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1 Hidraulika alapjai 

A XX. század végére a gépészeti berendezések csaknem minden változatának 

meghatározó egysége lett a hidraulikus hajtás. Különösen igaz ez az állítás a 

fedélzeti számítógépekkel vezérelt járművekre, mobil gépekre és az automati-

zált berendezésekre. 

A széleskörű elterjedés számos okra vezethető vissza. Nagy szerepet játszottak 

a gyártástechnológiai fejlesztések, a metallográfiai kutatások, a különleges sik-

lási tulajdonságú anyagok párosítása, a sorozatgyártás és a szabványosítás. Fon-

tos fejlesztéseket hajtottak végre az olajok tulajdonságainak befolyásolása és a 

tömítések anyagainak megválasztása területén. A számítástechnika, a mikroe-

lektronika a korszerű méréstechnika és a nagy teljesítményű hidraulika össze-

kapcsolása egyértelművé tette a hidraulika térhódítását a gépészeti berendezé-

sekben. 

A járművek és a mobil berendezések hidraulikus rendszereinek – mint minden 

más rendszernek számos előnyös és hátrányos tulajdonsága van. A hidraulikus 

végrehajtó szervek (haladó és forgó mozgást végző munkahengerek és 

hidromotorok) nagy erő, illetve nyomaték kifejtésre képesek viszonylag kis 

térfogati méret és kis tömeg mellett. A hidraulikus berendezések jelentős elő-

nye, hogy az energiaközvetítő folyadék összenyomhatatlannak tekinthető, az 

energiaáram egyszerűen egyesíthető és szétbontható, továbbá ugyan vesztesé-

gek árán, de a munkafolyadék a berendezésen belül nagy távolságra könnyen 

elvezethető. A kettős energiaátalakítással jellemezhető rendszerben a túlterhelés 

elleni védelem egyszerűen megoldható. A hidraulikus hajtómű kedvező indítási, 

gyorsítási és fékezési tulajdonságokkal rendelkezik. Más rendszerekhez képest 

nagy áttétel valósítható meg és az irányváltás is egyszerűen végrehajtható. 

A hidraulikus rendszereknek hátránya, hogy az áramló folyadék energiaveszte-

ségei és a mechanikai elemek súrlódása következtében az energiaközvetítés 

összhatásfoka rossz. A hidraulikus berendezések gyakran kedvezőtlen tulajdon-

ságúak környezetvédelmi szempontból az okozott zaj és előforduló olajszeny-

nyeződés miatt. A hidraulikus elemek gondos kezelést és karbantartást igényel-

nek az üzemeltetőtől a nagy gyártási pontosság, a szennyeződés érzékenység és 

az elvárt stabil üzemi hőmérséklet miatt. Mondhatjuk, hogy a szervizmunkához 

„ patikai tisztaság” megteremtése szükséges. 



1. A HIDRAULIKA ALAPJAI 9 

© Balpataki Antal, Károly József, BME www.tankonyvtar.hu 

1.1 A hidraulikus energiaátalakítás felépítése 

A hidraulikus energiaátvitelt napjainkban elterjedten alkalmazzák az iparban, a 

mezőgazdaságban, a közlekedésben és a gazdaság sok más területén. A hidrau-

likus energiaátvitel lényege, hogy a mechanikus energiát (M, n) hidraulikus 

energiává alakítjuk (p, Q), majd ezt a munkafolyadék eljuttatja a fogyasztókhoz, 

amelyek újra mechanikai energiává (M, n, F, v) alakítják. Az energiaátviteli 

rendszer felépítése látható az 1. ábrán. 

 

1. ábra Energiaátalakítás a hidraulikus berendezésben 

Az energiaátalakítás eszközei a szivattyúk, amelyek a mechanikus energiát hid-

raulikus energiává alakítják, illetve a hidromotorok és hidraulikus munkahenge-

rek, amelyek pedig a hidraulikus energiát alakítják mechanikus energiává. Az 

energiaátalakítók mellett a rendszer tartalmaz irányítóelemeket, kondicionáló 

elemeket és energiatárolókat is. 

 

Többféle energiaátviteli mód összehasonlítása adott jellemzők szerint látható az 

1. táblázatban. A legjelentősebb előnye a hidraulikának a nagy teljesítmény 

sűrűség és a forgó és egyenes vonalú mozgások egyszerű származtatása. Hátrá-

nya, hogy költséges a beruházás és igen kedvezőtlen az összhatásfoka. 
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1. táblázat Energiaátviteli módok összehasonlítása 

Összehasonlítva a hidraulikát más hajtásrendszerekkel megállapítható, hogy sok 

előnyös tulajdonsága mellett hátrányai is vannak. 

Hidraulika előnyei: Hidraulika hátrányai: 

– Nagy teljesítmény sűrűség, 

– Terhelt állapotban is indítható, 

– Sebességek, erők, nyomatékok 

fokozatmentesen állíthatók, 

– Egyszerű túlterhelés elleni vé-

delem, 

– Forgó mozgás egyszerűen át-

alakítható egyenes vonalú 

mozgássá, 

– Egyszerű energiatárolás. 

– Szennyeződésre érzékeny, 

– Rossz hatásfok, 

– Érzékeny az üzemeltetési kö-

rülményekre, 

– Drága, 

– Stabil üzemi hőmérséklet 

igény. 
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1.2 A hidraulika alapfogalmai és összefüggései 

1.2.1 Nyomás fogalma 

A hidrosztatikus nyomás az a nyomás, ami a folyadék belsejében jön létre, függ 

a folyadékoszlop magasságától és a folyadék sűrűségétől. A hidrosztatikus 

nyomás független a tárolóedény alakjától (2. ábra). 

hgp    

p – hidrosztatikus nyomás [Pa] 

ρ – folyadék sűrűsége [kg/m
3
] 

g – nehézségi gyorsulás [m/s
2
] 

h – folyadékoszlop magassága [m] 

 

2. ábra Hidrosztatikus nyomás 

A hidrosztatikus nyomás a hidraulikus rendszerekben az üzemi nyomáshoz ké-

pest nagyon kicsi, ezért ezt elhanyagoljuk számításkor. 

Ha egy zárt tartályban lévő folyadék felszínére nyomóerőt fejtünk ki, a folya-

dékban kialakuló nyomás a tartály minden pontján, minden irányban ugyanak-

kora (3. ábra). 

A

F
p   

p – nyomás [Pa] 

F – nyomóerő [N] 

A – dugattyú felület [m
2
] 



12  JÁRMŰHIDRAULIKA ÉS -PNEUMATIKA 

www.tankonyvtar.hu © Balpataki Antal, Károly József, BME 

 

3. ábra Külső erő okozta nyomás, Pascal törvénye 

1.2.2 Erőátvitel elve 

Zárt rendszer minden pontján azonos nagyságú a nyomás. Emiatt a különböző 

dugattyúfelületekre különböző erők hatnak, ha a rendszer egyensúlyban van (4. 

ábra). 

