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Öntözõszivattyú szabályzása frekvenciaváltóval
A leg több hazai öntö zõ te lep szíve egy elekt ro mo san haj tott szi vattyú. A sok elõ nyös tulaj don sága mel lett a vil -

lany mo tor ral haj tott szi vattyú nak van egy hát rá nya: önma gá ban nem alkal mas a víz ho zam, a nyo más sza bály -

zá sára. 

A szi vattyú para mé te re i nek vál toz ta tása
sok eset ben szük sé ges: 
a. Külön bözõ méretû, magas sági elhe lyez ke désû,

öntö zési módú zónák üze mel tet he tõk egy tele pen. 

Meg old ható, hogy több szin tes épü let öntö zése ese tén

szin ten ként más nyo mást állít son elõ a szi vattyú, így

a kijut tató ele mek nél bár mely magas ság ban azo nos

lesz a nyo más. 

b. Kutak védelme. A lassú indí tású sze lep beépí tése

helyett a szi vattyú fel fu tási ideje állít ható frek ven cia -

vál tó val, ugyan így a leál lási idõ is. Ezzel véd jük

kutun kat, meg elõz zük a „homokolás”-t.

c. Víz ütés elleni védelem. A nyo más lassú eme lé sé vel

kiküsz öböl hetõ a víz ütés, mely az üzemi nyo más

több szö röse is lehet. Hasonló módon tör té nik a leál lás 

is, így a csõ ve ze ték ter he lése kisebb lesz.

d. A ter ve zés során a beépí tendõ szi vattyú tel je sít mé -

nyé nek növe lése több szem pont miatt is indo kolt, a

pon tos érték csak az üze me lés során állít ható be:

– a szi vattyú kopá sára szá mítva kb. 5%-kal nagyobb

tel je sít ményt ter vez nek.

– a szi vattyúk kata ló gus ban meg adott H értéke

± 7%-os elté rést meg en ged, így raci o ná lis tar ta lék kal 

szá molni.

– kutak ese tén a víz szint jelen tõ sen vál toz hat a sze -

zon ban, ezért az alsó érté ket kell figye lembe venni a

ter ve zés során. 10 m moz gás 1 bar nyo más kü lönb sé -

get jelent a fel szí nen. 

– az öntö zõ te lep beépí tett ele me i nek nyo más vesz te -

sége nem pon to san ismert, vagy idõ le ge sen módo sul

(szû rõk szennyezõdése).

A szi vattyú mun ka pont já nak szük ség sze rinti áthe lye -

zése a leg jobb meg ol dás vál tozó Q és H igé nyû hasz -

ná lat ese tén. Ilyen eset pl. a nyo más kom pen zált

kijut tató ele mek kel (cse peg tetõ gomb, miniszórófej)

sze relt öntö zõ te lep. A szárny ve ze ték ben fel kell épül -

nie kb. 1 bar nyo más nak ahhoz, hogy a memb rá nok

zár ja nak és az elõ írt víz mennyi sé get ada gol ják az ele -

mek. A gya kor lat ban sok szor meg esik, hogy az üzemi

nyo má son szá molt víz mennyi ség gel a telep nem

mûkö dik, mert az ala csony nyo más miatt nem zár nak

a memb rá nok, jóval nagyobb a szál lí tott víz mennyi -

ség, a tele pen nem épül fel a szük sé ges nyo más. A

ter ve zõk ezt a prob lé mát nagyobb tel je sít mé nyû (kb.

20%-os növe lés java solt) szi vattyúk beépí té sé vel old -

ják meg. Ez a tel je sít mény azon ban csak néhány per -

cig szük sé ges, utána a növekvõ nyo más feles le ge sen

ter heli a rend szert és az elekt ro mos fogyasz tás mérõ

órát.

Energiamegtakarítás
Az elmé leti össze füg gé sek sze rint a for du lat szám

50%-os csök ken tése a tér fo gat ára mot 50%-ra, a

szál lí tó ma gas sá got 25%-ra és a tel je sít mény igényt

12,5%-ra csök kenti. Ez a meg ál la pí tás jól mutatja a

lehet sé ges energiamegtakarítás mér té két. A gya kor -

lat ban a rés vi zek növekvõ ará nya miatt a tér fo gat -

áram csök ke nése jóval nagyobb, mint az a fenti

össze füg gés bõl kiol vas ható. 

A frek ven ciaváltó mûkö dése
A beépí tett aszink ron motor for du lat száma pólu sa i nak 

szá má tól és a táp fe szült ség frek ven ci á já tól függ. A

pólu sok száma a gyár tás során meg ha tá ro zott, így

üzem köz ben csak a frek ven cia módo sí tása lehet sé -

ges.
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A frek ven cia meg vál toz ta tá sára több mód szer ismert,

álta lá no san az impul zus modu lá ciós elven mûködõ

beren de zé sek ter jed tek el.

A frek ven cia vál tók kal (VFD) a nor mál háló zati (50 Hz) 

bekö tés hez képest nagyobb motor for du lat szám is

elér hetõ, ilyen fel hasz ná lás ese tén fel tét le nül egyez -

tetni kell a szi vattyú gyár tó já val. 

A szi vattyú gyár tók a frek ven cia vál tók hoz a for du lat -

szám függ vé nyé ben adják meg Q-H jel lem zõ ket, az

alkal maz ható leg ki sebb üzemi frek ven cia kb. 25 Hz.

Frek ven cia vál tót a motor áram fel vé tele alap ján kell

kivá lasz tani. Ellen õrizni kell, hogy a motor tel jes ter -

he lé sé hez tar tozó áram fel vé tele ne legyen nagyobb a

frek ven cia váltó tar tós kimenõ ára má nál. 

