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Bevezetés 

Áramlástani gépnek nevezhetünk minden olyan gépet, ahol az energiatranszformáció során, a folyadékokban, 

gázokban és gőzökben végbemenő energiaátalakulások alapvető szerepet játszanak. 

A gépek rendszerezése többféleképpen lehetséges, de két rendszerező elvet érdemes kiemelni (Fűzy, 1991): 

• a használat célja és 

• a működés elve szerinti rendszerezést. 

A használat célja rendkívül sokféle lehet. Eszerint beszélünk: 

• munkagépekről, 

• erőgépekről és 

• hajtóművekről. 

Munkagépekről akkor beszélünk, ha a gép valamilyen munka, ill. energia árán a folyadék, ill. gáz 

munkaképességét növeli. Ez a gép tehát folyadék-munkaképességet termel, miközben valamilyen formában 

munkát fogyaszt. 

Az erőgép a munkagép fordítottja. Ennél ugyanis a gép munkát – túlnyomóan mechanikai munkát – termel, 

miközben a rajta átáramló folyadék vagy gáz munkaképessége csökken. 

Hajtóműről akkor fogunk beszélni, ha az előbbi két csoporttól eltérően kétszeres energiaátalakulásról van szó. 

Első lépésben a mechanikai energiát hidraulikus energiává alakítjuk át, majd egy második 

energiatranszformáció során ebből újra mechanikai munkát nyerünk. 

Az áramlástani gépek működési elvük alapján is rendezhetők. Ilyenkor egy kategóriába soroljuk azokat a 

gépeket, amelyek azonos elv szerint működnek, független attól, hogy mire használjuk őket. 

A működési elvek nagy csoportjából kettőt érdemes külön is kiemelni: 

• a térfogat-kiszorítás elvét (volumetrikus elv) és 

• az Euler-elvet (perdületváltozás elve). 

Az első csoportba tartoznak azok a gépek, amelyeknél az energiaátalakítást a tér egy körülzárt részében 

végezzük olyan módon, hogy a térrész térfogatát az idő függvényében periodikusan változtatjuk, ill. a 

nagynyomású közeg munkát tud végezni, miközben a munkateret bővíti. 

A második csoportba azokat a gépeket soroljuk, amelyek működési elve a folyadékok mechanikájában ismert 

impulzusnyomatéki tételen alapuló Euler-féle szivattyú-, ill. turbina-alapegyenlettel írható le. Ezt a gépcsaládot 

szokták szűkebb értelemben vett áramlástechnikai gépeknek is nevezni. A hazai szabványok használják az 

örvénygép elnevezést is. 

Az áramlástani gépek rendszerezését szemléletesen mutatja be az 1. ábra, amely a folyadékot szállító gépekre 

vonatkozik. 
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1. ábra. Folyadékot szállító áramlástani gépek csoportosítása 

Általános követelmények, amelyeket a tanulmányok végén teljesíteni kell: 

• ismerni kell az alapvető áramlástani fogalmakat és törvényszerűségeket, 

• az örvényelven működő gépek elméleti hátterét, az Euler-turbinaegyenletet, 

• a szivattyúk legfontosabb üzemi jellemzőit, 

• rajzolni kell tudni a szivattyúk ideális és valóságos jelleggörbéit, 

• ismerni kell a szivattyú és csővezeték együttműködését, 

• a szivattyúk soros és párhuzamos üzemeltetést, 

• a szivattyúk szabályozását, 

• a vízenergia hasznosítás gépeit, vízturbinák fajtáit és csoportosításukat, 

• a ventilátorok csoportosítását, főbb fajtáit, 

• rajzolni kell tudni a ventilátorok ideális és valóságos jelleggörbéit, 

• a ventilátorban kialakuló nyomásviszonyokat, 

• a dugattyús kompresszor ideális és valóságos indikátor diagramját, valamint 

• ki kell tudni számolni alapvető áramlástani feladatokat. 

A tantárgy fontos alapozó feladatot lát el a településüzemeltető, valamint a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari 

gépészmérnök képzésben. 
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I. rész - témakör: Áramlástani alapok 

A fejezet célja, hogy megismerkedjünk a legfontosabb áramlástani alapokkal, amelyek ismerete szükséges 

az áramlástani gépek működésének megértéséhez. Ennek érdekében a témakör tartalma a következőket 

foglalja magába: 

• az áramlástanban használt legfontosabb fizikai mennyiségek, 

• nyugvó folyadék egyensúlya (hidrosztatika), 

• nyomásmérés és nyomásmérő eszközök, 

• a folytonosság (kontinuitás) törvénye, 

• a Bernoulli-egyenlet ideális és viszkózus folyadékra, valamint 

• az impulzustétel. 
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1. fejezet - tanulási egység: 
Áramlástani alapok I. 

A fizikában az anyag háromféle halmazállapotát különböztetjük meg: 

 

A szilárd testek meghatározott alakkal rendelkeznek, míg a folyékony és légnemű anyagok felveszik az azokat 

tartalmazó edény alakját. A folyékony anyag az edényben szabad felszínt képez, míg a légnemű kitölti a 

rendelkezésére álló teret. Igen fontos eltérés a folyékony és a légnemű anyagok között, hogy míg a folyadékok 

közel összenyomhatatlanok, azaz sűrűségük igen nagy nyomásváltozás esetén is alig változik, (pl. az óceánok 

legmélyebb pontján is csak kb. 5%-ot változik a felszínhez képest) addig a légnemű testek sűrűsége a nyomással 

- állandó hőmérséklet mellett - közel arányosan változik (Szlivka, 1999). 

A folyadékok csoportosítása áramlástani szempontból: 

Ideális folyadék: 

• homogén, 

• összenyomhatatlan és 

• nincs belső súrlódása (viszkozitása). 

Valóságos folyadék: 

• inhomogén, 

• összenyomható és 

• van belső súrlódása (viszkózus). 

1. 1.1. Az áramlástanban használt legfontosabb fizikai 
mennyiségek 

A fizikai mennyiségek mellett azok mértékegységét is megadjuk az SI (The International System of Units) 

Nemzetközi Mértékrendszerben, amelyben az alapmértékegységek a következők: 
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• hossz = méter [m] 

• idő = másodperc [s] 

• tömeg = kilogramm [kg] 

• hőmérséklet = Kelvin [K] 

Leszármaztatott mennyiség: 

• - erő = newton [N] vagy [kg . m/s2] 

Az áramlástanban használt legfontosabb fizikai mennyiségek. 

• folyadékmennyiség: 

• - tömeg (m), [kg] 

• - térfogat (V), [m3] 

• sűrűség (ρ): az egységnyi térfogatban foglalt tömeg mennyisége. 

 

• tömegáram (qm): az időegység alatt szállított tömeg. 

 

• térfogatáram (qv) vagy (Q): az időegység alatt szállított térfogat. 

 

A tömegáram és a térfogatáram között a sűrűség létesít kapcsolatot: 

 

• nyomás (p): az egységnyi felületre eső, a felületre merőleges nyomóerő. 

 

2. 1.2. Nyugvó folyadék egyensúlya (hidrosztatika) 

Két fontos alapelvet fogalmazott meg Blaise Pascal, (1623-1662) francia matematikus és filozófus a 

nyomással kapcsolatban (a nyomás SI alapegysége róla kapta nevét): 

• Egy adott pontban a nyomás azonos minden irányban, ezt szemlélteti a 2. ábra. 

• A folyadékot határoló szilárd falra a nyomás, ill. a nyomásból származó erő merőlegesen hat. 

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. 



 tanulási egység: Áramlástani alapok 

I. 
 

 4  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

2. ábra. A nyomás hatása egy pontban 

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 az eset áll elő. 

Vizsgáljuk a folyadék-hengerünket a nehézségi erőtérben a következő 3. ábra szerint. 

 

3. ábra. Egyensúly nyugvó folyadékban 

A folyadék sűrűsége, "ρ", a nehézségi gyorsulás, "g", amely a lefelé mutató "z" tengellyel egy irányba mutat. 

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

 

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

 

Amennyiben  , akkor a kifejezést kapjuk: 

 

Könnyen belátható, hogy általános helyzetű koordináta-rendszer, vagy általános helyzetű térerő vektor esetén a 

fenti kifejezés átírható a következő vektoregyenletté, amelyet a hidrosztatika alapegyenletének nevezünk: 

 

A hidrosztatika alapegyenlete kimondja, hogy: 

• a nyomás legnagyobb változása a térerő vektor irányába mutat, valamint 
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• a változás nagysága arányos a térerő vektor és a sűrűség szorzatával. 

A folyadék súlyából (G) származó nyomás (p) értelmezése látható a 4. ábrán. 

 

4. ábra. A folyadék súlyából származó nyomás 

A nyomás nagysága: 

 

A Pascal-törvény alkalmazása, a hidraulikus (hidrosztatikus) erőátvitel (5. ábra). 

 

5. ábra. A hidraulikus erőátvitel 

A Pascal-törvény (zárt folyadékban a nyomás minden irányban gyengítetlenül terjed) értelmében: 

 

Ezért: 

 

A munka: 
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Ebből: 

 

3. 1.3. Nyomásmérés és nyomásmérő eszközök 

A nyomásmérés az áramlástanban éppolyan 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: 

• a nyomással egyensúlyt tartó folyadékoszlop magasságából a hidrosztatika törvénye alapján, 

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

nyomás nagyságát. 

Vizsgáljuk meg, hogy mi a különbség az abszolút- és a túlnyomás között (6. ábra)! 

Abszolút- és túlnyomás fogalma 

Ha számolunk, vagy mérünk nyomás értékekkel, akkor tudnunk kell, hogy a számításban, vagy a méréskor mi 

volt a nyomás referencia értéke. Legtöbb esetben a referencia nyomás 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 

nyomás értékről, hogy abszolút, vagy túlnyomás. A kétféle nyomás között a következő egyszerű kapcsolat áll 

fenn: 

 

 

6. ábra. Az abszolút- és túlnyomás 

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

2. A túlnyomás lehet negatív is, ha az 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 értéke a földfelszín közelében 95 kPa (abs) és 105 kPa (abs) között változik. A 

normál atmoszférikus nyomás 101.3 kPa (abs). 
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Higanyos barométer 

Súlyánál fogva a légkör a benne levő testekre nyomást fejt ki. A légköri nyomás mérésére a legegyszerűbb 

eszköz a higanyos barométer. A légnyomást ezzel az eszközzel először Evangelist Torricelli (1608-47) olasz 

fizikus mérte meg 1643-ban. 

Kb. 1m hosszú, egyik végén zárt üvegcsövet színültig töltünk higannyal, majd a cső végét befogva, 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-el magasabban áll meg, mint a külső edényben lévő higany felszíne, ha a 

kísérletet a tenger szintjének közelében végezzük el. 

A tenger szintjén a normál légköri nyomás p0 = 101 350 Pa, ρHg = 13 600 kg/m3 és g = 9,81 m/s2, így a 

barométerben a higanyszál magassága h = 0,76 m = 760 mm. Egy vizes manométer 10,35 m-t mutatna. Azért 

használnak higanyt, mert ez a legnagyobb sűrűségű 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 "torr"-ban adják meg, pl.: 120/80 torr valakinek a vérnyomása. 

U-cső, mint manométer 

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

alapszik. A gyakorlatban kétféle kialakításával találkozhatunk. A gyakrabban használt változatnál mindkét szár 

nyitott (7. ábra). 

 

7. ábra. U-alakú mérőcső (mindkét szár nyitott) 

A másik változatnál csak az egyik szár nyitott (8. ábra). 
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8. ábra. U-alakú mérőcső (egyik szár nyitott) 

Írjuk fel az U-cső nyomásegyensúlyát (9. ábra). Első lépésként a vonatkoztatási szintet kell felvennünk (0-

szint). A folyadékok határfelületein keresztül nem szabad a hidrosztatika alapegyenletét alkalmazni, hiszen 

akkor a sűrűség ugrásszerűen megváltozik, tehát nem állandó. A határfelületeken segédpontokat kell felvenni, 

ahol a nyomások azonosságát kell feltételezni. 

 

9. ábra. U-cső nyomásegyensúlya 

Az U-cső nyomásegyensúlya miatt a bal- és jobboldali ágában a nyomások azonosak: pb = pj 

 

A levegő nyomása a jobboldali zárt ágban: 

 

ahol: p0 a légköri nyomás, amelynek közepes értéke 105 Pa. 

Mikromanométerek 

A mikromanométerek az "U"- cső elvén, a leolvasási hossz növelése útján, pl. a ferdecsöves, vagy görbecsöves 

mikromanométerek segítségével oldják meg a nyomásmérés pontosságának növelését. 
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10. ábra. Ferdecsöves mikromanométer 

A 10. ábra a ferdecsöves mikromanométer elvi vázlatát mutatja. Adott p1 - p2 nyomáskülönbség esetén az 

"α" szög változtatásával a leolvasási hossz növelhető és ezen keresztül a nyomásmérés pontossága is fokozható. 

A leolvasás pontosságát optikai eszközökkel lehet növelni. A mikromanométereket elsősorban légtechnikai 

mérésekhez használjuk. 

Bourdon-csöves nyomásmérő 

Talán a legelterjedtebb nyomásmérő műszer a Bourdon-csöves nyomásmérő (ld. 11. ábra). Nevét Eugéne 

Bourdon (1808-1884) francia mechanikusról, feltalálójáról kapta. 

 

11. ábra. Bourdon-csöves nyomásmérő 

A körívre, vagy spirálra hajlított cső egyik végét beforrasztják, vagy fémkupakkal lezárják, és egy mutatóhoz 

csatlakoztatják. A másik vége kapcsolódik a nyomásmérési helyhez. A cső belsejébe jutó nyomás kiegyenesíteni 

igyekszik a csövet. A cső szabad végét egy szerkezet felnagyítva juttatja a mutatóhoz, amelyet elmozdít. A 

mutató alatti skálát megfelelően kalibrálják. A műszer széleskörű elterjedését egyszerű szerkezete és könnyű 

kezelhetősége magyarázza. 

Nyomástávadók 

Az elektromos kimenetet adó eszközök elterjedése egyre szélesebb körben jelentkezik az ipari, laboratóriumi 

felhasználásban. Ennek oka a számítógépes adatfeldolgozás, irányítás és vezérlés rohamos terjedése. 

Az elektromos kimeneti jellel rendelkező nyomásmérő eszközök különböző elven működhetnek. Az egyik 

fajtájuk az, amelynél a folyadékos mikromanométerek folyadék-szint érzékelését elektromos jellé alakítják, 

és ezt lehet azután megfelelő átalakítással felhasználni. 

Az elektronikus nyomásmérők egy további csoportja az, amelynél a nyomás hatására egy rugalmas elem 

deformálódik és a létrejött deformáció érzékelésével kapott elektromos feszültség, vagy áram szolgál 

kimenőjelként. Leggyakrabban deformálódó elemnek membránt használnak kis nyomások érzékelésére (12. 

ábra). A membrán anyagától, geometriai méreteitől függ a nyomásmérő érzékenysége, pontossága. A membrán 

anyaga nagyban befolyásolja a mérés pontosságát, a nyomásmérő nullhibáját, karakterisztikájának linearitását. 

Léteznek még piezoelektromos elven, mágneses elven működő nyomásmérő eszközök is. 
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12. ábra. Membrános nyomásmérő 

4. Összefoglalás 

Ebben a tanulási egységben megismerkedtünk: 

• az áramlástanban használt legfontosabb fizikai mennyiségekkel, 

• a nyugvó folyadék egyensúlyával (hidrosztatikával), valamint 

• a nyomásméréssel és a leggyakrabban használt nyomásmérő eszközökkel. 

Önellenőrző kérdések 

1. Ismertesse és jellemezze az anyag háromféle halmazállapotát! 

2. Csoportosítása és jellemezze a folyadékokat áramlástani szempontból! 

3. Melyek az áramlástanban használt legfontosabb fizikai mennyiségek? 

4. Ismertesse a Pascal törvényeket! 

5. Ismertesse a hidrosztatika alapegyenletét! 

6. Rajzoljon le és ismertesse a hidraulikus (hidrosztatikus) erőátvitelt! 

7. Mi a különbség az abszolút- és a túlnyomás között? 

8. Ismertesse a higanyos barométert! 

9. Mekkora a normál légköri nyomás értéke? 

10. Rajzoljon le és ismertesse az U - csöves manométereket! 

11. Rajzoljon le és ismertesse a ferdecsöves mikromanométert! 

12. Rajzoljon le és ismertesse a Bourdon-csöves nyomásmérőt! 

13. Ismertesse a nyomástávadókat! 
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2. fejezet - tanulási egység: 
Áramlástani alapok II. 

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

mozgását külön kell figyelemmel kísérni. A rendszer szabadságfoka végtelen. Ezt a módszert csak bizonyos 

speciális esetekben célszerű használni. Nehézkessége miatt általánosan a folyadékok mozgásának leírására nem 

használják. 

Az Euler-féle leírási mód, amely a térben rögzített pontban uralkodó sebességet, gyorsulást stb. írja le az idő 

függvényében (Szlivka, 1999). A térben és időben változó sebességtér szemléltetésére a folyadéktérben a 

következő görbéket használják: 

• A pálya egy kiszemelt pontszerű folyadékrész által befutott út. 

• Az áramvonal olyan görbe, amelyet egy adott pillanatban a sebességvektor minden pontjában érint. 

• A nyomvonal a tér egy pontján egymás után áthaladó folyadékrészeket egy adott pillanatban összekötő görbe. 

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

időtől független, a fenti három vonal egybe esik, mert ezeknél egy részecske mindig az időben állandó 

áramvonal érintője irányában halad. 

• folytonosság (kontinuitás) törvénye, 

• Bernoulli-egyenlet és 

• impulzustétel. 

1. 2.1. A folytonosság (kontinuitás) törvénye 

Olyan áramlásokkal foglalkozunk, amelyekben a folyadék nem tűnik el, és nem keletkezik. Ezt a tulajdonságot a 

folyadék folytonosságának nevezzük. 

Vizsgáljunk egy időálló, stacioner áramlást! 

Egy sík felületdarab kerülete mentén megrajzoljuk az áramvonalakat, amikből egy áramcsövet kapunk (13. 

ábra). 

Az áramcső palástját áramvonalak alkotják, így azon keresztül nem tud a folyadék átlépni, hiszen a sebesség 

mindenütt érintője a falat alkotó áramvonalaknak. 

 

13. ábra. Az áramcső 

Az "1" felületen belépő tömegáramot a következő kifejezésből kapjuk: 
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Amennyiben a sűrűség és sebesség közel állandó az "A1" felület mentén, valamint a felületre merőleges a 

sebesség, abban az esetben a tömegáramot egyszerűbben számíthatjuk, mégpedig a három mennyiség egyszerű 

szorzatából: 

 

Az "A2" felületen ugyanekkora tömegáramnak ki is kell áramlani, mert a folyadék nem tűnhet el, ill. nem 

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

 

Amennyiben a sűrűség állandó, akkor a kontinuitás tétele az áramcsőre tovább egyszerűsíthető, mégpedig a 

térfogatáramok egyenlőségét kell csak felírni a két keresztmetszet között, mert a sűrűséggel egyszerűsíthetünk, 

tehát a belépő és a kilépő térfogatáram azonossága áll fenn: 

 

2. 2.2. A Bernoulli-egyenlet ideális folyadékra 

Az energia-megmaradás törvényének alkalmazása áramló folyadékra (14. ábra). 

 

14. ábra. Az energia-megmaradás törvényének szemléltetése 

A 14. ábrán látható csőben folyadék áramlik. Az ellenőrző felülettel bezárt folyadékmennyiség mozgását 

vizsgáljuk az energia szempontjából. 

A folyadékrész az ellenőrző felületen kívül lévő statikus nyomások hatására mozog alulról felfelé. A 

nyomásokból eredő erők munkát végeznek. A vizsgált folyadék Δt idő alatt az 1-2 helyzetből az 1’-2’ helyzetbe 

kerül. 
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A folyadékra alkalmazhatjuk a munkatételt a következők szerint: 

W = ΔE 

ahol W = a külső nyomásokból eredő erők munkája, valamint ΔE = az energiaváltozás. 

A külső nyomásokból eredő erők munkája: 

 

Az ellenőrzött térfogat energiái a két helyzetben: 

 

 

ahol: E0 = az ellenőrzött térfogat energia szempontjából nem változó része 

Az energiaváltozás: 

 

Behelyettesítve a munkatételbe: 

 

A nyomáskülönbség: 

 

Az ideális Bernoulli-egyenlet: 

 

Az egyenlet három tagjának összege az áramlás irányában állandó: 

 

ahol: 

• - p = hstatikus nyomás, 

 = hidrosztatikai nyomás és 

 = dinamikus nyomás. 
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15. ábra. Csőben áramló folyadék nyomásainak mérése 

A 15. ábrán látható nyomások értelmezése a következő: 

• Statikus nyomás: a csővezeték falára ható nyomás. 

• Dinamikus nyomás: az áramló közeg mozgási energiájából származó nyomás. 

• Össznyomás: a statikus és dinamikus nyomás összege. 

A Bernoulli-egyenlet általános alakjához jutunk, ha az előző egyenletet a sűrűséggel elosztjuk: 

 

A vízgépészetben használatos formula: 

 

ahol: 

= hidraulikus nyomómagasság [m], 

= sebességmagasság [m] és 

• h = geodetikus magasság [m]. 

3. 2.3. A Bernoulli-egyenlet viszkózus folyadékra 

Csővezeték, csővezeték-rendszer majdnem minden mérnöki alkotásban előfordul. A csövekben lejátszódó 

áramlási jelenségeket nagyon sokan vizsgálták, elméleti és gyakorlati megközelítésben. A csőben áramló 

folyadék bizonyos feltételek mellett nyugodt, réteges, vagy lamináris áramlást mutat, más feltételek esetén 

pedig az áramlás térben és időben ingadozó kaotikus áramlást mutat, idegen szóval turbulens az áramlás. 

Lamináris és turbulens áramlás 

A XIX. század végén végezte alapvető kísérleteit Osborn Reynolds (1842-1912) a csővezetékben kialakuló 

áramlások sajátosságainak feltárására. A 16. ábrán egy nagyméretű tartályból induló kifolyócső látható. A 

kiáramló víz sebessége a csőben szabályozható. 
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Az üvegből készült kifolyócső tengelyébe egy másik, vékonyabb csövön keresztül megfestett folyadékot, pl. 

piros tintát vezetnek. 

 

16. ábra. Lamináris áramlás 

A főáramlás kis sebességénél, a festett folyadékszál a cső tengelyében egy határozott, gyakorlatilag állandó 

keresztmetszetben áramlik, nem keveredik a főáramlással. A főáramlás jól elkülönülő rétegekben áramlik. Ezt a 

típusú áramlást lamináris vagy réteges áramlásnak nevezzük. A sebességvektor a cső bármely pontján 

időben nem változik, az áramlás stacionárius. A 16. ábra lamináris áramlást mutat. 

Növelve a főáramlás sebességét, a festett folyadékszál időnkénti megzavarását tapasztalhatjuk, a festett 

folyadékszál elkezd hullámzó mozgást végezni, de a főáramlástól még jól elkülöníthető áramcsövet alkot. 

Tovább növelve a főáramlás sebességét a kígyózó színes áramcső szétszakadozik és összekeveredik a 

főáramlással. Bizonyos távolságban már teljesen összekeveredik a két folyadék és a főáramlás egyenletesen 

pirossá válik (17. ábra). Az áramlás instacionáriussá válik, ezt nevezzük teljes, vagy kialakult 

turbulenciának. 

 

17. ábra. Turbulens áramlás 

A sebességet vizsgálva a turbulens áramlásban nemcsak azt tapasztaljuk, hogy a sebesség időben, hanem 

térben is ingadozik, ami annyit jelent, hogy egy-egy pontban a cső tengelyére merőleges komponens is létrejön. 

Ez a merőleges komponens keveri a tintát a főáramlásba. 

Reynolds a kísérletei során arra az eredményre jutott, hogy a turbulens és lamináris áramlás létrejötte 

alapvetően egy dimenziótlan számtól függ: 

 

Ezt az összefüggést nevezzük Reynolds-számnak. 

ahol: 

• - "d" a cső átmérője [m], 

• - "v" a csőben mérhető átlagsebesség [m/s] és 

• - "ν" a kinematikai viszkozitás [m/s2]. 
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Ha a cső, ill. ezáltal az áramlás rezgésnek, zavarásnak van kitéve, akkor a lamináris-turbulens átalakulás Re = 

2320 körül megy végbe. Ha kellően zavarmentessé tesszük az áramlást és a cső belső fala tökéletesen sima, 

akkor, ennél lényegesen nagyobb Reynolds-szám értékek mellett is lamináris áramlást érhetünk el. Ez az állapot 

azonban nagyon instabil és a legkisebb megzavarás hatására azonnal turbulensbe csap át az áramlás. Tehát 

kimondható az a megállapítás, hogy lamináris áramlás létezik Re = 2320 feletti tartományban is. 

Az ipari gyakorlatban, legtöbb esetben turbulens áramlással találkozhatunk. Az ingadozás mértéke általában 

nem nagy, néhány százalék csupán, ezért a legtöbbször a sebesség, vagy a nyomás időbeli átlaga jól jellemzi az 

áramlást. 

A veszteséges Bernoulli-egyenlet 

Legyen a folyadéknak belső súrlódása (viszkózus folyadék), de homogén és összenyomhatatlan marad. Ezért 

valóságos a folyadék. 

Az áramlás stacionárius, csőben történik, nincs sem nyelő, sem forrás. A cső fala és a folyadék közt, valamint a 

folyadékrészecskék közt ébredő belső súrlódás hatására hő keletkezik, ez veszteséget jelent. A veszteség 

nyomásveszteségként jelentkezik. 

Az áramlás irányában haladva a nyomás csökken. Ez a nyomáscsökkenés hajtja előre a közeget a csőfalon 

ébredő súrlódás ellenében. A 18. ábrán látható vízszintes egyenes csőszakaszra alkalmazzuk a Bernoulli-

egyenletet az "1" és "2" pontok között. 

 

18. ábra. Valóságos áramlás 

Az egyenlet az eddigi formájában nyilván nem lesz érvényes, mert azonos sebesség, azonos magasság esetén, 

veszteségmentes áramlásban azonos nyomásnak is kellene lennie, ehelyett a "2" pontban a nyomás kisebb, mint 

az "1" pontban. 

Az egyenlőség helyreállítása érdekében az egyenlet jobb oldalához a nyomásveszteséget (Δp’) hozzá kell 

adni: 

 

Ezt az összefüggést veszteséges Bernoulli-egyenletnek hívjuk. Meg kell említenünk, hogy Bernoullinak a 

veszteséges taghoz semmi köze nem volt (Szlivka, 2003). 

A (Δp’) nyomásveszteség egyenes csövekre (Darcy-formula): 

 

ahol: 

• "λ" dimenziótlan mennyiség és csősúrlódási tényezőnek nevezzük, 

• "l" a cső hossza [m], 

• "d" a cső átmérője[m], 

• "ρ" az áramló közeg sűrűsége [kg/m3] és 

• "v" a csőben mérhető átlagsebesség [m/s]. 
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A (Δp’) nyomásveszteség csőszerelvényekre (elzárók és idomok): 

 

ahol "ζ" dimenziótlan mennyiség és veszteségtényezőnek nevezzük. 

A "λ" és "ζ" meghatározása történhet: 

• számítással (pl.: állandó keresztmetszetű egyenes cső esetén), 

• szakirodalom segítségével (pl.: diagramok, táblázatok, közelítő függvények) és 

• méréssel (pl.: csőelzáró szerkezetek). 

A "λ" függ az áramlás fajtájától (lamináris vagy turbulens). 

Az áramlás lamináris, ha a Re < 2320, ekkor: 

 

Az áramlás turbulens, ha a Re > 2320, ekkor beszélhetünk: 

• sima csövekről és 

• érdes csövekről. 

Sima csövek esetén használhatjuk a Blasius-formulát: 

 

Érdes csövek 

A csőfal a gyártás és a korrózió következtében nem sima, hanem rendelkezik egy érdes felülettel (19. ábra). Az 

átlagos érdesség és a belső csőátmérő viszonyát képezve megkapjuk a relatív érdességet, illetve ennek 

reciprokát szívesebben használják a d/k értékét, vagy a cső sugarával is össze szokták hasonlítani, ekkor r/k. 