 

4. ábra Erőátvitel felépítése 

2

1

21

2

2

1

1

21

A

A
FF

A

F

A

F

ppállandóp





 

Az egyenletből látható, hogy kis erővel is meg lehet emelni nagy terheket, csak 

megfelelő dugattyúfelület-viszony szükséges. A térfogatállandóság miatt a ki-

sebb felületű dugattyú nagyobb utat tesz meg, mint a nagyobb felületű. 

2

1

12

2211

21

A

A
ss
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1.2.3 Nyomásfokozás elve 

Az 5. ábrán látható, hogy p1 nyomás F1 erőt fejt ki az A1 felületre, amit a du-

gattyúrúd az A2 felületnek átadja, így p2 nyomást hozva létre a másik folyadék-

térben. 

 

5. ábra Nyomásfokozás felépítése 

2

1

12

221121

A

A
pp

ApApFF

állandóF







 

A p2 nyomás függ a p1 nyomástól és a felületviszonytól. 

1.2.4 Kontinuitás törvénye 

A folyadékok összenyomhatatlanságából következik, ha a térfogatáram minden 

időben és minden helyen állandó, a folyadék áramlási sebességének és a cső 

keresztmetszetének szorzata is állandó, azaz Q1 = Q2 (6. ábra). A sebesség és a 

keresztmetszet fordítottan arányos. 

t

V
vAQ   

Q – a térfogatáram [m
3
/s] 

A – az áramlási keresztmetszet [m
2
] 

v – az áramlási sebesség [m/s] 

V – a térfogat [m
3
] 

t – az idő [s] 

http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/HalmAll.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Ido.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/HalmAll.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Aramlas.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Sebesseg.htm
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6. ábra Átáramlás sebessége 

2

1

12

2211

21
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A
vv
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1.2.5 Bernoulli-egyenlet 

A Bernoulli-egyenletnek két fajtája van, egyik az összenyomhatatlan, másik az 

összenyomható közegekre vonatkozik. Hidraulikában összenyomhatatlannak 

tekintjük a munkafolyadékot, ezért itt az összenyomhatatlan közegekre vonat-

kozó Bernoulli-egyenlettel foglakozunk. Az egyenlet összefüggést teremt a fo-

lyadék helyzeti-, mozgási- és belső energiája között. 

Bernoulli-egyenlet (7. ábra): 

állandóhg
v

p

állandóE






2

2  

p – nyomás [Pa] 

ρ – a folyadék sűrűsége [kg/m
3
] 

v – az áramlási sebesség [m/s] 

g – a nehézségi gyorsulás [m/s
2
] 

h – a magasság [m] 
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7. ábra Energia megmaradás törvénye 

2

2

2

21

2

1

1
22

hg
v

phg
v

p    

A fentebb leírt Bernoulli-egyenlet ideális áramlásra vonatkozik, ahol nincsenek 

súrlódási veszteségek. A veszteséges Bernoulli-egyenlet: 

állandóphg
v

p  '
2

2

  

A Δp’ a veszteségi tag. 

1.2.6 Folyadékáramlás veszteségei 

A hidraulikában kétféle folyadékáramlást különböztetünk meg, lamináris és 

turbulens áramlást (8. ábra). 

 

8. ábra Áramlási kép: lamináris és turbulens áramlás 

Lamináris áramláskor a folyadék rendezett hengeres rétegben mozog. A fal 

mellett és az áramlási keresztmetszet közepén más sebességgel mozognak a 

folyadékrészecskék, a belső részecskék sebessége nagyobb. Ha gyorsul az 

áramlás, a részecskék rendezetlenül, gomolyogva mozognak. Ez a turbulens 
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áramlás. Egy adott áramcsőben kialakuló áramlástípus meghatározása a Rey-

nolds-számmal történik. 



dv 
Re  

Re – Reynolds-szám 

v – az áramlási sebesség [m/s] 

d – a hidraulikus átmérő [m] 

υ – a folyadék viszkozitása [m
2
/s] 

Lamináris áramlásnál Re < 2300. 

Turbulens áramlásnál Re > 2300. 

Az áramlás közben a folyadék nyomása csökken az áramlási veszteségek miatt. 

Áramlási veszteségek: 

– Csősúrlódás (9. ábra), 

– Csőidomokon való áramlás vesztesége, 

– Gyűrű alakú rés résárama, 

– Zérus hosszúságú fojtórés ellenállása. 

Csősúrlódási veszteség: 

2

2
v

d

l
p    

Δp – a nyomásesés [Pa] 

 λ – a csősúrlódási tényező 

 l – a csőhossz [m] 

 d – a csőátmérő [m] 

 ρ – folyadék sűrűsége [kg/m
3
] 

 v – a folyadék sebessége [m/s] 
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A csősúrlódási tényező értéke: 

Lamináris áramlásnál:
Re

64
  

Turbulens áramlásnál: 
4

Re

3164,0
  

 

9. ábra Veszteséges áramlás 

Csőidomok vesztesége: 

2
'

2
v

p    

 Δp’ – a csőidom nyomásvesztesége [Pa] 

 ζ – a formatényező 

 ρ – a folyadék sűrűsége [kg/m
3
] 

 v – az áramlási sebesség [m/s] 

 

 

Gyűrű alakú rés résárama (10. ábra): 

Térfogatáram: 

rrátlr
AvAvQ 

max
3

2
 

Egyenes csőszakasz nyomásesése: 

 
2

2
v

d

l
p  

Hidraulikai sugár körre: 
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h

n

n

h

rd

d

d

d

K

A
r





4

4

4

2





 

  An – a nedvesített felület 

 Kn – a nedvesített kerület 

 

10. ábra Gyűrű alakú rés résárama 

A vizsgált körgyűrűre: 

22)(

)(

)(2)2(

)(

s

sd

ssd

K

A
r

sdsddK

ssdA

n

n

h

n

n



















 

Mivel 
h

rd  4 , ezért s
s

d 2
2

4  . 

Veszteséges áramlást feltételezve: 

 
2

2
v

d

l
p  

Reynolds – szám: 












svsvdv 22

Re  

Csősúrlódási tényező:  










sv 2

64

Re

64
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Nyomásesés:  
2

2
8

222

64

s

vlv

s

l

sv
p















 

Centrikus résnél a résáram: 

12

32

max
12

1

83

2

3

2
p

l

sd
sd

l

sp
AvQ

rr


















 

Qr – a résáram [m
3
/s] 

d – a gyűrű belső átmérője [m] 

s – a rés szélessége (illesztési hézag) [m] 

η – a dinamikai viszkozitás [m
2
/s

2
] 

l – a gyűrű hossza [m] 

Δp – a nyomáskülönbség [Pa] 

 

Zérus hosszúságú rés (fojtás) ellenállása: 

 

11. ábra Zérus hosszúságú fojtórés ellenállása 

A1>>A2 v1<<v2 v1~0 h1=h2 

Bernoulli-egyenletet felírva 1 - 2 közé: 

)(
2

2

22

21

2

2

2

2

21

2

2

22

2

1

11

ppv

v
pp

v
phg

v
phg
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Résen átáramló térfogatáram: 
1222

2
pAvAQ

ffelm



 

Fojtórés egyenlete:   
12

2
pAkQ

ffval



 

k – átfolyási tényező. 

