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Örvénygépek működési elve, Euler turbina egyenlet 

(5. fejezet) 

 

1. Egy 240 mm átmérőjű, 20 mm kilépő szélességű járókerék 40 l/s vizet szállít 

1440/min fordulatszámon. A relatív áramlás átlagos szöge a kilépésnél  2,átl = 

25. A belépés perdületmentes. Számítsa ki az elméleti szállítómagasságot (22,9 

m) és rajzolja meg léptékhelyesen az átlagos kilépő sebességi háromszöget. 

 

2. Axiális szivattyú agyátmérője 250 mm, a szárnylapátos (propeller) kerék külső 

átmérője 400 mm. A kerék fordulatszáma 1470/min. A szívócsonkon 

perdületmentesen lép be a víz. A szivattyú hidraulikai hatásfoka 85%, 

szállítómagassága 6 m, térfogatárama 0,36 m
3
/s. A lapátok által a folyadéknak 

átadott fajlagos munka a lapát mentén az agytól a külső átmérőig végig állandó. 

Mekkora 1, ill. 2 szöget zár be a belépő, illetve a kilépő relatív sebesség a 

kerületi sebességgel az agynál (13,7°,16,7°)? Mekkorák ezek a szögek a kerék 

külső átmérőjén (8,7°, 9,4°)? 

 

3. 400 mm átmérőjű járókerék fordulatszáma 1440/min, a kilépési 

keresztmetszetben az átlagos meridiánsebesség-komponens 2,5 m/s. A relatív és a 

kerületi sebesség átlagos szöge 25°. Ezt a szöget a lapátvég kihegyezésével 28°-ra 

növeljük. A lapátvég elvékonyodása miatt a meridián sebesség az eredeti érték 90 

%-ára csökken. A belépés perdületmentes. Hány százalékkal változik meg az 

elméleti szállítómagasság? (4,6 %) 

 

4. Perdületmentes belépést, ηh = 86 %-os hidraulikai és ηv = 95 %-os volumetrikus 

hatásfokot feltételezve írja fel annak a centrifugális átömlésű hátrahajló 

lapátozású szivattyú járókeréknek a dimenziótlan elméleti ψ(φ) jelleggörbe 

egyenletét, amelyiknek 9 vékony lapátja van (így a lapátozás jó közelítéssel 

végtelen sűrűnek tekinthető) (ψ = 1,72(1- 3,359φ) = 1,72 – 5,777φ). A járókerék 

lapátok kilépő szöge β2 = 40º, a járókerék szélessége a kerékátmérő 9 %-a.  

Számítsa ki az 1450/min fordulatszámmal forgatott, 200 mm járókerék átmérőjű, 

vizet szállító szivattyú jellemző fordulatszámát (ψe = 1,026; nq = 53,6). Az 

optimális pontban φopt = 0,12.   

 