A kis értékeknél relatíve nagyobb az érdesség. 

 

19. ábra. Érdes cső 

A Nikuradse-diagram 

A csősúrlódási tényező változásának meghatározására Nikuradse, Prandtl tanítványa végzett kísérleteket. 

(Ludwig Prandtl 1875-1953 német fizikus) A fali érdességet úgy állította elő, hogy a ragasztóval bekent belső 

csőfalra homogén szemcseeloszlású homokot szórt. Így elért egy közel állandó érdességű belső felületet. A 

különböző Reynolds-számoknál egy-egy állandó relatív érdességnél mért eredményeit egy diagramban foglalta 

össze, amit a 20. ábrán láthatunk. 

Lamináris áramlás esetén az érdességnek nincsen hatása a csősúrlódási tényezőre. Turbulens áramlásban 

(Re > 2320) viszont az érdesség hatása jelentős: az r/k= áll. görbék növekvő Reynolds-számnál egy határ 

Reynolds-szám értékig azonos görbén futnak, ennél nagyobb Reynolds-számnál elválnak a görbétől és 

vízszintesbe mennek át. Ebben a Reynolds-szám tartományban "λ" csak az r/k függvénye, ezt a teljes érdesség 
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tartományának nevezik. Azt a görbét, amelyből a különböző érdességű csövekhez tartozó görbék kiágaznak, a 

következő összefüggés írja le: 

 

 

20. ábra. Nikuradse-diagram 

Amíg az érdes cső "λ" görbéje együtt fut a sima cső görbéjével, a fenti összefüggéssel leírt görbén találjuk, 

addig az érdességnek nincs hatása, ekkor hidraulikailag sima csőről beszélünk. A hidraulikailag sima csövek 

csősúrlódási tényezőjét a Reynolds-szám ismeretében szintén a fenti összefüggésből, vagy a 4000 ≤ Re ≤ 105 

tartományban jól közelítő Blasius-képlettel határozhatjuk meg. 

A Moody-diagram 

A Nikuradse-diagram egyenletes homokszemcsékkel érdesített csövek felhasználásával készült. Az iparban 

használt csövek érdességét nem homogén eloszlású kiemelkedések okozzák. A gyártáskor keletkező érdesség 

általában az anyag és a technológia függvénye. 

A mérések azt mutatták, hogy általános érdesség esetén minden cső, kb. Re = 4000 értékig, a sima csőnek 

megfelelően viselkedik. E fölött viszont hirtelen felnövekszik a csősúrlódási tényezője, majd fokozatosan 

csökkenve eléri a teljes érdességre jellemző értékét. 

1939-ben C.F. Coolebrook ajánlotta a következő formulát, amely a sima és az érdes cső kifejezéseit egyesíti: 

 

A kifejezés nehézségeinek elkerülésére L. F. Moody 1944-ben diagramot készített a képlet alapján, amit az óta 

Moody-diagramnak neveznek, és a 21. ábrán látható. 
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21. ábra. Moody-diagram 

Moody különböző mérések alapján összeállított egy táblázatot is, amelyben a szokásos csőanyagok érdességét 

felsorolta, ezt az 1. táblázatban találjuk. 

1. táblázat: Anyagok átlagos érdessége 

 

A Moody-diagram használata helyett több közelítő kifejezést is ajánlottak a turbulens tartomány leírására, 

amelyekből explicit ki lehet számítani adott Re-szám és relatív érdesség esetén a "λ" csősúrlódási tényezőt. 

Például Haaland ajánlotta a következő összefüggést: 

 

4. 2.4. Az impulzustétel 
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Az impulzustétel Newton II. törvényének folyadékokra történő alkalmazása. Az erők és a mozgásmennyiség 

megváltozásának kapcsolatát Newton II. törvénye írja le: 

 

Alkalmazható folyadékokra is, amennyiben elhatárolunk egy folyadékrészt egy ellenőrző felülettel. A mozgás 

mennyiségének idő szerinti megváltozását és az arra ható erőket írjuk az egyenletbe. 

Legyen az áramlás stacionárius, tehát az áramcső térben és időben mindig ugyanazon a helyen marad, a belépő 

és kilépő sebesség időben nem változik (22. ábra). 

 

22. ábra. Az impulzus változása 

Egy konkrét (t) időpillanatban az (1) és (2) felületek között az áramcső meghatározott darabjában lévő folyadék 

rendelkezik egy adott impulzussal. 

(Δt) idő elteltével a folyadék az (1’) és (2’) keresztmetszetekkel határolt részbe kerül, ahol szintén rendelkezik 

egy bizonyos impulzussal. 

A két állapot közötti impulzusváltozást kívánjuk meghatározni. 

Az impulzus: F •Δt 

A lendület: m•v 

Az impulzus lendületváltozást okoz: 

 

 

ahol: qm = m/Δt a tömegáram 

A tömegáram és a térfogatáram között a sűrűség létesít kapcsolatot: 

 

Felhasználva a folytonosság (kontinuitás) törvényét: 
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Visszaírva a lendületváltozás egyenletébe: 

 

Átalakítva a szokásos sorrendbe: 

 

Az így kapott összefüggést nevezik impulzustételnek. 

5. Összefoglalás 

Összefoglalás 

Ebben a tanulási egységben megismerkedtünk a folyadékmozgás leírására szolgáló legfontosabb 

törvényszerűségekkel, amelyek a következők voltak: 

• folytonosság (kontinuitás) törvénye, 

• Bernoulli-egyenlet (ideális és veszteséges alakja), valamint 

• az impulzustétel. 

Önellenőrző kérdések 

1. Ismertesse és jellemezze a folytonosság (kontinuitás) törvényét! 

2. Rajzoljon ábrát az energia-megmaradás törvényének szemléltetéséhez! 

3. Ismertesse a munkatételt! 

4. Vezesse le az ideális Bernoulli-egyenletet! 

5. Ismertesse az ideális Bernoulli-egyenletet különböző mértékegységekkel! 

6. Rajzolja le és értelmezze a csőben áramló folyadék nyomásait! 

7. Ismertesse a lamináris és turbulens áramlást! 

8. Ismertesse a Reynolds-számot! 

9. Létezik-e lamináris áramlás, Re = 2320 feletti tartományban? 

10. Írja fel a veszteséges Bernoulli-egyenletet! 

11. Írja fel a nyomásveszteséget egyenes csövekre! 

12. Írja fel a nyomásveszteséget csőszerelvényekre (elzárókra és idomokra)! 

13. Milyen módszerekkel határozható meg a "λ" és "ζ" értékei? 

14. Ismertesse a "λ" meghatározását lamináris áramlás esetén! 

15. Ismertesse a Blasius-formulát! 

16. Írja fel és ismertesse Newton II. törvényét! 

17. Rajzoljon ábrát az impulzustétel értelmezéséhez! 

18. Vezesse le az impulzustételt! 
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3. fejezet - tanulási egység: 
Áramlástani alkalmazások 

Ennek a tanulási egységnek a célja, hogy az előzőekben megismert legfontosabb áramlástani 

törvényszerűségeket számpéldák segítségével alkalmazni tudjuk. 

1. 3.1. Kidolgozott példák 

1. PÉLDA 

A HIDROSZTATIKA ALAPTÖRVÉNYÉNEK ALKALMAZÁSA 

A 23. ábrán egy olyan U-cső látható, amelynek jobboldali ága zárt. 

 

23. ábra. Az U-cső 

Adatok: 

• p0 = 105 Pa a légköri nyomás közepes értéke, 

• a víz sűrűsége, 

• a higany sűrűsége, 

• h1 = 200 mm, valamint 

• h2 = 30 mm. 

Kérdés: Mekkora a nyomás az U-cső zárt végében? 

Megoldás: 

Az U-cső nyomásegyensúlya miatt a bal-és jobboldali ágában a nyomások azonosak (pb = pj). 
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Behelyettesítve: 

 

2. PÉLDA 

A KONTINUITÁS TÖRVÉNYÉNEK ALKALMAZÁSA 

A 24. ábrán vázolt kompresszor szívócsövén "v1" sebességgel levegő áramlik be. A beáramló, illetve kiáramló 

gáz nyomását és hőfokát megmérjük (p1, t1, p2, t2). 

 

24. ábra. Kompresszor 

Adatok: p1 = 1 bar, p2 = 2 bar, t1 = 20 °C, t2 = 70 °C, d1 = 50 mm, d2 = 35 mm, v1 = 20 m/s, R = 287 J/kgK (a 

levegő specifikus gázállandója). 

Kérdés: Határozzuk meg a komprimált levegő sebességét! 

Megoldás: A kontinuitás törvénye szerint a kompresszorba állandósult állapotban beáramló és kiáramló 

tömegáramok megegyeznek: 

 

A sűrűségek kiszámításához fel kell használnunk az ideális gázok állapotegyenletét: 

 

A sűrűségek: 

 

 

Ezek ismeretében az áramlási sebesség a nyomócsőben már kiszámítható: 

 

3. PÉLDA 
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A VENTURI-CSŐ, MINT SZABVÁNYOSÍTOTT MÉRŐESZKÖZ 

A 25. ábrán látható vízszintes tengelyű Venturi-csővel térfogatáramot mérünk. A csőben a folyadék balról 

jobbra áramlik. Az áramlás stacionárius és gyakorlatilag veszteségmentesnek tekinthető. Az 1-es és 2-es pontok 

nyomáskülönbségét mérjük U - csöves, higanyos manométerrel. 

 

25. ábra. Venturi-cső 

Adatok: h = 500 mm, Δh = 360 mm, D = 200 mm, d = 100 mm, ρvíz = 103 kg/m3, ρHg = 13,6.103 kg/m3. 

Kérdés: Mekkora a csővezetéken átáramló víz térfogatárama? 

Megoldás: 

A feladat megoldásához elsőként meg kell állapítani, hogy a higanyos U-cső által mutatott kitérésből hogyan 

lehet kiszámítani a nyomáskülönbséget. Tudjuk, hogy az U-cső jobb oldali szárában, a higanyszint 

magasságában lévő nyomás megegyezik a baloldali szárban az ugyanilyen magasságban lévő pontban uralkodó 

nyomással. 

Felírva az ábra jelöléseivel a bal és a jobb oldali szárban a nyomásokat a következő egyenletet kapjuk: 

 

Amelyből kifejezve a nyomáskülönbséget: 

 

 

Ezt követően alkalmazzuk a Bernoulli-egyenletet az 1-es és a 2-es pontok között: 

 

Fejezzük ki a nyomáskülönbséget: 

 

Tegyük egyenlővé az U-csőre kapott kifejezéssel: 
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A kapott kifejezésben mind a v1, mind v2 ismeretlen, ezért további egyenlet felírása szüksége. A kontinuitás 

adja a további összefüggést, amely szerint: 

 

Az előző két egyenletet összevonva és rendezve v2-re a következőt kapjuk: 

 

Behelyettesítve az adatokat: 

 

Érdemes megfigyelni, hogy a kapott kifejezésben "h" nem szerepel, ami annak köszönhető, hogy a 

nyomásközlő vezetékekben lévő víz hidrosztatikus nyomása egymást kompenzálja. 

A kapott sebességet megszorozva a hozzá tartozó A2 keresztmetszettel megkapjuk a keresett térfogatáramot, 

amely: 

 

4. PÉLDA 

AZ IMPULZUSTÉTEL ALKALMAZÁSA 

A 26. ábrán egy vízszintesen irányított vízsugárral tolunk egy “u” sebességgel haladó síklapot. A vízsugár a 

lapot körkörösen hagyja el. A veszteségektől eltekintünk. 

 

26. ábra. Síklapra ható erő 

Adatok: A0 = 2 cm2, v0 = 12 m/s, u = 4 m/s. 

A vízsugárban lévő víz súlyát elhanyagolhatjuk! 

Kérdések: 

a./ Mekkora és milyen irányú erővel kell a lapot tartani, hogy az adott “u” sebességgel haladjon? 
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b./ Hányszorosára kell növelni az erő nagyságát, ha a vízsugár sebességét a duplájára (v = 24 m/s) növeljük? 

(Az “u” sebesség változatlan marad) 

Megoldás: 

a./ "x" irányú erők egyensúlya: I = R, ahol: I = az impulzuserő [N], R = a lapot tartó erő (ellentétes irányú a 

sebességgel) [N]. 

A lapot tartó erő: 

 

Felhasználva a relatív sebesség kifejezést: 

 

Behelyettesítve: 

 

Ha a lap a sugárral szemben mozog, akkor a relatív sebesség, w = v0 + u, ha a lap áll, akkor az "u" sebesség 

kiesik a kifejezésből. 

b./ Ha a víz sebességét a duplájára növeljük: 

 

A támasztóerőt több mint 6-szorosára kell növelni. 

5. PÉLDA 

CSŐHÁLÓZAT MÉRETEZÉSE 

A 27. ábrán egy örvényszivattyú látható a hozzá kapcsolódó csővezetékkel és szerelvényekkel. A szivattyú egy 

aknából szívja a vizet, amely egy nyíltfelszínű tározóval van összeköttetésben. A tározóból a víz utánpótlása 

folyamatosan biztosított, ezáltal a szívóaknában a víz szintje állandó értéken marad. 

A kiemelt vizet egy viszonylag távol lévő vasbetontározóba kell szállítani. A szállítóvezeték végén a víz 

szabadkifolyással áramlik a medencébe. A szivattyú nyomóvezetékét a talaj felszíne alá kell süllyeszteni 0.8 m-

re, hogy télen sem fagyjon el (a fagyhatárt a kontinentális éghajlatnak megfelelően szabvány írja elő). 

 



 tanulási egység: Áramlástani 

alkalmazások 
 

 27  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

27. ábra. Örvényszivattyú vízszállítása 

Feladat: 

A szivattyúnak meghatározott térfogatáramot (vízhozamot) „Q”-t kell szállítani, megfelelő távolságra „L” és 

magasságba „Hg”. 

Kérdések: 
a./ Válasszunk csővezeték átmérőt az adott nyomvonalhoz és térfogatáramhoz! 

b./ Számítsuk ki a csővezeték veszteségeit! 

c./ Számítsuk ki a talajba süllyesztett csővezetéki könyökök megtámasztásához szükséges beton 

ellendarabok méretét! 

Adatok: 
Hg = 10 m - geodetikus emelő magasság 

ΣL = 1000 m - összes csőhossz 

Q = 100 l/s = 0,1 m3/s - vízhozam (térfogatáram) 

T = 5°C - víz hőmérséklete 

ρ = 1000 kg/m3 - víz sűrűsége 

σ = 1,5 . 10-6 m2/s - víz kinematikai viszkozitása 

k = 0,25 mm - cső belső érdességének abszolút mérőszáma 

η = 65% - szivattyú hatásfoka 

σt = 20 N/cm2 - talaj nyomószilárdsága 

veszteségtényezők: 

ςsz = 4,0 - szűrőkosár 

ςk - könyök 

ςt - tolózár 

Megoldás: 

a./ Szükséges csőátmérő 

A csővezetékben az átlagsebességet felvesszük egy szokásos értékre (1 - 3 m/s közé): v = 2 m/s. 

A térfogatáram általános képlete szerint: Q = A • v 

Amiből kifejezzük a keresztmetszetet: 

 

Csőátmérő: 

 

Szabványos csőátmérő: D = 250 mm. 
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b./ Csővezeték vesztesége 

Írjuk fel a veszteséges Bernoulli-egyenletet külön a szívó és a nyomócsőre. (Mivel a Bernoulli egyenletet nem 

szabad szivattyún keresztül alkalmazni, ezért kell két részletben felírni.) 

A szívóakna felszínén válasszuk a „0” pontot, a szivattyú szívócsonkjában az „sz” pontot, a nyomócsonkban a 

„ny” pontot és a kifolyás helyén a „2” pontot. 

Bernoulli-egyenlet a „0” és az „sz” pontok között: 

 

Bernoulli-egyenlet az „ny” és az „2” pontok között: 

 

Adjuk össze a két egyenletet: 

 

Felhasználjuk a következő egyszerűsítéseket: 

 

Majd rendezzük az egyenletet  értékre, amely éppen a kiválasztandó szivattyú manometrikus 

emelőmagassága „Hm”: 

 

A z2 = Hg az ábra adatai alapján. 

A veszteségmagasságokat a következők szerint számíthatjuk. 

A szívóvezetéken: 

 

A nyomóvezetéken: 

 

ahol: lsz a szívócső, lny a nyomócső teljes hossza. 

Összevonva a kettőt: 
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Egyenes cső veszteségtényezőjének „λ” meghatározása. 

Relatív érdesség: D/k = 250/0,25 = 1000, ahol D = a cső belső átmérője [mm], k = az abszolút érdesség [mm]  

Reynolds-szám: 

 

ahol D = a cső belső átmérője [m], v = az átlagsebesség [m/s], ν = a víz kinematikai viszkozitása [m2/s]. 

 

28. ábra. „λ” meghatározása a Moody-diagramból 

A 28. ábrából kiolvasható a csősúrlódási tényező „λ” értéke: λ = 0,021 

Manometrikus emelőmagasság meghatározása 

 

ahol: Hm - manometrikus emelőmagasság, h’ - egyenes csőszakaszok, szűrőkosár, a könyökök és a tolózárak 

vesztesége, valamint hv - a sebesség magasság. 

 

Behelyettesítve: 
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c./ Beton ellendarabok méretezése 

Határozzuk meg a folyadékról a könyökre ható erőt! A súrlódás és a súlyerő elhanyagolható! 

Adatok: d = 250 mm, Rk = 1000 mm, v = 2 m/s, p1 –p2 = 3 . 105 Pa, ρ = 103 kg/m3 

 

29. ábra. A folyadékról a könyökre ható erők 

Megoldás: 

Írjuk fel az impulzustételt a könyökre (29. ábra): 

 

Túlnyomás a csővezetékben: 

 

Csővezeték belső keresztmetszete: 

 

Impulzus erő nagysága: 

 

Túlnyomásból származó erő: 

 

Eredő erő: 

 

A próbanyomás értéke (üzembe helyezés előtt): 
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Ekkor nincs áramlás a csővezetékben, a sebesség nulla, tehát FI=0 

A próbanyomásból származó erő: 

 

Az eredő erő: 

 

A beton tuskó felületét akkorára kell választani, hogy a talaj nyomószilárdságánál kisebb legyen az ébredő 

nyomófeszültség: 

 

Behelyettesítve: 

 

A beton ellendarab felületének kialakítása: 

 

A 25 cm a csőátmérő nagysága, vagy annál kicsit nagyobb érték. 

2. 3.2. Gyakorló feladatok 

1. FELADAT 

HIDRAULIKUS ERŐ-ÁTALAKÍTÓ (30. ábra) 

Adatok: 

• F = 100 N 

• d1 = 10 mm 

• d2 = 50 mm 

• a = 500 mm 

• b = 100 mm 

• s 

Kérdések: 

• s1 = ? (20 mm) 

• s2 = ? (0.8 mm) 

• F2 = ? (12500 N) 
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• W = ? (10 Nm) 

 

30. ábra. Hidraulikus erő-átalakító 

2. FELADAT 

FÜGGŐLEGES KONFÚZOR (31. ábra) 

Adatok: 

• p0 = 105 Pa 

• v2 = 3 m/s 

• d1 = 100 mm 

• d2 = 50 mm 

• h = 3 m 

• ρ = 1000 kg/m3 

Kérdések: 

• Q = ? (5.89 . 10-3 m3/s) 

• v1 = ? (0.75 m/s) 

• p1 = ? (134218 Pa) 
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31. ábra. Függőleges konfúzor 

3. FELADAT 

FERDE HELYZETŰ KONFÚZOR (32. ábra) 

Adatok: 

• v2 = 3 m/s 

• d1 = 100 mm 

• d2 = 50 mm 

• h = 5 m 

• ρ = 1000 kg/m3 

Kérdések: 

• qv = ? (5.89 . 10-3 m3/s) 

• v1 = ? (0.75 m/s) 

• p1 - p2 = ? (54218 Pa) 
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32. ábra. Ferde helyzetű konfúzor 

4. FELADAT 

A 33. ábrán egy vízszintesen irányított vízsugár hat az álló síklapra. A vízsugár a lapot körkörösen hagyja el. A 

veszteségektől eltekintünk. 

 

33. ábra. Álló síklapra ható impulzuserő 

Adatok: A0 = 2 cm2, v0 = 12 m/s. 

A vízsugárban lévő víz súlyát elhanyagolhatjuk! 

Kérdések: 
a./ Mekkora és milyen irányú erővel kell a lapot tartani? (28.8 N, amely a sebesség irányával ellentétes.) 

b./ Hányszorosára kell növelni az erő nagyságát, ha a vízsugár sebességét a duplájára (v = 24 m/s) 

növeljük? (115.2 N, amely 4-szerese az előző erőnek.) 

5. FELADAT 

CSŐVEZETÉK MÉRETEZÉSE 

Egy egyenesnek tekinthető 3 m hosszú csővezeték átmérője 10 mm. A cső adott hosszán a nyomásesés Δp’ = 2 . 

104 Pa. A csővezetékben olaj áramlik, amelynek viszkozitása σ = 2 . 10-4 m2/s, sűrűsége ρ = 850 kg/m3. (A 

csővezeték teljesen simának tekinthető, de van ellenállása!) 

Kérdések: 
a./ Mekkora az olaj áramlási sebessége? (v = 0.12255 m/s) 

b./ Mekkora az olaj térfogatárama? (qv = 9.625 . 10-6 m3/s) 
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c./ Ellenőrizze vissza a Reynolds-számot! (Re = 6.1) 

d./ Milyen áramlás alakul ki a csővezetékben? (lamináris) 
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II. rész - témakör: Örvényszivattyúk 

Az örvényszivattyúk az áramlástechnikai gépek munkagép csoportjába tartoznak. 

A szivattyú feladata: cseppfolyós anyag szállítása és a szállított közeg munkavégző képességének 

(energiájának) növelése (34. ábra). 

 

34. ábra. Folyadékszállítás örvényszivattyúval (h1: szívómagasság, h2: nyomómagasság, H: szállítómagasság) 

Az örvényszivattyú működése 

A szivattyú elvi vázlata a 35. ábrán, axonometrikus képe 36. ábrán látható. 

 

35. ábra. Örvényszivattyú elvi vázlata 
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36. ábra. Örvényszivattyú axonometrikus képe 

A szivattyú járókereke lapátokkal vannak felszerelve, ezek forgás közben a folyadékra erőt fejtenek ki. A 

folyadék a tehetetlensége folytán, a centrifugális erő hatására középről a kerület felé áramlik, és a járókerékből 

kilépve a csigaházba kerül. Ezáltal nyomáscsökkenés jön létre, ami biztosítja a folyadék folyamatos áramlását. 

A folyadék folyamatos mozgásához az alsó víztér felszínén lévő atmoszférikus nyomás is hozzájárul. 

A folyadék a járókereket elhagyva nagy mozgási energiával rendelkezik. A csigaház bővülő keresztmetszete, a 

diffúzor biztosítja, hogy a folyadékáramlás sebessége csökkenjen. A folyadék mozgási energiájának nagysága 

meghatározza a szükséges nyomómagasságot, ezt a diffúzorral is lehet befolyásolni, ahol a mozgási energia 

egy része nyomási energiává alakul át. 

Az örvényszivattyúk fajtái a járókerék szempontjából: 

• radiális átömlésű (37. ábra), 

• félaxiális átömlésű (38. ábra) és 

• axiális átömlésű (39. ábra). 

A járókerék kialakítása a szállított folyadék mennyiségétől, tulajdonságaitól és a szükséges nyomómagasságtól 

függ 
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37. ábra. Radiális átömlésű járókerék. (Forrás: http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/CentSziv.htm) 

 

38. ábra. Félaxiális átömlésű járókerék 
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39. ábra. Axiális átömlésű járókerék 
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4. fejezet - tanulási egység: 
Örvényszivattyúk jellemzői I. 

A tanulási egység célja, hogy megismerkedjünk az örvényszivattyúk legfontosabb elméleti kérdéseivel és 

üzemi jellemzőivel, amelyek ismerete szükséges azok működésének megértéséhez. Ennek érdekében a témakör 

tartalma a következőket foglalja magába: 

• az Euler-turbinaegyenlet szivattyúk estében, 

• a szivattyúk ideális jelleggörbéje, valamint 

• a szivattyúk üzemi jellemzői. 

1. 4.1. Euler-turbinaegyenlet szivattyúk estében 

A 40. ábrán látható egy radiális átömlésű járókerékben lévő folyadék nyomáseloszlása forgólapát esetében, ha 

lezárnánk a kilépési keresztmetszeteket. A 41. ábrán láthatóak a járókerék belépő és kilépő éleinél a folyadék 

mozgási sebességei (sebességháromszögei). 

 

40. ábra. A folyadék nyomáseloszlása forgó járókerékben (lezárt állapotban) 
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41. ábra. A radiális átömlésű járókerék fő méretei és sebességháromszögei 

A sebességháromszög: 

 

ahol: 

• c = abszolút sebesség (gyakran jelöljük „v”-vel), 

• w = relatív sebesség (lapátérintő irányú) és 

• u = kerületi sebesség. 

A sebességi háromszögek „α” szöge adja meg a c abszolút sebesség irányát, a „β” szög az úgynevezett 

lapátszög. 

A centrifugális erő hatására a folyadék elemekre ható centrifugális erő miatt a nyomás radiális irányban 

növekszik. A dm tömegű folyadékelemre ható dFc centrifugális erő: 

 

ahol: 

 

A sugármenti nyomásnövekedés: 

 

A járókerék külső és belső palástja közötti nyomásemelkedés: 
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A kerületi sebességek: 

 

Így: 

 és 

Bővülő lapátcsatorna esetén a Bernoulli-egyenletet alkalmazva kapjuk a további nyomásnövekedést: 

 

Ebből: 

 

A forgó radiális átömlésű járókerékben lévő folyadék nyomásnövekedése a két nyomásnövekedés összege: 

 

Behelyettesítve: 

 

Az egyenletet osszuk el „ρg”-vel: 

 

Ezt a kifejezést potenciális szállítómagasságnak nevezzük, amelynek az értéke: 

 

A lendületnövekedés miatt, mert (c2 > c1) a szállítómagasság az ún. kinetikai szállítómagassággal növekszik. A 

kinetikai szállítómagasság értéke: 

 

Végtelen sűrű lapátozású járókerék esetén az elméleti szállítómagasság: 

 

Behelyettesítve: 
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Ezt az összefüggést nevezik a szivattyúk Euler-féle alapegyenletének. 

Megjegyzés: Az Euler-féle turbina egyenlet általános alakjához jutunk örvényszivattyúk esetén, ha az ideális 

Bernoulli-egyenletből indulunk ki. A következőkben ennek levezetése látható, amelyhez a 35. és 41. ábra 

jelöléseit használjuk fel. 

A 35. ábra egy radiális szivattyú vázlatát mutatja. Írjuk fel az ideális Bernoulli-egyenletet a szivattyú szívó- 

és nyomócsonkjára. 

 

ahol: 

= a sebességmagasság [m], 

= a nyomómagasság [m] és 

h= a geodetikus magasság[m]. 

Ha a szívócsonk és a nyomócsonk között összehasonlítjuk a sebességmagasság, a nyomómagasság 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 összes energiáját növeli. 

Ha nyomóoldal és a szívóoldal egységnyi tömegére vonatkoztatott összes energiáinak képezzük a különbségét, 

akkor kapjuk meg a szivattyú szállítómagasságát, (H-t): 

 

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

hogy magasság dimenziójú mennyiség. A szállított térfogatáram (Q) mellett a másik legfontosabb jellemzője 

egy szivattyúnak. 

A 41. ábra radiális hátrahajló lapátozású szivattyú járókereket mutat. A szivattyúk és a ventilátorok 

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

jobb hatásfok érdekében általában öntött kivitelben és profilos lapátokkal készülnek. 

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

Vizsgáljuk meg közelebbről a járókereket. Sémáját a 41. ábrán láthatjuk. Válasszunk ki egy lapátot a 

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

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

áramlani, így a lapát is tekinthető egy áramvonalnak. 