1.2.7 Összefüggések a hidraulika alapvető paraméterei között 

Hidraulikus rendszerek jellemzésére geometriai, áramlási (Q, v, q) és terhelési 

(p, F, M) jellemzők használatosak. Az alábbi táblázatokban ezek a jellemzők 

találhatók összefoglalva. 

Hidraulikus rendszerek geometriai és áramlási jellemzőit tartalmazza a 2. táblá-

zat. 

 

2. táblázat Geometriai és idő paraméterek kapcsolatai 

Hidraulikus rendszerek terhelését és teljesítményét jellemző mennyiségeket 

foglalja össze a 3. táblázat. 
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3. táblázat Terhelés paraméterei közötti kapcsolatok 

A 4. táblázat mutatja az egyenes vonalú mozgás (hidraulikus munkahenger) és 

forgómozgás (hidromotor) közötti analógiákat. 

 

4. táblázat Egyenes vonalú és forgómozgás paramétereinek összehasonlítása 
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1.3 Ábrázolási módok, jelképi jelölések 

1.3.1 Elvi kapcsolási vázlat ábrázolása 

 

12. ábra Szimbolikus jelölések értelmezése 

A hidraulikában az egyes elemeket nem szerkezetként ábrázolják, hanem rajzje-

lekkel. Minden elemnek van saját rajzjele, ami a funkcióját és elvi működését 

szemlélteti. 

A 12. ábra bal oldalán látható hidraulikus kör rajzjelekkel egyszerűsített formá-

ja van a jobb oldalon. A bal oldali ábrán az egyes elemek félmetszeti szerkezeti 

ábráival van jelölve a körfolyam. Ennél a jelölési rendszernél maradva egy-egy 

körfolyam ábrázolása, az elemek felismerése és működésének megértése na-

gyon körülményes lenne, emiatt az egyes elemeket szimbólumokkal helyettesít-

jük, így jóval átláthatóbb és egyszerűbb az ábrázolás. A grafikus ábrázolás hát-

ránya, hogy az adott elem típusát nem mutatja meg, tehát ha fogaskerék szivaty-

tyú helyett lapátos szivattyút teszünk a rendszerbe a jelképi jelölés nem fog 

megváltozni. A hidraulikában használt jelképi jelöléseket az 5. táblázat tartal-

mazza. 
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1.3.2 Grafikus ábrázolási szimbólumok összefoglalása 

 

5. táblázat Jelképi jelölések 

 



24  JÁRMŰHIDRAULIKA ÉS -PNEUMATIKA 

www.tankonyvtar.hu © Balpataki Antal, Károly József, BME 

 

5. táblázat folytatása 
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5. táblázat folytatása 
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5. táblázat folytatása 
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5. táblázat folytatása 
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5. táblázat folytatása 
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5. táblázat folytatása 

1.3.3 Rajzolvasási példa bemutatása 

 

13. ábra Egyszerű hidraulikus körfolyam felépítése 

A 13. ábrán látható hidraulikus kapcsolási rajz egy munkahenger energiaellátá-

sát biztosító rendszert ábrázol. A meghajtó motor a szivattyút hajtja, amely a 

folyadékot a tartályból felszívja és a rugós visszacsapó szelepen keresztül cső-

vezetéken az útváltóhoz nyomja. Az útváltó alaphelyzetben zárt áramlási csa-

tornákkal rendelkezik, emiatt a szivattyú túrterhelésének elkerülésére párhuza-

mosan bekötünk egy nyomáshatároló szelepet. A nyomáshatároló a beállított 
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nyitónyomásnál kinyit és a tartályba engedi a szivattyú által szállított munkafo-

lyadékot. A nyomáshatároló tehát védi a szivattyút a túlterheléstől. Az útváltó 

három pozícióba kapcsolható és négy áramlási csatornával rendelkezik. Az út-

váltó tolattyújának mozgatása elektromosan történik, az alaphelyzetbe állítás 

rugós. Attól függően, hogy a munkahengert ki, vagy be akarjuk járatni, a jobb, 

vagy a bal szélső pozícióba kell állítani az útváltót. Így a folyadék a csővezeté-

ken a munkahenger dugattyúja mögé, vagy elé áramlik és elmozdítja a dugaty-

tyút. Ha a dugattyúrúdra adott nagyságú erő hat, akkor a dugattyú csak akkor 

mozdul el, ha a csővezetékben a nyomás legyőzi a munkahengerben terhelés 

miatt kialakuló nyomást (
A

F
p  ). A szivattyú tehát nem előállítja, hanem elvi-

seli a nyomást. A munkahenger dugattyújának sebességét fojtó-visszacsapó 

szelepekkel állíthatjuk. A nyomóoldalon a folyadék a visszacsapó szelepen 

áramlik, míg a visszafolyó ágban a fojtón és itt történik a sebesség állítás. A 

fojtószelep az áramlási keresztmetszet méretét csökkenti, így kevesebb folyadék 

tud átfolyni, tehát lassul a dugattyú. A munkahenger mindkét véghelyzetében 

állítható löketvég fékezéssel ellátott a nagy energiájú felütközés elkerülése mi-

att. A munkahenger felől a tartály felé áramló folyadék az útváltón keresztül 

egy szűrőn át folyik, amely a szennyeződéseket kiszűri és így szűrt folyadék jut 

vissza a tartályba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Munkafolyadékok 

1.4.1 Munkafolyadékok tulajdonságai és velük szemben támasztott köve-

telmények 

A hidraulikus energia átvitelére sokféle folyadék alkalmas. A folyadékoknak 

számos követelménynek kell megfelelni és ez korlátozza a hidraulikus rend-
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szernek megfelelő munkafolyadékok számát. A hidraulikus rendszerekben ma 

már mindenhol ásványi-, szintetikus-, vagy növényi olajat használnak munkafo-

lyadékként (6. táblázat). 

A munkafolyadékokkal szemben támasztott követelmények: 

– Kis sűrűség, 

– Csekély összenyomhatóság, 

– Nem túl alacsony viszkozitás (kenőképesség), 

– Jó viszkozitás-hőmérséklet viszony, 

– Jó viszkozitás-nyomás viszony, 

– Jó öregedésállóság, 

– Nehezen éghető, 

– Habképződés mentesség, 

– Hidegállóság, 

– Kopás és korrózióvédelem, 

– Vízkiválasztó képesség. 

 
6. táblázat Hidraulikaolajok jelölése 

Viszkozitás: A hidraulikaolajok legfontosabb tulajdonsága a viszkozitás. A 

viszkozitás a folyadék belső súrlódását jellemzi, azaz megmutatja mekkora el-

lenállást kell legyőzni, hogy két szomszédos folyadékréteget elmozdítsunk 

egymástól. Ez a kinematikai viszkozitás, jele: ν mértékegysége: mm
2
/s. A di-

namikai viszkozitás    képlettel számolható. 

A gyakorlatban a munkafolyadék viszkozitása nagyon fontos.  



