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1. fejezet - Áramlástechnikai gépek 
alapfogalmai 

Áramlástechnikai gépek az életünkben nagyon sok területen előfordulnak. Akkor szoktunk egy gépet 

áramlástechnikai elven működőnek nevezni, ha a működésében lényeges szerepet játszik valamilyen folyadék 

vagy gáz (legtöbbször levegő). Működésük során azonban nem lényeges jelenség a hő áramlása. Ha a hőáramlás 

is lényeges, akkor már a kalorikus gépekhez soroljuk őket. Például a belső égésű motorok is áramlástechnikai 

elven működnek, de az égésnek igen nagy szerepe van a működésükben. A kalorikus gépekkel egy másik tárgy 

foglalkozik. Az áramlástani elven működő gépeket több szempont szerint lehet csoportokba osztani. Az egyik 

felosztás alapja az, hogy folyadékot vagy gázt szállítanak-e. Ha folyadékkal működnek, akkor szivattyúkról, 

vízturbinákról, hidraulikus gépekről stb. beszélünk, ha pedig gázt szállítanak, akkor ventilátorokról, fúvókról, 

kompresszorokról vagy pneumatikus gépekről. Egyik fő csoportjuk a folyadékban rejlő munkavégző képességet 

használja fel, és a folyadék energiáját legtöbbször forgó vagy alternáló mozgás révén mechanikai munkává 

alakítja át. Ezeket nevezik erőgépeknek. A gépek másik csoportja a kívülről forgó vagy alternáló mozgás révén 

bevezetett mechanikai munkát alakítja át a folyadék helyzeti, mozgási energiájává és nyomásban tárolt 

munkavégző képességgé. Ezeket munkagépeknek, legtöbbször egyszerűen csak szivattyúnak, kompresszornak 

nevezik. A folyadékokkal üzemelő gépek harmadik fajtája a mechanikai munka átalakítását végzi úgy, hogy 

közben a folyamatban részt vevő folyadékon is áthalad az energia. Ezeket a gépeket nevezik hidraulikus 

erőátviteli gépeknek. 

Ez a modul az áramlástechnikai gépek működésének megértéséhez szükséges áramlástani és gépészeti 

alapfogalmakat mutatja be. Az iparban, mezőgazdaságban, háztartásban, közlekedésben és egyéb területeken 

használt gépek és berendezések, szivattyúk, turbinák, csővezetékek, segédberendezések mindegyike alapvető 

áramlástani elvek alapján működik. Működésük megértéséhez elengedhetetlen az áramlástan alapelveinek biztos 

ismerete. Ha az olvasó ezekkel tisztában van, akkor ezt a fejezetet minden további nélkül átlapozhatja. 

1. Az áramlástechnikai gépek főbb csoportjai 

Munkagépek tengelyen bevezetett munka felhasználásával a folyadék energiatartalmát növelik, a folyadék 

továbbítását végzik. 

 

1.1.1. ábra Forrás: Wikipédia 

 

1.1.2. ábra Forrás: Wikipédia 

Az áramlástechnikai munkagépek főbb típusai: a folyadékot szállító szivattyúk (1.1.1. és 1.1.2. ábra), a légnemű 

folyadékot szállítók: ventilátorok, fúvók, kompresszorok (1.1.3., 1.1.4. és 1.1.5. ábra). 

 

1.1.3. ábra Forrás: http://jagerker.hu/hutestechnika.html 

 

1.1.4. ábra 

 

1.1.5. ábra Forrás: http://www.technologie-

entwicklung.de/Gasturbines/Engine_Exposition/engine_exposition.html 

Erőgépek folyadékenergia felhasználásával, tengely közvetítésével munkát végeznek, és ezt 

többnyire villamosenergia-termelésre hasznosítjuk. Az áramlástechnikai erőgépek fajtái a víz- (1.1.6. ábra) és 

szélturbinák (1.1.7. és 1.1.8. ábra). 
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1.1.6. ábra Forrás: Wikipédia 

 

1.1.7. ábra Forrás: Wikipédia 

 

1.1.8. ábra Forrás: Wikipédia 

Működési elvük szerint két nagy csoportot különböztetünk meg. Az egyiket az örvény- vagy Euler-elven, a 

másikat a térfogat-kiszorítás elvén működő gépek alkotják. 

 

1.1.9. ábra 

 

1.1.10. ábra 

Egyéb elveken is működnek áramlástechnikai gépek, de ezek száma viszonylag elenyésző. Ilyen például az 

impulzuscsere elvén működő sugárszivattyú (1.1.10. ábra). 

Az áramlástechnikai gépeket több szempont szerint lehet csoportokba osztani. Két fő csoportjuk a folyadékkal, 

illetve gázzal működő gépek. Az 1.1.11. ábrán láthatunk egy csoportosítást. 

A gázt szállító gépekkel később, a 4. és a 6. fejezetben foglalkozunk részletesen. 

Egyik fő csoportjuk a folyadékban rejlő munkavégző képességet használja fel, és a folyadék energiáját 

legtöbbször forgó vagy alternáló mozgás révén mechanikai munkává alakítja át. Ezeket nevezik erőgépeknek. A 

gépek másik csoportja a kívülről forgó vagy alternáló mozgás révén bevezetett mechanikai munkát alakítja át a 

folyadék helyzeti, mozgási energiájává és nyomásban tárolt munkavégző képességgé. Ezeket munkagépeknek, 

legtöbbször egyszerűen csak szivattyúnak nevezik. A folyadékokkal üzemelő gépek harmadik fajtája a 

mechanikai munka átalakítását végzi úgy, hogy közben a folyamatban részt vevő folyadékon is áthalad az 

energia. Ezeket a gépeket nevezik hidraulikus erőátviteli gépeknek. A gépek további csoportokba oszthatók, 

amit az 1.1.11. ábra mutat. 

 

1.1.11. ábra 
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Folyadék szállítása tehát csak energia felhasználásával valósítható meg, ezért a folyadékkal energiát kell 

közölni. Attól függően, hogy az energiaközlés módja milyen, beszélhetünk volumetrikus, illetve örvényelven 

működő gépekről. Vannak olyan vízszállító berendezések, amelyek csak részlegesen tartoznak a fenti két 

csoportba, így azokkal külön, az egyéb elven működő szivattyúknál fogunk foglalkozni. A fenti felosztáson 

belül a későbbiekben csak a legjelentősebb gépekkel: a volumetrikus elven működő kényszerlöketű dugattyús 

szivattyúval és az áramlástechnikai elven működő centrifugál- vagy turbinaszivattyúval fogunk részletesen 

foglalkozni, a többiről csak említést teszünk. Mielőtt azonban az örvényszivattyúk tárgyalására térnénk, 

rögzítünk néhány, bármely szivattyúra érvényes alapelvet. A következőkben a jellemzőket az 

örvényszivattyúknál mutatjuk be, de a volumetrikus szivattyúk esetében a jellemzők többsége ugyanúgy 

értelmezhető. A különbségekre az adott helyen hívjuk fel a figyelmet. 

A következő néhány fejezetben az áramlástani alapfogalmakról lesz szó, az első fő fejezet a nyugvó folyadék 

egyensúlyát tárgyalja. A gátak, medencék, tartályok méretezésénél és üzemeltetésénél van nagy jelentősége a 

mozdulatlan, de súlyuknál fogva jelentős erőket létrehozó statikus erők ismeretének és számításának. 

2. A nyomás fogalma 

Nyugvó folyadékokban alapvető jellemző a bennük uralkodó nyomás. A nyomás az egységnyi felületre eső, a 

felületre merőleges nyomóerő, vagy másként fogalmazva: a merőleges nyomóerő és a felület hányadosa. 

 

1.2.1. ábra 

 

1.2.2. ábra 

A nyomással kapcsolatban két fontos alapelvet fogalmazott meg Blaise Pascal francia matematikus és filozófus 

(a nyomás SI-alapegysége róla kapta a nevét): 

– Egy adott pontban a nyomás azonosan hat minden irányban (ezt szemlélteti az 1.2.1. ábra). 

– A folyadékot határoló szilárd falra a nyomás, illetve a nyomásból származó erő merőlegesen hat (1.2.2. ábra). 

Ezeket a megállapításokat gyakran Pascal-törvényeknek is hívják. 

A nyugvó folyadékokban csúsztató feszültségek csak igen ritkán lépnek fel, newtoni folyadékok esetében pedig 

soha. Nyugvó folyadékban csak nyomásból származó feszültségek fordulnak elő. A nyomás skalármennyiség, 

amely általánosan a hely és az idő függvénye. 

3. A nyomóerő számítása nyomásból 

A nyomásból származó nyomóerőt legáltalánosabb esetben az  kifejezéssel adhatjuk 

meg. A felületi normális „A” felületből kifelé mutat a nyomóerő, pedig csak nyomni tudja a felületet, tehát a 

felületre merőlegesen befelé irányul, ezért kell a negatív előjel az integráljel elé. Gyakran azonban az F = p ∙ A 

egyszerű kifejezést alkalmazzuk. Bizonyos esetekben – általában nagy nyomások esetében, például hidraulikus 

rendszerekben – a folyadék súlyából eredő nyomásváltozás elhanyagolható a folyadék belsejében uralkodó 

nyomáshoz képest. Gondolatban határoljunk el a folyadék belsejében egy henger alakú részt. A henger helyzete 

tetszőleges. Vizsgáljuk meg a henger tengelyének irányába eső nyomóerők eredőjét. Az alsó és felső lapon ható 

erők ellentétes irányúak, de az egyensúly miatt egyenlő nagyságúak. Könnyen belátható, hogy a feltételnek kell 

teljesülnie. Miután a henger helyzete és magassága tetszés szerinti volt, súlytalan, összefüggő, nyugvó 

folyadéktérben a nyomás mindenütt ugyanakkora. 

Ezt hasznosítják a hidraulikus sajtók és emelők. Szerkezetük lényege egy kis és egy nagy keresztmetszetű 

dugattyú, mely közös folyadéktérbe nyúlik. A folyadék nyomása minden pontban ugyanakkora, így a kis 

dugattyúra ható erőt a szerkezet a dugattyúk arányában megnöveli. Ezen elven kis szerkezettel például 

hidraulikus emelő, 100-szoros vagy akár 1000-szeres erőnövekedés is könnyen elérhető. 
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A nyomás egyenletes eloszlását használják ki a légnyomásos gumiabroncsok is (1.3.1. ábra). Ezek 

benyomódásánál a nyomás gyakorlatilag nem növekszik, a támasztóerő a felfekvő felülettel arányosan nő. 

Kisebb nyomású abroncsnak nagyobb felfekvő felületre van szüksége, ezért jobban belapul. 

 

1.3.1. ábra 

4. A hidrosztatika alapegyenlete 

Amennyiben a folyadék súlyát nem hanyagolhatjuk el a benne uralkodó nyomás mellett, akkor a nyomás 

eloszlása a folyadékban nem lesz állandó. A nyugalomban lévő víz esetében általában ez a helyzet áll elő. 

Vizsgáljuk az előbbi folyadékhengerünket a nehézségi erőtérben az alábbi, 1.4.1. ábra szerint. A folyadék 

sűrűsége „ρ”, a nehézségi gyorsulás „g”, amely a lefelé mutató „z” tengely a henger alsó lapjától indul, és felfelé 

mutat. Felírva a hengerre ható függőleges erőket, a következő egyenletet kapjuk: 

1.1. egyenlet - (1-1) 

 

A nyomóerőkön kívül a hengerbe zárt folyadék súlyát is figyelembe kellett vennünk, amely a második tag. 

Azért negatív, mert a felvett koordinátatengellyel ellentétes, lefelé mutat. Egyszerűsítve és rendezve ezt kapjuk: 

1.2. egyenlet - (1-2) 

 

Amennyiben , akkor a 

 

kifejezést kapjuk. A sűrűség és a nehézségi erő szorzata előtt egy mínusz előjel szerepel, ami annyit jelent, hogy 

a nyomásváltozás negatív, vagyis a nyomás felfelé haladva csökken. Könnyen belátható, hogy általános 

helyzetű koordináta-rendszer vagy általános helyzetű térerővektor esetén a fenti kifejezés átírható a 

1.3. egyenlet - (1-3) 

 

vektoregyenletté, amelyet a hidrosztatika alapegyenletének nevezünk. A hidrosztatika alapegyenlete (1.13) 

kimondja, hogy a nyomás legnagyobb változása a térerővektor irányába mutat, valamint a változás nagysága 

arányos a térerővektor és a sűrűség szorzatával. 

 

1.4.1. ábra Forrás: Szlivka; 2001 

5. A folyadék egyensúlya nehézségi erőtérben 

A fizikából ismert, hogy ha egy erőtér konzervatív, akkor létezik potenciálja („U”), amely a következő 

kapcsolatban áll a térerővektorral (a negatív előjel megállapodás eredménye): 
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1.4. egyenlet - (1-4) 

 

Mint tudjuk, a konzervatív erőtérben egy zárt görbén vett integrálja a térerővektornak zérus eredményt ad. Az 

egységnyi tömegen, bármely zárt görbén ( ) végzett munka zérus, matematikai kifejezéssel 

 

Ezzel egyenértékű matematikai feltétele a potenciál létezésének, hogy 

 

Hidrosztatikai egyensúly csak konzervatív erőterekben képzelhető el. (Többek között a földi légkör azért van 

állandó mozgásban, mert a Föld forgása következtében létezik a Coriolis-erőtér, amely nem örvénymentes.) 

1.5. egyenlet - (1-5) 

 

kifejezést kapjuk. Belátható, hogy az állandó potenciálú felületek egybeesnek az állandó nyomású felületekkel. 

(A bizonyítást mellőzzük, de az irodalomban megtalálható: Gruber-Blahó, 1973.) 

Ha a „ρ”, vagyis a sűrűség állandó, abban az esetben a sűrűséggel elosztva, betéve a gradiens jel mögé, majd 

átrendezve a 

 

összefüggésre jutunk. Hozzuk közös gradiens jel mögé a skalárértékeket, így kapjuk a 

 kifejezést. 

Valamely skalármennyiség változása akkor lehet nulla, ha maga a mennyiség mindenütt a térben állandó, 

tehát . 

A folyadéktér bármely két tetszőleges pontja között is fennáll az összefüggés, tehát pl. az 1.4.1. ábrán a 

felszínen lévő „1” pont és a henger felső lapján lévő „2” pont között is felírható, behelyettesítve kapjuk a 

 kifejezést. 

Gyakran ez utóbbi egyenletet is nevezik a hidrosztatika alapegyenletének. Természetesen csak állandó sűrűségű 

közegre alkalmazható a folyadéktér két olyan pontja között, amelyeket egy folytonos vonallal össze lehet kötni. 

Más megfogalmazásban a 

1.6. egyenlet - (1-6) 
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ami annyit jelent, hogy ha egy folyadéktérben a potenciál nő, akkor a nyomás csökken, és ha a potenciál 

csökken, akkor a nyomásnak nőnie kell. Mint tudjuk, a nehézségi erőtérben a potenciál a térerő ellenében 

egységnyi tömegen végzett munka. Tehát ha felfelé haladunk, akkor a potenciál nő, ha lefelé, akkor csökken. Az 

1.6.1. ábrán felfelé mutató koordináta-rendszer esetén a potenciált az  kifejezés adja meg. 

Válasszuk az U0 = 0 értéket, amit minden további nélkül megtehetünk, mert az egyenletben amúgy is csak 

potenciálkülönbségekkel fogunk számolni. Behelyettesítve az 1.6 egyenletbe és felhasználva, hogy az „1” 

pontban a „z” koordináta zérus, a következőt kapjuk: 

1.7. egyenlet - (1-7) 

 

amelyből az a jól ismert kifejezés adódik, hogy a nyomás a folyadék felszínétől lefelé haladva lineárisan nő: 

6. A folyadék egyensúlya forgó erőtérben 

 

Az áramlástechnikai gépek többségében forgó mozgás jön létre. Ezért fontos tudnunk, hogy a folyadékok 

hogyan viselkednek a forgó tér hatására. Elő lehet állítani olyan rendszert, amelyben a forgó folyadék a 

hidrosztatika egyenleteivel tárgyalható. Függőleges tengely körül forgó tartályban lévő folyadék a vele együtt 

forgó koordináta-rendszerből szemlélve szintén állni látszik. A gyorsuló rendszerben a nehézségi erőn kívül 

fellép egy inerciaerő is. Az inerciaerő által keltett hatás olyan, mintha egy tömeg a gyorsulással éppen ellentétes 

irányba vonzaná a rendszerben lévő tömegpontokat. A forgó rendszerben a centripetális gyorsulás tartja 

körpályán a rendszerben lévő tömegpontokat, amely a középpont felé mutat. A centripetális gyorsulással 

ellentétes térerővektort kell felvennünk, amely a középponttól kifelé mutat. A „ ”-val jelzett térerővektor 

teljesen hasonlóan kezelhető, mint a Föld nehézségi erőtérvektora, a nagysága a jól ismert centripetális 

gyorsulással egyenlő: . A forgó térben azonban a sugártól függ az erőtérvektor, így a 

potenciálfüggvényt a sugármenti integráljából kapjuk: 

1.8. egyenlet - (1-8) 

 

Az előjelre itt is érvényes, hogy a potenciálnak abba az irányba kell nőnie, amerre „nehezebb” menni, ha az 

ember beleképzeli magát a rendszerbe. Jelen esetben a középpont felé nehezebb menni, így a csökkenő sugárhoz 

tartozik növekvő potenciál. 

A felszín itt is merőleges a mindenkori eredő térerővektorra. 
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1.6.1. ábra 

Az 1.6.1./b. ábrán feltüntettünk egy olyan állapotot, amikor a víz még nem érte el az edény tetejét, illetve egy 

másikat, amelynél már elérte. 

7. Nyomásmérés és nyomásmérő eszközök 

A nyomásmérés az áramlástanban éppen olyan alapvető fontosságú, mint az elektromosságtanban a feszültség 

és az áramerősség mérése. A legtöbb esetben nem abszolút nyomásértéket (vákuumtól számított értéket), hanem 

nyomáskülönbséget mérünk. 

A nyomáskülönbség mérésére a következő két legfontosabb alapelvet használjuk: 

1. a nyomással egyensúlyt tartó folyadékoszlop magasságából a hidrosztatika törvénye alapján, 

2. a nyomás hatására alakját rugalmasan változtató szilárd test alakváltozásának méréséből határozzuk meg a 

nyomás nagyságát. 

Elsőként vizsgáljuk meg, mi az abszolút és túlnyomás. 

7.1. Abszolút és túlnyomás 

Ha nyomásértékekkel számolunk vagy mérünk, tudnunk kell, hogy a számításban vagy a méréskor mi volt a 

nyomás referenciaértéke. Legtöbb esetben a referencianyomás az atmoszférikus nyomás, és a mért vagy 

számított nyomás értéke „túlnyomás”. Az abszolút vákuumhoz képest mért nyomást „abszolút nyomásnak” 

hívjuk. Minden esetben fontos tudni a nyomásértékről, hogy abszolút vagy túlnyomás-e. A kétféle nyomás 

között igen egyszerű kapcsolat áll fenn: 

1.9. egyenlet - (1-9) 

 

1. Az abszolút vákuum a lehetséges legkisebb nyomás, ezért az abszolút nyomás mindig pozitív. 
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1.7.1.1. ábra 

2. A túlnyomás lehet negatív is, ha atmoszféra alatti a nyomás, ezt vákuumnak is hívják. 

3. Az atmoszférikus nyomás változik a hely, az idő és az időjárási viszonyok függvényében, nem egy állandó 

érték. 

4. Az atmoszférikus nyomás változása a földfelszín közelében 95 kPa (abs) és 105 kPa (abs) között változik. A 

normál atmoszférikus nyomás 101.3 kPa (abs). 

A nyomás néhány járatos egységét és átszámításukat az 1.7.1.2. táblázatban találjuk. 

 

1.7.1.2. ábra 

7.2. Higanyos barométer 

Súlyánál fogva a légkör a benne levő testekre nyomást fejt ki. Az előző alkalmazási példában a nyomás 

változását határoztuk meg. A légköri nyomás mérésére a legegyszerűbb eszköz a higanyos barométer. A 

légnyomást ezzel az eszközzel először Evangelista Torricelli(1608–1647) olasz fizikus mérte meg 1643-ban. 

Kb. 1 m hosszú, egyik végén zárt üvegcsövet színültig töltünk higannyal, majd befogjuk a cső végét, és lefelé 

fordítva higanyt tartalmazó edénybe állítjuk. Ha a befogott véget szabaddá tesszük, a higany csak részben folyik 

ki. A higany a csőben kb. 760 mm-rel magasabban áll meg, mint a külső edényben lévő higany felszíne (1.7.2.1. 

ábra). 

 

1.7.2.1. ábra 

Alkalmazzuk az 1.6 egyenletet az adott feladatra. Az ábrán látható „0” az edényben lévő higany felszínén és a 

zárt csőben lévő „1” pontok között. A „z” koordinátát vegyük felfelé pozitívnak, és az alsó higanyfelszínen 

legyen az origó. Az „1” pontban a higany telített gőzének nyomása uralkodik (0.16 Pa, 20 °C), amit 

gyakorlatilag abszolút vákuumnak lehet tekinteni. Így az egyenlet szerint 

 

Átrendezve 

 

adódik, amelyből a „h” magasság kifejezhető: 

1.10. egyenlet - (1-10) 
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A tenger szintjén a normál légköri nyomás ,  és 

, így a barométerben a higanyszál magassága h = 0,761 m vagy 761 mm. (Egy vizes 

manométer 10.35 m-t mutatna. Azért használnak higanyt, mert ez a legnehezebb könnyen hozzáférhető 

folyadék.) 

A nyomás egységeként a torr is használatos Torricelli emlékére, bár az SI-mértékrendszernek ez nem 

alapegysége. 

1 torr = 1 Hgmm = 9,81 ∙ 13,6 = 133,4 Pa 

A vérnyomást a mai napig is torrban adják meg, pl. 120/80 torr valakinek a vérnyomása. 

7.3. U-cső mint manométer 

A legegyszerűbb folyadékoszlopos nyomásmérő eszköz az U-cső. Működése a hidrosztatikai egyensúly elvén 

alapszik. Az 1.32. ábrán látható két tartály közötti nyomáskülönbséget kell meghatározni, p1 – p2-t. A 

tartályokban lévő közeg (víz) sűrűsége „ρ”. Ez teljesen kitölti az U-csőben lévő mérőfolyadék fölötti teret és a 

mérővezetéket. A „ρm” sűrűségű mérőfolyadék nem keveredik a „ρ” sűrűségűvel, ezért az érintkezési helyen 

határozott felszín választja el azokat egymástól. Ha a mérőfolyadék két felszínére ugyanakkora nyomás hat és a 

két felszínen a felületi feszültség hatása azonos, akkor a két felszín a vízszintes alapfelszínben van. Ha a 

manométer két bekötésére különböző nyomást vezetünk, akkor az U-csőben lévő mérőfolyadék kitér. Az U-

csőre a hidrosztatika alaptörvényét kell alkalmazni: 

1.11. egyenlet - (1-11) 

 

Alkalmasan választott pontok között kell az egyenletet felírnunk. A folyadékok határfelületein keresztül nem 

szabad az egyenletet alkalmazni, hiszen akkor a sűrűség ugrásszerűen megváltozik, tehát nem állandó. A 

határfelületeken segédpontokat kell felvenni és a nyomások azonosságát kell feltételezni. 

8. A folytonosság tétele 

Szilárd test mozgásának leírására elegendő a súlypontjának helyzetét, valamint a súlyponton átmenő három 

egymásra merőleges tengely körüli elfordulását megadni. A test többi pontjának helyzetét ezek ismeretében 

bármely helyen és időben meg tudjuk kapni, hiszen a test mozgás közben az alakját nem változtatja meg. 

A folyadékban az egyes részecskék egymáshoz képest szabadon elmozdulhatnak, minden egyes részecske 

mozgását külön kell figyelemmel kísérni. A rendszer szabadságfoka végtelen. A Lagrange-féle leírási mód 

lényegében a szilárd testeknél alkalmazott módszerrel egyezik meg (Joseph-Louis Lagrange [1736-1813] 

francia fizikus). A folyadék elemi részeit elhatárolva képzeljük el, és az egyes részek mozgását külön-külön 

vizsgáljuk. A folyadékrészeket azonban meg kell különböztetnünk egymástól, mintegy nevet kell adnunk nekik. 

Ez úgy történik, hogy egy adott (kezdeti) időpillanatban minden folyadékrészt jellemzünk egy r0 helyvektorral 

vagy annak koordinátáival. Egy későbbi időpontban „r” vektorral jelöljük meg a részecskék helyzetét, amelyet 

az „r0” helyvektor és a „t” időpont határoz meg: 

 

A folyadékrész sebességét és gyorsulását az „r” idő szerinti első és második differenciálhányadosa adja meg, 

rögzített „r0” mellett: 
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Az „s” index azt jelenti, hogy a differenciálást állandó „s” mellett ugyanazon részecskére vonatkozóan kell 

elvégezni, egy részecske pályája mentén. 

Ezt a módszert csak bizonyos speciális esetekben célszerű használni. Nehézkessége miatt általánosan a 

folyadékok mozgásának leírására nem használják. 

Az Euler-féle leírási mód (Leonhard Euler [1707–1783] svájci tudós, aki munkássága nagyrészét 

Szentpéterváron töltötte) a térben rögzített pontban uralkodó sebességet, gyorsulást stb. írja le az idő 

függvényében, tehát a szilárd testek leírási módjától lényegesen különbözik. A továbbiakban ezt a módszert 

alkalmazzuk, amely a folyadékrészek sebességét adja meg a hely „r” és az idő „t” függvényében: v=v(r,t). (A 

leírás módjának részleteit lásd: Szlivka; 2001) 

A mozgó folyadék áramlásának egyik fontos, ha nem a legfontosabb alaptörvénye a folytonosság tétele, más 

néven a kontinuitás tétele. 

A továbbiakban csak olyan áramlásokkal foglalkozunk, amelyekben a folyadék nem tűnik el és nem keletkezik. 

Ezt a tulajdonságot a folyadék folytonosságának nevezzük. Áramlásban előforduló kémiai reakcióknál, 

fázisátalakulásoknál (pl. forrás, lecsapódás) a folyadék egy része eltűnhet vagy keletkezhet. Ha pl. gőz áramlik 

egy csővezetékben, akkor a vezeték falára kicsapódó vízpára a gőzfázisból eltűnik. Ilyen típusú áramlásokkal 

ebben a jegyzetben nem foglalkozunk. 

8.1. A folytonosság tétele stacioner áramlásra 

Stacioner, időálló az áramlás, ha jellemzői nem függnek az időtől. Ha a sebesség a tér bármely pontjában az 

időtől független, egy részecske mindig az időben állandó áramvonal érintője irányában halad, és így az egy 

ponton áthaladó részecskék mind ugyanazon az áramvonalon sorakoznak. Az ilyen áramlást tehát 

, időálló vagy stacioner áramlásnak nevezzük. Az instacioner áramlásban a sebesség a hely és az idő 

függvényében is változik. 

Elsőként vizsgáljunk egy időálló, stacioner áramlást. Egy sík felületdarab kerülete mentén megrajzoljuk az 

áramvonalakat, amikből egy áramcsövet kapunk. Az áramcső palástját áramvonalak alkotják, így azon keresztül 

nem tud a folyadék átlépni, hiszen a sebesség mindenütt érintője a falat alkotó áramvonalaknak. Az „1” 

felületen belépő tömegáramot a 

1.12. egyenlet - (1-12) 

 

kifejezésből kapjuk. Amennyiben a sűrűség és a sebesség közel állandó az „A1” felület mentén, valamint a 

sebesség a felületre merőleges, abban az esetben a tömegáramot egyszerűbben számíthatjuk, mégpedig a három 

mennyiség egyszerű szorzatából: 

1.13. egyenlet - (1-13) 

 

 

1.8.1.1. ábra 
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Az „A2” felületen ugyanekkora tömegáramnak ki is kell áramlania, mert a folyadék nem tűnhet el, illetve nem 

keletkezhet a csőben. A kontinuitás tétele kimondja, hogy a belépő és a kilépő tömegáram azonos, így: 

1.14. egyenlet - (1-14) 

 

Amennyiben a sűrűség állandó, a kontinuitás tétele áramcsőre tovább egyszerűsíthető: csak a térfogatáramok 

egyenlőségét kell felírni a két keresztmetszet között, mert a sűrűséggel egyszerűsíthetünk, tehát a belépő és a 

kilépő térfogatáram azonossága áll fenn: 

1.15. egyenlet - (1-15) 

 

Csővezetékek esetében használjuk a stacioner áramlásokra. 

8.2. A folytonosság tétele instacioner áramlásra 

 

1.8.2.1. ábra 

Az 1.8.2.1. ábrán egy térbeli áramlásba helyezett, a folyadék számára szabadon átjárható, dx, dy és dz 

élhosszúságú elemi téglatestet láthatunk. Írjuk fel a téglatestbe időegység alatt be- és kiáramló tömeg 

mennyiségét. Az egyszerűség kedvéért először csak az x irányba áramló tömegáramot vizsgáljuk. 

A téglatest bal oldali, dy ∙ dz területű lapján csak a sebesség „vx” összetevőjével tud a közeg beáramlani, mivel a 

„vy” és „vz” sebességek a lappal párhuzamosak, így a lapon másodpercenként beáramló tömeg: 

 

A jobb oldali lapon a közeg kiáramlik, de közben sebessége és sűrűsége is megváltozik. A változást a dx 

távolságon vegyük lineárisnak, így a Taylor-sor első két tagjával közelítsük a megváltozott sűrűséget és 

sebességet. A jobb oldali lapon így 

 

sebességgel és sűrűséggel áramlik ki a közeg. A felülettel való szorzás után kapjuk a jobb oldali lapon 

másodpercenként kiáramló tömeg mennyiségét: 

 

Ha a beáramlást negatívnak, a kiáramlást pozitívnak vesszük, akkor az x irányban a be- és kiáramló tömeg 

különbsége: 

1.16. egyenlet - (1-16) 
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Hasonlóképpen el lehet végezni a számítást y és z irányban is. A be- és kiáramló tömeg különbsége: 

 y irányban és z irányban. 

Ha feltételezzük, hogy tömeg nem vész el és nem keletkezik, akkor szükséges, hogy a három irányban kiáramló 

többlet összege a téglatestben lévő tömeg csökkenésével legyen egyenlő. A tömeg csökkenését megkapjuk a 

sűrűségváltozás és a térfogat szorzatából, tehát a tömeg időbeli változása: 

 

(„ρ” a téglatestben az átlagsűrűség, amelyet azért deriváltunk parciálisan, mert a helynek is lehet függvénye.) A 

háromirányú tömegkiáramlás összege egyenlő a térfogatban a tömeg időbeli csökkenésével, tehát 

 

Végigosztva az elemi térfogattal és egy oldalra rendezve a tagokat, megkapjuk a 

1.17. egyenlet - (1-17) 

 

kontinuitás-tétel differenciálegyenletes alakját. Az egyenletben a vektoranalízisből ismert divergencia jelent 

meg. Ezt felhasználva a kontinuitás-tétel differenciális alakban, instacioner áramlásra a következő: 

1.18. egyenlet - (1-18) 

 

Amennyiben az áramlás stacionárius, a sűrűség egy adott pontban nem függ az időtől, tehát 

, ebben az esetben a folytonosság tétele leegyszerűsödik a 

1.19. egyenlet - (1-19) 
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A divergencia fizikai jelentése térfogati forráserősség, amennyiben ennek értéke mindenütt zérus. Ez annyit 

jelent, hogy a vektortér forrásmentes. 

A divergencia egy skalár-vektor függvény, akárcsak a nyomáseloszlás vagy a hőmérséklet-eloszlás a térben. 

Ha egyszerűsítjük a feladatot és a sűrűséget állandónak vesszük, akkor az kivihető a divergencia mögül és 

egyszerűsíteni lehet vele, így 

1.20. egyenlet - (1-20) 

 

A fenti egyenlet instacioner esetre is érvényes, állandó sűrűségű közegre. 

Az állandó sűrűségű közeg mindig forrásmentes. 

Az 1.20 egyenlet mindkét oldalának vehetjük a térfogati integrálját. 

1.21. egyenlet - (1-21) 

 

Alkalmazhatjuk továbbá a Gauss–Osztrogradszkij-tételt, amely szerint a divergencia térfogati integrálja 

átalakítható egy zárt felületi integrállá a következőképpen: 

1.22. egyenlet - (1-22) 

 

(Carl Friedrich Gauss [1777–1855] kiemelkedő jelentőségű német matematikus, fizikus, csillagász, a 

Göttingeni Egyetem tanára. Mihail Vasziljevics Osztrogradszkij [1801–1862] orosz matematikus, a 

Szentpétervári Akadémia tagja.) 

Ha az 1.21 kifejezés teljesül, akkor az 1.21 egyenlet szerint igaz az is, hogy 

1.23. egyenlet - (1-23) 

 

Az integrál kifejezi, hogy stacioner áramlásban egy zárt felületből ki- és beáramló folyadék összege minden 

időpillanatban zérus. 

Alkalmazzuk az 1.23 egyenletet az 1.8.1.1. ábrán látható áramcsőre. 

 

1.8.2.2. ábra 
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A  kifejezésben az „A” zárt felületet bontsuk fel három különböző felület összegére: 

. Az „1” indexű felület, ahol a közeg belép az áramcsőbe, a „2” indexű felület, ahol a 

közeg kilép az áramcsőből, és a palást, ahol a közeg biztosan nem lép át. 

A „ ” felületelem megállapodás szerint mindig kifelé mutat a felületből és merőleges a felületre. Az 

integráljel mögött képezni kell minden egyes pontban a felületelem és a sebességvektor skaláris szorzatát. Mint 

tudjuk, két vektor skaláris szorzata a következőt jelenti: 

 

Az 1.8.2.2. ábra jelöléseivel. Ha az „α” hegyesszög, akkor a szorzat pozitív, ha az „α” tompaszög, akkor 

negatív, és ha az „α” derékszög, akkor a skaláris szorzat zérus. 

 

Az „A1” felületen a közeg belép a felületbe, így a két vektor tompaszöget zár be, tehát szorzatuk negatív, az 

„A2” felületen kilép a közeg, ott a közbezárt szög hegyesszög, tehát a szorzat pozitív. A paláston mindenütt 

merőleges a két vektor, hiszen áramvonalakon vagyunk, tehát a szorzat ott zérus. 

Ha az áramcső két véglapján a sűrűség és a sebesség közel állandó és közel a lapokra merőleges sebességgel lép 

be, illetve ki a közeg, akkor az „A1” és „A2” felületeket csak egyszerűen meg kell szorozni az ott érvényes 

sűrűséggel és sebességgel, hogy megkapjuk az integrál értékét. 

Így a fenti kifejezés a következő egyszerű alakot ölti: 

 

A fenti alakot átrendezve megkapjuk a már levezetett 1.14 kifejezést. 

9. A Bernoulli-egyenlet és néhány alkalmazása 

Bernoulli-egyenletnek nevezzük. Az egyenletet annak idején energetikai megfontolások alapján hozta létre 

Daniel Bernoulli (1700-1782) svájci tudós. (Manapság szokás a Bernoulli-egyenletet az Euler-féle 

mozgásegyenlet vonal menti integráljaként is előállítani; Szlivka, 2001.) 

Energetikai megfontolások alapján írhatjuk fel az egyenletet. A folyadékban lévő mozgási, helyzeti és belső 

energia adja az összes energiát, és a folyadék haladása során az összes energia megmarad, ezt fejezi ki a 

Bernoulli-egyenlet. 
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1.9.1. ábra 

A felírt egyenletet többféle alakban szoktuk alkalmazni. Az 1.24 egyenletet, melynek nyomásdimenziója van, 

általában a levegővel dolgozó szakemberek használják, míg az 1.25-ös alakot főként az áramlástanban 

alkalmazzuk. Itt a mértékegység , ami az egységnyi tömegre vonatkoztatott energia mértékegysége. Az 

1.26 alakot a „vizesek” vagy szivattyúkkal foglalkozók használják, és méter-dimenziója van. 

1.24. egyenlet - (1-24) 

 

1.25. egyenlet - (1-25) 

 

1.26. egyenlet - (1-26) 

 

Az egyenlet egyégnyi súlyú anyag mozgási, nyomásban tárolt és helyzeti energiáját tartalmazza. A vízzel 

foglalkozók ezt magasságokkal szokták kifejezni. 

A  tagot sebességmagasságnak, 
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a  tagot nyomásmagasságnak, 

a h tagot pedig geodetikus magasságnak vagy egyszerűen magasságnak nevezik. 

(Itt megjegyezzük, hogy a „h”-val jelölt tag nemcsak a Föld nehézségi erőterében, hanem pl. forgó térben is 

értelmezhető, és az erőtér egységnyi súlyra vonatkozó potenciálját jelenti. Ezt a későbbiekben fel fogjuk 

használni a szivattyúk működésének tárgyalásakor.) Az egyenlet kimondja, hogy egy áramvonalon fekvő 1-es és 

2-es pontokban a három energiafajta összege állandó. Az egyenlet ebben a formájában azonban csak bizonyos 

feltételek esetében használható. 

Alkalmazhatóságának feltételei összefoglalva a következők: 

• Az áramlás stacionárius. 

• Örvénymentes az áramlás vagy áramvonalon integrálunk. 

• Az erőtér potenciálos (legtöbbször a Föld nehézségi erőtere hat csupán, akkor ez a feltétel automatikusan 

teljesül). 

• A sűrűség állandó (víz esetében ez gyakorlatilag mindig fennáll). 

• A súrlódás elhanyagolható (bizonyos áramlások ezt a feltételt jó közelítéssel teljesítik, ilyen pl. a 

következőkben tárgyalásra kerülő néhány példa is) és nincs energiabevezetés a két pont között. (Ez utóbbi 

kitételt külön tárgyalni kell a szivattyúk és a ventilátorok esetében!) 

A Bernoulli-egyenlet alkalmazásakor a következő szempontokat célszerű betartani: 

• Elsőként el kell dönteni, hogy az alkalmazás feltételei megvannak-e. A feltételek összefoglalását 

megismételjük: az áramlás stacionárius, a rotációs tag zérus, örvénymentes az áramlás vagy áramvonalon 

integrálunk, a folyadékra ható erőtér potenciálos (legtöbbször a Föld nehézségi erőtere hat), a sűrűség állandó 

és a súrlódás elhanyagolható. 

