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Bevezetés
A víz a földi élet alapja. Ha vízről beszélünk, általában az édesvizet értjük alatta, amelyből meglehetősen kevés
van: a Föld vízkészletének csak mintegy 2%-a édesvíz, a többi sós tengervíz. Ez az édesvíz-készlet szolgál
döntően arra, hogy kielégítse az emberiség mindennemű vízigényét az ivóvízellátástól az ipari-technológiai
vizek biztosításáig bezárólag.
Mivel az édesvíz-készlet állandónak vehető, viszont az emberiség létszáma rohamosan nő, könnyű belátni, hogy
a vízellátás egyre nehezebben megoldható feladat lesz, különösen azokban a régiókban, ahol a készletek már
most erősen korlátozottak.
A víz az ember környezetében igen változatos formában jelenik meg. A felszíni nyers édesvíz mellett jelentős
készletek vannak a felszín alatt is. A felszín alatti víztestek jellemzőik alapján különböző célra hasznosíthatók:
ivóvízként, gyógyvízként és energetikai célú termálvízként egyaránt felhasználhatók.
A különböző célú felhasználás eredményeként megjelennek a környezetben az un. szürke vizek, vagy használt
vizek, amelyek az esetek többségében környezetre káros összetevőket is tartalmaznak. Bonyolult vízkezelésivíztisztítási technológiákat kell ahhoz alkalmazni, hogy a szürke vizek (kommunális szennyvíz, ipari
szennyvizek, hígtrágya, stb.) ne terheljék a környezetet, sőt ha lehet, újra felhasználható állapotba kerüljenek.
Mind a vízellátás, a vízfogyasztás és a vízkezelés vízmozgatási feladatokkal jár. A vízgépek tárgykörébe
beleértjük mindazon eszközöket, gépeket, berendezéseket, amelyek a vízmozgatáshoz (vízszállításhoz és
elosztáshoz) szükségesek. Klasszikus értelemben vízgépek alatt általában a szivattyúkat és a turbinákat értjük,
azonban a képzési célkitűzések eléréséhez mi a tananyagban a tágabb megfogalmazást és tartalmat használjuk.
A tantárgy oktatásának általános célja, alapvető vízgépészeti ismeretek megszerzése, amelynek segítségével
a tanuló képes lesz vízgépészeti elemek (szivattyúk, csővezetékek, szerelvények) felismerésére, azok
működésének megértésére, vízellátási-vízkezelési rendszerek üzemeltetésének szakszerű felügyeletére, az
egyszerű hibák felismerésére és elhárítására.
A tananyag bevezető része egy hidraulikai áttekintés, amelynek célja a különböző előképzettségű hallgatók egy
ismeretszintre hozása a tárgyban, az elméleti alapokat illetően. Ezt követően részletes szivattyúismeret
következik, majd a vízellátó-kezelő hálózatok fontosabb elemeit (csővezetékek, szerelvények, vízkezelő
eszközök) tárgyaljuk.
A képzés általános követelménye, hogy a tanuló megértse a vízgépészet alapvető elméleti és gyakorlati
fogalmait, képességet szerezzen vízellátási-vízkezelési rendszerek üzemének szakszerű felügyeletére, az
egyszerű üzemzavarok felismerésére és elhárítására.
Videók:
Videó 1
Videó 2
Videó 3
Videó 4

iv
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. rész - Hidromechanikai áttekintés
Bevezető
A hidromechanika a fizikának az a területe, amely a nem szilárd testek, tehát a folyadékok és gázok – általános
elnevezéssel: fluidumok – áramlásával foglalkozik. A hidromechanika két ágát tekintjük át ebben a fejezetben: a
hidrosztatikát, amikor a folyadék egyensúlyi állapotban (nyugalomban) van, valamint a hidrodinamikát, amikor
az egyensúlyi állapot megbomlik és a folyadék a rá ható erők hatására áramlik.
A tárgyból adódóan folyadék fogalma alatt a továbbiakban a vizet értjük, jóllehet a felírt törvényszerűségek
más, a vízhez hasonló un. newtoni folyadékokra is érvényesek.
A témakör oktatásának célja a hidraulikai-áramlástani alapjelenségek és az azokat leíró törvények
megismerése.
A képzési követelmény a hidraulikai-áramlástani alapjelenségek és az azokat leíró törvények alapszintű
ismerete, képesség azok alkalmazására egyszerű esetekben.
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1. fejezet - Hidrosztatika
Bevezető
Ebben a tanulási egységben a nyugalomban lévő (nyugvó) folyadékok törvényszerűségeivel foglalkozunk. A
nyugvó folyadékokat a hidrosztatika tárgyalja, cél az alapvető összefüggések megértése és gyakorlati
alkalmazása.
Ha a folyadékra külső erők nem hatnak, akkor a folyadéktér nyugalomban (statikus állapotban) van. Ebben az
esetben a folyadékra csak a gravitációs tér hat. Különleges eset, amikor a nyugvó víztérrel hőt közlünk: ekkor a
folyadék sűrűsége változik (a hőmérséklet emelkedésével arányosan csökken) és a sűrűségváltozásból adódó
belső áramlások lehetségesek a folyadéktéren belül.
Mielőtt a hidrosztatika törvényeit áttekintenénk, ismerkedjünk meg a folyadékok műszaki szempontból
legfontosabb tulajdonságával, a sűrűséggel, és az azt befolyásoló tényezőkkel.

1. 1.1. Sűrűség fogalma és függvényei
A folyadékok sűrűségét ugyanúgy definiáljuk, mint a szilárd testekét: sűrűség alatt az egységnyi térfogatban
lévő folyadék tömegét értjük:

A gyakorlatban a víz sűrűségét, ρ0 = 103 kg/m3-nek vesszük, amely érték légköri nyomáson a 4°C hőmérsékletű
desztillált vízre, vonatkozik. Idegen anyagok a sűrűséget csak kis mértékben befolyásolják, kivéve
természetesen az extrém eseteket (erős mechanikai vagy kémiai szennyezettség).
Tekintettel arra, hogy a víznek mindig van valamennyi oldott gáztartalma, a sűrűség a nyomás hatására változik.
A sűrűség – nyomás függvény:

ahol βp a nyomástényező, vízre értéke β = 5 ×10-9 [m2/N], Δp = p – p0, a nyomáskülönbség [N/m2].
Látható, hogy a nyomástényező igen kicsi, ezért csak igen nagy nyomáson változik meg észrevehetően a víz
sűrűsége.
A másik, a víz sűrűségét befolyásoló tényező a hőmérséklet. Mint minden test, a folyadékok is tágulnak hő
hatására. A sűrűség – hőmérséklet függvény a térfogati hőtágulás egyenlete:

vagyis a keresett függvény:

ahol βT a víz hőtágulási tényezője, értéke βT = 2,1·10-4 [1/K], ΔT = T – T0 a hőmérséklet különbség [K].
A melegedő víz sűrűsége tehát a hőmérséklet növekedésével csökken. Érdekes jelenség a vízzel kapcsolatban a
folyékony állapotból a szilárdba történő átmenet, vagyis a fagyás: a jég sűrűsége kisebb, mint a vízé (916,7
kg/m3). Ez a magyarázata annak, hogy a jégtáblák úsznak a vízen, vagy a zárt tartályban, csővezetékben a
fagyáskor duzzadó jég képes megrepeszteni azokat. A vízellátó csővezetékeket ezért vezetjük a földben a
fagyhatár alatt.

2. 1.2. Ideális és valóságos folyadékok
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A törvényszerűségek egyszerű és egzakt megfogalmazásához gyakran egyszerűsítésekkel kell élni. A
folyadékok esetében is ezt tesszük, az egyszerűsítés itt azt jelenti, hogy egyes, elhanyagolhatónak vehető
tulajdonságaikat nem vesszük figyelembe. Az ideális folyadék így a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
• Tökéletesen összenyomhatatlan.
• Belsejében csúsztató feszültség (súrlódás) nincs.
• A folyadékban húzófeszültségek nem keletkeznek (az egyes részek között vonzóerő nincs).
• A teret egyenletesen kitöltő, összefüggő, homogén anyag.
A víz esetében az idealizálás azt jelenti, hogy tökéletesen folyékony, csak vízmolekulákból (H 2O) áll, a
vízmolekulák között nem lép fel erőhatás, a teret a vízmolekulák teljesen kitöltik. Az ideális folyadékra így
egyszerűen megadhatók az alapvető összefüggések, amelyek leírják a folyadék viselkedését.
Az alapegyenleteket azonban valóságos folyadékok esetére gyakran módosítani kell. A valóságos folyadékok
ugyanis:
•
• Nem homogének, mivel idegen anyagok szennyezhetik (pl. víz esetében az oldott sók).
• Nem összenyomhatatlanok, mivel több-kevesebb gázt a folyadékok mindig tartalmaznak (pl. a víz oldott
oxigént, ami a vízi élet szempontjából döntő fontosságú)
• Az egymáshoz képest elmozduló folyadékrészek között belső súrlódás lép fel, amely az áramlás során
veszteségek forrása.
• A valóságos folyadék molekulái között kohézió is lehet, amelynek megnyilvánulása, pl. felületi feszültség
jelensége.
• Mindezek mellett a valóságos folyadékok sűrűsége függ a hőmérséklettől, hő hatására pedig lokálisan a
halmazállapot is változhat (pl. a melegített víztérben gőzbuborékok jelenhetnek meg).
A klasszikus vízgépészetben a vizet általában ideális folyadéknak tekinthetjük, azonban vannak esetek, amikor
egyes elhanyagolt tulajdonságát mindenképpen figyelembe kell venni (pl. a víz csővezetékben történő
áramoltatásánál a csősúrlódással számolni kell.)

3. 1.3. Hidrosztatikai nyomás
A folyadékok sűrűsége minden hidromechanikai jelenségben fontos szerepet játszik. Elsőként tekintsük a
hidrosztatikus nyomás fogalmát. A nyugvó folyadéktér legyen egy felül nyitott tartályban (1.1. ábra), szabad
felszíne h magasságban van az edény aljától.

1. ábra. Folyadéktér hidrosztatikai nyomása
A folyadéktér minden vízszintes dA felületelemét a felületelem feletti folyadékoszlop súlyereje terheli, azaz a
felületelemre nyomás hat:
3
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A p hidrosztatikai nyomás tehát a felszíntől mért távolság és a sűrűség függvénye. Egy adott sűrűségű
folyadéktérben a mélységgel arányosan nő a nyomás, maximumát az edény, vagy (természetes folyadékterek
esetén) a meder alján éri el.

4. 1.4. Közlekedőedények
Ha a tartályhoz további edényeket (pl. csöveket) csatlakoztatunk úgy, hogy azok egy összefüggő folyadékteret
alkotnak, azt tapasztaljuk, hogy a folyadékszint minden csőágban azonos (2. ábra), feltéve, hogy a folyadéktér
egyensúlyban van.

2. ábra. A közlekedőedények elve
A szintmagasságot nem befolyásolja a kapcsolt edények alakja, mérete azzal a megjegyzéssel, hogy az edények
szárai nem lehetnek nagyon szűkek. Nagyon kis edénykeresztmetszeteknél ugyanis fellép a kapillaritás
jelensége, amelyről a későbbiekben lesz szó.
Közlekedőedényekben a hidrosztatikai nyomás minden edényrészben kizárólag a folyadékmélységtől függ,
minden edényágban, azonos mélységben azonos mértékű.
Közlekedőedénynek tekinthető pl. egy vezetékes vízellátó rendszer, ahol a vízkészletet magasan elhelyezett
tartályban (hidroglóbusz) tárolják. A víz minden csőágba eljut, természetesen az egyes csapoknál eltérő
nyomással.

5. 1.5. A hidrosztatikai felhajtóerő
Tapasztalatból tudjuk, hogy egyes testek a víz felszínén úsznak, vagy elmerülnek benne, vagy kivételes esetben
lebegnek benne. Archimédesz törvénye szerint a folyadékba mártott testre felhajtó erő hat – vagyis a test
látszólagos tömegveszteséget szenved -, amely nagyságra nézve egyenlő a test által kiszorított, azaz a test
bemerülő részével egyenlő térfogatú folyadék súlyával.

3. ábra. Úszó testre ható erők
A 3. ábra szerinti úszó test (pl. egy a élhosszúságú kocka), amelynek eredeti súlya G, egyensúlyi állapotban
akkor van, ha a rá ható felhajtóerő (Ff) egyenlő a súlyerejével (G). A test súlya:
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a felhajtóerő:

ahol: ρ a test sűrűsége, ρf a folyadék sűrűsége, V a test térfogata, V’ pedig a vízvonal alatti térfogatrész.
Az eredő erőtől függ, hogy a test hogyan viselkedik a folyadékban:

vagyis a test süllyed (ρt > ρf), emelkedik (ρt < ρf), vagy lebeg (ρt = ρf) a vízben.
A vízben különböző szennyezőanyagok lehetnek, amelyeknek sűrűsége változó. A szervetlen eredetű anyagok
sűrűsége (pl. homok) általában nagyobb, mint a vízé, ezért ezek lesüllyednek a folyadéktérben, míg a szerves
eredetűek kisebb sűrűsége miatt úsznak a víz felszínén. Ezt a sűrűségbeli különbséget felhasználjuk a
vízkezelési-víztisztítási technológiákban.

6. 1.6. Felületi feszültség, kapillaritás
Megfigyelések szerint egyes testek a folyadékfelszínre helyezve akkor sem süllyednek el a folyadékban, ha
sűrűségük sokkal nagyobb, mint a folyadék sűrűsége. Ezek többnyire vékony, lapos testek, pl. pénzérme,
borotvapenge. Ha ilyen testet óvatosan helyezünk lapjával a víz felületére, a víz felszíne úgy viselkedik, mintha
feszített gumihártya lenne.

4. ábra. A felületi feszültség magyarázata
A jelenség oka a felületi feszültség, amely víz-víz és a víz-levegő molekulák közötti adhéziós (vonzó) erők
különbségéből adódik (5. ábra): a felszíni vízmolekulákat a többi befelé vonzza, így a szabad felszín igyekszik
minél kisebb területre összehúzódni.
A felületi feszültség magyarázza azt, hogy egy kisméretű folyadéktér (pl. vízcsepp) igyekszik a lehető legkisebb
térfogatra húzódni, vagyis a gömbalakot felvenni. Ugyancsak a felületi feszültség az oka a kapillaritás
jelenségének is. Egy r belső sugarú üvegcsövet vízbe merítve (6. ábra) azt tapasztaljuk, hogy abban a vízszint
megemelkedik. A kapilláris emelkedést az alábbi összefüggés adja meg:

ahol γ a felületi feszültség, vízre γ = 72 [N/m], 25 °C hőmérsékleten. Látható, hogy a kapilláris emelkedés a
sugárral fordítottan arányos, ezért a hatás csak kis belső átmérők esetén érvényesül és csak akkor, ha a kapilláris
cső anyaga (belső felülete) jól nedvesíthető.
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5. ábra. A kapilláris-jelenség és a folyadék meniszkusza

7. Összefoglalás
Ha a folyadéktér elemei nem mozognak (sebességük nulla), nyugvó folyadékról beszélünk. Ekkor általában a
folyadék viselkedése a sűrűségtől függ (hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő). Kapcsolt, nyugvó folyadékterek
között a közlekedő edények törvénye érvényes, a kapillaritás jelenségét pedig a szabad folyadékfelszínen ható
felületi feszültség magyarázza.

6
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2. fejezet - Hidrodinamika
Bevezető
Az áramló folyadékok törvényszerűségeit a hidrodinamika tárgyalja. Az alapvető összefüggéseket a fizika
anyag- és energia megmaradás törvényeiből származtatjuk. Alkalmazzuk továbbá az impulzus tételt áramló
folyadékokra és foglalkozunk a folyadéksúrlódással, amely a viszkozitással van szoros kapcsolatban.
A lecke célja, hogy a tanulók az áramló folyadékokkal, különösen a vízzel kapcsolatos jelenségeket, törvényeket
megismerjék, alapvető alkalmazásaikat elsajátítsák.

1. 2.1. A kontinuitás törvénye
A kontinuitás törvénye az anyagmegmaradás törvényének megfogalmazása áramló folyadékokra. Ha veszünk
egy változó keresztmetszetű csőszakaszt (6. ábra), amelyben folyadék áramlik és feltételezzük, hogy a folyadék
összenyomhatatlan, az anyagmegmaradás törvénye szerint minden keresztmetszetben időegység alatt
ugyanannyi tömegű (vagy térfogatú) folyadék áramlik keresztül. (Ez más megfogalmazásban: a csőszakaszban
nem keletkezhet és nem is tűnhet el anyag, azaz folyadék).

6. ábra. A kontinuitási törvény magyarázata
Az A1 keresztmetszetben egyenletes v1 sebességgel áramló folyadék a konfúzorhoz (csőszűkülethez) érkezve
egyre kisebb keresztmetszeten áramlik keresztül. A sebessége nő, mire az A2 keresztmetszetű csőszakaszhoz ér,
sebessége v2 lesz. Mivel a kontinuitás törvénye szerint Q = konstans, értelemszerűen Q1 = Q2. És mivel

Szavakban megfogalmazva: a keresztmetszet változás az áramlási sebesség ellenkező irányú változását
eredményezi, a sebességváltozás a keresztmetszetek arányától függ.

2. 2.2. A Bernoulli-egyenlet és alkalmazása
A Bernoulli-egyenlet az energia megmaradási törvény megfogalmazása áramló folyadékokra. Eszerint egy zárt
(folyadék)térben az energia mennyiség állandó. (Másképpen: egy egybefüggő csőszakaszban energia nem
keletkezhet, és nem tűnhet el.)
Megint vegyünk egy változó keresztmetszetű csőszakaszt, amelyben folyadék áramlik. A cső kétdimenziós
vázlatát szemlélteti a 7. ábra.
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v
7. ábra. Vázlat a Bernoulli-egyenlet levezetéséhez
Az emelkedő csőszakasz két keresztmetszetét (A1,A2) vizsgáljuk, feltételezve most is, hogy a csőben áramló
folyadék sűrűsége állandó. Az A1 keresztmetszet középmagassága egy szabadon megválasztott alapszinttől
mérve h1, az A2 keresztmetszeté pedig h2 magasságban van. A nyomás és a sebesség a keresztmetszetekben
rendre p1 és v1, valamint p2 és v2.
Szemeljünk most ki egy kicsi dV térfogatú, (vagy dm = dV.ρ tömegű) folyadékrészecskét az 1-es
keresztmetszetben. (Az ábrán kis körrel jelölve). Vegyük számba, hogy ennek a folyadékrésznek összesen
mennyi energiája van.
A h = 0 szinthez viszonyítva helyzeti energiája van, amely arányos a h1 magassággal:

Mivel a folyadékrészecske áramlik, mozgási energiával is rendelkezik:

A keresztmetszetben p1 nyomás uralkodik, amely nyomási energiát biztosít a folyadékrésznek:

Minden lehetséges energiát számba vettünk, így a dV térfogatelem összes energiáját számíthatjuk:

A kiszemelt térfogatelem egy áramvonal mentén a 2-es keresztmetszetbe jut, ahol az alapszinttől mért
magassága h2, sebessége v2 és a helyi nyomás p2. Hasonló megfontolások nyomán felírhatjuk a dV térfogatrész
összes energiáját erre a pozícióra. Azt kapjuk, hogy:

Az energia megmaradás törvénye szerint a kiszemelt térfogatelem összes energiája nem változhat, tehát

Ha egységnyi térfogatra vonatkoztatjuk az energiaelemeket (ez dV-vel történő osztást jelent), az alábbi
egyenlethez jutunk:
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Ezt az összefüggést nevezzük Bernoulli-egyenletnek, amely ebben a formájában ideális folyadékokra érvényes.
Mivel minden tagja nyomás dimenziójú, a törvényt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy zárt áramlási rendszerben a
különböző keresztmetszetekben az össznyomás állandó.
Alkalmazzuk a Bernoulli-egyenletet néhány tipikus hidraulikai probléma megoldására.
A szabad kifolyás egyenlete. A 8. ábrán egy kifolyónyílással ellátott nyitott tartály látható. Azt kérdezzük,
hogy mekkora sebességgel áramlik ki a víz a nyílásból.