32  JÁRMŰHIDRAULIKA ÉS -PNEUMATIKA 

www.tankonyvtar.hu © Balpataki Antal, Károly József, BME 

A túl kicsi viszkozitás miatt megnőnek a résveszteségek, a vékony kenőfilm 

könnyen leválik és nő a kopás. Előnye a kisebb súrlódás, csökken a nyomás és 

teljesítményveszteség.  

A nagy viszkozitás miatt nő a folyadék belső súrlódása, nagy mértékű 

hőfejlődés miatt melegedés és nyomásesés következik be. Hidegindításnál nő a 

kavitációveszély. 

 

 

14. ábra Viszkozitás és hőmérséklet kapcsolata 

A hidraulikus rendszerekben a munkafolyadék hőmérséklete folyamatosan vál-

tozik, ami hatással van a viszkozitásra is. A hidraulikaolajok viszkozitás-

hőmérséklet diagramja a 14. ábrán látható. A viszkozitás-hőmérséklet viszony 

jellemzésére használjuk a viszkozitás indexet (VI). Minél nagyobb egy olaj 

viszkozitási indexe, annál kevésbé változik a viszkozitása hőmérsékletváltozás 

hatására. A diagramban minél laposabb egy görbe, annál nagyobb a viszkozitás 

indexe, annál nagyobb hőmérséklettartományban alkalmazható. 
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Viszkozitás-nyomás viszony: A munkafolyadékok viszkozitása nemcsak a 

hőmérséklettől, hanem a nyomástól is függ. A nyomás növelése a viszkozitás 

növekedését eredményezi. A viszkozitás változást leíró összefüggés: 

pk

p
e




0
  

ηp – a dinamikai viszkozitás adott nyomáson [Pas] 

η0 – a dinamikai viszkozitás légköri nyomáson [Pas] 

p – a nyomás [bar] 

k – viszkozitás-nyomás kitevő [1/bar] 

k [1/bar] 20°C 50°C 100°C 

Ásványolajok 2,4·10
-3

 2,05·10
-3

 1,47·10
-3

 

Szintetikus olajok 1,28·10
-3

 1,23·10
-3

 1,18·10
-3

 

 

 

7. táblázat Hidraulikaolajok alkalmazásának nyomáshatárai 

Összenyomhatóság: A folyadékok a szilárd anyagokhoz hasonlóan nyomás 

hatására változatják térfogatukat. Ezt a jelenséget a hidraulikus rendszerben 

használt elemek konstrukciós kialakításával figyelembe kell venni. A kis visz-

kozitású munkafolyadékok magasabb kompresszibilitási faktorral rendelkeznek, 

azaz a berendezés „lágyabban” működik. A nagy olajtérfogatok, vezetékek, 

oldatlan gázok tovább csökkentik a rendszer merevségét. Az olajok nem megfe-

lelő levegőelváló-képessége (LAV) miatt bennmaradt levegőbuborékok össze-

nyomhatóságuk révén megváltoztatják a rendszer dinamikai jellemzőit, csök-

kentik a merevségét. A térfogatváltozás (ΔV) egyenesen arányos a kezdeti tér-
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fogattal (V0), az összenyomódási együtthatóval (βp) és a nyomás változással 

(Δp). 

pVV
p

 
0

 

Korrózió: A korróziógátló adalékok a tárolás és üzemeltetés során ellátják a 

gépelemek védelmét a rendszerbe jutó vízzel szemben. Azon hidraulikus rend-

szereknél, amely vizes, korrozív közegben dolgozik érdemes jó vízleválasztó 

képességű olajokat használni. A leválasztott víz az olajtartályból eltávolítható. 

Amennyiben a víz bejutása nem küszöbölhető ki, célszerű a szilárd szennyező-

dést lebegésben tartó vízzel emulziót képző olajok használata. 

Környezetbarátság: A hidraulikus rendszer meghibásodás, vagy tömítetlensé-

ge miatt munkafolyadék juthat a környezetbe, amely károsíthatja az élővilágot. 

A környezetbarát munkafolyadékok jellemzői: 

– jó biológiai lebonthatóság, 

– ne veszélyeztesse a vizeket és a benne élő állatokat, 

– ne veszélyeztesse az élelmiszereket, 

– ne legyen kellemetlen szagú és ne okozzon bőrelváltozásokat. 

Összeférhetőség: karbantartás, javítás során szükség lehet a munkafolyadék 

cseréjére. A hidraulikus rendszerbe mindig a gyártó által előírt munkafolyadé-

kot szabad betölteni, vagy jóvá kell hagyatni a gyártóval az új folyadékot. Ha 

másfajta folyadékot töltünk a rendszerbe a régit el kell távolítani, a rendszert ki 

kell tisztítani, mert a két folyadék keveredésekor nem kívánatos kicsapódás 

keletkezhet. 

Csekély habképződés: A rendszerben lévő légbuborékok habot képezhetnek a 

tartályban. Ha a szivattyú habos olajat szív tönkre fog menni. Emiatt célszerű a 

tartályt és a visszafolyó vezetéket úgy kialakítani, hogy csökkenjen a habkép-

ződési hajlam, illetve habképződést csökkentő adalékot tartalmazó munkafo-

lyadékot kell alkalmazni. 

1.4.2 Hidraulikaolajok alkalmazási feltételei 

Hidraulikus rendszerek mobil és telepített berendezéseken is egyaránt megtalál-

hatók, az iparban, közlekedésben és mezőgazdaságban egyaránt használnak 

hidraulikus rendszereket (8. táblázat).  
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8. táblázat Hidraulikaolajok felhasználási területei 

Különböző felhasználásoknál más-más viszonyok között kell dolgozni a beren-

dezésnek. A rendszer helyes működéséhez nélkülözhetetlen a megfelelő tulaj-

donságokkal rendelkező hidraulikus munkafolyadék megválasztása. 

Az előző fejezetben felsorolt tulajdonságok mellett még fontos tényező az ola-

jok szennyezettségének mérése, illetve az élettartama, amely az olajcsere perió-

dusokat határozza meg. 
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9. táblázat Hidraulikaolajok alkalmazása szivattyútípusonként 

Az olaj szennyezettségét különbözőképpen fejezhetjük ki. Szilárd, illetve meg-

számlálható részecskék esetén elterjedt megoldás adott térfogategységben lévő 

szennyezők számának megadása. 

 

10. táblázat Olajszennyeződési osztályok 

Az ISO szabványban a szennyezettséget darabszám/cm
3
 szerinti tartományba 

sorolják. 26 tartományt különböztet meg a szabvány, amely különbséget tesz 5 

μm feletti és 15 μm feletti méretű részecskék között (10. táblázat). Ennek meg-

felelően a tisztaságot két számmal jellemzi. Ha pl. az 5 μm feletti méretű ré-

szecskék 1 cm
3
-re eső darabszáma 17-esbe sorolható, míg a 15 μm feletti mére-
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tű részecskék száma 1 cm
3
 olajban 14-es tartománynak felel meg, a tisztaság 

ISO 17/14 lesz. Az 5 μm feletti részecskék számába a 15 μm feletti részecskék 

száma is beleértendő. 