• A következő lépésben alkalmas koordináta-rendszert kell választani, amelyben egyrészt az áramlás jól 

leírható, pl. az áramlás stacionárius, másrészt az erőtér potenciálja egyszerűen felírható. 

• A folyadéktérben alkalmas pontokat kell választani, legalább kettőt, de bizonyos esetekben, pl. ha többfajta 

folyadék található a rendszerben, akkor ennél többet. A pontok kiválasztásánál a következőket célszerű szem 

előtt tartani: az egyik pontban lehetőleg minden mennyiséget ismerjünk, a másik pontban pedig csak egy 

ismeretlen, a keresett mennyiség legyen. A célszerű pontok: szabad felszínen, nagy térben, kiömlő sugárban, 

két folyadék határfelületén stb. A kontinuitás-tétel használatakor lehet két ismeretlen is. 

• Az erőtér-potenciál felírása után alkalmazzuk a Bernoulli-egyenlet megfelelő alakját. Az egyenlet 

használatával kapcsolatos feladatokat az 1.B. alatt találjuk. 

9.1. Az instacioner Bernoulli-egyenlet 

Egy tartályból való kiömlést vizsgáltunk. A tartályhoz csatlakoztassunk egy viszonylag hosszú csövet (a cső 

hossza több nagyságrenddel nagyobb, mint az átmérője), amelynek végén egy csap található. A csapot nagyon 

gyorsan ki lehet nyitni, mint pl. egy golyós csapot. Lezárt csővég esetén a víz áll a csőben, a nyomás pedig a cső 

mentén állandó, és megegyezik a tartályban lévő vízoszlop nyomásának és a tartályban lévő túlnyomásnak az 

összegével. A csap hirtelen nyitásakor a nyomás a csap mögött leesik a légköri nyomásra, majd a csökkenő 

nyomás egy hullám formájában beterjed a cső többi keresztmetszetébe. A csőben lévő folyadékrészecskékre a 

nyomás csökkenése folytán gyorsító erő hat, amely megindítja a folyadékoszlopot. A kinyitás pillanatában 

azonban a folyadék a csőben még áll. A folyadék sebessége a csőben fokozatosan nő, majd elér egy maximális 

értéket, mégpedig a stacioner sebességet, amennyiben nincs súrlódás a rendszerben. 

 

1.9.1.1. ábra 
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A példában mindazok a feltételek teljesülnek, amelyek a stacioner tartályból való kifolyás esetében, kivéve hogy 

itt a jelenség a csőben instacioner. 

Ezért a Bernoulli-egyenletnek azt a formáját kell választanunk, amelyben még nem kötöttük ki az időállóság 

feltételét. Felírva az egyenletet, a részleteket megtaláljuk a szakirodalomban (Szlivka, 2001). 

 

A II–V. tag mind az előző fejezetben leírtak szerint egyszerűsíthető. Az első tagot változatlanul felírva: 

 

Az egyenlet első tagja a lokális gyorsulás vonalintegrálja egy adott időpillanatban, az „1” és „2” pontok közt 

felvett út mentén. 

Az ábrába berajzolt útvonal egyben áramvonal is minden egyes időpillanatban, így a haladási út és a gyorsulás 

egyirányúak, egyszerű skalárszámok szorzatával helyettesíthető az integranduszban lévő skaláris szorzat. 

A gyorsulás vonalintegrálját az alábbi megfontolások alapján fejezzük ki. Ha a tartály elegendően nagy, akkor 

benne a sebesség elhanyagolható, de ebben az esetben a gyorsulás is jó közelítéssel zérus. Ezért az integrálási 

útvonalat két részre osztjuk: „1-A” és „A-2” szakaszra: 

 

A jobb oldal első tagja 0, mert a végtelen nagynak tekintett tartályban a közeg gyorsulását elhanyagolhatjuk. Az 

integrálunk a következő egyszerűbb alakot ölti: 

 

Az integrál elvégzéséhez a lokális gyorsulás változását kell ismerni a cső hossza mentén. Ha áll., a 

kontinuitásból következik, hogy a cső bármely keresztmetszetében egy adott pillanatban azonosnak kell lennie a 

térfogatáramnak, mert ellenkező esetben a folyadék vagy összenyomódna, vagy szétszakadna: 

 

Feltétel az is, hogy a cső keresztmetszete nem tágul, illetve nem szűkül össze. A fenti egyenletet idő szerint 

deriválva csak a sebességek függhetnek az időtől, így 

 

Jelöljük a sebességek idő szerinti deriváltjait „a”-val, ekkor 
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Ebből következik, hogy állandó sűrűségű közeg lokális gyorsulása állandó keresztmetszetű csőben nem változik 

a cső hossza mentén. Ezért a gyorsulásos tag az alábbiak szerint alakítható át: 

 

Írjuk fel ezek után a Bernoulli-egyenlet többi tagját is az „1” és a „2” pontok között. 

1.27. egyenlet - (1-27) 

 

Vezessük be a következő jelöléseket:  és . Azért használhatunk idő szerinti teljes 

deriváltat, mert a sebesség a csőben csak az időtől függ, a helytől nem. Rendezzük át az egyenletet: 

 

Vegyük észre, hogy az egyenlet jobb oldala éppen a „ ” stacioner sebesség négyzete. 

Ezt behelyettesítve és szétválasztva a következő differenciálegyenletet kapjuk: 

 

A stacioner sebességgel dimenziótlanítva és kijelölve az integrált: 

 

 

1.9.1.2. ábra 
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Integrálás után az  összefüggés adódik, pl. integráltáblázatból. Vezessük be a 

 időt, ahol -t a rendszer saját idejének is nevezhetjük. A sebességfüggvényt ezek után úgy kapjuk, 

hogy mindkét oldalnak vesszük a tangens hiperbolikusz függvényét. 

 

A gyorsulásfüggvény a sebességfüggvény idő szerinti deriváltja. Az instacioner gyorsulási tagot használja ki a 

vízkos, amelyet a 2.B.5. feladatban tárgyalunk. 

10. Euler-turbinaegyenlet szivattyúk esetében 

Az 1.10.1. ábra egy radiális szivattyú vázlatát mutatja. A víz szívócsonkon jut be a gépbe, majd a forgó 

járókerékhez, amelyet egy elektro- vagy belső égésű motor tengelyen keresztül hajt meg. A víz radiális irányba 

fordul, és áthalad a járókerék lapátjai között. A motor nyomatékot fejt ki a forgó járókerékre. E nyomaték 

hatására a járókeréken áthaladó közeg a forgás irányában eltérül. Bejut a csigaházba, majd a nyomócsonkon 

keresztül hagyja el a gépet. A motor felől érkező energia a szivattyú járókerekén adódik át az áramló közegnek. 

A szivattyú működésének megértéséhez a járókerékben lejátszódó folyamatokat kell elsősorban megvizsgálni. A 

szivattyúk a vizet vagy más folyadékot kisebb nyomású helyről nagyobb nyomású helyre szállítják. A szivattyú 

a hajtására fordított teljesítmény árán egyrészt nyomáskülönbség ellenében végez munkát, másrészt megnöveli a 

szállított víz mozgási energiáját, harmadrészt felemeli azt. Ha a szívócsonk és a nyomócsonk között 

összehasonlítjuk a sebességmagasság, a nyomásmagasság és a geodetikus magasság összegét, akkor azt 

tapasztaljuk, hogy a nyomóoldali összeg mindig nagyobb, mint a szívóoldali összeg. A szivattyúba bevezetett 

energia a nyomóoldalon távozó közeg összenergiáját növeli. 

 

Ha a nyomóoldal és a szívóoldal egységnyi súlyra vonatkoztatott összenergiáinak képezzük a különbségét, 

akkor kapjuk meg a szivattyú szállítómagasságát (H-t). 

Mértékegysége méter. Gyakran nevezik a szivattyú szállítómagasságát a szivattyú nyomásának is, annak 

ellenére, hogy magasságdimenziójú mennyiség. A szállított térfogatáram mellett (Q) a másik legfontosabb 

jellemzője egy szivattyúnak. 

Az 1.10.2. ábra egy radiális, hátrahajló lapátozású szivattyú járókerekét mutatja. A szivattyúk és a ventilátorok 

járókerekeinek elvi felépítése nem különbözik egymástól. A szivattyúk járókerekei a nagyobb erőhatások és a 

jobb hatásfok érdekében általában öntött kivitelben és profilos lapátokkal készülnek. 

1.28. egyenlet - (1-28) 

 

Ideális, veszteségmentes esetben a Bernoulli-egyenlettel is meg lehet határozni a szállítómagasságot (H). 

Vizsgáljuk meg közelebbről a járókereket. Sémáját az 1.11.1. ábrán láthatjuk. Válasszunk ki egy lapátot a 

járókerékből. Tételezzük fel, hogy a járókerékben olyan sok lapátot építettek be (végtelen sűrű 

lapátozásmodell), hogy az áramlás teljesen hengerszimmetrikusnak vehető. A lapátokkal párhuzamosan tud a 

közeg áramlani, így a lapát is tekinthető egy áramvonalnak. (Az ábrán csak nyolc lapátot tüntettünk fel.) Az „1” 
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pont a lapátok előtt, a belépésnél, a „2” pont a lapátok után, a kilépésnél található. A „v” abszolút, „w” relatív és 

„u” szállító (kerületi) sebességvektorokat felrajzoltuk egy lapát belépő és kilépő élénél. A három sebességet a v 

= w + u vektoregyenlet kapcsolja össze. A felrajzoláskor ügyelni kell arra, hogy fennálljon a következő 

összefüggés a kerületi sebességek között: , amely a szilárd testként történő forgás feltétele, 

valamint arra is kell ügyelni, hogy a megfelelő kerületi sebességek merőlegesek legyenek az adott ponthoz 

tartozó sugárra. 

 

1.10.1. ábra Forrás: Szlivka, 2003 

Írjuk fel a Bernoulli-egyenletet a belépésnél lévő „1” és a kilépésnél lévő „2” pontok között, a kerékkel együtt 

forgó rendszerben. Az áramlás stacionárius, de nem örvénymentes. A forgás következtében a Bernoulli-egyenlet 

módosul. A folyadékrészecskékre nemcsak a nehézségi erő, hanem a centrifugális erőtér is hat a forgás 

következtében, ezért az egyenlet felírásakor ezt is figyelembe kel venni. 

 

A sebességeknek most a relatív sebességet, „w”-t kell behelyettesíteni. Az  tagok a forgás 

következtében fellépő centrifugális erő munkáját veszik figyelembe, egységnyi súlyra vonatkoztatva. Írjuk fel a 

relatív sebességet az abszolút és a szállító sebességvektorok különbségeként (1.10.2. ábra): 

, amiből – négyzetre emelés után – következik, hogy 

Helyettesítsük ezt a kifejezést „1” és „2” indexekkel az előző egyenletbe: 

1.29. egyenlet - (1-29) 
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1.10.2. ábra 

Tudjuk, hogy  és  a fenti egyenletbe helyettesítve és egyszerűsítve, a következőt 

kapjuk: 

 

Vezessük be a következő jelölést: , ahol  vektor kerületi sebesség irányába 

eső vetülete. Beírva az egyenletbe a 

 

kifejezést kapjuk. 

A bal oldalon szereplő kifejezés az előbb bevezetett szállítómagasság. Jelen esetben ez egy súrlódásmentes 

áramlást feltételező levezetés, ezért ezt a szállítómagasságot összes ideális szállítómagasságnak (Htid) nevezik. 

 

1.10.3. ábra 

1.30. egyenlet - (1-30) 

 

 

ahol „ ” a járókerék által keltett cirkuláció, más néven perdület, „n” pedig a kerék fordulatszáma. A járókerék 

a cirkuláció növelése révén hoz létre nyomásnövekedést. A  a járókerék külső kerületén 

elvégzett cirkulációszámítás eredménye. A belépésnél a közegnek legtöbbször nincs kerületirányú sebessége: 

. Ekkor 

 

Az Euler-turbinaegyenlet nemcsak radiális, de axiális átömlésű áramlástechnikai gépekre is érvényes. 
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Ha a szivattyú előtt a víz nem forog a csőben, vagy a szivattyú a szabadból szív, akkor a lapátokat a belépésnél 

pontosan sugárirányból éri el a víz, abszolút rendszerből nézve. Az 1.10.3. ábra éppen ilyen állapotot mutat. 

Most nincsen a belépő abszolút sebességnek kerületirányú komponense, tehát az 1.30 egyenlet egyszerűsíthető: 

1.31. egyenlet - (1-31) 

 

A levezetés során látszólag ellentmondásba kerültünk a Bernoulli-egyenlet levezetésekor tett egyik kikötéssel, 

nevezetesen azzal, hogy a „két pont között nem lehet sem energiavesztés, sem energiabevezetés”. Nos, a 

szivattyúk éppen arról „szólnak”, hogy energiát juttatunk a közegbe a járókerék forgatásával, itt ezt mégis 

látszólag figyelmen kívül hagytuk. 

Szerencsére nem szegtünk meg semmilyen alkalmazási korlátot, mivel a Bernoulli- egyenletet nem álló, hanem 

forgó rendszerben alkalmaztuk. Forgó rendszerben valóban nincs energiabevezetés, ott a járókerék áll. Az 

energia ugyanis nem független a rendszertől. Gondoljunk arra, hogy amikor száguldó autóban vagyunk, akkor 

az autóhoz képest nincsen mozgási energiánk. Viszont a külső tárgyakhoz képest (útszéli álló fasor) igen! Ezt 

sajnos egy ütközés során lehet megtapasztalni. 

Visszatérve a levezetéshez, a kapott eredmény tehát nincs ellentmondásban a Bernoulli-egyenlet 

alkalmazhatóságával. 

Az Euler-turbinaegyenletet le lehet vezetni az impulzus- vagy az impulzusnyomatéki tételből is (Szlivka, 2001; 

Gruber-Blahó, 1973). Jelen tananyagban nem foglalkozunk vele. 

11. Szivattyúk ideális jelleggörbéje 

A kapott ideális nyomásnövekedés a megadott sebességeknél, illetve ehhez tartozó (Q) térfogatáramhoz tartozik. 

Ha a sebességek nagysága, vagyis a (Q) térfogatáram valamilyen ok miatt megváltozik, nő vagy csökken, akkor 

az ideális nyomásnövekedés is más lesz. A következőkben megvizsgáljuk, hogy milyen módon alakul a 

térfogatáram (Q) függvényében az ideális nyomásnövekedés, Htid. A függvénykapcsolat adja a szivattyú ideális 

jelleggörbéjét. 

Jelöljük a járókerék szélességét „b1”-gyel és „b2”-vel (a rajz síkjára merőleges méret). A sugárirányú sebesség az 

„1” és „2” helyeken rendre „vr1” és „vr2”, amelyek a kerék belépő és kilépő felületével és a térfogatárammal (Q) 

kifejezhetők. Használjuk a kontinuitás-tételt a belépő és a kilépő keresztmetszetekre: 

 

 

A kilépő sebességi háromszögből  és 

1.32. egyenlet - (1-32) 

 

így a kilépő sebesség kerületirányú komponense: 
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1.33. egyenlet - (1-33) 

 

Az 1.31 egyenletet átrendezve megkapjuk az ideális szállítómagasság szokásos képletét, amelyben a kilépő 

abszolút sebességnek a járókerék által okozott eltérítése és a kerületi sebesség szorzata adják meg az elméleti 

szállítómagasságot. 

1.34. egyenlet - (1-34) 

 

Az 1.33. egyenletet ebbe a kifejezésbe behelyettesítve és átrendezve adódik az ideális jelleggörbe számítására 

alkalmas kifejezés: 

1.35. egyenlet - (1-35) 

 

Eszerint az ideális nyomásnövekedés lineáris függvénye a szállított térfogatáramnak. Amennyiben a kilépés 

szöge kisebb, mint 90 fok, , akkor hátrahajló lapátozású szivattyúról beszélünk. A hátrahajló 

lapátozású szivattyú ideális jelleggörbéjét az 1.11.1. ábra mutatja. 

Ha a kilépés szöge 90 fok, , akkor radiális lapátozású szivattyúnak nevezzük. A radiális 

lapátozású szivattyú ideális jelleggörbéjét az 1.11.2. ábra mutatja. A jelleggörbe vízszintes egyenes. 

És végül ha a kilépés szöge nagyobb 90 foknál, , akkor előrehajló lapátozású szivattyúnak 

hívjuk. Az előrehajló lapátozású szivattyú ideális jelleggörbéjét az 1.11.3. ábra mutatja. Növekvő 

térfogatárammal a nyomásnövekedés is nő. Az előrehajló lapátozású járókerék hajlamos az instabil működésre, 

valamint a hatásfoka sem a legjobb, így nem terjedt el széles körben. Ventilátorok esetében előszeretettel 

használják, mivel kisebb méretben lehet relatíve nagy teljesítményt beépíteni. A valóságos jelleggörbéket a 

következő fejezetekben tárgyaljuk. 
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1.11.1. ábra 

 

1.11.2. ábra 

 

1.11.3. ábra 

12. Csővezeték valóságos jelleggörbéje 
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Az áramlástanban fontos szerepet tölt be az áramlási veszteségek számítása. Részletekbe nem bocsátkozunk, 

hanem az ismert összefüggéseket megismételjük néhány lépésben. 

A csővezetékek nyomásveszteségét általánosan az alábbi képlettel számíthatjuk ki, ez a Darcy-féle formula. 

 

Ahol  a cső hossza [m], 

 d a cső átmérője [m], 

 v a csővezetékben fellépő átlagsebesség , 

 λ a csősúrlódási tényező [-], 

 a csővezetékben lévő szerelvények veszteségtényezője [-]. 

A kifejezésben szereplő sebességet fejezzük ki a térfogatárammal: 

 

Ezután helyettesítsük be a Darcy-formulába: 

 

ahol  

A fenti kifejezés azt mutatja, hogy ha növekszik a csővezetéken átáramló folyadék térfogatárama (Q), akkor a 

csővezeték nyomásvesztesége (veszteségmagassága) négyzetesen arányosan növekszik, vagyis egy parabola 

szerint, ha ábrázoljuk a veszteségmagasságot a térfogatáram függvényében. 

A vizet szállító rendszerekben egy csővezetéknek legtöbbször van egy olyan ellenállása is, amely már nulla 

vízsebességnél is fellép. Az 1.12.1. ábrán például egy függőleges csővezeték látható, amely egy tárolóból szívja 

a vizet egy lábszelepen és tolózáron keresztül. A „Hst” magasságú vezetékben a víz nyomását az őt működtető 

szivattyúnak már akkor le kell győznie, amikor a vízsebesség még nulla, tehát nincs vízszállítás. Ha ezt már 

legyőzte a szivattyú, akkor utána még az áramlási veszteséget is le kell győznie, ami annál nagyobb, minél több 

vizet szállít a szivattyú. Ez azt jelenti, hogy a csővezeték jelleggörbéje a „Hst” pontból indul, és ezután kezd 

parabolikusan növekedni. Képletbe foglalva: 
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1.12.1. ábra 
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A. függelék - A modulhoz kapcsolódó 
fogalomtár 

csősúrlódási tényező (λ): a csővezeték áramlási ellenállásának jellemzője, dimenziótlan mennyiség 

Darcy-formula:   

előperdület: áramlástechnikai gép forgórésze előtt kialakuló folyadékforgás 

emelőmagasság (szállítómagasság, „H”): a szivattyú által létrehozott nyomásnövekedés méterben mérve 

Euler-turbinaegyenlet: 

 

forgótér-potenciál: ; egységnyi tömeg helyzeti energiája forgó tér hatására 

hidrosztatika: nyugvó folyadékokkal foglalkozó tudomány 

instacioner áramlás: nem időálló, az időben változó áramlás 

nyomásmagasság: , ahol „p” a nyomás, „ρ” pedig a folyadék sűrűsége 

perdület: folyadékrész tengely körüli forgása 

nehézségi erőtér-potenciál: ; egységnyi tömeg helyzeti energiája 

sebességmagasság: , ahol „v” a sebesség, „g” pedig a nehézségi gyorsulás 

stacioner áramlás: időálló, az időtől független áramlás 

veszteségtényező (δ): idomdarab áramlási ellenállásának jellemző értéke, dimenziótlan mennyiség 
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2. fejezet - Örvényszivattyúk, 
vízturbinák 

Az áramlástechnikai gépek egyik legnépesebb csoportja az örvényszivattyúk. Érdekesség, hogy a termelt 

villamos energiának kb. az egyharmadát szivattyúzásra fordítjuk. Gondoljunk csak a vízellátásra, 

szennyvízkezelésre, a különböző folyékony üzemanyagok, pl. kőolaj szállítására, stb. Ezeknél a folyamatoknál 

majdnem mindenütt örvényszivattyúkat használunk. 

1. A szivattyú üzemi jellemzői 

A valóságos térfogatáram (Q) a szivattyún időegység alatt ténylegesen átáramló folyadékmennyiség, 

volumetrikus veszteséggel kevesebb, mint ideális esetben. 

Mértékegysége általában  

A valóságos szállítómagasság (H) a szivattyún átáramló folyadék energiájának növekedése, (1.30 egyenlet) az 

Euler-turbinaegyenletben szereplő, de most valóságos mennyiségekkel. 

A 2.1.1. ábra egy szivattyúberendezés elrendezését szemlélteti. A szivattyú az alsó edényből folyadékot szállít a 

felsőbe, miközben általában a folyadék nyomása és sebessége is megváltozik. A berendezésnek a folyadék 

energiatartalmára gyakorolt hatását vizsgáljuk. Írjuk fel a Bernoulli-egyenletet a „0” és az „1” pont, a szívócső 

belépő keresztmetszete között: 

 

valamint a nyomócsonk, a „2” és a „3” pontok között, figyelembe véve a szívócső „ ” és a nyomócső „

” áramlási veszteségeit is. 

 

A szivattyún keresztül nem írhatjuk fel a Bernoulli-egyenletet, mert ott energiabetáplálás történik a járókeréken 

keresztül. 

Adjuk össze a két egyenletet, és használjuk ki, hogy . 

 

Az 1. fejezetben már találkoztunk egy nagyon hasonló kifejezéssel (1.30 egyenlet), amely a szivattyúk ideális 

emelőmagasságát adta meg: 
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A most kapott kifejezés nem más, mint a szivattyúk valóságos nyomásnövekedése, valóságos emelőmagassága: 

 

 

2.1.1. ábra 

2.1. egyenlet - (2-1) 

 

Mértékegysége [m]. 

Manometrikus szállítómagasság (Hm) 

Rendezzük át a 2.1 egyenletet: 

 

A legtöbb esetben a szívó- és nyomócső azonos átmérőjű, így v1=v2, továbbá z1=z2, a nyomó- és a szívócsonk 

magasságkülönbsége szintén elhanyagolható, így 

2.2. egyenlet - (2-2) 

 

Ez az érték nyomásmérővel a szívó- és nyomócsonk között mérhető, innen kapta a manometrikus 

nyomómagasság nevet. 

Az 1.11. fejezetben levezettük a radiális szivattyúkra vonatkozó ideális jelleggörbéket a hátrahajló, előrehajló és 

radiális lapátozású kerekekre. A leggyakoribb típus a hátrahajló lapátozású szivattyú, amelynek megvizsgáljuk a 

valóságos jelleggörbéit, illetve a veszteségek forrását és nagyságát. 
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2.1.2. ábra Forrás: Szlivka, 2001 

Bevezetett teljesítmény (Pt; Pö;   Pb): a hajtómotortól a szivattyúnak átadott teljesítmény [kW], [W] 

Hasznos teljesítmény (Ph): a szivattyúból a folyadéknak átadott teljesítmény [kW], [W] 

2.3. egyenlet - (2-3) 

 

Hatásfok(ε): a hasznos teljesítmény és a bevezetett teljesítmény hányadosa 

2.4. egyenlet - (2-4) 

 

A szívóképességet, vagyis a belső nyomásesést szokás NPSH-val (Net Positive Suction Head) jelölni: 

2.5. egyenlet - (2-5) 

 

ahol „pskrit” a nyomás a szívócsonk középpontjában, „pg” a szállított közeg adott hőfokon érvényes gőznyomása, 

„vs” pedig a szívócsonkban lévő átlagsebesség (részletesebben a 2.6. fejezetben). 

2. Szivattyúk veszteségei és hatásfoka 

A folyadéknak átadott teljesítmény a hasznos teljesítmény, ami az emelőmagasság, a térfogatáram, a sűrűség és 

a nehézségi erőtér nagyságának szorzatából tevődik össze: 
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Ez a szivattyú által létrehozott hasznos teljesítmény. A szivattyú tengelyén bevezetett teljesítmény 

, ahol „ω” a tengely forgási szögsebessége, „M” pedig a szükséges nyomaték. Ha a 

szivattyúban nem volnának veszteségek, akkor a hasznos teljesítmény és a tengelyteljesítmény egyenlő lenne. A 

hasznos teljesítmény azonban mindig kisebb, mint a tengelyteljesítmény, amit a szivattyú hatásfokával fejezünk 

ki. 

 

A szivattyútervezés és -gyártás fő feladata, hogy ez a hatásfok minél nagyobb értékű legyen. Az összhatásfok 

különböző részhatásfokokból tevődik össze. 

Volumetrikus hatásfok: 

2.6. egyenlet - (2-6) 

 

  

ahol „Qv” a volumetrikus veszteség, a járókerék és a ház közötti résben visszaáramló folyadék. 

Hidraulikai hatásfok: 

2.7. egyenlet - (2-7) 

 

ahol a „h’v” veszteségmagasság három fő részből áll: ütközési veszteség a belépésnél amiatt, hogy a belépő 

folyadék sebessége nem pontosan egyirányú a belépő éllel, a lapátcsatornán történő átáramláskor keletkező 

veszteség, valamint a cirkulációs veszteség a kerékből történő kilépéskor. 

Mechanikai hatásfok: 

2.8. egyenlet - (2-8) 

 

ahol „Pmv” a csapágysúrlódás és a tömszelencék, valamint egyéb mechanikai érintkezésekkor létrejövő 

veszteségek. Az összes bevezetett teljesítményt kifejezve, a 2.6, 2.7 és 2.8 egyenleteket felhasználva: 
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Így az eddigi hatásfokok szorzata adja az összhatásfokot: 

 

2.9. egyenlet - (2-9) 

 

Szokás még a járókerék oldalfelületén kialakuló folyadékkal történő súrlódási veszteséget, a tárcsasúrlódást 

külön számításba venni. A tárcsán elvesző teljesítmény „P'T”. 

A veszteségtényező  

Az eddigi részhatásfokok összegzése után ezt kapjuk: 

 

Az elméleti Q-Htid jelleggörbét (2.3.1. ábra) egyes veszteségek csökkentik. Az így kialakult, méréssel 

meghatározható jelleggörbét nevezzük a szivattyú valóságos Q-H görbéjének. 

3. Örvényszivattyú jelleggörbéi 

A szivattyúk üzemi viselkedését a jelleggörbe mutatja. 

A jelleggörbe a szivattyú által létrehozott nyomásnövekedés és a szállított térfogatáram kapcsolatát ábrázoló 

görbe. Ideális, veszteségmentes esetben a jelleggörbe a nyomás-térfogatáram diagramban egy egyenes, ezt az 1. 

fejezetben az Euler-turbinaegyenlet kapcsán már taglaltuk. A valóságos és az ideális jelleggörbe eltérése a 

hidraulikai hatásfokban mutatkozik meg (ld. a 2.3. egyenletet). 

 

2.3.1. ábra 

 

2.3.2. ábra 

A zérus térfogatáramnál lévő nyomásnövekedés kb. 40–70%-a az ideális esetben adódó értéknek. A hátrahajló 

lapátozású szivattyú jelleggörbéjének tendenciája hasonlít az ideális jelleggörbéhez, mert növekvő 

térfogatáramhoz csökkenő nyomás tartozik. A hátrahajló lapátozású gép hatásfoka jobb az előrehajló és a 

radiális típusúnál. Előrehajló lapátozású szivattyút ritkán alkalmaznak, jelleggörbéjének már a tendenciája is 

eltér az ideálistól, nem csak a számértéke. Általában csak nagyon kis szakaszon emelkedik, majd utána szintén 

növekvő térfogatáramhoz csökkenő nyomásnövekedés tartozik. A hatásfoka általában rosszabb a hátrahajló 

típushoz viszonyítva, és hajlamos instabil járásra. 

 

2.3.3. ábra 
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A hátrahajló lapátozású radiális szivattyúnak egyenes az ideális jelleggörbéje, mint azt az 1. fejezetben láttuk. A 

He = f(Q) egyenes felrajzolása után a veszteségek közelítő meghatározásával a H = f(Q) görbe is ábrázolható. A 

veszteségeket három részre bontjuk: 

Perdületapadási veszteség, melynek oka a véges számú lapátszám (perdületapadási tényező: λ). Az ideális 

jelleggörbe levezetésénél ugyanis feltételeztük, hogy a lapátok között mindenütt pontosan ugyanolyan alakú 

áramvonalakat kapunk, mint a lapátok alakja. Ez akkor lenne igaz, ha végtelen sok lapátja lenne a járókeréknek. 

A valóságban azonban véges a lapátszám, emiatt két lapát között kicsit módosulnak az áramvonalak. Ez okozza 

a perdület apadását. 

Áramlási veszteség: minden súrlódási veszteség a lapátokon, a csigaházban az áramlási sebesség négyzetével 

arányosan nő ( ) 

Iránytörési veszteség: oka a belépősebesség és a lapát érintőjének szögeltérése. A szivattyú tervezésekor egy 

adott belépési szögre tervezik a lapát belépő élét. Ha a tervezettnél kisebb vagy nagyobb a mennyiség, akkor a 

lapát belépő élének érintője és a belépősebesség szöget zár be, a közeg nekiütközik a lapát domború vagy 

homorú oldalának. Ez veszteséget okoz. Az iránytörési veszteség ezért elvileg zérus a tervezési pontban, és attól 

eltérő pontban az eltérés mértékével növekszik. A Q-H jelleggörbén (más néven fojtásgörbén) kívül 

katalógusokban szokásos megadni a szivattyú hatásfokát, felvett teljesítményét és az NPSH- vagy 

szívóképesség-görbéket. Ezeket méréssel határozzák meg. 

 

2.3.4. ábra Forrás: Szlivka, 2003 

4. Kismintatörvények 

A vízgépek elmélete még nem tart ott, hogy adott üzemi pontra garantált hatásfokú gépet kísérletek nélkül, csak 

számítással és szerkesztéssel tervezni lehessen. A szükséges kísérleteket kisméretű modelleken végzik, a mérési 

eredményeket a nagy kivitelre átszámítják. Az átszámításra szolgáló összefüggéseket kismintatörvényeknek, 

modelltörvényeknek nevezik. 

A kismintatörvények levezetése során feltételezzük a) a két összehasonlított gép közötti teljes geometriai 

hasonlóságot, valamint b) a két összehasonlított üzemállapot között a kinematikai hasonlóságot. A kinematikai 

hasonlóságot a sebességi háromszögek hasonlósága biztosítja. A valóságban egyik feltétel sem biztosítható 

teljes mértékben. A jó hatásfok például megköveteli, hogy az állórész és a forgórész közötti réseket a lehető 

legkisebb értéken tartsuk. Ez a kis gépnél relatíve nagyobb, mint a nagynál. Értelmetlen és gazdaságtalan volna 

a nagy gépnél csak a geometriai hasonlóság kedvéért a kisebb réssel elérhető jobb hatásfokról lemondani. A 

kinematikai hasonlóság sem biztosítható teljes mértékben. A sebességi háromszögeknek bármely pontban való 

hasonlósága többek között megköveteli, hogy a megfelelő pontokban a lapátmenti határrétegnek valamilyen 

jellemző mérethez, pl. a járókerék „D2” külső átmérőjéhez viszonyított vastagsága mindkét gépben azonos 

legyen. A határréteg vastagsága függ a Reynolds-számtól és az érdességtől. A nagyobb gépben a hasonlóság 

megengedi, hogy a gép méretét egyetlen mérettel jellemezzük. 

A jellemző méret legyen a járókerék külső átmérője, és jelöljük nagygép D2 és a minta D2m esetében. 

A vízgépen átáramló folyadékmennyiség a kilépő abszolút sebesség sugárirányú komponensével, „vr”-rel (ld. 

1.32 egyenlet) és az átömlő felülettel arányos. Az a) és b) feltételből következik, hogy az arányossági tényező 

mindkét gépnél azonos. Így a kerületi sebesség az átmérővel és a fordulatszámmal arányos: 

2.10. egyenlet - (2-10) 

 

A kerületi sebesség az átmérővel és a fordulatszámmal arányos: 

2.11. egyenlet - (2-11) 
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A sebességi háromszögek hasonlóságából következik, hogy 

2.12. egyenlet - (2-12) 

 

A 2.10 és a 2.11 egyenletből kifejezve sebességeket és behelyettesítve a 2.12 egyenletbe megkapjuk 

2.13. egyenlet - (2-13) 

 

Az Euler-turbinaegyenlet 

 

(1.43 egyenlet) alakját és a sebességi háromszögek hasonlóságát felhasználva. 

 

 

2.14. egyenlet - (2-14) 

 

A hasznos teljesítmény: 

 

A 2.13 és a 2.14 egyenletet felhasználva kifejezhetjük a teljesítmények hányadosát is: 

2.15. egyenlet - (2-15) 

 

A tapasztalat szerint az eddig levezetett 2.13, 2.14 és 2.15 kismintatörvények az említett feltételektől való eltérés 

ellenére tág D2 /D2m és n/nm határok között a gyakorlat igényeit kielégítő, 1,0–2,0% pontosságú eredményt 

szolgáltatnak. 
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Ha minden teljesítményveszteség azonos módon változna, akkor a modell és a nagykivitel hatásfoka 

megegyezne. A tapasztalat szerint a hatásfok a legérzékenyebb a méret- és a fordulatszám-változásra. Már 

kismértékű változás is mérhető hatásfokeltérést eredményez, ezért a bevezetett teljesítmények átszámításakor a 

hatásfok eltérését is figyelembe kell venni. A hatásfok átszámítására több, részben elméleti megfontolásokra, 

részben mérési eredményekre támaszkodó összefüggés ismeretes (a részleteket ld. Füzy,1991). 

Az igen nagy méretű vízgépeknél, főleg a vízturbináknál gyakran előfordul, hogy a nagy kivitel mérése vagy 

egyáltalán nem lehetséges, vagy olyan sokba kerül, hogy nem érdemes. Ilyenkor a szerződésben megállapított 

méretű kismintán végzik el az átvételi méréseket. Az utólagos viták elkerülésére a szerződésben az átszámításra 

szolgáló összefüggést is érdemes kikötni. 

5. Az affinitás törvénye, kagylódiagram, normál- és 
tervezési pont 

Különböző fordulatszámokon működő szivattyúk hatásfokának jellemzésére használják a kagylódiagramot, 

amely a Q-H mezőben mutatja az azonos hatásfokkal rendelkező pontokat. A szivattyúk fordulatszám-

szabályozása gyakran alkalmazott módszer. Kérdés, hogyan alakul az örvényszivattyú jelleggörbéje, ha a 

névlegestől eltérő fordulatszámon járatjuk. A kismintatörvények felhasználásával a kérdést könnyen 

megválaszolhatjuk: 

 

helyettesítéssel. A különböző fordulatszámokhoz tartozó értékeket (1) és (2) indexszel jelölve: 

2.16. egyenlet - (2-16) 

 

2.17. egyenlet - (2-17) 

 

2.18. egyenlet - (2-18) 

 

Az eddigi összefüggésekhez még vegyük hozzá az „M” nyomatékok arányát is. Mint tudjuk, a tengelyen ébredő 

nyomaték és a teljesítmény kapcsolatát a  kifejezés adja meg. Ha ezt beírjuk a két 

különböző fordulatszámon a 2.18 egyenletbe, akkor: 

2.19. egyenlet - (2-19) 
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A 2.16–2.18 egyenletet affinitási törvényeknek nevezik. 

Kérdés, melyek azok az összetartozó üzemi pontok, amelyekben a kinematikai feltétel is teljesül? 

Feltételezzük, hogy mérések alapján rendelkezésünkre áll az „n1” fordulatszámhoz tartozó H = f(Q) jelleggörbe. 

Jelöljünk ki az „n1” jelleggörbén „Q1, H1” értékpárt. Az „n2” fordulatszámon a hozzá tartozó pontot a 2.16 és 

2.17 egyenletből kapjuk. 

 

Adott „Q1, H1” esetén az összetartozó térfogatáramokat és szállítómagasságokat a fenti két képletből 

számíthatjuk ki. Könnyen belátható, hogy , amelyből kifejezve „H2”-t: 

. 

Az (1) indexű mennyiségek állandók, így írható, hogy: 

2.20. egyenlet - (2-20) 

 

A 2.20 egyenlet egy az origón és „Q1, H1” pontokon átmenő másodfokú parabolán, az affinparabolán fekszenek. 

 

2.5.1. ábra Forrás: Agrotröszt, 1989 

A 2.5.1. ábrán egy szivattyú különböző fordulatszámokhoz tartozó H = f(Q) jelleggörbéjét láthatjuk. Az előzőek 

alapján az n1 = 2670-es fordulatszámú jelleggörbét alapul véve az előzőek szerint a „Q1, H1” pontból a „Q2, H2” 

pontok analógiájára kiszámíthatjuk az n2 = 2350-es fordulatszámhoz tartozó jelleggörbe többi pontját is. 

Tapasztalatok szerint az ilyen módon kiszámított jelleggörbe jól megegyezik a közvetlen mérésből származó Q-

H jelleggörbével. Az egyezés mértéke annál jobb, minél közelebb van a két fordulatszám egymáshoz. 

Amennyiben rendelkezésre áll a szivattyú mért jelleggörbéje és hatásfoka különböző fordulatszámokon, amit a 

2.5.1. ábra mutat, akkor megszerkeszthetjük a szivattyú kagylódiagramját is. Minden egyes fordulatszámon, 

minden egyes Q-H jelleggörbeponthoz az adott fordulatszámon mért hatásfokgörbéről az adott Q-H ponthoz 

beírjuk a leolvasott hatásfokot. Ezt a műveletet minden egyes fordulaton, minden egyes jelleggörbeponthoz 

elvégezve a Q-H mező minden pontjához egy adott hatásfokot kapunk. Az azonos hatásfokértékeket összekötő 

görbéket összekötjük. A kapott görbesereg emlékeztet a kagyló felépítésére, innen kapta a kagylógörbe nevet. A 

mezőben található egy legnagyobb hatásfokú pont, ezt normálpontnak nevezzük. 