Az "A" pont a lapátok előtt, a belépésnél a "B" pont a lapátok után a kilépésnél található. A "c" abszolút, "w" 

relatív és "u" kerületi sebesség vektorokat felrajzoltuk egy lapát belépő és kilépő élénél. A három sebességet a 

vektoregyenlet kapcsolja össze. A felrajzoláskor ügyelni kell arra, hogy fennálljon a következő összefüggés a 

kerületi sebességek között (u1/r1 = u2/r2 =ω) , amely a szilárd testként történő forgás feltétele, valamint arra is kell 

ügyelni, hogy a megfelelő kerületi sebességek merőlegesek legyenek az adott ponthoz tartozó sugárra. 

Írjuk fel a Bernoulli-egyenletet a belépésnél lévő "A" és a kilépésnél lévő "B" pontok között a kerékkel 

együttforgó 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: 
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A sebességeknek, most a relatív sebességet, "w"-t kell behelyettesíteni. Az (r2ω2/2g) tagok a forgás 

következtében fellépő centrifugális erő munkáját veszik figyelembe, egységnyi tömegre vonatkoztatva. 

Íjuk fel a relatív sebességet az abszolút és a kerületi sebesség vektorok különbségeként: 

 

Négyzetre emelés után kapjuk: 

 

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

 

Tudjuk, hogy (u1 = r1ω) és (u2 = r2ω) az előző egyenletbe helyettesítve és egyszerűsítve, a következőt kapjuk: 

 

Vezessük be a következő jelöléseket: 

 

 

ahol: 

vektornak a kerületi sebesség irányába eső vetülete és 

vektornak a kerületi sebesség irányába eső vetülete. 

Beírva az egyenletbe: 

 

A baloldalon szereplő kifejezés a szállítómagasság. 

Jelen esetben ez egy súrlódásmentes áramlást feltételező levezetés, ezért ezt a szállítómagasságot ideális 

szállítómagasságnak nevezik: 

 

Így az Euler-turbinaegyenlet általános alakjához jutunk örvényszivattyúk esetén: 
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Ismét felhasználjuk, hogy (u1 = r1ω) és (u2 = r2ω) és az előző egyenletbe helyettesítve, a következőt kapjuk: 

 

Ahol "Γ" a járókerék által keltett cirkuláció, vagy más néven perdület, "n" pedig a kerék fordulatszáma. 

A járókerék a cirkuláció növelése révén hoz létre nyomásnövekedést. A (2πc2ur2) a járókerék külső kerületén 

elvégzett cirkuláció-számítás eredménye. A belépésnél legtöbbször nincs kerület irányú sebessége a közegnek, 

ekkor (c1u = 0). Így a perdület: 

 

Ha a szivattyú előtt a víz nem forog a csőben, vagy a szivattyú a szabadból szív, akkor a lapátokat a belépésnél 

pontosan sugár irányból éri el a víz abszolút rendszerből nézve. A 41. ábra éppen ilyen állapotot mutat. Most 

nincsen a belépő abszolút sebességnek kerület irányú komponense, tehát az Euler-egyenlet egyszerűsíthető. 

Így az Euler-turbinaegyenlet általános alakja (perdületmentes belépéskor) örvényszivattyúk esetén: 

 

Az Euler-turbinaegyenlet nemcsak radiális, de axiális átömlésű áramlástechnikai gépekre is érvényes. 

2. 4.2. Szivattyúk ideális jelleggörbéje 

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

illeszkedik. Ha a sebességek nagysága, vagyis a térfogatáram (Q) 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 (He). Ez a függvénykapcsolat adja a szivattyú ideális jelleggörbéjét. 

Jelöljük a járókerék szélességét "b1"-el és "b2"-vel (41. ábra). A sugár irányú sebesség az "A" és "B" helyeken 

rendre "cr1" és "cr2", amelyek a kerék belépő és kilépő felületével, valamint a térfogatárammal (Q) kifejezhetők. 

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

Sugár irányú sebesség az "A" pontban: 

 

Megjegyzés: Perdületmentes belépéskor a "cr1" megegyezik a "c1"-el, valamint r1 = D1/2. 

Sugár irányú sebesség a "B" pontban: 

 

Megjegyzés: r2 = D2/2 

A kilépő sebességi háromszögből: 

 és  
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A második összefüggésből kifejezzük "w2"-t és beírjuk az elsőbe: 

 

Így megkapjuk a kilépő sebesség kerület irányú komponensét. 

Felhasználjuk az Euler-turbinaegyenlet általános alakját (perdületmentes belépéskor) örvényszivattyúk esetén: 

 

Ebbe a kifejezésbe behelyettesítve a "c2u"-t, és átrendezve adódik az ideális jelleggörbe számítására alkalmas 

összefüggés: 

 

A kifejezés szerint az ideális nyomásnövekedés, illetve az elméleti szállítómagasság (He) lineáris függvénye 

a szállított térfogatáramnak (Q). 

Ha: 

• a kilépés szöge kisebb, mint kilencven fok (ctgβ2), akkor hátrahajló lapátozású szivattyúról beszélünk. A 

hátrahajló lapátozású szivattyú ideális jelleggörbéjét a 42. ábra mutatja. 

• a kilépés szöge kilencven fok, (ctgβ2), akkor radiális lapátozású szivattyúnak nevezzük. A radiális 

lapátozású szivattyú ideális jelleggörbéjét a 43. ábra mutatja. A jelleggörbe vízszintes egyenes. 

• a kilépés szöge nagyobb kilencven foknál, (ctgβ2), akkor előrehajló lapátozású szivattyúnak hívjuk. Az 

előrehajló lapátozású szivattyú ideális jelleggörbéjét a 44. 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. 

 

42. ábra. Hátrahajló lapátozású járókerék ideális jelleggörbéje 
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43. ábra. Radiális lapátozású járókerék ideális jelleggörbéje 

 

44. ábra. Előrehajló lapátozású járókerék ideális jelleggörbéje 

3. 4.3. Szivattyúk üzemi jellemzői 

Valóságos térfogatáram (Q) 

A szivattyún ténylegesen időegység alatt átáramló folyadékmennyiség. A volumetrikus veszteséggel (Qv) 

kevesebb, mint az ideális (Qe) esetben. 

 

Mértékegysége általában: 

 

Valóságos szállítómagasság (H) 

A szivattyún átáramló folyadék energiájának növekedése. Az Euler-turbinaegyenletben szereplő paraméterek, 

de most valóságos mennyiségekkel: 

 

Természetesen ugyanazt az eredményt kapjuk, ha elméleti szállítómagasságból (He) kivonjuk a 

veszteségmagasságot (hv’) 
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Manometrikus szállítómagasság (Hm) 

Rendezzük át a valóságos szállítómagasság (H) kifejezését: 

 

A legtöbb esetben a szívó és nyomócső azonos átmérőjű, így (v1 = v2) , továbbá a (h1 = h2), a nyomó és a 

szívócsonk magasságkülönbsége szintén elhanyagolható, így: 

 

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

nyomómagasság nevet. 

Bevezetett teljesítmény (Pb; Pö; Pt) 

A hajtómotortól a szivattyúnak átadott teljesítmény: 

 

ahol: 

• M = nyomaték [Nm] 

• ω = szögsebesség [1/s] 

Hasznos teljesítmény (Ph) 

A szivattyúból a folyadéknak átadott teljesítmény. Gyakran nevezzük vízteljesítménynek, ami a térfogatáram, az 

emelőmagasság, a sűrűség és a nehézségi erőtér nagyságának szorzatából tevődik össze: 

 

Hatásfok (η) 

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 szivattyú tervezés és gyártás fő feladata, hogy ez a hatásfok minél nagyobb értékű legyen. 

Az összhatásfok különböző részhatásfokokból tevődik össze: 

• volumetrikus hatásfok 

 

Ahol a volumetrikus veszteség (Qv) a járókerék és a ház közötti résben visszaáramló folyadék térfogatárama. 
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• hidraulikai hatásfok 

 

Ahol hv’ a veszteségmagasság, amely három fő részből áll: 

• ütközési veszteség a belépésnél, amiatt, hogy a belépő folyadék sebessége nem pontosan 

• a lapátcsatornán történő átáramláskor keletkező veszteség, valamint 

• a cirkulációs veszteség a kerékből történő kilépéskor. 

• mechanikai hatásfok 

 

Ahol Pmv a csapágysúrlódás és a tömszelencék, valamint egyéb mechanikai érintkezésekkor létrejövő 

veszteségek. 

Így az eddigi hatásfokok szorzata adja az összhatásfokot: 

 

Szokásos 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 kapjuk: 

 

Az elméleti Q-He jelleggörbét (42. 43. és 44. ábra) az egyes veszteségek csökkentik. És az így kialakult, 

méréssel meghatározható jelleggörbét nevezzük a szivattyú valóságos Q-H görbéjének. 

Szívóképesség (NPSH) 

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

 

ahol: 

• ps = a nyomás a szívócsonk középpontjában [N/m2], 

• pg = a szállított közeg adott hőfokon érvényes gőznyomása [N/m2], valamint 

• vs = a szívócsonkban lévő átlagsebesség [m/s]. 

Kavitáció 
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Ha az abszolút nyomás az áramlás során az ott uralkodó hőmérsékletnek megfelelő telített gőz nyomására (pg) 

csökken, akkor ott a folyadék homogenitása megszűnik, a folyadékban űr (cavus) keletkezik, amit a folyadékból 

kivált gőzök és gázok töltenek ki. A jelenséget kavitációnak nevezik. 

A kavitáció első fázisa 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 (kavitáció második fázisa). Ezáltal az 

érintkező falra (pl. lapátkerék), kis felületre lokalizált több száz bar (esetleg több ezer bar) nyomás hat, 

amelynek következtében szabálytalanul váltakozó nagy frekvenciájú ütések keletkeznek. 

A fizikusok évtizedek óta vizsgálják a kavitáció jelenségét, és 2000-ben sikerült lefényképezniük a buborékok 

összeroppanásából származó lökéshullámokat . 

A fizikusok évtizedek óta vizsgálják a kavitáció jelenségét, és 2000-ben sikerült lefényképezniük a buborékok 

összeroppanásából származó lökéshullámokat. 

A kavitációt Lord Rayleigh fedezte fel hajócsavaroknál még 1917-ben. Az azóta eltelt időszakban számos 

kutató foglalkozott a jelenség vizsgálatával pl.: Seth Putterman (Kalifornia Egyetem), Rainer Pecha (Stuttgarti 

Egyetem) és Larry Crum (Washington Egyetem). A fejlett technikai háttér ellenére a kutatási eredmények tág 

határok között változnak A buborékok összeroppanásakor keletkező helyi hőmérsékletet egyes kutatók 25 ezer 

kelvinre becsülik, míg mások úgy vélik, a hőmérséklet a 15 millió fokot is elérheti – ennyi szükséges a Nap 

energiáját termelő folyamatnak, a hidrogénatomok héliummá történő fuzionálásának beindulásához. 

A kavitációs jelenség káros következményei az alábbiakban foglalhatók össze: 

• a kezdeti kavitácíót 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, (a radiálszivattyú jelleggörbéinek hirtelen 

letörése), 

• a gőzbuborékok összeroppanása szerkezetianyag-roncsolást idézhet elő, amit kavitációs eróziónak nevezünk 

(45. ábra). 

A kavitáció oka lehet: 

• a nagy helyi áramlási sebesség, 

• a szállított folyadék felmelegedése, 

• nyomáscsökkenés a szívóoldalon, valamint 

• a geodetikus szívómagasság (Hsg) növekedése. 
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45. ábra. Kavitációs erózió 

A kavitáció elkerülésének lehetőségei: 

• az érintett szerkezeti elemeket a kavitációs eróziónak ellenálló anyagból kell készíteni, 

• jó szívóképességű szivattyú megválasztása, valamint 

• a geodetikus szívómagasság helyes megválasztása. 

Jellemző fordulatszám (nq) 

A vízgépek egyik fontos és általánosan használt típus-jellemzője. Mindig egyszeres beömlésű járókerékre, egy 

fokozatra és névleges pontra értelmezik: 

 

ahol: n = a szivattyú fordulatszáma [1/min], Q = a névleges folyadékszállítása [m3/s] és H = a névleges 

szállítómagassága méterben. 

Az nq nem mértékegység nélküli mennyiség! 

Fizikai értelmezése: egy olyan elképzelt fordulatszám, amelyen a szivattyú 1m3 vizet 1s alatt 1m magasra 

emel, a legjobb hatásfok mellett. 

Szivattyúk csoportosítása az nq alapján (46. ábra): 

• radiális be- és kiömlésű járókerék (nq = 10-38), 

• félaxiális beömlésű és radiális kiömlésű járókerék (nq = 38-80), 

• félaxiális átömlésű járókerék (nq = 80-164), valamint 

• axiális átömlésű járókerék (nq = 164-500) 
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46. ábra. Örvényszivattyúk csoportosítása 

4. Összefoglalás 

Ebben a tanulási egységben megismerkedtünk: 

• az Euler-turbinaegyenlettel szivattyúk estében, 

• a szivattyúk ideális jelleggörbéjével, valamint 

• a szivattyúk üzemi jellemzőivel. 

Az eddig tanultak alkalmazására nézzünk egy számpéldát. 

Számítsuk ki a 47. ábrán látható vizet szállító örvényszivattyú jellemzőit! 

 

47. ábra. Örvényszivattyú (Dr. Ing. K. Schwarzer, 2003) 

Adatok: 

• szállított térfogatáram: Q = 160 m3/h 

• szívóoldal: psz = –0,2 bar, Dsz = 100 mm 

• nyomóoldal: pny = 7,0 bar, Dny = 80 mm 

Kérdések: 
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a) Mekkora a szivattyú szállító magassága? 

b) Mekkora a szivattyú manometrikus szállító magassága? 

c) Mekkora a szivattyú által felvett tengelyteljesítmény, ha a hatásfoka, η = 80%? 

Megoldás: 

a./ A szállítómagasság: 

 

A nyomócsonkban ki kell számítani az átlagsebességet: 

 

A szívócsonkban is ki kell számítani az átlagsebességet: 

 

Behelyettesítve: 

 

b./ A manometrikus szállítómagasság: 

 

Behelyettesítve: 

 

c./ A felvett teljesítmény: 

 

Ki kell számítani a hasznos teljesítményt: 

 

Behelyettesítve: 
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Önellenőrző kérdések 

1. Ismertesse az örvényszivattyú működését! 

2. Csoportosítsa az örvényszivattyúkat a járókerék szempontjából! 

3. Ismertesse a sebességháromszög fogalmát! 

4. Írja fel az ideális Bernoulli-egyenletet a szivattyú szívó- és nyomócsonkjára! 

5. Határozza meg a szivattyú szállítómagasságát (H-t)! 

6. Vezesse le az Euler-turbinaegyenlet általános alakját örvényszivattyúk esetén! 

7. Ismertesse a járókerék által keltett cirkulációt, vagy más néven perdületet! 

8. Ismertesse az Euler-turbinaegyenletet (perdületmentes belépéskor) örvényszivattyúk esetén! 

9. Vezesse le a szivattyú ideális jelleggörbéjét, leíró függvénykapcsolatot! 

10. Rajzolja le a hátrahajló lapátozású járókerék ideális jelleggörbéjét! 

11. Rajzolja le a radiális lapátozású járókerék ideális jelleggörbéjét! 

12. Rajzolja le az előrehajló lapátozású járókerék ideális jelleggörbéjét! 

13. Örvényszivattyúknál miért nem alkalmazunk előrehajló lapátozású járókereket? 

14. Ventilátoroknál miért alkalmazunk előszeretettel előrehajló lapátozású járókereket? 

15. Ismertesse az örvényszivattyúk valóságos térfogatáramát (Q)! 

16. Ismertesse az örvényszivattyúk valóságos szállítómagasságát (H)! 

17. Ismertesse az örvényszivattyúk manometrikus szállítómagasságát (Hm)! 

18. Ismertesse az örvényszivattyúkba bevezetett teljesítményt (Pb; Pö; Pt)! 

19. Ismertesse az örvényszivattyúk hasznos teljesítményét (Ph)! 

20. Ismertesse az örvényszivattyúk összhatásfokát (η)! 

21. Ismertesse az örvényszivattyúk volumetrikus hatásfokát (ηv)! 

22. Ismertesse az örvényszivattyúk hidraulikai hatásfokát (ηh)! 

23. Ismertesse az örvényszivattyúk mechanikai hatásfokát (ηm)! 

24. Ismertesse az örvényszivattyúk tárcsasúrlódását! 

25. Ismertesse az örvényszivattyúk szívóképességét (NPSH)! 

26. Ismertesse az örvényszivattyúk kavitációs jelenségét! 

27. Ismertesse az örvényszivattyúk kavitációs jelenségének káros következményeit! 

28. Ismertesse az örvényszivattyúk kavitációs jelenségének elkerülési lehetőségeit! 

29. Ismertesse az örvényszivattyúk jellemző fordulatszámát (nq)! 
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30. Csoportosítsa az örvényszivattyúkat a jellemző fordulatszám (nq) alapján! 
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5. fejezet - tanulási egység: 
Örvényszivattyúk jellemzői II. 

A tanulási egység célja, hogy megismerkedjünk az örvényszivattyúk (további) legfontosabb elméleti 

kérdéseivel és üzemi jellemzőivel, amelyek ismerete szükséges azok működésének megértéséhez. 

Ennek érdekében a témakör tartalma a következőket foglalja magába: 

• örvényszivattyúk jelleggörbéi, 

• affinitás- és kisminta törvények, valamint 

• szivattyú és csővezeték közös munkapontja. 

1. 5.1. Örvényszivattyúk jelleggörbéi 

Az örvényszivattyúk üzemi viselkedését a jelleggörbe mutatja. 

A jelleggörbe a szivattyú által létrehozott (nyomásnövekedés), szállítómagasság (H) és a szállított 

térfogatáram (Q) kapcsolatát ábrázoló görbe. Ideális, veszteségmentes esetben a jelleggörbe a 

szállítómagasság-térfogatáram diagramban egy egyenes, ezt a 4.2. fejezetben, az Euler-turbinaegyenlet kapcsán 

már láthattuk. A valóságos és az ideális jelleggörbe eltérése a hidraulikai hatásfokban mutatkozik meg (4.3. 

fejezet). 

 

48. ábra. Örvényszivattyúk ideális és valóságos jelleggörbéi 

A 48. ábra segítségével hasonlítsuk össze a különböző típusú járókerekekkel rendelkező radiális 

szivattyúk ideális és valóságos jelleggörbéit: 

• 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. 

• Az előrehajló lapátozású szivattyút ritkán alkalmaznak, jelleggörbéjének már a tendenciája is eltér az 

ideálistól, nemcsak 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. 

A 49. ábrán egy hátrahajló lapátozású radiális szivattyú ideális He = f(Q) és valóságos H = f(Q) jelleggörbéi 

láthatók. 
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49. ábra. Hátrahajló lapátozású, radiális szivattyú ideális és valóságos jelleggörbéi 

A két szállítási jelleggörbe eltérését a veszteségek okozzák, amelyek három részre bonthatók: 

• Perdületapadási veszteség, amelynek oka a véges számú lapátszám. A perdületapadási tényezővel (λ) lehet 

figyelembe venni. 

• Áramlási veszteségek. Minden olyan súrlódási veszteség a lapátokon és a csigaházban, amelyek az áramlási 

sebesség négyzetével arányosak: 

 

• Iránytörési veszteségek. Oka a belépő sebesség és a lapát érintőjének szögeltérése. A szivattyú tervezésekor 

egy adott belépési szögre tervezik a lapát belépő élét. Ha a tervezett mennyiségnél több vagy kevesebb a 

mennyiség, akkor a lapát belépő élének érintője és a belépő sebesség 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 szállítási (H) (fojtási) görbén kívül a katalógusokban szokásos megadni a szivattyú hatásfokát (η), felvett 

teljesítményét (Pö) és az NPSH vagy szívóképesség görbéket. Ezeket méréssel határozzák meg (50. ábra). 

 

50. ábra. Örvényszivattyú valóságos jelleggörbéi 
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Örvényszivattyú kagylógörbéi 

Definíció: Az azonos hatásfokú pontokat összekötő görbéket, kagylógörbéknek nevezzük (51. ábra). 

Különböző fordulatszámokon működő szivattyúk hatásfokának jellemzésére használják a kagylódiagramot, 

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

szabályozására gyakran alkalmazott módszer. 

 

51. ábra. Kagylódiagram szerkesztése 

A kagylódiagram szerkesztésének menete: 

• Az öt állandó fordulatszám (n1 < n2 < n3 < n4 < n5) mellett meghatározott hatásfokgörbéket metsszük el egy η 

= áll. vízszintes vonallal! 

• A metszéspontokat vetítsük fel a megfelelő fordulatszámon felvett H=f(Q) jelleggörbére! 

• Kössük össze az így kapott pontokat, és kiadódnak az η = áll. hatásfokú kagylóvonalak! 

Normálpont és tervezési pont 
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52. ábra. Örvényszivattyú normálpontja 

Az 52. ábrán látható az örvényszivattyú normálpontjának (N) megadása a szállítási H=f(Q) jelleggörbén. 

Ennek a pontnak a kijelölése a következők szerint történik: 

• megkeressük a legjobb hatásfokú pontot (ηmax) az η=f(Q) jelleggörbén, és 

• felvetítjük a szállítási H=f(Q) jelleggörbére. 

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

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

Érdemes megjegyezni, hogy adott szivattyúnak csak egy normálpontja létezik, míg munkapontja, amelyet a 

szivattyú szállítási jelleggörbéjének és a csővezeték jelleggörbéjének metszése jelöl ki, nagyon sok lehet. 

Ennek meghatározásával a következő fejezetben foglalkozunk. 

2. 5.2. Affinitás- és kisminta törvények 

Az affinitás (hasonlóság) törvénye 

A különböző fordulatszámokhoz tartozó jelleggörbék egymásnak megfelelő pontjai ugyanazon centrális 

másodfokú parabolán helyezkednek el (51. ábra). Ez az affinitás (hasonlóság) törvénye. 

Az affin parabolát az 51. ábrán feltüntettük, amely mentén a szállítási jelleggörbék H=f(Q), a különböző 

fordulatszámokon, önmagukkal párhuzamosan (paralel) eltolódnak. 

A különböző fordulatszámokhoz tartozó értékeket (1) és (2) indexszel jelölve: 
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Ezt a három egyenletet az affinitási törvényeknek nevezik. 

Az eddigi összefüggésekhez még vegyük hozzá az „M” nyomatékok arányát is. 

Mint tudjuk, a tengelyen ébredő nyomaték és a teljesítmény kapcsolatát a P = 2πnM kifejezés adja meg. Ha ezt 

beírjuk a két különböző fordulatszámon, a teljesítmények helyére, akkor a következőt kapjuk: 

 

Az affinitás korlátai: 

• A fordulatszám (n) csökkenésével csökken a Reynolds-szám (Re) is. Változik az áramlás jellege, amit az 

egyszer elmélet nem tud figyelembe venni. A hatásfok nagyon lecsökken. 

• A fordulatszám növelése egyfelől szilárdsági problémákat okozhat, másrész kavitáció léphet fel, aminek 

következtében a szállítási jelleggörbék H=f(Q) „letörnek”. 

Egy magasabb fordulatszámon végzett mérés azt mutatja, hogy a számítás, a jelleggörbe végei felé, nem ad 

helyes eredményt. 

Az affinitás – átszámítási szabályok – alkalmazhatósági tartománya a H=f(Q) diagramban a következő ábrán 

látszik (53. ábra). 

 

53. ábra. Az affinitás alkalmazhatósági tartománya 

Vízgépet adott üzemi pontra, garantált hatásfokkal, kísérletek nélkül, csak számítással és szerkesztéssel tervezni 

nem lehet. A szükséges kísérleteket kisméretű modelleken végzik, és a mérési eredményeket a nagy kivitelre 

átszámítják. Az átszámításra szolgáló összefüggéseket kisminta törvényeknek, modell törvényeknek 

nevezzük. 

A kisminta törvények levezetése során feltételezzük: 

• a két összehasonlított gép közötti teljes geometriai hasonlóságot, 

• a két összehasonlított üzemállapot között a kinematikai hasonlóságot. A kinematikai hasonlóságot a 

sebességi háromszögek hasonlósága biztosítja. 

A valóságban egyik feltétel sem biztosítható teljes mértékben. Például: a jó hatásfok megköveteli, hogy az 

állórész és a forgórész közötti réseket a lehető legkisebb értéken tartsuk. 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. 
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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: 

• a nagygépnél D2-vel és 

• a mintánál D2m-mel. 

A vízgépen átáramló folyadékmennyiség a kilépő abszolút sebesség sugárirányú komponensével cr-rel (4.2 

fejezet) és az átömlő felülettel arányos. A két hasonlósági feltételből következik, hogy az arányossági tényező 

mindkét gépnél azonos. 

 

A kerületi sebesség az átmérővel és a fordulatszámmal arányos: 

 

A sebességi háromszögek hasonlóságából következik: 

 

Az első két egyenletekből kifejezve a sebességeket, és behelyettesítve a harmadik egyenletbe, megkapjuk az I. 

kisminta törvényt: 

 

Az Euler-turbinaegyenletet perdületmentes alakját felhasználva: 

 

A sebességi háromszögek hasonlóságát felhasználva: 

 

 

Behelyettesítés után megkapjuk a II. kisminta törvényt: 

 

A hasznos teljesítmény: 

 

Az I. és II. kisminta törvényt felhasználva kifejezhetjük a teljesítmények hányadosát is: 
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Ez a kifejezés adja a III. kisminta törvényt. 

A tapasztalat szerint az I. a II. és III. kisminta törvény az említett feltételektől való eltérés ellenére, tág D2/D2m és 

n/nm határok között a gyakorlat igényeit kielégíti (1,0 - 2,0%-os hibával). 

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 (Füzy, 1991). 

Az igen nagyméretű 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. 

3. 5.3. 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. Elsőként határozzuk meg a 

csővezeték jelleggörbéjét. A szivattyú fojtásgörbéjéhez hasonlóan a Q-H mezőben lehet ábrázolni egy 

csővezeték jelleggörbéjét is. 

Csővezeték jelleggörbéje 

A csővezeték veszteségmagasságát (nyomásveszteségét) általánosan a következő összefüggéssel adhatjuk meg: 

 

ahol: 

 

A kifejezésben szereplő sebességet fejezzük ki a térfogatárammal: 
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Helyettesítsük az előző egyenletbe: 

 

ahol: 

 

Megjegyzés: A 2. tanulási egységben a csősúrlódási tényező számítását végeztük a sebesség, valamint a 

Reynolds-szám (Re) függvényében (21. ábra. Moody diagram). Az esetek nagy részében a Reynolds-szám 

olyan nagy, hogy a csősúrlódási tényező már állandó, így a „k” tényező valóban állandónak tekinthető a „Q” 

térfogatáram függvényében. 

A továbbiakban a csővezeték karakterisztikájára a következő alakot fogjuk alkalmazni: 

 

A szivattyúk legtöbbször olyan rendszert működtetnek, ahol a folyadékáramlás megindulása előtt a szivattyúnak 

le kell győznie egy magasság-, vagy nyomáskülönbséget. Ezt az induláskor legyőzendő nyomást statikus 

terhelésnek hívjuk (Hst). Az áramlás megindulásakor, pedig az előző összefüggés szerint változik a csővezeték 

ellenállása. 

Így a csővezeték eredő karakterisztikáját kapjuk, ami nem más, mint a berendezés szállítómagasságát a 

folyadékszállítás függvényében ábrázoló görbe: 

 

Felrajzolva a Q-H mezőben, az 54. ábrán látható a (Hst) pontból induló másodfokú parabola. 

 

54. ábra. A munkapont 

A stabil munkapont 

A munkapontot a szivattyú H = f(Q) fojtásgörbéjének és a csővezeték Hc = f(Q) jelleggörbéjének a 

metszéspontja határozza meg (54. ábra). A munkapont egy egyensúlyi állapotot jelöl, amelyben a szivattyú 



 tanulási egység: Örvényszivattyúk 

jellemzői II. 
 

 64  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

éppen annyi szállítómagasságot szolgáltat, mint amennyit a csővezeték igényel. Az „M” jelű munkapont stabil 

munkapont, mert bármely kis megzavarás után visszatér eredeti helyzetébe. 