8. ábra. Szabad kifolyás
Célszerűen most az alapszintet a kifolyónyílás középvonalában vesszük fel, innen mérve a víz szabad felszíne
h1. Most a kiszemelt térfogatelem legyen a felszínen (1-es pont), amely számunkra közömbös úton jut a
kifolyónyíláshoz (2-es pont). Írjuk fel az össznyomásokat mindkét pontra. Mivel p 1 = p2 (mindkét pontban a
légköri nyomás hat), a felszín nyugalomban van (v1 = 0) és h2 = 0, a Bernoulli-egyenlet az esetre a
következőképpen alakul:

Innen a kiáramlás sebessége:

A nyomás alatti kifolyás törvénye. Most vegyünk egy nyomás alatti zárt tartályt (pl. hidrofórt) a 9. ábra szerint.
Mivel a tartályban a vízfelszín nyomott, tehát p1 > p2, a Bernoulli-egyenlet módosul:
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1.9. ábra. Nyomás alatti kifolyás tartályból
Mind a szabad, mind pedig a nyomás alatti kifolyásra kapott sebességegyenlet elméleti értéket ad. A valóságban
a tényleges kiömlési sebesség kisebb, döntően a kifolyónyílás kiképzésétől függ.
Szivornya. A legegyszerűbb és energiaigény-mentes vízmozgatási mód a gravitációs szállítás. Ezt alkalmazzuk
pl. a víz felszíni csatornában történő mozgatásakor, amikor a csatorna folyásirányú lejtése biztosítja a hajtóerőt.
Másik példa a gravitációs átemelés (10. ábra). Egy magasabban fekvő víztérből szivornya segítségével lehet
alacsonyabban lévő víztérbe vizet átemelni. Ekkor csupán a szivornya beindításához kell energiát biztosítani.

10. ábra. Vízátemelés szivornyával
A szivornya a szabad kifolyás törvénye szerint működik, az elméleti térfogatáram:

Ahol A a szivornyacső keresztmetszete, [m2], Δh a felső és az alsó víztér szintkülönbsége, [mvagy az ábra
szerint a csővég felső vízszinttől mért távolsága.

3. 2.3. Az áramlás jellege
A csővezetékekben áramló folyadékok eltérő mozgást mutatnak attól függően, hogy milyenek az áramlási
viszonyok. Az áramlás jellegét a klasszikus Reynolds-kísérlet alapján értelmezzük. A kísérlet lényegét a 11.
ábra szemlélteti.
A tartályból induló hosszú, vízszintes üvegcsőben tiszta vizet áramoltatunk, az áramlás sebességét a vezeték
végén egy csappal szabályozzuk. Az üvegcsőbe egy kicsi keresztmetszetű cső nyúlik be, amely segítségével a
kisebb tartályból élénk színű folyékony festéket tudunk bejuttatni az áramlási térbe.
Kis vízsebességeknél azt találjuk, hogy az áramló vízbe jutó vékony festékszál egyenesen, zavarmentesen halad
együtt a vízzel, vagyis nem keveredik. Az áramlási keresztmetszet minden pontjában ezt tapasztaljuk, amiből az
következik, hogy az egyes folyadékelemek a csővezeték irányával párhuzamosan haladnak, sugárirányú
mozgást nem végeznek. Ezt az áramlási képet nevezzük réteges, vagy lamináris áramlásnak.
Ha növeljük a víz sebességét, ez a lamináris áramlási jelleg egy idő után megváltozik: a festékszál elkezd
szétesni, keveredni a vízzel. Ez csak úgy lehetséges, hogy a víz most örvényesen áramlik, az egyes rétegek
keverednek egymással, ezért a festékszál is keveredik a vízzel. Az ilyen jellegű áramlást örvényes vagy
turbulens áramlásnak nevezzük.
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11. ábra. Az áramlás jellege: lamináris és turbulens áramlás
Különböző folyadékokkal és csőátmérőkkel elvégezve a kísérletet, adódott az általános érvényű
Reynolds-egyenlet, amelynek alapján számítható Reynolds-szám megmutatja az áramlás jellegét:

ahol v a folyadék áramlási sebessége [m/s], d a csővezeték belső átmérője [m], υ a folyadék kinematikai
viszkozitása [m2/s].
A mértékegységekből kiderül, hogy Re dimenziótlan, csak egy mérőszám. A kísérletek szerint ha Re < 2300, az
áramlás nagy valószínűséggel lamináris (réteges), ha Re > 2300, az áramlás turbulens, minél nagyobb értéket
kapunk, annál erőteljesebb örvényes áramlásra számíthatunk.
Az áramlás jellege energetikai szempontból fontos. Az örvényes áramlás ugyanis a súrlódás (folyadék-csőfal,
folyadék belső súrlódása) az örvénylés erősségével arányos mennyiségű energiát emészt fel, ami
nyomásveszteségben mutatkozik meg. Ezért a hidraulikai rendszerek tervezésénél lehetőleg a lamináris áramlási
feltételek biztosítására célszerű törekedni.
Mint látható, a folyadék viszkozitása az áramlás jellegét jelentősen befolyásolja. A folyadékok viszkozitása
(köznyelvben: folyékonysága) a belső súrlódással van szoros kapcsolatban. Áramlás során a folyadékrétegek
egymáshoz képest elmozdulnak és fellép a súrlódás jelensége. A viszkozitás tehát a folyadék belső súrlódását
mutatja meg: minél viszkózusabb egy folyadék, annál kisebb a belső súrlódása és fordítva (lásd víz és étolaj
közötti különbség).
A folyadékokra a viszkozitást méréssel határozzák meg. A dinamikai (erőtani) és a kinematikai (mozgástani)
viszkozitás értékeket táblázatokban adják meg. A kétfajta viszkozitás között a sűrűség teremt kapcsolatot:

ahol η a dinamikai viszkozitás, [kg.s/m2], ρ a folyadék sűrűsége [kg/m3].
Fontos tudni, hogy a viszkozitás a hőmérséklettől függ, a hőmérséklet emelkedésével csökken. A víz
kinematikai viszkozitása 20°C hőmérséklet mellett 10-6 m2/s.

4. 2.4. Áramlási veszteségek
A valóságos folyadékok áramlása során, mint a viszkozitással kapcsolatban látható volt, energetikai veszteségek
keletkeznek. A súrlódás miatt bekövetkező energia veszteség az áramlás irányába nyomáscsökkenés formájában
jelentkezik. Minden, az áramlást befolyásoló hidraulikai elem nyomásveszteséget okoz.
Csővezeték nyomásvesztesége. A vízgépészetben a fő folyadékszállító elem a csővezeték. Vizsgáljunk meg egy
hossza legyen l, belső átmérője d (12. ábra).

12. ábra. Nyomásveszteség csővezetékben
A vezetékszakasz elejére és végére nyomásmérő órát kapcsolva azt tapasztaljuk, hogy a két óra eltérő
nyomásértéket mutat. Az áramlás irányában jelentkezik egy Δp = p1 – p2 nyomásveszteség. Kísérletekkel
kimutatható, hogy a csővezetékben keletkező nyomásveszteség általánosan a következő összefüggéssel adható
meg:
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ha l-t és d-t m-ben, ρ-t kg/m3-ben és v-t m/s-ban helyettesítjük. A képletben λ az un. csősúrlódási tényező, a cső
belső felületének minőségétől (érdességétől) függ. Gyakorlati számításoknál a ma használatos csövekre λ =
0,01…0,02. Azonban a csősúrlódási tényező az áramlás jellegétől is függ. Tapasztalatok szerint R e és λ között
lamináris áramlás esetén az alábbi arányosság áll fenn:

A térfogatáram az ábra jelöléseivel:

ahonnan a közepes áramlási sebesség:

Behelyettesítve v2 értékét a nyomásveszteség-egyenletbe, azt kapjuk, hogy:

A nyomásveszteségre kapott egyenlet szerint, ha kétszeresére növeljük a térfogatáramot, akkor a
nyomásveszteség változatlan feltételek mellett négyszeresére nő. A Δp-re kapott egyenletből az is világosan
látszik, hogy adott Q, λ és l esetén a nyomásveszteség igen nagymértékben függ a csővezeték belső átmérőjétől
(d). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a d-t – az ésszerűség határain belül – minél nagyobbra kell választani.
Helyi veszteségek. A hálózatos kialakítású hidraulikai rendszereknél a csővezetékek nyomvonala többé-kevésbé
bonyolult (13. ábra). Az áramlás irányának megváltoztatása, a vízáram szétosztása érdekében a hálózatban
különböző szerelvények szükségesek. A szerelvényeknél főként a víz áramlásának megzavarása miatt
nyomásesés következik be, amelyet helyi nyomásveszteségnek nevezünk.

13. ábra. Helyi veszteségforrások hálózatban
A szerelvényeknél bekövetkező helyi nyomásveszteség a dinamikai nyomástól és a szerelvény szerkezeti
jellemzőiből adódó veszteségtényezőtől függ:

ahol ξh: a szerelvény veszteségtényezője, v: a szerelvényen átáramló víz közepes sebessége [m/s] Egy
csővezeték hálózatban így az egyenes csőszakaszok nyomásvesztesége mellett a szerelvények okozta
nyomásveszteségekkel is számolni kell. A hálózat tetszőleges vízútjára az összes nyomásveszteség:
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vagyis az egyenes csőszakaszok és a szerelvények nyomásveszteségeit összegezzük.
Több lehetséges vízút esetében általában eltérő Δp értékek adódnak attól függően, hogy milyen csőszakaszokból
és szerelvényekből állnak.

5. 2.5. Folyadékok impulzusa
Minden mozgó anyag, így az áramló folyadék is mozgásmennyiséggel, azaz impulzussal rendelkezik. Az
impulzus definíció szerint egyenesen arányos a mozgó tömeggel és a mozgás sebességével:

Az impulzus megváltoztatásához erőhatás szükséges, illetve az áramló folyadék erő kifejtésére képes. Példaként
vegyünk egy vízzel telt tartályt, amelyen kifolyónyílás van a 14. ábra szerint. Ha a tartály elmozdulását lehetővé
tesszük azzal, hogy kerekeket teszünk alá, azt tapasztaljuk, hogy a kiáramló víz az áramlás irányával szemben
mozgásba hozza a tartályt. A tartály mozgását úgy akadályozhatjuk meg, hogy megtámasztjuk valamekkora F
erővel. Ez a támasztóerő pontosan akkora, amekkora gyorsító erővel mozgatja a vízsugár a kocsit, amelynek
eredménye az a gyorsulás.

14. ábra. Az impulzus hatására a tartály mozgásba jön, vagy álló helyzetben tartásához erőkifejtés szükséges
Az impulzustételt folyadékáramokra a 15. ábra segítségével értelmezzük. Egy v sebességű és A keresztmetszetű
folyadéksugarat bocsátunk egy síklapra, amely merőleges beesésnél láthatóan megbomlik, iránytörést szenved.
Mivel a víz iránya megváltozik, értelemszerűen megváltozik a mozgásmennyiség iránya is. Az irányváltozás
erőt eredményez, a vízsugár erőhatása a síklapra:

15. ábra. Folyadéksugár hatása síklapra
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Az impulzus megváltozásából adódó erőhatást hasznosítják a különböző turbinák, amelyek pl. vízenergiából
villamos energiát állítanak elő. A turbinaelvet a 16. ábra szemlélteti.

16. ábra. A vízturbinák elve
A vízsugarat most egy lapátokkal ellátott kerékre irányítjuk. A lapátokon a vízsugár iránya megváltozik, ezért itt
erőhatás ébred, amely nyomatékot fejt ki a lapátkerék tengelyére. Az F impulzuserő nyomatéka az ábra jelölései
szerint:

Az egyenletben Q a térfogatáram, a vízsugár keresztmetszetének és sebességének szorzata, v k a turbinakerék
kerületi sebessége. Jól látható, hogy a vízsugár akkor fejti ki a legnagyobb nyomatékot, amikor vk = 0, azaz a
kerék áll. Ha nő a kerék fordulatszáma, vk növekedése miatt a nyomaték csökken. A turbinakerék egy villamos
generátort hajt meg, amely a vízáram energiáját a forgómozgás révén villamos energiává alakítja.
A turbina-elvet használják pl. a vízmérő órákban is: a víz egy kisméretű mérőturbinán áramlik keresztül,
amelynek a fordulatszáma a vízáram sebességével (azaz a pillanatnyi fogyasztással) arányos. A turbinakerék
számlálószerkezetet hajt meg, amely pontosan mutatja a vízfogyasztást.

6. Összefoglalás
Ha a folyadék áramlik az edényben, a helyzeti és nyomási energiája mellett mozgási energiája (dinamikus)
nyomása is van. Az áramlás során a különböző folyadékenergiák egymásba átalakulhatnak. Azonban összegük
mindig állandó, ha az áramlási veszteségeket is figyelembe vesszük, akkor összegük az áramlás irányában a
veszteségenergiával csökken. A mozgó folyadék energiáját alkalmas eszközzel (turbina) hasznosítani lehet
mechanikai energia előállítására.
A második leckével is végeztünk. Az ellenőrzést végezd el az alábbi kérdések megválaszolásával!
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II. rész - Szivattyúk
Bevezető
A vízellátó-vízkezelő rendszerekben a szivattyú az a fontos szerkezeti egység, amely a működést, azaz a
folyadék áramlását biztosítja. Mint az első témakörben látható volt, a folyadékok mozgatásához általában
energia befektetésre van szükség. (Az egyedüli kivétel az, amikor gravitációs szállítás van, pl. csatornában a
nyitott csatorna esése biztosítja a víz – rendszerint kis sebességű – áramlását.)
Ebben a témakörben a szivattyúkkal ismerkedünk meg szerkezeti és működési elveken keresztül.
Részletesebben csak azokkal a szivattyúkkal foglalkozunk, amelyek fontos szerepet töltenek be a
vízgazdálkodásban, a vízgazdálkodás különböző területein. A második témakör tanulásának célja, hogy a
tanulók megismerjék a leggyakrabban alkalmazott szivattyúk működési elvét, általános szerkezeti kialakítását és
fontosabb műszaki jellemzőit. Fontos cél továbbá, hogy tisztában legyenek az egyes szivattyúk alkalmazási
területeivel, a helyes üzemeltetés módszereivel.
Alapvető követelmény, hogy a témakör tanulásának végén a tanulók a vízgazdálkodásban használatos
szivattyúk szerkezetének, működésének, felhasználási területeinek átfogó ismereteivel rendelkezzenek, mint
potenciális szivattyúüzemeltetők.
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3. fejezet - Szivattyúk szerkezete,
működése
Bevezető
A víz mozgatása tehát csak energia befektetés által lehetséges. Az energiaközlés módja szerint két nagy
szivattyúcsoportot különböztetünk meg:
a térfogat kiszorítás elvén működő és
az áramlástechnikai elven működő szivattyúkat.

1. 3.1. Térfogat kiszorítás elvén működő szivattyúk
A térfogat kiszorítás elvén működő vagy más néven volumetrikus szivattyúk a körülhatárolt munkatér (ahol az
energiaközvetítés megtörténik) térfogatának növelésével és csökkenésével szállítja a folyadékot. A térfogat
változását valamilyen kiszorítóelem végzi. A munkatér és a kiszorítóelem alakja sokféle lehet, így számos
változatban készülnek ilyen szivattyúk.
A munkatér és a kiszorítóelem kialakítására mutat példát a 17. ábra.

17. ábra. Munkatér és kiszorítóelem megoldások
A bal oldali megoldás egy szabályos henger alakú munkateret mutat, amelyben egy szintén hengeres dugattyú
mozog. Az aktuális munkateret a dugattyú homloktere határolja. A jobb oldali vázlaton gömb alakú a munkatér,
amelyet a dugattyú munkatérbe benyúló térfogata változtat. (Ez a megoldás az un. búvárdugattyús kivitel.)
Mindkét megoldásnál, mint látható, a dugattyú mozgása egyenes vonalú, alternáló.
A működés lényege, hogy a munkatér térfogatának növelésekor a kiszorító elem (dugattyú) a folyadékot
beszívja, csökkenésekor pedig kiszorítja azt.
Természetesen ahhoz, hogy az áramlás folyamatos és szabályozott legyen, fontos elemeket kell a szivattyúhoz
biztosítani. Mindenképpen kell legalább két, áramlást egyenirányító szelep, és természetesen a kiszorítóelem
hajtóműve, amely leggyakrabban forgattyús hajtómű. Ilyen szerkezeti elemekkel felszerelt dugattyús szivattyú
működését vizsgáljuk most a 18. ábra segítségével.
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18. ábra. Egyszeres működésű dugattyús szivattyú működési elve
A forgattyús hajtómű feladata a forgó mozgás átalakítása alternáló mozgássá: ennek eredményeként a dugattyú
folyamatosan szívó és nyomó ütemet hoz létre a munkatérben. A forgattyús hajtómű tengelyét rendszerint
villanymotorral hajtják meg.
A szívószelep a dugattyú szívóhatására (a dugattyú a hajtómű felé mozog) nyit, és lehetővé teszi a folyadék
beáramlását a szívó-nyomó térbe. Ellenkező ütemben zárva van.
A nyomószelep éppen fordítva működik: a dugattyú ellentétes irányú mozgásakor (térfogatcsökkenés a
munkatérben) nyit és engedi a kiszoruló folyadékot a nyomóvezetékbe áramolni. Természetesen ellenkező
ütemben zárva van.
A szelepek váltott ütemű nyitása eredményeként az áramlás egyirányú.
A szűrőkosár (vagy szívókosár) feladata a szivattyúba áramló folyadék megszűrése a mechanikai szennyező
anyagoktól, amelyek bekerülve a munkatérbe károsíthatnák a szivattyút vagy zavarnák annak működését (pl.
szelepfennakadás). A szűrőkosárba építik be az. un. lábszelepet, amely visszacsapó szelepként megakadályozza
a szivattyú kiürülését, ha a szivattyú leáll. Így az feltöltött állapotban marad, könnyű az újraindítása.
Az eddigiekből következik, hogy a szivattyú szállítása szakaszos. A működés során a szívó és a nyomó ütemek
elkülönülnek, a szivattyú lökésszerűen szállít. Nézzük meg a szállítási diagramot (19. ábra).

19. ábra. Egyszeres működésű dugattyús szivattyú szállítása
A dugattyú mozgása során egy löket alatt szállít, a következő löketben szív. Az egy löket alatt szállított
folyadékmennyiség:

ahol Ad a dugattyú keresztmetszete [m2], d az átmérője [m], s a lökethossz [m].
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A V1-et a szivattyú lökettérfogatának nevezzük.
Folyamatos üzemnél a fordulatszámtól függően az időegység alatt szállított folyadék mennyisége
(térfogatárama):

ha n a forgattyús tengely fordulatszáma [1/s].
Szivattyúk szállítóképességét rendszerint a szivattyú méretének függvényében adják meg. Nagy teljesítményű
szivattyúk esetében a m3/óra, vagy a m3/perc mértékegység használatos. Kis teljesítményű szivattyúk esetében a
szokásos dimenzió liter/óra, vagy liter/perc.
A dugattyús szivattyúk legfőbb hátránya az egyenetlen folyadékszállítás. Ez számos alkalmazásnál hátrányt
jelent. Vannak megoldások azonban, amelyekkel a szállítás kiegyenlítettebbé tehető. Az egyik megoldás légüst
alkalmazása, amellyel mind a szívóoldali, mind pedig a nyomóoldali folyadékmozgás egyenletesebbé válik. A
légüstben lévő levegő, mint rugó viselkedik, azaz szállítási ütemben energiát vesz fel azzal, hogy
összenyomódik. Így amikor a szállítási ütem befejeződik, a levegő kitágulása még biztosít valamennyi
folyadéktovábbítást a nyomóvezetékben. A nagy nyomáscsúcsokat a légüst ezzel csökkenti, egyenletesebb lesz
a szivattyú szállítása. A 20. ábra ilyen nyomóoldali légüsttel szerelt szivattyút szemléltet.
A másik megoldás, ha több elemes (hengeres) szivattyút építünk egybe, és azok ütemeltolással működnek.
Például két henger alkalmazása esetén az egyik henger akkor szállít, amikor a másik henger éppen
szívóütemben van, és fordítva. Ezzel a szállítás folyamatos, de a térfogatáram továbbra is egyenetlen.
Ugyanez érhető el kettősműködésű dugattyús szivattyúval (21. ábra). Ennél a szivattyúnál egy dugattyú két
munkateret határol. Amikor alternáló mozgása közben az egyik szívó-nyomó teret szűkíti, a másikat éppen
növeli, a két munkatér mindig ellentétes fázisban van.