A NAS 1638-as szabvány 14 tisztasági osztályt különböztet meg, amely 00-tól 

12-ig terjed (10. táblázat). A 12 a legszennyezettebb olajat jelöli. 

 

15. ábra Hidraulikaolajok várható élettartama 

A hidraulikafolyadékok használat során folyamatosan öregednek, míg végül 

cserére szorulnak. Az öregedési idő szoros kapcsolatban áll az üzemeltetés kö-

rülményeivel, azon belül is a hőmérséklettel (15. ábra) Az ábrából látható, hogy 

magas üzemi hőmérséklet esetén jelentősen csökken az olajok élettartama, ezért 

a hűtés nagyon fontos magas hőmérséklet esetén. A folyamatos ki-be kapcsolás 

miatt az olaj felmelegszik, majd lehűl. A hőmérsékletingadozás is erősen befo-

lyásolja az élettartamot, emiatt célszerű állandó értéken tartani az olaj hőmér-

sékletét, vagy törekedni kell a minél kisebb hőingadozásra. 

(Megjegyzés: a hőmérséklet ingadozása hatással van a viszkozitásra is, lásd.: 

14. ábra.) 
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1.5 Hidraulikus energia-átalakítók 

A hidraulikus energia-átalakítóknak két fajtája van: szivattyúk és motorok, ill. 

munkahengerek.  

1.5.1 Szivattyúk 

A hidraulikus szivattyúk mechanikus energiából (M, ω) hidraulikus energiát (p, 

Q) állítanak elő. A  hidraulikában térfogatkiszorítás elvén működő szivattyúkat 

alkalmaznak. Ennek oka a kedvező karakterisztika és a magas nyomásszinten 

való biztos működés. 

Szivattyúk fajtái: 

– Fogaskerék szivattyúk: 

- Külső fogazású 

- Belső fogazású 

– Csavarszivattyúk 

– Lapátos szivattyúk: 

- Egylöketű 

- Duplalöketű 

– Radiáldugattyús szivattyúk: 

- Belső excenteres 

- Külső excenteres 

– Axiáldugattyús szivattyúk: 

- Ferdetárcsás 

- Ferdetengelyes 

A térfogatkiszorítás elvén működő szivattyúk elvi felépítése a 16. ábrán látható. 

A szivattyú fajlagos munkatérfogata: 

e
D

q

eAq

2
4

2

2





  

q – fajlagos munkatérfogat [m
3
/ford, cm

3
/ford] 

D – a dugattyúátmérő [m, mm] 

e – az excentricitás [m, mm] 
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16. ábra Térfogatkiszorítás elve 

A szivattyú elméleti folyadékszállítása: nqQ
elm

  [m
3
/s; liter/perc] 

–  

17. ábra Hidraulikus szivattyúk egyenlőtlenségi foka 
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Egyenlőtlenségi fok (17. ábra): 
átlag

Q

QQ
minmax


  

z 2 3 5 7 

δ 1,57 0,14 0,05 0,025 

Teljesítmény igény: 

– Mechanikus: 
60

2 n
MMP

elmelmelm





  [W, kW] 

– Hidraulikus: p
qn

pQP
elmhidr





60

  [W, kW] 

Nyomaték igény: 




26060

2 pq
Mp

qnn
M

elmelm








  [Nm] 

Szivattyúk veszteségei: 

– Térfogati (volumetrikus): résveszteség 

– Mechanikus (nyomás): mechanikus súrlódás 

– Hidraulikus (nyomás): folyadék súrlódás 

Az elméleti térfogatáram a valóságban sosem jelenik meg a szivattyú nyomóol-

dalán, a tömítéseken réseken mindig van résolajveszteség. 
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18. ábra Térfogatkiszorítás elvén működő szivattyú p-Q jelleggörbéje 
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Volumetrikus hatásfok: 100)1(100 




elm

rés

elm

réselm

vol
Q

Q

Q

QQ
 [%] 

A nyomás (terhelés) növekedésével nő a résveszteség. A résveszteség a szivaty-

tyúk esetén szükségszerű, mert a mozgó alkatrészek kenését és a kopástermékek 

elszállítását a résolaj végzi. 

Hidromechanikus hatásfok: 100

sziv

elm

hm
M

M
   [%] 

Összhatásfok:   
volhmö

    [%] 

 

1.5.2 Fogaskerekes szivattyúk 

A fogaskerék szivattyúknak két fajtája van: külső és belső fogazású (19. ábra). 

A fogaskerék szivattyúk egyszerű felépítésűek, zajosak, rosszabb a hatásfokuk, 

azonban olcsók. Munkatérfogatuk állandó. 

Működés közben az egyik fogaskerék hajtott, a másik szabadon elfordul. Ha 

egy fog a fogárokból kilép, a térfogat növekedés szívóhatást okoz a szívócső-

ben. A fogárok megtelik olajjal. A nyomótérben a fogak összekapcsolódásakor 

térfogatcsökkenés következik be, a folyadék a nyomóvezetékbe távozik. 

 

19. ábra Külső- és belsőfogazású fogaskerekes szivattyú elvi felépítése 

Fajlagos munkatérfogat:  bDmq  
0

2  [cm
3
/ford] 

 m – modul [m, cm] 

 D0 – osztókör átmérő [m, cm] 

 b – fogszélesség [m, cm] 
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A fogaskerék szivattyúkon résveszteség kialakulhat a kapcsolóvonalnál, a fog-

kapcsolódások pontatlansága miatt, kialakulhat a fogaskerék fejkörénél (radiális 

hézag) és a fogaskerék homlokoldalán (axiális hézag). 

 

20. ábra Fogaskerekes szivattyú réskiegyenlítéssel 

Az axiális résveszteség csökkentése miatt axiális réskiegyenlítést alkalmaznak 

(20. ábra). A 4 és 5 gyűrűk a tengely mentén szabadon elmozdulhatnak. A gyű-

rűk és a ház közötti tér összeköttetésben áll a nyomóoldallal, így a nyomásvál-

tozással változik a fogaskerék és tömítőgyűrűk közötti oldalirányú erő. A nyo-

más növekedésével nagyobb erő szorítja a gyűrűket a fogaskerékhez, ami a rés 

csökkenéséhez vezet, így javul a volumetrikus hatásfok. 

A 21. ábrán jól látható, hogy miért fontos réskiegyenlítést alkalmazni. A réski-

egyenlítés nélküli fogaskerék szivattyúk összhatásfoka jelentősen romlik magas 

nyomáson. A tervezők célja, hogy az összhatásfok görbét „kiegyenesítsék”, 

azaz a terheléstől függetlenül egyenletes legyen. Axiális réskiegyenlítéssel kö-

rülbelül 20%-kal nő az összhatásfok. Ha radiális réskiegyenlítést is alkalma-

zunk a teljes terhelhetőségi tartományom közel állandó lesz az összhatásfok. 
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21. ábra Fogaskerekes szivattyúk hatásfoka 

A fogaskerék szivattyúk kevésbé érzékenyek az olaj szennyezettségére és a 

viszkozitás változására. A hajtótengelyre ható axiális és radiális erők nagysága 

erősen befolyásolja a szivattyú élettartamát, illetve a magas üzemi hőmérséklet 

kenési problémákat okoz. A fogaskerék szivattyúk szállítása egyenlőtlen, de 

olcsók, ezért elterjedtek. Élettartamukat a csapágyak élettartama, az olaj tiszta-

sága és a szerelés pontossága határozza meg. 