A tervezés során kiindultak egy Q-H tervezési értékből, ezt nevezzük tervezési pontnak. Jó szivattyúk esetében 

a tervezési és a normálpont közel esik egymáshoz, de a legritkább esetben esnek egybe. 

6. Kavitáció, szívóképesség, geodetikus 
szívómagasság 

A gyakorlatban a vizet összenyomhatatlannak tekintjük. Nagy nyomásokon az áramlásban nem jelentkezik 

zavar, viszont igen kis nyomások esetén nemkívánatos jelenségek léphetnek fel. Ha az abszolút nyomás az 

áramlás során az ott uralkodó hőmérsékletnek megfelelő telített gőz nyomására (Pg) csökken, akkor ott a 
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folyadék homogenitása megszűnik, a folyadékban űr (cavus) keletkezik, amit a folyadékból kivált gőzök és 

gázok töltenek ki. A jelenséget kavitációnak nevezik. 

A kavitáció az áramló folyadék azon részén lép fel, ahol a nyomás a legkisebb (szivattyúnál a lapát belépő éle 

közelében). Ha áramláskor a gőzbuborékok a telített gőz nyomásánál nagyobb nyomású helyre érkeznek, a 

gőzök lecsapódnak, a buborékok hirtelen összeroppannak. Ezáltal az érintkező falra (pl. lapátkerék) kis felületre 

lokalizált, több száz bar intenzitású, szabálytalanul váltakozó nagyfrekvenciájú ütést gyakorolnak. 

A kavitációs jelenség káros következményei az alábbiakban foglalhatók össze: 

A kezdeti kavitációt sustorgó hang, majd felerősödő zörejek jelzik; a kifejlődött kavitációt jellegzetes csattogó, 

pattogó hang kíséri, a szivattyú vibrál, rezgésbe jön, ami töréshez vezethet, kedvezőtlenné válnak a szivattyú 

hidraulikai jellemzői; csökken a hatásfok és a folyadékszállítás (esetleg megszűnik, lásd a 2.6.2. ábrán a 

radiálszivattyú jelleggörbéinek hirtelen letörése); a gőzbuborékok összeroppanása szerkezetianyag-roncsolást 

idézhet elő, ami a felületen (főként a járókerék szívóoldalán) apró, majd nagyobb részecskék kiszakadásában, 

szivacshoz hasonló lyukacsosságban, átmaródásban, végül nagyobb darabok letöredezésében nyilvánul meg. A 

szerkezeti anyagok kavitáció okozta roncsolódását (ahol a döntően mechanikai hatásokon kívül elektrokémiai és 

hőhatások is szerepet játszanak) kavitációs eróziónak nevezik. 

A kavitáció oka lehet a nagy helyi áramlási sebesség, a szállított folyadék felmelegedése, 

nyomáscsökkenés a szívóoldali tartályban, a geodetikus szívómagasság (Hsg) növekedése, illetve a hozzáfolyási 

magasság csökkenése. 

A kavitáció elkerülésének lehetőségei: 

• Az érintett szerkezeti elemeket a kavitációs eróziónak ellenálló anyagból kell készíteni (ha pl. a 

szürkeöntvény indexét 1,0-nek tekintjük, ehhez viszonyítva az acélöntvény 0,8, a bronz 0,5, a 

krómacélöntvény 0,2, a króm-nikkel acél 0,05 eróziós értékű). 

• Jó szívóképességű szivattyú megválasztása. 

• A geodetikus szívómagasság helyes megválasztása. 

A szívóképesség a szivattyú alkalmazhatóságának egyik jelentős tulajdonsága, amely a gép szívóoldali 

nyomásviszonyairól a kívánatos kavitációmentes üzem esetére ad tájékoztatást. A szívóképességet, vagyis a 

belső nyomásesést szokás NPSH-val (Net Positive Suction Head) jelölni. Jellemzésére a legjobb hatásfokú 

ponthoz tartozó érték, illetve az „n” és a „Q” függvényeként ábrázolt jelleggörbe szolgál (ld. 2.5.1. ábra). Ezeket 

a gyári katalógusban lehet megtalálni. 

 

2.6.1. ábra Forrás: Török; 1988 

  

 

2.6.2. ábra 

 

2.6.3. ábra 

Az értelmezéshez a 2.6.3. ábra segítségével tekintsük azt a kritikus állapotot, amikor a szívócsonk (ps) és a belső 

legkisebb nyomású (pmin) hely nyomáskülönbsége a gépben a kavitációs jelenséget éppen megindítja. Az „e” 

magassággal jellemzett hely a lapát belépő éle környékére tehető. Általánosságban felírható: 
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Kritikus esetben, amikor  - és  

 

A jobb oldali zárójeles kifejezés helyett szokás az NPSH-jelölés. Ezzel a szívóképességet jelentő belső 

nyomásesés 

 

alakban írható fel. Az egyenlet segítségével minden Q-hoz definiálható a szívócsonkbeli nyomás kritikus értéke 

(pskrit). A kavitáció elkerülhető, ha p ps ˃ p pskrit. A „ps” értéke mérhető, nagyságát a szívóvezeték mérete, 

kialakítása határozza meg. 

A szívóképesség ismerete rendkívül fontos a szivattyú beépítéséhez, az ún. geodetikus szívómagasság (Hsg) 

megengedhető értékének meghatározásához. 

A 2.6.3. ábrán látható vázlat jelöléseivel írhatjuk, hogy 

2.21. egyenlet - (2-21) 

 

ahol „h's” a szívócső veszteségmagassága. 

A „Hsg” maximális értéke  határesetre írható fel: 

 

illetve az előzőek felhasználásával a megengedhető geodetikus szívómagasság a 

2.22. egyenlet - (2-22) 

 

összefüggéssel számolható. 

6.1. Kapcsolódó multimédiás anyag 

6.1.1. Kavitáció egy test körül 

http://www.youtube.com/watch?v=Ie_jgCWlzAo 

6.1.2. Kavitációs hang egy szivattyúban 

http://www.youtube.com/watch?v=Ie_jgCWlzAo
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http://www.youtube.com/watch?v=1Lbxtjfdat4 

6.1.3. Kavitáció egy propeller körül 

http://www.youtube.com/watch?v=4roQxQagbfA 

7. Dimenziótlan szivattyújellemzők 

A kismintatörvényeket felhasználva a szivattyúk jelleggörbéit fordulatszámtól független, dimenzió nélküli 

jellemzőkkel is felírhatjuk. Kétféle dimenziótlan rendszer terjedt el. Az egyiknél szokásos, fordulatszámra és 

külső átmérőre vonatkoztatott dimenziótlan jellemzők a következők: 

Mennyiségi szám:     

2.23. egyenlet - (2-23) 

 

Nyomásszám:   

2.24. egyenlet - (2-24) 

 

Teljesítményszám:   

2.25. egyenlet - (2-25) 

 

Kavitációs szám:   

2.26. egyenlet - (2-26) 

 

A jellemző fordulatszám a vízgépek egyik fontos és általánosan használt típusjellemzője. Mindig egyszeres 

beömlésű járókerékre, egy fokozatra és névleges pontra értelmezik. A szivattyúknál az „nq” jellemző 

fordulatszám használatos. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=1Lbxtjfdat4
http://www.youtube.com/watch?v=4roQxQagbfA
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ahol  n a szivattyú fordulatszáma , 

 Q  a névleges folyadékszállítás  és 

 H  a névleges szállítómagasság [m]-ben mérve. 

Az „nq” nem mérték nélküli mennyiség. 

Fizikai értelmezése: „nq” egy elképzelt, a vizsgált szivattyúhoz geometriailag hasonló szivattyúnak a 

fordulatszáma, amelynek névleges szállítómagassága  és névleges folyadékszállítása 

; H=1m. 

Írjuk fel a kismintatörvényeket az elképzelt gépre vonatkozó adatokkal (ld. 2.13 és 2.14 egyenlet): 

 

2.27. egyenlet - (2-27) 

 

A két egyenlet összevonásával ejtsük ki -t, ezután a következőt kapjuk: 

2.28. egyenlet - (2-28) 

 

Az „nq” nem dimenziótlan mennyiség, tehát a fent megadott mértékegységeket kell használni az egyes 

mennyiségek számítására. 

Dimenziótlan megfelelője az 

2.29. egyenlet - (2-29) 

 

7.1. Fordulatszám-tényező, átmérőtényező 

A mennyiségi szám és a nyomásszám felhasználásával képezhetünk újabb dimenziótlan mennyiségeket. 
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A „δ”az átmérőtényező, („u2”-t tüntetjük el), amit a következő hányadosként kapunk: 

 

Ventilátorok esetén a  helyett  kifejezést kell a fenti képletbe beírni. 

A „ζ” a fordulatszám-tényező („D2”-t tüntetjük el), amit a következő hányadosként kapunk: 

 

Itt felhasználtuk az  kifejezést. 

A „ζ”-ban felismerhetjük a szokásosan használt jellemző fordulatszámot (a 2.28 képlet szerint), amit már 

láttunk, hogy nem dimenziótlan, így kötelező mértékegységben kell használni a benne szereplő mennyiségeket. 

Ezek a diagramok érdekes összehasonlításra adnak lehetőséget. Vegyük a megvalósított áramlástechnikai gépek 

legjobb hatásfokú pontjaihoz tartozó paramétereket (Q, H, n, D2) alapul. Ezeket nevezzük optimális 

mennyiségeknek, ezekből számoljuk ki a dimenziótlan tényezőket. 

Amennyiben a  függvénykapcsolatot diagramban ábrázoljuk – logaritmikus léptékben – az 

áramlástechnikai gépek legkülönfélébb típusaira (szivattyú, ventilátor, kompresszor, gázturbina, vízturbina), a jó 

gépek pontjai viszonylag szűk sávban helyezkednek 

el. 

Mint a Cordier-diagramból látszik, a kis „nq” értékű gépek radiális (centrifugális) átömlésűek, 

nemcsak szivattyúk, hanem ventilátorok, kompresszorok, gáz- és vízturbinák esetén is, a nagy „nq”-jú gépek 

pedig axiális átömlésű járókerékkel bírnak („nq” egy fokozat jellemzője!). 

 

2.7.1.1. ábra Forrás: Kullman; 2012 
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A jellemző fordulatszám lehetőséget ad a járókerekek szerinti csoportosításra. 

  

8. Az örvényszivattyúk néhány típusa 

8.1. A szivattyúk csoportosítása 

A szivattyú üzemi tulajdonságaira jelleggörbéjének alakjából következtethetünk. A különböző típusú 

(geometriai kialakítású) szivattyúk jelleggörbéinek alakja is eltérő. Ismeretes, hogy típusjellemzésre a járókerék-

kialakításnak megfelelően a legjobb hatásfokú ponthoz tartozó Qn; HnPönön értékekből számolt, jellemző 

fordulatszámot használjuk: 

A járókerék-kialakítástól függően a legjellemzőbb típusok: 

• radiális be- és kiömlésű kerék (2.8.1.1./a. ábra) 

• félaxiális beömlésű és radiális kiömlésű kerék (2.8.1.1./b. ábra) 

• félaxiális átömlésű kerekek (2.8.1.1./c. ábra) 

• axiális átömlésű, szárnylapátos vagy propellerkerék (2.8.1.1./d. ábra) 

A jelleggörbék típustól függő tulajdonságai olyan ábrában jelentkeznek, amelynek paramétere a jellemző 

fordulatszám. A különböző jellemző fordulatszámokhoz tartozó jelleggörbéket legcélszerűbb a Q-H koordináta-

rendszer helyett a H/Hn, Q/Qn és a P/Pn dimenzió nélküli változók tengelykeresztjében ábrázolni. Ekkor 

valamennyi jelleggörbének át kell mennie a H/Hn = 1, Pö/Pön = 1 és Q/Qn = 1 pontokon, és így a görbék közötti 

alaki különbség határozottan kidomborodik. 

A különböző jellemző fordulatszámokhoz tartozó gépek jelleggörbéinek alaki különbségeit szemléltetően 

mutatja a 2.8.12. ábra. Mint látható, a jellemző fordulatszám növekedésével a görbe meredeksége nő, és ezzel a 

labilitás veszélye csökken. A 2.8.13. ábra a szükséges motorteljesítmény változását tünteti fel a szállított 

folyadékmennyiség függvényében, itt is méret nélküli viszonyszámokat alkalmazva. Amint látható, jelentős 

eltérések mutatkoznak. Kis jellemző fordulatszámú gépeknél „Q” növekedésével a szükséges motorteljesítmény 

növekszik, és „P” legkisebb értéke Q = 0 helyen van. Nagy jellemző fordulatszámoknál ez a helyzet megfordul 

és a szükséges motorteljesítmény „Q” növekedésével csökken. 

 

2.8.1.1. ábra Forrás: Nyúli, 1981 

  

 

2.8.1.2. ábra 

 

2.8.1.3. ábra 

A járókerekek száma, elrendezése és kialakítása szerint megkülönböztetünk egy és több járókerekes 

szivattyúkat. Egy járókerekesek az egyfokozatú szivattyúk, amelyekben egyetlen kerék adja a szükséges 

szállítómagasságot és folyadékmennyiséget. A több járókerekes szivattyúk kétfélék, aszerint, hogy a 

szállítómagasságot kell-e növelnünk, vagy a folyadékmennyiséget. Nagy szállítómagasság eléréséhez a 

járókerekeket egymás után sorba kapcsolják, és a folyadék rendszerint vezetőkeréken jut át a következő 

járókerékbe. Ezek a többfokozatú vagy turbószivattyúk. Különleges fajtájuk az ellenáramlású szivattyú, 

amelyben két vagy több, sorba kapcsolt járókerék egymásnak háttal helyezkedik el. Beépítési változatai 

különbözők lehetnek: pl. egymásnak párosával háttal, azonos fokozatszámú csoportok egymással háttal, stb. 

Nagy folyadékmennyiség szállítása párhuzamosan kapcsolt járókerekekkel érhető el. Ezek az úgynevezett kettős 

beömlésű szivattyúk (2.8.3.1. ábra). 
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A járókerék lapátjai két forgásfelület között is elhelyezkedhetnek. Ezek zárt járókerekek, előlappal és hátlappal 

is rendelkeznek. Lehetnek egyoldalt határoltak, előlap nélküli kivitelűek. A lapátok melletti rés további 

változatokat tesz lehetővé. 

Az előállított nyomás szerint 

• kisnyomásúak a 10–15 m emelőmagasság alatti gépek, 

• közepesek a 15–150 méter közöttiek, 

• nagynyomásúak az ezt meghaladó szállítómagasságú szivattyúk. 

A folyadékszállítás nagyságával szorosan összefügg a gép- és a csonkméret. E szempont szerint a 100 mm-nél 

nem nagyobb csonkátmérőjű és 100 kg-nál kisebb tömegű, illetve 30 kW hajtóteljesítmény alatti szivattyúk a 

kisméretűek. Mivel ezekből az igény nagy, gyártásuk sorozatban gazdaságos. Sorozatgyártású szivattyúknak is 

nevezik az e csoportba tartozó gépeket. A közepes méretű szivattyúkat a 100–300 mm csonkátmérő, a 30–100 

kW hajtóteljesítmény és a 100–500 kg közötti tömeg jellemzi. Ez utóbbiakat már kis vagy közepes sorozatban 

gyártják. A közepes méretű gépek feletti nagyságok az egyedi gyártású szivattyúk. 

8.2. Az egyfokozatú csigaházas szivattyú 

Két fő részből, a tengely csapágyazásából és a hidraulikus elemeket összefogó egységből áll, a tulajdonképpeni 

szivattyú tehát a csapágyazást magában foglaló bakon foglal helyet (2.1.2. ábra). 

Az elmondottak megkövetelik a két csapágyfészek, illetve a felerősítő illesztővállak egytengelyűségét. 

Csapágyazásuk rendszerint egységes, de az átvivendő teljesítmény és a fordulatszám függvényében – 

típuscsaládon belül – öt-hatféle nagyságban készülnek. Ritka kivételtől eltekintve gördülőcsapágyak. Közülük 

az egyik a tengelyirányú (axiális) erőt veszi fel, bár erre a célra gyakran külön csapágyat is beépítenek. A 

tengely hajtásoldal felőli részét hengergörgős csapágyazással látják el, hogy az ékszíj húzását is felvehesse. 

A tengelyhajtással ellentétes végére erősítik a járókereket, amelyet a bakra rögzített csigaház vesz körül. 

Tengely felőli oldalán fedél zárja le. E fedélen helyezkedik el a tengelyt a folyadéktérbe bevezető tömszelence. 

Belsejében hüvellyel védik a tengelyt, idővel tehát csak a kopott hüvelyt kell cserélnünk. 

A csigaház tömszelencével ellentétes oldalát a szívófedél zárja le. Nyílását úgy méretezik, hogy rajta a járókerék 

ki- és beszerelhető legyen. A szívófedélen helyezkedik el a szívócsonk, amelyen át a folyadék a járókerékbe jut. 

8.3. Kettős beömlésű spirálházas centrifugálszivattyúk 

Bonyolultabb szerkezetük számos előnnyel jár. A szivattyú például a szívó- és nyomóvezeték szétbontása nélkül 

is szétszerelhető, és a forgórész gyorsan cserélhető. További előnyük, hogy járókerekük egy-egy szívónyílására 

csak fél vízmennyiség jut, ezért szívóképességük is jobb. A csapágyat terhelő tengelyirányú erő a víznyomással 

gyakorlatilag teljesen kiegyensúlyozható. Hatásfokot javító tényező a járókerék középső tárcsájának kisebb 

átmérője, ami által viszonylag kisebb a súrlódó felület, a hajlított (csigaházszerű) szívótér, amely megfelelő 

előperdületet hoz létre. Ez a beömléskor stabillá teszi az áramlást. Végül a kétoldalt elhelyezett csapágyak 

terhelése egyforma, ami a konzolos bakszivattyú csapágyterhelésének csupán harmad, negyed része. Ennek 

köszönhető hosszabb élettartama is. Elterjedését magasabb ára korlátozza. Ez az oka annak is, hogy elsősorban 

nagyméretű gépekként alkalmazzák. A vízszintes tengelyű szivattyú szívócsonktengelye függőleges vagy 

vízszintes lehet. A nyomócsonk úgyszólván mindig vízszintes. A kisebb gépek kétoldali szívótáskája a 

nyomóteret megkerülve, közös szívócsonkban egyesül. A nagyobbak két szívótere két külön szívócsőben 

folytatódik. A szivattyúház két, a tengelysíkban összeillesztett vas- vagy acélöntvény. Az alsó öntvényfélre 

csavarozzák a két csapágyházat, amelyek a tengellyel, a tömszelencével és a járókerékkel együtt szerelhetők be. 

A két házfelet rendszerint két félből álló résgyűrű illeszti össze (2.8.3.1. ábra). 

 

2.8.3.1. ábra Forrás: Wikipédia 

A szívó- és nyomócsonk tengelye merőleges a szivattyútengelyre. 
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Annak ellenére, hogy tengelyirányú erő elvileg nincs, az axiális irányú elmozdulás ellen az egyik csapágyban 

megfogják a tengelyt. Egyenlőtlen áramlás ugyanis előfordulhat. A függőleges tengelyű kivitelnél igen 

egyszerűsíti a telep elrendezését, hogy a szívó- és nyomócsonk egy irányba esik. 

8.4. Többfokozatú centrifugálszivattyúk 

A többfokozatú szivattyúk olyan nyomások létrehozására alkalmasak, amilyeneket egyfokozatúval 

gazdaságosan, jó hatásfokkal előállítani már nem lehet. Működésük lényege, hogy tengelyükön több, sorba 

kapcsolt járókerék helyezkedik el. A folyadék a vezetőkeréken átjut a következő járókerékbe, tehát az ezek 

létesítette nyomások összegeződnek. Két fő típusuk a soros elrendezésű és az ellenáramlású szivattyú. A 

függőleges tengelyű kivitelnél igen egyszerűsíti a telep elrendezését, hogy a szívó- és nyomócsonk egy irányba 

esik. Ilyen többfokozatú szivattyút mutat a 2.8.4.1. ábra. 

A soros elrendezésű szivattyúk járókerekeit egymás után fűzik a tengelyre. Így az egyes járókerekek 

tengelyirányú erői összegeződnek, és azokat vagy egy külön erre méretezett csapágy, vagy az úgynevezett 

kiegyenlítőtárcsa egyensúlyozza ki. Kis szivattyúk kiegyenlítőtárcsa nélkül is készülnek. A 2.8.4.2. ábra egy 

ilyen elrendezésű hosszútengelyes szivattyút mutat. 

Az ellenáramlású szivattyúk járókerekeinek felét fordított irányban fűzik a tengelyre. Az axiális erőt tehát 

maguk a járókerekek egyensúlyozzák ki. Ez a cél úgy is elérhető, hogy minden második fokozatot egymással 

szembe fordítanak. Annak ellenére, hogy tengelyirányú erő elvileg nincs, az axiális irányú elmozdulás ellen az 

egyik csapágyban megfogják a tengelyt. Egyenlőtlen áramlás ugyanis előfordulhat. A 2.8.4.3. ábrán 

többfokozatú búvárszivattyú látható. 

 

2.8.4.1. ábra Forrás: Johnson pump katalógus 

 

2.8.4.2. ábra Forrás: Szlivka; 2003 

 

2.8.4.3. ábra 

8.5. Axiális szivattyúk 

Axiális szivattyúkat olyankor alkalmaznak, amikor viszonylag kis emelőmagasságra, viszont nagy mennyiség 

szállítására van szükség. Ezeket tipikusan árvíz- és belvízátemelésre, valamint öntözésre használják. A 2.8.5.1. 

ábra egy régebbi, hazai gyártású szivattyú metszeti képét mutatja. A szivattyú névleges adatai: 

, , H=5,6 m. A jellemző fordulatszáma nq = 154,4, tehát a 2.8.1.1. 
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ábra szerinti felosztásban az axiális szivattyúk középső tartományába sorolható. A motor elhelyezése a víztéren 

kívül, száraz helyen történt. Ezt az elrendezést alkalmazták a 2.8.5.2. ábrán látható konstrukcióban is. 

 

 

2.8.5.1. ábra Forrás: Szlivka; 2003 

 

2.8.5.2. ábra Forrás: Wikipédia 

9. A vízturbinák 

A vízturbinák a szivattyúkkal ellentétben nem energiát közölnek a vízzel (felemelik, felgyorsítják, nyomását 

növelik), hanem energiát nyernek a víz helyzeti és mozgási energiájából. Ezt már évezredek óta használjuk 

vízikerekek hajtására. Manapság a víz energiáját legnagyobb részben villamos energia előállítására használjuk. 

9.1. A vízerőkészlet 

Az állóvizek csak helyzeti és nyomási energiával rendelkeznek, de az áramló vizeknél ezek mellett a mozgási 

(kinetikai) energia is megjelenik. Vízenergián ezen energiák összességét értjük. Becslések szerint a világ 

hasznosítható vízenergia-kapacitása kb. 20.000 TWh körül lehet. Az egész világon termelt összes vízenergia-

termelés kb. 2000 TWh. Ez a műszakilag hasznosítható energia 10%-át jelenti. 

A következő táblázatban a vízenergia lehetséges és ténylegesen felhasznált energiakészletének megoszlását 

vizsgálhatjuk kontinensekre lebontva. 

 

2.9.1.1. ábra Forrás: Göőz; http://www.nyf.hu/karok/ttfk/kornyezet/megujulo/vizenergia/Vizenergia.html 

A vízfolyásokban rejlő potenciális elméleti vízerőkészletnek a gyakorlatban csak egy része hasznosítható, 

részben gazdasági okok miatt. Ezért amikor valamely vízfolyás, ország vagy a Föld vízerőkészletéről beszélünk, 

meg kell különböztetnünk elméleti, műszakilag hasznosítható és gazdaságosan hasznosítható vízerőkészletet. 

Elméleti vízerőkészleten valamely vízfolyás adott szakaszának egy évre vonatkozó teljesítményét (E) értjük, 

amely az 

 

képlettel számítható. Nemzetközi megegyezés szerint a „Q” vízhozamot közepes, 50%-os, illetve 95%-os 

tartóssággal figyelembe véve beszélünk Pk, P50, és P95 teljesítményről, valamint Ek, E50, E95 évi 

energiamennyiségről. 
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Újabban használják a teljes elméleti vízerőkészlet fogalmát is. Ez azzal a teljesítménnyel jellemezhető (Pk), 

amelyet egy hosszabb időszakra érvényes „Qk” középvízhozam-érték felvétele alapján számíthatunk. 

A műszakilag hasznosítható vízerőkészlet nagy általánosságban az elméletileg számíthatónak mintegy 60%-a, 

hiszen az energia átalakításához, a víznek a felhasználási helyhez és onnan történő elvezetéséhez is energiára 

van szükség. 

A gazdaságosan hasznosítható vízerőkészlet a műszakilag hasznosítható mindenkori energiaköltségek, más 

energiahordozók, pl. a nyersolaj ára, az építési költségek, állami támogatások stb. Az Európai Unió preferálja a 

megújuló energiaforrások kihasználását, a szél- és napenergia esetében ez már kézzelfogható eredményekkel is 

jár. Az utóbbi években a vízenergia-hasznosításban is megjelent az ilyen jellegű, nagyobb mértékű támogatás. 

Az utóbbi évtizedekben nagyon sok folyami vízerőmű épült szerte a világban. A 2.9.1.2. táblázat a legnagyobb 

folyami vízerőművek adatait mutatja. 

 

2.9.1.2. ábra Forrás: Wikipédia 

Hazánk sajnos nem rendelkezik nagy esésű folyókkal. A következő táblázat a folyóink elméleti vízerőkészletét 

mutatja. 

 

2.9.1.3. ábra Forrás: Kullmann; 2012 

A vízerő-hasznosítás alapelve: egy folyóban a víz levezetéséhez szükséges vízfelszín lejtésének csökkentése, 

így a felvíz- és alvízoldal között szintkülönbség (esés) létrehozása és annak energetikai hasznosítása 

• a felszín duzzasztómű általi duzzasztásával, vagy 

• a víz csökkentett mederellenállású üzemvízcsatornába vezetésével. 

Fontos tehát a megfelelő esés létrehozása. Sajnos folyóink esése kicsi. A Duna a 417 km-es magyarországi 

szakaszon mindössze 26 m-t esik, a Tisza 596 km-en pedig mindössze 30 m-t. 

Energiatartalmuk a vízhozamnak köszönhető. A Duna vízhozama átlagosan 2400 m3/s, a Tisza 800 m3/s. A 

felduzzasztott víz energiáját a vízturbinák képesek mechanikai munkává, majd a generátorok segítségével 

villamos energiává alakítani. 

9.2. A vízturbinák osztályozása 

 

2.9.2.1. ábra Forrás: Szlivka, 2003 
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A különböző típusú turbinák csoportosításához, akárcsak a szivattyúknál, a jellemző fordulatszámot hívhatjuk 

segítségül. Míg a szivattyúknál a jellemző fordulatszámra az 

 

kifejezést használtuk, ahol az „n” fordulatszámot 1/pec-ben, a „Q” térfogatáramot m3/s-ban, a „H” 

emelőmagasságot pedig m-ben kell behelyettesíteni, mivel nem dimenziótlan a kifejezés. 

A turbináknál a térfogatáram helyett a teljesítményt szokás használni: 

 

Ebből kifejezve a térfogatáramot,  és behelyettesítve az „nq” képletébe a következőt 

kapjuk: 

 

Elhagyva a  értékét, megkapjuk a turbinákra jellemző típusjellemzőt, „nq”-t. 

 

ahol az „n” fordulatszám 1/min-ban, a turbina „Ph” hasznos teljesítménye LE-ben és a „H” magasság m-ben 

adott mennyiségek. (Itt még tartja magát a teljesítmény régi egysége, a lóerő, 1 kW = 1,33 LE). A turbinák 

jellemző fordulatszámon alapuló csoportosítását a 2.9.2.1. ábra mutatja. 

9.3. Szabadsugaras (akciós) turbinák: a Bánki- és a Pelton-
turbina 

A Bánki-turbina nem terjedt el széles körben, érdekessége egyrészt a feltaláló személye, Bánki Donát (1859–

1922), másrészt hogy a víz az energiáját úgy adja át a keréknek, hogy közben kétszer halad át azon. 

 

2.9.3.1. ábra 

A századfordulót követően jelentős érdeklődés irányult a vízi energia hasznosítására, a kis és közepes esésű 

patakok és folyók energiájának hasznosítására. Bánki egyszerű és olcsó turbinát szerkesztett, melyet 1917-ben 

ismertetett kéziratként Neue Wasserturbine címmel. A Molnárok Lapjában 1918-ban mutatta be magyar nyelven 

Új vízturbina című cikkében az új találmányt, a híressé vált Bánki-turbinát, amely lényegében a Michell-turbina 

elvén működő, de egyszerűbb szerkezeti megoldásokkal elkészített turbina. Akciós turbina, mert a víz nyomása 

nem változik, miközben áthalad a turbinán. 

 

2.9.3.2. ábra 
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2.9.3.3. ábra 

Másik, elterjedtebb akciós turbinatípus a Pelton-turbina. 1880-ban az egyesült államokbeli mérnök, Lester 

Peltontalálta fel az akciós vagy szabadsugár-rendszerű vízturbinát, amely Pelton-turbina néven vált ismertté. 

Különösen a nagy magasságból alázuhanó víz energiájának felhasználására alkalmas. A 2.9.3.3. ábrán egy 

Pelton-turbina járókerekét látjuk. A Pelton-turbina a nagy sebességgel rálövellt vízsugár mozgási energiáját 

alakítja mechanikai teljesítménnyé. Nyomásváltozás a lapát előtt és után nincs a sugárban (akciós vízturbina). 

Viszonylag egyszerű számítással igazolható, hogy megfelelő fordulatszámmal járatva a turbina kerekét, a 

fúvókákon kilépő vízsugár majdnem teljes mozgási energiáját át lehet alakítani a turbina hasznos 

teljesítményévé. Ha a fúvókákon kilépő víz sebességének éppen a fele a járókerék kerületi sebessége, akkor a 

kanalakról lelépő vízsugárnak gyakorlatilag nem marad mozgási energiája. Ekkor maximális a turbina 

teljesítményleadása. Egy jó Pelton-turbina hatásfoka ebben az üzemállapotban 90%-nál is nagyobb lehet. A 

Pelton-turbina nagy magasságból érkező víz energiájának átalakítására szolgál, elsősorban magas hegyek 

vízenergiájának hasznosítására alkalmas. Hazánkban energiatermelésre ennek következtében nem használják. 

9.4. Reakciós turbinák 

A kisebb esések hasznosítására a reakciós vagy réstúlnyomásos turbinák alkalmasak. A víz nyomása változik, 

miközben áthalad a turbina járókerekén. Ezek egyik csoportja a Francis-turbina, amely többféle kialakítású 

lehet: lassú, normál és gyors járású. A 2.9.2.1. ábra mutatja az egyes típusok közötti alapvető különbséget. A víz 

rávezetése a járókerékre más és más. Míg a lassú járású Francis-turbinánál a víz tiszta radiális irányú belépésű, 

addig, ahogy növekszik a kerék jellemző fordulatszáma, úgy egyre inkább axiális irányban hajlik el a víz 

belépésének iránya is. A 2.9.4.1. ábrán láthatjuk a Francis-turbinában a víz útját, a 2.9.4.2. ábrán pedig egy 

nagyméretű járókereket, szerelés közben. 

 

2.9.4.1. ábra Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Francis_Runner_grandcoulee.jpg 

 

2.9.4.2. ábra Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Francis_Runner_grandcoulee.jpg 

A legnagyobb jellemző fordulatszámú turbinák a propellerturbinák, amelyeknél a víz axiális irányból érkezik és 

távozik is. A propellerturbinák egy különleges fajtája a Kaplan-turbina. 

 

2.9.4.3. ábra 

A propellerturbina rögzített, míg a Kaplan-turbina állítható lapátozású. A járókerék és a vezetőkerék 

lapátozásának menet közbeni állítása lehetővé teszi, hogy a turbina mindig a lehetőségekhez képesti legjobb 

hatásfokkal működjön. 

A turbinák üzemi jellemzésére a szivattyúkhoz hasonlóan a jelleggörbék adnak megfelelő tájékoztatást. A 

turbinák üzemi jellemzőinek változását az „n” fordulatszám függvényében szokás ábrázolni. Az egyik 

legfontosabb jelleggörbe a H = áll. esés mellett felrajzolt Q = f(n) jelleggörbe, amely tájékoztatást ad arról, hogy 

a „H” esésre méretezett turbina az adott fordulatszámon mekkora vízmennyiséget nyel. Magyarországi kis 

esésekre a Kaplan- és a csőturbina használatos. Tiszalökön három Kaplan-, Kiskörén pedig négy csőturbina van 

beépítve. További kis erőművek is találhatók az országban, manapság sok új kis vízerőművet építenek. További 

részleteket a vízenergia-hasznosításról a Víz- és szélenergia-hasznosítás című tárgy keretében olvashatunk. 

9.5. A hazai vízerő-hasznosítás néhány adata 

TISZALÖK (Tisza I.) 
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2.9.5.1. ábra 

[Schmidt: http://www.brody-ajka.sulinet.hu/_er/vlepcsok/vlepcsok.htm] 

Üzembe helyezés: 1954 – duzzasztó; 1958 – hajózsilip; 1959 – erőmű 

5,0 m; 300 m3/s; 12.500 kW; 45,0 millió kWh/a 

3 db Kaplan-turbina, függőleges tengelyű (4,8 m átm; 75 ford/min; 100 m3/s) 

Üzemelés: 1,5–7,5 m esésnél 3 db 4800 kVA, generátor külön gerjesztő gépcsoport 

Csatlakozás: 120 kV és 20 kV 

Duzzasztózsilip: 3 db 37 m kapu 

Hajózsilip: 1 db 12 × 85 m 

Hordkép: 1200 t 

Öntözés: 400e ha 

Keleti Főcsatorna max. 60 m3/s 

KISKÖRE (Tisza II.) 

http://www.brody-ajka.sulinet.hu/_er/vlepcsok/vlepcsok.htm
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2.9.5.2. ábra 

[Schmidt: http://www.brody-ajka.sulinet.hu/_er/vlepcsok/vlepcsok.htm] 

Üzembe helyezés: 1975 

6,27 m; 560 m3/s; 28 000 kW; 104,0 millió kWh/a (80–110) 

4 db csőturbina, vízszintes (4,3m átm; 107 ford/min; 140 m3/s; 7 MW) 

Üzemelés: 2,0–10,7 m esésnél 

Trafó: 2 db 2,5 / 20 / 120 kV; 14 MVA + 2 db 2,5 / 0,4 kV 

Duzzasztó: 5 db 24 m billenő szegmens 

Hajózsilip: 1 db 12 × 85 m 

Hordképesség: 1350 t 

Tározó: 128 km2; 253 millió m3 (hasznos 132 millió) 

Öntözés: 400 e ha 

Nagykunsági Főcsatorna max. 80 m3/s 

Jászsági Főcsatorna max. 48 m3/s 

Halvonuláskor halzsilip 

http://www.brody-ajka.sulinet.hu/_er/vlepcsok/vlepcsok.htm
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B. függelék - A modulhoz kapcsolódó 
fogalomtár 

diffúzor: áramlás arányában táguló csőtoldat, mozgási energia visszanyerésére szolgál, turbináknál szívócsőnek 

hívják 

jellemző fordulatszám:  – szivattyúk jellemzésére alkotott mennyiség (dimenziós); 

 – turbinák jellemzésére alkotott mennyiség (dimenziós) 

kavitáció: gőzbuborékok keletkezése és az összeroppanásukkor létrejövő anyagroncsolás 

esésmagasság: a vízturbinák által felhasználható vízszintkülönbség 

normálpont: a szivattyú legjobb hatásfokú pontja, általában a tervezési pont 

sebességi háromszög: az abszolút (v), a relatív (w) és a kerületi (u) sebességből rajzolt vektorháromszög 

szállítómagasság (H): a szivattyú nyomása magasságban kifejezve, mértékegysége [m] 

víznyelés: Q-turbina által időegység alatt felhasznált térfogatáram nyomásból számított energia tag, 

mértékegysége [ ] 
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3. fejezet - Örvényszivattyúk 
üzemviteli kérdései 

1. Szivattyú és csővezeték közös munkapontja 

A szivattyúk szinte minden esetben csővezetékkel összekötve üzemeltethetők. Nyilvánvaló, hogy csak 

jelleggörbéik feltétlen összehangolásával üzemeltethetjük gazdaságosan őket. Ahhoz, hogy a szivattyúzás 

létrejöjjön, a csővezeték jelleggörbéjének metszenie kell a szivattyú jelleggörbéjét. A két jelleggörbe 

mindenkori metszéspontját munkapontnak nevezzük. A szivattyúzás akkor gazdaságos, amikor a szivattyú 

hatásfoka a legjobb és tervezési pontja egybeesik a munkaponttal (3.1.1. ábra), vagy annak közelében 

helyezkedik el. A 3.1.1. ábrán a I. csővezeték a szivattyú  jelleggörbéjét az (M) 

munkapontban metszi. Az (M) pont közel van a (T) legjobb hatásfokú ponthoz. Ha a szivattyú üzemében zavar, 

pl. fordulatszám-csökkenés következik be, 2670-ről 2350-re esik vissza, akkor a munkapont a csővezeték 

jelleggörbéjén a kisebb mennyiségek felé vándorol, az (M1) munkapontig. Nyilvánvaló, hogy a szállítómagasság 

az (M1) munkapontnak megfelelően csökken, és a szivattyú jelleggörbéje lefelé tolódik. A zavar megszűnte után 

az egyensúly az (M) munkapontba áll vissza. A jelleggörbék ilyen találkozását nevezzük stabil üzemállapotnak, 

mert bármilyen zavar következzék is be, megszűnése után a kiinduló üzemi állapot önműködően helyreáll. 