20. ábra. Nyomó légüsttel szerelt szivattyú
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21. ábra. Kettős működésű dugattyús szivattyú vázlata
Összességében a több henger és a légüst alkalmazásával, valamint a fordulatszám növelésével gyakran
dugattyús szivattyúk esetén is kielégítő szállítás-egyenletesség érhető el, ahogy ezt a 22. ábra szemlélteti.

22. ábra. Többhengeres, légüsttel szerelt dugattyús szivattyú szállítása
A dugattyús szivattyúk további hátránya az egyenetlen szállítás mellett a tömítés problémája. A dugattyút a
hengerben, illetve a dugattyú rudat úgy kell tömíteni, hogy a szívó-nyomó tér semmiképpen ne kerüljön
kapcsolatba a külső térrel. Amennyiben a tömítés elégtelen, a szívóoldalon levegő áramlik a rendszerbe, ezzel
csökken a szállított folyadékmennyiség. A nyomó oldali tömítetlenség pedig szivárgást okoz, ami
értelemszerűen folyadékveszteséggel és nyomáscsökkenéssel jár.
A dugattyús szivattyúk nagy előnye viszont – mint általában a térfogat kiszorítás elvén működő szivattyúké – az
elérhető nagy nyomás. Dugattyús szivattyúkkal több tíz bar, sőt száz bar feletti nyomás is elérhető. Előny
továbbá, hogy a folyadékszállítás nem függ számottevően a nyomástól. Ezt a szivattyúk jelleggörbéit taglaló
fejezetben megmutatjuk.
A membránszivattyúk hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a dugattyús szivattyúk, azonban
szerkezetük alapvetően eltérő. A szívó-nyomó teret itt nem dugattyú, hanem hajlékony és rugalmas membrán
határolja. A munkatér változtatásához tehát a membránt kell mozgatni, az energiaközvetítő elem a membrán.
A 23. ábra egy membránszivattyú elvi vázlatát szemlélteti.
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23. ábra. Membránszivattyú
A szivattyúház osztósíkjában elhelyezett membránt egy lökőrúd mozgatja. A membrán alatti munkatérben így
felváltva térfogat növekedés (szívóütem) majd térfogatcsökkenés (nyomóütem) következik be. Természetesen
az áramlás szabályozására itt is szelepek szükségesek. A szívószelep a munkatér irányába nyit, a nyomószelep
pedig a munkatérből a nyomóvezeték irányába nyit. Ellenkező irányokba a szelepek zárnak.
A szivattyú membránja a tartósság miatt textilbetétes gumi vagy műanyag, amely egyben a munkatér tömítését
is biztosítja. A membránszivattyúk nagy előnye a rendkívül egyszerű szerkezet. Tömítési problémák nem
merülnek fel, csak a szelepek igényelnek időnként karbantartást. A membrán anyaga rugalmassága ellenére
kifárad, megrepedhet. Ekkor a cseréje szükséges.
A membránszivattyúk szállítása is szakaszos, azonban mindazon módszerek, amelyeket a dugattyús
szivattyúknál említettünk, alkalmazhatók a szállítás kiegyenlítésére.
Fontos megjegyezni, hogy a membránszivattyúk jóval kisebb nyomás biztosítására alkalmasak, mint a dugattyús
szivattyúk. Ennek oka a membrán rugalmassága.

2. 3.2. Örvényszivattyúk
Mint láttuk, a szivattyúk mechanikai munka felhasználásával növelik meg a folyadék munkaképességét. Az
örvényszivattyúkban az energiaátalakulás egy vagy több lapáttal ellátott „forgó csatornában”, illetve kerékben,
az úgynevezett járókerékben megy végbe. A lapátok közötti terekből – forgás közben – örvényszerűen távozik a
folyadék. Ezért nevezzük a szivattyúk e csoportját örvényszivattyúknak.
A körforgó szivattyúk működése közben a folyadék a szívócsövön át – a forgástengely irányában – jut egy un.
járókerékbe. Ez forgásával gyorsítja a folyadékot – sebességi energiáját növeli -, és sugár- vagy tengelyirányban
juttatja a járókerékhez csatlakozó nyomótérbe. Ez utóbbi gyűrű alakú gyűjtőtér. Kiképzése spirál- vagy
csigaház, ferde, illetve tengelyirányú, csőszerű köpenyes lehet.
A vízgazdálkodásban nagy szerepet játszó örvényszivattyúkat a szerkezeti kialakítás, a munkatérben lezajló
áramlás jellege és az alkalmazási terület szerint három fő csoportba soroljuk:
• szárnylapátos szivattyúk,
• csavarlapátos szivattyúk és a
• centrifugál szivattyúk csoportjába.
Az egyes örvény- (vagy más néven: turbina-) szivattyúk tulajdonságai döntően a járókerék kialakításától
függnek. Vegyük elsőként a szárnylapátos szivattyút szemügyre (2.8. ábra). A szárnylapátos vagy más néven
propeller szivattyú tipikusan függőleges tengelyű szivattyú. Járókereke három-négy szárnyból áll, amelyek
ferdén helyezkednek el a kúpos agyon. A szárnyak ferde síkja eredményezi azt, hogy forgás közben a
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folyadékot emelik, mozgási energiát adnak a folyadéknak. A szivattyúház gyakran egyszerű csőház, amelynek
tengelyvonalába csapágyazzák a járókerék tengelyét.
A szárnylapátos szivattyúk jellemzője az alacsony szállítási (emelő) magasság. Viszont kis magasságra – a
járókerék méretéhez képest – nagy vízmennyiséget képesek szállítani. A szárnylapátos szivattyúk tipikus
szállítási magassága 3 – 8 m.

24. ábra. Csőházas szárnylapátos szivattyú
A szárnylapátos szivattyúk alapvető alkalmazása ezért a vízátemelés, például csatornák vízellátása céljából.
Fontos tudni, hogy a szárnylapátos szivattyúk nem önfelszívók. Ezért telepítésüket úgy kell tervezni, hogy a
járókerék mindig a víz felszíne alatt legyen, máskülönben nem képesek szállítani. A telepítésre mutat egy példát
a 25. ábra.

25. ábra. Szárnylapátos szivattyú telepítése
Ha a szivattyú járókerekén történő áramlást vizsgáljuk, az látjuk, hogy a folyadék lényegében tengelyirányban
áramlik át a járókeréken. Ezért áramlástechnikai szempontból a szárnylapátos szivattyúkat axiális
(tengelyirányú) átömlésű szivattyúknak nevezzük.
Mint látható volt, a szárnylapátos szivattyúk emelőképessége erősen korlátozott. Nagy folyadékáramokhoz és
nagyobb emelőmagassághoz alkalmazhatók a csavarlapátos szivattyúk. Az elnevezés megint csak a járókerék
kialakításából származik. A csavarlapátos szivattyúk járókerekén a szintén kúpos kialakítású agyon
csavarvonalszerűen elhelyezett lapátok vannak, amelyek tengelyirányban átfedik egymást (26. ábra).
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26. ábra. Csavarlapátos szivattyú járókereke
A járókerék kialakításának következtében a folyadék tengelyirányba lép be a lapátok közötti térbe (axiális
beömlés) és ferdén, félaxiális irányba lép ki onnan. A lapátok a folyadékot felgyorsítják, a lényegesen hosszabb
lapátok miatt jobban, mint a szárnylapátos szivattyúk. Ezért a szállítási magasság is nagyobb.
A járókereket általában csigaház alakú szivattyúházba építik. A járókerékről kilépő folyadék így egy áramlási
irányban bővülő csatornába kerül, ahol lelassul, így nyomási energiája megnő (27. ábra).

27. ábra. Csavarlapátos szivattyú szerkezete
A csavarlapátos szivattyúk általában vízszintes tengelyűek. A szárnylapátos szivattyúktól eltérően nem víz alatti
üzemre készülnek, működtetésükhöz nem szükséges, hogy a járókerék vízben járjon. Emelőmagasságuk
tipikusan 10-20 méter, ezért alkalmasak pl. magas vezetésű csatornák vízellátására. Mivel nem a folyadékszint
alatt üzemelnek, meghajthatók belső égésű motorokkal is. Fontos figyelembe venni azonban, hogy a
csavarlapátos szivattyúk szívóképessége csekély, maximum 2-3 m. Ezért a vízforráshoz közel kell telepíteni
őket (28. ábra).

28. ábra. Csavarlapátos átemelő szivattyú telepítése
Az örvényszivattyúk közül kétségtelenül a centrifugál szivattyúkat alkalmazzák a legszélesebb körben.
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A lényegi különbség a centrifugál- és a csavarlapátos szivattyúk között ismételten a járókerék kialakításában
van.
A legegyszerűbb centrifugál szivattyú járókerék egy aggyal ellátott tárcsa, amelynek felületén sugárirányban
lapátok vannak. A 29. ábra szemlélteti ezt az elrendezést, illetve a gyakoribb, un. ívelt lapátozást.

29. ábra. Radiális és ívelt lapátokkal ellátott járókerék
Az ívelt lapátozásnál a forgásiránytól függően beszélhetünk előrehajló és hátrahajló lapátozású járókerekekről.
Áramlástechnikai megfontolásokból a szivattyúk döntően hátrahajló lapátozással készülnek.
A járókerekek készülhetnek nyitott és zárt kivitelben egyaránt. A 2.13. ábra nyitott járókereket szemléltet. Zárt
járókerékről akkor beszélünk, ha a lapátok közötti tér mindkét oldalról határolt. Ilyen zárt járókereket mutat a
30. ábra.
A járókeréktől eltekintve a centrifugál- és a csavarlapátos szivattyúk felépítése hasonló. Erről meggyőződhetünk
a 31. ábrán, amely egy centrifugál szivattyú szerkezeti vázlatát szemlélteti. Figyeljük meg a különbséget: a
centrifugál szivattyú tengelyirányban jóval rövidebb, mint a csavarlapátos. A centrifugál szivattyúk esetében
radiális átömlés van, mert a lapátok közötti térbe sugárirányban lép be a folyadék, és hasonlóan sugárirányban
távozik. A lapátok között a folyadék gyorsulása erőteljes, így nagy mozgási energiára tesz szert. Az
örvényszivattyúk közül a centrifugál szivattyúval érhető el a legnagyobb nyomás (emelőmagasság). A vízhozam
azonban a járókerék méretéhez képest kisebb, mint az azonos méretű (külső átmérőjű) csavarlapátos szivattyúé.

30. ábra. Nagyteljesítményű centrifugál szivattyú zárt járókereke
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31. ábra. Centrifugál szivattyú szerkezete
A centrifugál szivattyúk igen változatos kivitelben, nagyon sokfajta célra készülnek.
A vízellátáshoz felszín alatti vízforrásból – pl. csőkútból - történő szivattyúzáshoz búvárszivattyúkat
alkalmaznak. A csőkút belső átmérője 100 – 150 mm, ezért a szivattyú különleges szerkezeti kialakítású. A
hosszú, hengeres szivattyútest a hajtó villanymotorral egybe van építve (32. ábra). Alul a víz szűrőkosáron
keresztül lép a szivattyúházba. A búvárszivattyúk általában többfokozatúak. Ez azt jelenti, hogy a
szivattyúházba 2 – 6 járókerék van a hajtótengelyre felfűzve. Minden járókeréknek ki kell alakítani a
munkaterét, ezért a szivattyúház általában osztott. Működés közben a szivattyú belép az első (legalsó) fokozat
járókerekébe, majd a második járókerék szívóoldalára, majd a következőbe, stb. A folyadék így minden fokozat
járókerekén áthalad, miközben egyre nagyobb energiára tesz szert. Így érthető, hogy többfokozatú
búvárszivattyúkkal 100 – 150 m mélységből is kitermelhető pl. az ivóvíz. Az energiaellátást kábel, a víz
felszínre hozását termelőcső (esetenként tömlő) biztosítja.
Búvárszivattyúkat az ivóvíz kitermelésen kívül még sok egyéb feladatra alkalmaznak. Települések
csatornahálózatában gyakran van szükség a szennyvíz átemelésére a szintek közötti különbségek leküzdésére. A
szennyvíz szivattyúk különlegesek abban az értelemben, hogy a szállított folyadék zagy, azaz a vízben jelentős
mennyiségű szerves anyag található. Ezért a zagyszivattyúkban a szívóoldalon rendszerint késes aprítóhomogenizáló szerkezet is van, ami megakadályozza a szivattyú eltömődését. Egy zagyszivattyú telepítésére
mutat példát a 33. ábra.

32. ábra. Búvárszivattyúk kutakhoz

24
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Szivattyúk szerkezete, működése

33. ábra. Szennyvíz átemelő szivattyútelep
A szivattyú működtetését úszókapcsolók biztosítják. Ha az aknában a szennyvíz elér egy bizonyos szintet (a
bevezetőcső alatt!), a felső úszókapcsoló bekapcsolja a szivattyút. A szivattyú mindaddig dolgozik, amíg a
szennyvíz szintje lecsökken a kikapcsolási szintre, ekkor az alsó úszókapcsoló lekapcsol. (A szivattyú nem
járhat szárazon!)
Kisebb búvárszivattyúkat használnak továbbá vízmentesítésre, pl. aknák, pincék víztelenítésére, felszíni
vízforrásból kisebb öntözőtelepek vízellátására.
Mint láttuk, az emelőmagasság növelésének egyik módja, ha a szivattyút többfokozatúra készítjük. A
többfokozatúság nem csak a búvárszivattyúk sajátja, bár kétségtelenül itt általánosan alkalmazott módszer. Más
célra készült centrifugál szivattyúk is készülnek többfokozatú kivitelben.
A 34. ábra egy többfokozatú szivattyú metszeti rajzát szemlélteti. Figyeljük meg a fokozatonként osztott
szivattyúházat és kövessük végig a folyadék útját a szívócsonktól a nyomócsonkig!

34. ábra. Többfokozatú centrifugál szivattyú (TGT)
Mint láttuk, a szivattyúk energiaközvetítő gépek: a hajtásukra fordított energiát a folyadéknak adják át. A
szivattyúk hajtását alapvetően a felhasználási cél és környezet határozza meg.
A szivattyúk hajtóművei lehetnek:
• villanymotorok,
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• belső égésű motorok,
• erőgép (traktor) hajtás.
A villanymotoros hajtás elsősorban a stabil (beépített vagy helyhez kötött) szivattyúk esetében használatos.
Feltétele, hogy legyen megfelelő kiépített villamos hálózat az üzemelés helyén. Az alkalmazott villanymotor
szinte kivétel nélkül aszinkronmotor, egyfázisú vagy háromfázisú kivitelben (35. ábra).

35. ábra. Egyfázisú aszinkronmotorral egybeépített kis teljesítményű szivattyú stabil üzemre
Fontos tudni, hogy az aszinkronmotorok fordulatszáma nem változtatható. A terhelés mértékétől függően a
fordulatszám ugyan kis mértékben változik, de a szabályozásnak más módjait kell ezeknél a szivattyúknál
alkalmazni. (Egy későbbi témakörben erről részletesen lesz szó.)
Kis teljesítményigény (maximum 1-2 kW) esetén egyfázisú villanymotor megfelelő lehet, efölött háromfázisú
motort kell alkalmazni.
Ha nincs kiépített villamos hálózat, vagy a szivattyú üzemeltetési helyszíne változó, belső égésű motorhajtás
alkalmazása célszerű. Kisebb teljesítményű, hordozható kivitelű szivattyúk (néhány kW-ig) meghajthatók
benzinüzemű belső égésű motorral (36. ábra).

36. ábra. Hordozható, benzinmotor hajtású szivattyú
Mint látható, mind a motor, mind pedig a szivattyú egy hordozókeretbe van építve, így két személy
kényelmesen szállíthatja.
Nagy hajtóteljesítmény-igény esetén már nem alkalmazható a hordozható kivitel, a benzin üzemű motor
alkalmazása sem célszerű. Nagyobb, mobil szivattyús aggregátokat általában vontatható kivitelben, dízel
motorral szerelve készítik. Ilyen, öntözésre, belvízmentesítésre, ideiglenes vízellátásra alkalmas gépet szemléltet
a 37. ábra.
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37. ábra. Vontatható szivattyús aggregát
A mobil, belső égésű motorral hajtott szivattyúk csak felszíni vízforrások esetében alkalmazhatók. A telepítés
nagy körültekintést igényel, különösen a nagy tömegű gépek esetében. A vontatható szivattyúk telepítésére
látható példa a 38. ábrán.
Alapvető fontosságú, hogy a gép stabilan álljon a vízforrás (folyó, csatorna, akna stb.) partján. Visszatérő
telepítési igény esetén ezért a szivattyúállást célszerű lebetonozni. Ha ez nem lehetséges, tereprendezést
követően az alátámasztási pontokra stabil támasztékot (pallódeszka, betonlap, kő stb.) kell biztosítani. Laza,
egyenetlen talajon a működés közbeni rázkódás (vibráció) bizonytalanná teheti a szivattyú működését, esetleg
borulásához, vízbe csúszásához is vezethet.
A szívóoldal kiépítésére különös gondot kell fordítani. A szűrőkosár a lábszeleppel kellő mélységben a
vízfelszín alatt legyen az üzemelés teljes idejében, akkor is, ha a szivattyúzás eredményeképpen változik a
vízszint. A flexibilis szívóvezeték a szűrőkosártól folyamatosan emelkedve csatlakozzon a szivattyú
szívócsonkjához, különben légtelenítési problémák adódhatnak.

38. ábra. Szivattyúállás kialakítása és a szivattyú telepítése
Főleg a mezőgazdaságban adódó szivattyúzási feladatok megoldására előnyösek a TLT (teljesítmény leadó
tengely) hajtású szivattyúk. A kardántengelyről meghajtható szivattyút és egybeépített hajtóművét (39. ábra)
járószerkezettel látják el, így könnyen szállítható.
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39. ábra. TLT hajtású szivattyú és üzemeltetése traktorral
A szivattyúk hajtóteljesítmény-igényének meghatározása egyszerű, ha ismerjük a szivattyútól elvárt vízhozamot
és nyomást. Ahhoz, hogy Q térfogatáramú folyadék nyomása p legyen, az időegység alatt közlendő energia,
vagyis a szükséges teljesítmény:

ha Q-t m3/s-ban , p-t pedig Pa-ban helyettesítjük. Mint csaknem minden energia átalakító gép, a szivattyúk is
veszteséggel dolgoznak. A veszteségek teljesítményigényét a hatásfokkal vesszük figyelembe. Ha η a szivattyú
hatásfoka, a szükséges hajtó teljesítmény:

Örvényszivattyúk esetében általában 80% körüli szivattyú hatásfokkal lehet számolni.

3. Összefoglalás
A térfogat kiszorítás elvén működő szivattyúk jellemzője, hogy szívó-nyomó terük van, amelyek változását
kiszorítóelem szabályozza. A kiszorítóelem gyakran dugattyú vagy membrán.
Összességében azt mondhatjuk, hogy a térfogat kiszorítás elvén működő szivattyúk a szakaszos szállítás,
esetenként a bonyolult hajtás és az ésszerű méretek által meghatározott szállítási teljesítmény (térfogatáram)
miatt a vízgazdálkodásban csak korlátozottan alkalmazhatók.
Az örvényszivattyúk ezzel szemben folyamatos szállításúak, ezért a térfogatáram és a nyomás egyenletes. A
nyomás és a térfogatáram mindig a munkapont helyzetétől függ, amely több módszerrel is változtatható.
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III. rész - Szivattyúk jellemzői
Bevezető
Miután megismertük a szivattyúk szerkezeti és működésbeli sajátosságait, ebben a témakörben áttekintjük a
szivattyúk üzemi-üzemeltetési jellemzőit. Megismerjük a szivattyúkkal kapcsolatos alapfogalmakat, azok
értelmezését és számos gyakorlati szempontot szivattyúk egyedi és csoportos üzemeltetésére vonatkozóan.
A témakör oktatásának célja szivattyúk jelleggörbéinek, kapcsolási lehetőségeinek és szabályozásának
megismerése. Ezt három leckében tárgyaljuk.
A témakör alapvető követelménye a szivattyúk, elsősorban az örvényszivattyúk jelleggörbéinek, kapcsolási
lehetőségeinek és szabályozásának ismerete elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt.
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4. fejezet - Szivattyúk üzemi jellemzői
Bevezető
A szivattyúk szakszerű üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen a szivattyúk tulajdonságait megadó jelleggörbék
ismerete. A tanulási egység alapvető célja, hogy a hallgató alaposan megismerje azokat a függvényeket,
amelyek megadják a szivattyúk alapvető jellemzői közötti összefüggéseket (térfogatáram, nyomás,
teljesítményigény, hatásfok.)