Jellemző üzemi paraméterek: 

Fajlagos folyadékszállítás: 0,2 – 200 cm
3
/fordulat 

Maximális üzemi nyomás: 30 MPa 

Fordulatszám tartomány: 500 – 6000 fordulat/perc 

1.5.3 Lapátos szivattyúk 

A lapátos szivattyúk jellemzője az egyenletes folyadékszállítás és a halk üzem. 

Kialakításuk lehet egyszeres, vagy kétszeres működésű. Az egyszeres működé-

sű lapátos szivattyú vázlata látható a 22. ábrán. A ház és a forgórész egymáshoz 

képest excentrikusan vannak elhelyezve. Az excentricitás miatt a lapátok által 

közbezárt térrész folyamatosan változik. A növekvő térrészben szívóhatás ala-

kul ki (alsó rész), a csökkenő térfogatú térrészben nyomóhatás (felső rész) ala-

kul ki. A kétszeres működésű szivattyúnál ez a folyamat játszódik le egy körül-
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fordulás alatt kétszer. Ennél a típusnál a ház és a forgórész koncentrikus elren-

dezésű, a ház belső felének ovális kialakítása miatt alakul ki térfogatváltozás a 

lapátok által határolt térrészben. 

 

22. ábra Lapátos szivattyú működése 

Fajlagos munkatérfogat: iszDebq  )(2    [cm
3
/ford] 

b – a ház szélessége [m, cm] 

e – az excentricitás [m, cm] 

z – a lapátok száma 

s – a lapátok vastagsága [m, cm] 

D – a ház belső átmérője [m, cm] 

i – ütemszám 

 

23. ábra Lapátkialakítási megoldások 

A lapátos szivattyúk kritikus pontja a lapátok és a ház kapcsolata. A nyomás 

növekedése a résveszteségek növekedését okozza. Emiatt a lapátok alsó felüle-

tét összekötik a nyomóoldallal, így változó terheléssel a lapátok és a ház közti 
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szorítóerő is változik (23. ábra). Magas nyomásnál azonban a nagy szorítóerő 

miatt a lapát és a ház közötti kenőfilm elszakadhat és megnő a kopás. Emiatt 

150 bar felett a szivattyúkat kettős lapáttal készítik. Nyomáskiegyenlített lapá-

tok használata előnyös, mivel nagy nyomásoknál sem növekszik a kopás és a 

részveszteség. 

A lapátos szivattyúk készülhetnek változó munkatérfogatú kivitelben is. Ilyen-

kor az excentricitást mechanikusan, pneumatikusan, hidraulikusan, vagy elekt-

romosan változtatni lehet. A hidraulikus nyomás szabályozott lapátos szivattyú 

elvi felépítését mutatja a 24. ábra. 

 

24. ábra Nyomásszabályozott lapátos szivattyú felépítése 

Az excetricitás fokozatmentesen állítható egy rugós előfeszítésű dugattyús 

mechanizmussal. A szivattyú nyomóágából vett nyomás az „A” felületre hat és 

ApF   erőt fejt ki az állórészre. Terheletlen állapotban az excentricitás ma-

ximális. A nyomás növekedésével a rugóerő ellenében az állórész balra mozdul, 

így az excentricitás csökken, melynek hatására csökken a munkatérfogat és 

csökken a szállított térfogat. A térfogatcsökkenés addig tart, amíg a nyomóági 

szállítás megszűnik, csak a résolajnak megfelelő mennyiségű olajat szállít a 

szivattyú. Tehát a szállított folyadékmennyiség mindig annyi, amennyi az ál-

landó nyomás fenntartásához szükséges. A rugóerő egy csavarorsó segítségével 

fokozatmentesen állítható. 

A rugómerevség változása miatt a különböző excenterállásoknál különböző 

rugóerő tartozik. Amikor a rendszer több folyadékot igényel, mint amit a szi-

vattyú szállítani tud, állandó folyadékszállítású szivattyúként fog működni a 

nyomásszabályzott lapátos szivattyú (25. ábra). 
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25. ábra Nyomásszabályozott lapátos szivattyú jelleggörbéje 

A lapátos szivattyúk érzékenyek a szennyeződésre, olajminőségre, viszkozitásra 

és a rossz szívási körülményekre. Halk járású, egyenletes folyadékszállítású, jól 

viseli a terhelésváltozást. 

Jellemző üzemi paraméterek: 

Fajlagos folyadékszállítás: 5 – 100 cm
3
/fordulat 

Maximális üzemi nyomás: 16 MPa 

Fordulatszám tartomány: 750 – 2000 fordulat/perc 

1.5.4 Axiáldugattyús szivattyúk 

Az axiáldugattyús szivattyúk két nagy csoportra oszthatók felépítés szerint: 

ferdetengelyes (26. ábra) és ferdetárcsás (27. ábra) kivitelekre. Az 

axiáldugattyús szivattyúk páratlan dugattyúszámmal készülnek (7, 9, 11) a szál-

lítási egyenetlenségek csökkentése miatt. 

A ferdetengelyes kivitel nevét onnan kapta, hogy a meghajtó tengely és a hen-

gertengely nem esik egybe, egymással adott szöget zárnak be. Működés közben 

a hajtótengely a dugattyúk által forgatja a hengert. A tengelyferdeség miatt a 

dugattyúk ki-be járnak a henger furataiban, ezáltal egy körülfordulás alatt egy 

szívó és egy nyomóütem zajlik le egy hengerben. A hengert vezérlőtükör zárja 

le, ami áll. Két vese alakú horonnyal kapcsolja össze a henger szívott és nyo-

mott oldalát a szívó és nyomó vezetékekhez. 
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A ferdetengelyes axiáldugattyús szivattyú fajlagos munkatérfogata: 




sin
4

2

 zD
d

q  [cm
3
/ford] 

d – a dugattyúátmérő [m, cm] 

D – a furatok osztókörátmérője [m, cm] 

z – a dugattyúk száma 

α – a tengelyferdeségi szög [radián] 

 

26. ábra Ferdetengelyes axiáldugattyús szivattyú működése 

A ferdetengelyes szivattyúk készülhetnek állandó, vagy változtatható szállítású 

kivitelben. Változtatható szállítású kiviteleknél a tengelyferdeség szögét változ-

tatjuk. A tengelyferdeség állítása történhet mechanikusan, vagy hidraulikusan. 