 

3.1.1. ábra Forrás: Szlivka, 2003 

A centrifugálszivattyúk jelleggörbéje kis vízmennyiségek szállításakor gyakran lefelé hajlik. Ezen az ágon a 

labilis üzem azonban csak akkor következik be, amikor a csővezeték jelleggörbéje két helyen metszi a Q = Q(H) 

görbét, vagyis két munkapont jöhet létre. A II. csővezeték-jelleggörbe és az  szivattyú-

jelleggörbe létre tudja hozni az (M3) labilis és (M4) stabil munkapontokat is. Ilyen estben a szivattyú 

indításakor az (M3) labilis munkaponton át kell segíteni a szivattyút. 

A szivattyú indítható, ha a 3.1.1. ábra szerint 
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Ebben az esetben a gépet normális fordulatszámra gyorsítva a tolózár vagy szelep lassú és fokozatos nyitásával 

megindul a folyadékszállítás (munkapont = M). 

Ritkán fordul elő, de mégis találkozhatunk olyan esetekkel is, amikor a helyzet már nem ilyen egyszerű, mert a 

II. csővezeték-jelleggörbe két munkapontot is kijelöl az  jelleggörbén (3.1.1. ábra). 

Ilyen esetben normális körülmények között a folyadékszállítás a tolózár nyitása után nem indul meg, mert 

 

Az indítás kétféleképpen lehetséges. 

Ha a hajtómotor fordulatszáma szabályozható, akkor zárt tolózár mellett felmegyünk egy olyan 

 

fordulatszámra, amelynél 

 

Ekkor a tolózárat fokozatosan nyitva a szállítás megindul, ha a tolózár teljesen nyitva van, a szivattyú (M5) 

munkapontban fog dolgozni. A fordulatszámot fokozatosan az (n) értékre csökkentve a munkapont a kívánt (M) 

pontba vándorol, és ezzel a gépet üzembe helyeztük. 

Állandó fordulatszámú hajtógépek ebben az esetben csak segédberendezéssel indíthatók, a szívómedencébe 

visszavezető megkerülő vezetékkel, amelyet közvetlenül a nyomócsonk után ágaztatunk le. 

Helyes tervezéssel és üzemeltetéssel el kell kerülni a szerencsére amúgy is ritkán előforduló helyzetet. 

Feltételezzük, hogy a csővezeték és a szivattyú jelleggörbéje megfelelő kapcsolatban vannak egymással, és 

létrejön egy stabil, jó hatásfokú munkapont. Még ebben az esetben is számos akadálya lehet a megfelelő 

üzemelésnek. A szivattyúindítás például nem minden esetben problémamentes. Vegyük sorra az indítás 

különböző feltételeit. 

2. A szivattyúk indítása 

A csővezetékre kapcsolt szivattyúk indításának külső és belső feltételei vannak. 

Az indítás külső feltételei és ezzel kapcsolatos problémák a következők: 

E feltételek első nagy csoportja általános gépészeti jellegű. A szivattyú és hajtógépének csapágyait kellően el 

kell látni kenőanyaggal stb. A kenőanyag és a kenés módjának kiválasztására a gyártómű előírásai, illetve a 

gördülőcsapágy-katalógusok irányadók. 

A külső feltételek második csoportja már hidraulikai jellegű. Meg kell győződni arról, hogy a szívóvezetékbe 

sehol nem törhet be levegő, és a szivattyút a szívóvezetékével együtt a szállítandó folyadékkal fel kell tölteni. 

Erre azért van szükség, mert egy örvénygép csak akkor szívhat fel folyadékot „Hs” mélységből, ha a gép már 

eleve hozzáfolyással dolgozik, vagy ún. bemerített kivitelről van szó. A szivattyú megtöltésére gyakran csappal 

elzárható töltőtölcsér szolgál és az egyes lépcsők, ill. a csigaház legmagasabb helyén légtelenítő csapok 

találhatók. Ebben az esetben a szívóvezeték elejére – ahol a folyadék a szívóvezetékbe belép –visszaömlést 

megakadályozó lábszelepet kell beépíteni (3.2.1.ábra). Ha nincs beépítve lábszelep, akkor a szivattyú legfelső 

pontjához csatlakozó vákuumszivattyúval légtelenítjük a gépet, illetve szivatjuk fel a folyadékot. A nyomóoldali 

elzárószerkezetet természetesen ilyenkor el kell zárni. Hozzáfolyással dolgozó szivattyú feltöltéséhez elegendő a 

szívóoldali elzárószerkezetet kinyitni. 
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A szivattyú vízzel való feltöltése különféle automatikus légtelenítő berendezésekkel is megoldható. Előfeltétel 

azonban, hogy a nyomócsövön légbeáramlást gátló tolózár vagy visszacsapószelep legyen, továbbá a szívóoldal 

és a tömszelence jól zárjon. A légtelenítő berendezés egyszerű szerkezete a dugattyús vagy membrános 

kéziszivattyú. 

A belső égésű motor kipufogógázának mozgási energiáját használja fel légtelenítésre az injektoros berendezés 

(3.2.2. ábra). 

 

3.2.1. ábra Forrás: Nyuli, 1981 

 

3.2.2. ábra Forrás: Nyuli, 1981 

A vízgyűrűs (oldalcsatornás) szivattyú is összeépíthető a főszivattyú szívóterével légtelenítés céljából. Újabban 

a szivattyú konstrukciójának megváltoztatásával oldják meg az automatikus légtelenítést (3.2.3. ábra). A 

szivattyú nyomóterét olyan nagyra alakítják ki, hogy az üzemszünet alatt a benne rekedt és a szívótérben maradt 

víz kitölthesse a szivattyúházat. Ha a szívócsonkot visszacsapószeleppel is ellátták, az üzem leállításával víz 

marad a szivattyúházban, ami lehetővé teszi az újraindulást. 

 

3.2.3. ábra Forrás: Nyuli, 1981 

A szivattyúház állandó vízfeltöltésére a Csőszerelő Vállalat külön tartályos megoldást tipizált berendezésben 

nincs sem láb-, sem visszacsapószelep. Szívótartálya azonban legalább olyan nagy, hogy a szívócsőbe zárt 

levegő ne érje el a tartály alsó csonkját. Ha a víz eléri a szívótartály tetejét, csillapítócső vezeti át a légtéren, 

hogy sok levegő ne keveredhessék a vízzel. A nyomóoldalon akkora víztartályról kell gondoskodni, hogy a 

megállás után a visszafolyó víz a szívótartályt teljesen megtölthesse (3.2.4. ábra). 

 

3.2.4. ábra Forrás: Nyuli, 1981 

A szivattyút nem szabad szárazon, tehát folyadékkal való feltöltés és légtelenítés nélkül indítani. Az ilyen 

indítás a szivattyút esetleg azonnal súlyosan megrongálja, mert belső alkatrészei súrlódhatnak és felmelegedve 

berágódhatnak. Csak olyan gépek indíthatók szárazon, amelyeknél a gyártómű ezt külön megengedi! 
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A gép indítása előtt gondosan meg kell nézni a nyomóvezetékbe épített elzárószerkezet állását. Az indítás ideje 

alatt a saját és a szivattyú tömegeit gyorsító hajtógép már ezért is túl van terhelve, nincs értelme tehát, hogy 

hidraulikai okokból fölöslegesen még külön is terheljük. A 3.3.3.2. ábra szerint a kis jellemző fordulatszámú 

gépek hajtásához szükséges teljesítmény akkor a legkisebb, ha a gép folyadékszállítása zérus: Q = 0. Ezeket a 

gépeket tehát úgy kell indítani, hogy a nyomóvezetékbe épített elzárószerelvény zárva legyen, mert különben a 

villamos hajtógépet úgy túlterhelhetjük, hogy tönkre is mehet. A 3.3.3.2. ábra alapján az is belátható, hogy a 

nagy „nq” jellemző fordulatszámú gépeket éppen fordítva, teljesen nyitott nyomóoldali elzárószerkezettel kell 

indítani, mert ebben az esetben a zárt tolózárral indítás jelent erős túlterhelést. 

A külső feltételek harmadik csoportjába a hajtógéppel kapcsolatosak sorolhatók. Minden hajtógépnek 

megvannak a maga sajátos indítási feltételei, amelyeket ki kell elégíteni. Amennyiben a hajtógép és a szivattyú 

közé közlőművet építettek be, az indítási feltételek kielégítését természetesen erre is ki kell terjeszteni. Ilyen 

közlőmű beépítését indokolhatja a hajtógép és a szivattyú fordulatszámának különbözősége, vagy éppen az 

indítás kérdései: pl. a hajtógép indítónyomatéka túl kicsi ahhoz, hogy a gépcsoportot fel tudja gyorsítani. 

Ilyenkor oldható és üzem közben bekapcsolható tengelykapcsolóra feltétlenül szükség van, és indításkor ennek 

kikapcsolásáról nem szabad megfeledkezni. A szivattyú és a hajtógép kapcsolatára a következő, 3.3. fejezetben 

térünk ki. 

A szivattyú indításának belső feltétele a berendezés statikus terhelőmagasságának és a szivattyú üresjárási 

szállítómagasságának viszonyában jelentkezik, amit a 3.1. fejezetben már tárgyaltunk. 

3. Szivattyúk hajtása 

3.1. Villanymotoros hajtás 

Leggyakoribb a villamos motoros hajtás. Ahol villamos energia nem áll rendelkezésre, belső égésű, főképpen 

dízelmotorokat alkalmaznak. Az örvényszivattyúk elméleti hajtási jelleggörbéje parabola, mert a hajtónyomaték 

a fordulatszám négyzetével arányos (3.3.1.1. ábra): 

 

ahol a „C” arányossági tényező a valóságos nyomatékgörbe és az elméleti parabola közötti egyenlőség 

helyreállítását magában foglaló korrekciós tényezőket tartalmazza [N ∙ m ∙ s2]. 

Az örvényszivattyúk valóságos jelleggörbéje a zérus fordulatszámhoz közeli értékeknél eltér a parabolától. Ez 

egyrészt a súrlódási veszteségekkel, másrészt a forgó tömegek gyorsításával magyarázható. Amint a 

fordulatszám közeledik a névlegeshez, csökken a csapágysúrlódás aránya, mert nő a forgórész 

folyadéksúrlódása által igényelt nyomaték. A forgórész úgynevezett tárcsasúrlódási vesztesége az „Mné” 

névleges nyomatéknak mintegy 2–10%-a. 

A zárt nyomócsővel indított centrifugálszivattyúk nyomatékfelvétele a névleges 25–35%-a. Nagyobb jellemző 

fordulatú szivattyúknál ennél nagyobb érték is előfordulhat. Ha zárt visszacsapószeleppel indítunk, az kb. a 

névleges fordulat 75%-ánál nyílik ki, miközben a szivattyú forgatónyomatéka fokozatosan emelkedik a névleges 

értékig. Ha a centrifugálszivattyút nyitott nyomóvezetékkel indítjuk, és nincs visszacsapószelep, a 

nyomatékigény már zérus fordulattól kezdve meredekebben emelkedik. 

A félaxiális átömlésű és szárnylapátos szivattyúk nyomatékgörbéje a centrifugálszivattyúkéhoz képest jóval 

meredekebb. Az axiális gépek – ha zárt nyomószeleppel indítjuk őket – már a névleges fordulatszám elérése 

előtt túllépik a névleges nyomatékot. Ezért ezeket csak megcsapolásos szabályozással indíthatjuk. 

A szivattyúk a következő villamos motorokkal üzemeltethetők: 

• rövidre zárt forgórészű, aszinkron indukciós; 

• csúszógyűrűs, aszinkron indukciós; 

• kollektoros indukciós; 

• szinkronmotorok és 
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• egyenáramú motorok, valamint 

• különleges kapcsolású villamos hajtások. 

A kis és közepes teljesítményű szivattyúk működtetésére leggyakrabban a rövidre zárt forgórészű, indukciós 

motorokat használjuk. A nagyobb teljesítményű szivattyúkat az e kategóriába tartozó motorok 3 vagy 6 kV 

feszültséggel üzemeltetik. Alkalmazásuk egyszerű automatizálási kapcsolásokra ad módot, különösen akkor, ha 

a közvetlen indítást a hálózati viszonyok is megengedik. A rövidre zárt forgórészű indukciós motorok 

nyomatékgörbéje kielégíti az örvényszivattyúk hajtása megkívánta feltételeket. 

A kis jellemző fordulatszámú centrifugálszivattyú zárt tolózár vagy visszacsapószelep melletti indításkor csak 

kis forgatónyomatékot igényel. Ezt a rövidre zárt indukciós motor indítónyomatéka meghaladja (3.3.1.1. ábra). 

 

3.3.1.1. ábra 

A gyorsítás vége felé a szivattyú nyomatéka növekszik ugyan, de az egész indítási idő alatt a motor 

forgatónyomatéka nagyobb, mint a szivattyú nyomatékfelvétele. A gépcsoport tehát elég rövid idő alatt 

felgyorsul a névleges fordulatszámra. 

A diagramba ugyanilyen léptékkel rajzoltuk be a centrifugálszivattyú nyomatékgörbéjét nyitott tolózárral való 

indítás esetére: Msz = f(n), és a motor nyomatékgörbéjét: Mmot= f(n). Az ábra jól mutatja, hogy a motor 

forgatónyomatéka jóval nagyobb, mint a szivattyú által igényelt nyomaték, Msz= f(n). 

A görbék alatti területek arányosak a motor által leadott és a szivattyú gyorsításához szükséges teljesítménnyel. 

A két terület közötti különbség arányos a motorból és a szivattyúból álló gépcsoport gyorsításához 

rendelkezésre álló teljesítménnyel. 

Az indukciós motorok használata gazdaságos, mert hatásfokuk a nagyobb teljesítménytartományon belül is 

csaknem állandó értékű marad. 

Amennyiben a hálózat terhelhetősége nem teszi lehetővé a rövidre zárt forgórészű motorok indítását, 

csúszógyűrűs motorokat alkalmazunk. Az indító ellenállás fokozatait önműködően vagy kézi úton kapcsoljuk, 

ami által az indítási áramerősség a névlegeshez közel álló értékre csökken. Indítónyomatékuk nagyobb, mint a 

rövidre zárt forgórészű motoroké, de indítási áramerősségük kisebb. Segítségükkel a fordulatszám a névleges 

80%-áig csökkenthető. 

A szivattyú folyadékszállítását mind fel-, mind lefelé a kollektoros és repulziós motorokkal tudjuk folyamatosan 

szabályozni. E gépek indítónyomatéka rendkívül nagy, de sokkal drágábbak is, mint az egyéb rendszerű 

villamos motorok. 

A nagyobb – 500 kW feletti – teljesítményű örvényszivattyúkat szinkronmotorral üzemeltetjük, ha a gép 

terhelése állandó, és fordulatszámát sem kell változtatnunk. Fordulatszámuk állandó, nem függ a terhelés 

változásától, csupán a pólusszám és a hálózati frekvencia függvénye. A szinkronmotorok egyben a hálózat 

teljesítménytényezőjének javítására is alkalmasak. Gerjesztési áramuk beállításával ugyanis befolyásolható a 

hálózati teljesítménytényező, sőt a cosf = 1 érték is elérhető. 

A szinkronmotor természetesen drágább, mint az aszinkron. Szerkezete bonyolultabb és kezelése is nehezebb. A 

mellékáramkörű egyenáramú motorokkal a fordulatszám folyamatosan, fokozat nélkül, széles határok között 

szabályozható. 

Különleges villamos hajtások. Leggyakrabban a Scherbius-, a Leonard- és a Kramer-féle kapcsolást 

alkalmazzák. Számottevő üzemi előnyeik ellenére elterjedésük még várat magára, mert egyrészt drágák, 

másrészt bonyolultak. Újabban a tirisztoros egyenáramú hajtások kerültek előtérbe, mivel nem tartalmaznak 

mozgó alkatrészt, igen üzembiztosak és a különleges kapcsolásoknál olcsóbbak. A kisebb szivattyúmotoroknál a 

frekvenciaváltók is szóba jöhetnek, mint gazdaságos fordulatszám-szabályzók. Beszerzési áruk erősen függ a 

teljesítménytől, de megközelíti a motor értékét. 

3.2. A szivattyúk belső égésű motoros hajtása 
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A hordozható szivattyúk üzemeltetése elsősorban belső égésű motorokkal oldható meg. Ezek vagy közvetlenül 

(tengelykapcsolón át), vagy fogaskerekes hajtóművek közbeiktatásával, ritkábban szíjhajtással működtetik a 

szivattyúkat. 

A dízelmotorok nyomatékgörbéje lapos, az Otto-motoroké domborúbb. A szivattyúk nyomatékgörbéjét laposan, 

csak kis szög alatt metszik, ezért nem célszerű a teljes motortöltésnek megfelelő nyomaték-, illetve 

teljesítménygörbén való működtetésük. 

 

3.3.2.1. ábra 

Arra kell tehát törekednünk, hogy a motor regulátorának beavatkozása után kialakuló meredekebb szakaszon 

üzemeljünk. A belső égésű motorral hajtott, kis jellemző fordulatszámú szivattyú Q-H jelleggörbéje ekkor 

mindig meredekebb, mint az állandó fordulatszámhoz tartozó Q-H jelleggörbe (3.3.2.1. ábra). Az ábrán a 

meredekebb jelleggörbe kialakulása is megfigyelhető. Ismerjük a szivattyú jelleggörbéjét és a 

teljesítményfelvételi görbéket (jobb alsó mező) három – a regulációs tartományba eső – fordulatszámon (bal 

alsó mező). Ha e három (állandó) fordulatszámhoz tartozó pontot megfelelően vetítjük (jobb, majd felfelé), 

meghatározhatjuk a meredekebb szivattyú-jelleggörbéit kijelölő pontokat. A bal felső mezőben még a fajlagos 

üzemanyag-fogyasztást is felrajzoltuk. 

Az öntözés céljára szolgáló villamos motoros szivattyúk általában közvetlen hajtással, a két gépegység közé 

iktatott bőr- vagy gumidugós tengelykapcsolóval, esetleg Hardy-tárcsás erőátviteli szerkezettel készülnek. A 

belső égésű motoros öntözőszivattyú-aggregátorokba oldható, kézi működtetésű, egytárcsás, száraz 

tengelykapcsolókat építenek. Bennük a szivattyú tengelye gyorsító hajtómű közbeiktatásával kapja a hajtást. A 

benzinmotoros kisebb aggregátok röpsúlyos tengelykapcsolóval kerülnek forgalomba. Csakis így érhetjük el, 

hogy alacsony fordulatszámon (amikor a benzinmotor nyomatéka kicsi) a szivattyú ne fékezze a motort az 

üzemi fordulatszám kialakulásában. A 3.3.2.2. ábra egy mobil, dítelmotorral hajtott szivattyú körvonalrajzát 

mutatja. 
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3.3.2.2. ábra Forrás: Agrotröszt, 1989 

3.3. A hajtómotor teljesítményének megválasztása, a motor 
hatásfoka 

A motor teljesítményét a várható terhelés alapján kell megválasztanunk úgy, hogy gondoskodunk a gazdaságos 

teljesítménytartalékról is. Ez utóbbi célja az, hogy a szivattyú akkor se tegye tönkre a motort, amikor az nem 

névleges üzemi pontján működik, hanem olyan jelleggörbeszakaszon, amelyen teljesítményfelvétele a 

névlegesnél nagyobb. 

 

3.3.3.1. ábra Forrás: Fodor, 2002 

Az erősen fordulatszámtartó villamos motoros hajtáshoz 25 kW-ig 25%, ezt meghaladva 20% 

teljesítménytartalék javasolható. A kevésbé fordulattartó, sőt fordulatejtésre képes belső égésű motor 

működtetésekor a regulált teljesítménygörbe névleges értékének 95%-ában határozhatjuk meg az üzemi 

teljesítmény maximumát. 

A szivattyús gépegység hatásfoka az energiafelhasználás szempontjából alapvető jelentőségű. A 3.3.3.1. ábra a 

háromfázisú villamos motorok hatásfokának alakulását mutatja (Fodor, 2002). A háromfázisú aszinkronmotor 

hatásfoka megfelelő terhelés esetén viszonylag magas értékű. A terhelés növekedésével a hatásfok rohamosan 

nő, 50%-os terhelésnél eléri a 80%-os értéket, 75%-os terhelésnél a hatásfok megközelíti a maximális értéket, 

amely 90% körül alakul, és mintegy 150%-os terhelés eléréséig ez az érték közel állandó marad. A terhelés 

további növekedése esetén a hatásfok csökkenése következik be. A villamos motorok hatásfoka tehát széles 

terheléstartományon belül közel állandó marad. 

A kisebb teljesítményű villanymotorok hatásfoka alacsonyabb értékű, 75 kW teljesítmény esetén is mintegy 

88%-os értéket jelent. A nagyobb teljesítményű villanymotorok hatásfoka gyakran eléri a 92%-os értéket. 

A szivattyús gépegység hatásfoka a szivattyú és a hajtómotor hatásfokának szorzatával határozható meg (Fodor, 

2002). 

 

ahol 

Eo = összhatásfok 

Ep = a szivattyú hatásfoka 

Em = a motor hatásfoka 
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Q = folyadékáram 

TDH = manometrikus emelőmagasság 

kW = a motor által felvett energia 

C = konstans 

A maximálisan elérhető összhatásfokérték villamos hajtás esetén 72–77% közé esik (Fodor, 2002). 

Belső égésű motorok alkalmazása esetén a teljesítmény, a fajlagos hajtóanyag-fogyasztás összefüggését a 

3.3.3.2. ábra mutatja. A fajlagos fogyasztás minimuma (és egyben az effektív hatásfok maximális értéke) 

mintegy 100 kW teljesítményhez és 1500 min-1 fordulatszámhoz tartozik. Az energiafelhasználás csökkentése 

érdekében igen nagy jelentőségű a gazdaságos üzemi tartomány megválasztása. 

 

3.3.3.2. ábra 

4. Szivattyúk és csővezeték együttműködése 

Vizsgáljuk meg, hogy a szivattyúk egymással, illetve a kapcsolódó csővezetékekkel milyen feltételek teljesülése 

esetén képesek együttműködni. 

4.1. A redukált jelleggörbe 

Igen gyakori a szivattyúk olyan telepítése, amikor több gép dolgozik egy vezetékre, vagy egy, illetve több gép 

egy összetett vezetékre. Ilyenkor a munkapont meghatározása és ezen keresztül az üzem vizsgálata az eddigiek 

szerint nem végezhető el. Az előzők csak úgy alkalmazhatók a lényegesen bonyolultabb esetekre is, ha ezeket a 

változatokat az egy szivattyúból és egy csővezetékből álló esetre tudjuk visszavezetni. Ehhez az egyes 

gépcsoportokat egy velük összességében azonosan működő egyetlen géppel kell helyettesíteni, kiterjesztve ezt 

az eljárást a csővezetékekre, sőt szivattyúból és csővezetékből alkotott csoportokra is. E célból több 

jelleggörbéből egyetlen helyettesítő, ún. redukált jelleggörbét kell megszerkeszteni. A redukált jelleggörbe két 

elvileg is különböző dologtól függ: 

• az összesítendő jelleggörbéktől, e görbék alakjától és 

• az összesítendő gépek, csővezetékek üzemi kapcsolatainak módjától, vagyis attól, hogy az adott jelleggörbéjű 

elemek az üzemben milyen módon kapcsolódnak egymáshoz. 

Ez azt jelenti, hogy két elemet különböző módon kapcsolva össze – tehát különböző csatlakozási feltételek 

esetén – különböző redukált jelleggörbék adódnak. 

Két elem kapcsolódásának két alapvető módja: a soros és a párhuzamos kapcsolás. A soros kapcsolásban 

minden folyadékrészecske mindkét elemen áthalad, azonos (Q) esetén a nyomások összegeződnek, míg a 

párhuzamos üzemben azonos (H) mellett a (Q) térfogatáramok adódnak össze. 

4.1.1. Szivattyúk soros és párhuzamos kapcsolása 

A 3.4.1.1.1. ábra két szivattyúra mutatja be a lehetőségeket. Legyen két olyan szivattyúról szó, amelyek 

jelleggörbéje S1 és S1I. 

Soros kapcsolásban S1 nyomócsonkja után az elzárószerkezettől a folyadékot az S1I szívócsonkjához vezetik. A 

kapcsolási vázlatból nyilvánvaló, hogy az egyik gépen átáramló folyadék a másikon is áthalad, vagyis a két gép 

folyadékszállítása minden pillanatban azonos, mondjuk Q. Belátható az is, hogy az S1 gép H1 szállítómagassága 

után a folyadék az S11gépben a H11 szállítómagasságát is megkapja, vagyis a két gép együtt úgy viselkedik, mint 

egy olyan gép, amelynek szállítómagassága bármely Q folyadékszállításnál megegyezik a gép ugyanezen Q-hoz 

tartozó és H1 és H11 szállítómagasságainak összegével: 
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Párhuzamos kapcsolásban a két gép önállóan szív, és miután a H szállítómagasságot mindkét gép a rajta átömlő 

Q1, ill. Q2 folyadékmennyiségnek átadta, a két folyadékszállítás azonos H-nál összeadódik: 

 

Az elmondottak alapján a soros, illetve párhuzamos redukált jelleggörbe szerkesztése a 3.4.1.1.1. ábrából 

kiolvasható. Látható, hogy a két redukált jelleggörbe nem azonos, vagyis a redukált jelleggörbét az egyes 

elemek S1 és S1I jelleggörbéje még nem határozza meg, hanem ismerni kell a kapcsolás módját is. 

 

3.4.1.1.1. ábra 

A soros kapcsolásnál a két szivattyú közös jelleggörbéje csak addig tart, ameddig a kisebb mennyiséget szállító 

szivattyú, SI zérus szállítómagassággal képes folyadékot szállítani. Ennél nagyobb térfogatáramok esetén a 

másik szivattyú már turbinaként működteti az SI szivattyút. 

Párhuzamos kapcsolásnál szintén van korlátja a közös jelleggörbének. Az SI szivattyú üresjárási nyomásánál 

nagyobb nyomású szakaszon nem tudnak együtt dolgozni, mert akkor az SII, a nagyobb szivattyú már visszafelé 

nyomja a folyadékot a kisebben. Ez a szivattyúk tönkremenetelét is eredményezheti. 

 

3.4.1.1.2. ábra 

4.1.2. Csővezetékek soros és párhuzamos kapcsolása 

Nemcsak szivattyúk, hanem csővezetékek is kapcsolhatók sorosan, illetve párhuzamosan. A 3.4.1.1.2. ábra ilyen 

esetet mutat. A C1 és C2 vezetékek párhuzamosan kapcsolhatók, de bármelyik zárva is lehet. A soros 

kapcsolásnál C1 és C2 vezetékeken ugyanakkora mennyiség áramlik át. Soros kapcsolásnál a csővezetékek 

veszteségei összeadódnak. 
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3.4.1.2.1. ábra 

4.1.3. Szivattyú és csővezeték sorba kapcsolása, a redukált szivattyú 
jelleggörbéje 
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Végül megemlítjük, hogy a szivattyú és a csővezeték redukciójáról is lehet beszélni. A 3.4.1.2.1. ábrán a C 

csővezetékre dolgozik az S szivattyú. Ezt helyettesítheti az SR redukált szivattyú, amelynek jelleggörbéje a soros 

redukálás szabályainak megfelelően határozható meg annak figyelembevételével, hogy a szivattyú H5 

szállítómagasságát pozitívnak tekintjük, akkor a soros kombinációban a csővezeték HC terhelőmagassága 

negatív, és így 

 

 

3.4.1.3.1. ábra 

4.2. Örvényszivattyúk soros üzeme 

Soros üzemre akkor kerül sor, ha a kívánt szállítómagasság a rendelkezésre álló szivattyúk egyikével sem 

állítható elő. Kézenfekvő, hogy ilyen esetben több gép sorba kapcsolásával oldható meg a feladat. A 

jelleggörbék alakulását a 3.4.2.1. ábra mutatja. 

A két I és II szivattyú redukált jelleggörbéje bármely Q esetén a 

 

szerint szerkeszthető. A redukált szivattyú a C csővezetékkel (mint egy szivattyú egy csővezetékkel) az A1+II 

redukált munkapontot jelöli ki. E munkapontban a redukált szivattyú és a valódi csővezeték jelleggörbéje 

metszik egymást. Ez azt jelenti, hogy AI+II a C csővezeték saját munkapontja, de nem munkapontja egyik 

szivattyúnak sem. Mivel a redukált szivattyú jelleggörbéjének minden pontját – tehát az A1+11 pontot is – 

szerkesztettük, e művelet inverzével a redukált görbe bármelyik pontjához tartozó szivattyújelleggörbe-pontok 

is meghatározhatók. Az A1+11 pontot tehát egy függőleges Q = állandó - vonallal az I, illetve II jelű görbékre 

vetítve az egyes gépek munkapontja, az A1 és az AII pont kijelölhető. 

A két gép teljesítményfelvétele: 
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ahol az εI, illetve εIIa szivattyú A1 és A11 munkaponthoz tartozó saját hatásfoka. A munkapontok ismeretében a 

hatásfokok a gépek saját kagylódiagramjából kiolvashatók. 

Előfordul olyan eset is, amikor két szivattyú egy hosszú közbenső vezetéken át kerül soros üzembe. Ilyen esetet 

mutat a 3.4.2.1. ábra. Önmagában egyik szivattyú sem tud érdemlegesen dolgozni. A munkapont 

meghatározásához két utat is követhetünk. Az egyik abban áll, hogy meghatározzuk az I és II szivattyú-

jelleggörbék soros eredőjét, az I + II jelleggörbét, illetve az 1 és 2 jelű csővezetékek eredőjeként az 1 + 2 görbét. 

E két eredő jelleggörbe metszéspontja meghatározza az AI+II munkapontot és ezzel az egyes gépek ugyanazon 

QAtérfogatáramhoz tartozó AI, illetve AIIsaját munkapontját is. 

 

3.4.2.1. ábra 
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3.4.2.2. ábra Forrás: Szlivka, 2003 

A másik lehetőség az IR = I + 1 redukcióval adódik (3.4.2.2. ábra). Ezután az IR = II eredő redukált szivattyú már 

csak 2 csővezetékre dolgozik, és ezzel az AIR + II munkapont adódik. A gépek saját munkapontja az ismert módon 

határozható meg, és természetesen azonos az előző gondolatmenettel nyert A1 és A11 ponttal. 

4.3. Az örvényszivattyúk párhuzamos üzemben 

Mindegyik egység önállóan szívja a folyadékot, és a részmennyiségek a szivattyúk után egyesülnek a közös 

nyomóvezetékben. Ezt a 3.4.3.1. ábra mutatja. A gépek eredő jelleggörbéjét a folyadékmennyiségek 

(térfogatáramok) összegezésével, tehát az azonos H-hoz tartozó abszcisszák összeadásával nyerjük. Ha a két 

szivattyú egyforma (I = II), akkor a folyadékmennyiséget egyszerűen csak meg kell kétszerezni. Az így nyert I + 

II görbe és a csővezeték C jelleggörbéje kijelöli az A1 + II munkapontot. Az ehhez tartozó QA 

folyadékmennyiségnek az egy szivattyú természetesen csak a felét szolgáltatja (A1 = A2 munkaponthoz tartozó 

QA/2 ). 
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3.4.3.1. ábra 

Jellegzetessége ennek az üzemállapotnak, hogy egy gép egyedül dolgozva nagyobb folyadékmennyiséget (az 

egyedülálló szivattyú jelleggörbéjén kiadódó A1 = AII munkaponthoz tartozó Q1 = QII mennyiséget) szállít, mint 

az együttesen szállított mennyiség fele, vagyis: 

 

Közös nyomóvezetéket használva az egyedülálló szivattyú szállítását a második gépegység beállítása nem fogja 

megkétszerezni, hiszen a nagyobb mennyiséggel a sebesség, valamint ezzel négyzetesen az áramlási 

veszteségek is növekszenek. Minél laposabb a csővezeték jelleggörbéje – vagyis minél kisebb a veszteség –, 

annál kisebb az eltérés. Határesetben, ha az áramlás a csővezetékben veszteségmentes volna, az egyetlen 

szivattyú által szállított Qx mennyiség a két szivattyú által szállítottnak (2 ∙ Qx) tényleg a fele lenne. 

Az egyetlen szivattyú által egyedülálló üzemben szállított QI és a párhuzamos üzemben szállított Q 

A/2folyadékmennyiségek különbsége QI – QA/2 természetesen függ a jelleggörbék meredekségétől. A 3.4.3.1. ábra 

alapján közvetlenül belátható, hogy minél laposabb a csővezeték C jelleggörbéje és minél meredekebb a 

szivattyúk jelleggörbéje, annál kisebb QI – QA/2értéke. 

Gazdasági szempontból párhuzamos üzemhez úgy kell a szivattyúkat kiválasztani, hogy az egyes gépek A1 = A2 

munkapontja a normálpont közelébe essék. A hatásfok εA1értékét a kagylódiagramból meghatározva a 

hajtásához szükséges motorteljesítmény gépenként: 

 

ahol QA a két gép által szállítandó teljes térfogatáram. 

Két különböző jelleggörbéjű I és II szivattyút párhuzamosan kapcsolva a helyzet a 3.4.1.1.1. ábra szerint alakul. 

Az egyedülálló üzemhez tartozó A1 és A11 munkapontok közvetlenül kijelölhetők. Az eredő szivattyú-

jelleggörbét (I + II) megszerkesztve az együttes A1+I1 munkapontja és ennek ismeretében az egyes gépek A1 és A2 

munkapontjai, illetve az ezekhez tartozó Q1 és Q2 térfogatáramok is kijelölhetők. 
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Az eddig megismert összefüggésekből adódik, hogy – ha a szivattyúk meghatározott csővezetékre dolgoznak – 

minél több szivattyút kapcsolunk párhuzamosan, annál jobban emelkedik a terhelési és ezzel a szállítómagasság 

is az eredő folyadékszállítás következtében. Ha tekintetbe vesszük azt, hogy a szivattyúk szállítómagasságát a 

jelleggörbe legfelső pontja határolja, nyilvánvalóvá válik, hogy a közös nyomóvezetékre kapcsolható szivattyúk 

száma korlátozott. 

Kapcsoljunk párhuzamosan adott C jelű (3.4.3.1. ábra) jelleggörbéjű csővezetékre egymás után azonos 

jelleggörbéjű I szivattyúkat a 2I, 3I… stb. eredő jelleggörbéknek megfelelően. 

 

3.4.3.2. ábra 

A 3.4.3.1. ábrán jól megfigyelhető, hogy egy-egy új gép bekapcsolásával az egyes gépek munkapontjai hogyan 

változtatják helyüket (AI, AII... stb.), míg ugyanakkor a vízszállításuk csökken (QI, QII, QIII... stb.). Minél több 

gép jár tehát párhuzamos üzemben, az egy-egy gépre eső folyadékszállítás annál jobban csökken. A munkapont 

vándorlásával hatásfokcsökkenés is megfigyelhető, ami az üzem gazdaságosságát rontja. Ezért rendszerint 

három-négy szivattyúnál többet nem érdemes párhuzamosan kapcsolni. 

5. Az örvényszivattyúk szabályozása 

5.1. Szabályozás fojtással 

Az örvényszivattyú szabályozására több lehetőség van. A lehetőségek egy része nem eszközöl változtatásokat 

magán a gépen, a másik része gépbe épített eszközökkel oldható meg. 

A legegyszerűbb szabályozási módszerhez jutunk, ha a szivattyú nyomóvezetékébe egy szelepet, tolózárat vagy 

bármilyen folyamatosan állítható elzárószerkezetet építünk be. Ennek a szerkezetnek fokozatos elzárásával, a 

szivattyút fojtva, tetszőleges folyadékszállításra állhatunk be Q = 0 és Q = Qmax között. 

A fojtással kapcsolatos energiaveszteségeket a 3.5.1.1. ábra mutatja. Az ábrában az ε=f(Q) hatásfokgörbe is 

megtalálható. Teljesen nyitott tolózárnál legyen a munkapont az „A” pontban. Ez a pont az „N” normálponttól 

jobbra fekszik, és a hozzá tartozó folyadékmennyiség QA. Csökkentsük fojtással ezt a mennyiséget Q1 értékre. A 

szivattyú jelleggörbéje nem változik meg, de a csővezetéké a fojtással fellépő tetemes veszteségek 

következtében meredekebb lesz, vagyis a munkapont a szabályozás folyamán elindul az „N” normálpont felé, 

majd azon keresztül eljut a „C” pontba, amelyhez a kívánt Q2 mennyiség tartozik. Ha a hatásfokgörbét 

megnézzük, akkor azt tapasztaljuk, hogy a szivattyúhatásfok alig változott. Ez azonban nem a szabályozás 

gazdaságosságát támasztja alá, hanem csak annak a következménye, hogy egyrészt a hatásfokgörbe kedvezően 

lapos, másrészt az „A” és „C” pontok az „N” normálponttól közel egyforma távolságban vannak. Nagyon 

helytelen lenne azonban e szabályozási mód gazdaságosságának vizsgálatát egyedül a gép hatásfokának 

figyelembevételére szűkíteni és ebből végső következtetéseket levonni. 

Az eddigiek folyamán ugyanis csak a szivattyú belső veszteségeit vettük figyelembe, és nem törődtünk azzal, 

hogy maga a fojtás milyen veszteségekkel jár, amelyeket azonban szintén a szivattyúnak kell fedeznie. A 

3.5.1.1. ábrán vonalkázás emeli ki azokat a metszékeket, amelyek a fojtással kapcsolatban fellépő áramlási 

veszteségek nagyságát adják. Külön kiemeltük a Q1, illetve Q2 térfogatáramokhoz tartozó metszékeket. Így a 

szabályozás után nyert Q1 folyadékmennyiségnél az NB metszék adja léptékhelyesen e veszteségek nagyságát. 

Ha ezt a H1 szállítómagasság értékével összehasonlítjuk, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy gazdaságosságról szó 

sem lehet. Még szembetűnőbb lesz a kép, ha a fojtási veszteségeket a szivattyú veszteségeihez számítva 

határozzuk meg a szabályozott gép hatásfokát és hatásfokgörbéjét. Az így kapott görbe a 3.5.1.1. ábra εfo=f(Q) 

görbéje. Az ábra szerint a Q1 folyadékmennyiségnél eszerint a hatásfok eredeti értékének mintegy 60%-ára esett 

le, ami még egy jó szivattyúnál is csak kereken 50%-os hatásfoknak felel meg. Gazdaságos működtetés így 

szóba sem jöhet. 