A gya kor lat ban 3 féle kiala kí tás sal talál koz ha -

tunk.

1. Álta lá nos, ipari célú beren de zé sek hasz ná lata 

az öntö zés ben. 

Ekkor kb. 10-20 para mé tert kell meg vál toz tatni a

belsõ prog ram ban, beál lítva a nekünk szük sé ges érté -

ke ket. A for du lat szám fel fu tást osszuk két sza kaszra,

pl. 3 másod perc alatt 20 Hz-re, majd további 30

másod perc a tel jes for du lat számra. A lefu tás ideje

hason lóan állí tandó. 

A motor jel lem zõi között meg kell adni a for du lat szá -

mot és az üzemi ára mot. Beál lít ható az áram meg en -

ge dett elté rése a név le ges tõl, ez legyen ± 20%. 

Adjuk meg a sza bá lyo zási nyo más érté két. A mini má -

lis frek ven cia meg ál la pí tá sára járas suk a szi vattyút

lezárt nyo mó ol dal lal, majd ez ekkor muta tott for du -

lat szá mot növel jük eggyel a beál lí tás során. 

A prog ra mo zást vezér lõ pa nel vagy szá mí tó gép segít -

sé gé vel végez het jük el, a prog ram nem tör lõdõ

memó ri ába kerül. A nyomástávadó kivá lasz tá sá nál

vegyük figye lembe a követ ke zõ ket. Mérési tar to má -

nya 0-10 bar közé essen, csat la ko zása a víz há ló zatra

BSP 1/2” vagy 1/4” menet tel a legegyszerûbb. A

kime neti jel 4-20 mA közötti legyen. A 0-10 V feszült -

sé get kiadó jel adók prob lé mája, hogy 0 érté ket

mutat nak akkor is, ha az esz köz, a kábe le zés hibás. A

táp fe szült sé get a leg több készü lék biz to sítja a jel adók 

szá mára, válasszunk 2 veze té kes típust, mert egy sze -

rûbb a kábe le zés. 

Az ipari célú beren de zé sek tel je sít mény vá lasz téka

kielé gíti a mezõ gaz da sági igé nye ket, 3-100 kW-os

határ között sok féle vál to zat besze rez hetõ. Választ -

ható IP 56, csa pódó víz elleni kialakítás is.

2. A szi vattyú elmenõ csonk jára tele pít hetõ,

áram lás fi gyelõ frek ven cia vál tók. 

Beál lí tá suk igen egy szerû, mivel a belsõ prog ra mot

szi vattyúk haj tá sára fej lesz tet ték ki. A véde lem haté -

kony mûköd te té sére meg kell adni a motor üzemi ára -

mát, vala mint be kell állí tani az álta lunk elvárt nyo -

mást. Tel je sít mé nyük kicsi, 0,37-4 kW. Belsõ vissza -

csapó sze lep pel sze rel tek, ennek állá sát érzé kelõ

figyeli, így a víz hi ány miatti szá ra zon futás meg aka -

dá lyoz ható. Csat la kozó csonk juk 1- 1 1/2”, mely

meg szabja a maxi má lis víz ára mot is. Lehet sé ges egy -

fá zisú 230 V háló zat ról 3x230 vol tos motort haj tani. 

Egy fá zisú moto ro kat köz vet le nül sza bá lyoz ha tunk

ezzel a beren de zés sel. 

3. A szi vattyúra integ rált frek ven cia váltó. 

Ebben az eset ben a szi vattyún egy nagyobb doboz ban 

helye zik el a beren de zést, melyet kis kijel zõn, gom -

bok kal prog ra moz ha tunk. A sza bá lyo zás funk ció nem

min dig része a beren de zés nek, ezt külön opci ó ban

kell kérni. Lehe tõ ség van a gyár ból már a spe ci á lis

adott ság nak meg fe le lõen kérni az egy sé get. Beépí tés

szem pont já ból a legegyszerûbb meg ol dás. A frek ven -

cia vál tós szi vattyú több féle üzem mód ban épít hetõ be

egy nyo más köz pontba. Lehet egye düli sza bá lyo zott

vagy vala mennyi szi vattyú frek ven cia vál tó val sze relt. 

2-3 db szi vattyú ese tén ez a cél sze rûbb, egy sze rûbb

meg ol dás, mert a spe ci á lis frek ven cia vál tóba beépí tik

a cso port vezér lé sé hez szük sé ges szoft vert, így nem

kell egyedi meg ol dá sok kal kísér le tezni. A frek ven cia -

váltó tel jes beke rü lési költ sége kb. azo nos az üze mel -

te tett szi vattyú é val. Az általa elér hetõ anyagi elõ nyök 

mégis gaz da sá gossá teszik alkal ma zá sát. Nem kell

egyedi sze le pet beépí teni a kút fejre, nem szük sé ges

elekt ro mos véde lem kiépí tése, nagyobb moto rok nál

elma rad a csil lag-delta átvál tást végzõ mágnes -

kapcsoló cso port. Lehet sé ges a kézi sze le pek kel

mûköd te tett öntö zõ te lep auto ma ti zá lása ele mes

auto mata sze le pek beépí té sé vel. A leg több eset ben

csök kent hetõ az elekt ro mos áram költ sége is. 

A frek ven cia váltó alkal ma zá sát a jövõ ben jog sza bály

teszi köte le zõvé nagyobb (> 7,5 kW) szi vattyúk üze -

mel te tõ i nek.

Dr. Tóth Árpád
Aquarex ’96 Kft.
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