A vezérlőtárcsa és a henger közötti rés méretének nagysága nagyon fontos. Túl 

nagy résnél megnő a volumetrikus veszteség, túl kis résnél pedig a kenőfilm 

elszakad és nő a kopás. Terhelés alatt a henger és vezérlőtárcsa között a rugal-

mas alakváltozás miatt változik a résméret. Emiatt a vezérlőtárcsa nem sík, ha-
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nem domború, a henger kapcsolódó felülete pedig homorú, így terhelésváltozás 

hatására is mindig állandó marad a rés. 

Ferdetengelyes szivattyúk tengelycsapágyazása lehetővé teszi nagy axiális és 

radiális erők felvételét, emiatt ékszíjtárcsa is csatlakoztatható a tengelyvégre.   

 

 

27. ábra Ferdetárcsás axiáldugattyús szivattyú működése 

A ferdetárcsás szivattyú is hasonlóan működik, mint a ferdetengelyes, csak itt a 

dugattyúk mozgását ferde tárcsa irányítja. A hajtómotor a henger tengelyét for-

gatja, a vezérlőtükör és a ferde tárcsa áll. A forgás miatt a dugattyúvégek el-

csúsznak az álló ferde tárcsán, ami bekényszeríti a dugattyút a hengerbe. Ekkor 

a folyadékot kiszorítja a henger furatából. Az alsó holtpont elérése után a du-

gattyú hátrafelé mozog és beszívja az olajat a furatba.  
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A ferdetárcsás axiáldugattyús szivattyú fajlagos munkatérfogata: 




tgzD
d

q 
4

2

 [cm
3
/ford] 

d – a dugattyúátmérő [m, cm] 

D – a furatok osztókörátmérője [m, cm] 

z – a dugattyúk száma 

α – a tárcsaferdeségi szög [radián] 

A ferdetárcsás kialakítás lehetővé teszi az átmenő hajtótengelyes kialakítást, így 

több szivattyú is sorba egymásra építhető. A szivattyúk szállításának változatá-

sa a ferde tárcsa billentésével lehetséges. A ferde tárcsa billentése sokkal egy-

szerűbb, mint a ferdetengelyes szivattyúk tengelyferdeségének állítása, emiatt a 

ferdetárcsás szivattyúk mobil alkalmazásoknál elterjedtebbek. 

Az axiáldugattyús szivattyúk mozgó elemeinek kenését a hidraulikus munkafo-

lyadék végzi. Emiatt a résolaj a dugattyútérből a csapágyak és más mozgó ele-

mek felé folyik, innen pedig gondoskodni kell a tartályba vezetéséről (28. ábra). 

 

28. ábra Axiáldugattyús szivattyú résvezetékének nyomvonala 
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11. táblázat Axiáldugattyús szivattyúk paraméterei közötti kapcsolatok 

Az axiáldugattyús szivattyúk dugattyúkialakítása lehetővé teszi, hogy a dugaty-

tyú előtti térből a folyadék egy része a csúszópapucsokhoz áramolhasson csök-

kentve a súrlódást. 

 

29. ábra Axiáldugattyús szivattyú dugattyúkialakítása 

Axiáldugattyús szivattyúk nagyon elterjedtek az ipari és mobil hidraulikában is. 

Nagyon jó teljesítmény-tömeg aránnyal bírnak, könnyen szabályozhatók. 

Jellemző üzemi paraméterek: 

Fajlagos folyadékszállítás: 10 – 2000 cm
3
/fordulat 

Maximális üzemi nyomás: 45 MPa 
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1.5.5 Radiáldugattyús szivattyúk 

Nevüket a dugattyúk elhelyezkedése után kapták. Két fő fajtájuk van: belső 

excenteres (30. ábra bal) és külső excenteres (30. ábra jobb). Mindig páratlan 

számú dugattyú (5, 7, 9, 11) található bennük. 

 

30. ábra Radiáldugattyús szivattyúk felépítése belső és külső működtetés 

esetén 

A belső excenteres radiáldugattyús szivattyúknál az excenteres tengelyhez ru-

gók szorítják a dugattyúkat. Az excenter forgása miatt a dugattyúk a dugattyú-

ház furataiban ki-be mozognak. Hátrafelé mozgáskor folyadékot szív fel a du-

gattyú, előre mozgáskor folyadékot nyom. Mivel a ház áll, a dugattyúkat szívó 

ütemben a szívócsővel, míg nyomó ütemben a nyomócsővel kell összekötni. 

Egy ilyen megoldás látható a 31. ábrán. Itt a szívó és nyomóütemek között sze-

lepek nyitják illetve zárják a megfelelő csatornákat. Minden dugattyúhoz tarto-

zik egy szívó és egy nyomó szelep. Szíváskor a dugattyú előtti tér növekszik, a 

szívószelep kinyit és a folyadék a hengerbe áramlik. A nyomószelep zárva van. 

A folyadék beáramlása az excenteren lévő hornyon keresztül történik a dugaty-

tyútérbe. Nyomóütemben a dugattyú előtti tér csökken, a nyomószelep kinyit, a 

szívószelep zárva van. 
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31. ábra Szelepvezérlésű radiáldugattyús szivattyú 

A külső excenteres szivattyúknál a dugattyúház forog. Az álló és forgórész ex-

centrikusan helyezkedik el. Egy fél körülfordulás alatt a dugattyú kifelé jár a 

dugattyúfuratból és olajat szív fel. A másik fél fordulatnál olajat nyom a nyo-

mótérbe, miközben befelé jár. Rugók feszítik az állórész falához a dugattyúkat. 

Fajlagos munkatérfogat:  ze
d

q 
4

2


 [cm
3
/ford] 

d – dugattyúátmérő [m, cm] 

e – excentricitás [m, cm] 

z – dugattyúk száma [m, cm] 

 

32. ábra Kettős- és többszörös működésű radiáldugattyús szivattyú 

 

Radiáldugattyús szivattyúk készülhetnek kettő, vagy többlöketű kivitelben is 

(32. ábra). 
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33. ábra Állítható szállítású radiáldugattyús szivattyú 

A radiáldugattyús szivattyúk nagy nyomást képesek elviselni, csöndes járásúak, 

kevésbé érzékenyek a viszkozitás és hőmérséklet változásokra. 

Radiáldugattyús motorokat mind a mobil, mind az ipari hidraulikában elterjed-

ten alkalmaznak, ahol nagy nyomaték és kis fordulatszám szükséges. 

Jellemző üzemi paraméterek: 

Maximális üzemi nyomás: 100 MPa 

1.5.6 Hidraulikus munkahengerek 

A hidraulikus munkahengerek a hidraulikus energiát (p, Q) mechanikus energi-

ává – egyenes vonalú mozgássá – alakítják. 

A hidraulikus munkahengerek fajtái (34. ábra): 

Egyszeres működésű: Kettős működésű: 

– Búvárdugattyús 

– Teleszkópos 

– Dugattyús 

– Teleszkópos 

– Differenciál dugattyús 

– Átmenő dugattyúrudas 

 



54  JÁRMŰHIDRAULIKA ÉS -PNEUMATIKA 

www.tankonyvtar.hu © Balpataki Antal, Károly József, BME 

 

34. ábra Hidraulikus munkahengerek megoldásai 

A búvárdugattyús munkahengerek működtetésekor a dugattyúrúd fenékfelületé-

re ható nyomás nyomja ki a dugattyúrudat. A visszatérítést a terhelő erő végzi. 