Minél laposabb a H = f(Q) jelleggörbe, annál kisebbek természetesen ezek a fojtási veszteségek, ami azt jelenti, 

hogy minél nagyobb a jellemző fordulatszám, annál kedvezőtlenebb a fojtás használata. Nagy jellemző 

fordulatszámú gépeket fojtva a hajtómotorokat annyira túlterhelhetjük, hogy a különben helyesen méretezett 

gépek esetleg tönkre is mehetnek. 

Üzemviteli szempontból gazdaságtalan volta mellett viszont igen nagy előnye a fojtásos szabályozásnak az, 

hogy nagyon egyszerű és „más okból is szükséges” berendezéseket kíván csak, továbbá hogy igen könnyen 
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kezelhető és különösebb szaktudást sem igényel. További előny lehet még az is, hogy a szükséges szabályozás 

gyakorisága és a más szabályozási módokhoz szükséges beruházási költségek nagysága miatt esetleg mégis a 

fojtásos szabályozás a leggazdaságosabb. 

 

3.5.1.1. ábra Forrás: Szlivka, 2003 

Gazdaságosság szempontjából valamivel enyhébben ítélhetjük meg a fojtásos szabályozást akkor, ha a szivattyú 

olyan folyamatba épült be, ahol a szállított közeget melegíteni is kell. A fojtási veszteségek ugyanis hő 

formájában jelennek meg, és a melegítés folyamán ennyivel kevesebb hőt kell a folyadékkal közölnünk. 

Természetesen ez egy igen drága fajtája a hőtermelésnek, mert a szivattyú nem egy olcsó berendezés, és az 

elektromos árammal termelt hő is közel háromszor olyan drága, mint a gázzal, olajjal vagy szénnel közvetlenül 

termelt hő. 

A fojtásos szabályozás tehát igen egyszerű, de üzemviteli szempontból általában gazdaságtalan szabályozási 

mód. 

5.2. Szabályozás az előperdület változtatásával 

A szabályozásnak főleg gázt szállító gépeknél elterjedt módja, de a szivattyúknál is használatos. Akkor válik 

lehetségessé, ha a járókerék elé egy olyan vezetőkereket építenek be, amelynek lapátjai állíthatók. Egy ilyen 

vezető lapátkoszorút mutat be a két különböző lapátállással. Az ábra egy perdületszabályozóval ellátott 

szivattyú metszetét mutatja. 

Állítható vezetőkereket építve a járókerék elé, lehetőség nyílik a kerék előtti áramlás perdületének szándékos 

megváltoztatására és ezzel a gép előperdület megváltoztatásával történő szabályozására. 

Ha a járókerék elé egy vezetőkereket építünk be, akkor az elfordítható lapátok segítségével olyan előperdület és 

ezzel olyan rááramlási irány állítható elő, ami a belépési lapátszögnek megfelel, és más – nem a perdületmentes 

belépéshez tartozó – folyadékszállításoknál is biztosítja a leválásmentes, kis veszteségű belépést. 

5.3. Szabályozás fordulatszám-változtatással 

A fojtásos szabályozás legnagyobb hátránya az eredő hatásfok romlása. A szabályozás gazdaságossága 

lényegesen javítható, ha sikerül a fojtási veszteségeket kiküszöbölni. A 3.5.5.1. ábrán tekintsük adottnak a 

szivattyúnak n1fordulatszámhoz tartozó jelleggörbéjét és a csővezeték jelleggörbéjét. Ezekkel az M1 munkapont 

és a hozzá tartozó Q1folyadékszállítás is ismert. A szükséges térfogatáram Q2, egy kisebb térfogatáram 

megvalósítása. 

Ha nem fojtunk, akkor a csővezeték jelleggörbéje a szabályozás folyamán nem változik meg, vagyis Q2-hez az 

M2 munkapontnak kell tartoznia. Ez viszont azt jelenti, hogy a gép fordulatszámát n1-ről n1-re kell csökkenteni. 

A szivattyút tehát fordulatszám-változtatással szabályozzuk. 

Igen gazdaságos szabályozáshoz jutunk, ha a szivattyút hajtó motor fordulatszáma gazdaságosan változtatható. 

A 3.5.3.1. ábrába berajzolt kagylódiagram azt mutatja, hogy a szabályozás folyamán a gép hatásfoka mennyire 

változott. A kiinduló M1 munkapont a normálpont közelében volt, ekkor a szabályozás után, fordulatszám-

változtatást alkalmazva, a gép hatásfoka kevésbé változik, mint fojtás esetén. Várhatóan a gép hatásfoka a 

szabályozás után jobb, mint a fojtásos szabályozás esetén (M2). Ezt az igen kedvező képet természetesen rontja a 

hajtógép hatásfokváltozása. Ahhoz, hogy a fordulatszám-változtatás segítségével végrehajtott 

szivattyúszabályozást gazdaságosnak minősítsük, feltételként az is hozzá tartozik, hogy a fordulatszám-

változtatás során a hajtógép jó hatásfokának is meg kell maradnia. 

 

3.5.3.1. ábra Forrás: Agrotröszt, 1989 

Adott H(Q, n) és csővezeték-jelleggörbék esetén a Q2-hez tartozó n2 fordulatszám meghatározásához az affinitás 

törvényét használjuk fel. Az affinitás törvényét az affinparabolán fekvő összetartozó pontokra alkalmazva: 
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A gazdaságosság megítélésekor természetesen nem hagyhatók figyelmen kívül a jó hatásfokú, változtatható 

fordulatszámú hajtás – pl. a változtatható fordulatszámú villamos motor – járulékos beruházási költségei sem. 

Manapság a frekvenciaváltók egyre inkább elterjednek a szivattyúk fordulatszám-változtatására. Ez annak 

köszönhető, hogy a frekvenciaváltó ára egyre alacsonyabb, viszont a villamos energia ára egyre növekszik. A 

beruházás megtérülése egyre rövidebb időt vesz igénybe. 

5.4. Szabályozás megcsapolással 

A folyadékmennyiség szabályozásának további módja a megcsapolásos szabályozás. Ebben az esetben a 

szivattyú nyomócsonkja után a „Cs” fővezetéket (3.5.5.1. ábrát) megcsapolják, így lehetőség van arra, hogy a 

folyadékmennyiség egy része a „Csm ” vezetékben folyjon el. 

Ha a „T” jelű tolózár teljesen nyitva, a „Tm” jelű viszont teljesen zárva van, akkor a szivattyú a „Cs” 

csővezetékre dolgozik, és munkapontja az A1 pont. A „Tm” tolózárat részben nyitva a folyadékszállítás a „Csm” 

csővezetéken is megindul, a teljes folyadékmennyiség tehát a fővezeték és a megcsapolóvezeték között oszlik 

meg. A munkapont helyének meghatározásához csupán az eredő csővezetékgörbét kell megrajzolni („SC”) – a 

párhuzamos kapcsolás szabályai szerint –, és ez a jelleggörbéből kimetszi az A2 munkapontot. Amint látható, a 

munkapont a helyét nem nagyon változtatja, és amint az ábra alapján közvetlenül is belátható: csupán az A1 és 

A2 pontok között mozoghat. Amikor a „Tm” tolózár teljesen zárva van, akkor az egész folyadékmennyiség a 

fővezetéken megy át, és a munkapont az A1 pontban van. Ellenben amikor az egész mennyiséget a 

megcsapolóvezetéken vezetjük el, akkor a munkapont az üresjárási pontba kerülhet, ahol a fővezetéken a 

szállítás megszűnik, és Hü = Hst. Mivel a munkapont csak kis határok között mozog, nyilvánvaló, hogy a gép 

hatásfoka is alig változik, annak ellenére, hogy a szállított folyadékmennyiség a Q = Qmaxés Q = 0 igen tág 

értékek között mozog. Az eredő csővezetékgörbe megrajzolása után megállapítható az is, hogy a fő- és a 

megcsapolóvezeték között hogyan oszlik szét a teljes mennyiség. Az ábra alapján külön magyarázat nélkül is 

megérthető a Q2 és a megcsapoláson át elvezetett Qm folyadékmennyiség meghatározási módja. 

Hangsúlyozni kell, hogy a megcsapolásos szabályozás üzemvitel szempontjából akkor igazán gazdaságos, ha az 

alkalmazott vezetékek elzárószerkezetei vagy teljesen nyitva, vagy teljesen zárva vannak. Ha mégis fojtani kell, 

akkor ez az alkalmazott szabályozási módszer gazdaságosságát ronthatja. 

Ez a szabályozási módszer tehát sokkal gazdaságosabb, mint a fojtásos szabályozás, ha – és ezt a feltételt külön 

ki kell emelni – az elvezetett Qm folyadékmennyiséget gazdaságosan ki tudjuk használni. Érdekessége ennek a 

szabályozási módnak az, hogy tulajdonképpen nem a szivattyút, hanem a berendezést szabályoztuk, és a jó 

hatásfok éppen abból adódik, hogy a szivattyút alig szabályoztuk. 
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3.5.4.1. ábra 

5.5. Szabályozás lapátszög-változtatással 

Nagy jellemző fordulatszámú gépeknél ennek a szabályozási módszernek igen nagy jelentősége van. Ebben az 

esetben a szivattyú fojtása nem engedhető meg, mert az a hajtómotor számára igen nagy túlterhelést jelentene. A 

megcsapolásos szabályozás itt még akkor is döntő szerepet játszhat, ha a megcsapolt folyadékmennyiséget 

gazdaságosan felhasználni nem tudjuk, és azt egyenesen a szívóaknába vezetjük vissza. Nem kell bizonygatni, 

hogy a fojtásmentes megcsapolásos szabályozás a csővezetékrendszer felé súlyos és bonyolult feltételeket szab. 

Gazdaságosságát a feltételek teljesíthetősége szabja meg. A félaxiális és az axiális átömlésű szivattyúk 

járókerék-lapátszögének változtatása a csőtengelyen átvezetett szerkezettel valósítható meg. Az axiális 

szivattyúk járókerék-lapátozásának állításával – az emelőmagasság változása nélkül – széles folyadékszállítási 

tartományban jó hatásfok érhető el (3.5.5.1. ábra). A 3.5.5.2. ábra mutatja a szivattyú lapátjait. A szárnylapátos 

szivattyú egy jelleggörbesereggel jellemezhető. Egy-egy lapátszöghöz tartozó hatásfokgörbék burkológörbéjét 

adja tulajdonképpen a jó hatásfokot egy széles térfogatáram-tartományon. 

 

3.5.5.1. ábra Forrás: Füzy: 1991 

 

3.5.5.2. ábra 

5.6. Szakaszos szabályozás 

A szabályozási eljárások között vannak azonban olyanok is, amelyeknél a szabályozott mennyiség csak 

fokozatokban, lépcsőzetesen változtatható meg. Az ilyen jellegű szabályozásokat szakaszos szabályozásnak 

nevezzük. 

 

3.5.6.1. ábra 

A gépegységek be- és kikapcsolásával végrehajtott szabályozás nem folytonos szabályozás, hiszen itt a 

szabályozás ugrásokban történik. Az ugrás a szivattyútelep folyadékszállításában jelentkezik, és az nyilván ott 

engedhető csak meg, ahol vagy a fogyasztás is ingadozó – ez igen ritka –, vagy a folyadék tárolására is 

lehetőség van. A szivattyút időszakosan tartjuk üzemben, az üzemidő lépcsőzésével, a gép be- és 

kikapcsolásával szabályozunk. Ilyen esetben a szivattyú folyadékszállítása az üzemelés időszakában nem 
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változik. Ez azt jelenti, hogy jól választott szivattyú és hajtógép esetén a gép közel a legjobb hatásfokú pontban 

dolgozik mindig, ennek a szabályozási módnak a hatásfoka tehát igen jó lehet. 

A lépcsős szabályozásnál azonban beáll egy olyan veszteség, amellyel eddig a folytonos szabályozásnál nem 

találkoztunk. Minden indítás és leállás ugyanis veszteségekkel jár, hiszen induláskor az álló folyadékoszlopot fel 

kell gyorsítani, és az ehhez szükséges munka a leálláskor csak részben térül vissza. Ha a gép kútból szív vagy 

hosszú nyomóvezetékre dolgozik, akkor a káros nyomáslengések elkerülése érdekében a gépet követő 

elzárószerkezetet csak lassan nyitják ki, illetve zárják be, ezért a gép egy ideig fojtva jár. Ha a szivattyút indulás 

előtt egy légtelenítő szivattyúval légtelenítjük, akkor a légtelenítő szivattyú energiafogyasztása is hozzájárul a 

szakaszos szabályozás hatásfokának romlásához. A túlságosan gyakori ki- és bekapcsolás tehát erősen ronthatja 

az összhatásfokot, ezért a nagy lépcsőkben való szabályozás előnyét látszik igazolni. A nagy lépésekben történő 

szabályozás viszont a tározó (pl. víztorony) méreteit növeli meg, aminek beruházási költségvonzata jelentkezik. 

A szakaszos szabályozás természetesen nem csupán egy gépre vonatkoztatható, hanem a szivattyúk csoportjából 

kialakított szivattyútelepre is. 

A szivattyútelepek szakaszos szabályozása többféle módon valósítható meg. 

A legegyszerűbb az üzemidő szabályozása, amikor a szivattyúegység rövidebb-hosszabb ideig tart üzemet, 

ahogy azt a közepes fogyasztás megkívánja. A két üzemi szakasz közötti üzemszünetben a tároló látja el a 

fogyasztást. Amikor a tároló adott mértékben kiürül, a gép újraindul és feltölti azt. A tároló lehet egy medence 

vagy nyomás alá helyezett légüst is. 

 

3.5.6.2. ábra 

 

3.5.6.3. ábra 

A 3.5.6.2. ábra egy nyílt tartályos és egy nyomólégüstös házi vízellátó rendszert mutat. A szivattyú ki- és 

bekapcsolását a tartályban lévő úszókapcsoló végzi a nyitott rendszernél és egy nyomáskapcsoló a zárt 

rendszernél. Ha ürül a tartály, akkor bekapcsol az alsó vízszintnél, ha megtelt a tartály a felső vízszintig, akkor 

kikapcsol. 

A szakaszos szabályozás egy másik módja a gépváltás. Ez a módszer egyaránt használható a szállítómagasság és 

a folyadékszállítás ingadozása esetén is. E szabályozási módnak az a lényege, hogy az idő folyamán fellépő 

minden jellegzetes üzemi követelményre van a szivattyútelepen egy gép, és mindig éppen az a szivattyú 

dolgozik, amely a pillanatnyi üzemi követelményeknek megfelel. Az üzemi követelmény megváltoztatásánál ezt 

a gépet leállítjuk, és az új követelményhez tartozó gépet indítjuk el. Hátránya, hogy a gépi berendezés igen 

drága, hiszen minden üzemi követelményhez külön gép kell. Hátránya az is, hogy a szabályozás végrehajtása 

minden esetben egy gép indítását és egy másik gép egyidejű leállítását jelenti, ami a gépkiszolgálás 

szempontjából kedvezőtlen. Ezzel szemben igen jó hatásfokú üzemet biztosít. 

A szállítómagasság nagymértékű ingadozása esetén a gépek sorba kapcsolásával oldható meg a feladat. A 

gépváltással ellentétben az egyes szivattyúk itt nem függetlenek egymástól, hanem olyan rendszert alkotnak, 

hogy sorba kapcsolásukkal a kívánt és különböző üzemi követelmények kielégíthetők. A soros üzemeltetést a 

3.4.2. fejezetben taglaltuk. 

A folyadékszállítás ingadozása esetén a feladat a gépek párhuzamos üzembe állításával is megoldható. Az egyes 

szivattyúk ebben az esetben olyan rendszert alkotnak, hogy a párhuzamos üzem variálásával a kívánt üzemi 

követelmények kielégíthetők. A párhuzamos üzemmel a 3.4.3. fejezetben foglalkoztunk. A szivattyútelepekről 

szóló fejezetben további részletekkel szolgálunk. Az öntöző szivattyútelepek többsége ezt a szabályozási 

módszert alkalmazza, összekapcsolva egyéb szabályozásokkal is. 

A szakaszos szabályozás során a gépet tulajdonképpen csak ki-, illetve bekapcsoljuk. Az előző fejezetekben 

leírtakhoz hasonló szabályozásról itt nem lehet szó. A gépeket voltaképpen nem szabályozzuk. Ezzel az egyes 

gépek jó hatásfokú üzeme biztosítható ugyan, de nem szabad megfeledkezni a szükséges tárolók, irányító-, 

elzáró- és egyéb berendezések beruházási költségeiről sem. A jó hatásfok ára: a viszonylag drága berendezés. 
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C. függelék - Fogalomtár 

csővezeték-jelleggörbe:  

csővezeték statikus terhelése: Hst [m]; a nulla térfogatáram melletti csővezeték-ellenállás 

leválás: a fal mellett áramló folyadék elválik a faltól, az áramlás nem követi a fal vonalát 

előperdület: a szivattyú-járókerék előtt a víz forgása a tengely körül 

fojtásgörbe (jelleggörbe): szivattyúk Q-H valóságos jellegörbéje 

hidrofór: házi vízellátó rendszer 

kagylógörbe: szivattyúk hatásfokát ábrázoló görbesereg a Q-H koordináta-rendszerben 

kihasználási óraszám: egy adott gépnek egy év alatt termelt (felhasznált) energiamennyisége, kifejezve a 

névleges (vagy maximális) teljesítménnyel, órákban vagy százalékban számolva 



   

 72  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4. fejezet - Ventilátorok 

E gépek levegőt vagy más légnemű közeget (gázt) kisebb nyomású térből nagyobb nyomású térbe szállítanak a 

gép hajtásához szükséges mechanikai munka árán. 

A gázt szállító gépek csoportosíthatók a szívócsonkbeli psz, valamint a nyomócsonkbeli pv végnyomás 

hányadosainak alapján. A pv/psz nyomásviszony nagysága szerint: 

• ha , ventilátorról (szellőzőről), 

• ha , fúvóról, 

• ha pedig , akkor kompresszorról (légsűrítőről) beszélünk. 

Ezek a határok természetesen nem szigorúak, csak tájékoztató jellegűek. 

A ventilátor ezek szerint a szállított közeget csak elhanyagolható mértékben nyomja össze. Ez azt jelenti, hogy 

ha psz= 1 bar= 100 kPa nyomás uralkodik a szívócsonkban, akkor a közeg maximálisan  

össznyomás-növekedést szenved. E határig a térfogatváltozást a ventilátor méretezésekor nem veszik 

figyelembe, eltekintenek továbbá a gáz felmelegedésétől is. 

A fúvó esetében a nyomásnövekedés már olyan számottevő, hogy a fúvót az állapotváltozás 

figyelembevételével kell méretezni. Ezeknél – legtöbb esetben – a keletkezett hőmennyiség nagy részét el lehet 

vezetni a kellő felületű hűtőbordázattal, tehát nincs külön hűtő. 

A kompresszor esetében a gépet az állapotváltozás figyelembevételével méretezik, továbbá a keletkezett 

hőmennyiséget külön hűtőben vezetik el. 

Ebben a fejezetben a ventilátorokat tárgyaljuk részletesen, a fúvókat és a kompresszorokat a 6. fejezetben 

ismertetjük. 

1. A ventilátorok típusai 

A kiválasztáshoz természetesen ismerni kell a ventilátorok típusait. Az elnevezés a levegő ventilátoron való 

áthaladásának irányára utal. Mindkét csoportban további alcsoportokat szokás megkülönböztetni, amelyekre az 

adott esetben kitérünk. 

Szokásos még megkülönböztetni félaxiális, illetve félradiális ventilátorokat, amelyek a két típus közti átmeneti 

jellemzőkkel rendelkeznek, valamint az úgynevezett keresztáramú ventilátorokat. 

A ventilátorok beépítés szerint is csoportosíthatók, ezek a csoportok megtalálhatók a katalógusokban. 

A továbbiakban a radiális, illetve axiális típusok ismertetésére térünk ki. 

A ventilátorok a levegőt vagy más légnemű közeget kisebb nyomású helyről nagyobb nyomású helyre szállítják. 

Az alacsonyabb nyomású hely a szívóoldal, azaz a ventilátor erről az oldalról szívja el a levegőt. A nagyobb 

nyomású hely elnevezése nyomóoldal, azaz a ventilátor ide „nyomja” a levegőt. 

A szállított levegő mennyisége függ a létrehozandó nyomáskülönbség nagyságától. Általánosságban igaz, hogy 

a radiális típusok relatíve nagyobb nyomást és kisebb mennyiséget, míg az axiális típusok relatíve kisebb 

nyomást és nagyobb mennyiséget képesek szállítani. A ventilátorokról bővebb információ az irodalom 

jegyzékben található (Gruber, 1974; Helios Főkatalógus, 2010). 

2. Radiális ventilátorok 
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A következő ábra egy radiális ventilátor vázlatát mutatja. A radiális ventilátor a levegőt tengelyével 

párhuzamosan szívja be és tengelyére merőlegesen továbbítja. 

 

4.2.1. ábra 

A felrajzolt radiális ventilátor egy hagyományosnak számító típus, amelynek csigaháza és belső forgórészes 

motorja van. 

A levegő az (SZ) jelű szívócsonkon jut be a gépbe, egy álló beszívókúp (B) vezeti a forgó, lapátokkal ellátott 

járókerékhez (J), amely az (M) motor (T) tengelyére van rögzítve. A közeg a tengelyre merőlegesen, radiális 

irányba fordul, és áthalad a járókerék (J) lapátjai között. A motor (M) nyomatékot fejt ki az (ω) szögsebességgel 

forgó járókerékre. E nyomaték hatására a járókeréken áthaladó közeg a forgás irányában eltérül. Bejut a (CS) 

jelű csigaházba, majd az (NY) nyomócsonkon keresztül hagyja el a gépet. A motor felől érkező energia a 

ventilátor járókereke által adódik át az áramló levegőnek. 

A radiális ventilátor azonban külső megjelenésében ettől eltérő alakú is lehet, példa erre az úgynevezett 

csőventilátor, amelynek általában külső forgórészes motorja és cső formája van. 

2.1. Lapátozás 

Radiális ventilátorok esetén a járókerék lapátozása szerint három altípusról lehet beszélni. Hátrahajló 

lapátozású, amelynél a forgásirányhoz képest hátrafelé hajlanak a lapátok végei, azaz kilépő élei. Ezek a 

ventilátorok általában jó hatásfokúak, relatíve nagy nyomást és kisebb térfogatáramot képesek szállítani. 

Az előrehajló lapátozású radiális ventilátor a másik alcsoport, amelynél a lapátok kilépő éle a forgás irányába 

mutat. (Ezt a típust a szakmai zsargon mókuskerekes ventilátornak is nevezi a viszonylag keskeny lapátkoszorú 

és a relatíve sok lapát miatt.) 

Ezek a ventilátorok a radiális ventilátorok között relatíve nagy nyomás és nagy szállított mennyiség előállítására 

képesek, a hatásfokuk azonban közepes. Az azonos geometriai méretű hátrahajló lapátozású és előrehajló 

lapátozású ventilátor közül az előrehajló nagyobb mennyiség szállítására képes kb. azonos nyomásnövekedés 

mellett. 

A radiális lapátozású ventilátoroknál a járókerék lapátjainak kilépő éle pontosan sugárirányú. Általában olyan 

helyen alkalmazzák, ahol koptató hatású anyagot szállít a levegővel együtt a járókerék, pl. szénport, szemcsés 

anyagot stb. 

A következő ábrán az egyes típusokat mutatjuk be. A különböző nyilak mutatják a forgás, a sugár és a kilépő él 

irányát. 
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4.2.1.1. ábra 

3. Axiális ventilátorok 

Az axiális ventilátorok a levegőt tengelyirányban szívják be és tengelyirányba továbbítják. Az ábra egy axiális 

ventilátor vázlatát mutatja. 

 

4.3.1. ábra 

A levegő az (SZ) jelű szívócsonkon jut be a gépbe, egy motor (M) vagy a (járókerékkel együtt forgó) 

beszívókúp vezeti a forgó járókerékhez (J), amely a motor (T) tengelyére van rögzítve. A közeg a járókerék 

lapátjai között egy közel spirális pályán halad. A motor (M) nyomatékot fejt ki az (ω) szögsebességgel forgó 

járókerékre. E nyomaték hatására a járókeréken áthaladó közeg a forgás irányában eltérül. Bejut az (NY) 

nyomóoldalra, majd elhagyja a gépet. A közeg a cső tengelye körül forog, de alapvetően a tengely irányába 

haladva lép ki a ventilátorból. 

A kilépő levegőben lévő forgást nagyobb, jobb hatásfokú gépeknél utóterelő lapátsorral kiveszik a kilépő 

sugárból. Kisebb teljesítményű ventilátorok esetében a forgás a csőfalon történő súrlódás során hal el. Ez utóbbi 

esetben nagyobb áramlási veszteségek lépnek fel, így a ventilátor hatásfoka romlik. 

Bizonyos típusú ventilátoroknál előterelőt is alkalmaznak, amely megperdíti a levegőt a járókerékbe lépés előtt, 

és ezáltal nagyobb nyomásnövekedés érhető el. 

Mind axiális, mind radiális ventilátoroknál a járókerék után a levegő forog. Ez a forgás a csővezetékben elhal, 

ami áramlási veszteségekkel, úgynevezett forgási veszteséggel jár. A forgási veszteség csökkentésére és az 

előállítható nyomásnövekedés növelésére alkalmazzák az utóterelőt. Ilyen megoldást mutat a RADAX VAR 

típusú ventilátor (4.3.2. ábra). 

 

4.3.2. ábra Forrás: Helios katalógus, 2010 
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4. Egyéb ventilátortípusok 

Kiegészítésként egy-egy ábra segítségével bemutatjuk a félaxiális és a keresztáramú ventilátort. 

Félaxiális ventilátornak nevezik azt a típust, amelynél a tengely irányából érkező levegő félig axiális, félig 

sugárirányban távozik. 

 

4.4.1. ábra 

A keresztáramú ventilátor szerkezeti kialakításának elvi vázlatát mutatja a következő ábra. 

 

4.4.2. ábra 

Az (SZ) szívóoldalon beáramló levegő áthalad a (J) járókerék lapátozásán az egyik oldalon, majd a keréken 

áthaladva a másik oldalán még egyszer áthalad, és így jut a nyomócsonkba. A (B) belső terelő lényeges szerepet 

tölt be, mert elválasztja a nyomóoldalt a szívóoldaltól. 

A járókereket az áramlás síkjára merőlegesen (a papír síkja) bármilyen hosszan lehet növelni, ezért előszeretettel 

használják pl. kapu-légfüggönyök működtetésére. 

Csendes működése miatt asztali ventilátorként is alkalmazzák. Klímaberendezések beltéri egységeiben gyakran 

alkalmazzák. 

5. A ventilátor működése 

A ventilátor működésének megértéséhez elsősorban a járókerékben lejátszódó folyamatokat kell megismerni. 

Az előző fejezetekben használtuk a Bernoulli-egyenletet (Szlivka, 2001) az áramló levegőre, és különböző 

egyszerű, vízzel működő szerkezetekre is. Ha két pont között használjuk, akkor a következő alakot ölti: 

 

Levegő áramlásánál a helyzeti energia megváltozása két pont között elhanyagolható, ugyanis egy adott tömegű 

levegőre ható nehézségi erő és a környező levegő által keltett felhajtóerő egyenlő, ha a levegő nyomása és 

hőmérséklete nem tér el nagymértékben a környezetétől. Így adott tömegű levegő felemelésekor nem kell 

munkát befektetni. A fenti egyenletből az  feltételt felhasználva a következő 

egyenletet kapjuk: 
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Képzeljünk el egy levegősugarat (4.5.1. ábra), amellyel egy sík falra fújunk. A fal felé közeledő sugárban a 

sebesség legyen „v1”, a nyomás pedig „p1”. A fal és a sugár tengelyének metszéspontjában lévő „ö” pontban a 

levegő sebessége zérus. 

 

4.5.1. ábra 

Ezt a pontot torlópontnak nevezzük, az itt kialakuló nyomás pedig az össznyomás, amely nagyobb, mint a 

szabad sugárban lévő nyomás. 

 

Az egyenlet bal oldalán lévő 

„ ” tagot dinamikus nyomásnak, a 

„p” tagot statikus nyomásnak, 

„pö”-t pedig, ami az előző kettő összege, össznyomásnak hívjuk. 

Egy ventilátor hasznos teljesítménye, amit adott nyomáskülönbség legyőzésekor teljesít: 

 

Itt „psz” a szívóoldali, „pny” a nyomóoldali, a keresztmetszeten belül állandónak feltételezett statikus nyomás, „

” pedig a levegő térfogatárama. 

A légmennyiség mozgási energiájának növelésére fordított hasznos teljesítmény: 

 

ahol „vsz” a szívóoldali, „vny” a nyomóoldali, a keresztmetszeten belül állandónak feltételezett sebesség. A 

hasznos teljesítmény a kettő összege: 

 

Behelyettesítve az előző kifejezéseket, a hasznos teljesítmény: 

 

illetve 
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ahol  az össznyomás-növekedés. 

5.1. Jellemző nyomásértékek 

Sok esetben a ventilátor nyomócsonkján kilépő dinamikus nyomást nem minősíthetjük hasznosnak. Ilyen 

esetben üzemi szempontból csak a statikus nyomást vehetjük figyelembe. 

 

4.5.1.1. ábra 

Nem lenne helyes a statikus nyomást a szívócsonkban uralkodó statikus nyomásból számítani, mert akkor a 

beszívott levegő mozgási energiáját sem vennénk figyelembe. 

Ha a ventilátor álló térből szív, akkor a Bernoulli-egyenlet értelmében a szívócsonkban uralkodó össznyomás 

gyakorlatilag megegyezik a nyugvó térben lévő „p0” nyomással. Így a statikus nyomásnövekedést a nyomóoldali 

statikus nyomás és a szívóoldali össznyomás különbségeként számítjuk: 

 

Vagy az össznyomás növekedéssel kifejezve: 

 

5.2. Jelleggörbék 

A ventilátorok üzemi viselkedését a jelleggörbe mutatja. 

A jelleggörbe a ventilátorral létrehozott nyomásnövekedés és a szállított térfogatáram kapcsolatát ábrázoló 

görbe. Ideális, veszteségmentes esetben a jelleggörbe a nyomás-térfogatáram diagramban egy egyenes. 

 

4.5.2.1. ábra 

Valóságos esetben azonban különféle veszteségek lépnek fel. A veszteségeket figyelembe véve kapjuk a 

valóságos jelleggörbét. Egy bizonyos ventilátornál egy adott fordulatszám esetén egy görbe adódik, melyet 

méréssel állapítanak meg. Ha változik a ventilátor mérete vagy fordulatszáma, a jelleggörbe is megváltozik. 
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4.5.2.2. ábra 

A zérus térfogatáramnál lévő nyomásnövekedés 40–70%-a az ideális esetben adódó értéknek. A hátrahajló 

lapátozású ventilátorok jelleggörbéjének tendenciája hasonlít az ideális jelleggörbéhez, mert növekvő 

térfogatáramhoz csökkenő nyomás tartozik. A hátrahajló lapátozású ventilátor hatásfoka jobb az előrehajló és a 

radiális típusúénál. 

Az előrehajló lapátozású ventilátor jelleggörbéjének már a tendenciája is eltér az ideálistól, nem csak a 

számértéke. Általában csak nagyon kis szakaszon emelkedik, majd utána szintén növekvő térfogatáramhoz 

csökkenő nyomásnövekedés tartozik. A hatásfoka általában rosszabb a hátrahajló típushoz viszonyítva. Viszont 

nagy előnye, hogy ugyanazokat a paramétereket kisebb méretben lehet megvalósítani, mint hátrahajló 

változatban. 

A következő két ábrán katalógusból vett ventilátorokat és azok mért jelleggörbéit láthatjuk. A katalógus az 

össznyomás-növekedés helyett a statikus nyomásnövekedést (Δpst) tünteti fel. Látható, hogy a valóságos 

jelleggörbe az egyes ventilátorok esetében különféle kezdeti szakasz után mindig egy lefelé tartó görbe. (Ha 

tehát növelni akarjuk a légszállítást, csökkentenünk kell a rendszer ellenállását, mert a ventilátor csak 

alacsonyabb nyomáskülönbséget tud ellensúlyozni.) 

A 4.5.2.3. és a 4.5.2.4. ábrán látható a két különböző típusú ventilátor és kapcsolódó jelleggörbéik. 

A hátrahajló típus 315 mm-es, az előrehajló 225 mm-es névleges méretben kb. ugyanakkora nyomásnövekedést 

képes előállítani, az előrehajló típus még így is nagyobb mennyiség előállítására képes. Viszont a felvett 

teljesítmény névleges feszültségen (230 V) és munkaponton 

• a hátrahajló lapátozásúnál 0,14 kW, 

• az előrehajló lapátozásúnál 0,33 kW. 

Ebből következik, hogy az előrehajló lapátozású ventilátor hatásfoka sokkal rosszabb, mint a hátrahajlóé. 

Előrehajló lapátozású ventilátorok munkapontja általában instabilabb, mint a hátrahajló lapátozásúaké. 

 

4.5.2.3. ábra Forrás: Helios Főkatalógus; 2010 
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4.5.2.4. ábra Forrás: Helios Főkatalógus; 2010 

5.3. Munkapont 

Az előzőekben már láttuk, hogy a ventilátornak a csővezeték ellenállásának megfelelő nyomáskülönbséget kell 

létrehoznia, és egyúttal adott légmennyiséget is szállítania kell. Hogyan dönthető el, hogy az adott ventilátor 

képes-e szállítani a megfelelő légmennyiséget és létrehozni a szükséges nyomáskülönbséget? 

Mi történik akkor, ha egy csővezetékben az addigi légmennyiség kétszeresét szeretnénk szállítani? Mekkora 

nyomáskülönbséget kell létrehoznia ekkor a ventilátornak? 

A csővezeték jelleggörbéjét szivattyúk esetében már láttuk az 1.12. fejezetben: 

 

A ventilátorok esetében annyi a különbség, hogy nem méterben, hanem nyomáscsökkenésben szokás megadni a 

veszteséget, tehát: 

 

A nyomásveszteség és a térfogat között ugyanúgy levezethető a négyzetes összefüggés, mint a szivattyúknál, az 

eredmény itt is: 

 

A csővezeték ellenállása, azaz a kialakuló nyomáskülönbség egy adott csővezeték esetén a szállított levegő 

mennyiségétől négyzetesen függ. A légmennyiség és a létrejövő nyomáskülönbség grafikusan ábrázolt 

függvénykapcsolatát a csővezeték jelleggörbéjének nevezzük. A csővezeték jelleggörbéje az esetek legnagyobb 

hányadában a kezdőpontból kiinduló parabola. 

A jelleggörbe lehet azonban egy egyenes is. Ez akkor fordul elő, ha az áramlás réteges, lamináris. Ilyen lineáris 

jellegű ellenállás például a szövettömlős szűrőbetét vagy sűrű szövésű egyéb szűrő. 

A csőrendszer jelleggörbéje majdnem mindig a nullából indul, kivételt képez a füstgáz- és hűtőtorony-

ventilátorok esete, ahol a negatív szakaszról indul a görbe. 

 

4.5.3.1. ábra 
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A csővezeték-jelleggörbe tehát megmutatja, hogy az általunk meghatározott légmennyiség: [m3/s] szállításához 

a ventilátornak mekkora nyomáskülönbséget kell létrehoznia: Δp [Pa]. 

A következő kérdés tehát, hogy a ventilátor képes-e a légmennyiség szállítása mellett ezt a nyomáskülönbséget 

létrehozni? Hogy egy adott csővezetéken keresztül a hozzá kapcsolt ventilátor mennyi levegőt szállít, azt a 

ventilátor jelleggörbéje határozza meg. 

Amint azt az előzőekben bemutattuk, azt, hogy adott légszállítás mellett mekkora nyomásnövekedés jön létre, a 

ventilátor-jelleggörbe mutatja meg (4.5.3.2. ábra). A ventilátor és a csővezeték jelleggörbéjének metszéspontja 

adja a munkapontot. A munkapont megadja azt a légmennyiséget, amit a ventilátor az adott csővezetéken 

keresztül szállítani tud. 

 

4.5.3.2. ábra 

Az ábrán jelölt esetben a ventilátor az adott csővezetékre kapcsolva  [m3/s] légmennyiséget szállít és Δpö 

[Pa] nyomáskülönbséget hoz létre. Ez a légszállítás azonban nagyobb, mint a szükséges  [m3/s]. 

A csővezeték jelleggörbéjének és a ventilátor össznyomásnövekedés-görbéjének metszéspontját kell 

megkeresni, ha kilépési veszteséget is számításba vettünk a csővezeték veszteségeinek számításakor. A 

csővezeték-jelleggörbe és a statikus nyomásnövekedés görbéjének metszése adja a munkapontot, ha kilépési 

veszteséget nem vettünk figyelembe a csővezeték számításakor. 

5.3.1. A munkapont stabilitása 

Az a nyomáskülönbség, amely egy csővezeték összes ellenállásából adódik, a ventilátornak a légszállítás 

fenntartása érdekében folyamatosan létre kell hoznia. A csővezetékben keletkező nyomáskülönbség egy adott 

csővezeték esetén a szállított levegő mennyiségétől függ. 

A légmennyiség és a létrejövő nyomáskülönbség grafikusan ábrázolt függvénykapcsolatát a csővezeték 

jelleggörbéjének nevezzük. 

Az üzemeltetés szempontjából fontos kérdés, hogy a munkapont a ventilátor jelleggörbéjének legjobb 

hatásfokkörnyezetébe essen, amely a ventilátor tervezési pontjának környezete. Ekkor a munkapont legtöbb 

esetben stabil működést jelent. Elképzelhető azonban (általában rossz ventilátor kiválasztása esetén), hogy a 

kialakuló munkapont labilis lesz. 

A 4.5.3.3. ábra egy stabil: M1 és egy labilis: M2 munkapontot szemléltet. 

5.3.2. Stabil munkapont 

Az M1 munkapont esetén tételezzük fel, hogy a szállított mennyiség valamilyen okból kismértékben 

megnövekszik. A megnövekedett mennyiség nagyobb nyomásnövekedést igényelne: Δpc-t, a ventilátor azonban 

csak Δpv előállítására képes. A Δpc – Δpv nyomáshiány az áramlási sebesség, s így az átáramló légmennyiség 

csökkenését eredményezi, és a szállított mennyiség visszaáll az M1 munkapontra. Hasonlóan belátható az M1 

munkapont stabilitása a légmennyiség pillanatnyi csökkenésekor is. 