Ha valamilyen zavarás következtében a folyadékszállítás QM-ről Q’-re növekszik, akkor a zavarás megszűnte Hc 

> H, vagyis a rendszer szállítómagasság-igénye nagyobb, mint ami rendelkezésre áll. Ennek nyilvánvaló 

következménye, hogy a folyadék lassulni fog. A folyadékszállítás csökken, a munkapont elindul balra, míg az 

eredeti M pontban az egyensúly helyre nem áll (Verba, 1983). 

A labilis munkapont 

Labilis munkapont csak a jelleggörbe visszahajló, un. labilis ágán jöhet létre. Ezért az olyan jelleggörbéket, 

amelynek visszahajló ága van, labilis jelleggörbének nevezik (55. ábra). 

 

55. ábra. A labilis jelleggörbe 

Labilis munkapont jön létre, ha a csővezeték jelleggörbe Hc = f(Q) a labilis ágban metszi a szivattyú 

fojtásgörbéjét H = f(Q). Ekkor: Hst > Ho. A labilis munkapont a megzavarás után távolodni igyekszik korábbi 

helyzetétől. 

A labilis ágon is lehet stabil munkapont (56. ábra). Ekkor: Hst < Ho. 

 

56. ábra. Stabil munkapont a labilis ágon 

4. Összefoglalás 
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Ebben a tanulási egységben megismerkedtünk: 

• az örvényszivattyúk jelleggörbéivel, 

• az affinitás- és kisminta törvényekkel, valamint 

• a szivattyú és csővezeték közös munkapontjával. 

Összefoglalásul, az eddig tanult jellemzők használatát gyakoroljuk egy feladaton keresztül. Az 57. ábra egy 

szivattyúzási feladatot mutat. A megadott adatokkal meg kell határozni a különböző jellemzőket, az előző 

fejezetek alapján. A megadott csőrendszer vizet szállít. 

 

57. ábra. A szivattyúzás elrendezése 

Adatok: 

 

Kérdések: 
a./ Mekkora a szívóoldali és a nyomóoldali nyomás? 

b./ Mekkora szállítómagassága legyen a szivattyúnak? 

c./ Mekkora manometrikus szállítómagassága legyen a szivattyúnak? 

d./ Mekkora a szivattyú hajtásához szükséges tengelyteljesítmény? 

e./ Mekkora a szivattyú jellemző fordulatszáma? 

Megoldás: 

a./ A szívóoldali, és a nyomóoldali nyomás kiszámítása. 

A szívótartály felszínén válasszuk a „0” pontot, a szivattyú szívócsonkjában az „sz” pontot, a nyomócsonkban a 

„ny” pontot és a kifolyás helyén a „2” pontot. 

Bernoulli-egyenlet a „0” és az „sz” pontok között: 
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ahol: v0 = 0. 

Bernoulli-egyenlet az „ny” és a „2” pontok között: 

 

ahol: vny = v2 

A veszteségmagasságokat a következők szerint számíthatjuk: 

 

ahol: lsz a szívócső és lny a nyomócső teljes hossza. 

A továbbiakban szükségünk lesz mind a szívó-, mind a nyomóvezetékben kialakuló sebességre: 

 

Írjuk be a szívócső veszteségét a „0” és az „sz” pontok közé felírt Bernoulli-egyenletbe: 

 

Majd rendezzük a szívóoldali nyomásra: 

 

Behelyettesítve: 

 

Ez abszolút nyomás és nyomás mértékegységben megadva: psz = 1,44 bar. 

Ugyanígy járhatunk el a nyomóoldalon is. Írjuk be a nyomócső veszteségét az „ny” és az „2” pontok közé felírt 

Bernoulli-egyenletbe: 

 

Majd rendezzük a nyomóoldali nyomásra: 
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Behelyettesítve: 

 

Ez abszolút nyomás és nyomás mértékegységben megadva: pny = 4,61 bar 

b./ A szállítómagasság kiszámítása. 

 

Az ábra szerint a nyomó és a szívócsonk azonos magasságban van, tehát zny = zsz. 

Behelyettesítve: 

 

c./ A manometrikus szállítómagasság kiszámítása. 

 

d./ A szivattyú hajtásához szükséges tengelyteljesítmény kiszámítása. 

A hasznos teljesítmény: 

 

A bevezetett teljesítmény: 

 

e./ A szivattyú jellemző fordulatszáma. 

A jellemző fordulatszámnál a fordulatot 1/min-ban, a térfogatáramot m3/s-ban és a szállítómagasságot m-ben 

kell behelyettesíteni: 

 

A jellemző fordulatszám nem dimenziótlan mennyiség, azonban a gyakorlati alkalmazás során nem szokás a 

mértékegységet feltüntetni! A kapott jellemző fordulatszám a radiális szivattyúkra jellemző érték. 

Önellenőrző kérdések 

1. Rajzolja le, és ismertesse az örvényszivattyúk ideális és valóságos jelleggörbéit! 

2. Ismertesse a kagylógörbék fogalmát! 

3. Ismertesse a kagylódiagram szerkesztését! 
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4. Ismertesse a normálpont fogalmát! 

5. Ismertesse a tervezési pont fogalmát! 

6. Ismertesse a munkapont fogalmát! 

7. Ismertesse az affinitási törvényeket! 

8. A kisminta törvények levezetése során milyen hasonlóságokat kell betartani? 

9. Ismertesse az I. kisminta törvényt! 

10. Ismertesse a II. kisminta törvényt! 

11. Ismertesse a III. kisminta törvényt! 

12. Ismertesse a csővezeték veszteségmagasságát! 

13. Ismertesse a csővezeték eredő karakterisztikáját! 

14. Rajzolja le, és ismertesse a stabil munkapontot! 

15. Rajzolja le, és ismertesse a labilis munkapontot! 
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6. fejezet - tanulási egység: 
Örvényszivattyúk üzemviteli kérdései 

A tanulási egység célja, hogy megismerkedjünk az örvényszivattyúk legfontosabb üzemviteli kérdéseivel, 

amelyek ismerete szükséges azok üzemeltetésének megértéséhez. 

Ennek érdekében a témakör tartalma a következőket foglalja magába: 

• szivattyúk indítása és hajtása, valamint 

• szivattyúk soros és párhuzamos kapcsolása. 

1. 6.1. Szivattyúk indítása és hajtása 

Szivattyúk indítása 

A szivattyúk indításának külső és belső feltételei vannak. 

A csővezetékre kapcsolt szivattyúk indításának külső feltételei három csoportba sorolhatók, amelyek 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, ill. a 

gördülőcsapágy katalógusok irányadók. 

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

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

Erre azért van szükség, mert egy örvénygép csak akkor szívhat fel folyadékot bizonyos mélységből, ha a gép 

már eleve hozzáfolyással dolgozik, vagy ún. bemerített kivitelről van szó. A szivattyú feltöltéséhez gyakran 

csappal (szeleppel) 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 (58 .ábra). Ha nincs beépítve lábszelep, akkor a 

szivattyú legfelső pontjához csatlakozó vákuumszivattyúval légtelenítjük a gépet, ill. szívatjuk fel a folyadékot. 

A nyomóoldali elzáró szerkezetet természetesen ilyenkor el kell zárni. Hozzáfolyással dolgozó szivattyú 

feltöltéséhez elegendő a szívóoldali elzáró szerkezetet kinyitni (Nyuli, 1981). 

 

58. ábra. Lábszelep szívókosárral 

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

azonban, hogy a nyomócsövön légbeáramlást gátló tolózár vagy visszacsapó-szelep legyen, továbbá a szívóoldal 

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

kéziszivattyú. 

A belsőégésű motor kipufogógázának mozgási energiáját használja fel légtelenítésre az injektoros berendezés 

(59. ábra). 
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59. ábra. Injektoros légtelenítő. 1. megkerülő vezeték, 2. injektor, 3. szelep, 4. légtelenítőcső 

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

A szivattyúház állandó vízfeltöltésére a berendezésben nincs sem láb-, sem visszacsapó szelep. 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 (60. ábra). 

 

60. ábra. Indítótartályos szivattyú 

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! 

Tengelytömítések feladata: 

• a vízgépen belüli, a légkörinél nagyobb nyomású folyadék kiáramlását megakadályozni, vagy 

• meggátolni a külső levegő beáramlását. 

A vízgépekben két fajta tengelytömítés szokásos: 
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• a tömszelencés és 

• a csúszógyűrűs. 

A tömszelence tömítések az utánállítható tömítő erőt adó tömítések csoportjába tartoznak. A tömítendő 

tengelyre ható, radiális irányú fajlagos nyomóerőt a tömszelence üregbe helyezett tömítés axiális irányú 

összenyomásával keltjük. 

A tömítőanyag megválasztása elsősorban a tömítendő közeg fajtája és hőmérséklete szerint történik. A 

tömítőanyagok egy része a kenőanyagot tárolja és üzem közben viszonylag lassan kibocsátja. 

A tömszelence tömítéseknek általában nagy a súrlódási ellenállásuk és ennél fogva kopásuk is, ezért az után 

állíthatóságukról gondoskodni kell (61. ábra). 

 

61. ábra. Tömszelence 

A csúszógyűrűs tömítések a forgó tengelytömítések csoportjába tartoznak. A csúszógyűrűs homloklap tömítés 

két különböző nyomású tér között tömít a tengelyre merőleges, axiális felületen. 

A konstrukció előnye, hogy kizárja a tengely palástjának kopását, mivel a tömítő hatás nem a tengely felületén 

jön létre (62. ábra). 
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62. ábra. Csúszógyűrűs tömítés 

Felosztásuk a funkciótól és gyártótól függően igen sokféle lehet. 

A csúszófelületek működési elve alapján megkülönböztetünk hidrosztatikus, hidrodinamikus és a kettő 

kombinációjával készült hidrosztatikus-hidrodinamikus csúszógyűrűs homloklap tömítéseket. 

Hidrosztatikus tömítésről akkor beszélünk, ha kenő-, hűtő-, vagy zárófolyadékot juttatnak p nyomással 

furatokon vagy körhornyon keresztül a csúszófelületre. 

Azokat a tömítéseket, amelyeknek a csúszófelületén olyan kivágásokat készítenek, amelyek a forgás hatására 

hidrodinamikus nyomást és kenőfilmet alakítanak ki, hidrodinamikus csúszógyűrűs tömítéseknek nevezzük. 

Az előbbiekben leírt két tömítésfajta egyesítésével alakítható ki a kombinált hidrosztatikus- hidrodinamikus 

csúszógyűrűs tömítés. 

A csúszógyűrűs tömítések felhasználás szempontjából igen sok jó tulajdonsággal rendelkeznek, ami széles 

felhasználási lehetőséget biztosít számukra: 

• a tömítendő tengelyméret d = 5...500 mm között változhat, 

• a maximális nyomás elérheti az 500 bar-t, 

• hőmérséklettartománya -200 °C-tól +450 °C-ig terjed, és 

• a csúszási sebességtartomány akár 100 m/s is lehet. 

A csúszógyűrűs tömítéseknél csak kivételes esetekben alkalmaznak tiszta fém anyagpárosítást, mert a 

felületeket ritkán választja el egymástól hidrodinamikus kenőfilm, és a felületek érintkezésére mindig számítani 

kell. 

A fém-fém anyagpárosítás a nagyobb súrlódási tényező, a berágódási veszély és a termikus repedések 

képződése miatt nem vált be. 

Különleges esetekben, pl. erősen abrazív folyadékok tömítésénél, kemény karbidok vagy fémbevonatú 

csúszófelületeket használnak. 

Olaj tömítésére grafittartalmú edzett acél - öntöttvas vagy színesfém - anyagpárosítást alkalmaznak. 

A csúszógyűrűs tömítések legtöbbjénél műanyag vagy szénkerámia gyűrűt párosítanak fémoxid vagy 

karbidgyűrűvel. 
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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 kifolyólag fölöslegesen még külön is terheljük azt. 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 elzáró szerelvény zárva legyen, mert különben a 

villamos hajtógépet úgy túlterhelhetjük, hogy az tönkre is mehet. A nagy 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 indításának belső feltétele a berendezés statikus terhelőmagasságának (Hst) és a szivattyú 

üresjárási szállítómagasságának (Ho) viszonyában jelentkezik, amit az előző fejezetben már tárgyaltunk: 

H0 > Hst 

SZIVATTYÚK HAJTÁSA 

Az örvényszivattyúk hajtása történhet villamos motorral vagy belsőégésű motorral. 

Villamos motorral történő hajtás 

Az örvényszivattyúk hajtására leggyakrabban villamos motorokat használnak (63. ábra). Ahol villamos energia 

nem áll rendelkezésre, a belsőégésű, főképpen dízelmotorokat alkalmazzák. 

 

63. ábra. Örvényszivattyú hajtása villamos motorral 

A szivattyúk a következő villamos motorokkal üzemeltethetők: 

• rövidre zárt forgórészű, aszinkron indukciós; 

• csúszógyűrűs, aszinkron indukciós; 

• kollektoros indukciós; 

• szinkron motorok és 

• egyenáramú motorok, valamint 

• különleges kapcsolású villamos hajtások. 
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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 centrifugál szivattyú zárt tolózár vagy visszacsapó szelep melletti indításkor csak 

kis forgatónyomatékot igényel. Ezt a rövidre zárt indukciós motor indítónyomatéka meghaladja (64. ábra). 

M = C•n2 

ahol: C arányossági tényező, a valóságos nyomatékgörbe és az elméleti parabola közötti egyenlőség 

helyreállítását magában foglaló korrekciós tényezőket tartalmazza [Nms2]. 

 

64. ábra. Az aszinkronmotor és a centrifugál szivattyú nyomatékgörbéje 

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 centrifugál szivattyú nyomatékgörbéjét - 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 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 a névleges 

nyomatéknak mintegy 2-10%-a. 

A zárt nyomócsővel indított centrifugál szivattyúk nyomatékfelvétele a névleges 25 - 35 %-a. Nagyobb 

jellemző fordulatú szivattyúknál ennél nagyobb érték is előfordulhat. Ha zárt visszacsapó szeleppel indítunk, az 

kb. a névleges fordulat 75%-ánál nyílik ki, miközben a szivattyú forgatónyomatéka fokozatosan emelkedik a 

névleges értékéig. Ha a centrifugál szivattyút nyitott nyomóvezetékkel indítjuk, és nincs visszacsapó szelep, a 

nyomatékigény már zérus fordulattól kezdve meredekebben emelkedik. 

A félaxiális átömlésű és szárnylapátos szivattyúk nyomatékgörbéje a centrifugál szivattyúkéhoz 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. 
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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 - teljesítményt igénylő 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 szinkron motorok egyben a hálózat 

teljesítménytényezőjének javítására is alkalmasak. Gerjesztési áramuk beállításával ugyanis befolyásolható a 

 

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 Kramer-féle kapcsolást 

alkalmazzák. Számottevő üzemi előnyeik ellenére elterjedésük még várat magára, egyrészt mert drágák, 

másrészt mert 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. 

Belsőégésű motorral történő hajtás 

A hordozható szivattyúk üzemeltetése elsősorban belsőégésű motorokkal oldható meg. Ilyen szivattyúk az 

öntözésre, a belvízvédelemre és az árvízvédelemre használatos berendezések. Ezek vagy közvetlenül 

(tengelykapcsolón át) vagy fogaskerekes hajtóművek közbeiktatásával, ritkábban szíjhajtással működtetik a 

szivattyúkat. A 65. ábra egy közvetlen a benzinmotor tengelyére szerelt szivattyút mutat. 

 

65. ábra. Örvényszivattyú hajtása benzinmotorral 
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A benzinmotoros kisebb aggregátok röpsúlyos tengelykapcsolóval kerülnek forgalomba. Csakis így érhetjük 

el, hogy az alacsony fordulatszámon (amikor a benzinmotor nyomatéka kicsi) a szivattyú ne fékezze a motort az 

üzemi fordulatszám kialakulásában. 

Ezek a szivattyú aggregátok a kevéssé szennyezett munkagödrök, ipari gödrök vízmentesítésére szolgálnak. 

Rendszeresen használják a Katasztrófa védelem és a Tűzoltóság telephelyein. 

A nagyobb teljesítményű szivattyú aggregátoknál szinte kizárólag dízelmotort használnak (66. ábra). 

 

66. ábra. Örvényszivattyú hajtása dízelmotorral 

A Diesel-motorok nyomatékgörbéje lapos, az Otto-motoroké domborúbb. A szivattyúk nyomaték-görbéjét 

laposan, csak kis szög alatt metszik. Ezért nem célszerű a teljes motortöltésnek megfelelő nyomaték-, illetve 

teljesítménygörbén való működtetésük. 

Arra kell tehát törekednünk, hogy a dízelmotor regulátorának beavatkozása után kialakuló meredekebb 

szakaszon üzemeljünk. A belsőégésű motorral hajtott kis jellemző fordulatszámú szivattyú (Q-H) jelleggörbéje 

ekkor mindig meredekebb, mint az állandó fordulatszámhoz tartozó (Q-H) jelleggörbe (67. ábra). 

Az ábrán a meredekebb jelleggörbe kialakulása is megfigyelhető. Ismerjük a szivattyú teljesítményfelvételi 

jelleggörbéit (jobb alsó mező) három - a regulációs tartományba eső- állandó fordulatszámon (bal alsó mező). 

Ha e három (állandó) fordulatszámhoz tartozó pontot megfelelően vetítjük (jobbra, majd felfelé), 

meghatározhatjuk a meredekebb, szállítási jelleggörbét kijelölő pontokat. 

Az így kapott szállítási jelleggörbét (Q-H) nevezzük „sajátmotoros jelleggörbének”. A bal felső mezőben még 

a fajlagos üzemanyag-fogyasztást is felrajzoltuk. 
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67. ábra. Örvényszivattyú dízelmotoros hajtása 

Az öntözés céljára szolgáló villamosmotoros szivattyúk általában közvetlen hajtással, a két gépegység közé 

iktatott bőr- vagy gumidugós tengelykapcsolóval, esetleg Hardy-tárcsás erőátviteli szerkezettel készülnek. A 

belsőégésű motorral rendelkező öntözőszivattyú aggregátorokba oldható, kézi működtetésű, egy-tárcsás, 

száraz tengelykapcsolókat építenek. Bennük a szivattyú tengelye gyorsító hajtómű közbeiktatásával kapja a 

hajtást. A 68. ábra egy mobil, dízelmotorral hajtott szivattyú körvonalrajzát mutatja. 

 

68. ábra. Dízelmotorral hajtott szivattyú körvonalrajza 
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2. 6.2. Szivattyúk soros és párhuzamos kapcsolása 

A redukált jelleggörbe 

Igen gyakori a szivattyúk olyan telepítése, amikor több gép dolgozik egy vezetékre, vagy egy, ill. 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. 

Szivattyúk soros kapcsolása 

Soros üzemre akkor kerül sor, ha a kívánt szállítómagasság a rendelkezésre álló szivattyúk egyikével sem 

állítható elő. 

A 69. ábra két szivattyúra mutatja be a soros kapcsolást. Legyen két olyan szivattyúról szó, amelyek 

jelleggörbéje SI és SII. 

Soros kapcsolásban SI nyomócsonkja után az elzárószerkezettől a folyadékot az SII 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 SI gép H1 szállítómagassága 

után a folyadék az SII gépben a H2 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 H2 szállítómagasságainak összegével: 

Hs = H1 + H2 

 

69. ábra. Szivattyúk soros kapcsolása 

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 estén 

már a másik szivattyú turbinaként működteti az SI szivattyút. 

Szivattyúk párhuzamos kapcsolása 
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Párhuzamos kapcsolásban (70. ábra) 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: 

Qp = Q1 + Q2 

 

70. ábra. Szivattyúk párhuzamos kapcsolása 

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. 

Kapcsoljunk párhuzamosan adott C jelű (71. ábra) jelleggörbéjű csővezetékre egymás után több azonos 

jelleggörbéjű szivattyút. 

A 71. 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 a hatásfokcsökkenés is megfigyelhető, ami az üzem gazdaságosságát rontja. 

Ezért rendszerint három-négy szivattyúnál többet nem érdemes párhuzamosan kapcsolni. 
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71. ábra. Több azonos szivattyú párhuzamos kapcsolása 

3. Összefoglalás 

Ebben a tanulási egységben megismerkedtünk az örvényszivattyúk legfontosabb üzemviteli kérdéseivel, 

amelyek a következők voltak: 

• szivattyúk indítása és hajtása, valamint 

• szivattyúk soros és párhuzamos kapcsolása. 

Önellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a szivattyúk indításának külső és belső feltételeit! 

2. Mi a lábszelep feladta? 

3. Mi a tengelytömítések feladata? 

4. Milyen tengelytömítések ismeretesek? 

5. Jellemezze a tömszelencés tengelytömítést! 

6. Jellemezze a csúszógyűrűs tengelytömítést! 

7. Hogyan oldható meg az örvényszivattyúk hajtása? 

8. Ismertesse a villamos motorral történő hajtást! 

9. Ismertesse a belsőégésű motorral történő hajtást! 

10. Rajzolja le, és ismertesse a szivattyúk soros kapcsolását! 

11. Rajzolja le, és ismertesse a szivattyúk párhuzamos kapcsolását! 
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7. fejezet - tanulási egység: 
Örvényszivattyúk szabályozása 

A tanulási egység célja, hogy megismerkedjünk az örvényszivattyúk legfontosabb szabályozásának 

kérdéseivel, amelyek ismerete szükséges azok üzemeltetésének megértéséhez. 

Ennek érdekében a tanulási egység tartalma a következőket foglalja magába: 

• szabályozás fojtással, 

• szabályozás fordulatszám-változtatással, 

• szabályozás az előperdület változtatásával, 

• szabályozás lapátszög változtatással, 

• szabályozás megcsapolással és 

• szakaszos szabályozás. 

1. 7.1. Szabályozás fojtással 

Az örvényszivattyú szabályozására több lehetőség van. A lehetőségek egy része nem alkalmaz 

változtatásokat magán a gépen, a másik része éppen ellenkezőleg, ilyen változtatásokon alapul. 

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 72. ábra szemléltető módon mutatja. 

 

72. ábra. Fojtásos szabályozás 
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Az ábrában az η = 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 a 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 72. 

ábrán vonalkázás emeli ki azokat a metszékeket, amelyek a fojtással kapcsolatban fellépő áramlási veszteségek 

nagyságát adják. Külön kiemeltük a Q1, ill. 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, vagyis a szabályozott gép hatásfokát és hatásfokgörbéjét. Az így kapott görbe a 72. ábra ηfo = 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 hajtó motorokat 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 

kezelhető és különösebb szaktudást nem 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. 

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. 

2. 7.2. Szabályozás fordulatszám-változtatással 

A fojtásos szabályozás legnagyobb hátránya az eredő hatásfok romlása. A szabályozás gazdaságossága 

lényegesen javítható, ha sikerül a fojtási veszteségeket kiküszöbölni. 

A 73. ábrán tekintsük adottnak, a szivattyúnak nA fordulatszámhoz tartozó jelleggörbéjét és a csővezeték „Cs” 

jelleggörbéjét. Ezekkel az „A” munkapont és a hozzá tartozó folyadékszállítás QA is ismert. A szükséges 

térfogatáram QB, amely egy kisebb térfogatáram megvalósítása. 
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73. ábra. Fordulatszám-szabályozás 

Ha nem fojtunk, akkor a csővezeték jelleggörbéje a szabályozás folyamán nem változik meg, vagyis QB-hez a 

„B” munkapontnak kell tartoznia. Ez viszont azt jelenti, hogy a gép fordulatszámát nA-ról nB-re kell csökkenteni. 

A szivattyút tehát fordulatszám-változtatással szabályozzuk. 

Igen gazdaságos szabályozáshoz jutunk, ha a szivattyút hajtó motor fordulatszáma gazdaságosan 

változtatható. A 73. ábrán felrajzolt kagylódiagram azt mutatja, hogy a szabályozás folyamán a gép hatásfoka 

mennyire változott. A kiindulás „A” 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 ("B”). 

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. 

Adott H(Q, n) és csővezeték jelleggörbe esetén a QB-hez tartozó nB fordulatszám meghatározásához az affinitás 

törvényét használjuk fel. 

Az affinitás törvényét az affin parabolán fekvő összetartozó pontokra alkalmazva: 

 

A gazdaságosság megítélésekor természetesen nem hagyható figyelmen kívül a jó hatásfokú változtatható 

fordulatszámú hajtás - pl. a változtatható fordulatszámú villamos motor - járulékos beruházási költségei sem. 

3. 7.3. Szabályozás az előperdület változtatásával 

Ez a szabályozási mód főleg gázt szállító gépeknél terjedt el, 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 74. ábra. 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. 
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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. 

 

74. ábra. Előperdület-szabályzó (Varga, 1974) 

Vizsgáljuk meg a kérdést a végtelen sűrű lapátozású modell kapcsán. A 75. ábra egy szivattyú belépő és kilépő 

sebességi háromszögeit mutatja. A v1, w1 és u1 oldalakból álló háromszög a perdületmentes belépéshez a 

belépésnél v1u = 0, akkor - mivel a lapátszög nem változik - a belépő háromszög a v1, w1 és u1 oldalakkal van 

határolva. 

Az elméleti folyadékszállítás tehát az iránytörés nélküli belépésnél: 

 

helyette: 

 

lesz és mivel v’1m < v1m , tehát Q’e < Qe. Tehát a pozitív előperdület a v1u, és u értelmében mutat, α’1 < π/2- az 

iránytörés nélküli belépésnél a térfogatáram csökkenését okozza. 

Emiatt a 75. ábra szerint a kilépésnél is csökken a meridiánsebesség. Ha a perdületmentes belépéshez a v2, w2 és 

u2 oldalakkal adott kilépési háromszög tartozott, akkor a v’1u-hoz a v’2, w’2 és u’2 által határolt kilépő háromszög 

tartozik. 
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75. ábra. Sebességi háromszögek 

Negatív előperdület esetén, α’’1 < π/2, akkor az iránytörés nélküli belépéshez a meridiánsebesség növekszik, 

vagyis az elméleti térfogatáram szintén nő: 

 

Ezzel növekszik a kilépésnél a meridiánsebesség is v2m-ről v’2m-re. A 75. ábrából az is nyilvánvaló, hogy a 

perdületszabályozással nemcsak v1u, változik meg, hanem v2u is. 

Az elmondottak az iránytörés nélküli belépésre vonatkoztak. Más eredményre jutunk természetesen akkor, ha 

valamely rögzített Q-nál vizsgáljuk az előperdület hatását, Vagyis azt nézzük, hogy a perdületmentes belépéshez 

tartozó jelleggörbe valamely Q-hoz tartozó pontja változatlan Q mellett hová tolódik el. Ebben az esetben v2u, 

nem függ az előperdület nagyságától, és ezzel: 

 

Vagyis v1u növekedésével He csökken, ill. negatív előperdületet adva növekszik. 

A perdületszabályozás kapcsán kell megemlíteni a nem szándékos beavatkozás révén létrejött, hanem a gép 

beépítése folytán spontán előálló előperdület hatását is. Egy helytelenül kiképzett szívótér vagy akár a gép elé 

épített ívdarab is létrehozhat előperdültet. 

Hasonló a helyzet az aknába telepített függőleges tengelyű gépeknél is, ha az akna aszimmetrikus. Különösen 

alkalmas perdületes áramlás előállítására két egymást követő különböző síkú ívdarab. Ne csodálkozzunk, ha 

ezek után ilyen esetben a szivattyú jelleggörbéje a mért jelleggörbétől lényegesen eltér, hiszen a hibás 

beépítéssel spontán perdületszabályozást hajtottunk végre. 

4. 7.4. Szabályozás lapátszög változtatással 
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Nagy jellemző fordulatszámú gépeknél ennek a szabályozási módszernek igen nagy jelentősége van. 

Ebben az esetben a szivattyú fojtása nem engedhető meg, mert az a hajtó motor 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. 

 

76. ábra. Axiális szivattyú járókerék lapátjainak állításával módosított jelleggörbe 

A fél-axiális 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 (76. ábra). 

A szárnylapátos szivattyú egy jelleggörbe sereggel jellemezhető. Egy-egy lapátszöghöz tartozó hatásfokgörbék 

burkológörbéje adja tulajdonképpen a jó hatásfokot egy széles térfogatáram tartományon. 