1. 4.1. Szivattyúk jelleggörbéi
Mielőtt a szivattyúk jelleggörbéinek részletes tárgyalásába kezdenénk, először ismerjük meg a szivattyúk
üzemeltetésével kapcsolatos alapfogalmakat.
A 40. ábrán sematikusan ábrázoltunk egy szivattyút, a továbbiakban is ezzel a jelölésmóddal élünk. Bár
örvényszivattyú benyomását kelti, de valójában tetszőleges szivattyúnak tekinthető. A szivattyúnak, mint láttuk,
szívó és nyomóoldala van. A szívóoldal szempontjából alapvető tisztázni a Hsz szívómagasság fogalmát.
Szívómagasság alatt azt a távolságot értjük méterben, amely a szívócsonk és a szabad vízfelszín között mérhető.

40. ábra. Szívó és nyomómagasság értelmezése
A nyomómagasság pedig az a távolság szintén méterben, amely a szívócsonk középvonalától a szivattyú által
függőlegesen megemelt vízszint között mérhető.
A szivattyúk szívóképessége korlátozott. A működés leírásánál láttuk, hogy bármely szivattyú a szívóoldalon a
légköri nyomásnál kisebb nyomást (nyomáscsökkenést, vagy részleges vákuumot) hoz létre. Ennek eredménye,
hogy a szabad folyadékfelszínre ható légköri nyomás – gyakorlatilag ezt 1 bar-nak vesszük – bekényszeríti a
folyadékot a szivattyúházba. Ha tökéletes vákuumot (légüres teret) sikerülne létrehozni a szivattyú
szívócsonkjánál, akkor a folyadék a szívócsőben a

egyenlőségből adódóan (a p légköri nyomás a hidrosztatikai nyomással tart egyensúlyt) a

magasságba képes felemelkedni. Ezt a magasságot nevezzük elméleti szívómagasságnak.
Könnyű kiszámolni ezt az értéket. Mivel 1 bar = 105 Pa, az elméleti szívómagasság:
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Természetesen a szivattyúkkal messze nem lehet tökéletes vákuumot létrehozni a szívócsonknál. Ezért a
tényleges szívóképesség ennél lényegesen kisebb, sőt egyes szivattyúknál (pl. szárnylapátos szivattyúk) nulla is
lehet. (Ezért kell őket víz alatt, ráfolyatással üzemeltetni.)
A nyomómagasság a szivattyú kialakításától függ. Térfogat kiszorítás elvén működő szivattyúknál a
kiszorítóelemre ható erőhatás nagyságától függ, ennek csak szerkezeti korlátok szabnak határt. Ezért lehet itt
nagy az emelőmagasság (lásd az előző témakört.) Örvényszivattyúknál a nyomómagasság jóval korlátozottabb,
mivel itt nincs kényszerhatás a járókerék és a folyadék között.
Ha a folyadékáramlás folyamatos, veszteségek keletkeznek. Veszteségek vannak a szivattyúnál és a szívó- és
nyomóoldali csővezetékekben és szerelvényeiben.
A szivattyú veszteségei három kategóriába sorolhatók. A mechanikai veszteségek döntően a szivattyú
szerkezeti elemeinek súrlódásából adódnak. Mechanikai veszteségforrás például a dugattyú súrlódása a
hengerben, a járókerék tengely csapágyazása, a hajtóművek mozgó elemeinek súrlódása stb. A mechanikai
veszteségeket a mechanikai hatásfokkal (ηm) vesszük figyelembe.
A szivattyúüzem során volumetrikus (térfogati) veszteségek is fellépnek. Ez azt jelenti, hogy a szivattyú nem
annyi folyadékot szállít, mint adott körülmények között elméletileg szállítania kellene. Ennek fő oka a feltöltési
(szívási) veszteség és a szivárgási veszteségek (pl. szelepeknél, tengelytömítéseknél). A volumetrikus
veszteségek mértékét a volumetrikus hatásfok (ηv)adja meg.
A harmadik veszteségforrás a folyadék rendszeren belüli áramlásából adódik. Az áramlási veszteségeket
(csősúrlódás, belső súrlódás) hidraulikus veszteségnek nevezzük és a hidraulikus hatásfokkal (ηh) jellemezzük.
A teljes veszteséget – mint láttuk az előző leckében – a szivattyú hatásfoka foglalja magába. A szivattyú
összhatásfokát a három részhatásfok szorzata adja:

A veszteségek kifejezhetők veszteségmagasságban is. Így a szivattyú veszteségmagassága a mechanikai (Hm), a
volumetrikus (Hv) és a hidraulikus veszteségmagasság (Hh) összege.
A szivattyúnak működése során tehát le kell győznie a szívómagasságot, a nyomómagasságot és az összes
veszteségmagasságot is. Az összes emelőmagasság, az un. geodetikus emelőmagasság:

A veszteségek miatt tehát a szivattyú emelőmagassága csökken, a veszteségek mértékétől függően.
Ezek után vizsgáljuk meg a szivattyúk üzemi jelleggörbéit, amelyek az üzemeltetési jellemzők közötti
kapcsolatot mutatják meg.
Üzemeltetési szempontból az alábbi jellemzők fontosak:
• szállítómagasság vagy az ezzel egyenértékű nyomás a szivattyú nyomócsonkján,
• a térfogatáram,
• a hidraulikai teljesítmény és
• a hatásfok.
Egy gondolatkísérletet végezzünk el a 41. ábra szerinti elrendezésben. Egy szivattyút helyezünk a
vizsgálópadra, amelyet villanymotorral hajtunk meg.
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41. ábra. Szivattyú jelleggörbéjének felvétele
A szivattyú által szállított folyadékmennyiséget egy tolózárral szabályozzuk. A nyomócsonkra nyomásmérő órát
kapcsolunk, a nyomóágba pedig egy átfolyás mérőt a térfogatáram mérésére.
Most kezdjük el a „mérést”. Indítsuk el a szivattyút nyitott tolózárral, meggyőződve arról, hogy a szivattyú
rendesen működik. Majd teljesen zárjuk le a tolózárat. Egy idő után olvassuk le a műszereket. Azt találjuk, hogy
az átfolyás mérő – értelemszerűen – nullát mutat, a nyomásmérő pedig egy p nyomásértéket. Nyissunk egy
kicsit a tolózáron. Az átfolyás- és nyomásmérőn leolvassuk az értékeket és feljegyezzük. Újra nyitunk egy kicsit
a tolózáron, leolvassuk és jegyezzük az összetartozó Q – p értékeket. Ezt a műveletet folytatjuk mindaddig,
amíg a tolózár teljesen nyitott állapotba nem kerül. Ekkor azt látjuk, hogy a nyomásmérő nullát mutat.
Miután a mérést befejeztük, a táblázatba foglalt adatokat diagramban ábrázoljuk. (Legegyszerűbb számítógépen,
egy alkalmas program, pl. Excel segítségével, de manuálisan sem nehéz.)
Olyan diagramot készítünk, amelynek a vízszintes tengelyén a térfogatáram (Q), függőleges tengelyén a nyomás
(p), vagy a nyomásból átszámolt egyenértékű emelőmagasság (H) szerepel. Az összetartozó értékeket a
diagramban pontként ábrázoljuk.
Ha a vizsgált szivattyú, például centrifugál szivattyú volt, a 42. ábra szerinti diagramot kapjuk.

42. ábra. Centrifugál szivattyú Q – p(H) jelleggörbéje
Jól látható, hogy az összetartozó értékeket mutató pontok szabályosan, egy határozott görbe mentén
helyezkednek el, tehát szoros kapcsolat van a vízhozam és a nyomás (szállítómagasság) között. Az összefüggés
szerint növekvő térfogatáramhoz csökkenő nyomás tartozik és fordítva. Ez a jelleggörbe alak az
örvényszivattyúkra jellemző.
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Ha megismételjük a mérést egy dugattyús szivattyúval, a kapott jelleggörbe eltérő tendenciát mutat (43. ábra).

43. ábra. Dugattyús szivattyú Q – p(H) jelleggörbéje
Figyeljük meg, hogy a dugattyús szivattyú nyomása kevésbé függ a térfogatáramtól. Csak nagyobb Q értékeknél
csökken számottevően, ami a működési elv – a kényszertovábbítás – miatt van.
Mindkét esetben állandó fordulatszám (dugattyús szivattyúnál: löketszám) mellett vizsgáltuk a szivattyúkat.
Most nézzük meg, hogy hogyan változik meg a jelleggörbe, ha megváltoztatjuk a fordulatszámot.
A legegyszerűbb a fordulatszám változtatás a belső égésű motorral hajtott szivattyúknál. Az ilyen szivattyúknál
az alapjárati és a maximális fordulatszám között a gázkar állításával tetszőleges fordulatszám beállítható. Mivel
minden fordulatszámhoz egy-egy jelleggörbe tartozik, a jelleggörbék száma gyakorlatilag végtelen sok lehet.
A 44. ábra szemlélteti egy belső égésű motorral meghajtott centrifugál szivattyú Q – p(H) jelleggörbéjét.

44. ábra. Centrifugál szivattyú Q – p jelleggörbéje változó fordulatszám esetén
Jól látható, hogy a fordulatszám növekedésével a görbe felfelé tolódik el, azaz a szivattyú úgy viselkedik,
mintha nagyobb lenne. Fordulatszám csökkenés esetén fordított a helyzet. Ennek a körülménynek jelentőségét
majd a szivattyúk szabályozásánál fogjuk belátni.
Most továbblépve vizsgáljuk meg a szivattyú hasznos teljesítményét megadó jelleggörbét. Mint már volt róla
szó, a szivattyúk hasznos teljesítménye a folyadéknak átadott energia függvénye. A szivattyú teljesítménye alatt
tehát a folyadékáram hidraulikus teljesítményét értjük, amelyet a

egyenlettel számíthatunk. Mivel ismerjük az összetartozó Q és p értékeket a mérési eredményeinkből, a
térfogatáram-teljesítmény függvényt könnyen előállíthatjuk.
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Ha állandó fordulatszámú centrifugál szivattyút vizsgálunk, a 45. ábrán bemutatott eredményhez jutunk.
Könnyű belátni, hogy a Q – P jelleggörbe alakja miért olyan, mint amilyennek rajzoltuk. A teljesítmény görbe
pontjait az összetartozó vízhozam-nyomás értékekből kapjuk. Ha bármelyik tényező nulla, a teljesítmény értéke
is nulla. Növelve a vízhozamot, a teljesítmény is nő, mert a nyomás ugyan csökken, de kisebb mértékben. A
teljesítmény maximumát kb. a vízhozam mező középértékénél kapjuk. (Ekkor a legnagyobb a Q – p pontok által
meghatározott téglalap területe, amely a teljesítménnyel arányos)

45. ábra. Teljesítmény jelleggörbe származtatása
A vízhozam további növelésével a hidraulikus teljesítmény csökken, mivel a nyomás intenzíven esik.
A harmadik üzemi jellemző a hatásfok. A hatásfokot általában úgy értelmezzük, mint az energia átalakító gép
kimeneti és bemeneti teljesítményének viszonyát. Szivattyúknál a kimeneti (nyomóoldali) teljesítmény a
hidraulikus teljesítmény (P), a bemeneti teljesítmény pedig a hajtó teljesítmény, ami azonos a hajtómotor
teljesítményével (Pm). Így a szivattyú hatásfok:
Mivel Pm konstans, ugyanolyan jellegű görbét kapunk a hatásfokra, mint a teljesítményre. A 46. ábrán
megrajzolva látjuk egy állandó fordulatszámú, centrifugál szivattyú mindhárom jelleggörbéjét.

46. ábra. Állandó fordulatszámú szivattyú jelleggörbéi
Fontos megfigyelni, hogy a hatásfoknak, amely a szivattyúüzem gazdaságossági mutatója is, maximuma van. A
maximum hely egybeesik a maximális hidraulikai teljesítmény maximumhelyével. A szivattyúüzem energetikai
szempontból akkor gazdaságos, ha a szivattyú a legnagyobb hatásfok közvetlen környezetébe eső Q – p
értékeknél dolgozik.
A jelleggörbe ismerete a szivattyú kiválasztásához nélkülözhetetlen. Ezért minden gyártó megadja minden
szivattyútípusára a mérésekkel meghatározott jelleggörbét.
A Q – p jelleggörbe minden pontja lehetséges munkapont. A tényleges munkapontot a szivattyúra kapcsolt
hidraulikus rendszer (csővezeték, vagy csővezeték hálózat) és annak aktuális üzemmódja szabja meg. Az első
témakörben tárgyaltuk a csővezetékek nyomásveszteségének kérdését. Azt az eredményt kaptuk, hogy a
nyomásveszteség a térfogatáram négyzetével arányos:
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Ez az arányosság érvényes a helyi veszteségekre is. Az egyenlet szerint a csővezeték nyomásveszteség
jelleggörbéje az origóból induló parabola. A valóságban azonban ahhoz is valamekkora statikus nyomás kell,
hogy a folyadék elinduljon a vezetékben. Ezért a görbe erről a ps nyomásértékről indul, ahogy ezt a 47. ábra
szemlélteti.

47. ábra. Szivattyú munkapontja
A munkapont ott lesz, ahol a szivattyú Q – p és a csővezeték Q – Δp jelleggörbéje metszi egymást. A
munkaponthoz tartozó vízáram és nyomás mellett üzemel a szivattyú.
A változtatható fordulatszámmal üzemelő szivattyúknál természetesen kicsit bonyolultabb a helyzet. Az
ilyen szivattyúkat, mint láttuk a Q – p jelleggörbe kapcsán, görbesereggel jellemezhetünk. A szivattyúk
jelleggörbéjét az un. kagylódiagramban adják meg. A kagylódiagram valójában a Q – p jelleggörbe néhány
tipikus fordulatszámra bemérve, és ebben az azonos hatásfokhoz tartozó pontokat összekötő kagyló alakú
görbéket ábrázoljuk (48. ábra).
A kagylódiagram közepén találjuk az un. normálpontot, amely a szivattyú lehetséges legjobb hatásfokú pontja.
Ehhez képest minél távolabb helyezkedik el a munkapont, annál rosszabb hatásfokkal dolgozik a szivattyú.
A szivattyú kagylódiagramja alapján a csővezeték jelleggörbéjének ismeretében a szivattyú üzeme tervezhető.
Ez azt jelenti, hogy segítségükkel meghatározhatjuk pl. azt a fordulatszámot, amely mellet a szivattyú a lehető
leggazdaságosabban üzemeltethető. Másik módszer lehet, ha adott fordulatszámhoz a csővezeték jelleggörbéjét
hangoljuk úgy, hogy a munkapont lehetőleg minél közelebb kerüljön a normálponthoz. (Az ábrán a normálpont
N betűvel jelölve.)

A 48. ábra szerinti jelleg görbékkel rendelkező szivattyú esetében tehát az optimális munkapont N-ben van,
amikor is szállítása QN és nyomása pN.
Összefoglalás
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A szivattyúk tulajdonságait az üzemi jelleggörbék mutatják meg szemléletesen, amelyekhez mérések útján
jutunk. A hidraulikai jellemzőket a Q – p jelleggörbe, az energetikai jellemzőket pedig a Q – P és a Q – p
jelleggörbébe berajzolt kagylódiagram szemlélteti. Ezek a jelleggörbék fontos tervezési és üzemeltetési adatok.

2. 4.2. Szivattyúk csoportos üzeme
Miután tanulmányoztuk a szivattyúk üzemi jellemzőit a jelleggörbék alapján, most azt vizsgáljuk, hogy a
különböző esetekben milyen szivattyúkapcsolások és szivattyúcsoportok hozhatók létre. Ugyanis sok esetben
nem lehet a feladatot minden szempontból kedvezően megoldani egyetlen szivattyúval.
A cél ebben a leckében az, hogy megismerjük az örvényszivattyúk soros és párhuzamos kapcsolásának módját
az eredő jelleggörbék alapján, valamint ismereteket szerezzünk a szivattyúk csoportos üzemeltetésére
vonatkozóan.
Gyakori probléma, hogy az igényelt szállítómagasság jóval nagyobb, mint amennyit egy, egyébként minden
szempontból megfelelő szivattyú biztosítani képes. (Ez azt jelenti, hogy a szivattyúnak nincs munkapontja –
metszéspontja a csővezeték jelleggörbéjével. Ezt szemlélteti a 49. ábra). Ekkor a szükséges szállítómagasságot
két, vagy több szivattyú sorba kapcsolásával állítjuk elő.

49. ábra. A szivattyú nem tudja a szükséges szállítómagasságot biztosítani, a csővezeték és a szivattyú
jelleggörbéjének nincs metszéspontja
A szivattyúk sorba kapcsolása gyakorlatilag megegyezik a járókerekek sorba kapcsolásával. A többfokozatú
szivattyúknál láttuk, hogy minden egység további energiát ad át a folyadéknak, ezért a szállítómagasságok
összeadódnak. Ha n fokozatú szivattyút tekintünk, az eredő szállítómagasság:

ahol H1 az egy fokozat által biztosított emelőmagasság. Értelemszerűen az eredő nyomás is hasonló lesz:

ahol H1 az egy fokozat által biztosított emelőmagasság. Értelemszerűen az eredő nyomás is hasonló lesz:
Ennek megfelelően, ha pl. két szivattyút kapcsolunk sorba, ahogy ezt a 50. ábra szemlélteti, akkor az eredő
jelleggörbére a következő összefüggés lesz érvényes:

vagyis az emelőmagasságok összeadódnak.
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50. ábra. Szivattyúk soros kapcsolásának módja
A soros kapcsolás azt jelenti, hogy az első szivattyúnak van csak kiépített szívóoldala. A második szivattyú
szívóoldala az első szivattyú nyomócsonkjára csatlakozik, tehát ennél nincs a szó szoros értelmében szívás –
inkább feltöltésről beszélhetünk. Természetesen további szivattyúkat csatlakoztathatunk így egymás után, amíg
a szükséges emelőmagasság előáll.
Fontos megjegyezni, hogy minden sorba kapcsolt szivattyún ugyanaz a folyadék mennyiség halad át, tehát
szivattyúk sorba kapcsolásával a Q értéke nem változik.
A sorba kapcsolt szivattyúk jelleggörbéje az eredő emelőmagasságra vonatkozó összefüggés alapján könnyen
megszerkeszthető. Egyszerűen a térfogatáram-értékekhez tartozó nyomásokat összegezzük, így kapjuk meg az
eredő Q – p jelleggörbét (51. ábra). Az eddigiekhez hasonlóan a szivattyúk eredő jelleggörbéje és a csővezeték
jelleggörbéjének metszéspontja jelöli ki a munkapontot. Az egyes szivattyúk munkapontja az eredő munkapont
alatt vetítéssel könnyen meghatározható.
Gyakorlati tapasztalatok szerint sorba kapcsolni csak közel azonos emelőmagasságú szivattyúkat ajánlott.
Legjobb megoldás, ha teljesen azonos szivattyúkat alkalmazunk sorba kapcsolásra.

51. ábra. Sorba kapcsolt szivattyúk eredő jelleggörbéje és munkapontja
Vegyük észre, hogy a szivattyúk sorba kapcsolása hidraulikai szempontból ugyanazt az eredményt adja, mint a
szivattyúk fokozatszámának növelése. Valójában mindkét esetben ugyanaz történik: az első szivattyú (fokozat) a
másodikra dolgozik rá, a második a harmadikra stb.
Szivattyúk párhuzamos kapcsolására akkor kerül sor, ha egy szivattyúval nincs lehetőség kielégíteni a
szükséges vízhozamot. Vagyis egy szivattyú alkalmazása esetén nincs olyan munkapont, ahol az összetartozó Q
– p értékek között nincs adott nyomás mellett megfelelő vízhozam. Ezt az esetet szemlélteti az 52. ábra.
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52. ábra. A szivattyú nem képes biztosítani a szükséges nyomáson (psz) a szükséges vízhozamot (Qsz)
Ekkor jöhet szóba szivattyúk párhuzamos üzeme, ami azt jelenti, hogy egy közös nyomócsőre két vagy több
szivattyú dolgozik rá. A párhuzamos kapcsolás esetén értelemszerűen a vízhozamok összegződnek miközben
egy közös nyomás alakul ki a szivattyúk nyomócsonkján.
Megint a legegyszerűbb esetet vizsgáljuk: két szivattyú párhuzamos üzemét (53. ábra). A két szivattyú lehet
teljesen azonos, vagy eltérő karakterisztikájú (teljesítményű) lehet. Itt nem ajánlás az azonos szivattyúk
alkalmazása, mint a soros kapcsolásnál, legfeljebb egyszerűbb a tervezés, ha a szivattyúk azonosak.