 

4.5.3.3. ábra 

5.3.3. Labilis munkapont 

Az M2 munkapont esetén a szállított mennyiség kismértékű megnövekedésekor a mennyiség nagyobb 

nyomásnövekedést igényelne. A ventilátor szintén növeli a nyomását, azonban a ventilátor által létesített és a 

csővezeték által igényelt nyomásnövekedés együttesen egy nyomástöbbletet hoz létre. Ennek következtében a 

légszállítás növekedése mindaddig folytatódik, ameddig az M1 stabil munkapontba nem csúszik át a légszállítás. 

Ha az M2 munkapontban pillanatnyi légszállítás-csökkenés jön létre, akkor a pillanatnyi nyomáshiány további 

légszállítás-csökkenést eredményez, és stabil munkapont csak a negatív légszállításnál jöhet létre. Ekkor a 
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ventilátoron visszafelé áramlik a levegő, a csővezetékben lévő nagyobb nyomás hatására. Ilyen üzemállapot 

tönkreteheti a ventilátort és a csővezetékrendszert is. 

Labilis munkapont csak a ventilátor-jelleggörbe emelkedő szakaszán, párhuzamosan kapcsolt (lásd később) 

ventilátorok esetén alakul ki. 

6. A ventilátor kiválasztása 

Egy 70 m3 térfogatú helyiségben kell óránként négyszeres légcserét biztosítani, elszívás segítségével. A friss 

levegő nagyméretű rácsokon keresztül áramlik be. Egy csőventilátor MTV-légszeleppel szív, Westerform 

csővezetéken keresztül. Két könyökkel épített vezetéken jut el a levegő a szabadba nyíló WSG-rácson keresztül. 

 

4.6.1. ábra Forrás: Szlivka, 2008 

A vezeték nyomvonalát a 4.6.1. ábra mutatja. Mekkora átmérőjű vezetékkel oldható meg a feladat, ha HELIOS 

típusú csőventilátort szeretnénk beépíteni? Válassza ki a megfelelő csőventilátort a HELIOS-katalógus alapján! 

Elsőként meg kell határozni a légmennyiséget, majd egy megfelelő szabványos csőátmérőt kell kiválasztani. A 

70 m3-es helyiség ötszörös légcseréjéhez  légáramot kell biztosítani. A csőátmérőt úgy 

célszerű megválasztani, hogy a kialakuló légsebesség kb. 1–10 m/s közé essen. 

Válasszuk a csőátmérőt d = 160 mm-nek, ennek keresztmetszete: 

 

Kiszámítjuk az átlagos csősebességet, , amely légtechnikai 

rendszerben jónak számít. 

Ekkor rátérhetünk a légtechnikai rendszer nyomásigényének meghatározására. 

A vezetéken és a szerelvényeken áramló levegő nyomásveszteséget hoz létre. A nyomásveszteséget a 

ventilátornak kell pótolnia. Az összes veszteség sorrendben a következő részekből tevődik ki: a légszelep (

), az egyenes csövek ( ), a könyökök ( ) és a kifúvórács ( ) okozta 

nyomásesés. 

 

Határozzuk meg az egyes elemeken fellépő nyomásesés nagyságát a HELIOS-katalógusban megtalálható 

diagramok alapján. 

1. A légszelep esetében válasszuk a 4.6.2. ábrából az „A” tányér nyitottságát „0”-nak, ekkor a vesztesége 

. 

.. 

 

4.6.2. ábra Forrás: Helios Főkatalógus; 2010 
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2. Az egyenes cső egy méterére eső nyomásveszteséget a 4.6.3. ábrából ( , d = 200 mm) 

olvashatjuk ki. (Megjegyzés: a diagram ebben a tartományban kissé pontatlan!) A diagram azonban sima csőre 

vonatkozik. A katalógus érdes csövekre „ε” szorzótényezőt ajánl, így a kiolvasott értéket be kell szorozni az 

érdességet figyelembe vevő „ε” tényezővel, amit jelen esetben 2,5-nek választottunk: 

 

 

4.6.3. ábra Forrás: Helios Főkatalógus; 2010 

Az így kapott egységnyi csőhosszra eső nyomásesést beszorozzuk az összes egyenes szakasz hosszával, 26 m-

rel: . 

Az egyenes cső veszteségét kiszámíthatjuk a hagyományos Darcy-formulával és a Moody-diagram segítségével 

is (részleteiben lásd Szlivka, 2001). 

Eszerint az egyenes cső vesztesége . A λ csősúrlódási tényezőt a Moody- 

diagramból a relatív érdesség függvényében ki lehet keresni és meg lehet határozni. Részletekbe nem 

belemenve, a normál csővezetékeknél λ= 0,02-0,03 a szokásos érték. A hajlékony bordás cső ennek az értéknek 

két-háromszorosa legalább, így λ=0,09 értéket felvéve számítsuk ki durva közelítésként az egyenes cső 

nyomásveszteségét. Behelyettesítve az adatokat: 

 

A fenti katalógus alapján kiszámított nyomásveszteséggel ez nagyon jól egyezik. (Egyenes cső veszteségének 

számítását, részleteit lásd Szlivka, 2001.) 

3. A könyökök veszteségét a  összefüggéssel, δk = 1 értékkel számítjuk. 

 

4. A WSG 20-as kifúvórács vesztesége a 4.6.4. ábrából: 

 

4.6.4. ábra Forrás: Helios Főkatalógus; 2010 

Ha a csősebesség felhasználásával olvassuk ki a diagramból a nyomásesést, akkor -t 

kapunk. Ha kör keresztmetszetű cső és a rács csatlakoztatása rövid csőszakasszal történik, akkor ez a megoldás 

is jó, hiszen a kifúvórácsnak gyakorlatilag a csőkeresztmetszetnyi területén fúj ki a levegő kb. a csőben érvényes 

sebességgel. Tételezzük fel, hogy jelen esetben a rács és a cső csatlakoztatása rövid szakaszon történt, tehát a 80 

Pa nyomásesést használjuk a továbbiakban. Ez némi biztonságot is ad a méretezésnél. 
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6.1. Összegezett veszteségek 160-as cső esetén 

 

A megadott térfogatáram, csőátmérő és a most kiszámított statikus nyomásigény alapján a HELIOS-

katalógusból a 160 mm-es csőventilátorok közül az RR 160 C jelű látszik a legalkalmasabbnak. A 4.6.1.1. ábrán 

feltüntettük az RR 160 C ventilátor jelleggörbéjét és a csővezeték jelleggörbéjét. A két görbe metszéspontja adja 

a ténylegesen megvalósuló munkapontot, amelynél  térfogatáram valósul meg a 

 igénnyel szemben. 

 

4.6.1.1. ábra Forrás: Szlivka, 2008 

A feladat megoldásához a 160-as csőventilátor nem alkalmas. 

Többféle megoldás lehetséges, amelyek közül a nagyobb csőátmérős megoldást mutatjuk be. 

Válasszuk a d2 = 200 mm-es csőátmérőt, majd ismételjük meg az előbbiekben elvégzett számítást. 

A keresztmetszet:  

Kiszámítjuk az átlagos csősebességet: , amely légtechnikai 

rendszerben jónak számít. 

Az egyes elemeken kialakuló nyomásveszteség: 

• Az MTV 200 légszelep esetében . 

• Az egyenes csőre , ezt beszorozzuk az összes egyenes 

szakasz hosszával, 21 m-rel:  

 

A könyökök vesztesége: 
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A kifúvórácson most is a csősebesség felhasználásával olvassuk ki a diagramból a nyomásesést, akkor 

-t kapunk. 

6.2. Összegezett veszteségek 200-as cső esetén 

 

A megadott térfogatáram, csőátmérő és a most kiszámított statikus nyomásigény alapján a HELIOS-

katalógusból a 200 mm-es csőventilátorok közül az RR 200 A jelű látszik a legalkalmasabbnak. A 4.6.2.1. ábrán 

feltüntettük az RR 200 A ventilátor jelleggörbéjét és a csővezeték jelleggörbéjét. A két görbe metszéspontja adja 

a ténylegesen megvalósuló munkapontot, amelynél  térfogatáram valósul meg a 

 igénnyel szemben. Ez a megoldás biztosan teljesíti az igényeket. 

 

4.6.2.1. ábra Forrás: Szlivka, 2008 

Természetesen más műszaki megoldás is lehetséges. A 160 mm-es átmérő is alkalmas, ha az MTV-légszelep 

tányérját nem a 0 mm-es pozícióban, hanem annál jobban kicsavart állapotban alkalmazzuk, és nagyobb 

teljesítményű ventilátort használunk. Ekkor ugyanis egyrészt lecsökken a rendszer összes ellenállása, másrészt a 

nagyobb nyomást létesítő ventilátor képes a  légszállításra is. 

A ventilátorok kiválasztásakor ökölszabályként kimondhatjuk, hogy ha nagyobb nyomást és kisebb 

térfogatáramot kell a ventilátornak teljesítenie, akkor radiálist, ha nagyobb mennyiséget és kisebb nyomást kell 

teljesítenie, akkor axiálist választunk. A radiális ventilátorok közül az előrehajló lapátozású (mókuskerekes) 

kisebb méretben, de rosszabb hatásfokkal képes előállítani ugyanakkora nyomást, mint a hátrahajló lapátozású. 

A ventilátorok mindegyik típusánál fokozottan kell ügyelni a forgásirány helyes beállítására. Ez a háromfázisú 

motorokkal felszerelt típusoknál szokott problémát jelenteni. Az axiális ventilátoroknál a légszállítás nagysága 

csökken, sőt még az iránya is fordított lesz, itt tehát könnyű felismerni a hibát. A radiális ventilátorok helytelen 

forgásirány esetén is ugyanabba az irányba szállítják a levegőt, mint rendesen – így a hiba felismerése nehezebb 

feladat, mint axiális ventilátoroknál –, a mennyiség csupán töredéke, kb. 1/3-1/4-e a normál mennyiségnek. A 

hibás forgásirány felismerése után a forgásirány megváltoztatását két fázis cseréjével egyszerűen megoldhatjuk. 

7. Ventilátorok összekapcsolása 

Légtechnikai berendezéseknél gyakori követelmény, hogy az elszívott vagy befújt levegőmennyiség a 

technológiai feltételeknek megfelelően tág határok között változtatható legyen. Nagyobb teljesítményű elágazó 

rendszereknél, ha a fogyasztók számában vagy a pillanatnyilag igényelt légmennyiségben nagy a változás, nem 

mindig a legmegfelelőbb megoldás egyetlenegy szabályozható ventilátor beépítése. Egy ventilátor esetén a 

gépet a maximális igénynek megfelelően kell méretezni, és emiatt még jó hatásfokú szabályozás esetén sem 

gazdaságos. 

Legtöbbször energetikai, üzembiztonsági és egyéb szempontok is indokolják, hogy egy nagyobb ventilátor 

helyett inkább több kisebb teljesítményűt tervezzünk és üzemeltessünk egy nagyobb, elágazó rendszer 

üzemeltetésére. A ventilátorok megfelelő kapcsolásaival jól követhetők az üzem változó teljesítményigényei. A 

ventilátorok különböző kapcsolásai révén egyrészt energetikailag, másrészt üzembiztonsági szempontból 

kielégíthetők a mindenkori fogyasztói igények. 

Több ventilátor együttes járásánál azonban olyan kellemetlen jelenségek léphetnek fel (visszaáramlás az egyik 

ventilátornál, a szállított mennyiség csökkenése, lüktető légszállítás egyik vagy másik gépnél), melyek csak a 

ventilátorok teljes karakterisztikájának ismeretében elvégzett előzetes és alapos vizsgálattal kerülhetők el. A 
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ventilátorok összekapcsolásának szabályai megegyeznek a 3. fejezetben tárgyalt szivattyúk összekapcsolásának 

szabályaival. Ismétlésként nézzük azért meg ezeket a szabályokat. 

7.1. Ventilátorok párhuzamos kapcsolása 

Ventilátorok párhuzamos kapcsolása esetén a légszállítás megoszlik a ventilátorok között, azonban a 

ventilátorok mindegyikének azonos nyomáskülönbséget kell létrehoznia (4.7.1.1. és 4.7.1.2. ábra). 

 

4.7.1.1. ábra 

Egy ventilátor egy adott csővezetékrendszerbe V1 = 1900 m3/h levegőt szállít, és Δpöer = 30 Pa 

nyomásnövekedést hoz létre. Utólag a meglévő ventilátorral párhuzamosan még egy ventilátort építenek be, 

hogy növeljék a légszállítást. A beépítendő ventilátor a megadott nyomásnövekedés létrehozása esetén V2 = 

2810 m3/h levegőt szállít. Igaz-e, hogy a két ventilátor együtt V1 + V2 = 1900 + 2810 = 4710 m3/h levegőt fog 

szállítani a csővezetékbe? 

A ventilátorok jelleggörbéje (piros, illetve kék görbe) alapján az eredő jelleggörbe (vastag fekete görbe) pontjait 

úgy kaphatjuk meg, hogy minden Δpö = állandó vonal (vízszintes egyenes) mentén összeadjuk a ventilátorok 

légszállítását. Az „A” pontnál nagyobb nyomású helyeken a kisebb teljesítményű ventilátor nem képes ekkora 

nyomást létrehozni, így a nagyobb visszafújja a levegőt a kisebb teljesítményű ventilátoron. Tehát a közös 

jelleggörbe az „A” pontig tart. 

Következő lépésként ellenőriznünk kell, hogy mekkora az a légmennyiség, amit a két ventilátor az adott 

rendszerbe szállítani tud. Ezt a munkapont mutatja meg (lásd 4.5.3. fejezet). A régi munkapontot (Mer) az 1. 

ventilátor-jelleggörbének a csővezeték-jelleggörbével (vastag piros görbe) való metszéspontja, az új 

munkapontot (Mk) a ventilátorok közös jelleggörbéjének a csővezetékkel való metszéspontja adja meg. 

 

4.7.1.2. ábra 

Látható, hogy a két, párhuzamosan összekapcsolt ventilátor a csővezetékbe Vk = 2350 m3/h légmennyiséget tud 

szállítani, mivel a létrehozandó nyomáskülönbség Δpöer = 30 Pa-ról Δpök = 50 Pa-ra nőtt. Az ábra alapján látszik, 

hogy bár az eredeti V1 = Ver = 1900 m3/h légszállítás értéke is megnövekedett Vk = 2350 m3/h-re, ez az érték 

kisebb, mint V1 + V2 = 1900 + 2810 = 4710 m3/h. 

A válasz tehát, hogy a közös légszállítás kevesebb lesz, mint a két légszállítás összege, mert a létrehozandó 

nyomásnövekedés is megnő. 

Különböző teljesítményű ventilátorok összekapcsolásánál a párhuzamos kapcsolás az üzemeltetés során gyakran 

okoz bonyodalmat. 

Példaként egy ilyen jellegű problémát láthatunk a következő ábrán, ahol két azonos, előrehajló lapátozású, 

MBW 225/6 jelű ventilátort (4.5.2.4. ábra) párhuzamosan kapcsoltunk, azonban a két ventilátor feszültsége és 

így a jelleggörbéje is különböző. Az egyik ventilátor 230 V-on, a másik 80 V-on működik (4.7.1.3. ábra). 

 

4.7.1.3. ábra 

A ventilátor közös jelleggörbéjének minden szakaszát megszerkesztve látható, hogy a nyomásállandó vonal az 

egyes jelleggörbéket a maximum közelében több pontban is metszi. A közös jelleggörbe így szintén 

maximummal rendelkezik, és így labilis ága is létrejön. Az „A” pontnál nagyobb nyomású helyeken a kisebb 

teljesítményű ventilátor nem képes ekkora nyomást létrehozni, így a nagyobb visszafújja a levegőt a kisebb 

teljesítményű ventilátoron. 

A két ventilátor ilyen jellegű együttműködése lehetséges, de csak olyan jelleggörbével rendelkező rendszerben, 

ahol a jelleggörbe (I.) az „A” és „B” szakasz között metszi a közös jelleggörbét. A II. terhelőgörbével 

rendelkező rendszer esetén ilyen párhuzamos üzem nem jöhet létre, ekkor más megoldást kell keresni. A 

problémát ilyen esetben az sem oldja meg, ha a kisebb teljesítményű ventilátort szintén 230 V-on üzemeltetjük, 
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mert a munkapont könnyen az instabil ágra is átkerülhet amiatt, hogy nagyon közel vagyunk a maximális 

nyomás környezetéhez. 

7.2. Ventilátorok soros kapcsolása 

Két ventilátor soros kapcsolása esetén a teljes levegőmennyiség áthalad mind a két ventilátoron (

). Az eredő jelleggörbe pontjait  azonos térfogatáramhoz tartozó 

nyomásértékek összegével határozhatjuk meg (4.7.2.1. és 4.7.2.2. ábra). Az „A” ponttól jobbra eső szakasz, ahol 

a kisebb nyomású (piros) ventilátor már nem képes a szükséges nagy légmennyiséget szállítani, így a másik 

(kék) ventilátor átnyomja rajta a nagyobb légmennyiséget. Ezt a közes jelleggörbeszakaszt nem lehet és nem is 

szabad kihasználni. 

 

4.7.2.1. ábra 

Egy ventilátor egy adott csővezetékrendszerbe V1 = 1900 m3/h levegőt szállít, és Δpö1 = 30 Pa 

nyomásnövekedést hoz létre. Utólag a meglévő ventilátorral sorosan még egy ventilátort építenek be, hogy 

növeljék a nyomáskülönbséget. A beépítendő ventilátor a megadott légszállítás esetén Δpö2 = 45 Pa levegőt 

szállít. Igaz-e, hogy a két ventilátor együtt Δpö1 + Δpö2 = 30 + 45 = 75 Pa nyomásnövekedést hoz létre? 

Következő lépésként ellenőriznünk kell, hogy mekkora az a légmennyiség, amit a két ventilátor az adott 

rendszerbe szállítani tud. Ezt a munkapont mutatja meg (lásd 4.5.3. fejezet). A régi munkapontot (M er) az 1. 

ventilátor-jelleggörbének a csővezeték-jelleggörbével (vastag piros görbe) való metszéspontja, az új 

munkapontot (Mk) a ventilátorok közös jelleggörbéjének a csővezetékkel való metszéspontja adja meg. 

 

4.7.2.2. ábra 

Látható, hogy a két, sorosan összekapcsolt ventilátor Δpök = Δpö1 + Δpö2vk = 55 Pa nyomásnövekedést tud 

létrehozni, ami kevesebb, mint a két nyomásnövekedés összege. A szállított térfogatáram is megnőtt. 

A válasz tehát, hogy a közösen létrehozott nyomásnövekedés kevesebb lesz, mint a két nyomásnövekedés 

összege. 

A csővezeték-jelleggörbe helyzetétől függően a két ventilátor sorba kapcsolásával a szállított légmennyiség 

nőhet, de csökkenhet is. Ilyen esetben az egyik ventilátor a másik ellen dolgozik (bővebben lásd Gruber, 1974). 

Példaként egy MBW 225/6 jelű előrehajló (kék görbe) és egy MBW 315/6 jelű hátrahajló (piros görbe) 

ventilátort kapcsoltunk sorba. 

A közös jelleggörbének minden szakasza jól használható, kivétel ez alól az „A” ponttól jobbra eső szakasz, ahol 

az MBW 315/6-os ventilátor már nem képes a szükséges nagy légmennyiséget szállítani, így a másik ventilátor 

(MBW 225/6-os) átnyomja rajta a nagyobb légmennyiséget. Ez az üzemállapot nemkívánatos, de a gyakorlatban 

általában nem is fordul elő. 

 

4.7.2.3. ábra 

8. Kisminta- és affinitástörvény 

Az előző lépések alapján kiválasztottuk a megfelelő ventilátort. 

Mi történik, ha például gazdasági megfontolásokból mégsem ezt, hanem egy kisebbet építünk be? Mi történik, 

ha utólag meg akarjuk növelni a légszállítást, ezért nagyobb fordulatszámon működtetjük a gépet? 

Mi történik, ha például egy meleg füstgázelszívásra tervezett ventilátort hidegen indítunk? 
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Összefoglalva: milyen hatása van, ha a méret, a fordulatszám vagy a szállított közeg sűrűsége megváltozik? A 

kérdés megválaszolásához ismerni kell az egyes jellemzők közt fennálló összefüggéseket. Ezekre ad választ a 

kisminta- és az affinitástörvény. 

8.1. Dimenziótlan tényezők 

A ventilátorok is Euler-elven működő áramlástechnikai gépek, így a korábbiakban tárgyalt kisminta- és 

affinitási törvények ugyanúgy igazak rájuk is, mint az örvényszivattyúkra. A bevezetett dimenziótlan tényezők 

felírásában van némi eltérés, de az nem elvi, hanem csak gyakorlati jelentőségű. 

A ventilátorokat az eddig részletesen tárgyalt jellemzők (

) és adott geometriai kialakítás mellett 

több paraméter határozza meg. Ezek a következők: a gép jellemző geometriai méretét képviselő járókerék-

átmérő: D [m], a fordulatszám: n [1/s], a szállított közeg sűrűsége: r [kg/m3] és viszkozitása: m [kg/ms]. A sok 

változó közötti kapcsolat csökkentése érdekében úgynevezett dimenziótlan tényezőket célszerű létrehozni, 

amelyek csökkentik a változók számát. 

Az Európában használatos dimenziótlan jellemzők a következők: 

Nyomásszám:  

Mennyiségi szám: , axiális gépeknél: , ahol d 

[m] az agy átmérője. 

Teljesítményszám:  

Reynolds-szám:  

A képletekben szereplő uk [m/s] a járókerék kerületi sebessége, meghatározása:  [m/s]. 

(A nyomásszámban használható a ∆p nyomásnövekedésre akár az össznyomás-, akár a statikus 

nyomásnövekedés, így beszélhetünk össznyomás-számról, illetve statikusnyomás-számról.) 

A dimenzió nélküli számok a gép egyéni jellemzői helyett egy adott típusra jellemző értékek. A dimenziótlan 

tényezők azonossága, azonos típus vizsgálata esetén megfogalmazhatjuk az úgynevezett kismintatörvényeket. A 

Re-szám azonosságát feltételezve (ez az esetek nagy részében teljesül): 
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 a geometriai viszonyt,  a fordulatszámviszonyt,  a gépek által szállított közegek sűrűségének 

viszonyát,  pedig a teljesítmény viszonyát jelenti. 

A kisminta ugyanazon gépre is alkalmazható, ilyenkor  és . Ha a gépet kétszeres 

fordulatszámon járatjuk, , akkor könnyen ellenőrizhető, hogy a szállított mennyiség kétszeres: 

, a nyomásnövekedés négyszeres: , a teljesítmény pedig -

szoros lesz. 

Gyakori, hogy a több légszállítás érdekében a ventilátor fordulatszámának növelése kínálkozik megoldásként. A 

fentiek tükrében különösen a teljesítmény rohamos növekedése okozhat gondot akkor, ha a gép eredeti 

fordulatszámát akár csak kismértékben is meg akarjuk növelni. Az előre nem tervezett teljesítménynövelés a 

motor leégéséhez vezethet! 

9. Légtechnikai rendszerben keletkező zajok és 
csökkentésük 

A légtechnikai rendszerek elsődleges zajforrása a ventilátor. A ventilátor által keltett zajok az áramlás irányában 

és azzal ellentétesen is továbbterjednek, így elérhetik a kiszolgált teret. Emellett a zaj egy része a ventilátor 

környezetébe sugárzódik. A gyártók a ventilátorkatalógusokban általában megadják a zajosságot is, dBA-ban 

kifejezve. A légcsatornában zaj keletkezik még az éles sarkoknál, irányváltozásoknál, T-idomoknál, rácsoknál 

stb., ahol az áramlási sebesség ingadozik. Ezek a zajok helyes kialakítással csökkenthetők. 

Fontos tényező még a motorzaj, amit főleg a golyóscsapágyak, a hűtőlevegő-áramlás, valamint a váltakozó 

mágneses mező kelt. 

9.1. Ventilátorzaj 
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Mekkora zajt kelt az MBW 225/6 előrehajló lapátozású ventilátor a névleges munkapontjában (4.9.1.1. ábra )? 

 

4.9.1.1. ábra Forrás: Helios Főkatalógus; 2010 

A HELIOS-katalógus alapján a várható legjobb munkapontban a térfogatáram 

 levegőt szállít és Δp = 80 Pa össznyomásváltozást hoz létre. A 

ventilátorok működése során keletkező zajok számos tényezőtől függnek. Elsősorban a lapátszámtól, a lapátok 

alakjától, a térfogatáramtól, a nyomáskülönbségtől, a be- és kiáramlás feltételeitől, valamint a fordulatszámtól. 

A ventilátorok által keltett zajok fő része az alacsony frekvenciatartományokban (200–800 Hz) van. Különböző 

szerkezeti kialakítású ventilátorokon végzett mérések eredményei azt mutatták, hogy a ventilátor által keltett 

zajteljesítmény, a különbségek ellenére, közelítőleg egy egyszerű képlettel meghatározható: 

 

ahol  [m3/s] a térfogatáram, illetve Δp [Pa] az össznyomásváltozás. Ha a ventilátor nem a legkedvezőbb 

munkapontban üzemel, a zajteljesítmény 5 dB-lel nagyobb lehet. A fentiek alapján a példaként említett 

ventilátor által keltett zaj kerekítve: 

 

A képletben szereplő tényezők megfelelő átalakítása után arra az eredményre jutunk, hogy a ventilátor által 

keltett zaj adott géptípus esetén csak a bevezetett teljesítménnyel arányos. Általában igaz, hogy a bevezetett 

teljesítmény egymilliomod része zajteljesítménnyé alakul. Tehát például 2000 W bevezetett teljesítményből 

0,002 W zajjá alakul. 

Ventilátorok által keltett zaj számításával kapcsolatosan fontos, hogy ha van katalógusadat, akkor azt kell 

figyelembe venni! 

Gyakran előfordul, hogy a gyártók a katalógusokban nem a frekvenciákra bontott zajteljesítményt adják meg, 

hanem csak az eredő értéket. A légtechnikai rendszer zajjal kapcsolatos számítási feladataihoz azonban a 

tervezőnek adott frekvenciákra vonatkozó értékekre van szüksége. Ilyen esetben a megadott eredő értékből, a 

szakirodalomban megtalálható diagramok, illetve táblázatok segítségével felbontható adott frekvenciákra 

vonatkozó értékekre, ami természetesen csak egy közelítő megoszlást szolgáltat. Ilyen esetben a megadott 

korrekciós értékeket levonva az összhangteljesítmény-szintből, megadott értékből kapjuk az adott frekvenciára 

vonatkozó hangteljesítményszintet. 

Határozza meg a bevezető példában szereplő ventilátor oktávsáv-középfrekvenciákra vonatkozó zajmegoszlását, 

ha a korrekciós értékek a következők. A korrekciós értékeket külön-külön levonva a kiszámított 

zajteljesítményből (Lw = 68 dB) megkapjuk a keresett felbontást: 
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4.9.1.2. ábra 

Az oktávsávonkénti adatokból ki tudjuk számítani az „A” szűrőnek megfelelő értékeket (lásd Szentmártony-

Kurutz, 1981). A  értékeket „A” szűrővel a következő táblázatban foglaltuk össze. Az oktávsávonkénti 

értékek összegzésével megkapjuk a ventilátor hangteljesítményszintjét „A” szűrővel. 

 

4.9.1.3. ábra 

 

A teljesítményszint és a hangnyomásszint különbségét képezve 1 m távolságban 

 

 

A HELIOS-katalógus az MBW 225/6 előrehajló lapátozású ventilátorra adott fordulaton 48 dBA értéket ad meg. 

A számított és a mért érték igen jó egyezést mutat. Mérések alapján azonos hasznos teljesítmény mellett az 

előrehajló lapátozású radiális ventilátorok a leghalkabbak, valamivel hangosabbak a hátrahajló lapátozású 

radiális ventilátorok, leghangosabbak pedig az axiális ventilátorok. 

9.2. Természetes zajcsökkentés 

A zajcsökkentés célja az orvosi és mérnöki határértékek betartása. Amint azt a bevezetőben említettük, a zaj 

lényegében zavaró hanghatás. Könnyen belátható, hogy tartós zajhatás mellett a teljesítmény, a 

koncentrálóképesség csökken. Emellett a zajnak káros élettani hatásai is lehetnek, hatására ugyanis az erek 

beszűkülnek. Különösen veszélyesek, mivel nem hallhatóak, a 0–20 Hz frekvenciatartományba tartozó zajok, 

melyek egyrészt fárasztó hatással vannak az idegrendszerre, másrészt fizikailag fárasztják a belső szerveket. A 

zajcsökkentés elsődleges szabálya, hogy már a zaj keletkezését is a lehetséges minimumra csökkentsük, azaz 

zajszegény ventilátorokat és motorokat válasszunk. 

A ventilátorok által keltett zaj csökkentésének feltételei: 

• alacsony nyomáskülönbség (azaz kicsi legyen a rendszer ellenállása), 

• statikailag és dinamikailag jól kiegyensúlyozott járókerék, 

• legkedvezőbb hatásfokú üzem, 

• a ventilátorhoz áramlás zavartalansága. 
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A ventilátor által keltett zaj a légcsatornában haladva zajcsillapító berendezések nélkül is csökken. Ezt a 

légcsatornaelemek természetes zajcsillapításának nevezzük. 

9.2.1. Egyenes csatorna 

Egyenes csatornákban a vékony falú lemez rezgésbe jön, ami hosszanti irányban zajcsillapítást eredményez a 

csatornán belül. Ezt a zajt a légcsatorna azonban átadja a környezetének. A zajcsökkentés mértéke egyenes 

légcsatorna esetén a csatorna falának merevségétől függ. Alacsony frekvenciákon a zajcsökkentés értéke 

nagyobb. Négyszög keresztmetszetű csatorna csillapítása pedig a kör keresztmetszetűénél nagyobb. Tehát a 

ventilátortól, ahol a zaj a legnagyobb, négyszög keresztmetszetű légcsatornával érdemes indulni. Manapság 

olyan légcsatornákat is készítenek, amelyeknek többrétegű faluk van. Két lemez között zajcsillapító anyag 

helyezkedik el. Ezekben a csatornákban a zajcsökkenés a csatorna mentén eleve nagyobb mértékű, mint a 

hagyományos, merev falú csatornákban. 

9.2.2. Irányváltozások 

Ívek, könyökök szintén frekvenciától függő zajcsökkentést hoznak létre. A zajcsökkentés annál alacsonyabb 

frekvencián kezdődik, minél szélesebb a csatorna. Kör keresztmetszet esetén a zajcsökkentés kicsi. 

9.2.3. Elágazás 

Az elágazások okozta zajcsillapítás független a frekvenciától. A zajcsökkentés mértékét az elágazások mérete 

határozza meg: ΔL = lg(Ai/Aö) [dB], ahol Ai [m2] a vizsgált ág keresztmetszete, Aö [m2] az összes leágazás 

keresztmetszete. 

9.2.4. Hirtelen keresztmetszet-változás 

A zajcsökkentés ebben az esetben is független a frekvenciától. 

Meghatározása:  

9.2.5. Levegőbevezetés 

A levegőbevezető készülékek jelentős zajcsökkentést okozhatnak, mivel a kis méretek miatt a zaj jelentős részét 

visszaverik a csatorna irányába. Az egyes készülékek zajcsökkentését a gyártók által megadott táblázatokból, 

diagramokból tudjuk meghatározni. 

9.3. Mesterséges zajcsökkentés 

Ha a ventilátor által keltett zajt a légcsatornaelemek természetes zajcsillapítása nem csökkenti le kellő 

mértékben, mesterséges zajcsökkentő elemeket kell beépíteni. Ezek a zajcsillapítók. 

Tapasztalat szerint zajcsillapítók beépítésére leginkább az alacsony frekvenciatartományokban van szükség. 

Minden zajcsillapítót lehetőleg közel a ventilátorhoz, az után kell elhelyezni. Ha az elágazásokban, 

iránytörésekben, illetve más elemeken utólagosan plusz zajok keletkeznek, akkor szükséges lehet zajcsillapító 

beépítése a befúvószerkezet előtt is. A zajcsillapítókban az áramlási sebességet nem célszerű nagyra választani, 

mert áramlási zajok keletkezhetnek. A zajcsillapító szerkezetek leggyakrabban alkalmazott fajtái az úgynevezett 

abszorpciós zajcsillapítók. Ezek általában acéllemezből készülnek, belsejükben porózus (üveg vagy 

ásványgyapot) falak vannak beépítve. Az áramló levegő réseken keresztül a porózus szerkezetbe jut, ahol a 

hanghullám energiája hővé alakul. Előnyösen alkalmazhatók széles frekvenciatartományú zajok csillapítására. 
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Az alacsony frekvenciájú hangok csillapításához a hangelnyelő anyagnak vastagnak, a magasabb frekvenciájú 

hangok csillapításához a rések méretének kicsinek kell lenniük. Az elérhető zajcsökkentés általában 10–20 dB 

méterenként. 

Kitüntetett, különösen alacsony frekvenciájú zajok csökkentésére rezonátorokat alkalmaznak. Közös 

jellemzőjük, hogy egy üreges tér előtt elhelyezett membrán vagy légdugó rezgése révén csökkentik a hang 

energiáját. 

A zajcsökkentő berendezések beépítésének fontos következménye azonban a rendszer ellenállásának 

megváltozása. A ventilátornak ebben az esetben ugyanis nagyobb nyomáskülönbséget kell előállítania, tehát 

megváltoznak az üzemi körülmények. A változás hatásait tervezéskor mindig figyelembe kell venni! 

A különféle hangcsillapító szerkezeteken kívül fontos a légcsatorna-hálózat, illetve a rögzítések megfelelő 

kialakítása és a rezgések elleni védelem. A zaj ugyanis minden irányba terjed, így nemcsak a légcsatornában, 

hanem a különféle rögzítőszerkezeteken, határolófelületeken keresztül is. Ezért az összes rezgő elemet a 

környezettel rugalmasan kell összekapcsolni. Ilyen megoldás például a levegőkezelő központ gumialátétekkel 

való elhelyezése, illetve a csatlakozások rugalmas kialakítása. 
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5. fejezet - Térfogat-kiszorítású 
szivattyúk 

A térfogat-kiszorítás elvén működő gépek csoportosítása sokféle szempont alapján történhet. A különböző 

fajtájú gépek legfontosabbnak ítélt típusait mutatjuk be. Elsőként a leggyakrabban használt térfogat-kiszorítású 

gépet vizsgáljuk meg részletesen. 

1. A dugattyús szivattyú 

Az 5.1.1. ábrán egyszeres működésű dugattyús szivattyú elrendezése látható. A hengerben dugattyú végez ide-

oda lengő mozgást. A dugattyú keresztfejhez csatlakozik, mely a forgattyús hajtómű körmozgását egyenes 

vonalú lengő mozgássá alakítja. A rajzolt forgásiránynál a dugattyú most a bal oldali „F” holtponttól a jobb 

oldali „A” holtpont felé halad. Legyen a dugattyú felülete A (m2) és az „F” holtponttól megtett út x (m), 

megfelelő szívómagasság és önműködő szívószelep alkalmazása esetén ugyanis a szelepre alulról ható nyomás 

még pg elérése előtt nagyobbá válik a felülről ránehezedő nyomásnál, mire a szívószelep kinyit, és a 

szívócsövön keresztül folyadék áramlik a hengerbe. A folyamatot hidrosztatikus szemlélettel úgy 

értelmezhetjük, hogy a po légköri nyomás a vízoszlopot a px < po abszolút nyomású hengertér belsejébe nyomja. 

Helyes elrendezés mellett közben mindig px > pg marad, így a hengerben kavitációtól nem kell tartanunk. 

 

5.1.1. ábra Forrás: Szlivka, 2008 

Míg a forgattyúcsap „A”-ból „F”-be jut, a dugattyú a forgattyúkör átmérőjével egyenlő s = 2R lökethosszat teszi 

meg, miközben a hengerbe (m3) térfogatú folyadék kerül. Mivel a dugattyú a folyadékot mintegy felszívja, ezt 

az ütemet szívóütemnek nevezzük. Szívóütem alatt a nyomószelepre nehezedő víztömeg súlya a nyomószelepet 

zárva tartja. A dugattyú haladási irányának megváltozásával („A” holtpont) megkezdődik a nyomóütem. A 

dugattyú a vízzel telt hengerbe hatolva hirtelen nyomásemelkedést okoz, a szívószelepet szelepülékéhez szorítja, 

a nyomószelepet nyitja, és az imént felszívott  (m3) folyadéktérfogatot a nyomócsövön keresztül 

magasságba, az ún. nyomómagasság szintjére kényszeríti. Nyitáskor a szelepre alulról ható nyomásnak 

nagyobbnak kell lennie a felülről ránehezedő nyomásnál. A nyomóütem „A”-tól „F”-ig tart, majd újra 

szívóütem következik. Az ütemek egymás után periodikusan ismétlődnek. Az elmondottakból látható, hogy a 

szivattyú vízszállítása egyenetlen (hiszen pl. szívóütem alatt a felső tartályba szállított vízmennyiség zérus). A 

vízmennyiség pillanatnyi értéke ugyanis a dugattyú pillanatnyi sebességétől függ, mivel a kontinuitás tételének 

értelmében a vízmennyiség a felület és a sebesség szorzata. Bár a dugattyú „A” felülete állandó, vx sebessége 

állandóan változik a forgattyús hajtómű mozgástörvényei szerint. A pillanatnyi vízmennyiség: 
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A forgattyús hajtóműnél a dugattyú sebessége: 

 

ahol  a hajtókar és a hajtórúd aránya. Hosszú hajtórúd esetén a sebesség közel szinuszos lefutású, 

azaz 

 

és így a térfogatáram is ilyen függvénynek tekinthető. 

 

A vízszállítás időbeli változását az 5.1.2. ábra mutatja. 

 

5.1.2. ábra 

Az átlagos szállított vízmennyiséget a következőképpen számíthatjuk ki: 

 

ahol Qk a tényleges szállított mennyiség [m3/s], 

 Qke  az elméleti szállított mennyiség [m3/s], 

 S  a löke2thossz [m], 

 D  a henger átmérője [m], 

 n  a fordulatszám [ford/min], 

 εvol  a volumetrikus hatásfok, amely a tömítetlenségeket veszi figyelembe. 