5. 7.5. Szabályozás megcsapolással 

A folyadékmennyiség szabályozásának további módja a megcsapolásos szabályozás. Ebben az esetben a 

szivattyú nyomócsonkja után a „Cs” fővezetéket (77. ábra) 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 megcsapoló vezeték között oszlik 

meg. 
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77. ábra. Szabályozás megcsapolással 

A munkapont helyének meghatározásához csupán az eredő csővezetékgörbét kell megrajzolni „ΣC” – 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 megcsapoló vezetéken 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 = Qmax és Q = 0 igen tág értékek között mozog. 

Az eredő csővezetékgörbe megrajzolása után megállapítható az is, hogy a fő- és a megcsapoló vezeték között 

hogyan oszlik szét a teljes Q 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. 

6. 7.6. Szakaszos szabályozás 

A szabályozási eljárások között vannak azonban olyanok is, amelyeknél a szabályozott mennyiség csak 

fokozatokban, lépcsőkben, változtatható meg. Az ilyen jellegű szabályozásokat szakaszos szabályozásnak 

nevezzük. 
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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 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, ill. zárják be, és 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 méreteit (pl. víztorony) növeli meg, aminek 

beruházási költség vonzata 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 újra indul és feltölti azt. A tároló lehet egy medence 

vagy nyomás alá helyezett légüst is. 

A szakaszos szabályozás egy másik módja a gépváltás. Ez a módszer egyaránt használható a szállítómagasság 

és 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 rend-szert alkotnak, 

hogy sorba kapcsolásukkal a kívánt és különböző üzemi követelmények kielégíthetők. A soros üzemeltetést az 

előző 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 az előző fejezetben foglalkoztunk. Az öntöző 

szivattyútelepek többsége ezt a szabályozási módszert alkalmazza összekapcsolva egyéb szabályozásokkal is. 

A szakaszos szabályozás során a gépet tulajdonképpen csak ki-, ill. 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. 

7. Összefoglalás 

Ebben a tanulási egységben megismerkedtünk az örvényszivattyúk szabályozásával, amelyek a következők 

voltak: 

• szabályozás fojtással, 

• szabályozás fordulatszám-változtatással, 

• szabályozás az előperdület változtatásával, 



 tanulási egység: Örvényszivattyúk 

szabályozása 
 

 89  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• szabályozás lapátszög változtatással, 

• szabályozás megcsapolással és 

• szakaszos szabályozás. 

Ezzel a második témakör végéhez értünk. Összefoglalásul tekintsük át az örvényszivattyúk típusait. 

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

szivattyúkat. Egy járókerékkel rendelkeznek 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 átjut a következő 

járókerékbe. Ezek a többfokozatú szivattyúk. Különleges fajtájuk az ellenáramlású szivattyú. Benne két vagy 

több, sorba kapcsolt járókerék egymásnak háttal helyezkedik el. Beépítési változataik 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. 

A járókerék lapátjai két forgásfelület között is elhelyezkedhetnek. Ezek zárt járókerekek előlappal és hátlappal is 

rendelkeznek. Lehetnek egyoldalt határoltak, előlap nélküli kivitelek. 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. 

AZ EGYFOKOZATÚ CSIGAHÁZAS SZIVATTYÚ 

Két főrészből, a tengely csapágyazásából és a hidraulikus elemeket összefogó egységből állnak. A 

tulajdonképpeni szivattyú tehát a csapágyazást magában foglaló bakon foglal helyet (78. ábra). 

 

78. ábra. Egyfokozatú csigaházas szivattyú 

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

Csapágyazásuk rendszerint egységes, de az átviendő teljesítmény és a fordulatszám függvényében - 
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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 esetleges 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. 

KETTŐS BEÖMLÉSŰ CENTRIFUGÁL SZIVATTYÚK 

Bonyolultabb szerkezetük számos előnnyel jár. Például a szivattyú 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 (79. ábra). 

 

79. ábra. Kettősbeömlésű szivattyú metszete 

A szívó- és nyomócsonk tengelye merőleges a szivattyútengelyre, és bármelyik tengelyvégről hajtható. 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 járókerékkel együtt szerelhetők be. A két házfelet rendszerint két félből álló 

résgyűrű illeszti össze. 

TÖBBFOKOZATÚ CENTRIFUGÁL SZIVATTYÚK 

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 át jut a következő járókerékbe, tehát az ezek 

létesítette nyomások összegeződnek (80. ábra). 
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80. ábra. Többfokozatú centrifugál szivattyúk 

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 

kiegyenlítő-tárcsa egyensúlyozza ki. Kis szivattyúk kiegyenlítő tárcsa nélkül is készülnek. A 81. 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 82. ábrán egy 

többfokozatú búvárszivattyú látható. 

 

81. ábra. Hosszútengelyes szivattyú 
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82. ábra. Többfokozatú búvárszivattyú 

AXIÁLIS SZIVATTYÚK 

Axiális szivattyúkat olyankor alkalmaznak, amikor viszonylag kis emelőmagasságra van szükség, viszont nagy 

mennyiség szállítása szükséges (83. ábra). Árvíz és belvíz átemelésére használják ezeket a típusokat. 

 

83. ábra. Propeller járókerék axiális szivattyúkhoz 

Önellenőrző kérdések 

1. Sorolja fel az örvényszivattyúk szabályozásának lehetőségeit! 

2. Rajzolja le, és ismertesse a szivattyúk szabályozását fojtással! 

3. Rajzolja le, és ismertesse a szivattyúk szabályozását fordulatszám-változtatással! 

4. Rajzolja le, és ismertesse a szivattyúk szabályozását az előperdület változtatásával! 

5. Ismertesse a szivattyúk szabályozását lapátszög változtatással! 
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6. Rajzolja le, és ismertesse a szivattyúk szabályozását megcsapolással! 

7. Ismertesse a szivattyúk szakaszos szabályozását! 



   

   
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

III. rész - témakör: Térfogatkiszorítású 
szivattyúk 

A fejezet célja, hogy megismerkedjünk a volumetrikus vagy más néven térfogatkiszorítású szivattyúkkal. 

A térfogat kiszorítás elvén működő gépek csoportosítása sokféle szempont alapján történhet. 

A kiszorító elemek szerkezettípusa szerint: 

• dugattyús 

• fogaskerekes, 

• csúszólapátos, 

• csavarorsós. 

A kiszorító elem mozgása szerint: 

• A kiszorító elem mozgása szerint: 

• soros dugattyús, 

• axiál dugattyús, 

• radiál dugattyús. 

• “Forgódugattyús” szivattyúk: 

• fogaskerék szivattyúk, 

• csavarszivattyúk. 

A szállított mennyiség szabályozhatósága szerint: 

• Állandó szállítású szivattyúk: 

• fogaskerék szivattyúk (külső vagy belső fogazású) 

• csavarszivattyúk, 

• kézi hajtású dugattyús szivattyúk. 

• Állítható, szabályozható szivattyúk: 

• csúszólapátos, 

• axiáldugattyús 

• radiáldugattyús 
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8. fejezet - tanulási egység: 
Dugattyús szivattyú 

A dugattyús szivattyúk általában dugattyúból, hengerből és a szivattyúba beépített szívó- és nyomószelepekből 

állnak. Az egyfejes (simplex) szivattyúk egy hengerből és dugattyúból állnak, de léteznek két, három, sőt 

többhengeres kivitelek is. 

 

84. ábra. Dugattyús szivattyú. Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Szivattyú 

1. 8.1. Egyszeres- és kettős működésű szivattyúk 

Az egyszeres működésű szivattyúk egy szívó és egy nyomó lökettel rendelkeznek, míg a kettős 

működésűeknél mindkét irányban van egyaránt szívó és nyomó löket. 

A dugattyús szivattyúkat meghajthatjuk levegővel, gőzzel vagy erőgép (elektromotor, robbanómotor) 

meghajtással. Ezeket a szivattyúkat a 19. században főként gőzhajtással gyártották, főként kazántáp 

szivattyúként. Korunkban főleg nagy nyomások előállítására ill. viszkózus anyagok szivattyúzására használják, 

a legtöbbször elektromos és sűrített levegő hajtással. 

A 85. ábrán egyszeres működésű dugattyús szivattyú elrendezése látható. A hengerben dugattyú végez 

alternáló mozgást. A dugattyú keresztfejhez csatlakozik, amely a forgattyús hajtómű körmozgását egyenes 

vonalú alternáló mozgássá alakítja. A rajzolt forgásiránynál a dugattyú most a bal oldali „F” holtponttól a jobb 

oldali „A” holtpont felé halad. 
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85. ábra. Egyszeres működésű dugattyús szivattyú 

Míg a forgattyúcsap „F”-ből „A”-ba jut, a dugattyú a forgattyúkör átmérőjével egyenlő s=2R lökethosszat 

teszi meg, miközben a hengerbe A•s (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 A•s (m3) folyadéktérfogatot a 

nyomócsövön keresztül magasságba, az un. nyomómagasság szintjére kényszeríti (86. ábra). 

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 felület és a sebesség szorzata. Bár a 

dugattyú „A” felülete állandó, „v” sebessége folyamatosan változik a forgattyús hajtómű mozgástörvényei 

szerint. 

A 86. ábrán szívó- és nyomóvezetékkel ellátott, egyszeres működésű dugattyús szivattyú folyadékszállítása 

látható. 

Elméleti folyadékszállítás (87. ábra): 

Qe = A•v 

ahol: A a dugattyú homlokfelülete, v forgattyús hajtóműnél a dugattyú sebessége. 

így: 
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86. ábra. Folyadékszállítás egyszeres működésű dugattyús szivattyúval. (h1 szívómagasság, h2 

nyomómagasság) 

 

87. ábra. Elméleti folyadékszállítás függvénye 

Elméleti közepes (geometriai) folyadékszállítás: 

 

ahol: n motor fordulatszáma, s lökethossz, V lökettérfogat. 

Valóságos közepes folyadékszállítás: 

 

ahol ηv volumetrikus hatásfok. 

Mivel a szelepek nem zárnak illetve nyitnak szinkronban a holtpontoknak megfelelően, ezért mindig van 

folyadék visszaáramlás, ezt veszi figyelembe a volumetrikus hatásfok. 

Szívómagasság (h1): 

Szívóütemben legyen p = p1 (vákuum esetén p1 ≈ 0 ). 
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Felírható az alábbi nyomásegyensúly: 

 

ebből: 

 

ha p1 = 0, akkor: 

 

Víz esetén: 

 

A valóságos esetben ennél kisebb a szívómagasság (6-8 m). 

Nyomómagasság (h2): 

Nyomóütemben legyen p = p2. 

Felírható az alábbi nyomásegyensúly: 

 

ebből: 

 

A h2 – nek csak szilárdságtani korlátja van. 

 

Valóságos szállítómagasság: 

 

ahol: ηh hidraulikus hatásfok 

A hidraulikus hatásfok a belső súrlódás miatt bekövetkező áramlási veszteségeket veszi figyelembe. 

Indikátor diagram 
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88. ábra. Elméleti indikátor diagram 

A dugattyú mozgatásához szükséges erő: 

Szívóütemben: 

 

Nyomóütemben: 

 

Indikált (hasznos) munka: 

 

Indikált (hasznos) teljesítmény: 

 

Nyomáskülönbség az elméleti szállítómagasságból: 

 

Az indikált teljesítmény: 

 

A motor teljesítményszükséglete (Pö): 

 

ahol: ηm mechanikus hatásfok 

Valóságos szállítómagasság: 
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Valóságos közepes folyadékszállítás: 

 

A vízszállítás egyenletességét többféle módon lehet biztosítani, pl. 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 „B”-ben nyomóütem esik, tehát a vízszállítás szempontjából nincs ütemkihagyás (89. és 90. 

ábra). 

 

89. ábra. Kettős működésű dugattyús szivattyú 

 

90. ábra. Vízszállítás változása egyszeres- és kettős működés esetén 

2. 8.2. Radiál- és axiáldugattyús szivattyúk 

RADIÁLDUGATTYÚS SZIVATTYÚ 

A radiáldugattyús szivattyú kiszorító elemei a forgórészben elhelyezett, sugárirányban mozgó dugattyúk 

(91. ábra). A forgórész az állórész tengelyéhez képest excentrikusan helyezkedik el. Az excentricitás 

rendszerint változtatható. 
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91. ábra. Radiáldugattyús szivattyú. Forrás: http://www.animatedsoftware.com/pumpglos/radialpi.htm 

A radiáldugattyús szivattyú elvi vázlata a 92. ábrán látható. Az állórészhez (2) képest "e" excentricitással 

helyezkedik el a forgó (1) dugattyútest, a forgórész (rotor). A forgórésszel együtt forognak a dugattyúk (3). A 

dugattyúk kívül az állórészhez támaszkodnak és a forgórész belsejében elhelyezett álló vezérlő csatornatest (4) 

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 vezérelik. 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. 

 

92. ábra. Radiáldugattyús szivattyú szerkezete (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: h = 2e. 

Behelyettesítve és figyelembe véve a veszteségeket, a tényleges szállítás: 

http://www.animatedsoftware.com/pumpglos/radialpi.htm
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A folyadékszállítás valóságos időbeli alakulását szemlélteti a következő 93. ábra. 

Itt nyolc dugattyúval ellátott gép folyadékszállítását láthatjuk. 

 

92. ábra. Radiáldugattyús szivattyú szállítása a szögelfordulás függvényében 

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 folyadékszállítást egyszerűen változtathatjuk az „e” excentricitás változtatásával. Ha a szivattyú álló 

részét az I-II egyenes mentén eltoljuk, az „e” excentricitás csökken. Ha a ház (2) és a forgó dugattyútest (1) 

forgáspontja egybeesik, 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. 

AXIÁLDUGATTYÚS SZIVATTYÚ 

 

93. ábra. Ferdetengelyes axiáldugattyús szivattyú (Dolgos, 1998) 
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Az axiáldugattyús szivattyú felépítése látható a 93. ábrán. Az (1) forgó dugattyútest a (2) álló házban forog. A 

(3) tengely (4) kardáncsukló segítségével forgatja a vele „φ” szöget bezáró forgó dugattyútestet, valamint az (5) 

tárcsát. Az (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 a 

(8) álló vezérlő csatornatestet félkör alakú vezérlő csatornái felett mozognak. 

A félkör alakú vezérlő csatornák 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 „φ” szög nagyságával lehet befolyásolni. Itt is megváltoztatható 

a folyadékszállítás iránya az ellentétes irányú szög beállításával. A meghajtás módja lehet, az úgynevezett 

ferde tárcsás kivitel is, amelynek rajzát a 94. ábrán láthatjuk. 

 

94. ábra. Ferdetárcsás axiáldugattyús szivattyú (Dolgos, 1998) 

3. Összefoglalás 

Ebben a tanulási egységben megismerkedtünk a dugattyús rendszerű térfogatkiszorítású szivattyúkkal, 

amelyek a következők voltak: 

• egyszeres- és kettős működésű szivattyúk, valamint 

• radiál- és axiáldugattyús szivattyúk. 

Önellenőrző kérdések 

1. Csoportosítsa a térfogatkiszorítású szivattyúkat a kiszorító elemek szerkezettípusa szerint! 

2. Rajzolja le, és ismertesse az egyszeres működésű dugattyús szivattyút! 

3. Határozza meg az egyszeres működésű dugattyús szivattyú elméleti folyadékszállítását! 

4. Rajzolja le az egyszeres működésű dugattyús szivattyú elméleti folyadékszállítás függvényét! 

5. Határozza meg az egyszeres működésű dugattyús szivattyú elméleti közepes (geometriai) folyadékszállítását! 

6. Határozza meg az egyszeres működésű dugattyús szivattyú valóságos közepes folyadékszállítását! 

7. Határozza meg az egyszeres működésű dugattyús szivattyú szívómagasságát! 

8. Határozza meg az egyszeres működésű dugattyús szivattyú nyomómagasságát! 
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9. Határozza meg az egyszeres működésű dugattyús szivattyú szállítómagasságát! 

10. Rajzolja le az egyszeres működésű dugattyús szivattyú elméleti indikátor diagramját! 

11. Határozza meg egyszeres működésű dugattyús szivattyú esetén a dugattyú mozgatásához szükséges 

erőt! 

12. Határozza meg az egyszeres működésű dugattyús szivattyú indikált (hasznos) munkáját! 

13. Határozza meg az egyszeres működésű dugattyús szivattyú indikált (hasznos) teljesítményét! 

14. Határozza meg az egyszeres működésű dugattyús szivattyú hajtásához a motor 

teljesítményszükségletét! 

15. Rajzolja le, és ismertesse a kettős működésű dugattyús szivattyút! 

16. Rajzolja le, és hasonlítsa össze a vízszállítás változását egyszeres- és kettős működés esetén! 

17. Rajzolja le, és ismertesse a radiáldugattyús szivattyút! 

18. Határozza meg a radiáldugattyús szivattyú által szállított közepes elméleti folyadékszállítás értékét! 

19. Határozza meg a radiáldugattyús szivattyú tényleges szállítását! 

20. Mi a különbség a ferdetengelyes és a ferdetárcsás axiáldugattyús szivattyú között? 
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9. fejezet - tanulási egység: Szelep 
nélküli térfogatkiszorítású szivattyúk 

A tanulási egység célja, hogy megismerkedjünk a következő térfogatkiszorítású szivattyúkkal: 

• fogaskerék szivattyú, 

• csavarszivattyú, 

• csúszólapátos szivattyú, valamint 

• egyéb térfogatkiszorítású (membrán, tömlő) szivattyúk. 

1. 9.1. Fogaskerék szivattyú 

A fogaskerék szivattyú kiszorító elemei egymáson legördülő fogaskerekek (95. és 96. ábra). A ház és a 

fogárkok cellákat alkotnak, amelyek a folyadékot a szívótérből a nyomótérbe szállítják. A szívóteret a 

nyomótértől az egymással kapcsolódó fogak tömítik el. 

Csak kenőképes folyadékok szállítására alkalmas. Igen kedvelt szivattyútípus, mert nagy fordulatszámmal is 

járatható és megfelelő konstrukció estén nagy nyomás (200-300 bar) előállítására is alkalmas. 

 

95. ábra. Fogaskerék szivattyú működése. Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Szivattyú 

Egyenes, külsőfogazású, egyező fogszámú kerekek esetén a szivattyú által időegység alatt szállított közepes 

folyadékhozam közelítő, elméleti értéke: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szivattyú
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ahol: D az osztókör átmérője [m], z fogszám, m modul[m], b fogszélesség [m], n a fordulatszám [1/min]  

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 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: 

 

A szivattyú közepes valódi folyadékszállítása: 

 

ahol: ηv volumetrikus hatásfok. 

 

96. ábra. Fogaskerék szivattyú metszete 

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 egy. A 

kapcsolószám optimális értéke 1,3 és mindig kisebb, mint 2. Ha a kapcsolószám értéke nagyobb egynél, akkor 

az egyik fog még nem fejezte be a kapcsolódást, amikor a következő kapcsolódni kezd, és az egyes fogpárok 

szállítási görbéi átfedik egymást. Ez előnyös, hogy a fogak folytonos, megszakítás nélküli tömítést biztosítanak 

a szívó- és nyomótér között. 
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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 folyadék szállításában részt nem vevő zárt, tér 

keletkezik. A zárt tér a fogak elfordulása során változik és 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 un. nyomáskiegyenlítéssel megszüntethetjük, melynek az a 

lényege, hogy a fogtőbe fúrt furatok, illetve a ház oldalába munkált hornyok a zárt térből a folyadékot elvezetik. 

2. 9.2. Csavarszivattyú 

A csavarszivattyúkat az orsók száma szerint osztályozhatjuk: 

• - egyorsós csavarszivattyú (97. és 98. ábra), valamint 

• - háromorsós csavarszivattyú (99. ábra). 

EGYORSÓS CSAVARSZIVATTYÚ 

 

97. ábra. Egyorsós csavarszivattyú. Forrás: http://www.pump.hu/tmp/files/P1020734_.jpg 

Az orsó egybekezdésű, nagy menetemelkedésű csavarorsó. Készülhet edzett, kopásálló acélból vagy 

rozsdamentes, illetve saválló ötvözetekből. A ház belső felülete, amiben az orsó forog, gumi vagy más 

deformációra képes anyagból készült, kétbekezdésű csavarfelület (ez a gyakoribb változat), amelynek 

keresztmetszete un. „lóversenypálya” alakú görbe (1/2 geometria). 

Az új 2/3 geometriánál a forgórész kétbekezdésű csavarorsó, míg a ház hárombekezdésű csavarfelület, 

amelynek keresztmetszete leginkább a Wankel motorra hasonlít (98. ábra). 

 

98. ábra. Egyorsós csavarszivattyú különböző geometriával 
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HÁROMORSÓS CSAVARSZIVATTYÚ 

A csavarszivattyú elterjedt típusa a háromorsós csavarszivattyú (99. ábra). 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 működés 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. 

 

99. ábra. Háromorsós csavarszivattyú. Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Szivattyú 

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 folyadékszállítására használható. 

Tömege és helyszükséglete kicsi. 

Felhasználási területe igen széles. A híg folyóstól viszkózusig, semleges, tiszta vagy koptató hatású, 

gáztartalmú vagy habzó, esetleg szálas anyag tartalmú folyadékokra. Szennyvíz technika; vegyipar; petrolkémiai 

ipar; papíripar; szappan- és zsíripar; festék- és lakkipar; élelmiszer- és cukoripar; műanyagipar; kerámiaipar; 

mezőgazdaság területén alkalmazható. 

A csavarszivattyú folyadékhozamának meghatározása statikailag 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. 

A szállított folyadékhozamot az 100. ábrán feltüntetett, AH hasznos keresztmetszet és a menetemelkedés 

szorzata adja. 

A szállított közepes folyadékhozam: 

ahol AH a hasznos keresztmetszet [m2], h a menetemelkedés [m], ηv a volumetrikus hatásfok. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szivattyú
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100. ábra. Csavarszivattyú hasznos szállító keresztmetszete 

3. 9.3. Csúszólapátos szivattyú 

A csúszólapátos szivattyú működési vázlata a 101. ábrán látható. 

 

101. ábra. Csúszólapátos szivattyú. Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Szivattyú 

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) rúgók 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 szívó oldali 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 (180o). A 180o 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 0o helyzetig tart. 

A szállított folyadékhozamot a 101. ábrán feltüntetett jelülésekkel kapjuk meg. Használjuk fel a következő 

összefüggéseket, és jelöléseket: 

z: a lapátszám 

v: a lapát vastagsága [m] 

b: a lapátok szélessége [m], valamint 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szivattyú
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D – d = 2e, D = d + 2e 

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 „2e” hosszban lóg be a két henger közötti térbe, és minimálisan pedig nem lóg ki, 

így átlagosan a „2e” hossz felét, tehát „e” hosszt tölt ki a két henger közti térből. 

 

Alakítsuk át a kifejezést: 

 

 

 

A valóságos átlagos szállított mennyiséget a volumetrikus hatásfok figyelembe vételével adhatjuk meg: 

 

4. 9.4. Egyéb térfogatkiszorítású szivattyúk 

MEMBRÁNSZIVATTYÚ 

A térfogat-kiszorítás elvén működő szivattyúk különleges képviselője a membránszivattyú, amelyben a 

dugattyút rugalmas tárcsa, a membrán helyettesíti (102. ábra). 

A függőleges rudazat a membránt fel-le mozgatva hajlítgatja. A membránlap alatti készülékrész térfogata 

változik, és ez eredményezi a folyadék mozgatását. 
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102. ábra. Membránszivattyú 

A membránszivattyút főleg adagolásra használják. Jellegzetes alkalmazási területe a gépjárművek 

üzemanyag-adagolása. A membrán anyaga gumi vagy rugalmas fém lehet, bevonható korrózióálló anyaggal, 

vagy akár abból is készülhet. Kiválóan alkalmas még a vegyiparban erősen korrodáló hatású folyadék és szilárd 

szemcséket is tartalmazó zagy továbbítására, mert nem tartalmaz berágódásra hajlamos súrlódó alkatrészt. 

TÖMLŐSZIVATTYÚ 

  

103. ábra. Tömlőszivattyú. Forrás: http://www.ipariszivattyu.hu/?page=termekek&op=szivattyuk&id=9 

A tömlős szivattyúk megoldást jelentenek számos nehezen kezelhető szivattyúzási feladatra. Ezek a szivattyúk 

egy egyszerű szivattyúzási elvnek (a perisztaltikus elvnek) köszönhetően alkalmasak viszkózus, koptató és 

sérülékeny anyagok szivattyúzására és adagolására. 

Működési elv 

A perisztaltikus szivattyúzási elv egy rugalmas tömlő összenyomódásának majd az eredeti alak 

visszanyerésének egymás utáni ismétlődése. A szállított folyadék mennyisége a tömlő belső átmérőjétől és a 

fordulatszámtól függ (104. ábra). 

 

104. ábra. Tömlőszivattyú működése 

1. ütem: SZÍVÁS 

http://www.ipariszivattyu.hu/?page=termekek&op=szivattyuk&id=9


 tanulási egység: Szelep nélküli 

térfogatkiszorítású szivattyúk 
 

 112  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az első görgő összenyomja a tömlőt teljesen eltömítve azt. Amint a görgő továbbhalad, a tömlő visszanyeri 

eredeti alakját. Ez a folyamat képezi a folyadék szívásához szükséges vákuumot. 

2. ütem: SZÁLLÍTÁS 

A két görgő között a tömlőben levő folyadék a szívóoldal felől a kiömlő csonk felé préselődik. 

3. ütem: KIÖMLÉS 

A második görgő nyomásának hatására a folyadék bepréselődik a nyomóvezetékbe. 

A tömlőszivattyú működéséről videofilm tekinthető meg az alábbi internetcímen: 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3766,Tomloszivattyu_mukodese 

Előnyök 

• Önfelszívó. 

• Szárazon futási lehetőség. 

• Pontos szállítás. A folyadékáram közvetlenül arányos a fordulatszámmal. Nehezen kezelhető anyagok is 

pontosan adagolhatók. 

• Az áramlási irány megfordítható. 

• Nincs tengelytömítés. 

• Nincs a folyadékkal érintkező fém alkatrész. Ez kiküszöböli a korróziós problémákat főleg savas és lúgos 

termékeknél. 

• Megőrzi az anyag teljességét. A tömlőn belüli szállítás során a folyadék nem keveredik, és nem habzik. Ez a 

jellemző és az alacsony fordulatszám fontos a kényes anyagok valamint az emulziók szivattyúzásánál. 

• Könnyű tisztíthatóság. A szivattyútömlő nagyon könnyen tisztítható az egyenes átömlés miatt. Gyors 

termékváltás (szín, íz, termék...) esetén a tömlőcsere min. leállási időt igényel és helyben elvégezhető. A 

tisztításhoz szivacslabda is használható. 

• Egyszerű és alacsony költségű karbantartás. Karbantartáskor általában csak a tömlő cseréje szükséges (ez is 

gyors, mert nem szükséges a szivattyút szétszerelni). 

5. Összefoglalás 

Ebben a tanulási egységben megismerkedtünk a szelep nélküli térfogatkiszorítású szivattyúkkal, amelyek a 

következők voltak: 

• fogaskerék szivattyú, 

• csavarszivattyú, 

• csúszólapátos szivattyú, valamint 

• egyéb térfogatkiszorítású (membrán, tömlő) szivattyúk. 

Önellenőrző kérdések 

1. Sorolja fel a szelep nélküli térfogatkiszorítású szivattyúkat! 

2. Rajzolja le, és ismertesse a fogaskerék szivattyú működését! 

3. Határozza meg egyenes, külsőfogazású, egyező fogszámú kerekek esetén a szivattyú által időegység alatt 

szállított közepes folyadékhozam közelítő, elméleti értékét! 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3766,Tomloszivattyu_mukodese
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4. Határozza meg egyenes, külsőfogazású, egyező fogszámú kerekek esetén a szivattyú közepes valódi 

folyadékszállítását! 