53. ábra. Párhuzamosan kapcsolt szivattyúk
Mint az ábrán is jól látható, mindkét szivattyú különálló szívóoldallal rendelkezik. Természetesen a szivattyúk
dolgozhatnak közös vízforrásból vagy külön víztérből.
A nyomóoldalakat egyesítve közös nyomóvezetéket alakítunk ki. A közös vezetékre szállító szivattyúk
hidraulikai viszonyait könnyen megérthetjük a 54. ábra alapján.

54. ábra. Párhuzamosan kapcsolt szivattyúk eredő jelleggörbéje és munkapontja
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Ha a két szivattyú azonos, a Q – p jelleggörbéjük is azonos. Az ábrán ezt a vékonyabb kék vonallal rajzoltuk
meg. Ha csak egy szivattyú dolgozik, a munkapont az M1 pontban van, a hozzátartozó nyomás és vízhozam
értékek p1(p2) és Q1(Q2). Az eredő Q – p jelleggörbét úgy kapjuk meg, hogy az egyenkénti vízhozam értékeket az
adott nyomáson megkétszerezzük (vastag kék vonal). Ha tehát mindkét szivattyú üzemel, a munkapont az M 2
helyen lesz. A két szivattyú szállítása így Qe, nyomása pe lesz.
Két, eltérő karakterisztikájú szivattyú párhuzamos üzeme ennél bonyolultabb, ennek részletes tárgyalásától
eltekintünk.
Gyakran előfordul, hogy a szivattyúzási igény időben jelentősen változik. Például a vízellátásban (az
energiaellátáshoz hasonlóan) jelentkezhetnek csúcsidőszakok, amikor az átlagosnál lényegesen több vízre van
szükség. Ilyenkor különböző teljesítményű szivattyúk váltott üzeme lehet az egyik megoldás.
A kommunális vízellátás legyen a példa. A napi vízfogyasztás a háztartásokban jellegzetes napi ciklikusságot
mutat. Az éjszakai órák minimális fogyasztása után a reggeli órák jelentős növekedést mutatnak. Napközben a
vízfogyasztás mérsékeltebb, majd este ismét megnő. Ezt az időfüggvényt szemlélteti a 55. ábra. Természetesen
a napi vízfogyasztás mennyisége évszaktól is függ, nyáron általában magasabb, mint télen (pl. a kiskertek
öntözése miatt.) De a tendencia nagyjából azonos.
Egy ilyen, időben változó vízfogyasztáshoz, a fogyasztáshoz igazodó szivattyúüzem kialakítása célszerű.

55. ábra. Kommunális vízfogyasztás napi tendenciája
Az ábrán látható, hogy egy szivattyúval a feladat ellátása problémás, még akkor is, ha megfelelő tároló
kapacitást tervezünk. Már csak azért is, mert a szivattyú meghibásodása esetén a vízellátás – a tartalék
elfogyásával – szünetel. Energetikai és biztonsági szempontból egyaránt előnyös, ha a több, eltérő teljesítményű
szivattyúval oldjuk meg a feladatot.
Nagyon leegyszerűsítve a megoldást, alkalmazzunk például két szivattyút. Az egyik szivattyút a napi átlagos
vízfogyasztásra (alapellátásra) tervezzük. A másik szivattyú teljesítményét úgy határozzuk meg, hogy az, főként
csak a csúcsidőszakokban működik. Így váltott üzem lehetséges, ahogy ezt az 56. ábra szemlélteti.

56. ábra. Példa a szivattyúüzem tervezésére
A Q1 vízhozamú szivattyú az alacsony vagy csökkenő fogyasztású időszakokban biztosítja az ellátást és képez
tartalékot a víztartályokban. Miután a készlet rendelkezésre áll, lekapcsol. A fogyasztás intenzív növekedése
apasztja a készletet, ezért a következő időszakban a nagyobb, Q 2 hozamú szivattyú kezd el működni. Biztosítja
az aktuális fogyasztást és közben tartalékot is képez. Majd a fogyasztás csökkenésével leáll, és a készletfogyást
követően az első szivattyú kezd el szállítani, és így tovább. Az ábrán követhető, hogy mely időszakban üzemel
az alapszivattyú (zöld szín) és mikor a csúcsszivattyú (piros szín).
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Hangsúlyozzuk ismét, hogy egy vízellátást biztosító szivattyú- és tároló kapacitás megtervezése lényegesen
bonyolultabb feladat. Itt most csak az elvet jegyezzük meg magunknak.
Összefoglalás
A műszaki gyakorlatban gyakori, hogy a vízmozgatási feladatot egyetlen szivattyúval nem lehet megoldani.
Ekkor szivattyúkat csoportos üzemben alkalmaznak, kapcsolt üzemmódban. Általános gyakorlat a szivattyúk
soros és párhuzamos üzeme, amellyel a mindenkori vízigényéhez lehet alkalmazkodni.

3. 4.3. Szivattyúk szabályozása
A szivattyúktól azt várjuk, hogy meghatározott mennyiségű folyadékot a megfelelő helyre, a szükséges
nyomással (emelőmagassággal) biztonsággal szállítsanak. Ehhez a szivattyúk szabályozása szükséges.
A szivattyúk szabályozásának feladata a folyadékszállítást az adott határokon belül a pillanatnyi igényeknek
megfelelően beállítani. A szükséges térfogatáram beállításának számos megoldása lehetséges:
• a nyomóágba épített fojtással,
• a szivattyú fordulatszámának változtatásával,
• a nyomóág megcsapolásával,
• a szivattyút megkerülő vezeték kialakításával,
• a szivattyú szállításának lépcsős szabályozásával.
A megfelelő szabályozási mód kiválasztása részben a szivattyú fajtájától, részben pedig az alkalmazási
körülményektől függ.
Fojtásos szabályozás
A fojtással történő szabályozás a radiális (centrifugál) és a félaxiális (csavarlapátos) örvényszivattyúk
leggyakoribb módja. A folyadékszállítást a szivattyú nyomóvezetékébe épített tolózár, csap vagy szelep összefoglaló néven: elzáró szerkezet – részleges zárásával vagy nyitásával, röviden fojtással szabályozzuk. A
fojtóelem elhelyezhető közvetlenül a szivattyú nyomóvezetékének elején, ekkor központi fojtásos
szabályozásról beszélünk. Bonyolultabb hidraulikus rendszereknél a szivattyú nyomóvezetéke több ágra oszlik.
Ekkor célszerű áganként (is) beépíteni fojtóelemeket. Ebben az esetben a rendszer rugalmasabb, minden ág
folyadékszállítása külön-külön szabályozható.
A fojtásos szabályozási módszer lényegét az 57. ábra szemlélteti.

57. ábra. Fojtásos szabályozás központi fojtóelemmel
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Ha a központi tolózár teljesen nyitva van, a csővezeték rendszer jelleggörbéje határozza meg a munkapontot. (A
fojtóelemeket általában úgy alakítják ki, hogy nyitott állapotban ne legyen helyi nyomásveszteség.) A
csővezeték jelleggörbéjét tehát a fojtóelem ekkor nem befolyásolja.
Ha zárunk egy kicsit a fojtóelemen, az azt jelenti, hogy szűkítjük az átömlési keresztmetszetet. A keresztmetszet
szűkítése nyomásveszteséggel jár, tehát a fojtóelem, mint a vezeték része, megváltoztatja a csővezeték
karakterisztikát. A folyamat az 58. ábrán követhető. A munkapont most az eredeti helyéről (M) elmozdul M 1-be.
További zárással a munkapont elhelyeződik M2-be és így tovább.
A fojtóelem zárásával tehát növekvő szivattyú nyomócsonk nyomás mellett csökkenő térfogatáram állítható elő.

58. ábra. Szivattyú központi fojtásos szabályozása
A fojtóelem teljes zárásával a nyomásveszteség végtelen nagyra nő, a csővezeték jelleggörbéje a
nyomástengelybe simul. Ekkor értelemszerűen Q = 0, vagyis nincs folyadékszállítás.
A fojtással történő szabályozás nagyon egyszerű és könnyen kezelhető, sőt automatizálható is. Ezért széles
körben alkalmazott megoldás szivattyúk szabályozására. Azonban van egy nagy hátránya. A fojtással történő
szabályozás energiaveszteséggel jár. A fojtóelemen bekövetkező nyomásveszteség energia veszteséget jelent, az
energiaveszteség a súrlódás révén hővé alakul. Ezért a fojtásos szabályozás gyakran rossz hatásfokú
szivattyúüzemet eredményez.
Fordulatszám-szabályozás
A szivattyúszabályozásnak gazdaságos módja, ha a fordulatszámát szabályozzuk. Ez azokra az esetekre
érvényes, amikor a szivattyút hajtó motor fordulatszáma gazdaságosan változtatható.
A szivattyúk jelleggörbéit tárgyaló leckében erre láttunk példát: minden fordulatszámhoz más-más jelleggörbék
tartoznak. Ebben az esetben a csővezeték jelleggörbéje állandónak tekinthető (hacsak nem változtatunk a
csővezeték szerkezetén, például fojtó elemmel a csővezeték lokális szűkítését előidézve.)
A fordulatszám növelésével a szivattyú Q – p jelleggörbéje egyre feljebb tolódik el (59. ábra), a csővezeték
jelleggörbék metszéspontja, a munkapont is eltolódik (az ábrán M1 → M4). A kagylógörbékből az adott
munkaponthoz tartozó hatásfok is leolvasható.
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59. ábra. Szivattyúk fordulatszám szabályozása
A fordulatszám szabályozás esetén ugyan változik a hatásfok, de nem okozunk a szabályozás során szándékosan
hidraulikus nyomás-, ezzel energiaveszteséget. Ezért tekintjük ezt a szabályozási módot gazdaságosnak. Arra
természetesen törekedni kell, hogy az aktuális munkapont minél közelebb legyen a normálponthoz, azaz a
legjobb hatásfokú ponthoz.
Megcsapolásos szabályozás
A szivattyúk térfogatáram szabályozásának szintén gazdaságos módja a megcsapolásos szabályozás. Ez a
megállapítás azonban csak akkor érvényes, ha az osztott folyadékáram mindkét ágban gazdaságosan
felhasználható.
A megcsapolásos szabályozás lényegét szemlélteti a 60. ábra. A szivattyú nyomóvezetékét két ágra bontjuk,
mindkét ágban egy fojtóelemet építünk be. Így kialakul egy fő- és egy csapoló vezeték.

60. ábra. Szivattyúszabályozás megcsapolással
Ha a csapoló ág tolózárja teljesen zárva, a főág tolózárja teljesen nyitva van, a szivattyú által szállított teljes Q
vízmennyiség a fővezetékben áramlik (Q = Q f). Változtatni a fővezeték térfogat áramán két módon lehetséges: a
főtolózár zárásával, vagy a csapoló tolózár nyitásával. Értelemszerűen az első változat egyszerű fojtásos
szabályozást jelent. Megcsapolásos szabályozás a második esetben következik be, tehát ha elkezdjük nyitni a
csapoló ág tolózárját.

61. ábra. Megcsapolásos szabályozás jelleggörbéje
Ha a csapoló vezeték zárva van, a munkapont a szivattyú és a fővezeték jelleggörbéinek metszéspontjában van,
az ábrán M1. A szivattyú p1 nyomással Q1 folyadékmennyiséget szállít (61. ábra).
Kinyitva részlegesen a csapoló vezetéket, a közös munkapont az M 2 helyre, az eredő jelleggörbe és a szivattyú
jelleggörbe metszéspontjába kerül. Mivel a két vezeték párhuzamosan van kapcsolva, az eredő jelleggörbét úgy
kapjuk meg, hogy a két csővezeték abszcisszáit összegezzük. Ekkor a szivattyú p 2 nyomáson Q2 mennyiségű
folyadékot szállít.
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Az egyes ágakban folyó mennyiséget a jelleggörbék p 2 nyomáshoz tartozó metszetei adják meg. (Az ábrán Qf a
fővezeték, Qcs a csapoló vezeték hozama.) Értelemszerűen a Q2 = Qf + Qcs egyenlőségnek fenn kell állnia.
Szabályozás megkerülő vezetékkel
A megkerülő vezetékkel történő szivattyúszabályozás kevésbé gazdaságos szabályozási módszer. A
szabályozáshoz egy megkerülő vezeték kiépítése szükséges, amely a szivattyú nyomó és szívó vezetékét köti
össze. A megkerülő vezetékbe egy fojtóelem (pl. tolózár) beépítése szükséges.
Mivel a szivattyú nyomóvezetékében nagyobb a nyomás, mint a szívóvezetékben, a folyadék egy részét
visszavezethetjük a nyomóoldalról a szívóoldalra. A megkerülő vezetékes szabályozás elvi megoldását a 62.
ábra mutatja.
Ha a megkerülő vezeték tolózárja teljesen zárt állapotban van, visszavezetés nincs, a teljes felszívott folyadék
mennyiség a nyomóvezetékbe kerül.
Ha nyitjuk a megkerülő vezeték tolózárját, a nyitás mértékétől függő mennyiségű víz áramlik vissza a
szívóoldalra. A szállított víz mennyiség a nyomóágban így Qf = Q - Qv lesz, ahol Q a szállított mennyiség zárt
tolózárállásnál, Qv pedig a visszaáramló folyadék mennyisége.
A megkerülő vezetékkel történő szabályozást ritkán alkalmazzák, mivel ugyanúgy veszteséges szabályozás,
mint a fojtásos szabályozás. Ráadásul bonyolultabb is.

62. ábra. A megkerülő vezetékes szabályozás vázlata
Szivattyúk lépcsős szabályozása
Végezetül a szivattyúk lépcsős szabályozásáról annyit jegyzünk meg, hogy az megfelel annak, amit az előző
fejezetben a szivattyúk csoportos üzemével kapcsolatban mondtunk. Ezzel a szabályozási móddal a térfogatáram
változtatása csak fokozatokban történhet. A folyadékellátásban résztvevő szivattyúk csak időszakosan, a
fogyasztás mértékétől függően váltakozva üzemelnek.
Ha a szivattyúk teljesítménye a fogyasztás határokhoz jól igazított, akkor a lépcsős szabályozás gazdaságos.
Hátrány azonban, hogy a megoldás beruházás igényes.
Összefoglalás
A szivattyúkat, akár egyedi akár csoportos üzemben alkalmazzuk, szabályozni szükséges. A szabályozás
gyakoribb módjait tartalmazta ez a rész-tanulási egység. Törekedni kell a minél energiatakarékosabb
szabályozási módok alkalmazására mind a tervezésben mind pedig a szivattyúk üzemeltetése során.

43
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. rész - Szivattyúk üzemeltetése
Bevezető
A szivattyúk szerkezetének, működésének és üzemi jellemzőinek megismerését követően ebben a fejezetben a
szivattyúk üzemeltetéséről lesz szó. Mint látható volt, a vízgépészeti rendszerek „lelke”, üzemfenntartója a
szivattyú. A rendszer akkor működik helyesen, ha a szivattyú a működés során mindig kifogástalan állapotban
van. Másrészről gyakran a szivattyú a rendszer legdrágább eleme, amelynek esetleges meghibásodása azon
kívül, hogy üzemzavar forrása, jelentős költség forrása is a javítás, súlyosabb esetben a csere miatt. Ezért a
szivattyúk üzemeltetése különös gondot és figyelmet érdemel.
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5. fejezet - Szivattyúk telepítése
Bevezető
A téma oktatásának célja a különféle stabil és mobil szivattyúk telepítési, beépítési módjainak és
hajtásváltozatainak megismertetése és az üzemeltetéssel kapcsolatos legfontosabb ismeretek megszerzése.
A témakör alapvető követelménye a szivattyúk telepítési-beépítési módjainak ismerete, a hajtóművek
változatainak, jellemzőinek megismerése és az üzemeltetéssel kapcsolatos gyakorlati készségek elsajátítása.

1. 5.1. Telepítési módok
Ebben a leckében már részben említett ismertek bővítéséről lesz szó. A cél most a vízkivételi művek,
nyomásközpontok, szivattyúállások kialakításával kapcsolatos elvek és gyakorlat megismertetése. Először
azonban ismerjük meg a szivattyúk azonosításának módját az adattábla adatainak értelmezése révén.
Mint minden gép, a szivattyúk esetében is érvényes az az elv, hogy csak az alaposan ismert eszközt lehet
célszerűen és biztonságosan üzemeltetni. Az üzemeltető általában „készen”, beépítve-beszerelve kapja meg a
szivattyút a hozzákapcsolódó rendszerrel együtt. A szivattyút megismerni több forrásból lehetséges. Rendszerint
rendelkezésre áll a tervdokumentáció, amely részletes információkat tartalmaz az alkalmazott szivattyúról. De
gyakori, hogy a tervező csak a szivattyú típusát adja meg. Ebben az esetben a gépkönyvben, típusismertetésben
lehet utána nézni a fontosabb adatoknak.
Legegyszerűbb azonban elsőként a szivattyú „személyazonosító igazolványát”, vagyis az adattábláját megnézni.
Az adattábla célja, hogy a szivattyú minden olyan adatát jól láthatóan tartalmazza, amely a kiválasztás és az
üzemletetés szempontjából lényeges.
Az adattáblát általában a szivattyúházon, a meghajtó villanymotoron, esetleg a motor és a szivattyú közé
beépített hajtómű házán találjuk meg.
A 63. ábra egy szivattyú adattáblát szemléltet, amely a hajtó villanymotoron lett elhelyezve. Az adattáblával
kapcsolatos előírás, hogy az adatok jól olvashatóak és tartósak legyenek, hogy a szivattyú egész élettartama alatt
rendelkezésre álljanak.