A vízszállítás egyenletességét többféle módon lehet biztosítani. Az egyik lehetőség a kettős működésű dugattyús 

szivattyú alkalmazása. Kettős működésű szivattyú esetében a vízszállítás diagramja annyiban módosul, hogy 

most az „A” hengerfél nyomóütemére a „B” hengerfélben szívóütem, az „A” hengerfél szívóütemére pedig a 

„B”-ben nyomóütem esik, tehát a vízszállítás szempontjából nincs ütemkihagyás (5.1.3. ábra). 

 

5.1.3. ábra 

 

5.1.4. ábra 

1.1. Az indikátordiagram 
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Legyen a henger középvonalában mindenkor uralkodó nyomás px, akkor a zárt szívószelepre felülről nehezedő 

nyomás közelítőleg megegyezik ezzel a nyomással (5.1.1.1. ábra). A szívószelepre alulról a 

 nyomás hat. A nyitás pillanatában statikus egyensúly esetén a két nyomás egyenlő. 

 

5.1.1.1. ábra Forrás: Schwarzer; 2003 

A szivattyú hengerében uralkodó nyomást azonban üzem közben egyrészt a szívócső áramlási veszteségei és az 

önműködő szívószelep ellenállása, másrészt a szívócsőben gyorsulva mozgó vízoszlop gyorsító nyomása is 

csökkenti. Így világosan kitűnik, hogy az áramló folyadék statikus nyomása nyomásveszteséggel, 

szelepellenállással és a gyorsító nyomással csökkentett érték lesz. Az ideális nyomáshoz képest csökken. 

A nyomószelepre hasonló gondolatmenettel azt kapjuk, hogy ott a hengerben uralkodó nyomás az ideálishoz 

képest  értékre nő a nyomócső nyomásveszteségével, a nyomószelep ellenállásával és a 

nyomóvezetékben előálló gyorsító nyomással. Az ideális és a valóságos nyomás alakulását a hengerben az 

5.1.1.2. ábra mutatja. Ez a nyomásváltozás méréssel is meghatározható. A kapott diagramot 

indikátordiagramnak hívják. 

 

5.1.1.2. ábra 

Az indikátordiagramot műszerrel veszik fel, ez a legjobb diagnosztikai eljárás a dugattyús szivattyú hibáinak 

felderítésére. Az 5.1.1.3. ábrán különböző hibákkal rendelkező szivattyúk indikátordiagramjait látjuk. 
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5.1.1.3. ábra Forrás: Szabó, 2003 

2. A szivattyú légüstje 

A folyadékszállítás és főleg a nyomás nagymérvű ingadozása dugattyús szivattyúknál általában légüst 

alkalmazását teszi szükségessé. A legtöbb dugattyús szivattyúnak tartozéka a nyomólégüst, de gyakran 

szívólégüstöt is alkalmaznak. A légüst nélküli dugattyús szivattyúnál a folyadékáramlás sebessége sem a szívó, 

sem a nyomócsőben nem állandó. A folyadékoszlopot a gép járásának megfelelően gyorsítani, majd lassítani 

kell, ami csak nyomáskülönbség árán lehetséges. A létrejövő nyomáscsökkenés hatására a folyadékoszlop 

elszakadhat, ami a gép üzemét zavarja, sőt lehetetlenné is teszi. Abban az esetben, ha a szívóvezeték végére, 

illetve a nyomóvezeték elejére elegendő nagy, levegővel töltött légüstöt építünk, elérhető, hogy a szívó- és 

nyomóvezetékben az áramlás sebessége – jó közelítéssel – állandó értékű lesz. A légüst ezen túlmenően 

megkönnyíti a gép üzembe helyezését, hirtelen leállásnál pedig a nyomóvezetékben keletkező lengést a 

légüstben lévő légpárna csillapítja. A dugattyús szivattyú ütemes folyadékszállítását a légüst egyenletessé teszi 

azáltal, hogy az átlagosnál nagyobb Qx – Qk folyadék mennyiségét elraktározza, és csak akkor adagolja a 

csővezetékbe, amikor a folyadékszállítás az átlagosnál kisebb. Az 5.1.1.1. ábra egyszeres működésű dugattyús 

szivattyút ábrázol szívó- és nyomólégüsttel. Az 5.2.1. ábrán egy egyhengeres egyszeres működésű dugattyús 

szivattyú nyomólégüstjében lévő folyadékfelszín ingadozását, valamint a folyadékszállítási diagramot láthatjuk. 

Ha a légüst a folyadékszállítást egyenletessé teszi, akkor a nyomócsőben az ábrán feltüntetett Qk, 

folyadékmennyiség áramlik. Amikor a szivattyú a Qk értékénél többet szállít, akkor a légüst a többletet a benne 

lévő folyadékfelszín emelkedése folytán tárolja, hogy azt ismét visszaadhassa, amikor a pillanatnyi Qx szállítás 

Qk, értékénél kisebb. Az elraktározott folyadékmennyiség az 5.2.1. ábra alapján 

5.1. egyenlet - (5-1) 

 

A térfogatarány számítással határozható meg. Megmutatja, hogy a lökettérfogat hányszorosát tárolja a légüst. 

Az „I” nagyságát az ábra alapján közelítőleg ki is tudjuk számítani. A  térfogat az 

„I” térfogat fele. A közepes szállítás feletti többlettérfogat (az ábra alsó része) megegyezik a 

 térfogattal. Ha szinuszos lefutást feltételezünk a szállításra (végtelen hosszú 

hajtórúd esetén), akkor a következő egyenletet kell megoldanunk: 
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Az ábra jelöléseivel a  térfogat integrálás útján számítható ki a következő egyenletből: 

 

A φ1 és φ2 szöget az ábra jelöléseivel abból a feltételből lehet kiszámítani, hogy , amiből 

 és . A számítás eredményeként megkaptuk v=0,55 a térfogatarány-

értéket egyhengeres egyszeres működésű henger esetén. Hasonló elvek alapján lehet kiszámítani kettős 

működésű gépre is, ahol ez az érték 0,22. 

 

5.2.1. ábra 

Feltételezhetjük, hogy a légüstbe zárt levegő állapotváltozása izotermikus. A víz és a légüst fala jó közelítéssel 

állandó hőfokon tartja a benne összenyomódó és kitáguló levegő hőmérsékletét. Így feltételezhetjük, hogy 

 

Deriváljuk az összefüggést: , majd kifejezve az elemi változásokat ezt kapjuk: 

 

Az összefüggést véges változásokra is felírhatjuk: 

 

A nyomás és a térfogat egyenlőtlensége gyakorlatilag azonos. Jelöljük a nyomásegyenlőtlenséget δp-nek, a 

térfogat-egyenlőtlenséget pedig δV-nak. 

Ezt tovább írhatjuk a légüst maximális, minimális és közepes térfogatával: 

 

A felhasználva az 5.1 egyenlet szerint bevezetett jelölést: . 

Fejezzük ki az egyenletből a közepes térfogatot: 
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A értéket felhasználva csak a nyomás egyenlőtlensége marad ismeretlen. Ezt az értéket a működés szabja meg. 

A légüst méretezése tulajdonképpen annyiból áll, hogy előírjuk a nyomás megengedett egyenlőtlenségi fokát. A 

nyomás egyenlőtlenségi foka a légüstben előforduló maximális, illetve minimális nyomások különbségének és a 

közepes nyomásnak a hányadosa: 

Szívólégüstre:  

Nyomólégüstre:  

Az alsó határnál kisebbre is választható, de ilyenkor a légüst a szükségesnél nagyobbra adódik. 

Válasszuk 5%-ra, így jelen esetben 

 

2.1. A dugattyús szivattyú jelleggörbéje 

A dugattyús szivattyúk folyadékszállítását a henger térfogata határozza meg. Ha ezt a löketszámmal szorozzuk, 

megkapjuk az időegység alatti elméleti folyadékszállítást. A szállítómagasság elvileg korlátlan lehet. Ha 

azonban a szállítómagasság növekszik, nagyobb lesz a szelepeken visszafolyó és tömítetlenségeken elfolyó 

folyadék mennyisége, ezért a nyomás növekedésével a folyadékszállítás kismértékben csökken. A nyomás 

növekedésével növekszik a dugattyúra ható erő és ezzel együtt a hajtóteljesítmény-igény is. A nyomást a 

hajtómű és a henger szilárdsága, illetve a hajtómotor teljesítménye korlátozza. Célszerű a dugattyús szivattyúk 

jellemzőit a szállítómagasság függvényében ábrázolni. A dugattyús szivattyúk vesztesége csekély, ezért a 

hatásfokuk 90-95%-os. Szívóképességük a dugattyú holtponti gyorsulásától függ, ezért a folyadékszállítástól 

gyakorlatilag független, kizárólag a löketszámtól (és a szerkezeti kiképzéstől, a dugattyúátmérő és löket 

viszonyától, a szívólégüst és a szívócsonk hosszától, a szívószelep terhelésétől) függ. Az 5.2.1.1. ábra mutatja az 

elméleti és a valóságos jelleggörbéket különböző fordulatszámokon. Jól megfigyelhető a nagyobb nyomások 

esetén a valóságos szállítás csökkenése. 

 

5.2.1.1. ábra 

3. Axiál- és radiáldugattyús szivattyú 

3.1. A radiáldugattyús szivattyú 

A radiáldugattyús szivattyú elvi vázlata az 5.3.1.1. ábrán látható. Az (1) álló körhagyó testhez, állórészhez 

képest „e” excentricitással helyezkedik el a (2) forgó dugattyútest, a forgórész (rotor). A forgórésszel együtt 

forognak a (3) dugattyúk. A dugattyúk kívül az állórészhez támaszkodnak és a forgórész belsejében elhelyezett 

(4) álló vezérlő csatornatest körül forognak. A dugattyúk 5-7, általában páratlan darabszámmal készülnek. A 

szivattyú működésének feltétele, hogy a dugattyúk szívóütemben az állórésszel mindig érintkezzenek. Ha a 

centrifugális erő nem elegendő ennek biztosítására, akkor a dugattyúkat kényszerpályával vezérlik. A 

kényszerpálya-vezérlést egyes gyárak különböző konstrukciós kialakítással biztosítják. Az ábrán jelzett 

forgásirány esetén az „A” jelű dugattyú a forgórészhez képest radiális irányban kifelé elmozdul, térfogat-

növekedést, nyomáscsökkenést hoz létre. Az „S” furaton keresztül az atmoszférikus nyomású folyadék ekkor a 

nyomáskülönbség hatására a dugattyú munkaterébe áramlik. Az „A” jelű dugattyú munkaterébe a szívás a löket 

maximális értékének elérésekor fejeződik be („II.” pont). A szívóteret „b” szélességű vezérlő csatornatest 

választja el a nyomótértől. A semleges helyzetben sem a szívó-, sem a nyomótérrel nincs kapcsolatban a 

dugattyú. A „II.” helyzet elérése után a dugattyú a forgórész tengelye felé mozdul el, ekkor térfogatcsökkenés, 

nyomásnövekedés jön létre. A folyadékot az „N” furaton keresztül a nyomóvezetékbe préseli. A nyomólöket az 

„I” helyzetig tart. 
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5.3.1.1. ábra Forrás: Dolgos; 1998 

A forgórész egy körülfordulása során mind a három dugattyú egy szívó- és egy nyomóütemet végez. A szivattyú 

által szállított közepes elméleti folyadékszállítás értéke: 

 

ahol   i a működési szám, 

 d egy dugattyú névleges átmérője [m], 

 z a dugattyúk száma, 

 n a fordulatszám [1/min], 

 h a dugattyú lökethossza [m]. 

A kifejezésben szereplő lökethossz az excentricitással is kifejezhető: 

 

Ezt behelyettesítve és figyelembe véve a veszteségeket, a tényleges szállítás: 

 

A folyadékszállítás valóságos időbeli alakulását szemlélteti az 5.3.1.2. ábra. Itt nyolc dugattyúval ellátott gép 

folyadékszállítását láthatjuk. 

 

5.3.1.2. ábra 

Páros dugattyúszám esetén, mint az ábrából látható, egy dugattyú kilép, egy pedig belép a folyadékszállításba. 

Ha a dugattyúk száma páratlan, akkor a ki- és belépés eltolva következik be, ezért páratlan számú dugattyú 

esetén a folyadékszállítás ingadozása kisebb mértékű. A dugattyúk számának növelésével egyre egyenletesebb 

lesz a szállítás, és a légüst is feleslegessé válik. 

A szivattyú folyadékszállítását egyszerűen változtathatjuk az „e” excentricitás változtatásával. Ha a szivattyú 

álló részét az I–II. egyenes mentén eltoljuk, az „e” excentricitás csökken. Ha a ház (1) és a forgó dugattyútest 

(2) forgáspontja egybeesik, és megszűnik az excentricitás, akkor a folyadékszállítás is megszűnik. Az 

excentricitást áttolva a másik oldalra a folyadékszállítás iránya is megváltoztatható. Az eddigi nyomó- és 

szívóoldal helyet cserél. 

3.2. Az axiáldugattyús szivattyú 

 

5.3.2.1. ábra Forrás: Dolgos; 1998 

Az axiáldugattyús szivattyú felépítése az 5.3.2.1. ábrán látható. A (1) forgó dugattyútest az (2) álló házban 

forog. A (3) tengely (4) kardáncsukló segítségével forgatja a vele „γ” szöget bezáró forgó dugattyútestet, 

valamint a (5) tárcsát. A (5) tárcsába gömbcsuklóval vannak ágyazva a (6) dugattyúrudak. A (7) dugattyúk a 

forgó dugattyútest „D” átmérőjű hengerpalást-felületén helyezkednek el. A dugattyútesttel együtt forgó 

dugattyúk az (8) álló vezérlő csatornatest félkör alakú vezérlőcsatornái felett mozognak. 
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A félkör alakú vezérlőcsatornák a szívó-, illetve a nyomóvezetékhez csatlakoznak, és az egymás közt mérhető 

legkisebb „h” távolságuk nagyobb kell hogy legyen, mint a dugattyúk munkatereihez vezető „d'” furatok 

átmérője, mert ellenkező esetben, a holtponti helyzetekben tartózkodó dugattyúk a szívó- és nyomóvezetéket 

rövidre zárnák. A folyadékszállítás nagyságát a „γ” szög nagyságával lehet befolyásolni. Itt is megváltoztatható 

a folyadékszállítás iránya az ellentétes irányú szög beállításával. A meghajtás módja lehet az úgynevezett sánta 

tárcsás kivitel is, amelynek a rajzát az 5.3.2.2. ábrán láthatjuk. 

 

5.3.2.2. ábra Forrás: http://gepnet.hu/index.php?func=hirek&hea=3&art=236&ny=1 

 

5.3.2.3. ábra Forrás: Dolgos; 1998 

4. Szelep nélküli szivattyúk 

4.1. Fogaskerék-szivattyú 

A fogaskerék-szivattyú elvi vázlatát az 5.4.1.1. ábra mutatja. Közös házban, két egymással kapcsolódó, külső 

fogazású fogaskerék foglal helyet úgy, hogy fejhengereik és homloksíkjaik mellett csak kis hézagok vannak. A 

ház és a fogaskerekek alkotják a szivattyú munkatereit. Az I. a hajtó, a II. jelű a hajtott kerék. A munkaterek 

változása, vagyis a térfogatváltozás a kerekek forgása következtében jön létre. 

 

5.4.1.1. ábra 

Az ábrán jelölt forgásirány esetén balra, ahol az I. jelű kerék foga a II. jelű kerék fogárkából kigördül, térfogat-

növekedés jön létre, így ezt a teret a külső atmoszférikus nyomás a szívócsövön keresztül folyadékkal tölti fel. A 

fogaskerekek forgása következtében a folyadékkal megtelt fogárkokba jutnak, ahol a fogak kigördülése folytán 

(jobb oldalon) térfogatcsökkenés lép fel, ezért a folyadék a fogárkokból a nyomóvezetékbe kerül. A kialakuló 

folyadéknyomás nagyságát a nyomóvezeték hidraulikus ellenállása és a terhelési viszonyok szabják meg. A 

folyadék egy része a kerekek körüli réseken a nyomótérből visszaáramlik a szívótérbe. A folyadékszállítást 

azzal a feltételezéssel határozzuk meg, hogy a fogárok és a fog térfogata azonos, és ekkor a fordulatonként 

szállított folyadékhozam egy olyan hengergyűrű térfogatával egyenlő, melynek belső átmérője a lábkör, a külső 

átmérője a fejkör, magassága pedig a fogszélesség. A fenti közelítő számítás a gyakorlat igényeit jól kielégíti. 

Ferde vagy nyílfogazású fogaskerekek esetén a fenti kifejezés „m” értéke helyett a homlokmodult 

helyettesíthetjük. A homlokmodul: 

 

ahol β a ferde fogazás ferdeségének szöge [fok]. 

Egyenes fogazásnál β=0. A szivattyú közepes valódi folyadékszállítása 

, 

ahol εv a volumetrikus hatásfok. 

A szivattyú üzeme szempontjából „1”-es kapcsolószám alkalmazása előnyös, mert ebben az esetben mindig 

egyetlen fogpár kapcsolódik, és az egymásba forduló fog-fogárok alkotta térből a folyadék a foghézagon 

keresztül elfolyik. A szivattyú folyadékhozamának – minimális külső méretek melletti – növelése céljából 

általában z = 6–12 fogszámú kerekeket alkalmaznak. Ezzel elérik, hogy a kerék átmérőjéhez képest a 

fogméretek nagyok, a fogak ellenben alámetszettek lesznek. Alámetszett fogú kerekek alkalmazása 

szivattyúkban hátrányos, mert az alámetszett fogárokban elhelyezkedő folyadék nem vesz részt a 

folyadékszállításban, a fogtő szilárdsága csökken, a csúszás növekedése miatt a mechanikai veszteség pedig nő. 

Az alámetszést korrigált fogazással szüntetjük meg és a kapcsolószám értéke nagyobb lesz, mint 1. A 

kapcsolószám optimális értéke 1,3, és mindig kisebb, mint 2. Ha a kapcsolószám értéke nagyobb 1-nél, akkor az 
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egyik fog még nem fejezte be a kapcsolódást, amikor a következő kapcsolódni kezd, és az egyes fogpárok 

szállítási görbéi átfedik egymást. Előnyös, hogy a fogak folytonos, megszakítás nélküli tömítést biztosítanak a 

szívó- és nyomótér között, ugyanakkor hátrányos, hogy bizonyos hosszon két fogpár van kapcsolatban, és a két 

kapcsolási pont közötti rész sem a szívó-, sem a nyomótérrel nincs kapcsolatban. Ezáltal a folyadékszállításban 

részt nem vevő, zárt tér keletkezik. A zárt tér a fogak elfordulása során változik, ezért nyomásnövekedés, majd -

csökkenés áll elő. A nyomásnövekedéskor a folyadék komprimálódik, ami jelentős túlterhelést, zajt, kopást idéz 

elő, ezért ez az üzem szempontjából káros. E káros jelenséget az ún. nyomáskiegyenlítéssel megszüntethetjük, 

melynek az a lényege, hogy a fogtőbe fúrt furatok, illetve a ház oldalába munkált hornyok a zárt térből a 

folyadékot elvezetik. 

4.2. Csavarszivattyú 

A csavarszivattyú hengeres házban forgó, jobb- és balmenetű, kettő vagy három csavarorsóból áll. A szivattyú 

orsói és a ház a menetárokban lévő folyadékot lezárják, és az orsó forgása közben a folyadék a szívótérből a 

nyomótérbe kerül. Az egymásba és a házhoz illeszkedő csavarmenetek úgy hatnak a folyadékra, mint egy 

folytonos, egy irányba mozgó dugattyú. Az orsók a szívóoldal felől a nyomóoldal felé egyenes irányban tolják a 

folyadékot. 

A csavarszivattyú elterjedt típusa a háromorsós csavarszivattyú. A középső orsó a hajtó-, a két szélső a 

tömítőorsó. A hajtóorsó forgatásával a tömítőorsók is forgásba jönnek. A két tömítőorsó alkalmazásával a 

hajtóorsó a sugárirányú terhelés szempontjából tehermentesített. A működési elvből következik, hogy a nyomás 

az orsókon axiális erőt hoz létre. Kisnyomású szivattyúnál az axiális erőt talpcsapágy, a nagynyomásúnál a 

nyomótérrel ellentétes orsóvégződések hidraulikus tehermentesítése veszi fel. A csavarszivattyú 

folyadékhozamának meghatározása bonyolult, ezért a gyártó cégek közelítő képleteket adnak. A szivattyú az 

orsók egy fordulatára egy menetemelkedésnyire szállítja az üregekben lévő folyadékmennyiséget. A szállított 

folyadékhozamot a feltüntetett hasznos keresztmetszet és a menetemelkedés szorzata adja. 

 

5.4.2.1. ábra Forrás: http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/CsavSziv.htm 

A szállított folyadékhozamot az 5.4.2.2. ábrán feltüntetett AH hasznos keresztmetszet és a menetemelkedés 

szorzata adja. A szállított közepes folyadékhozam: 

 

ahol   

AH a hasznos keresztmetszet [m3], 

h a menetemelkedés [m], 

n a fordulatszám [1/min], 

Qke a közepes elméleti szállítás [m3/s], 

εv a volumetrikus hatásfok. 

 

5.4.2.2. ábra 

A csavarszivattyú önfelszívó, a folyadékhozama elméletileg is egyenletes. Átmérője kicsi, fordulatszáma n = 

1000–3500 [f/min]. Szerkezete egyszerű. Az orsók hosszának növelésével nagy nyomás (350 bar) is elérhető. A 

szivattyú szakaszosan túlterhelhető. Volumetrikus és összhatásfoka jó. Zajtalan, üzembiztos, élettartama hosszú, 

helyes üzemeltetés során kopása csekély. Jó kenőtulajdonsággal rendelkező folyadék szállítására használható. 

Tömege és helyszükséglete kicsi. Hátránya, hogy szilárd szennyeződésekre érzékeny. Gazdaságosan csak 

sorozatban gyártható. Főbb alkalmazása: emelő-, szállító-, szerszám-, föld- és bányagépek hidraulikus 

szerkezeteiben szivattyúként, illetve motorként használjuk. Korrózióálló anyagból készítve az élelmiszer- és 

vegyiparban, fűtőköpenyes kivitelben dermedő anyag szállítására használjuk. 
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4.3. Csúszólapátos szivattyú 

 

5.4.3.1. ábra 

A csúszólapátos szivattyú elvi vázlata az 5.4.3.1. ábrán látható. Az (1) álló házhoz képest „e” excentricitással 

helyezkedik el a (2) forgórész (rotor). A forgórésszel együtt forognak a (3) lapátok. A lapátok kívül az 

állórészhez támaszkodnak és a forgórész belsejében lévő csatornákban csúszhatnak. A házhoz a (4) rugók 

szorítják a lapátokat. Az ábrán jelzett forgásirány esetén az „A” jelű lapát a forgórészhez képest radiális 

irányban kifelé elmozdul, térfogat-növekedést, nyomáscsökkenést hoz létre. A szívóoldali furaton keresztül az 

atmoszférikus nyomású folyadék ekkor a nyomáskülönbség hatására a munkaterébe áramlik. Az „A” jelű lapát 

munkaterébe a szívás a löket maximális értékének elérésekor fejeződik be (180°). A 180°-os helyzet elérése után 

a lapát a forgórész tengelye felé mozdul el, a „B” jelű lapát van ebben a helyzetben, ekkor térfogatcsökkenés, 

nyomásnövekedés jön létre. A folyadékot a nyomóvezetékbe préseli. A nyomólöket a 00 helyzetig tart. 

A folyadékszállítást az 5.4.3.1. ábrán feltüntetett jelölésekkel kapjuk meg. Használjuk fel a következő 

összefüggéseket és jelöléseket: 

z a lapátszám, 

v a lapát vastagsága [m], 

b a lapátok szélessége [m], valamint 

 

A két hengeres felület közötti szabad térfogat , amelyből le kell vonni a lapátok 

által elfoglalt térfogatot, ami z ∙ v ∙ b ∙ e. 

Így az átlagos elméleti folyadékszállítás: 

Mivel egy lapát maximálisan „2 ∙ e” hosszban lóg be a két henger közötti térbe, minimálisan pedig nem lóg ki, 

átlagosan a „2 ∙ e” hossz felét, tehát „e” hosszt tölt ki a két henger közti térből. 

 

Alakítsuk át a kifejezést: 

 

 

 

A valóságos átlagos szállított mennyiséget a volumetrikus hatásfok figyelembevételével adhatjuk meg: 
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A lapátszám növelésével a folyadékszállítás ingadozását csökkenteni lehet, ugyanúgy, ahogy a radiáldugattyús 

gépeknél, itt is célszerű páratlan lapátszámot alkalmazni. 

 

5.4.3.2. ábra 

5. Egyéb térfogat-kiszorítású szivattyúk 

5.1. Membránszivattyú 

A teljesség igénye nélkül megemlítünk néhány egyéb térfogat-kiszorítású szivattyútípust. A membránszivattyú 

különböző meghajtási módjait láthatjuk az 5.5.1.1. ábrán. 

 

5.5.1.1. ábra 

 

5.5.1.2. ábra 

Az 5.5.1.2. ábra egy membránszivattyú metszetét mutatja. A membrán mozgatását egy dugattyú biztosítja 

munkafolyadékon keresztül. Ennek a terében helyeztek el egy biztonsági szelepet az esetleges túlterhelések 

esetére. Az ábra nem mutatja, de a szállított közeg teréhez szívó- és nyomószelepen keresztül csatlakozik a 

szívó- és nyomócsonk. 

5.2. Tömlőszivattyú 

Az 5.5.2.1. ábra egy tömlőszivattyút mutat. A tömlőszivattyúk tömítések, csappantyúk és szelepek nélkül 

dolgoznak. A szállítandó közeg csak a tömlővel kerül érintkezésbe, ezért a tömlőszivattyúk kopásállóak, 

gondozást nem igényelnek, szárazon futásbiztosak, abszolút higiénikusak és tiszták. 0–15 bar üzemi nyomással 

rendelkeznek. Szállítási teljesítmény 32.000 l/h-ig, önfelszívó 8 m v.o.-ig. Robusztus és strapabíró 

tömlőminőséggel van ellátva az agresszív savak és lúgok számára. Ezenkívül a szállítási irány, pl. 

vezetékleürítésnél, megfordítható. Különösen erős teljesítményű a duplafejű szivattyú, egy meghajtással és 

dupla, különleges pulzálásszegény teljesítménnyel. 

 

5.5.2.1. ábra 

5.3. A térfogat-kiszorítású szivattyúk paraméterei 

A következő táblázatban összefoglaltuk a térfogat-kiszorítású szivattyúk szokásos paramétereit. 
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5.5.3.1. ábra 
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D. függelék - Fogalomtár 

alsó holtpont: a dugattyú legalsó pontjának helye, itt vált előjelet a sebessége 

felső holtpont: a dugattyú legfelső pontjának helye, itt vált előjelet a sebessége 

légüst:  a szivattyú elé vagy után beépített tartály, amelyben a víz felett légpárna található, ez egyenlíti ki a 

folyadékszállítás ingadozását 

lökethossz: a dugattyú útjának hossza a hengerben 

önfelszívó: egy szivattyú képessége, hogy víz nélkül indítva is fel tudja tölteni a szívócsövét 

sánta tárcsa: a forgástengellyel ferde szöget bezáró forgó tárcsa, axiáldugattyús szivattyúk alkatrésze 
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6. fejezet - Kompresszorok, fúvók, 
légcsavar és szélkerekek 

A fúvók és kompresszorok levegőt vagy más légnemű közeget (gázt) kisebb nyomású térből nagyobb nyomású 

térbe szállítanak a gép hajtásához szükséges mechanikai munka árán. 

A gázt szállító gépek csoportosíthatók a szívócsonkbeli psz, valamint a nyomócsonkbeli pv végnyomás 

hányadosainak alapján. A pv/psz nyomásviszony nagysága szerint: 

• ha , akkor fúvóról, 

• ha , akkor pedig kompresszorról (légsűrítőről) beszélünk. 

A fúvó esetében a nyomásnövekedés már olyan számottevő, hogy a fúvót az állapotváltozás 

figyelembevételével kell méretezni. Legtöbb esetben a keletkező hőmennyiség nagy részét el lehet vezetni a 

kellő felületű hűtőbordázattal, ilyenkor nincs szükség külön hűtőre. 

A kompresszor esetében a gépet az állapotváltozás figyelembevételével méretezik, a keletkező hőmennyiséget 

pedig külön hűtőben vezetik el. 

1. Dugattyús kompresszor 

A dugattyús kompresszor működése hasonlít a dugattyús szivattyúéhoz, de mivel a gáz összenyomható, 

szerkezete némiképp eltér attól. A gáz melegedése miatt a kompresszort külső vízhűtéssel kell ellátni. A 

kompresszor belsejében a hengerköpenyt kettős falúra készítjük, és a két köpeny közötti térben hűtővízet 

áramoltatunk. 

A hengerbe beszívott légnemű közeget a hengerben elmozduló dugattyú mechanikai munkabefektetés árán p0 

kezdőnyomásról pv végnyomásra sűríti össze. A gáz beszívása és kinyomása a hengerben kialakult nyomás és a 

szívó-, illetve nyomóágban uralkodó nyomások különbségén alapszik. 

A mechanikai munkát villamos vagy belső égésű motor biztosítja úgy, hogy egy forgattyús mechanizmus 

közbeiktatásával a dugattyút lengő mozgásra kényszeríti. Szelepei gyors működésű, könnyű szelepek. A 

dugattyús kompresszor alkalmazási módja szerint szállítható és mozgatható. 

Rendeltetés szerint az általános ipari célú kompresszor 4–9 bar nyomású sűrített levegőt állít elő. A sűrítendő 

közeg szerint megkülönböztetünk légkompresszort, gázkompresszort (oxigén, nitrogén, ammónia, freon, földgáz 

stb.), valamint gőzkompresszort. A fokozatok száma szerint egy- vagy többfokozatú kompresszorról beszélünk. 

A hengerek száma szerint egy- és többhengerű, függőleges és fekvő elrendezésű kompresszort különböztetünk 

meg. A soros elrendezés mellett V és W hengerelrendezés is szokásos. A hajtás módja szerint mechanikai (kötél, 

szíj stb.), villamos, gázturbina-, valamint belsőégésűmotor-hajtású lehet. A működés módja szerint egyszeres és 

kétszeres működésű kompresszort ismerünk. A dugattyús kompresszor típusai – a felsorolás szerint – változatos 

képet mutatnak. A kompresszor típusát a henger középvonalának helyzete, a hengerek száma, a fokozatok 

elrendezése, a forgattyús hajtómű, valamint a hajtás jellemzi. 

Egyfokozatú kompresszor. A dugattyús kompresszor vázlata és ideális indikátordiagramja a 6.1.1. ábrán látható. 

Az ábra alapján a kompresszor ideális munkafolyamatát vizsgáljuk, ezért nem vesszük figyelembe a 

kompresszoroknál mindig meglevő káros teret, a szívás és kitolás során elhanyagoljuk az ellenállásokat, tehát a 

szívási és kitolási nyomást állandónak tételezzük fel. 
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6.1.1. ábra 

A kompresszor munkafolyamata kezdődjön a 4–1 szívási vonal mentén. A szívás alatt a nyitott szívószelepen 

keresztül a p1 nyomású gáz a hengerbe áramlik, közben a dugattyúra kifejtett nyomás végzi a szívási munkát. Az 

egyszerűség kedvéért feltételezzük, hogy közben a dugattyú másik oldalán vákuum van. A negatív előjelű 

fajlagos szívási munka: 

6.1. egyenlet - (6-1) 

 

A szívás befejeztével a szívószelep lezár, a dugattyú ellenkező irányú mozgásával zárt szelepek mellett az 1–2 

pontok között sűríti a gázt. 

A sűrítés után a 2–3 vonal mentén állandó nyomáson történik a gáz kitolása a hengerből. A Wk kiszorítási 

munka: 

6.2. egyenlet - (6-2) 
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A gáz kiszorítása után a nyomás értéke a 3–4 vonal mentén. A p2 nyomás p1-re csökken, és a kompresszor 

munkafolyamata periodikusan ismétlődik. 

A kompresszor vagy pontosabban a kompresszió munkaszükséglete a három részmunkából adódik össze: 

a Wsz szívási vagy betolási munkából, 

a Ws sűrítési vagy térfogat-változási munkából, illetve 

a Wk kitolási munkából. 

A kompresszor munkaszükséglete a három részmunka algebrai összege: 

6.3. egyenlet - (6-3) 

 

Az előbbi egyenlet szerinti algebrai összegezés után a kompresszor w eredő munkáját a körfolyamat által bezárt 

(4-1-2-3-4) terület ábrázolja, amely terület egyébként a körfolyamat technikai munkájával egyenlő. 

A Ws sűrítési folyamat jellegétől függően megkülönböztetünk izotermikus, adiabatikus (izentropikus) és 

politropikus kompressziót. 

Az izotermikus fajlagos kompresszormunka kiszámításához elsőként a görbe alatti területet kell kiintegrálni, 

aminek eredménye: 

6.4. egyenlet - (6-4) 

 

 

Az egyenlet átalakítása során felhasználtuk a következő összefüggéseket: 

 

(ζ a nyomásviszony) 

Így a kompresszió munkája izotermikus esetben: 

6.5. egyenlet - (6-5) 
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Az izentropikus és politropikus munkához szintén a görbe alatti terület integrálása révén jutunk. Izentropikus 

állapotváltozásnál felhasználjuk a következő összefüggéseket: 

 

 

 

Így a kompresszió munkája izentropikus esetben: 

 

 

Más formában: 

6.6. egyenlet - (6-6) 

 

A politropikus kompresszió munkája teljesen hasonló formailag, csak a helyett n szerepel a kifejezésben: 

 

Más formában: 

6.7. egyenlet - (6-7) 
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A 6.1.2. ábrán tüntettük fel a káros terű, veszteségmentes dugattyús kompresszor hengerében végbemenő 

nyomás- és térfogatváltozást. A veszteségmentes kompresszornál eltekintünk a szívó-nyomószelep, illetve a 

vezetékek áramlási ellenállásaitól, továbbá a szívó- és nyomóvezetékbe zárt gázoszlop gyorsításához szükséges 

nyomáskülönbségtől. 

 

6.1.2. ábra 

A valóságos dugattyús kompresszor mindig rendelkezik káros térrel, amely a dugattyú fedőoldali holtpontja és a 

fedél közti tér. A káros tér részint konstrukciós (a szelepek működéséhez szükséges tér), részint gyártási – 

üzemviteli – (a dugattyú nem ütközhet a fedélbe) problémák következménye. A valóságos gép V0 káros tere. A 

káros tér és lökettérfogat viszonya a károstér-viszony: ( ) 

6.8. egyenlet - (6-8) 

 

A káros tér hatása abban jelentkezik, hogy a p2 nyomásra komprimált közegből V0 térfogatnak megfelelő 

mennyiséget a dugattyú nem tud a hengerből eltávolítani. Ez a p2 nyomású közeg a szívás kezdetén először p1 

nyomásra expandál (3–4 szakasz) és csak ez után következhet a friss közeg beszívása (4–1 szakasz). Ennek 

következtében a kompresszor egy fordulat alatt nem a  lökettérfogatú, hanem ennél kisebb,  térfogatú 

közeget tud beszívni. 

A tényleges beszívott  és a lökettérfogatnak megfelelő  közegmennyiségek hányadosát 

6.9. egyenlet - (6-9) 

 

mennyiségi foknak nevezzük. A mennyiségi fok a gázszállítás csökkenésének jellemzője. 

A 3–4 pontok között politropikus expanzió megy végbe. A politropikus expanzióra az ismert összefüggés: 

6.10. egyenlet - (6-10) 
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ahol  a kompresszor nyomásviszonya. 

A 6.1.2. ábra adataival felírva: 

 

Helyettesítsük be a 6.8 egyenletből a mennyiségi fokot, és osszunk -lel: 

6.11. egyenlet - (6-11) 

 

Kifejezve a mennyiségi fokot: 

6.12. egyenlet - (6-12) 

 

A kompresszor mennyiségi foka – tehát a gázszállítás hatásfoka is – annál kisebb, minél nagyobb a káros tér (ε0) 

és a nyomásviszony (ζ). 

Ha 3–4 expanzió n politropikus kitevője nő, akkor a mennyiségi fok is nő, míg ha n értéke csökken, a 

mennyiségi fok értéke is csökkenni fog. Ha a politropikus kitevő nő, az annyit jelent, hogy a gáz és a környezet 

között rossz a hőátadás. Ha a politropikus kitevő csökken, közelít az 1-hez (izotermikus állapotváltozás), akkor 

a gáz és a környezet között jó a hőátadás, és nő a mennyiségi fok. Ez a káros tér esetében azt jelenti, hogy a 

kitolás végén a hengerben rekedt meleg gáz a szívási ütem indításakor tágul, és közben még jól tud hűlni is, 

tehát kisebb térfogatot foglal el, amikor kinyit a szívószelep. 

 

6.1.3. ábra Forrás: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431111001542 

A dugattyús kompresszor valóságos indikátordiagramját erre a célra szerkesztett készülékkel, az indikátorral 

vesszük fel. Lassú járású kompresszornál mechanikus működésű indikátort használunk. A gyors járású gépek 

diagramjának felvételére igen kis holtidejű, piezokristállyal működő indikátor alkalmazására van szükség. 

Ennek az indikátornak a működése a kvarckristálynak azon a tulajdonságán alapszik, hogy a belőle készített 

nyomásérzékelő nyomás hatására azzal arányos villamos jelet ad. A kvarckristályt indikátoradó segítségével 

rögzítjük a hengerfejbe, melynek jeleit megfelelő elektronikával dolgozzák fel. A 6.1.3. ábra indikátorral felvett 

valóságos diagramot ábrázol. 

A tényleges munkafolyamat – ezt folytonos vonal jelöli az ábrán – eltér az ideálistól. A szívó nyomás kisebb, 

mint a szívótérben uralkodó nyomásérték. Egy bizonyos nyomáskülönbség szükséges a szeleptányér tömegének 

felgyorsításához, továbbá a szívócső ellenállásának legyőzéséhez és a szívóvezetékbe zárt gázoszlop tömegének 

felgyorsításához. A szívási vonal a kezdeti csúcs után lassú járású kompresszornál az eszményivel közel 

párhuzamosan halad a veszteség. A konkrét esetben ebből adódó veszteség 4,6%, az „S” területtel arányos. 
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A nyomószelep nyitása után a nyomás nagyobb, mint az ideális nyomás. Ez a nyomástöbblet a nyomószeleppel 

és a nyomóvezetékkel kapcsolatos gyorsítási és egyéb veszteségeket fedezi. Az itt adódó többletmunka a „D” 

(discharge) területtel arányos, a többletmunka 6,8%. 