5. Csoportosítsa a csavarszivattyúkat az orsók száma szerint! 

6. Ismertesse az egyorsós csavarszivattyú kialakítását és működését! 

7. Ismertesse a háromorsós csavarszivattyú kialakítását és működését! 

8. Ismertesse a csavarszivattyúk felhasználási területét! 

9. Ismertesse a háromorsós csavarszivattyú által szállított közepes folyadékhozamot! 

10. Rajzolja le, és ismertesse a csúszólapátos szivattyú működési vázlatát! 

11. Határozza meg a csúszólapátos szivattyú átlagos, elméleti folyadékszállítását! 

12. Határozza meg a csúszólapátos szivattyú valóságos, átlagos szállított mennyiségét! 

13. Rajzolja le, és ismertesse a membránszivattyú működési vázlatát! 

14. Rajzolja le, és ismertesse a tömlőszivattyú működési vázlatát! 

15. Ismertesse a tömlőszivattyúk előnyeit és felhasználási területét! 



   

 114  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

10. fejezet - tanulási egység: 
Térfogatkiszorítású szivattyúk 
jelleggörbéi 

A tanulási egység célja, hogy megismerkedjünk a térfogatkiszorítású szivattyúk jelleggörbéivel. 

A jelleggörbék típusait, azok felvételét egy hidrosztatikus mérőpad segítségével mutatjuk be. Konkrét mérési 

eredményeket közlünk egy fogaskerék-szivattyún végzett vizsgálatok alapján! 

1. 10.1. A hidrosztatikus mérőpad 

A hidrosztatikus mérőrendszer elsősorban oktatási célra készült, de kutatási feladatok megoldására is 

alkalmas. Segítségével hidraulikus szivattyúk és hidromotorok összes jellemzői mérhetők, amelyek a 

következők: térfogatáram, nyomás, nyomaték, fordulatszám és hőmérséklet. Ezen paraméterek segítségével 

felvehetők azok a jelleggörbék, amelyek az üzemeltetés szempontjából a műszaki állapot megítélésére 

szolgálnak. 

A mérőkör kapcsolási rajza a 105. ábrán látható. A mérőpad három fő szerkezeti részre bontható: 

• Hidraulikus tápegység (I), 

• Motorkör (II), valamint 

• Szivattyúkör (III). 
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105. ábra. A hidrosztatikus mérőpad (Török, 1988) 

A hidrosztatikus mérőpad elemei: 

1. Tápegység 500 TE 40-160 

2. 2/2-es útváltó és termosztát AVTB 3N 3252 

3. Háromutas áramállandósító 3 FRM 10-20/SQL 

4. Mérőturbina HF 15/2-250 

5. Hidromotor 12,5 TGL 10860 

6. Nyomatékmérő cella MOM (0...50 Nm) 

7. Nyomásmérő 213.100.25 (VIKA) 

8. Nyomásmérő 213.100.250 (VIKA) 

9. Fojtó MG 10 
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10. Olaj-víz hőcserélő OHV-315 

11. Mágnesszűrő MS 63 

12. 2/2-es útváltó és termosztát AVTB 3N 3252 

13. Fojtó visszacsapó szeleppel MK 20 G 

14. Kézi elzáróelem A 20 TGL 21575 

15. Hidraulikus szivattyú 12,5 TGL 10859 

16. Nyomásmérő 213.100.250 (VIKA) 

17. Vákuummérő 213.100-1/+1,5 (VIKA) 

18. Elővezérelt nyomáshatároló DB 10-30/315 LJ 

19. Fordulatszám távadó 5ES-1/4 .600.03 

20. Dugattyús hidromotor A2F 1OR 4 Pl 

21. Olaj-víz hőcserélő OHV-315 

22. Tartály 250 dm3 

HIDRAULIKUS TÁPEGYSÉG 

A hidrosztatikus mérőpad energiaellátását biztosítja az 500 TE 40-160 típusú egyetemes rendeltetésű 

hidraulikus tápegység (1). A tápegység 500 dm3-es olajtartállyal rendelkezik. Ebbe merül bele egy fogaskerék 

szivattyú, amely állandó térfogatáramot biztosít (40 dm3/min). A szivattyúval elérhető maximális nyomás 160 

bar. Hajtását négypólusú, háromfázisú aszinkronmotor végzi, amely függőleges elrendezésű, peremes kivitelben 

a tápegység fedőlemeze felett helyezkedik el, és teljesítménye 15 kW. A tápegység fedőlemezén található a 

túláram védelemmel ellátott motorkapcsoló, valamint egy közvetlen működésű nyomáshatároló, és a visszafolyó 

ágban egy mágneses finom szűrő. Szintén a fedőlemezre szerelt a manométercsap a manométerrel. A 

manométercsap gondoskodik a nyomásmérő védelméről oly módon, hogy lekapcsolja azt a nyomó vezetékről. 

Nyomógombjának működtetésével a nyomásmérőt a nyomóvezetékre kapcsolhatjuk, ezáltal a nyomás értéke 

ellenőrizhető, illetve beállítható. Ezen kívül a tartály oldalán olajszint-ellenőrzők találhatók. 

A mérőkör tervezése a tápegység alapadatainak figyelembe vételével történt. A vizsgálandó hidromotornak 

és hidraulika szivattyúnak nem lehet nagyobb a teljesítményigénye, mint: 

 

ahol: Pt = a tápegység hidraulikus teljesítménye (10,65 kW), Qt = a tápegység térfogatárama (6,66 . 10-4 m3/s), pt 

= a tápegység névleges nyomása (160 bar). 

A szivattyúk mérésénél a tápegység által produkált hidraulikus energiát hidromotor alakítja forgómozgássá. Az 

alkalmazható legnagyobb teljesítményű és fordulatszámú hidromotor a 12,5 cm3/fordulat fajlagos 

folyadéknyelésű fogaskerekes változat. A fordulatszám tartománya 250–3000 min-1, nyomásterhelése 160 bar. 

A hidromotor folyadéknyelése maximális fordulatszámnál: 

 

ahol: nmax = a hidromotor maximális fordulatszáma (3000 min-1), q = a hidromotor fajlagos folyadéknyelése 

(12,5 cm3/ford.) 

A hidromotor maximális fordulatszámnál tehát majdnem teljesen kihasználja a tápegység által biztosított 

térfogatáramot. 



 tanulási egység: Térfogatkiszorítású 

szivattyúk jelleggörbéi 
 

 117  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

MOTORKÖR 

Közvetlenül csatlakozik a hidraulikus tápegységhez. A tápegység állandó térfogatárama miatt - hogy a 

méréseket teljes fordulatszám tartományban tudjuk elvégezni - egy háromutas áramállandósítót (3) építettünk 

be, amely a felesleges térfogatáramot a hűtőn (10) és a szűrőn keresztül visszajuttatja a tartályba. A motorkör 

következő eleme a mérőturbina (4). Ennek segítségével tudjuk a hidromotor (5) folyadéknyelését mérni. Mérési 

tartománya 3,66...36,6 dm3/min és a mérendő közeg maximális nyomása 250 bar lehet. A mérőturbina villamos 

kimenete frekvencia, amely egyenesen arányos a térfogatárammal. Ezért kijelzésre frekvenciamérőt használunk. 

A motoron létrejövő nyomásesés mérését úgy oldottuk meg, hogy a motor elé (8) és utána (7) Bourdon-csöves 

nyomásmérőt kapcsoltunk. A nyomásmérők glicerin csillapításúak, így a rezgések és nyomáslökések ellenére is 

biztosítva van a pontos leolvasás. A visszavezető ágba (hidromotor után) fojtót (9) építettünk be, hogy a 

hidromotor fordulatszámát állandó értéken tudjuk tartani terhelés ingadozások esetén is. A hidromotor által 

leadott nyomatékot nyomatékmérő cellával (6) mérjük. 

A hidromotor által elméletileg leadható maximális nyomaték nagysága: 

 

ahol: qe= a hidromotor fajlagos folyadéknyelése, Δpe = a hidromotoron létrejövő nyomásesés. 

A nyomaték mérésére tehát olyan elemet kell választani, amelynek mérési tartománya 0-tól legalább 31,2 Nm-

ig terjed. Erre a legalkalmasabb a MOM által gyártott nyomatékmérő cella (6). Méréshatára 0...50 Nm. A 

nyomatékmérő cella egy deformációs tengelyből áll, amelyre mérőbélyegek vannak felragasztva. A csavaró 

nyoma¬tékkal arányosan megváltozik a mérőbélyegek ellenállása. Így lineáris villamos jelet kapunk, amely a 

leadott nyomatékkal arányos. A mérőbélyegek táplálása és a villamos jel levétele csúszógyűrűk segítségével 

történik. Kijelző műszerként a DDAD 06-os műszert alkalmazzuk. A hidromotor fordulatszámát infrasugaras 

fordulatszám-mérővel határozzuk meg. Az olaj hőmérsékletét állandó értéken (50℃) tartjuk a termosztáttal (2) 

ellátott olaj-víz hőcserélő (10) segítségével. 

SZIVATTYÚKÖR 

A szivattyúkör különálló hidraulikus egység a motorkörtől. Olajtartálya (22) is külön helyezkedik el. 

Hajtását a hidromotortól (5) kapja a nyomatékmérő cellán (6) keresztül. A szívótéri nyomás beállítását a 

szívóoldalon beépített fojtóval (13) tud¬juk elvégezni. A szivattyú nyomását a nyomóoldalon elhelyezett 

elővezérelt nyomáshatárolóval (18) fokozatmentesen szabályozhatjuk. A térfogatáram mérésére axiáldugattyús 

konstans hidromotort (20) használunk, amely egy fordulatszám távadóval (19) van egybeépítve. A fordulatszám 

távadó egy áramgenerátor, amely a fordulatszámmal arányos kimenő áramot szolgáltat. Méréstartománya 

0...3000 ford/min és 0...5 mA. A kimenő áramot úgy tesszük alkalmassá fordulatszám mérésére, hogy ismert 

ellenálláson (600 ohm) vezetjük keresztül és a rajta létrejövő feszültségesést mV-mérővel mérjük. Ezáltal 1 mV 

megfelel 1 ford/min-nek. 

A szivattyú üresjárati mérésénél egy kézi elzáró elem (14) nyitásával a mérőmotort (20) és az elővezérelt 

nyomáshatárolót (18) kiiktatva a mérőkörből, a rendszer ellenállása a lehető legkisebb lesz. A szivattyú 

nyomatékának és fordulatszámának mérése a motorkörnél ismertetett módon történik. A szívótéri nyomást 

vákuumméterrel (17), a nyomóoldali nyomást glicerin csillapítású nyomásmérő órával (16) mérjük. 

Az elemeket összekötő csővezeték méretét a 40 dm3 /min térfogatáramhoz és a 160 bar üzemi nyomáshoz 

szabványból választot¬tuk ki (MSZ 2898). A nyomóoldalon megengedett áramlási sebesség 4,3 m/s, ebből 

adódóan a csővezeték belső átmérője 14 mm. A falvastagság 2 mm, így a külső átmérő 18 mm. A csatlakoztatási 

fela¬datokat ERMETO csőszerelvényekkel oldottuk meg. A szivattyú szívócsövét is szabványból választva, a 

belső átmérő 24 mm és a külső 28 mm. Ezeket az értékeket is egyrészt a térfogatáram, másrészt a megengedhető 

szívóoldali sebesség (1,6 m/s) határozza meg. 

2. 10.2. Szivattyúk vizsgálata 

A mérések a 12.1. fejezetben ismertetett hidrosztatikus mérőpad segítségével végezhetők el. A mérések 

menetének leírásakor a 105. ábrán látható mérőpad elvi kapcsolási vázlatára hivatkozom, az ott feltüntetett 

tételszámok alapján. 
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A vizsgálandó szivattyút (15) beépítjük a szivattyúkörbe. Hajtását a nyomatékmérő cellán (6) keresztül a 

motorkörben elhelyezett hidromotor (5) biztosítja. Ezáltal a szivattyú fordulatszáma fokozatmentesen 

változtatható. 

KRITIKUS SZÍVÓTÉRI NYOMÁS 

A térfogat kiszorításos szivattyúk nagyon érzékenyek a szívótéri nyomásra. Bizonyos szívótéri nyomásnál 

fellép a kavitáció, és nagyon megnőnek a résveszteségek. A munkafolyadék kavitációjakor tehát a folyadék 

folyékony és gáznemű halmazállapotban egyaránt jelen van, s a keletkező űrt a folyadék gőzei, valamint a 

folyadékból kivált gázok töltik ki. 

A kavitációs áramlás kellemetlen kísérő jelensége az erőteljes zajhatás és erózió, amit a kavitációs örvények 

periodikus leválása, illetve a kavitációs üregek gyors összeomlása eredményez. A kavitációs erózió súlyosabb 

esetekben a folyadékkal érintkező szerkezeti részek gyors mechanikai tönkre menetelét eredményezheti (Fűzy, 

1991). 

Kritikus szívótéri nyomásnak nevezzük azt az értéket, ahol a térfogatáram 2–3 %-kal esik a geometriai 

szállításhoz képest (106. ábra). 

 

106. ábra. Kritikus szívótéri nyomás (Török, 1988) 

A jelleggörbék felvétele a következőképpen történik: A motorkörben elhelyezett háromutas 

áramállandósítóval (3) beállítjuk a szivattyú fordulatszámát. Majd fokozatosan növeljük a szívótérben a 

vákuumot (vagyis csökkentjük a szívótéri nyomást) a szivattyú (15) elé csatlakoztatott fojtóval (13). Minden 

egyes fojtási helyzetben mérni kell a szivattyú térfogatáramát az axiáldugattyús konstans hidromotorral (20). 

Egy jelleggörbe felvétele után a következő fordulatszámra állunk rá és a szívótéri vákuumot ismét fokozatosan 

növeljük. 

A jelleggörbékből kitűnik, hogy magasabb fordulatszámok esetén pskr a nagyobb szívótéri nyomások (kisebb 

vákuumok) irányába tolódik el. A méréssel az a célunk, hogy pskr értékét meghatározzuk a legnagyobb 

fordulatszám mellett, és a szivattyú vizsgálata során a szívótéri nyomást ennél magasabb értékre állítsuk be. 

ÜRESJÁRATI NYOMATÉKFELVÉTEL 

Az üresjárati nyomatékfelvétel a mechanikai- és folyadéksúrlódásból származó veszteségek fedezésére 

szolgál. A szivattyú vizsgálata terheletlen állapotban történik. 

A mérés megkezdése előtt a szivattyúkörben elhelyezett kézi elzárót (14) nyitott helyzetbe kell állítani. Ezáltal 

az olaj visszaáramlása a tartályba a legkisebb ellenállással történik. A mérés során a szivattyú fordulatszámát 

fokozatosan növeljük a motorkörben elhelyezett háromutas áramállandósító (3) segítségével, és mérjük a felvett 

nyomatékot (107. ábra). 
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107. ábra. Üresjárati nyomaték felvétel (Török, 1988) 

SZÁLLÍTÁSI, TELJESÍTMÉNYFELVÉTELI ÉS ÖSSZHATÁSFOK JELLEGGÖRBÉK 

Ezek a jelleggörbék a szivattyú kiválasztás során, valamint műszaki állapot meghatározásakor 

használhatók. Egy közös koordináta rendszerben található a térfogatáram, a felvett teljesítmény és az 

összhatásfok a nyomás függvényében, állandó fordulatszám mellett. 

A jelleggörbéket (108. ábra) a szivattyúra jellemző névleges fordulatszámon vesszük fel, amelyet a 

motorkörben elhelyezett áramállandósítóval (3) állítunk be. A szivattyú nyomását fokozatosan növeljük a 

szivattyúkörben elhelyezett elővezérelt nyomáshatárolóval (18). Közben mérjük a szivattyú által felvett 

nyomatékot nyomatékmérővel (6) és a szállított térfogatáramot mérőmotorral (20). 

 

107. ábra. A szállítási, teljesítményfelvételi és az összhatásfok jelleggörbék (Török, 1988) 

KAGYLÓDIAGRAM FELVÉTELE 

A szivattyú üzemére jellemző legfontosabb paraméterek az ún. kagylódiagramban találhatók (108. ábra). 
A kagylódiagramból a térfogatáram, a nyomás, a fordulatszám és az összhatásfok közötti összefüggés olvasható 

ki. 
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108. ábra. A szivattyú kagylódiagramja (Török, 1988) 

E diagram megszerkesztésének első lépése az, hogy a méréssel meghatározott különböző, de n=állandó 

fordulatszámokhoz tartozó Q = f(p)) jelleggörbéket felvesszük. Ezzel olyan ábrához jutunk, amelynek bármely 

pontjához a Q‚ p, n értékhármas tartozik (Varga, 1974). 

Annak megítéléséhez azonban, hogy egy szivattyú különböző fordulatszámokon üzemi alkalmasság 

szempontjából hogyan viselkedik, a hatásfokeloszlás ismeretére is szükség van. Ehhez a már említett különböző, 

de n = állandó fordulatszámokhoz tartozó ηö = f(p) jelleggörbéket is fel kell venni. 

A motorkörben elhelyezett áramállandósító (3) segítségével beállítunk egy n1 = állandó fordulatszámot. 

Megmérjük a szivattyú térfogatáramát, nyomását és a felvett nyomatékot. Ezután a szivattyúkörben elhelyezett 

elővezérelt nyomásha¬tároló (18) segítségével fokozatosan növeljük a nyomást, de ügyelünk arra, hogy a 

fordulatszám állandó értéken maradjon. Minden egyes nyomásértékhez mérjük a hozzátartozó térfogatáramot és 

a nyomatékot. Amint elérjük a szivattyúra jellemző névleges nyo¬mást, a nyomáshatárolót visszaállítjuk 

kiindulási helyzetbe, és az áramállandósítóval növeljük a szivattyú fordulatszámát n2-re. Majd az előzőekben 

leírt módon járunk el. A fordulatszámot addig növeljük, míg a szivattyúra jellemző névleges értéket el nem 

érjük. 

3. 10.3. Fogaskerék szivattyú jelleggörbéi 

Ahhoz, hogy a fogaskerék szivattyú műszaki állapotáról meg tudjunk győződni, a 10.2. fejezetben ismertetett 

jelleggörbéket kell mérés útján felvenni. A szivattyút a 109. ábrán látható hidrosztatikus mérőpadra szereljük, 

amelynek kapcsolási rajzát a 105. ábra mutatja. 

A vizsgált fogaskerék szivattyú műszaki adatai: 

• névleges térfogatáram: Qn = 10 dm3/min 

• névleges nyomás: pn = 160 bar 

• maximális nyomás: pmax = 200 bar 

• névleges fordulatszám: nn = 1450min-1 

• fordulatszám-tartomány: n = 500-3000 min-1 

• hidraulika olaj: Hidro 30 
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109. ábra. Hidrosztatikus mérőpad (Török, 2006) 

A 110. ábrán a baloldali energia-átalakító a szivattyú, és a jobboldali a hajtást biztosító hidromotor. A kettő 

között nyomatékmérő cella létesít kapcsolatot, amely méri a szivattyú által felvett nyomatékot. 

 

110. ábra. Hidraulikus energia-átalakítók (Török, 2006) 

A vizsgálat során három szállítási jelleggörbét vettünk fel a szívótéri vákuum függvényében. 

Ezután szerkesztéssel határoztuk meg a kritikus szívótéri nyomás értékét, ahol a térfogatáram 2…3%-kal esik a 

geometriai szállításhoz képest (111. ábra). 

A jelleggörbékből kitűnik, hogy magasabb fordulatszám esetén pskrit. a nagyobb szívótéri nyomás (kisebb 

vákuum) irányába tolódik el. A méréssel az volt a célunk, hogy pskrit. ismeretében a vizsgálat (üzemeltetés) 
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során a szívótéri vákuumot ennél alacsonyabb értéken tartsuk, így elkerülhető a kavitációs jelenség.

 

111. ábra. Kritikus szívótéri nyomás (Török, 2006) 

SZÁLLÍTÁSI, TELJESÍTMÉNYFELVÉTELI ÉS ÖSSZHATÁSFOK JELLEGGÖRBÉK 

A 112. ábrán a vizsgált fogaskerék szivattyú szállítási, teljesítményfelvételi és összhatásfok jelleggörbéi 

láthatók a nyomás függvényében. 

 

112. ábra. Szállítási, teljesítményfelvételi és összhatásfok jelleggörbék 

A vizsgálat ideje alatt a fordulatszámot állandó értéken tartottuk a szivattyúra jellemző névleges értéken és 

mértük a következő paramétereket: nyomást (p), térfogatáramot (Q) és nyomatékot (M). A további jellemzőket 

számolás útján határoztuk meg. 

Hasznos teljesítmény: 

 

ahol: Q = térfogatáram [dm3/min], p = nyomás [bar]. 

Felvett teljesítmény: 
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ahol: M = nyomaték [Nm]. nsz = fordulatszám (1450 min-1) 

Összhatásfok: 

 

A műszaki állapot meghatározására a szállítási jelleggörbét használtuk fel. A diagramban eredmény 

vonallal jelöltük azt a területet, amelyen belül kell a szállítási jelleggörbének elhelyezkedni ahhoz, hogy 

műszaki állapota megfelelő legyen. 

A felvett szállítási jelleggörbét (Q) nem a gyári jelleggörbéhez viszonyítottuk, hanem a geometriai szállításhoz 

(Qo). A használhatósági határnak (QH) tekintettük azt a térfogatáram értéket, ahol a szivattyú szállítása 30%-kal 

csökken a geometriai szállításhoz (Qo) képest. A 30%-os érték két adatból tevődik össze. Egyrészt a gyári új 

szivattyúk szállítási jelleggörbéi mutatnak 10% körüli csökkenést a Qo-hoz képest, másrészt az üzemeltetés 

során bekövetkező kopások miatt újabb 20%-os csökkenést engedhetünk meg. A műszaki állapot 

meghatározásához a geometriai szállítás (Qo) értékét meg kell adnunk. Ezt megtehetjük a gyári adatokból vagy a 

mérési adatokból felvett szállítási jelleggörbe segítségével, ahol az metszi a függőleges tengelyt, ott leolvassuk 

(Qo az egyenes egyenletének második tagja). A gyakorlat számára elfogadható eredményt kapunk, ha 

megmérjük a szivattyú szállítását terheletlen állapotban (p≈ 0). 

KAGYLÓDIAGRAM FELVÉTELE 

A 113. ábrán látható diagram jelentősége abban áll, hogy a szivattyúra jellemző legfontosabb paraméterek 

összetartozó értékként egy közös koordináta rendszerben találhatók. 

Ezen jelleggörbéket a szivattyú kiválasztása során tudjuk előnyösen használni. Segítségükkel a szivattyú 

üzemeltetését a legjobb hatásfokú mezőben végezhetjük. Az azonos hatásfokú pontokat összekötő görbéket 

nevezzük kagylógörbéknek. 
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113. ábra. Kagyló diagram (Török, 2006) 

4. Összefoglalás 

Ebben a tanulási egységben megismerkedtünk a térfogatkiszorítású szivattyúk jelleggörbéivel. 

Önellenőrző kérdések 

1. Rajzolja le, és ismertesse a kritikus szívótéri nyomás jelleggörbéit! 

2. Rajzolja le, és ismertesse az üresjárati nyomaték felvétel jelleggörbéjét! 

3. Rajzolja le, és ismertesse a szállítási, teljesítményfelvételi és az összhatásfok jelleggörbéket! 

4. Rajzolja le, és ismertesse a kagyló diagramot! 
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IV. rész - témakör: Vízenergia 
hasznosítás és gépei 

A fejezet célja, hogy megismerkedjünk a vízenergia hasznosítással, és azok gépi berendezéseivel. 

A Föld felszínéről elpárolgó víz helyzeti energiát nyer. Amikor kicsapódik, és csapadék formájában a Föld 

felszínére visszahullik, a helyzeti energiájának nagy részét elveszti. A megmaradó energia nagysága attól függ, 

hogy a csapadék milyen tengerszint feletti magasságban ér földet. Ez a helyzeti energia a mederhez való 

súrlódás és a víz belső súrlódása következtében hő energiává alakul át Minthogy a víz a Nap sugárzása révén 

állandó körforgásban van, energiakészlete folyamatosan megújul, és így soha ki nem merülő „megújuló 

energiaforrást” jelent. Az energiatermelés célja, hogy a lefolyásra kerülő víz energiaveszteségét a 

lehetőségekhez mérten csökkentse, és az így felszabaduló energiát hasznosítsa. A vízenergia hasznosításával 

összefüggő kérdésekkel az aktív vízgazdálkodásnak egy külön ága, a vízenergia-hasznosítás, vagy rövidebben a 

vízerő-hasznosítás foglalkozik. 

Hozzávetőleges számítások alapján a Napból Földre jutó energiamennyiségnek kb. 23 %-a a víz körforgásának 

fenntartására fordítódik. Ennek az energiának mintegy 99 %-a a párolgás-lecsapódás átalakulására fordítódik, 

amely számunkra kihasználhatatlan. A megmaradó töredék a földfelszínen mozgó víz helyzeti és mozgási 

energiája. 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. táblázat: A Föld vízenergia készlete és kihasználtsága kontinensenként. 

Forrás.:http://www.nyf.hu/karok/ttfk/kornyezet/megujulo/vizenergia/Vizenergia.html 

 

http://www.nyf.hu/karok/ttfk/kornyezet/megujulo/vizenergia/Vizenergia.html
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11. fejezet - tanulási egység: 
Vízturbinák 

Bevezető 

A tanulási egység célja, hogy megismerkedjünk azokkal az áramlástani összefüggésekkel, amelyek szükségesek 

a vízenergia hasznosítás gépi berendezéseihez. Ezt követően a különböző vízturbina típusokat tárgyaljuk. 

1. 11.1. Az impulzustétel alkalmazása 

SÍKLAPRA HATÓ ERŐ FOLYADÉKSUGÁRBÓL 

Vizsgáljuk meg egy „v” sebességű, „A” keresztmetszetű szabadsugár álló síklappal való merőleges eltérítésekor 

keletkező erőhatást. 

 

114. ábra. Álló síklapra ható erő 

A 114. ábrán vázolt elrendezésben alkalmazzuk az impulzustételt a berajzolt ellenőrző felületre! Az ellenőrző 

felületbe vízszintesen „v1” nagyságú sebességgel belépő szabadsugarat a síklap a beáramlásra merőleges 

irányban körkörösen téríti el, így az ellenőrző felületből „v2” nagyságú sebességgel kilépő folyadékrészek által 

képviselt impulzuserők, a diagonálisan szemben fekvő ellentétes irányú vektorok miatt kiesnek. 

Tekintve, hogy a belépő sebesség és az impulzuserő vektorának egyenese egybeesik, az impulzustételt 

vízszintes irányban a következő skalár egyenletként írhatjuk fel: 

 

Ha a síklap a szabadsugár irányával azonos irányban u = áll. sebességgel mozog, akkor az áramlás csak a 

síklaphoz kötött koordináta-rendszerben maradhat stacionárius. A síklappal együtt mozgó koordináta-

rendszerből végezve a vizsgálatot az előzővel analóg esetre jutunk, azonban ekkor a szabadsugár belépő 

sebessége „v1 - u” nagyságúra adódik, mivel az ellenőrző felület a síklappal együtt mozog. 

Az impulzustétel mozgó lapra az alábbi alakban írható fel: 

 

EGYSZERŰ VÍZIKERÉK 

A szabadsugár hajtóerejét a legegyszerűbben úgy hasznosíthatjuk, hogy a síklapokat egy kerék kerületén 

sugárirányban helyezzük el, így a folyadéksugárból származó erőhatás kerületi erő formájában 

forgatónyomatékot szolgáltat. Tekintsük a 115. ábrán vázolt esetet! 
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115. ábra. Egyszerű vízikerék 

Ha a vízikerék állandó „ω” szögsebességgel forog, akkor a szabadsugár sebességi tere kvázistacionárius lesz és 

a berajzolt álló ellenőrző felületre alkalmazható az impulzustétel megismert alakja. Az ellenőrző felületbe való 

belépés „v1” sebessége megegyezik a sugárcsőből kilépő szabadsugár sebességével, az ellenőrző felületből való 

kilépés „v2” sebessége azonban időben periodikus változást mutat, de középértéke a vízikerék kerületi 

sebességével azonosítható. 

Ezzel a folyadék által átadott kerületi erő időbeli középértékének előjeles nagyságát a következő egyenlet 

adja meg: 

 

A forgatónyomaték: 

 

A teljesítmény: 

 

A hatásfok: 

 

A hatásfok és a teljesítmény akkor maximális, ha: 

 

Az egyszerű vízikerék jellemző paraméterei a 116. ábrán láthatók. 



 tanulási egység: Vízturbinák  

 128  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

116. ábra. Az egyszerű vízikerék jellemző paraméterei 

2. 11.2. Vízturbinák jellemző paraméterei 

A vízturbinák feladata: a víz mozgási energiájának átalakítása elektromos energiává. 