63. ábra. Példa szivattyú adattábla elhelyezésére
Mint látható, az adattábla lényegében egy táblázat, amely jelöléseket alkalmazva informál a szivattyú
tulajdonságairól. Vegyük sorra, hogy mit olvashatunk ki az adattáblából. Ehhez kinagyítva látjuk a 64. ábrán a
táblát.
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64. ábra. Szivattyú adattáblája
Legfelül a márkanév olvasható. A CE jelölés arra utal, hogy a szivattyút Közép-Európa fogyasztói számára, az
itteni előírások szerint gyártották.
PUMP DJWm/10N a szivattyú típusának megnevezése. A „pump” szó magyarul szivattyút jelent.
Q. 15 – 80 l/min a szivattyú által szolgáltatott térfogatáram tartomány liter/perc-ben. Láttuk, hogy a
térfogatáram a szállítómagasság függvénye, nyilván a nagyobb szállítómagasságokhoz kisebb térfogatáram
tartozik. Az adatból a szivattyú méretére lehet következtetni, fontos tervezési alapadat.
Q.max 80 l/min: a szivattyú maximális térfogatárama.
H.max. 38 m: a szivattyú maximális szállítómagassága méterben. (Emlékezzünk vissza: 1 bar nyomás megfelel
10 m vízoszlop magasságnak, tehát a szivattyú maximális nyomása 3,8 bar.)
H. 38 – 15 m: a szivattyú emelőmagasság-tartománya méterben. Az alacsonyabb érték ajánlott, természetesen a
szivattyú ennél kisebb nyomómagasságon is üzemel, de ekkor a hatásfok már kedvezőtlen.
Suct. Hmax 9 m: a szivattyú maximális szívómagasságát jelenti. (Láttuk, hogy a szivattyúk elméleti
szívómagassága közelítőleg 10 m, a 9 m-es szívómagasság jó szívóképességet jelez.)
Size 1” x 1”: a szivattyú szívó és nyomóoldali csatlakozási mérete coll-ban. (A coll, magyarul hüvelyk,
angolszász mértékegység, 1” = 25,4 mm.)
A következő sorokban a villamos hajtásra vonatkozó adatok szerepelnek.
1∼ Mot: az egyfázisú, váltóáramú villanymotort jelöli.
V230∼ jelölés a fázisfeszültséget jelenti, a „∼” jel a váltófeszültséget jelöli. A szivattyú tehát hálózatról
működtethető, egy fázis az üzemeltetéshez elegendő.
Hz 50: a hálózati feszültség frekvenciája. Magyarországon (és sok más országban) ennek értéke 50 Hz (hertz
=1/s).
2900 min-1: a szivattyú névleges fordulatszáma fordulat/perc-ben. (Az adatból kiolvasható, hogy 1 póluspárú,
minden bizonnyal kalickás villanymotorról van szó.)
A következő mezőben In jelölés szerepel, amely helyesen Pn 1.1 kW, a villanymotor névleges hálózati
teljesítmény felvételét jelenti.
OUT 0.75 kW a motor kimeneti, azaz a szivattyúnak átadott teljesítménye (hasznos teljesítmény)
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In 5.5 A: a villanymotor névleges áramfelvétele a hálózatból. (A villanymotorok indítási áramfelvétele a
névleges áram többszöröse, ezért a szivattyú áramkörébe legalább 16 A értékű kioldó automatát kell biztosítani.)
IP 44: a jelölés a villanymotor védettségére utal, amellyel később részletesen foglalkozunk. Az IP 44 védettségű
motorok szerkezeti kialakításukat tekintve, pl. fröccsenő víz ellen védettek.
C 20μF: a motor kondenzátorának kapacitásértéke 20 mikro (μ) Farad (F). Az egyfázisú villanymotorok
indításához kondenzátor szükséges. Ha a kondenzátor meghibásodik, a villanymotor nem képes beindulni
(felpörögni). A csere miatt a kondenzátor kapacitásértéke fontos adat.
VL 450V: a villanymotorok tekercselése (pontosan: annak szigetelése) a túlfeszültség ellen bizonyos védelmet
nyújt. Ez a feszültséghatár ennél a szivattyúnál 450 Volt.
I.CL. B: említettük, hogy a szivattyú indítása túláram-felvétellel jár. Az áramkört védő automatának ezért
lehetővé kell tennie, hogy rövid ideig nagyobb áram folyjék rajta, mint a névleges érték. A jelölés arra
vonatkozik, hogy lomha kioldású automata szükséges a motort ellátó hálózatba. Ez csak akkor kapcsol le, ha az
indítási nagy áramfelvétel hosszabb ideig tart. (Egy gyors kioldású automatával az indítás bizonytalanná válik.)
Continuous duty: folyamatos üzemre tervezett motort (szivattyút) jelent.
Thermally protected: jelentése hővédett. A villanymotor tartós üzemben a hiszterézis-veszteségek miatt
melegszik. Ezért hűtőventillátorral látják el, amely a hulladék hőt elszállítja. Lehetnek azonban olyan
üzemhelyzetek, amelyek mellett a léghűtés nem elég hatásos (pl. meleg környezet, tartós, túlterhelt üzemállapot
stb.). Egy beépített hő kapcsolóval megakadályozható, hogy túlmelegedés miatt a motor meghibásodjék. A hő
védett motor ilyen kapcsolóval ellátott, egy bizonyos hőmérsékletnél leválasztja a motort a hálózatról. Ha a
motor lehűl, a szivattyú természetesen újra indítható.
Max. Liquid Temp. 35°C: a szivattyúval maximum 35°C hőmérsékletű folyadék szállítható.
Természetesen ez csak egy példa volt a szivattyúk adatainak megadására. Ha pl. belső égésű motorral hajtott
szivattyúról van szó, nem nélkülözhető a megismeréshez a gépkönyv, amely részletes leírást ad a szivattyú és a
hajtómotor jellemzőiről, beleértve a jelleggörbéket is.
A szivattyúk telepítési módozatai igen változatosak. Néhány példát a 2. fejezetben a szivattyúk szerkezeti
kialakításának tárgyalásánál már láthattunk. A sokrétű feladatok miatt sokfajta szivattyút gyártanak. A gyártó
cégeknél emiatt a családelv dominál, ami azt jelenti, hogy az adott szivattyúcsaládhoz tartozó szivattyúkkal
lehetőség szerint minden feladat megoldható legyen.
A családelv azt is magába foglalja, hogy a szivattyúcsaládban legyenek minden gyakori telepítési körülményre
és hidraulikai teljesítményre (nyomás – vízhozam) alkalmas szivattyúk. A telepítési módot az üzemeltetési
körülmények, és a szivattyúzási feladat jellege határozza meg.
A szivattyúk telepítésénél alapvető szempont a biztonságos üzem fenntarthatóságának biztosítása. Stabil
beépítésű szivattyúknál az alábbi fő telepítési módszerek lehetségesek:
• szivattyú és hajtómű a folyadék felszín alatt üzemel (búvárszivattyúk)
• szivattyú felszín alatt, hajtómű a folyadékfelszín felett üzemel (szárnylapátos átemelő szivattyúk)
• szivattyú és hajtómű a folyadékfelszín felett üzemel (általános alkalmazások).
A telepítési-beépítési megoldás attól függ, hogy milyen a szivattyú kialakítása a helyhez rögzítés szempontjából.
A csővezetékbe telepített szivattyúk a vezeték részét képezik. Erre a megoldásra mutat két példát a 4.3. ábra.
Az egyik esetben a búvárszivattyúból indul a vízellátó rendszer, a szivattyú a vezeték szerves része. A szivattyú
biztonságos üzemeltetése szempontjából alapvető követelmény, hogy az mindig folyadékfelszín alatt legyen. A
szárazon járás tönkreteszi a szivattyút, ezért ez ellen a berendezést védeni kell.
A vízellátást biztosító búvárszivattyúkat általában ásott, gyakrabban fúrt kutakba telepítik (65. ábra). Alapvető
fontosságú a szivattyú biztonságos felfüggesztése. Nagy mélységeknél a felfüggesztést nem célszerű a termelő
csővezetékkel megoldani. Ekkor tehermentesítő lánccal vagy drótkötéllel tehermentesítjük a csövet ill.
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csőkötéseket. Az 1 – 2 méter átmérőjű ásott kutakba lehetőség van szivattyút konzolra szerelni, ekkor
mellőzhető a drágább búvárszivattyú alkalmazása.

65. ábra. Csővezetékbe épített szivattyúk
A másik telepítési módszer szerint a szivattyú valahol a zárt csővezeték hálózatba kerül beépítésre. A szivattyú
szívó- és nyomóoldali csatlakozása ilyenkor nem csak a hidraulikai, hanem a fizikai kapcsolatot is biztosítja. A
szivattyút maga a csatlakozó csővezeték rögzíti. Tipikus példa erre a telepítési megoldásra a keringtető
szivattyú, amely pl. fűtő rendszerekben biztosítja a hő szállító közeg áramlását.

66. ábra. Szivattyú telepítése ásott és fúrt kútba
Technológiai célú víz felszíni vízforrásból is nyerhető. Stabil vagy duzzasztással stabillá tehető álló vagy
folyóvíz mellett egyszerű esetben aknába telepített, villanymotor hajtású szivattyú megfelelő megoldás lehet. A
vasbetonból készült akna vízvédelméről (csapadékvíz, talajvíz) és szellőzéséről azonban gondoskodni kell (67.
ábra.).
Nagyobb és változó vízigény esetén szivattyúk csoportos telepítésére lehet szükség, amelyeket épületben
(esetleg konténerben) telepítünk úgy, hogy a vízellátást, pl. egy felszín alatti csatornával, és közös
szivattyúaknával oldjuk meg (68. ábra). A szivattyúk közös nyomóvezetékre dolgoznak, a mindenkori vízigény
szerinti üzemrendben.
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67. ábra. Stabil szivattyú telepítése aknában

68. ábra. Több szivattyúval kialakított nyomásközpont
Belső égésű motorral hajtott szivattyúk is telepíthetők stabilan, azaz helyhez kötötten. Ilyen szivattyúkat
azonban rendszerint időszakos üzemre telepítenek, például vízkárok elhárítására. A stabil belvízátemelő
szivattyúk, vagy az ártéri árvízvédelmi szivattyúk betonozott szivattyúállásokon, megfelelően rögzítetten
helyezhetők el.
Mint láttuk, a mobil (hordozható) szivattyúk rendszerint belső égésű motorral hajtottak. A kisebb teljesítményű,
néhány kW-os szivattyús aggregátok átmenetileg bárhol elhelyezhetőek, legfeljebb minimális terepegyengetést
igényelnek, hogy a gép stabilan álljon a terepen. Rögzítésük nem szükséges.
A nagyobb teljesítményű mobil szivattyúk esetében a visszatérő telepítés esetében célszerű szivattyúállást
kiépíteni. Erre és a szivattyú elhelyezésére mutattunk példát a 36. ábrán. Fontos a szivattyú megfelelő rögzítése,
mert az üzem közben rázkódó gép elmozoghat a helyéről.

2. 5.2. Szivattyúk védelme
A telepített szivattyúk védelméről minden esetben gondoskodni kell, hogy a meghibásodást lehetőleg elkerüljük.
Alapvető, hogy a szivattyú mechanikai sérülését megakadályozzuk. Mechanikai sérülést okozhat magasról
leeső tárgy, vagy más gépek mozgása a szivattyúállás közelében stb. A telepítés helyének kijelölésekor ezért
erre ügyelni kell. Ha nem biztosítható a biztonságos hely, a szivattyút védőráccsal kell védeni.
A védelemhez tartozik, hogy a szivattyúba a folyadékkal együtt nem kerülhet mechanikai szennyező anyag,
amely pl. a járókerék sérülését okozhatja, vagy a szívóvezetékben részleges dugulást eredményezhet. A
szívóoldali szűréssel (szűrőkosárral) ez elkerülhető. A szűrő működés közben a visszatartott anyagtól
eltömődhet, az effektív átömlési keresztmetszet csökken. A szűrő eltömődése a szivattyú szállítási
teljesítményét csökkenti, ezért a szűrőt időnként tisztítani szükséges.
A szivattyút hajtó villanymotorokat a különböző munkakörülményekre nemzetközi szabványokban előírt
kivitelben gyártják. A védettséget, mint láttuk az adattábla értelmezése kapcsán, előírás szerint jelölik.
Az IP jel (International Protection) után két számjegy utal a védettség mértékére. Az első szám a mechanikai
hatásokkal, idegen tárgyak behatolásával (pl. por) szembeni védettséget adja meg 0 és 6 közötti skálán. A 0
érték azt jelzi, hogy nincs védettség, a 6-os érték teljes védettséget jelent.
Két példa: az IP 22 jelű motor 1 cm-nél nagyobb méretű tárgy és csepegő víz ellen védett. Az IP 44 az 1 mm-nél
nagyobb tárgyak és fröccsenő víz bejutása ellen védett.
Villanymotor hajtású szivattyúk esetében többfajta elektromos védelemre van szükség, részben a motor,
részben a szivattyú védelme céljából.
Rövidzárlat elleni védelem. Rövidzárlat a villanymotor tekercseléseinél, esetleg kötéseinél fordulhat elő, de
hasonló hatása van annak is, ha a feszültség alá helyezett motor valamilyen oknál fogva (tengelyberagadás,
akadás) nem tud felpörögni. A motorvédelem ebben az esetben olvadó biztosítékkal oldható meg.
Kisebb áramfelvételű (6 – 200 A) motorok esetében a Diazed-rendszerű , nagyobb áramfelvételű (63 – 630 A)
motoroknál a késes rendszerű olvadó biztosítékok alkalmazhatók. A biztosítékokat a kioldó áramra méretezik, a
kioldó áramot a biztosíték testen feltüntetik. Általános gyakorlat szerint rövidzárlat elleni védelemre
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ahol Ibizt a biztosíték kioldó árama, Inévl a motor névleges áramfelvétele.
Motorok szivattyús üzemében általában lomha kioldású betéteket célszerű használni.
Feszültség kimaradás, feszültségcsökkenés elleni védelem. Villamos hálózatoknál üzemzavarként előfordul
rövid időtartamú vagy tartós feszültség kimaradás, vagy jelentős feszültség csökkenés. A villanymotorok ekkor
leállhatnak, majd a feszültség visszatértekor újra indulnának. Ezt a spontán visszaindulást el kell kerülni, mert a
motor sérülhet, a folyamatban zavar keletkezhet. A feszültség kimaradás elleni védelemre a motor mágnes
kapcsolójának behúzó tekercsét két fázisra kötve feszültség kimaradás esetén a mágnes kapcsoló leold. A motor
ezt követően csak szándékos kézi indítással helyezhető újra üzembe.
Túlterhelés elleni védelem. Tartósan túlterhelt villanymotor hajlamos a túlmelegedésre. Túlterhelés
(túlmelegedés) ellen közvetlen vagy áramváltós, ikerfémes hőkioldókkal védekezünk. A termo kapcsolók a
túlterhelés mértékétől függő idő után (pl. 50%-os terhelésnövekedés – 2 perc) lekapcsolják a motort a hálózatról.

3. Összefoglalás
A szivattyúk legfontosabb adatait az adattábla tartalmazza. Az adattábláról leolvashatók azok a paraméterek,
amelyek megadják a szivattyú alkalmazási körét, feltételeit. A telepítési módok változatosak lehetnek, azonban
mindig ügyelni kell a beépítés előírt módjára és a szivattyú megfelelő védelmére.
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6. fejezet - Szivattyúk hajtása
Bevezető
A 2. témakörben a szivattyúk szerkezetének tárgyalásakor már érintettük a szivattyúk hajtásának kérdését. Azt is
láttuk, hogy a szivattyúk a folyadékok energiáját növelik meg a befektetett mechanikai energia felhasználásával.
A hajtás megoldása attól függ, hogy milyen rendszerű szivattyúról van szó.
Örvényszivattyúk hajtási módjai
Csak az örvényszivattyúk hajtásával foglalkozunk. Az örvényszivattyúk járókereke forgatást igényel, ezért ezen
szivattyúk hajtása a legegyszerűbb.
Sok esetben a szivattyú és a hajtómotor egytengelyű, közvetlen hajtásról van szó. Az egytengelyű hajtás lehet
osztatlan és osztott kivitelű. Osztatlan hajtás esetében a motor (fő)tengelye egyben a szivattyú járókerék
tengelye is (69.a. ábra). Az egytengelyű forgás ebben az esetben automatikusan biztosított.

69. ábra. Szivattyúk hajtásváltozatai. Sz: szivattyú, M: motor, Tk: tengelykapcsoló
Egytengelyű de osztott hajtásnál (69.b. ábra) a motornak és a szivattyúnak külön-külön tengelye van, a két
tengelyt egy rugalmas tengelykapcsolóval kötik össze. A tengelykapcsoló biztosítja a zavarmentes hajtásátvitelt,
de az egytengelyűség biztosítása itt is alapvető követelmény.

70. ábra. Hajtóműves szivattyú hajtás (H: hajtómű)
Gyakori, hogy a motor és a szivattyú közé hajtómű beépítése szükséges. Ez a megoldás akkor merül fel, ha a
motor fordulatszáma nem felel meg a szivattyú fordulatszám igényének és a motor fordulatszámát egy gyorsító
áttétellel meg kell növelni. (Ritkán fordulatszám csökkentésre kerül sor, ekkor értelemszerűen egy lassító
áttételű hajtómű beiktatása szükséges.)
A 70.a. ábra egy olyan megoldást szemléltet, amikor a hajtás egytengelyű, a hajtómű és a motor egybe van
építve. A hajtómű kimenőtengelye és a szivattyú tengelye közé az előzőekben említett okok miatt itt is
tengelykapcsoló beiktatása szükséges.
A 70.b. ábrán olyan hajtóműves megoldást látunk, amikor a hajtómű be- és kimenő tengelye nem egytengelyű.
Ettől eltekintve lényegében azonos az előző hajtásváltozattal.
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71. ábra. Oldható tengelykapcsolóval szerelt szivattyú hajtás. (Otk: oldható tengelykapcsoló)
Az előző hajtásváltozatok esetében a motor és a szivattyú között állandó a mechanikai kapcsolat. Ez azt jelenti,
hogy a motor indításakor a szivattyú és a hajtómű tengelyei is forognak, tehát a tehetetlen tömeg nagyobb
méreteknél meglehetősen nagy. A nagy tehetetlen tömeg a motor indítását nehezíti. (Pl. villanymotoros hajtásnál
nagy lesz az indítási áramfelvétel és megnő a felpörgés ideje.)
Nagy forgó tömegű hajtásváltozatoknál ezért gyakori, hogy oldható tengelykapcsolót építenek a hajtásláncba,
így a forgó tömegek egy része leválasztható a motorról az indítás idejére. Az oldható tengelykapcsoló beépíthető
a hajtómű és a szivattyú közé (71. ábra), vagy a motor és a hajtómű közé. Ez utóbbi a kedvezőbb, mert a motor
így oldott tengelykapcsolóval „üresben” könnyen indul. A motor beindulása után a tengelykapcsolót
kíméletesen zárjuk és a szivattyú hajtást kap. A nagy teljesítményű, belső égésű motorral hajtott szivattyús
aggregátok rendszerint oldható tengelykapcsolóval szereltek.
Villanymotor és szivattyú energetikai kapcsolata. Ahhoz, hogy megértsük a szivattyúhajtás sajátosságait,
tanulmányozni kell a motor és a szivattyú energetikai kapcsolatát. Ha villanymotorhajtásról van szó, akkor az
esetek többségében aszinkronmotort alkalmazunk. Az aszinkronmotor hajtásjellemzőit a fordulatszám-nyomaték
jelleggörbe mutatja meg.
Az aszinkron motorok jelleggörbéje különleges, ahogy ezt a 72. ábra mutatja. Mint látható, az indítási
nyomatéka meglehetősen alacsony. A fordulatszám növekedésével a nyomaték intenzíven nő. Elérve egy
maximum-pontot, a fordulatszám növekedésével a nyomaték meredeken esik.
Az ábrába berajzoltuk a szivattyú jelleggörbéjét is, amely egy exponenciálisan növekedő függvény képét
mutatja. Az indítási nyomatékigény a tehetetlen forgó tömeg (tengely és járókerék) függvénye.
A munkapont a két jelleggörbe metszéspontjában alakul ki. Ha nincs metszéspont, a motor és a szivattyú nem
képes együtt dolgozni, a motor mérete nem felel meg a szivattyú hajtásához, nagyobb teljesítményre van
szükség (1 jelű görbe).
Ha a szivattyú indítási nyomatékigénye nagyobb, mint a motor indítási nyomatéka, megint nem jön létre üzem,
mert a motor nem képes önmagát és a szivattyút felpörgetni. Erre az esetre megoldás lehet a motor és a szivattyú
külön indítása, ha egyébként létrejön egy stabil munkapont (2 jelű görbe).
Ha a szivattyú jelleggörbéje az emelkedő ágban metszi a motor jelleggörbéjét, kialakul ugyan egy munkapont,
azonban ez nem eredményez stabil üzemet, mert a motor csekély terhelésnövekedésre leállhat (3 jelű görbe).
Stabil üzemről akkor beszélünk, ha a szivattyú jelleggörbéje a motor jelleggörbéje alatt marad és a metszéspont
a motor jelleggörbéjének leszálló (billenő pont utáni) ágában van (4 jelű görbe).