A valóságos indikátordiagramból nem tűnik ki, hogy szívás alatt a közeg a hengerfaltól, a súrlódástól, a 

maradékgázzal való keveredéstől, valamint a kompresszió miatt felmelegszik, ezért hőmérséklete magasabb, 

fajsúlya kisebb lesz a szívócsonkban uralkodó hőmérsékletnél. A beszívott levegő felmelegedése a kompresszor 

szállítását szintén csökkenti, melyet melegedési tényezővel lehet figyelembe venni, a nyomástényezővel vesszük 

figyelembe. 

6.13. egyenlet - (6-15) 

 

Tsz a beszívás kezdetén uralkodó abszolút hőmérséklet, 

T1 a beszívott levegő abszolút hőmérséklete. 

A kompresszor által beszívott levegő mindig tartalmaz adott mennyiségű vízgőzt. Ennek lecsapódása csökkenti 

a szállítóképességet. Ezt a 

6.14. egyenlet - (6-14) 

 

nedvesség-együtthatóval vesszük figyelembe. 

A kompresszorszállítást csökkentő tényezőket egy tényezővel, a λszszállítási fokkal vesszük figyelembe: 

6.15. egyenlet - (6-15) 

 

εv a kompresszor volumetrikus hatásfoka. 

A kompresszorba beszívott gáz mennyisége másodpercenként: 

6.16. egyenlet - (6-16) 

 

ahol 

i a működési szám, 

z a hengerek száma. 

A műszaki gyakorlatban a kompresszor szállítóteljesítményét az óránként beszívott gáz mennyiségével 

jellemezzük. A kompresszor szállítóteljesítménye: 

6.17. egyenlet - (6-17) 
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2. Többfokozatú dugattyús kompresszorok 

Egy fokozatban nem lehet akármeddig növelni a nyomásviszonyt. 

A káros tér 

A „ζ” nyomásviszonynak van egy határa, amelyen túl a gázt komprimálni már nem lehet, mert a 6.12 egyenlet 

szerint a mennyiségi fok értéke 

6.18. egyenlet - (6-18) 

 

vagyis zérusra csökken. A 6.18 egyenletből a nyomásviszony felső határértéke: 

6.19. egyenlet - (6-19) 

 

A 6.19. kifejezésből következik, hogy ha adott ε0 és n politropikus kitevő esetén komprimáljuk a gázt, akkor 

annak térfogata a V0 káros tér térfogatával lesz azonos (6.2.1. ábra). 

 

6.2.1. ábra 

A dugattyú ellenkező irányú mozgása közben a komprimált levegő ugyanezen görbe mentén expandál és csak a 

holtpontba jutva éri el a szívóoldali p1, nyomást. Ebben az esetben a beszívott gáz mennyisége, ennek 

következtében a kompresszor szállítása is zérus, vagyis a kompresszor a gázt a hengerben minden haszon nélkül 

komprimálja, majd expandálja. 

A kompresszió növelésének a gáz melegedése is határt szab. 160–200 °C felett a dugattyút kenő olaj elveszti a 

viszkozitását, és tönkremegy, besülhet a dugattyú. 

Ezért az egyes fokozatokban a következő nyomásviszonyok engedhetők meg: 

• Állandó üzemű, nagy teljesítményű gépnél kétatomos gázra: . 

• Időszakos üzemű, kisebb gépeknél a hengerben jobban érvényesülő hűtés miatt: . 

• Egyatomos gázokra az előzőeknél kisebb, többatomos gázoknál nagyobb választható. 

• Egyes gázoknál csak igen kicsi lehet, pl. klórra . 

Tetszés szerinti nyomásra a sűrítést több fokozatban végezzük. Vizsgáljunk egy két fokozatra bontott 

folyamatot. A környezeti levegőt a kisnyomású (I) henger szívja be, és a közbenső hűtőbe nyomja, ahol a 

levegőt a kezdeti T1 hőmérsékletre hűtjük vissza. A nagynyomású henger a közbenső hűtőből szívja a levegőt és 
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sűríti tovább. Az azonos dugattyúerő biztosítása végett a hengerek átmérője fordított arányban áll a hengerben 

uralkodó közepes nyomásokkal (6.3.1. ábra). 

3. Kétfokozatú dugattyús kompresszorok 

Határozzuk meg a kétfokozatú, közbenső hűtésű kompresszor első fokozatának px végnyomását, és mutassuk be 

a két fokozat előnyét egy fokozattal szemben! 

A végzett munka a 6.7 egyenlet szerint felírva az I. fokozatra: 

 

A II. fokozatra: 

 

Ha a két fokozat között közbenső hűtést alkalmazunk, amellyel a beszívás hőmérsékletére hűtjük vissza a 

közeget, akkor T1 = Tx, amiből következik, hogy p1 ∙ v1 = px ∙ vx (izotermikus folyamat). Ekkor a kompresszor 

összes munkája: 

6.20. egyenlet - (6-20) 

 

A kompresszor munkájának a legkisebb értékét keressük a px nyomás függvényében. Keressük a munka szélső 

értékét: 

 

Deriválás előtt alakítsuk át a kifejezést: 

 

Ezután deriváljunk: 
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A zárójelben lévő kifejezéseknek kell azonosaknak lenniük, így 

 

 

 

 

Emeljük mindkét oldalt -edik hatványra: 

6.21. egyenlet - (6-21) 

 

Gyököt vonva kapjuk a végeredményt: 

 

A kifejezés azt mutatja, hogy a fokozatok nyomásviszonya azonos. A nyomásviszony ismeretében vizsgáljuk a 

további előnyöket. 
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6.3.1. ábra 

A folyamat megértéséhez a 6.1.2. ábra jelöléseit használjuk fel. A dugattyús kompresszor eszményi 

indikátordiagramját. A káros tér hatása abban jelentkezik, hogy a p2 nyomásra komprimált közegből V0 

térfogatnak megfelelő mennyiséget a dugattyú nem tud a hengerből eltávolítani. Ez a p2 nyomású közeg a szívás 

kezdetén először p1 nyomásra expandál (3–4 szakasz), és csak ez után következhet a friss közeg beszívása (4–1 

szakasz). Ennek következtében a kompresszor egy fordulat alatt nem a  lökettérfogatú, hanem ennél kisebb, 

 térfogatú közeget tud beszívni. 

A 6.3.1. ábra bemutatja azt az esetet, ha egy fokozatban valósítanánk meg a nyomásnövekedést a (1)-(2)-(3)-(4) 

folyamat. Az előbbiek szerint a  lökettérfogat helyett ennél kisebb,  térfogatot tudna beszívni egy 

fokozatban a kompresszor. A folyamatok során feltételezzük, hogy politropikus állapotváltozás megy végbe, 

amelynek n kitevője nagyobb egynél, és minden folyamatban, mind kompresszió, mind expanzió során azonos 

nagyságú. 

Két fokozat esetén az ábrán az első fokozatban lejátszódó folyamatokat (I1)-(I2)-(I3)-(I4) pontok jelzik. Az első 

fokozat itt is  lökettérfogatnál kisebb,  térfogatú közeget tud beszívni. (Ez azonban nagyobb a  

térfogatnál!) Az I. fokozat által szállított levegőt a közbenső hűtő visszahűti T2 hőfokról T1 hőmérsékletre 

állandó nyomáson (I2-II1). Innen indul a II. fokozat működése, a (II1)-(II2)-(II3)-(II4) pontok jelzik a 

folyamatot. A II. fokozatban is fennáll, hogy a  lökettérfogat helyett ennél kisebb,  térfogatot tudna 

beszívni a kompresszor. Az ábra azt szemlélteti, hogy ha egy fokozatot alkalmaznánk, akkor ez a  térfogat, 

leexpandálva a szívó p1 nyomásra ( ), éppen egyenlő lenne az egy fokozat által beszívható levegő 
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mennyiségével: . Az ábrából jól látszik az előny: , tehát a két fokozatban több levegőt képes a 

kompresszor szállítani. 

A többfokozatú sűrítés előnyei: 

• Azonos káros tér feltételezésével a kompresszor szállítóteljesítménye nő, mivel . 

• A közbenső hűtés eredményeképpen a kompresszió munkaszükséglete csökken. 

• A sűrített gáz hőmérsékletének csökkenése miatt javulnak a kenési viszonyok. 

4. A dugattyús kompresszor méretezése 

A kompresszor fő méretének meghatározásakor a megkívánt szállított mennyiségből indulhatunk ki. 

Alapadatok: Q, p1, p2, T1, T2 

Fordulatszám: ,nagy gépeknél kis fordulat, kicsiknél nagy. 

Közepes dugattyúsebesség:  lassú járású gépeknél és  a gyors 

járásúaknál. 

Szállítási fok:  

Volumetrikus hatásfok:  

Mennyiségi fok:  

ahol ( ) a károstér-viszony és „n”, a politropikus kitevő kisebb, mint az adiabatikus 

kitevő, κ. 

 

A melegedési tényezőt (λT) a következő diagramból vehetjük: 

 

6.4.1. ábra 

A levegő nedvességének kicsapódását figyelembe vevő tényező: . 

A lökettérfogatot ennek megfelelően a 6.17 képletből kaphatjuk meg: 
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amelyből a névleges hengerátmérő: 

 

5. További térfogat-kiszorítású fúvók, kompresszorok 

5.1. A Roots-fúvó 

Az eddig tárgyalt térfogat-kiszorítású kompresszor szakaszos működésű és a közegáramlást szelepek irányítják. 

A rotációs kompresszor forgó mozgást végez és szelepekkel nem rendelkezik. Kis és közepes nyomásokra, mint 

motorok feltöltésére, kúpoló kemencék, pneumatikus berendezések, csőposta levegőjének előállítására gyakran 

alkalmazzuk a kéttengelyű rotációs fúvót. A nagyszámú különböző szerkezeti megoldás közül nálunk a 

legelterjedtebb a Roots-fúvó. A 6.5.1.1. ábra kétszárnyú és háromszárnyú Roots-fúvó vázlatát mutatja. 

A térfogat-kiszorítás elvén működik, a két darab lemniszkáta (piskóta) alakú vagy háromágú forgórész tengelyét 

azonos fogszámú fogaskerékpár hajtja. A tengelyeik 1:1 áttételű fogaskerékpár útján kényszerkapcsolatban 

vannak. Az együttforgó két forgórész az egyik oldalon szívóhatást fejt ki a térfogat növelésével, míg a másik 

oldalon csökkenti a térfogatot, ezáltal komprimál. A dugattyúk csak forgó mozgást végeznek, ezért 

fordulatszámuk nagy. Kis méreteik miatt tömegük és helyszükségletük kicsi. 

 

6.5.1.1. ábra Forrás: Wikipédia 

A Roots-fúvó V1 térfogatú, p1 nyomású gázt szív be, és a munkadugattyú kompresszió nélkül szállítja azt a 

szívócsonktól a nyomócsonkig. Amikor a hengertér és a nyomócsonk között összeköttetés létesül, a 

nyomóvezetékből visszaáramlás indul meg, ennek következtében a nyomás ugrásszerűen a nyomócsonkban 

uralkodó p2 nyomásnak megfelelő értékre nő. Az eddig p1 nyomású közeg hirtelen (adiabatikusan) 

összenyomódik az 1-2’ vonal mentén. A sűrítést a nyomócsonkból visszaáramló gáz végzi. 

 

6.5.1.2. ábra 

A forgódugattyú a beszívott V1 térfogatú gázzal a területtel arányos munkát közli. A fúvó tehát az egész 

nyomólöket alatt a teljes ellennyomás ellen dolgozik, és ez a gazdaságosan megvalósítható nyomásviszonyt 

csökkenti. 

Kétszárnyú fúvó elméleti szállítóteljesítménye: 

 

ahol  D a forgódugattyú átmérője [m], 

A egy dugattyú keresztmetszete [m2], 

b a forgódugattyú szélessége [m]. 

A forgódugattyú keresztmetszetének ismeretében meghatározható a ψ tényező. 



 Kompresszorok, fúvók, légcsavar és 

szélkerekek 
 

 119  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Így az elméleti szállítómennyiség: 

 

A forgódugattyúk kiképzésétől függően:  

A „λ” szállítási fok bevezetésével az effektív gázszállítás: 

 

ahol εv a volumetrikus hatásfok. 

A forgódugattyúkat érintkezés nélkül kell a házban és egymáson – a gép nagyságától függően 0,1–0,5 mm-es – 

hézaggal illeszteni. Ezért még kis nyomásviszony és nagy fordulatszám mellett is a réseken a közeg jelentős 

része visszaáramlik a szívóoldalra. Ez annyit jelent, hogy a volumetrikus hatásfok nem olyan jó, mint pl. a 

dugattyús kompresszor esetében. A létrehozható nyomásviszony is korlátozott, a fúvó tartományba tartozik, a 

nyomásviszony nem nagyobb 3-nál. Alkalmazási területei: elsősorban kisebb túlnyomásokon, pneumatikus 

szállításnál, porok keverésénél, fluidizációs szárítóknál használják. Vákuumszivattyúként is alkalmazható, kb. 

0,5 bar nyomásig. Zajos gép, ami a nyomócsonkból hirtelen beáramló gáznak köszönhető. 

5.2. Csúszólapátos kompresszor 

 

6.5.2.1. ábra Forrás: http://www.vegyipari.hu/iskola/gazszallitas/forg_dukomp_abra.htm 

A rotációs kompresszorok jellegzetes képviselője a csúszólapátos kompresszor, amelyet a 6.5.2.1. ábra mutat. A 

csúszólapátos kompresszor kis nyomáson és teljesítménynél versenytársa a dugattyús kompresszornak, mert 

gázszállítása, működése egyenletesebb, szerkezete egyszerű, tömege és helyszükséglete kicsi, fordulatszáma 

viszonylag nagy, elektromotorral közvetlenül hajtható. 

Ezzel szemben hátránya, hogy sok, erősen igénybevett súrlódó eleme van, alkatrészei gyorsan kopnak és 

gyakori javításra szorulnak. Nagy résvesztesége miatt csúszólapátos kompresszorral csak kis nyomásviszony 

állítható elő. Egy fokozatban legfeljebb 4 barig, két fokozatban 8, ritkán 10 barig használható. Sűrítés közben a 

levegő jelentősen felmelegszik (n = 1,5-1,6), ezért kevésbé gazdaságos. Előállítása és javítása bonyolult. 

A csúszólapátos kompresszor – a forgórész forgása közben – abba a térbe szívja be a gázt, amelyet a forgórész 

felülete, az állórész belső hengerfelülete és két-két csúszólapát határol. A forgórész excentrikus elhelyezkedése 

miatt ez a tér fokozatosan szűkül, így sűríti a beszívott gázt. A káros térben rekedt gázok a szívónyomásnak 

megfelelő értékre expandálnak. 

A 6.5.2.1. ábra jelölésével a kompresszor elméleti szállítóteljesítménye (az 5.4.3. fejezetben a csúszólapátos 

szivattyúra levezetett összefüggés itt is érvényes): 

 

ahol   
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d a rotor átmérője [m], 

e az excentricitás [m], 

b a forgódugattyú szélessége [m], 

z a lapátszám, 

v a lapátvastagság [m], 

εv a volumetrikus hatásfok. 

A „λ” szállítási fok bevezetésével az effektív gázszállítás: 

 

5.3. Csavarkompresszor 

A csavarszivattyúkhoz hasonlóan a csavarkompresszorok is elterjedt gépek. Előszeretettel alkalmazzák őket 

széles körben. Az utóbbi időben nagyon sok helyről kiszorították a dugattyús kompresszort. Ez főként az 

egyenletes szállításuknak, hosszú élettartamuknak köszönhető. 

 

6.5.3.1. ábra Forrás: http://www.optimusplus.hu/csavarkompresszor/olajkeneses-csavarkompresszorok/5233/ 

5.4. Turbókompresszorok 

Nem a térfogat-kiszorítás elvén működő kompresszorokból is nagyon sokféle van. Működésük az Euler-elvet 

követi. Ezeket sokszor a kalorikus gépeknél tárgyalják, ezért nem foglalkozunk velük részletesen. Itt most csak 

megemlítjük, hogy a repülőgépek gázturbináinak kompresszorai axiális turbókompresszorok. Az autók 

turbófeltöltőiben legtöbbször radiális turbókompresszorok találhatók. 

 

6.5.4.1. ábra Forrás: http://totalcar.hu/magazin/hirek/227248/ 
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6.5.4.2. ábra Forrás: Wikipédia 

 

6.5.4.3. ábra Forrás: http://www.delmagyar.hu/auto/hurrikan_a_motorban/2062726/ 

6. Légcsavar és szélkerekek 

A légcsavar működését tekintve nagyban hasonlít a ventilátorokhoz. A légcsavar, idegen szóval propeller, a 

repülőgépek körében általánosan használt erőátviteli megoldás, amely a motor teljesítményét közvetíti a 

hordozóközegre, a levegőre. A légcsavarhoz nagyban hasonlító gépészeti szerkezet a szélkerék. Ez 

tulajdonképpen egy fordított légcsavar, az energia áramlása itt fordított. A szél energiája hajtja meg a rotort, és a 

tengelyen mechanikai teljesítményt nyerünk ki a szélből. A szélkerekek áramlástani elvei a légcsavaroknál 

kialakult elméleti és gyakorlati tapasztalatokból alakultak ki és fejlődtek egy ma már különálló 

tudományterületté. 

6.1. Légcsavar 

A légcsavar megforgatására repülőbenzinnel hajtott dugattyús motort vagy kerozinnal üzemelő gázturbinát 

alkalmaznak. 

A mai formában ismert légcsavar korai változata először a Wright fivéreknél jelent meg 1903-ban. Gépük, a 

Kitty Hawk (1900-ban az észak-karolinai Kitty Hawkba költöztek) fából faragott légcsavarral és egy 

bicikliműhelyben épített motorral szállt fel. A légcsavar hatásfoka 80% körüli volt. Ők ismerték fel először, 

hogy a légcsavarlapát szárnyként viselkedik, és a saját profilja körüli áramlásnak számítható aerodinamikája 

van, illetve már ebben a korai stádiumban is végeztek szélcsatorna-kísérleteket, ahol megfigyelhették a 

légcsavarok körüli áramlásokat. Még ma is ugyanazon elvek alapján számítják és alakítják ki a leghatékonyabb 

légcsavarformákat. 

Anyaga lehet fa (ez a régebbi repülőgépeknél volt elterjedt alapanyag), fém, illetve 

kompozitszénszálasműgyanta is. 

 

6.6.1.1. ábra Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gcsavar 

A légcsavarnak lapátjai vannak, de a légcsavartoll elnevezés is használatos. A lapátok elrendezésének 

tömegközéppontja pontosan a légcsavartengelyre van szabályozva. A légcsavarlapát tulajdonképpen egy szárny 

a szó aerodinamikai értelmében: van szárnyprofilja, belépő és kilépő éle, amelyek a forgási iránynak 

megfelelően vannak kialakítva, és van állásszöge, ami lehet állandó (6.6.1.1.b ábra, Cessna) vagy változtatható 

(6.6.1.1.c. ábra, Hercules). Ez utóbbi a „változtatható állásszögű légcsavar”, röviden az „állítható légcsavar”. 

Ezen túlmenően a korszerű légcsavarlapátnak nem állandó sem a húrhossza, sem az emelkedési szöge. Mindkét 

jellemző jól látható, hiszen a lapátok végei kifelé elvékonyodnak, valamint a forgási síkkal nagyjából 

párhuzamosan, nulla emelkedési szögön állnak, hogy a lapát körül kialakuló áramlás minél csendesebb, 

leválásmentesebb legyen. A szélkerekek tárgyalásánál részletesen megvizsgáljuk az elcsavarás és a húrhossz 

változását. 

A kisgépes repülésnél nagyon fontos, hogy a légcsavarlapátok kerületi sebessége nem lépheti át a 

hangsebességet, mert az ilyenkor kialakuló rezonanciák, áramlásleválások tönkretehetik a légcsavart, illetve a 

motort. Belátható, hogy a kerületi sebesség fogalma miatt nem az egész légcsavaron következne be a hanghatár 

átlépésével járó lökéshullám, hanem csak a lapátvégeken, ami komoly terhelést okozna a lapát azon részén, ahol 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Erőátvitel&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Teljesítmény
http://hu.wikipedia.org/wiki/Levegő
http://hu.wikipedia.org/wiki/Repülőbenzin
http://hu.wikipedia.org/wiki/Repülőgépmotor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kerozin
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gázturbina
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wright_fivérek
http://hu.wikipedia.org/wiki/1903
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szárny
http://hu.wikipedia.org/wiki/Aerodinamika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szélcsatorna
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fa_%28anyag%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fém
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kompozit&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kompozit&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Műgyanta
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tömegközéppont
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szárny_%28technika%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Aerodinamika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kerületi_sebesség
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hangsebesség
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a szubszonikus és a már szuperszonikus rész találkozik. Természetesen erre is lehet méretezni a légcsavart és 

annak anyagát, de ez a kisgépes (dugattyús-motoros) repülőgépeknél nem gyakorlat és nem is szükséges. 

A légcsavar forgása közben vontatja a repülőgépet, de közben egy forgatónyomaték is ébred, amely viszont 

visszahat a repülőgépre. Kisebb repülőknél ezt a vezérsíkon ébredő nyomatékkal könnyen ki lehet 

egyensúlyozni. Helikoptereknél erre külön segédrotort kell működtetni (6.6.1.2.a.) 

 

6.6.1.2. ábra Forrás: http://iho.hu/hir/kamovok-a-helikopterhordozora 

A másik lehetőség, hogy a reakciónyomatékot kiküszöbölik az egy közös tengelyen ellentétes irányban forgó 

koaxiális légcsavarokkal. Ennek az elrendezésnek több más előnye is van. Ezt a megoldást repülőgépeknél is 

alkalmazzák, ahol a különlegesen erős mechanikaiáttételek és a kettőzött légcsavarkoszorúk többletsúlya 

arányban állnak a géptől elvárt teljesítménnyel. Ez kisebb gépeken nem jellemző és nem is szükséges, de egyes 

katonai gépek, illetve a nagyobb szállítógépek esetében bevált megoldásnak számít. A koaxiális légcsavar nem 

tévesztendő össze a hajtóművenkénti egylégcsavaros, de oldalanként egymással szembe forgó megoldásokkal. 

Ez utóbbiaknál a gép két oldalán a motorok és a légcsavarok egymással szembe forognak, csökkentve a hátsó 

vezérsíkok körüli aszimmetrikus légáramlást, amely az egyirányú forgásból adódna. A koaxiális elrendezés, 

ahol a második légcsavar az első által keltett légörvény energiáját felveszi és hasznosítja is. A koaxiális 

elrendezés minden esetben precíz mechanikai megoldásokat és bonyolult fordulatszám-vezérlést kíván. A 

6.6.1.3. ábrán két repülőgépen alkalmazott koaxiális légcsavart látunk, különböző repülőgépeken. 

 

6.6.1.3. ábra Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gcsavar 

6.2. Vízszintes tengelyű szélkerekek 

A szélenergia-hasznosítás már több évezredes múltra tekint vissza. Ennek részleteivel a Víz- és szélenergia-

hasznosítás című tárgy keretében foglalkozunk. Itt most a szélenergia-hasznosítás modern gépeiről tárgyalunk 

néhány gondolatot. 

A szélkeréken áthaladó légsugarat a 6.6.2.2. ábrán látjuk. A következőkben meghatározzuk a szélkerékre ható 

erő nagyságát, a kivehető teljesítmény nagyságát és a lehető legnagyobb kivehető teljesítményt. Úgy 

tekinthetjük, hogy a légcsavar a rajta átáramló levegő nyomását ugrásszerűen megnöveli. Úgy tekintjük a 

szélkereket, mint a körtárcsát. A szélkerékhez a hozzá áramló és azt elhagyó levegő közelítéssel 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szubszonikus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szuperszonikus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mechanika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mechanika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Erőgépek
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vezérsík&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Aszimmetrikus&action=edit&redlink=1
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súrlódásmentesnek tekinthető áramlással folyamatosan lassul, valamint elhanyagoljuk a rotor utáni forgást az 

áramlásban. 

 

6.6.2.1. ábra Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gcsavar 

http://www.kisalfold.hu/rabakozi_hirek/biogazuzem_epul_csornan/2225044/ 

 

6.6.2.2. ábra 

 

6.6.2.3. ábra 

Nézzük a 6.6.2.3. ábrát. Az „1” és „2” pontok között közvetlenül nem alkalmazhatjuk a Bernoulli-egyenletet, 

mert szilárd testen, a légcsavaron kellene áthaladnunk, ezért alkalmazzuk a Bernoulli-egyenletet a 6.6.2.3. ábrán 

látható „1–e” légcsavar előtt és „u–2”, a légcsavar utáni két szakaszon: 

 

 

Az „e” és „u” pontokban az áramlási sebesség közelítőleg azonos és megegyezik a légcsavaron átáramló levegő 

sebességével. Összeadva a fenti két egyenletet, a következőt kapjuk: 

 

Ebből a szélkerékre ható erő meghatározható, ha a nyomáskülönbséget megszorozzuk a szélkerék felületével: 

 

A szélmotor a levegő lelassítása árán munkát szolgáltat. A manapság legelterjedtebb szélkeréktípust mutatja a 

6.6.2.1. ábra. Az ideális szélmotor elméletében (Szlivka, 2001) a következő összefüggéseket alkalmazhatjuk: 
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Figyelembe kell azonban vennünk, hogy a szélkerék előtti sebesség nagyobb, mint a szélkerék utáni. Ez az 

összefüggés kimondja, hogy a szélkeréken tengelyirányban áthaladó levegő „v” átlagsebessége megegyezik a 

szélkerék előtt és mögött kialakuló sebességek átlagával (Szlivka, 2001). 

6.2.1. A szélkerékből kivehető teljesítmény 

A szélkeréken áthaladó szélsebességet megszorozva a szélkerékre ható erővel, megkapjuk a keréknek átadott 

teljesítményt. 

 

Egy adott „v1” szélsebesség mellett a kilépő „v2” sebességgel lehet befolyásolni a kivehető teljesítmény 

nagyságát. Mennyire fékezzük le a szelet a szélkerék segítségével? 

Vizsgáljuk meg a fenti kifejezésben, hogy a teljesítmény értéke mikor lesz maximális, vagy másképp 

fogalmazva: a „v2” sebességet milyen mértékben kell csökkenteni, mikor kapunk maximális 

teljesítménymaximumot adott „v1” sebességnél. Tehát keressük a teljesítmény deriváltjának zérushelyét. Kicsit 

alakítsuk át a kifejezést: 

 

Ezután végezzük el a deriválást: 

 

A zárójelben lévő kifejezésnek kell nullának lennie. . Rendezzük a 

másodfokú egyenletek szokásos alakjára a kifejezést:  

Ezt megoldva: 

 

Számunkra a negatív értéknek nincsen fizikai tartalma. Még meg kell vizsgálnunk, hogy maximuma van-e a 

kifejezésnek, vagy minimuma. Ezt a második derivált alapján tudjuk eldönteni: ha az adott értéknél a második 

derivált negatív, akkor valóban maximuma van a teljesítménynek. 

 

Ez láthatóan negatív, tehát maximumhelyet találtunk. 
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6.22. egyenlet - (6-22) 

 

Ezt a képletet Betz-féle formulának nevezik. A kifejezés szerint az adott keresztmetszeten átáramló 

szélteljesítménynek ideális esetben is csak a  részét tudjuk hasznosítani. A szélkerék által leadott ideális 

teljesítmény változását ábrázolhatjuk is a kilépő szélsebességarány függvényében, amely ábrából szintén látható 

a Betz-féle maximum. 

 

6.6.2.4. ábra 

6.2.2. A szélkerék lapátozásán kialakuló impulzusváltozás 

A szélgenerátorok lapátozását bonyolult áramlástani és szilárdsági számítások és kísérletek alapján határozzák 

meg. Jelen jegyzetünkben ennek részleteivel nem foglalkozunk, csak néhány alapvető fogalmat említünk meg a 

működéssel kapcsolatban. A 6.6.2.5. ábrán egy háromlapátos szélkerék elcsavart (változó „β” beállítási szög) és 

változó húrhosszú („ ”) lapátját láthatjuk. Az ábrán feltüntettünk két lapátmetszetet. Az „f” távolabb van a 

forgástengelytől, az „a” metszet pedig közelebb. A lapát húrhossza a kerületirányban eső lapát szélességét 

jelenti („ ”). A tengelyhez (agyhoz) közelebb hosszabb a húrhossz, míg a kerület irányában rövidebb. Ennek 

áramlástani és szilárdsági okai egyaránt vannak. A beállítási szög („β”) a kerék forgási síkja és a húr által bezárt 

szög. Ennek értéke szintén az agynál nagyobb, és kifelé haladva csökken. Vizsgáljuk meg, hogy a beállítási 

szögnek miért kell kifelé csökkennie, miért csavarodik a lapát? 

A 6.6.2.5. ábrán berajzoltunk két lapátmetszetet: „f” és „a”. Az „f”-es távolabb, az „a”-s pedig közelebb van a 

forgástengelyhez. A két metszetben láthatók a sebességi háromszögek, melyeket már korábban is használtunk a 

különböző áramlástechnikai gépeknél. Az u a kerületi, a vsz az abszolút, a w pedig a relatív sebességet jelenti. 

Mint tudjuk, a vsz = u + w egyenlet áll fenn a sebességvektorok között. A kerületi sebesség a forgástengelyhez 

közelebbi pontban 2-es kisebb, mint a forgástengelytől távolabbi „f”-es pontban. A vsz abszolút sebesség a 

szélkereket érő szél nagysága. Az nyilván független a kerék sugarától, és jelen tárgyalásunkban mindenhol 

legyen állandó és párhuzamos a kerék forgástengelyével. 

 

6.6.2.5. ábra 

Az egyes metszetekben a relatív sebességnek közel párhuzamosnak kell lennie az aktuális sugáron lévő 

lapáthúrral. Kismértékben eltér attól (αf; αa) állásszöggel. Ez adja a szárnyszelvényen az állásszöget, ami a 

lapátra ható erőt létrehozza. Az állásszög értéke jó működés esetén általában néhány fok. Mivel a sebességi 

háromszögben az abszolút sebesség iránya és nagysága állandó, a kerületi sebesség viszont befelé haladva 

lineárisan csökken, a relatív sebesség iránya és nagysága jól láthatóan erősen változik. Így a „β” beállítási szög a 

sugár mentén belülről kifelé haladva folyamatosan csökken, ezért csavarodik a lapát. Az elcsavarás mértéke 

20°–30° is lehet, lapáttól függően. 

Az ábrával kapcsolatban érdemes beszélni a gyorsjárati tényezőről, a -ról, ami megmutatja, hogy a 

lapát külső kerületi pontjának sebessége hányszorosa a szél sebességének. A háromlapátos szélkerekek általában 

6-8 körüli gyorsjárati tényezővel működnek jó hatásfokkal. 
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A gyorsjárati tényező alapján be lehet sorolni a különböző típusú szélkerekeket. Ezt mutatja a 6.6.2.6. ábra. A 

függőleges tengelyen a teljesítménytényezőt ábrázoltuk. 

 

6.6.2.6. ábra 

6.3. Függőleges tengelyű szélkerekek 

A Savonius-szélkerék (6.6.3.1. ábra) az egyik legegyszerűbb áramlástechnikai elven működik. A kanalas 

anemométerek is ezt az elvet alkalmazzák. A félgömb vagy félhenger légellenállása nagymértékben függ a 

megfúvás irányától. Mielőtt a működésre rátérnénk, ejtsünk szót a testek légellenállásáról és felhajtóerejéről. A 

működésből adódik, hogy a kerék kerületi sebességének kisebbnek kell lennie, mint a szél sebességének, mert 

ellenkező esetben a homorú oldal külső pontja már gyorsabban megy, mint a szél. Emiatt a homorú oldalon is a 

forgással ellentétes erő kezdene kialakulni. A teljesítmény maximum kb. λ = 0,8-as gyorsjárati tényezőnél alakul 

ki. Sajnos a domború oldal mindig ellene dolgozik az energiatermelésnek, ezért a hatásfoka messze elmarad a 

háromlapátos szélkerékétől. Ezt bizonyos típusoknál úgy csökkentik, hogy egy fallal leárnyékolják a domború 

visszatérő oldalt. Itt már gondoskodni kell arról, hogy a szélirány változását az árnyékoló fal kövesse. Ilyenkor 

elvész a függőleges tengely előnye, a szélirány-érzéketlenség. 

 

6.6.3.1. ábra Forrás: http://www.blog.odnawialne-firmy.pl/ 

A másik figyelemre méltó találmány, a Darrieus-szélkerék működésének megértéséhez a szárnyakra ható 

felhajtóerőt kell feleleveníteni. Ez ugyanis a szárnyelmélet kifejlődését követően született találmány. 

Az áramlásba helyezett szárnyra ható erő két komponensre bontható: a zavartalan (megfúvási) sebességre 

merőleges „Ff” felhajtóerőre és a megfúvással párhuzamos „Fe” ellenálláserőre. Az ellenállás-tényezőhöz 

hasonlóan bevezethető a szárnyra vonatkozó felhajtóerő is. 

 

A felhajtóerő sokkal nagyobb értékű, mint az ellenálláserő, a megfúvási szög (α) bizonyos tartományában: 0–

15° (6.6.3.3. ábra). Ezen a tartományon kívül azonban az ellenálláserő a nagyobb, a felhajtóerő gyakorlatilag 

megszűnik. 

 

6.6.3.2. ábra 

 

6.6.3.3. ábra 

Ennyi ismétlést követően nézzük a Darrieus-szélkerék működését. Ezt a fajta szélkereket Georges Jean Marie 

Darrieus francia áramlástanász 1931-ben találta fel. A jellegzetes, habverő alakú szerkezet két vagy három 

vékony, repülőgépszárny-profilú lapátból állt. Kialakítását a 6.6.3.4. ábra bal oldalán látjuk. Függőleges tengely 

körül forog két szimmetrikus szárnyszelvény. A forgás a szél hatására következik be. Az ábra jobb oldala forgás 

közben mutatja a két szárnyra ható sebességeket és erőket. 

 

6.6.3.4. ábra 

A két lapátra berajzolt sebességi háromszögekből megkapjuk a mindkét lapátra ható felhajtóerőt. A sebességi 

háromszögeket ugyanúgy kell megrajzolni, mint a vízturbináknál tettük. Az abszolút sebesség v, a kerületi 

sebesség u és a relatív sebesség w vektori összege v = u + w. Ezeket berajzolva mind a két szárnyprofilra 

megkapjuk a relatív sebesség irányát. A felhajtó erre a sebességre merőlegesen ébred, mégpedig a megfúvással 

szembeni oldalon. A két erő ugyanabba az irányba mutató forgatónyomatékot kelt a tengelyen, ezért forog a 

kerék. Az ellenálláserő is fellép a szárnyszelvényeken. Ez az erő sajnos olyan nyomatékot hoz létre, amely 
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akadályozza a kerék forgását. Ez a nyomaték szerencsére kisebb, mint amit a felhajtóerők hoznak létre. 

Könnyen belátható, hogy a lapátok bármely helyzetében ébred felhajtóerő. 

Ha ugyanis a β szög kellően kicsi, kisebb, mint 10°, akkor mindig ébred felhajtóerő, amely a 6.6.3.4. ábra 

szerint jön létre. És mivel a szárnyprofil szimmetrikus, mindegy, hogy melyik oldala felől éri a profilt a relatív 

sebesség, mindig ébred valamelyik irányban felhajtóerő. A 10°-nál kisebb megfúvási szög akkor jön létre, ha a 

szélkerék gyorsan forog, ami azt jelenti, hogy a gyorsjárati tényezője nagy, λ = 6 – 8. Ha kisebb a gyorsjárati 

tényező, akkor megnő a β szög és leválik az áramlás a lapátról, megszűnik a felhajtóerő. Ha nagyobb a λ, akkor 

pedig a felhajtóerő hatásvonala közelebb kerül a tengelyhez és csökken a létrejövő forgatónyomaték. 

Az ábrán csak két olyan helyzetet ábrázoltunk, amikor a szélsebesség és a kerületi sebesség merőleges. Könnyen 

belátható, hogy ettől eltérő helyzetekben a β szög csökkenni fog a legtöbb lapátpozícióban. A β legnagyobb 

értékét akkor veszi fel, amikor az , vagyis egyenlő szárú a háromszög. Ekkor ki is fejezhető, hogy 

mekkora legyen a szélsebesség és a kerületi sebesség aránya: . Ez a 

szinuszfüggvény tulajdonságából fakad. 

Ebből kifejezve a . A 6.6.2.6. diagram szerint a Darrieus-szélkerék optimális gyorsjárati 

tényezője 6 felett van egy kicsivel. Ez azért adódik így, mert a szimmetrikus szárnyprofilnál a felhajtóerő-

tényező (6.6.3.2. ábra) már kisebb szögnél éri el a maximumát, mint az ábrába rajzolt nem szimmetrikus 

szárnyprofil. 

A szélturbinákról bővebben a Víz- és szélenergia-hasznosítás című jegyzetben szólunk. 
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7. fejezet - Önellenőrző feladatok 

1. Önellenőrző feladatok 

Feladatok 

melleklet/feladatok.pdf
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E. függelék - Fogalomtár 

állásszög: a szárnyszelvény húrja és a megfúvási irány közötti szög 

beállítási szög: egy szélkerék adott lapátkeresztmetszetének szöge a forgás síkjához viszonyítva 

gyorsjárati tényező: , a szélkerék kerületi sebessége viszonyítva a szélsebességhez 

indikátordiagram: a henger mozgása közben felvett út-nyomás diagram 

izentropikus: hőcsere nélkül lezajló folyamat 

izotermikus: állandó hőmérsékletű folyamat 

politropikus: az izoterm és izentrop folyamat között lévő valóságos folyamat 

teljesítménytényező: , a szélkerék leadott teljesítménye viszonyítva az ugyanakkora 

felületen a szélben rejlő teljesítményhez 
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