 

117. ábra. A vízturbinák jellemzői 

A hasznosítható esés a 117. ábra jelöléseivel: 

 

ahol: Hstat a folyadékszintek magasságkülönbsége [m], valamint h’cső a vezetékben lévő folyadék viszkozitásából 

eredő veszteségmagasság [m]. 

A hasznosítható esés kifejezhető még az alábbiak szerint is: 
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ahol: c1 a turbinába érkező-, és c2 a turbinát elhagyó víz abszolút sebessége, p1 a turbinába belépő, és p2 a 

turbinából kilépő víz nyomása. 

Az elméletileg mechanikai munkává alakítható esésmagasság: 

 

ahol: h’turb a turbina veszteségmagassága [m]. 

A turbina által előállított indikált teljesítmény: 

 

ahol: ηh a hidraulikus, és ηv a volumetrikus hatásfok. 

Az ηm mechanikai hatásfokot figyelembe véve kapjuk a hasznosítható (effektív) teljesítményt: 

 

Az elméletileg hasznosítható teljesítmény kifejezhető még az alábbiak szerint is (Szlivka, 2008): 

 

ahol: Q a vízhozam [m3/s], H az esés [m], ρ = 1000 kg/m3 és g = 9,81 m/s2. 

Általában kW-ban szokásos az elméleti teljesítménynek a megadása, tehát: 

 

A valóságban ennek az energiának csak 75-80%-a hasznosítható, az erőmű turbináinak, generátorainak és egyéb 

berendezéseinek veszteségei miatt. 

3. 11.3. A vízturbinák csoportosítása 

A különböző típusú turbinák csoportosításához, akár csak a szivattyúknál, a jellemző fordulatszámot fogjuk 

felhasználni. 

A szivattyúknál a jellemző fordulatszám meghatározásához a következő kifejezést használtuk: 

 

ahol a fordulatszámot, (n) [1/min]-ben, a térfogatáramot, (Q) [m3/s]-ban és az emelőmagasságot (H) [m]-ben 

kell behelyettesíteni. 

Meg kell jegyezni, hogy nem dimenziótlan a kifejezés! 

A turbináknál a térfogatáram helyett a teljesítményt szokás használni: 

 

Amelyből kifejezve a térfogatáramot: 
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Behelyettesítve az nq képletébe a következőt kapjuk: 

 

Elhagyva a  értékét, megkapjuk a turbinákra használatos típusjellemzőt: 

 

ahol: a fordulatszám, (n) [1/min]-ban, a turbina hasznos teljesítménye, Ph [LE]-ben és a magasság, (H) [m]-ben 

adott mennyiségek. 

Meg kell jegyezni, hogy itt még tartja magát a teljesítmény régi egysége a lóerő: 1 kW = 1,33 LE. 

A turbinák jellemző fordulatszámon alapuló csoportosítását a 118. ábra mutatja. 
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118. ábra. Vízturbinák típusai és a jellemző fordulatszámok 

A vízturbinák felosztása az energiaátalakulás módja szerint: 

• szabadsugár turbina (akciós turbina), és 

• réstúlnyomásos turbina (reakciós turbina). 

AKCIÓS TURBINÁK 
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Az akciós turbinák csoportjának két legjellegzetesebb fajtája a Pelton-turbina és a Bánki-turbina. 

Pelton-turbina 

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

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

Különösen a nagy magasságból alázuhanó víz energiájának felhasználására alkalmas. 

A 119. ábrán egy Pelton-turbina járókerekét látjuk, valamint működését. A Pelton-turbina a nagy sebességgel 

rálövellt vízsugár mozgási energiáját alakítja mechanikai teljesítménnyé. Nyomásváltozás a lapát előtt és után 

nincs a sugárban (akciós vízturbina). 

 

119. ábra. Pelton-turbina járókereke, valamint működése. Forrás:http://www.deutsches-

museum.de/uploads/pics/Pelton_Hof_165_01.jpg 

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 sebességnek éppen a fele a járókerék kerületi sebessége, akkor 

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

teljesítmény-leadása. 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. 

Bánki-turbina 

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

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

http://www.deutsches-museum.de/uploads/pics/Pelton_Hof_165_01.jpg
http://www.deutsches-museum.de/uploads/pics/Pelton_Hof_165_01.jpg
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120. ábra. Bánki-turbina 

A 120. ábrán látható a Bánki-turbina kialakítása. A turbinafajtát kis esésmagasság és kis vízmennyiség esetén is 

jó hatásfokkal alkalmazhatják. A járókerék kialakítása és a folyadék bevezetése olyan, hogy kettős átömlést 

biztosít. A vezetőcsatornából a járókerékhez érkező víz először akkor végez munkát, amikor a külső részén 

belép, és a járókerék belső részén kilép, majd az ábrán nyíllal megjelölt módon a kerék másik részén belülről lép 

a járókerékbe és a külső peremen hagyja el azt. A turbina szabályozását terelőlappal végzik, amelyet kis 

turbinánál kézi erővel nagyobb méretek esetén szervo motorral állítanak. 

REAKCIÓS TURBINÁK 

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

Francis-turbina 

A Francis-turbina többféle kialakítású lehet: lassú-, normál- és gyors járású. A 118. 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 121. ábrán látható a lassújárású Francis-turbina elvi vázlata. A víz vezetőkerékbe kerül, ahol esésének 

mintegy fele kinetikus energiává alakul át. A további energiaátalakulás valamint a mechanikai munka nyerése a 

járókerékben történik. A járókerék után alkalmazott szívócsőben, amely diffúzor, a járókereket elhagyó víz 

mozgási energiája (sebessége) minimálisra csökkenthető, ezzel a hatásfok növelhető. 

A turbinát állandó fordulatszámon kell tartani, ezért egy szabályozó berendezés segítségével szabályozzák a 

turbinán átfolyó víz mennyiségét a vezetőkerék lapátjainak állításával. A Francis-turbinát közepes 

esésmagasságok és nagy vízmennyiségek esetén alkalmazzák. 
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121. ábra. Lassújárású Francis-turbina 

Kaplan-turbina 

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

érkezik és távozik is. A propeller-turbina is reakciós turbina, a Francis-turbinához képest kisebb 

esésmagasságok és szintén nagy vízmennyiségek esetén használják. Eltérése az előző típushoz képest abban 

van, hogy a járókereke szárnylapátos kivitelű. 

A propellerturbinák egy különleges fajtája a Kaplan-turbina (122. ábra). A járókerék és a vezetőkerék 

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

hatásfokkal működjön. 

 

122. ábra. Kaplan-turbina 

4. Összefoglalás 

Ebben a tanulási egységben megismerkedtünk a vízenergia hasznosítás gépi berendezéseinek áramlástani 

összefüggéseivel, valamint a vízturbinákkal, amelyek a következők voltak: 

• szabadsugár turbina (akciós turbina) - Pelton-turbina és Bánki-turbina, valamint 

• réstúlnyomásos turbina (reakciós turbina) - Francis-turbina és Kaplan-turbina. 
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A különböző típusú vízturbinák működését bemutató felvételek tekinthetők meg a következő internetcímről: 

http://www.energiacentrum.com/news/ket_megawattos_vizeromuvet_epitenek_a_harmas_koroson.html 

Önellenőrző kérdések 

1. Határozza meg az impulzuserőt álló síklapra! 

2. Határozza meg az impulzuserőt mozgó síklapra! 

3. Határozza meg az egyszerű vízikerékre ható kerületi erőt! 

4. Határozza meg az egyszerű vízikerék forgatónyomatékát! 

5. Határozza meg az egyszerű vízikerék teljesítményét! 

6. Határozza meg az egyszerű vízikerék hatásfokát! 

7. Mikor adja le a maximális teljesítményt az egyszerű vízikerék? 

8. Rajzolja le, és ismertesse az egyszerű vízikerék jellemző paramétereit, jelleggörbéit! 

9. Határozza meg a vízturbina hasznosítható esését! 

10. Határozza meg a vízturbina által előállított indikált teljesítményt! 

11. Határozza meg a vízturbina elméletileg hasznosítható teljesítményét! 

12. Határozza meg a vízturbina hasznosítható (effektív) teljesítményét! 

13. Ismertesse szivattyúknál a jellemző fordulatszámot! 

14. Ismertesse a turbinákra használatos típusjellemzőt! 

15. Ismertesse a vízturbinák felosztását az energiaátalakulás módja szerint! 

16. Ismertesse és jellemezze a Pelton-turbinát! 

17. Ismertesse és jellemezze a Bánki-turbinát! 

18. Ismertesse és jellemezze a Francis-turbinát! 

19. Ismertesse és jellemezze a Kaplan-turbinát! 

http://www.energiacentrum.com/news/ket_megawattos_vizeromuvet_epitenek_a_harmas_koroson.html
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12. fejezet - tanulási egység: 
Vízierőművek, vízerőtelepek 

Vízerőmű fogalma: A vízfolyások, tavak, tengerek, energiakészletét villamos energiává (régebben közvetlenül 

mechanikai energiává) alakító műszaki létesítmény. 

Gyűjtőfogalomként magában foglalja mindazokat a műtárgyakat és berendezéseket, amelyek a 

villamosenergia-termeléshez szükségesek. A hasznosítható energia növelése érdekében a vizet duzzasztják, 

esetleg tárolják, és a vízerőtelepen a turbinákra ejtik, amelyek generátort hajtva termelnek villamos áramot. 

http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/megujulo/vizenergia/Vizenergia.html 

1. 12.1. Vízerőművek csoportosítása és kialakítása 

A vízierőműveket többféle szempont szerint csoportosíthatjuk. 

A hasznosítható esés szempontjából a kis-, közepes és nagyesésű vízerőműveket különböztethetünk meg: 

• H < 15 m kisesésű, 

• 15 < H < 50 m közepes esésű, valamint 

• H > 50 m nagyesésű erőműnek nevezzük. 

A teljesítmény szerint: 

• - P < 100 kW törpe , 

• - 100 < P < 10 MW kis , 

• - 10 MW < P < 100 MWközepes és 

• - P > 1000 MW nagy teljesítményű vízerőműről beszélünk. 

A Tiszalöki vízerőmű a 12,5 MW, és a Kiskörei a 28 MW teljesítőképességével a közepes kategóriába tartozik. 

Egyéb szempontok szerint is csoportosíthatók az erőművek, hogy tengerek, tavak vagy folyóvizek energiáját 

hasznosítja, továbbá, hogy alap vagy csúcserőmű stb. A következőkben, a folyami vízerőművekkel 

foglalkozunk, mivel hazánkban ez a leggyakoribb típus. 

Vízerőtelepnek nevezzük a vízerőmű építményeit magában foglaló műtárgyakat (123. ábra). 

http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/megujulo/vizenergia/Vizenergia.html


 tanulási egység: Vízierőművek, 

vízerőtelepek 
 

 137  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

123. ábra. Vízerőtelep hosszmetszete (Kertai-Kozák, 1974) 

Vízerőtelep műtárgyai: 

• előcsatorna, 

• csigaház, 

• turbina, 

• szívócső vagy szívócsatorna, valamint 

• villamos és egyéb berendezések. 

Az előcsatorna feladata a víznek a csigaházba vagy a csőturbinára való vezetése. Itt helyezik el, továbbá a víz 

elzárására szolgáló szerkezeteket is. Az előcsatorna a belépési szelvénytől a csigaházig, illetve a turbina kamráig 

tart. Fő részei a következők: 

• a küszöb, 

• a gereb, 

• a turbina zsilip, amely ideiglenes elzárást biztosít. 

A küszöb feladata, hogy fenék közeli hordalékot visszatartsa. 

A gereb a jégnek, uszadéknak a bejutását hivatott megakadályozni. A gerebmezőt alkotó gerebpálcák távolsága 

általában 15-100 mm. A gerebpálcákat a vízerőtelepre való vízáramláshoz igazodó áramvonalas kialakítású 

vízszintes tartók támasztják meg. A gerebpálcák is lekerekítéssel készülnek. A gerebmező hidraulikai 

ellenállását gerebveszteségnek nevezzük. A gerebek között megengedhető sebesség általában 1 m/s körüli érték. 

A gerebnyílások tisztítására szolgál a gerebtisztító gép. Hatékony működéséhez az szükséges, hogy a gerebmező 

vízszintessel bezárt szöge 65°~85° közötti legyen. Ettől eltérő hajlásnál a szerkezet esetleg egyáltalán nem 

tisztít. Tisztításkor a gépi gereblyét leengedik, a leszedett uszadékkal együtt felvontatják, amely kiemelés után 

csillébe ejti a rakományt. Ezután elszállítják, majd megsemmisítik. Ahol sűrűbb gerebre van szükség, ott elég 

sok problémát okoz, mert a kásajég ráfagyhat és eltömheti. Ez ellen többek között fűtéssel lehet védekezni. 

Megemlíthető, hogy nagyesésű vízerőműveknél, ahol az előcsatorna mélyebben van, esetleg gerebre egyáltalán 

nincs szükség. 
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A turbinazsilippel zárható le az előcsatorna üzemzavarkor vagy olyankor, amikor a turbinát javítani kell. A 

lezárás sebességétől függően lehet egyszerű és gyorsanzáró turbinazsilip. A gyorsanzáró turbinazsilipre azért 

van szükség, mert a terhelés hirtelen megszakadásakor a turbina megfut, és ha nem lehet elég gyorsan (60-80 

másodperc) lezárni az előcsatornát a gép súlyosan megrongálódhat. A hirtelen zárás következtében a felvíz 

felőli oldalon lökéshullám keletkezik, a műtárgyat pedig dinamikus terhelés éri. A méretezésnél erre is 

tekintettel kell lenni. 

A csigaház feladata az előcsatornán át érkező víz szétosztása és egyenletes rávezetése a turbinára. Nagyobb 

vízerőművekben vízszintes metszetében logaritmikus spirális alakú csigaház kerül kivitelre. A csigaház lehet 

állandó és változó magasságú. Alakját közelítő számítással illetve kisminta-kísérletekkel határozzák meg. A 

csigaház felső részét acélból készült, áramvonalasan kialakított támlapátok támasztják meg. 

A szívócsatorna célja, hogy a turbinából kilépő vizet az alvíz felé vezesse, továbbá hasznosítsa a sztatikus és a 

dinamikus szívómagasságot. Sztatikus szívómagasságnak nevezzük a járókerék és az alvízszint közötti 

magasságkülönbséget. A dinamikus szívómagasság hasznosítása azt jelenti, hogy a szívócsatorna megfelelő 

kialakítása révén a kilépő lendület egy részét vissza lehet nyerni. A szívócsatorna méretezésére csak irányelvek 

vannak, lényegében modellkísérlettel határozzák meg a formáját. A szívócsatorna a járókeréktől kezdődően 

fokozatosan bővül. Kezdeti szakaszán metszete kör, a könyök környezetében átmeneti felület, majd a 

szívócsatorna végén lesarkított négyszögszelvénybe megy át. A szívócsatorna ill. a turbina magasságának helyes 

meghatározásával megfelelően kell védekezni a kavitáció jelensége ellen. 

A generátor alakítja át a turbina tengelyén érkező mechanikai energiát elektromos árammá. A vízerőművekben 

alkalmazott generátorok általában nagy pólusszámmal rendelkeznek. Így a fordulatszámuk relatíve kicsi lehet a 

szinkron fordulatszámhoz képest. 

A felsorolásból kimaradtak a turbinák, amelyeket az előző fejezetben tárgyaltunk. 

2. 12.2. Hazai vízenergia hasznosítás 

A hazai vízenergia hasznosítás két legnagyobb vízerőműve a Tiszán épült: 

• A Tiszalöki vízerőműbe függőleges tengelyű Kaplan-turbinákat építettek be. 

• Kiskörét a modernebbnek számító vízszintes tengelyű csőturbinákkal szerelték fel. 

A TISZALÖKI VÍZERŐMŰ 

A Tiszalöki Vízlépcső a Tisza szabályozásának során megépített első jelentős méretű műtárgy. Építésének terve 

már 1863-ban megfogalmazódott. A vízlépcső 1954-ben, a hajózsilip 1958-ban készült el. 

A kiviteli tervekkel megegyezően egyszerre készült el építészetileg mind a Duzzasztómű, mind a villamos 

energia termelésére alkalmas Vízerőmű (124. és 125. ábra). 

 

124. ábra. Tiszalöki vízerőmű helyszínrajza 
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Ez a vízerőmű abban a korban az ország legnagyobb vízenergiát hasznosító turbináinak biztosított üzemeltetési 

körülményeket, tette lehetővé elkészülte után a duzzasztás révén rendelkezésre álló vízenergia hasznosítását 

villamos energia termelésére. 

A vízügyi létesítmények elkészültét követően csak két évvel később kezdte el Tiszalökön az első blokk az 

energia termelését. 

A Vízerőművet 1959-ben helyezték üzembe. 

Forrás:http://www.tiszavizvizeromu.hu/index_elemei/tiszalokvizeromu.htm  

Tiszalöki Vízerőmű főbb adatai 

• Energiatermeléshez hasznosítható vízlépcső: 1,5 – 7,5 m 

• Kiépítési víznyelés: 300 m3/sec 

• Beépített teljesítmény: 11,4 MW 

Turbinák 

• típusa: Kaplan 

• elrendezése: függőleges 

• blokkok száma: 3 

Turbina adatok: 

• névleges esés: 5,0 m 

• névleges víznyelés: 100 m3/sec 

• névleges fordulatszám: 75 ford/perc 

• névleges teljesítmény: 3,8 MW 

• vezetőlapátok száma: 24 db 

• turbinalapátok száma: 4 db 

http://www.tiszavizvizeromu.hu/index_elemei/tiszalokvizeromu.htm
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125. ábra. Tiszalöki vízerőmű főmetszete 

Generátor adatok: 

• névleges feszültség: 5,25 kV 

• névleges teljesítmény: 4,8 MVA 

• frekvencia: 50 Hz 

• névleges gerjesztő feszültség: 340 V 

• névleges gerjesztő áram: 600 A 

Egyéb adatok: 

• Duzzasztózsilip: 3 db 37 m kapu 

• Hajózsilip: 1 db 12 × 85 m 

• Hordképesség: 1200 t 

• Öntözés: 400e ha 

• Keleti Főcsatorna max. 60 m3/s 

Tiszalöki Vízerőmű energia termelése 

Az eltelt 50 év alatt változó mértékben lehetett villamos energiát termelni az erőműben. Az 1959-es évet 

követően, amióta teljes kiépítési kapacitásában ki lehet használni a blokkokat villamos energia termelésére, 

évente változó mértékű fejlesztést produkált ez az erőmű (126. ábra). 
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126. ábra. Tiszalöki Vízerőmű energia termelése 

Termelés szempontjából a maximumot az 1972-es esztendő jelentette, amikor 72 938 MWh termelést 

könyvelhettünk el. Ezt követően kellett két év múlva elviselni a legrosszabb évet is, amikor csak 31 704 MWh 

energiát tudtunk termelni. Mindezek ellenére az eltelt 50 évre visszatekintve jó közelítéssel lehetett évente 48 

000 MWh termelést tervezni. 

Majd minden évben számolni kellett az árvizekkel, de szerencsére csak mint olyan tényezővel, melynek 

fennállása alatt nem lehet villamos energiát termelni. Az árvizek az elmúlt évtizedek alatt kárt nem okoztak a 

létesítményben. 

A KISKÖREI VÍZERŐMŰ 

A Tisza-völgyében a Kiskörei Vízlépcső és a vele összefüggő öntözőrendszer megépítése további jelentős lépés 

volt a folyóvíz komplex hasznosítására. 

A Kiskörei Vízlépcső a Tisza 404 fkm szelvényében, jobb parti átvágásában, Kisköre község határában épült 

meg. A vízlépcső három egybeépített főműtárgyból duzzasztómű, hajózsilip, vízerőmű és a hullámtéri 

duzzasztóból, valamint az egyéb csatlakozó létesítményekből áll. A három főműtárgyat a hullámtérben, árvízi 

körtöltéssel védett közös munkagödörben építették meg. Forrás: 

http://www.tiszavizvizeromu.hu/index_elemei/kiskorevizeromu.htm 

A vízerőmű épületrészébe épített négy vízszintes tengelyű csőturbina újszerű, Magyarországon első ízben 

alkalmazott megoldást jelentett. A kisesésű folyami vízerőműveknél alkalmazott függőleges 

tengelyelrendezéssel szemben előnyt jelentett az építési méretek fajlagos csökkenése és a kedvezőbb hatásfok 

elérése. 

A vízlépcső építésének előkészítő munkáit már 1967-ben megkezdték. Ide sorolták a hullámtérben épülő mű 

árvízvédelmét szolgáló körtöltés megépítését is. A vízépítési műtárgyak 1973-ban, a vízerőmű technológiai 

berendezései 1974-ben készültek el (127. és 128. ábra). 

http://www.tiszavizvizeromu.hu/index_elemei/kiskorevizeromu.htm
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127. ábra. Kiskörei vízerőmű helyszínrajza 

Kiskörei Vízerőmű főbb adatai 

Névleges duzzasztási szintek: 

• nyáron: 89,25-88,10 mAf 

• télen: 87,20- 86,20 mAf 

Energiatermeléshez hasznosítható vízlépcső: 2-10,7 m 

Turbinák: 

• elrendezése: vízszintes 

• típusa: Bulbe csőturbina 

Blokkok száma: 4 

Turbina adatok: 

• üzemelés: 2,0 - 10,7 m esésnél 

• névleges esés: 6,27 m 

• névleges víznyelés: 140 m3/sec 

• névleges fordulatszám: 107 ford/perc 

• névleges átmérő: 4,3 m 

• névleges teljesítmény: 7 MW 

• vezetőlapátok száma: 24 db 

• turbinalapátok száma: 4 db 
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128. ábra. Kiskörei Vízerőmű hosszmetszete 

Generátor adatok: 

• névleges feszültség: 2,5 kV 

• névleges teljesítmény: 7 MVA 

• teljesítménytényező: 0,98 

• frekvencia: 50 Hz 

• névleges gerjesztő feszültség: 115 V 

• névleges gerjesztő áram: 1200 A 

Egyéb adatok: 

• 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 m3) 

• Öntözés: 400 e ha 

• Nagykunsági Főcsatorna max 80 m3/s 

• Jászsági Főcsatatorna max 48 m3/s 

• Halvonuláskor halzsilip 

Kiskörei Vízerőmű energia termelése 

A tervezés időszakában a vízlépcső rendeltetési feladatai között szerepelt, hogy évente 103000 MWh villamos 

energiát termeljen (129. ábra). 



 tanulási egység: Vízierőművek, 

vízerőtelepek 
 

 144  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

129. ábra. Kiskörei Vízerőmű energia termelése 

Ezt az értéket eddig összesen nyolc évben sikerült elérni. A több mint harminc év átlagában a vízerőmű 

termelése meghaladta a 89000 MWh-át. 

A tervezett értéktől való eltérés alapvető oka az, hogy a tervezett duzzasztási szint helyett 1,90 méterrel kisebb 

értékre történik a Tisza-tó feltöltése nyári időszakban. Ez az adottság döntő mértékben meghatározza a 

folytonosan megújuló vízenergia kihasználási lehetőségeit a Kiskörei Vízerőműben. 

Kedvezőtlenül hat a termelésre az évente változó árvizes napok száma is. Átlagosan évente 60 nap 

termeléskiesést terveznek. Az elmúlt harminc évben árvíz miatt 1980-ban kellett a vízturbináknak a legtöbb 

napot állni. Abban az évben 187 napon keresztül nem lehetett villamos energiát termelni. Tíz év múlva pedig az 

év minden napján lehetett üzemeltetni a blokkokat. 

3. 12.3. A szivattyús energiatározók 

A szivattyús energiatározó vízerőművek tulajdonképpen csupán energia tárolására szolgálnak. Az 

energiafogyasztási csúcsok folyamán használják energiatermelésre, úgy hogy két különböző szintmagasságú 

víztározó között a magasabban fekvőből az alacsonyabban fekvőbe engedik át a vizet egy vízturbinán keresztül. 

Amikor kevés a villamosenergia-fogyasztás, a vizet visszaszivattyúzzák a generátort villanymotorként, a 

turbinát pedig szivattyúként használva a felső víztározóba. A rendszer összenergia mérlege önmagában 

természetesen veszteséges, haszon abból származik, hogy csúcsüzemben a hálózatnak eladott villamos energia 

ára többszöröse a csúcsidőn kívüli energia árának, az egész energiarendszer összhatásfoka szempontjából pedig 

kedvező, hogy a fosszilis tüzelőanyagot elégető alaperőművek és az atomerőművek jó hatásfokkal, közel 

állandó terheléssel üzemelhetnek. 

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADzer%C5%91m%C5%B1 

A gyakorlatban megépített szivattyús energiatározók tipikus töltési (betározási) teljesítménye 100-1000 MW, 

míg kisütése akár 3000 MW teljesítménnyel is történhet. Feltétele a szintkülönbség és a rendelkezésre álló 

„munka”víz. Az ilyen tárolók hatásfoka 65-75% között van, gyorsindításúak, azaz kb. 3 perc alatt indíthatóak. 

Hozzánk legközelebb a szlovákiai Fekete-Vág folyón létesítettek ilyen erőművet (130. ábra). 

http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADzer%C5%91m%C5%B1
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130. ábra. A Fekete-Vág szivattyús energiatározó - Szlovákia (forrás: Google Earth) 

Hazánkban számos érv szól egy szivattyús energiatározók létesítése mellet és ellen, egyelőre még nem 

építettek ilyen létesítményt. A környező országokban (Ausztria, Szlovákia, Románia) a kedvező geomorfológiai 

adottságokat kihasználva több ilyen létesítmény üzemel. 

Forrás: http://www.bmf.hu/conferences/energia2008/14_SzetModell.pdf 

A szivattyús energiatározók célja, hogy az erőművek kis kihasználtsága idején, pl. éjszaka a termelhető és a 

fogyasztók által nem igényelt energia felhasználásával vizet szivattyúzzanak egy magasan fekvő tározóba, 

ahonnan a csúcsfogyasztás idején a vizet visszavezetve a vízerőtelepen villamos energiát termeljenek (Szlivka, 

2008). 

Ezért világszerte egyre több szivattyús energiatározó épül. Ezek valójában egy völgykatlanban, ill. elhagyott 

bányaüregekben kialakított mesterséges tavak, ahová vizet szivattyúznak fel azokban az időszakokban, amikor 

az erőművek olcsón termelnek. A villamos energia nagyipari méretekben ugyanis nem tárolható. A 

csúcsterhelések időszakában előnyös - a gyorsan indítható tározós vízerőművi egységek - használata. A csúcs 

energiaigény kielégíthető hőerőművekkel is, költsége mintegy 30-40%-kal nagyobb. A szivattyús energiatározó 

előnye még, hogy rendkívül gyors az üzemkészsége. Amíg egy hőerőművet a jelzéstől számítva 100-140 perc 

alatt lehet teljes üzemre állítani, addig a hidraulikus energiatározó 2-10 perc alatt éri el teljes üzemkész 

állapotát. 

Az energia a víz helyzeti energiájában tárolódik. Természetesen a szivattyús energiatározó a vízemelés, majd a 

turbinán való átvezetés következtében csak mintegy 70-75% eredő hatás-fokkal rendelkezik. Ennek ellenére 

gazdaságos, mert a csúcsáram díja mintegy 3-5-szöröse az átlagos áramköltségnek. A tározós vízerőmű 

turbógenerátorai két irányban működnek. Éjszaka munkagépként a hálózatból felvett villamos energia 

felhasználásával vizet szivattyúznak a magaslaton elhelyezett víztározóba. Nappal a csúcsterhelés időszakában a 

tározóból lefolyó víz hajtja meg a hidrogenerátort és termel áramot. Így például Luxemburgban a Viaden mellett 

megépített szivattyús energiatárolót éjjel feltöltik Németországból vett olcsó villamos energia segítségével, majd 

nappal vagy csúcsidőben - természetesen nappali tarifával, azaz drágábban - újra eladják a tároló leürítésével 

nyerhető villamos energiát. (Magyarországon a Dömsöd és Dobogó között tervezett tározós erőművet nem 

építették meg.) A világon kb. 200 ilyen erőmű működik. 