72. ábra. Aszinkronmotor és szivattyú munkapontja
Nagy teljesítményű szivattyúk hajtására háromfázisú aszinkronmotorokat alkalmaznak kalickás vagy
csúszógyűrűs kivitelben. Ezeknél a motoroknál az indítást indító ellenállás vagy csillag-delta átkapcsolással
segítik.
Az aszinkron motorok fordulatszáma kötött, a hálózati frekvenciától és a motor állórészének tekercselésétől
függ. Az elméleti vagy szinkron fordulatszámot az alábbi összefüggés alapján számítjuk:
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ahol f a hálózati frekvencia (Magyarországon f = 50 Hz, hertz = 1/s), p pedig a pólus párok száma. p
értelemszerűen csak egész szám lehet.
A működési elvből adódóan az aszinkronmotor tényleges fordulatszáma szükségszerűen kisebb, mint a szinkron
fordulatszám (ezért nevezzük őket aszinkron motoroknak.) A valóságos fordulatszám az un. szliptől (s),
fordulatszám lemaradástól függ, amelyet a terhelés mértéke befolyásol. A számítás:

Normál terhelés mellett a szlip kb. 5% körüli (s = 0,05). Ezzel számolva meghatározhatjuk a különböző
póluspárú motorok névleges és körülbelüli tényleges fordulatszám értékeit, amelyeket a 2. táblázatban foglaltuk
össze.
A fentiekből következik, hogy az aszinkronmotorok fordulatszáma két módon változtatható: a frekvencia vagy a
(működő) pólus párok számának változtatásával. A frekvenciaváltoztatás lényegesen egyszerűbb, ezért ezt a
megoldást alkalmazzák. A 73. ábrán ilyen frekvenciaváltós szivattyút mutatunk be.
2. táblázat. Aszinkronmotorok fordualtszámai

73. ábra. Frekvenciaváltós aszinkronmotor hajtóművel
Belső égésű motorok a villanymotoroktól egészen eltérő erőforrások szivattyúk számára. A belső égésű
motoroknál eleve adott a fordulatszám változtatás lehetősége, így végtelen sok üzemhelyzet (munkapont)
állítható elő. Ezt könnyen beláthatjuk a jelleggörbék alapján (74. ábra).
A motor nyomatékgörbéje az alapjárati (na) és a maximális (leszabályozási, nmax) fordulatszám tartományban
értelmezhető. A görbe megmutatja, hogy adott fordulatszámon a motor mekkora nyomaték leadására képes. Ha
berajzoljuk egy szivattyú aktuális jelleggörbéjét, azt látjuk, hogy az csak egy meghatározott fordulatszám
mellett terheli le a motort teljesen, ahol a két görbe metszi egymást. Ha a motort ennél kisebb fordulatszámon
járatjuk, a motor nyomatékfelesleggel, egyszerűen részterheléssel jár, mert a szivattyú azon a fordulatszámon
kisebb nyomatékot (ezzel teljesítményt) igényel, mint amekkorát a motor leadni képes lenne. Az ideális
munkapont tehát annál a fordulatszámnál (nopt) van, ahol a motor nyomatéka teljes egészében ki van használva.
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Ha ennél a fordulatszámnál nagyobb fordulatot kívánunk beállítani, látszik az ábrán, hogy nyomatékhiány
keletkezik: a motor nem képes akkora nyomatékot biztosítani, mint amekkorát a szivattyú igényelne. A motor
túlterhelt állapota ez, amelyre a motor úgy reagál, hogy lecsökkenti a fordulatszámát az ideális munkaponthoz
tartozó fordulatszámra.
Belátható tehát, hogy a szivattyú belső égésű motorral az optimális munkaponthoz tartózó fordulatszám alatt
tetszőleges fordulatszámon üzemeltethető.

74. ábra. Belső égésű motorral hajtott szivattyú munkapontja
A szivattyú jelleggörbéje a hidraulikus jellemzőktől is függ. Ha megváltoztatjuk a szivattyú nyomását, a Q – p
jelleggörbe szerint megváltozik a vízhozam és ezzel együtt a hidraulikus teljesítmény is. Ha a hidraulikus
teljesítmény nő, a szivattyú M – n jelleggörbéje úgy változik, hogy azonos fordulatszámon nagyobb nyomatékot
igényel, és viszont. Ezt figyelhetjük meg a 75. ábrán.

75. ábra. A munkapont elmozdulása növekvő (1) és csökkenő (2) szivattyú teljesítménynél
Összességében megállapíthatjuk, hogy a belső égésű motorral történő hajtás nagy előnye a könnyű szabályozás
mellett a hajtómotor rugalmassága a szivattyú paraméterek megváltozására.
Összefoglalás
A szivattyúk hajtása alapvetően villanymotorral vagy belső égésű motorral történhet attól függően, hogy
milyenek a telepítési feltételek és a szabályozási igények. A szivattyú és a hajtómotor energetikai illesztése
alapvető, a szükséges hajtómotor teljesítményt a szivattyú hajtóteljesítmény-igénye alapján választjuk meg.
Szükség esetén a motor és a szivattyú közé illesztő hajtóművet alkalmazunk.
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V. rész - Csővezetékek, szerelvények
Bevezető
A vízgépészet rendkívül szerteágazó szakterület. A vízellátás, a szennyvízkezelés, az ipari-technológiai
műveletek változatossága, a mezőgazdaságban az öntözés különböző módszerei és eszközei stb. miatt a teljes
körű áttekintés szinte lehetetlen.
A vízgépészeti rendszerek „lelke”, mint láttuk, a szivattyú. A szivattyú a hozzá kapcsolt edényrendszert
működteti, benne folyadékot (vizet) mozgat. Az edényrendszer a felhasználási céltól függően egyszerűbb vagy
bonyolult is lehet. Vannak azonban olyan elemei, amelyek általánosan használatosak. Ilyen elemek a
csővezetékek, a különböző idomok és szerelvények. Ezek, mint gépelemek, az általános rendeltetés miatt
rendszerint szabványos kivitelben készülnek. Amennyiben nincs kizáró ok, a vízgépészeti berendezések
kialakításánál ezeket az elemeket használjuk, ezért ismeretük alapvető fontosságú. Természetesen lehetnek
olyan helyzetek, amikor egy-egy különleges elem (idom, csőkötés, elzáró szerkezet stb.) egyedi kivitelben
készül.
A témakör oktatásának célja az általánosan használt csővezetékek, csőkapcsolások és szerelvények műszaki
jellemzőinek, felhasználhatóságának megismertetése.
A hallgatók felé követelmény, hogy tanulmányaik eredményeképpen felhasználói szinten ismerjék a
vízgépészetben használatos csővezetékeket, csőkötési módokat, szerelvényeket, azok jellemzőit és az
alkalmazások körét.
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7. fejezet - Csővezetékek, csőkötések
Bevezető
A különböző folyadékok szállítására sokfajta cső, csővezeték-szerelvény szolgál, amelyek anyagban, méretben
és kapcsolási módban igen változatosak. A vízgépészetben is bő a választék, a vezeték kiválasztása döntően a
vízhozam és az üzemi nyomás alapján történik. Gyakran a szerelhetőség szempontjait is figyelembe kell venni.
Csővezetékek
A szivattyúk által szállított folyadék meghatározott helyre történő vezetése alapvetően két módon lehetséges:
• Nyitott vagy zárt csatornában
• Csővezetékben.
A csatornás és a csővezetékes vízszállítás között a különbséget az adja, hogy a csatornában a folyadék csak
részlegesen tölti ki az áramlási keresztmetszetet és a folyadék áramlását, a betáplálást követően a gravitáció
biztosítja. Ehhez a csatornának meghatározott esést kell biztosítani.
Ezzel szemben a csővezetékben a folyadék kitölti az áramlási keresztmetszetet és benne rendszerint a szivattyú
által biztosított túlnyomás uralkodik.
A fentiek miatt a csatornákban a folyadékáramlás rendszerint lassú, ezért nagyobb vízhozamokhoz nagy
csatorna keresztmetszet szükséges. A csővezetékes szállításnál a folyadék áramlása gyors, ezért viszonylag kis
keresztmetszet is elegendő a szükséges térfogatáram eléréséhez.
A csatornák kialakítási, üzemeltetési kérdései nem részei a tananyagnak, így a következőkben csak a
csővezetékekkel és szerelvényeivel foglalkozunk.
Először tekintsük át az alapfogalmakat!
A csővezetékek általános feladata, hogy valamilyen anyagot (folyadékot, gázt, gőzt vagy szilárd anyagot)
továbbítson ill. vezessen. A csővezetékek felosztása többféleképpen lehetséges. Amennyiben az elemek
összeépítettsége alapján vizsgáljuk, akkor csőhálózatról, csővezeték rendszerről, csővezetékről, ill. csőről
beszélünk. Ha felhasználási céljuk szerint csoportosítjuk, akkor termelőüzemi és anyagszállító vezetékről
beszélünk.
Elrendezésük szerint lehetnek szabadon fektetett és talajba fektetett, de a hazai gyakorlatban az üzemi
csővezeték, üzemközi csővezeték és távvezeték fogalmakat is használják.
A csöveket rendeltetésszerű használatukhoz különböző csővezetéki elemekkel ill. csőszerelvényekkel építik
össze, melyeknek az egybeépített rendszere alkotja a teljes csővezeték rendszert. A csővezetéki elemek a
különféle csőelágazók, ívek, csőszűkítők, véglezárások és az elemek közötti kapcsolatot biztosító csőkötések.
A csővezetéki szerelvényekhez tartoznak a különféle szelepek, tolózárak, csapok, hő tágulás kiegyenlítők és a
csőmegfogást biztosító elemek.
Ha a csővezetékek a környezet hőmérsékletétől eltérő hőmérsékletűek (pl. fűtőcsövek), akkor a tervezéskor és
kivitelezéskor figyelembe kell venni a lehetséges hosszváltozásokat. Ez esetben szükség lehet hő-, ill. hidegvédőbevonat, hőszigetelés alkalmazására is.
A bevezetőben említettük, hogy a csővezetékben szükségszerűen túlnyomás uralkodik, máskülönben nem jöhet
létre szállítás. Ezért a cső(vezeték) fontos jellemzője az általa elviselhető nyomás.
A névleges nyomás az a legnagyobb túlnyomás, amelyre a csővezeték és elemei tartósan igénybe vehetők a
termékszabványban előírt alapanyagok figyelembevételével 20° C hőmérsékleten. A névleges nyomás a
csővezetékekre és elemeire vonatkozó szabványok alapja.
Jele: PN vagy NNY, mértékegysége: bar vagy MPa
A vízgépészetben általában 1 és 10 bar közötti névleges nyomású csővezetékek használatosak.
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A megengedett üzemi nyomás az a legnagyobb nyomás, amellyel a meghatározott névleges nyomású
csővezeték vagy elem az adott üzemi hőmérsékleten tartós üzemben terhelhető. A megengedett üzemi nyomás
megállapításához a csővezeték ill. a csővezetéki elemek alapanyagának az üzemi hőmérsékleten meghatározott
szilárdsági jellemzők mértékadóak.
Jele: PÜ, mértékegysége: bar.
Egy csővezetéki elemben megengedhető legnagyobb nyomás az a maximális belső túlnyomás, amely minden
elképzelhető üzemállapot figyelembevételével keletkezhet, beleértve a vízütést is. Értékét a szerkezeti anyagok
hőmérséklettől függő szilárdsági jellemzői befolyásolják.
Jele: pmeg, mértékegysége: bar.
A nyomásszilárdság, és az ezzel szorosan összefüggő alkalmazási terület tehát döntően a csővezeték anyagától
függ. Tekintsük át a szokásos csővezeték-anyagokat.
A vízgépészetben leggyakrabban felhasznált csöveket és csővezetékeket anyaguk szerint az alábbiak szerint
csoportosítjuk:
• Öntöttvas csövek
• Acélcsövek
• Fémcsövek
• Alumíniumcsövek
• Rézcsövek
• Ólomcsövek
• Nemfém-csövek
• Műanyagcsövek
• Azbesztcement csövek
(Megjegyezzük, hogy az ólom és azbesztcsövek beépítése ma már egészségügyi okok miatt nem engedélyezett,
de régebben létesült rendszereknél még fellelhetők.)
Az öntöttvas csövek előnyös tulajdonsága, hogy nem, vagy csak igen lassan korrodál.
Az acél mint szerkezeti anyag, előnyös szilárdsági és alakíthatósági tulajdonságai, biztonságos és jól kidolgozott
csőkötési módszerei miatt a csőgyártás egyik leggyakrabban alkalmazott anyaga. A csőgyártási technológiája
szerint varrat nélküli és hegesztett csöveket különböztetünk meg. A hegesztett csövek hossz- vagy
spirálvarratosak lehetnek, vízgépészeti feladatokra a hosszvarratos csövek alkalmasak.
Korrozív közeg esetén az acélcsöveket alumínium vagy réz csövekkel helyettesíthetjük, amelyek ugyan
drágábbak, de korrózióállóak.
Az utóbbi időben igen elterjedtek a műanyag csövek, amelyekkel szinte valamennyi hagyományos anyagból
készült cső helyettesíthető. Előnyös tulajdonságaik, hogy könnyűek, korrózióállóak és olcsók. A
műanyagcsövek kötés- és szerelvénytechnikája szinte minden alkalmazást lehetővé tesz. A műanyag csövek és
szerelvényeik anyagai a PVC (polivinil-klorid), a polipropilén (PP), a polietilén (PE) és a kemény polietilén
(KPE). A műanyagok alkalmazásánál nagyon fontos a hőmérsékleti határok figyelembe vétele: melegben
csökken a szilárdságuk, hidegben rideggé válnak, és könnyen törnek.
A csővezetékek fontos geometriai jellemzői a névleges átmérő, a falvastagság és a gyártási hossz.
A névleges átmérő számértéke megközelítően a csővezeték mm-ben mért belső átmérője. Jele: DN vagy NÁ. A
névleges átmérő a csővezetékek és az összetartozó csővezetéki elemek - cső, szerelvény, karima stb.jellemzésére használatos szám. Megadása mm-ben vagy coll-ban (hüvelykben) történik. A névleges átmérők
lehetséges értékeit szabvány rögzíti. A külső átmérő (Dk) értelemszerűen a névleges átmérőnek és a
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falvastagság (v) kétszeresének összege (76. ábra). A falvastagság és a cső anyaga együtt határozzák meg a
szilárdságot.

76. ábra. Csőkeresztmetszet méretei
Csőkötések
Mivel egyrészt a csövek gyártási hossza korlátozott, másrészt a vezetés nyomvonala általában nem egyenes, a
csövek toldásához, a szerelvények beépítéséhez kötéseket kell alkalmazni. Az alkalmazható kötési módot a
csővezeték anyaga és mérete határozza meg.
A csőkötések feladata, hogy a csővezetéki elemeket oldható vagy nem oldható módon összekapcsolja.
A csőkötésekkel szemben támasztott követelmények:
• Tömör zárás üzem közben (szivárgás, csepegés nem megengedett)
• Egyenszilárdság a csővezeték egyéb elemeivel
• Szűkítés nélküli közegvezetés (kivéve, ha éppen szűkítő vagy bővítő elemet építünk be)
• Egyszerű szerelhetőség.
Csőkötéseket oldható és nem oldható formában készíthetünk.
A nem oldható kötéseket csak roncsolással lehet utólag bontani. Kivitelezési módjuk szerint lehetnek
hegesztett, forrasztott, ragasztott vagy sajtolt kötések.
Az oldható kötések roncsolás mentes bontást tesznek lehetővé. A nem oldható kötésekhez képest általában
drágábbak, szerelésük igényesebb, a csővezeték terhelésére érzékenyebbek. Az oldható kötések jellegzetes
típusai fontossági és gyakorisági sorrendben a karimás, csavaros és tokos csőkötések.
A legáltalánosabban használt nem oldható csőkötési mód a hegesztett csőkötés. Általában tompavarratos
hegesztéssel készül (77.a. ábra).
A tokos hegesztett vagy hegesztett karmantyús csőkötés ritkábban alkalmazott kötésforma. Készíthető tömítő
tokosra ólomtömítéssel is (77.b. ábra).

77. ábra. Hegesztett csőkötések
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Az oldható csőkötések közül a leggyakrabban alkalmazott a karmantyús csőkötés (78. ábra). A karmantyú
hengeres csőmenettel, a csövek kúpos csőmenettel készülnek. Általában DN 50 és az alatt gazdaságos a
használata. Hátránya, hogy hajlításra nem vehetők igénybe és esetleges korróziós gócok lehetnek benne. A
menetek tömítése teflon szalaggal történik.

78. ábra. Karmantyús csőkötés
Egyenes csavarzat, vagy hollanderes kötés készülhet kúpos (fém a fémen ) vagy lapos tömítéssel. Az utóbbi
esetben tömítőgyűrűt is kell a tömítendő felületek közé tenni (79. ábra).

79. ábra. Csőkötés hollandi csavarral
A karimás csőkötést nagyobb névleges átmérőjű (DN 50 felett) alkalmazzák. Az összekötendő csővégek
mindegyikére karimát hegesztenek, amelyek csavarokkal köthetők össze (80. ábra). A tömítést a karimák közé
szerelt gumitárcsa biztosítja.

80. ábra. Karimás csőkötés
Felszín alatti, merev falú csővezetékek kötésére speciális kötési módszerek alakultak ki. Ezek közül mutat
hármat a 81. ábra.
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81.ábra. Simplex (a), Reka (b) és Gibault (c) csőkötési mód
A Simplex és a Reka kötés hasonló, mindkét esetben egy hüvely a kötőelem, amelybe mindkét oldalról
tömítőelemeket (gumigyűrűket) helyeznek. A csővégek betolása után a gumigyűrűk deformálódnak, tökéletes
zárást biztosítva a kötésnek. A Reka-kötésnél egy harmadik tömítőelem is van, amely a csővégeknél tömít. A
Gibault-kötés lényegét tekintve karimás kötés, a karimák összehúzásakor egy rugalmas tömítőelem hidalja át a
csővégeket és zárja a kötést. Ezek a kötési módok eternit, kerámia vagy vastag falú műanyag csövek kötésére
alkalmasak nagy névleges átmérők esetén.
Különleges feladatra készülnek az un. gyorscsatlakozású csövek. Ezek gyorsan áttelepíthetőek, ezért alkalmasak
öntözőberendezések vízellátására, vagy vízkárelhárítás (árvíz, belvíz) esetén vízelvezetésre. A
gyorscsatlakozású csővezetékeknél a kötőelem a cső része. A 82. ábra a Perrot-kapcsolóval szerelt csőkötést
szemlélteti. Az egyik csővég ívelt-kúposra (pozitív csővég), a másik karimás-tányérosra van kialakítva, a
karimában elhelyezett tömítőgyűrűvel (negatív csővég). A szilárd kötést a kapcsolókarral hozzuk létre, amely a
kapcsolódó két köröm révén összehúzza és rögzíti a két csővéget.
A gyorskapcsolású csövek anyaga alumínium vagy (ritkábban) horganyzott acél. Gyártási hosszuk egységesen 6
m.
Műanyag csövek kötésére szintén speciális kötési módok alakultak ki. Felszín alatti műanyag csővezetékek
kötésére is alkalmazható a hegesztés, természetesen más formában, mint a fémeknél. De a kötés szintén tompa
kötés, a két csővéget lényegében összeolvasztják. Felszín alatti műanyag csövekhez a karmantyús kötéshez
hasonló tokos kötés is alkalmazható.
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82. ábra. Gyorskapcsolású csővezeték
A felszín feletti műanyagcsövek kötésére többféle módszer terjedt el. A tisztán műanyag alapanyagú polietilén
(PE), és polivinil-klorid (PVC) csöveket kezdetben elektromos hegesztő szerkezetekkel, saját anyaguk
összeolvasztásával lehetett csatlakoztatni. Ez a cső anyagával megegyező idomok segítségével tetszőleges
vezeték nyomvonal-kialakítást tett lehetővé. A polietilén anyagú csővezetékeket gyorskapcsolású, a hollandi
csatlakozóra hasonlító, saját anyagú szerelvényekkel lehet nyomásállóan összekötni. Természetesen a
csatlakozásokhoz a megfelelő idomokat is tartalmazza ez a technológia. A műanyag csőcsatlakozásokra mutat
példát a 83. ábra.

83. ábra. Műanyag csőkötési módok
A PVC anyagú csöveket eleve tokos csővéggel gyártják le. Ezekhez a tokos csővégekhez pontosan illeszkedő
sima csővégeket - zsírtalanítás után megfelelő anyagú ragasztókkal (Vinilfix) bekenve, és a két csővéget
összetolva - percek alatt „kémiailag” összeköthetjük és rögzíthetjük. A Sanipex-kötés (84. ábra) biztonságos és
kedvező az áramlás szempontjából. Ennél a kötés szorítógyűrűs, menetes kivitelű, sárgaréz alapanyagú csőkötőelemekkel hozható létre, amely egyedi szerszámot igényel. A speciális kötőelem biztosítja az állandó kötőerőt,
mivel egy beépített tányérrugó kiegyenlíti a hőmérséklet-különbségből adódó csőfal vastagság változásait.

Sajátos kötési mód, amikor Engel eljárással térhálósított csővezetékre saját anyagból gyártott műanyag gyűrűt
húznak. Ez után a csövet egy egyszerű szerszámmal hidegen feltágítják, és ebbe tolják a különleges bordázattal
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ellátott fém-, illetve műanyag csatlakozókat, és a csővég 2-3 másodperc alatt - elvégezve a szerelők munkáját összehúzódik. Szobahőmérsékleten 30 perc múlva a nyomáspróba 9 ill. 15 bar nyomással elvégezhető. E
kötésmód is nagy biztonsággal szerelhető és nagyon gyors (85. ábra.)