A világ 10 legnagyobb szivattyús-tározós erőművének adatait a 3. táblázat tartalmazza. 

3. táblázat: A világ tíz legnagyobb szivattyús energiatározója 

http://www.bmf.hu/conferences/energia2008/14_SzetModell.pdf


 tanulási egység: Vízierőművek, 

vízerőtelepek 
 

 146  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Az együttműködő erőművek olcsó energiával működtetett turbina-szivattyúi emelik a vizet a nyomócsövön át a 

medencébe. Amennyiben mód van rá, a tározómedencébe bevezetik a környező vízfolyások vizét is. 

Csúcsidőszakban a tározómedencéből a nyomócsövön keresztül jut a turbinákba a víz. A generátor segítségével 

termelt áram jut a fogyasztókhoz. Végeredményben a szivattyús energiatározó egyszer, mint szivattyútelep, 

egyszer, mint nagyesésű vízerőtelep működik. 

A Garda-tó vizét hasznosító Villa Gargano szivattyús energiatározó helyszínrajzát és gép-házának metszetét a 

131. ábra mutatja. A Garda-tó vizét a szivattyú nyomja fel a felső tározóba, ahonnan ugyanazon a 

nyomócsövön át érkezik a víz a turbinához, amelyiken át a tározót feltöltötték. A bemutatott energiatározóban 

külön szivattyú és külön turbina van beépítve. Az újabban épített energiatározókban a szivattyú és a turbina 

ugyanazon gép, reverzálható kivitelű. Így megtakarítható a másik gép és a hozzá kapcsolódó műtárgyak építési 

költsége. A Pilisben tervezett Prédikálószéki szivattyús energiatározó (a Nagymarosi erőműhöz kapcsolódott 

volna) ilyen reverzálható turbina-szivattyúkkal készült volna el. 

 

131. ábra. A Villa Gargano hidraulikus energiatározó (Hamvas, 1997) 
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4. Összefoglalás 

Ebben a tanulási egységben megismerkedtünk a vízierőművekkel, vízerőtelepekkel. 

Önellenőrző kérdések 

1. Határozza meg a vízerőmű fogalmát! 

2. Csoportosítsa a vízerőműveket! 

3. Ismertesse és jellemezze a vízerőtelep műtárgyait! 

4. Ismertesse és jellemezze a Tiszalöki vízerőművet! 

5. Ismertesse és jellemezze a Kiskörei vízerőművet! 

6. Ismertesse és jellemezze a szivattyús energiatározó vízerőműveket! 
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V. rész - témakör: Gázt szállító gépek 

A fejezet célja, hogy megismerkedjünk a gázt szállító gépekkel, amelyek 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 pv/psz = 1,0–1,1 ventilátorról (szellőzőről), 

• - ha pv/psz = 1,1–3,0 fúvóról, valamint 

• - ha pv/psz > 3,0 kompresszorról (légsűrítőről) beszélünk. 

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 Δpö < 10 KPa 

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, ezeknél a legtöbb esetben tehát nincs külön hűtő. 

A kompresszor esetében a gépet az állapotváltozás figyelembevételével méretezik, továbbá a keletkezett 

hőmennyiséget külön hűtőben vezetik el. 
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13. fejezet - tanulási egység: 
Ventilátorok 

A tanulási egység célja, hogy megismerkedjünk: 

• a ventilátorok típusaival, 

• a ventilátorok működésével és nyomásviszonyaival, valamint 

• a ventilátorok összekapcsolásával. 

1. 13.1. Ventilátorok típusai 

Áramlási és szerkezeti szempontból a ventilátorokat két fő típusba lehet sorolni: 

• radiális, illetve 

• axiális ventilátorok. 

Az elnevezés a levegőnek a ventilátoron való áthaladási irányára utal. Mindkét csoportban további alcsoportokat 

szokás megkülönböztetni. 

Szokásos még megkülönböztetni a félaxiális, illetve félradiális ventilátorokat, amelyek a két típus közti átmeneti 

jellemzőkkel rendelkeznek, valamint az úgynevezett keresztáramú ventilátorokat. 

A ventilátorok beépítés szerint is csoportosíthatók, ezen csoportok megtalálhatók a katalógusokban. 

A továbbiakban a radiális, illetve axiális típusok ismertetésére térünk ki. 

A ventillátorok 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 (Gruber, 1974). 

 

132. ábra. Radiális ventilátor 

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 
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forgó járókerékre. E nyomaték hatására a járókeréken áthaladó közeg forgás irányában eltérül. Bejut a (CS) jelű 

csigaházba, majd a (NY) nyomócsonkon (NY) keresztül hagyja el a gépet. A motor felöl érkező energia a 

ventilátor járókereke által adódik át az áramló levegőnek. 

Radiális ventilátor azonban külső megjelenésében ettől eltérő alakú is lehet, példa erre az úgynevezett 

csőventilátor, amelynek általában külső forgórészes motorja és a cső formája van (133. ábra). 

Forrás:http://www.helios.hu/ujlap/files/fkfej/164_209.pdf 

 

133. ábra. Félaxiális csőventilátorok 

Radiális ventilátorok esetén a járókerék lapátozása szerint három altípusról lehet beszélni: 

• előrehajló lapátozású, 

• hátrahajló lapátozású, valamint 

• radiális lapátozású. 

A 134 ábrán az egyes típusokat mutatjuk be. Az ábrákon a járókerék látható, fekete nyíl jelzi a forgás irányát, 

kék nyíl a sugár irányát, és piros nyíl a kilépő él irányát. 

 

134. ábra. Radiális ventilátor lapátozásának főbb típusai 

Az előrehajló lapátozású radiális ventilátor, 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 lapátja 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. 

Hátrahajló lapátozású, amelynél a forgásirányhoz képest hátrafelé hajlanak a lapátok végei, azaz kilépő élei. 

Ezek a ventilátorok általában jó hatásfokúak és relatíve nagy nyomást és kisebb térfogatáramot képesek 

szállítani. 

http://www.helios.hu/ujlap/files/fkfej/164_209.pdf
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A radiális lapátozású 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. 

AXIÁLIS VENTILÁTOROK 

Az axiális ventilátorok a levegőt tengely irányban szívják, és tengely irányba továbbítják. A 135. ábra egy 

axiális ventilátor vázlatát mutatja. 

 

135. ábra. Axiális ventilátor 

A levegő a szívócsonkon (SZ) jut be a gépbe. A motor (M), vagy a (járókerékkel együtt forgó beszívókúp) 

vezeti a forgó járókerékhez (J), amely a motor tengelyére (T) 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 forgás irányában eltérül. Bejut a nyomóoldalra (NY), 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 járókerékbe lépés előtt a levegőt, 

és ez által 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 fokozására alkalmazzák az utóterelőt. Ilyen megoldást mutat a RADAX VAR 

típusú ventilátor (136. ábra). 

 

136. ábra. Utóterelős axiális ventilátor 

EGYÉB VENTILÁTORTÍPUSOK 

Kiegészítésként a 137. és 138. ábra segítségével bemutatjuk a félaxiális és a keresztáramú ventilátort. 
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Félaxiális ventilátornak nevezik azt a típust a melynél a tengely irányából érkező levegő félig axiális, félig 

sugár irányban távozik (137. ábra). 

 

137. ábra. Félaxiális ventilátor 

A keresztáramú ventilátor szerkezeti kialakításának elvi vázlatát mutatja a 138. ábra. 

 

138. ábra. Keresztáramú ventilátor 

A szívóoldalon (SZ) beáramló levegő áthalad a járókerék (J) lapátozásán, az egyik oldalon, majd a keréken 

áthaladva a másik oldalán még egyszer áthalad, és így jut a nyomócsonkba. A belső terelő (B) lényeges szerepet 

tölt be, mert elválasztja a nyomóoldalt a szívóoldaltól. 

A járókereket az áramlás síkjára merőlegesen (papír síkja) bármilyen hosszan lehet növelni. Ezért pl. kapu 

légfüggönyök működtetésére, előszeretettel használják. 

Asztali ventilátorként is alkalmazzák, csendes működése miatt. Széles körben azonban nem terjedt el. 

Megjegyzendő! 

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 szállíthatják 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. 
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2. 13.2. A ventilátor működése és nyomásviszonyai 

A ventilátor működésének megértéséhez a járókerékben lejátszódó folyamatokat kell elsősorban megismerni. 

Írjuk fel a Bernoulli-egyenletet az áramló levegőre, két pont között: 

 

Levegő áramlásánál a helyzeti energia megváltozása két pont között elhanyagolható. A fenti egyenletből 

ρgh1 - ρgh2 ≈ 0 feltételt felhasználva és beszorozva a sűrűséggel a következő egyenletet kapjuk:Levegő 

áramlásánál a helyzeti energia megváltozása két pont között elhanyagolható. A fenti egyenletből ρgh1 - ρgh2 ≈ 0 

feltételt felhasználva és beszorozva a sűrűséggel a következő egyenletet kapjuk: 

 

Az egyenletben lévő: 

•  tagot dinamikus nyomásnak, és a 

• "p" tagot, pedig statikus nyomásnak nevezzük 

A kettő összegét pedig össznyomásnak (pö) hívjuk: 

 

A 139. ábrán egy szívó- és nyomóvezetékkel ellátott ventilátor nyomásviszonyai láthatók. 

 

139. ábra. Szívó- és nyomóvezetékkel ellátott ventilátor nyomásviszonyai 
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Az össznyomás növekedés, a ventilátor nyomó- és szívócsonkjában uralkodó össznyomások különbsége: 

 

A statikus nyomásnövekedés, a ventilátor nyomócsonkjában uralkodó statikus nyomás és a szívócsonkban 

uralkodó össznyomás különbsége: 

 

Egy ventilátor hasznos teljesítménye két részből tevődik össze: 

Az egyik rész, amit a ventilátor az adott nyomáskülönbség legyőzésekor teljesít: 

 

ahol: psz a szívóoldali, pny a nyomóoldali, a keresztmetszeten belül állandónak feltételezett statikus nyomás, 

valamint "V" a levegő térfogatárama. 

A másik rész, 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: 

 

JELLEGGÖRBÉK 

A ventilátorok üzemi viselkedését a jelleggörbe mutatja (Szlivka, 2008). 

A jelleggörbe a ventilátorral létrehozott nyomásnövekedés és a szállított térfogatáram kapcsolatát ábrázoló 

görbe. Ideális, veszteségmentes esetben a jelleggörbe a nyomás-térfogatáram diagramban egy egyenes (140. 

ábra). 
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140. ábra. Ventilátorok ideális jelleggörbéi 

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. 

A zérus térfogatáramnál lévő nyomásnövekedés kb. 40-70%-a az ideális esetben adódó értéknek (141. ábra). 

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 típusúnál. 

Az előrehajló lapátozású ventilátor jelleggörbéjének már a tendenciája is eltér az ideálistól, nemcsak 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. 

 

141. ábra. Ventilátorok ideális és valóságos jelleggörbéi 

MUNKAPONT 

A csővezeték ellenállása, azaz a kialakuló nyomáskülönbség egy adott csővezeték esetén a szállított levegő 

mennyiségétől függ. A térfogatáram és a létrejövő nyomáskülönbség grafikusan ábrázolt 

függvénykapcsolatát a csővezeték jelleggörbéjének nevezzük. A csővezeték jelleggörbéje az esetek 

legnagyobb hányadában a kezdőpontból kiinduló parabola (142. ábra). 
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142. ábra. Csővezeték jelleggörbe 

A csővezeték jelleggörbe tehát megmutatja, hogy az általunk meghatározott légmennyiség: V [m3/s] 

szállításához a ventilátornak mekkora nyomáskülönbséget kell létrehoznia: Δp [Pa]. 

A következő kérdés tehát az, hogy a ventilátor képes-e ennek a légmennyiségnek a szállításához a szükséges 

nyomáskülönbséget létrehozni? 

Hogy egy adott csővezetéken keresztül a hozzá kapcsolt ventilátor mennyi levegőt szállít, azt a ventilátor 

jelleggörbéje határozza meg. 

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 (143. ábra). 

 

143. ábra. Munkapont 

A 143. ábrán jelölt esetben a ventilátor az adott csővezetékre kapcsolva Vv [m3/s] légmennyiséget szállít és Δpö 

[Pa] nyomáskülönbséget hoz létre. Ez a légszállítás azonban nagyobb, mint a szükséges V [m3/s]. 

Az üzemeltetés szempontjából fontos kérdés, hogy a munkapont a ventilátor jelleggörbéjének legjobb 

hatásfokú környezetébe essen, amely a ventilátor tervezési pontjának környezete. Ekkor a munkapont legtöbb 

esetben stabil működést jelent. Elképzelhető azonban (általában rossz ventilátor kiválasztás esetén), hogy 

kialakuló munkapont labilis lesz. 

A 144. ábra egy stabil: M1 és egy labilis: M2 munkapontot szemléltet. 
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144. ábra. Munkapont stabilitása 

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 csökkenését, 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. 

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 

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 alakulhat ki. Párhuzamosan kapcsolt (lásd 

később) ventilátorok esetén alakul ki. 

3. 13.3. Ventilátorok összekapcsolása 

Légtechnikai berendezéseknél gyakori követelmény, hogy az elszívott, vagy befújt levegő mennyiség 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 egyetlen egy szabályozható ventilátor beépítése. Egy 

ventilátor esetén a gépet a maximális igénynek megfelelően kell méretezni, és emiatt még jó hatásfokú 

szabályozás esetén sem gazdaságos. 

Energetikai, üzembiztonsági és egyéb szempontok is legtöbbször indokolják, hogy egyetlen 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, szállított mennyiség csökkenése, lüktető légszállítás egyik, vagy másik gépnél), melyek csak a 

ventilátorok teljes karakterisztikájának ismeretében elvégzett előzetes és alapos vizsgálattal kerülhetők el. 
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PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁS 

Ventilátorok párhuzamos kapcsolása esetén a légszállítás megoszlik a ventilátorok között, azonban a 

ventilátorok mindegyikének azonos nyomáskülönbséget kell létrehoznia (145. és 146. ábra). 

 

145. ábra. Ventilátorok párhuzamos kapcsolása 

 

146. ábra. Közös jelleggörbe szerkesztése párhuzamos kapcsolásnál 

Két ventilátor soros kapcsolása esetén a teljes levegőmennyiség mind a két ventilátoron áthalad: V = V1 + V2 

(147.ábra). Az eredő jelleggörbe pontjait V = állandó azonos térfogatáramhoz tartozó nyomásértékek 

összegével határozhatjuk meg (148. ábra). Az “A” ponttól jobbra eső szakasz, ahol a kisebb nyomású (piros) 

ventilátor már nem képes a szükséges nagy légmennyiséget szállítani, így a másik ventilátor (kék) átnyomja 

rajta a nagyobb légmennyiséget. Ezt a közös jelleggörbe szakaszt nem lehet, és nem is szabad kihasználni. 

 

147. ábra. Ventilátorok soros kapcsolása 
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148. ábra. Közös jelleggörbe szerkesztése soros kapcsolásnál 

4. Összefoglalás 

Ebben a tanulási egységben megismerkedtünk: 

• a ventilátorok típusaival, 

• a ventilátorok működésével és nyomásviszonyaival, valamint 

• a ventilátorok összekapcsolásával. 

Önellenőrző kérdések 

1. Csoportosítsa a gázt szállító gépeket a nyomásviszony nagysága szerint! 

2. Csoportosítsa és jellemezze a ventilátorok típusait! 

3. Rajzolja le, és ismertesse a radiális ventilátort! 

4. Rajzolja le, és ismertesse a radiális ventilátor járókerekeit! 

5. Rajzolja le, és ismertesse az axiális ventilátor! 

6. Rajzolja le, és ismertesse a félaxiális ventilátort! 

7. Rajzolja le, és ismertesse a keresztáramú ventilátort! 

8. Rajzolja le, és ismertesse a szívó- és nyomóvezetékkel ellátott ventilátor nyomásviszonyait! 

9. Ismertesse a statikus-, a dinamikus- és az össznyomás fogalmát! 

10. Ismertesse az össznyomás növekedés fogalmát! 

11. Ismertesse a statikus nyomásnövekedés fogalmát! 

12. Ismertesse a hasznos teljesítmény fogalmát! 

13. Rajzolja le, és ismertesse a ventilátorok ideális és valóságos jelleggörbéit! 
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14. Rajzolja le, és ismertesse a munkapont fogalmát! 

15. Rajzolja le, és ismertesse a stabil- és labilis munkapontot! 

16. Rajzolja le, és ismertesse a ventilátorok párhuzamos kapcsolását! 

17. Rajzolja le, és ismertesse a ventilátorok soros kapcsolását! 
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14. fejezet - tanulási egység: Fúvók 
és kompresszorok 

A tanulási egység célja, hogy megismerkedjünk: 

• a Roots-fúvóval, 

• a csavarkompresszorral, 

• a csúszólapátos kompresszorral, valamint 

• a dugattyús kompresszor működésével. 

1. 14.1. Roots-fúvó 

A Roots-fúvó lényegében egy különleges fogazatú fogaskerék-szivattyú. Ez a fogazat csak a közeget szállítja, a 

két forgódugattyút külön fogaskerékpár kapcsolja össze. Térfogatkiszorítás elvén működik, a két darab 

lemniszkáta (piskóta) alakú vagy háromágú forgórész tengelyét azonos fogszámú fogaskerékpár hajtja (149. és 

150. ábra). A tengelyeik 1:1 áttételű fogaskerékpár útján kényszerkapcsolatban vannak. 

 

149. ábra. Roots-fúvó működése 

 

150. ábra. Különböző kialakítású Roots-fúvók 

A Roots-fúvó belsejében nincs sűrítés, a fogak csak áttolják a (foghézagokban lévő) közeget a nagynyomású 

térbe, és a már előzőleg odaszállított közeg végzi a sűrítést, miközben részben visszaáramlik a töltőbe. A töltőbe 

periodikusan visszaáramló levegő lengésfolyamatokat hozhat létre, egyenlőtlen szállítást és jelentős zajt okoz. 

Maga a veszteség ott jelentkezik, hogy a dugattyúnak nem csak a szállított mennyiséget kell a nagyobb nyomás 

ellenében kitolnia, hanem azt a mennyiséget is, amely a szállított közeg egyidejű sűrítésekor visszaáramlott. 

Nagyobb fordulatoknál a Roots-fúvók teljesítményszükséglete és a szállított közeg hőmérsékletének növekedése 

kedvezőtlenül nagy. 

2. 14.2. Csavarkompresszor 
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A belső sűrítéssel működő töltők sűrítik a közeget mielőtt azt a nagynyomású térbe szállítanák. Sűrítési 

folyamatuk miatt, az összhatásfokuk jobb a belső sűrítés nélkül működő töltőkénél. Két egymással szemben 

forgó dugattyújának konvex és a konkáv fogazata egymásba illeszkedik, és a levegő addig komprimálódik a 

csavarhornyokban, amíg el nem éri a kiömlő csonk vezérlőélét (151. ábra). 

 

151. ábra. Csavarkompresszor 

A csavardugattyúk nem érintik sem egymást, sem a ház falát. 

Forgásukat esetenként 1:1 áttételtől eltérő fogaskerékpár szinkronizálja. Jó áramlástechnikai kiképzés és 

megfelelően pontos gyártás esetén az elérhető fordulatszám nagyobb, mint a Roots-fúvók esetén. A Roots-

fúvóknál kb. 50 m/s kerületi sebesség a felső határ, csavarkompresszoroknál 100 m/s is megvalósítható jó 

hatásfokkal. Viszont az elméleti szállítási térfogat kb. 30% kisebb, mint a Roots-fúvók esetében. 

3. 14.3. Csúszólapátos kompresszor 

A csúszólapátos kompresszor hengeres házból és benne excentrikusan elhelyezett hengeres forgórészből áll. A 

forgórész két véglapja a ház síklapú fedeleihez fekszik fel kis réssel. A forgórészben radiális hornyok vannak, 

melyekbe a csúszólapátokat (lamellákat) helyezik el. A csúszólapátok külső élét forgás közben a ház hengeres 

csúszógyűrűi vezetik meg. A forgórész és a ház között sarló alakú tér alakul ki, melyet a csúszólapátok 

különböző térfogatú, egymástól eltömített cellákra osztanak (152. ábra). 

Forrás: http://www.erdey-gruz.sulinet.hu/iskola/gazszallitas/forg_dukomp.htm 

A forgórész körbefordulása alatt egy-egy cella térfogata egy legnagyobb és egy legkisebb érték között 

periodikusan változik. A háznak azon a részén, ahol a cella térfogata növekszik, szívónyílást helyeznek el, a 

csökkenő térfogatú részen pedig nyomónyílás van kiképezve. A szívónyíláson a cella fokozatosan megtelik 

kisnyomású gázzal, mely a nyomóoldalon a cella fokozatosan csökkenő térfogatából kiáramlik. 

 

http://www.erdey-gruz.sulinet.hu/iskola/gazszallitas/forg_dukomp.htm
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152. ábra. Csúszólapátos kompresszor 

A csúszólapátos kompresszor kis nyomások és kis teljesítmények esetén versenytársa a dugattyús 

kompresszornak, gázszállítása egyenletesebb, szerkezete egyszerűbb. Hátránya a bonyolultabb gyártás, rövidebb 

élettartam és a nyomás növekedésével fokozódó visszaáramlás a tömítetlenségeken. Egy fokozatban 4 bar-ig, 

két fokozatban 8-10 bar-ig használják. A csúszólapátos kompresszor vákuumszivattyúként is működtethető. 

4. 14.4. Dugattyús kompresszor 

A dugattyús kompresszor működése hasonlít a dugattyús szivattyúkéhoz, de mivel a gáz összenyomható, 

ezért 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 hűtővizet 

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 belsőégésű 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. Fokozatok száma szerint egy és többfokozatú kompresszor¬ról beszélünk. 

Hengerek száma szerint egy és többhengerű, függőleges és fekvő elrendezésű kompresszort különböztetünk 

meg. A soros elrendezés mellett V hengerelrendezés is szokásos. 

EGYFOKOZATÚ KOMPRESSZOR 

A dugattyús kompresszor vázlata és ideális indikátordiagramja a 153. 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. 

 

153. ábra. Dugattyús kompresszor vázlata és ideális indikátordiagramja 
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A kompresszor munkafolyamata kezdődjön a 4-1 szívási vonal mentén. A szívás alatt a nyitott szívószelepen 

keresztül a p1 nyomású gáz a hengerbe áramlik, és közben a dugattyúra kifejtett nyomás végzi a szívási munkát. 

Egyszerűség kedvéért feltételezzük, hogy közben a dugattyú másik oldalán vákuum van. 

A negatív előjelű fajlagos wsz szívási munka: 

 

A szívás befejeztével a szívószelep lezár, a dugattyú ellenkező irányú mozgásával zárt szelepek mellett 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: 

 

A gáz kiszorítása után a nyomás értéke a 3-4 vonal mentén: p2 nyomásról p1-re lecsökken, és a kompresszor 

munkafolyamata periodikusan ismétlődik. 

A kompresszor vagy pontosabban a kompresszió munkaszükséglete a három részmunkából adódik össze, 

úgymint: 

• a Wsz szívási vagy betolási munkából, 

• a Ws a sűrítési vagy térfogat-változási munkából, és 

• a Wk kitolási munkából. 

A kompresszor munkaszükséglete a három részmunka algebrai összege: 

 

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 

Az izotermikus fajlagos kompresszor munka kiszámításához elsőként a görbe alatti területet kell kiintegrálni, 

aminek eredménye: 

 

Felhasználtuk az egyenlet átalakítása során a következő összefüggéseket: 

 

(σ a nyomásviszony) 
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Így a kompresszió munkája izotermikus esetben: 

 

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: 

 

 

Politropikus kompresszió munkája teljesen hasonló formailag, csak a κ helyett n szerepel a kifejezésben: 

 

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 belőlük 

készített nyomásérzékelő nyomás hatására azzal arányos villamos jelet ad. A kvarckristályt indikátoradó 

segítségével rögzítjük a hengerfejbe, melynek jeleit megfelelő elektronikával dolgozzák fel. A 154. ábra 

indikátorral felvett valóságos diagramot ábrázol. 
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154. ábra. Dugattyús kompresszor valóságos indikátordiagramja 

Az egyes szakaszok a következők: 4-1 szívás, 1-2 kompresszió, 2-3 kitolás, 3-4 expanzió. A tényleges 

munkafolyamat - ezt folytonos vonal jelöli az ábrán - eltér az ideálistól. A 4' pontban a nyomás kisebb, mint a 

szívótérben uralkodó p1 nyomásérték. A 4-4' közötti Δp’1 nyomáskülönbség szükséges a szeleptányér 

tömegének felgyorsításához, továbbá a szívócső ellenállásának legyőzéséhez, és a szívóvezetékbe zárt gázoszlop 

tömegének felgyorsításához. A 4'-1' szívási vonal a kezdeti csúcs után lassú járású kompresszornál az 

eszményivel közel párhuzamosan halad, a veszteség Δp1. A szívótér és a henger közötti beszívható V*l, térfogat 

(1-4 között) értéke V**l térfogat (1"-4 között) értékre csökken. 

A nyomáscsökkenés töltésre gyakorolt hátasát a következő kifejezéssel lehet figyelembe venni: 

 

A nyomószelep nyitása után a nyomás a Δp’2 ill. a Δp2 értékkel nagyobb, mint az ideális p2 nyomás. Ez a 

nyomástöbblet a nyomószeleppel és a nyomóvezetékkel kapcsolatos gyorsítási és egyéb veszteségeket fedezi. A 

nyomásesés másik következménye, hogy a kompresszió munkaszükséglete a 4-4'-1'-1"-4 területtel arányos 

munkával nő. 

A valóságos indikátordiagramból nem tűnik ki, hogy szívás alatt a közeg a hengerfaltól, a súrlódástól, a maradék 

gázzal való keveredéstől, valamint az 1'-1" kompresszió miatt felmelegszik, ezért hőmérséklete magasabb, 

sűrűsége kisebb lesz a szívócsonkban uralkodó hőmérsékletűnél. A beszívott levegő felmelegedése a 

kompresszor szállítását szintén csökkenti, melyet melegedési tényezővel lehet figyelembe venni: 

 

ahol: Tsz a 154. ábra szerinti 1" pontban uralkodó abszolút hőmérséklet és T1- a beszívott levegő abszolút 

hőmérséklete. 

A kompresszor által beszívott levegő mindig tartalmaz adott mennyiségű vízgőzt. Ennek lecsapódása 

csökkenti a szállítóképességet. 

Ezt a nedvesség-együtthatóval vesszük figyelembe: 

 

A kompresszor szállítását csökkentő tényezőket egyetlen egy tényezővel, a λsz szállítási fokkal vesszük 

figyelembe: 

 

ahol: ηv- a kompresszor volumetrikus hatásfoka, és λv = V*l/Vl - mennyiségi fok. 

A kompresszorba beszívott gáz mennyisége másodpercen¬ként: 

 

ahol: i a működési szám, z a hengerek száma, A a dugattyú felülete [m2], és s a dugattyú lökete [m]. 

A műszaki gyakorlatban a kompresszor szállítóteljesítményét az óránként beszívott gáz mennyiségével 

jellemezzük. 

A kompresszor szállítóteljesítménye: 
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5. Összefoglalás 

Ebben a tanulási egységben megismerkedtünk: 

• a Roots-fúvóval, 

• a csavarkompresszorral, 

• a csúszólapátos kompresszorral, valamint 

• a dugattyús kompresszor működésével. 

Önellenőrző kérdések 

1. Rajzolja le, és ismertesse a Roots-fúvó működését! 

2. Ismertesse a csavarkompresszor működését! 

3. Rajzolja le, és ismertesse a csúszólapátos kompresszort! 

4. Rajzolja le, és ismertesse a dugattyús kompresszort! 

5. Rajzolja le, és ismertesse a dugattyús kompresszor ideális indikátordiagramját! 

6. Ismertesse a kompresszor munkaszükségletét! 

7. Rajzolja le, és ismertesse a dugattyús kompresszor valóságos indikátordiagramját! 

8. Határozza meg a kompresszor szállítóteljesítményét! 