85. ábra. Szorítókötés térhálósított elemekkel (Wirsbo)
Általános kötéstechnika a csavarmenetes csatlakozás: a szorító- vagy roppantó gyűrűs kötés. A külső hollandi
anya meghúzáskor a támasztóhüvellyel a roppantó gyűrűt rápréseli a csőre, így a cső rászorul a
támasztóhüvelyen lévő hőmérséklet és időálló tömítőgyűrűkre (86. ábra). A kettő között a különbség annyi,
hogy a szorítógyűrűs kötést szétbonthatjuk, majd újra felhasználhatjuk, míg a roppantó gyűrűs kötést csak
egyszer használhatjuk, azaz a kötés megbontása után ki kell cserélni a kötés elemeit. A megfelelő mértékben
meghúzott kötés meghibásodása szinte kizárt. A hollandi anya későbbi szétszerelés céljából oldható, így a kötés
megbontható. E kötések előnyei, hogy némelyikhez villáskulcson kívül más szerszám nem szükséges. A kötések
létrehozása előtt a csővéget merőlegesen kell levágni a műanyag csövekhez alkalmazott csővágó ollóval.

86. ábra. Roppantó gyűrűs kötés
Csak néhány példát mutatunk be abból a széles választékból, amelyet a gyártók kínálnak műanyagcsövekből
készülő vízvezeték rendszerekhez. További megoldások a különböző termék katalógusokból megismerhetők.
Összefoglalás
A vízgépészeti feladatok ellátására csővezetékek és szerelvényeik széles köre áll rendelkezésre. Ebből a
választékból mutattunk be néhány példát, a leggyakrabban alkalmazottakat. A vízgépészetben a fém (acél,
ritkábban réz) és műanyag (PE, KPE, PVC) csövek és szerelvények használatosak.
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8. fejezet - Idomok
Bevezető
A csővezeték rendszereket általában a háromdimenziós térben kell kialakítani. Ez azt jelenti, hogy általános
esetben a rendszernek vannak a vízszintes és a függőleges irányban is elemei, vezetékrészei. Ahhoz, hogy akár
síkbeli, akár térbeli rendszert alakítsunk ki, szükség van a tetszőleges vezetési irányt biztosító idomokra.
Ebben a leckében cél a csővezeték-hálózati idomok (könyök, ív, elágazások stb.) és jellemzőik megismertetése.
Csővezeték hálózat tervezése
A csővezeték rendszer tervezésének és kivitelezésének szigorú rendje és szabályai vannak. Röviden ezeket
tekintjük át, mivel ennek eredménye a végleges rendszerterv, amelynek alapján meghatározható a cső- és idomszerelvényigény.
1. A megvalósítandó technológia alapján csőkapcsolási tervet készítünk, amely tartalmazza a csővezetéki
elemeket és a műszerek mérési pontjait. Ez gyakran egy egyszerű vázlat, amelyre példát mutat a 91. ábra.
2. Az egyes csőszakaszokra megállapítjuk a tervezési alapadatokat, mint pl. az áramló közeg szállítandó
mennyisége (térfogatárama), üzemi nyomása és hőmérséklete, a szakasz hossza stb.
3. A térfogatáram és a gazdaságos áramlási sebesség segítségével meghatározzuk a cső belső átmérőjét, ill. a
névleges átmérőjét a szabványos méretsorozatból.

91. ábra. Egyszerű csőkapcsolási terv bejelölve az idomok helye
4. Kiválasztjuk a szerkezeti anyagot a szállítandó közeg nyomása és hőmérséklete alapján.
5. Meghatározzuk a csőszakasz névleges nyomását a szerkezeti anyag, a nyomás és az üzemi hőmérséklet
alapján.
6. Méretezzük a cső és csőidomok falvastagságát a nyomás, a hőmérséklet, a szerkezeti anyag és a korróziós
igénybevétel, valamint a gyártás minősége alapján.
7. Az üzem elrendezési tervének, valamint a csővezetéki elemek, pl. szivattyúk, szerelvények stb.
körvonalrajzainak segítségével csőtervet készítünk, amelyben figyelembe kell vennünk a szigetelési
vastagságot, a készülékek kezelhetőségét és a minimális távolságokat a szomszédos csövektől, falaktól stb.
8. Meghatározzuk a csőben áramló folyadék nyomásveszteségét, és ha kell megváltoztatjuk a cső névleges
átmérőjét, ill. nyomvonalát.
9. Kijelöljük a rendszer által meghatározott fix pontokat, ilyenek pl. a nagy aggregátok és áramlástechnikai
gépek helyei.
10.
Elvégezzük a csővezetékrendszer rugalmassági számítását, aminek alapján a csőtervet esetleg ismét
módosítjuk.
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11.
Elvégezzük a szigetelési és hőveszteségi számításokat, amelyeknél figyelembe kell venni az
érintésvédelem, ill. a tűzveszély által megkövetelt minimális szigetelési vastagságokat.
Eddig tart lényegében a tervező munka, ezt követi a kivitelezés.
12.

Csőszakasz jegyzéket (darabjegyzéket) készítünk és az anyagokat megrendeljük.

13.
Elemezzük az üzem szerelésével kapcsolatos teendőket. Elsősorban a szállítási és a beemelési
lehetőségeket kell tekintetbe venni (pl. szivattyúknál).
14.

Elvégezzük a tömítettségi- és nyomáspróbát.

15.

Elvégezzük a hőszigetelési munkákat

16.

Megjelöljük a csővezetékrendszert (ez általában színjelölést jelent, a víz színjele kék),

17.
Az üzemeltető, ill. az átvételi hatóság átveszi a létesítményt, felméri az üzemet. (A kivitelező átadási
dokumentációt készít.)
A hálózat bonyolultságától függően a csővezetékhez számos fajta és darab idom szükséges. Az idomok alapvető
feladata a csővezeték nyomvonalának megváltoztatása, illetve a különböző anyagú, méretű és szerkezetű
csővezetékek közötti átmenet biztosítása.
A fontosabb, általánosan használt idomok a következők:
• Csőívek
• Elágazások
• Szűkítők, bővítők
• Fém-műanyag, műanyag-fém átmenetek
• Záró elemek
A csőívek a csővezetékek irányváltoztatására használatosak. A csőívek beépítése jelentősen növeli a
csővezetékek rugalmasságát, aminek elsősorban a meleg vezetékeknél van jelentősége. A csőívek jellemző
méretei: csatlakozó méretek, a hajlítási irányt meghatározó szög és a középvonalon mért hajlítási sugár. Kisebb
méreteknél (DN 50 alatt) a csővezeték irányváltoztatásait általában nem idomdarabokkal, hanem a szerelendő
cső helyszínen végzett hajlításával oldják meg. A hajlítási sugár szokásos értéke R=5D, ahol D a csővezeték
külső átmérője.
A csőívek általában a vezeték anyagából készülnek. A 92. ábrán acél patentívek láthatók, amelyeket
hegesztéssel csatlakoztatnak a vezetékvégekhez.

92. ábra. Patentívek acélcsövekhez
Csőívek készülnek menetes és – nagyobb DN méretek esetében – karimás csatlakozással is. Acél menetes
csőíveket szemléltet a 93. ábra. A menetekre szereléskor tömítőanyagot (teflon szalag) kell tekerni.
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93. ábra. Menetes csőívek acélcsövekhez. 90°-os ív, belső-belső menettel (BB), 90°-os ív külső-belső menettel
(KB), 45°-os BB ív
Az épületgépészetben gyakran alkalmazott rézcsöveket vagy szereléskor hajlítják, vagy idomokat használnak. A
94. ábra egy réz csőív keményforrasztását szemlélteti.

94. ábra. Réz csőív keményforrasztása
Műanyagok esetében a toldásokhoz hasonlóan menetes íveket építenek be a vezeték nyomvonalának
megváltoztatására. A 95. ábrán egy műanyag elemekből összeállított vízszűrő egység képe látható, számos
szerelvénnyel, többek között csőívvel kialakítva.
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95. ábra. Műanyag idomok egy szűrőberendezésben
Az elágazások az ívekhez hasonlóan általában a csővezeték anyagából készülnek változatos kivitelben.
Leggyakoribb elágazások a T-idom, a keresztidom és az Y-elágazás. A T-idom funkciója a folyadékáram két
részre osztása.
A T-idomok választékából a 96. ábra mutat néhány példát. Az a. ábrán acélcsövekhez való hegeszthető T-idom
látható. Oldható kötést biztosít a b. ábra szerinti idom szintén acél csövekhez. Réz vagy műanyag csöveknél
korrozív anyagok esetében alkalmazható a c. ábra szerinti külső menetes sárgaréz T-idom. A d. ábra ennek
műanyagból (PE) készült változatát szemlélteti. Nagyobb csőátmérőknél vagy karimás (e. ábra) vagy húzás
biztos tokos kötést alkalmaznak (f. ábra).

96. ábra. Különböző kialakítású T-idomok
A keresztidomok négyutas szerelvények, szintén a folyadékáram szétosztására, ritkábban összegyűjtésére
alkalmasak. Anyagaik és kialakításuk megfelel a T-idomokénak, ezért a 97. ábrán csak három változatot
mutatunk be, külön magyarázat nélkül.
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97. ábra. Keresztidomok: a. menetes acél keresztidom, b. PVC keresztidom ragasztásos kötéshez, c.
rozsdamentes keresztidom
A T- és keresztidomok, mint láthattuk, egymásra merőleges csőelágazások létesítését biztosítják. Nem
merőleges leágazásoknál un. Y-nál
kisebb szögben készül a leágazás (98. ábra). Ritkán alkalmazott, egyedi megoldás általában az Y-leágazás
alkalmazása.

98. ábra. Y-leágazás karimás kivitelben
A folyadékmegosztás az átmérők viszonyától függ. A pontos szabályozás miatt vagy a főágba, vagy a
leágazásba valamilyen elzáró szerkezetet kell beépíteni.
A szűkítők/bővítők a különböző átmérőjű csővezeték szakaszok között létesítenek kapcsolatot. Ezek az idomok
azonos kivitelben a rajtuk átáramló folyadék irányától tölthetnek be szűkítő vagy bővítő funkciót. A szűkítő
idomok kialakítása attól függ, hogy hol kell a keresztmetszet változás létesíteni: elágazásban, egyenes
csőszakaszon, irányváltáskor stb. A 99. ábra néhány megoldást szemléltet.

99. ábra. Szűkítő idomok: acél szűkítő (a), szűkítő könyök (b), műanyag szűkítő T-idom (c)
A záró elemek a csővezeték ágak végeinek lezárására alkalmas idomok. Kialakításuk a csővezetékekhez
igazodóan sokféle lehet. Hegesztett acélcső-rendszereknél általában egy acéllemezzel zárják el a csővéget.
Fontos, hogy a záró lemez szilárdsága feleljen meg a rendszer nyomásának. Menetes szerelésű acélcsöveknél
menetes acéldugót alkalmaznak. Hasonló megoldások vannak réz és műanyag vezetékekhez is (100. ábra).
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100. ábra. Záró szerelvények: horganyzott acél záródugó (a), acél záró csavar (b), réz záródugó (c)
Ezzel a csővezeték rendszerek kialakításához szükséges idomok áttekintésének a végére értünk. Ismételten
hangsúlyozzuk, hogy csak a leggyakoribb megoldásokat tekintettük át. A vízgépészetnek ez a területe igen
dinamikusan és gyorsan fejlődik, újabb és újabb megoldások kerülnek be a gyakorlatba, ezért a fejlődést fontos
nyomon követni.
Összefoglalás
A csőhálózatokat rendszerint a háromdimenziós térben kell kialakítani, amely különböző idomokkal valósítható
meg. Az idomokkal történik a nyomvonal megváltoztatása, leágazások, szintváltoztatások kivitelezése. Az
idomok egyben csőcsatlakozások is, amelyek illeszkednek a csővezeték jellemzőihez.
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9. fejezet - Elzáró szerkezetek
Bevezető
A témakör – és egyben a tananyag – utolsó leckéjéhez érkeztünk. Ebben megismerkedünk a vízgépészeti
rendszerek szabályozásának megoldásaival és szerkezeteivel. Láttuk, hogy egy bonyolult rendszerben nem
elégséges a vizet kormányozni (vezetni), ahhoz, hogy a rendszer tervszerűen működjön, szabályozni is kell.
Vízáram szabályozás szerelvényei
Az általános feladatok rendszerint a következők:
• A rendszer (hidraulikus) ki-be kapcsolása
• A folyadékáramok szabályozása az egyes csőszakaszokban
• Szabályozott folyadék elvétel, ritkábban folyadék hozzáadás biztosítása.
Ezeket a funkciókat a megfelelő helyekre beépített elzáró szerkezetekkel lehet elérni. Az elzáró szerkezetek
feladata, hogy a beépítés helyén egy záró elem segítségével az áramlási keresztmetszetet szabályozzák. A
szabályozást a teljesen nyitott és a teljesen zárt keresztmetszeti állapot között fokozatmentesen kell biztosítani.
(Az automatikus szelepeknél ez nem mindig követelmény.)
Működési elv szerint az elzáró szerkezeteknek három nagy családját különböztetjük meg:
• Csapok
• Szelepek
• Tolózárak
Működtetés szerint az elzáró szerkezetek lehetnek:
• Kézi, vagy
• Automatikus működtetésűek.
Csapok
A legegyszerűbb elzáró szerkezetek a csapok. A csapok egyszerűek és olcsók, egyenes átfolyásúak, könnyen
után munkálhatók és gyorsan működtethetők.
A záró elem kialakításától függően lehetnek: kúpos-, hengeres- és gömbcsapok.
A kúpos csapoknál (104.a. ábra) a zárást két kúpfelület érintkezése - a házé és a csapforgóé - hozza létre. A
tömítő erő és emiatt a súrlódás is nagy. A ház és a csapforgó hőtágulás-különbsége befeszülést okozhat. A záró
felületek berágódásra hajlamosak. Emiatt a csapokat kis méretekben és mérsékelt hőmérsékleten használják. Ma
a kúpos csapok jelentősége a gömbcsapok általános elterjedése miatt lecsökkent.
A csapok közül a gömbcsapok (104.b. ábra) a legkorszerűbbek. A záró elem kialakításától függően
megkülönböztetünk ún. úszógömbös és tengellyel megvezetett típust. Tömítése a szimmetrikusan polírozott
gömbfelülethez szorított teflon- (kb. 150...200 °C-ig) vagy fémgyűrűkkel történik. Előnyös tulajdonságaik mérsékelt hőmérsékleten - egyéb záró/nyitó szerelvényekkel szemben is érvényesülnek. A már említett gyors
működtethetőségen, egyszerű felépítésen és minimális ellenálláson kívül ezen előnyös tulajdonságok a
következők: kenőanyagot nem igényel, karbantartási igénye minimális és egyszerűen elvégezhető, kedvező a
beépítési mérete és tömege, helyfoglalása kicsi, jó tömör zárás, mérsékelt működtető nyomaték, a közeg szilárd
összetevőire való viszonylagos érzéketlenség. A gömbcsapokat kis, közepes és nagy méretekben egyaránt
gyártják széles alkalmazási nyomáshatárokhoz.
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104. ábra. Kúpos (a ) és gömbcsap (b) szerkezete. 1 gömb záró elem, 2 záró gyűrű, 3 szorítóelem, 4 tengely, 5
ütköző, 6 kar
Beépített gömbcsapok készülnek fém és műanyag elemekkel egyaránt. Beépítési példát mutat a 105. ábra, ahol
egy melegvizes fűtőrendszer szabályozása a csapok feladata.

105. ábra. Gömbcsapok beépítve
(A képen érdemes megfigyelni a két keringtető szivattyút, amelyek jó példái a csővezetékbe épített
szivattyúknak!)
Szabályozástechnikai szempontból a csapok hátránya, hogy nem tesz lehetővé finom szabályozást.
Szabályozástechnikai szempontból a csapok hátránya, hogy nem tesz lehetővé finom szabályozást. A
-os elfordulása jelenti a teljesen zárt és a teljesen nyitott állapotot. A kar ugyan
bármely állapotot felveheti, a kézi mozgatás, beállítás meglehetősen körülményes.
Szelepek. A szelepek előnye a gyors nyitás és zárás, a tömítő felületek egyszerű előállíthatósága, és az, hogy jól
megfelelnek szabályozási célokra.
Hátrányai az átfolyásnál az áramlás irányának megváltozása, így nagyobb a nyomásveszteség, szennyeződés
lerakódása a holtterekben, erősebb lökések nyitásnál és zárásnál.
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Alkalmazási területük: közepes névleges átmérők tartománya a teljes nyomástartományban.
A különféle szeleptípusok legfontosabb ismertetőjegyei: az áramlás iránya (átfolyó szelep, sarokszelep,
váltószelep, az ülék fajtája (tányérszelep, dugattyúszelep, membránszelep), az ülék helyzete (egyenes ülékű
szelep, ferde ülékű szelep), az orsó kivitele és alakja (belső menettel, külső menettel), a funkció (elzáró szelep,
szabályozószelep, biztonsági és gyorselzáró szelep).
A felsorolásból is látszik, hogy a szelepeket a legkülönfélébb helyeken és célokra igen elterjedten alkalmazzák.
A szelepek szerkezetét és működését a 106. ábrán figyelhetjük meg.

106. ábra. Átfolyó szelep szerkezete
A szelep kezelő kerekét forgatva a menetes orsó a szeleptányért tengelyirányban mozgatja. Teljesen zárt
helyzetben a szeleptányér szorosan ráül a szelep ülékre, és elzárja a víz útját. Nyitáskor a szeleptányér
eltávolodik az üléktől és szabaddá válik az átömlési keresztmetszet. A jó záráshoz vagy a szelep ülék, vagy a
szeleptányér záró felülete rugalmas anyagból (pl. gumi) készül.
Az ábrán az is látható, hogy a szelep az átömlésnél megváltoztatja a folyadék áramlási irányát, ami mint tudjuk,
hidraulikai veszteséggel jár.
A szelepek alkalmasak automatikusan működtetett rendszerekben is a szabályozásra. Ezek az un. motorikus
szelepek kis egyenáramú villanymotorokkal (léptető motorokkal) távvezérelten működtethetők és így finoman
szabályoznak.
Tolózárak. A tolózárak előnye a kis szerkezeti hosszúság és az egyenes, keresztmetszet változás nélküli
átfolyás, a nyomásveszteség kicsi, nyitáskor ill. záráskor lökés nem jelentkezik. Hátránya a szükséges nagy
löket és az ebből adódó nagy szerkezeti magasság, a tömítő felületek kissé nehézkesebb megmunkálása, a
kopást okozó csúszósurlódás, ami azonban konstrukciós megoldásokkal és megfelelő anyagok alkalmazásával
csökkenthető. Alkalmazási területe: a közepes nyomástartomány, a kis és közepes átmérőktől a legnagyobb
átmérőkig.
A tolózárak záró eleme egy kúpos, vagy párhuzamos záró lap (lemez), amely a folyadékáramban az áramlás
irányára merőlegesen, a szelepekhez hasonlóan, csavarral mozgatható. Zárt helyzetben a záró lap teljesen elzárja
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a folyadék útját. A tolózárak jellegzetessége, hogy nyitott állapotban a közeget irányváltoztatás nélkül, csekély
nyomásveszteséggel engedik át. A tolózárak szerkezeti kivitelének egy változatát mutatja a 107. ábra, a
beépítésre pedig a 108. ábrán látunk példákat.

107. ábra. Kúpos ülékű tolózár szerkezete
A tolózár a nagyobb névleges átmérőjű csővezetékek elzáró szerkezete. Ezért rendszerint karimás kötéssel
illeszthetők a csővégek közé. A csavarorsós mozgatás itt is értelemszerűen finom szabályozást tesz lehetővé. A
108.b. ábra távirányítású tolózárat mutat, ahol a működtetést egy lassító hajtóművel szerelt kis aszinkron motor
biztosítja.

108. ábra. Fűtőrendszerbe épített tolózárak (a) és tolózár működtetés távirányítással (b)
Összefoglalás
A csővezetékben, csőágakban az áramlás szabályozásának legegyszerűbb eszközei a különböző elzáró
szerkezetek. A kézzel vagy automatikusan vezérelt csapok, szelepek, tolózárak a vízhálózatok szükséges elemei.
Ezzel témakör és egyben a tananyag végére értünk. Végezd el az utolsó önellenőrzést!
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