Búvárdugattyús hengereket használnak járműemelőként és olyan teheremelési 

feladatoknál, ahol kis magasságra nagy tömeget kell emelni (pl.: acélszerkeze-

tek, hidak). A búvárdugattyús hengerek speciális változata a teleszkóphenger, 

ami több egymásba csúszó dugattyúrúddal rendelkezik. 

Az egyszeres működésű nyomó és húzóhengerek hasonlóan működnek, mint a 

búvárdugattyús hengerek, azonban az alaphelyzetbe állítást a szerkezetben elhe-

lyezett rugó végzi. 

A differenciáldugattyús hengerek a legelterjedtebbek a hidraulikus berendezé-

seknél. Szerkezeti felépítése a 35. ábrán látható. Kijáratáskor a dugattyú alatti 

tér kerül összeköttetésbe a nyomóággal, míg a dugattyú feletti tér a tartálypont-

hoz csatlakozik. Visszajáratáskor felcserélődik a nyomó és elfolyó ág. A mun-

kahenger felépítéséből látható, hogy a dugattyú két oldalán nem egyforma a 

dugattyúfelület a dugattyúrúd miatt. Ezért a ki és visszajáratáskor nem egyfor-

ma a sebesség és a kifejthető erő. 
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35. ábra Munkahenger szerkezeti felépítése 

A munkahengerek néhány rögzítési változata a 36. ábrán látható.  

 

36. ábra Munkahenger rögzítési lehetőségei 

Az átmenő dugattyúrudas munkahenger a differenciáldugattyús hengerrel ellen-

tétben minkét mozgásirányba ugyanakkora sebességgel mozog és ugyanakkora 

erő kifejtésére képes. 
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A differenciáldugattyús henger erőegyensúlya: 

 

0
2211

 FFApAp
s

 

Ahol p1, p2 – nyomások 

 A1 – nagyobb dugattyúfelület 

 A2 – kisebb dugattyúfelület 

 Fs – súrlódási erő 

 F – terhelő erő 

A gyártók a felületarányt szokták megadni: 
2

1

A

A
  (φ = 1,25…2). 

A kisebb felületarány elsősorban húzásra terhelt munkahengernél, míg a na-

gyobb felületarány a nyomásra terhelt munkahengereknél indokolt. 

A munkahengereknél a tömítések súrlódása miatt be kell vezetni a hidromecha-

nikai hatásfokot: 

1

1

Ap

FAp

n

sn

hm



  

 pn – a munkahenger névleges nyomása 

A hatásfokot ábrázolva a nyomás függvényében (37. ábra) látható, hogy az 

üzemi nyomás növekedéséve nő a hatásfok, ezért a tervezéskor olyan munka-

hengert válasszunk, aminek az üzemi nyomása a maximális nyomás közelében 

van. 
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37. ábra Hidraulikus munkahenger hatásfoka 

A munkahengerek kiválasztásakor fontos szempont a kihajlásra való méretezés 

(38. ábra). 

Euler-egyenlet alapján a megengedhető terhelő erő: 

2

2

k

kr

L

IE
F





 

Fkr – a kritikus törőerő [N] 

E – a dugattyúrúd anyagának rugalmassági modulusa (2,1•10
5
 N/mm

2
) 

I – a keresztmetszet másodrendű nyomatéka [mm
4
] 

Lk – a kihajlási hossz (38. ábra) [mm] 
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38. ábra Hidraulikus munkahenger beépítése és ellenőrzése kihajlásra 

Bizonyos esetekben, amikor nagy sebességgel mozog a dugattyú szükséges a 

dugattyú felütközés előtti lefékezése. Így elkerülhető az erős felütközés, ami 

károsíthatja a munkahengert. 6 m/perc sebesség alatt nem szükséges löketvég 

fékezés. 6 – 20 m/perc sebesség között fojtó, vagy fékszelep használata szüksé-

ges. 20 m/perc felett pedig fékező berendezést kell használni. Löketvég fékezést 

tehetünk a munkahenger alsó és felső részére is 

 

39. ábra Munkahenger löketvég fékezésének szerkezeti megoldása 
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A löketvég fékezés elvi felépítése a 39. és 40. ábrákon látható. A lényege, hogy 

adott hosszon le kell csökkenteni a mozgási energiát az elfogadható szintre, 

ahol a felütközési sebesség az előírt értékű. 

Ap

vvm
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vmsApvm

EEE
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 mred – a redukált tömeg 

 v1 – a dugattyú sebessége fékezés előtt 

 v2 – a dugattyú sebessége fékezés után 

 p – a fékezési nyomás 

 A – a fékezett felület 

 s0 – a fékezési úthossz 

Fékezés közben a folyadék a dugattyú mögötti gyűrű keresztmetszetű részből a 

7. fojtón és a 2. számú dugattyú palástja mentén áramlik a visszafolyó ágba. A 

fojtás miatt csökken a kilépő folyadék mennyisége így folyamatosan lassul a 

dugattyú.  Kifelé mozgáskor a folyadék egy visszacsapón keresztül áramlik a 

gyűrű keresztmetszetű térrészbe a fojtást kikerülve, így biztosítva a maximális 

sebességet. 

 

40. ábra Hidraulikus munkahenger ellenőrzése löketvég fékezésre 
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1.6 Nyomásirányítók 

A nyomásirányító szelepek feladata a hidraulikus rendszerekben a munkafolya-

dék nyomásának befolyásolása. 

A nyomásirányító elemek csoportosítása: 

– Nyomáshatárolók, 

– Nyomáscsökkentők, 

– Nyomáskülönbség állandósítók, 

– Nyomásirány állandósítók, 

– Nyomáskapcsolók. 

Nyomáshatárolók 

A nyomáshatárolók a hidraulikus rendszer nyomását korlátozzák. Beépítésük 

helyétől függően betöltethetnek védelmi, túlfolyó, előfeszítő, ellenállás szere-

pet. Kialakításuk szerint ülékes (41. ábra A és B) és tolattyús nyomáshatároló-

kat különböztetünk meg (41. ábra C és D). 

 

41. ábra Közvetlen vezérlésű nyomáshatároló megoldásai 

A közvetlen vezérlésű nyomáshatároló működése a 42. ábrán látható. A házban 

rugóval előfeszített ülékes elem, vagy tolattyú zárja el a nyomó (pE) és tartály-

pont (pA) közti csatornát. Az ülék, vagy tolattyú homlokfelületére hat a rend-

szernyomás. A nyomás növekedésével a tolattyú elmozdul a rugóerő ellenében 

és megnyílik a csatorna, ahol a folyadék a tartályba áramlik. A magas nyomás 

megszűnésével a tolattyú újra elzárja a nyomó és tartánypont közti csatornát. A 

nyomáshatárolók nyitónyomása az a nyomás, amelynél a nyomó és tartálypont 

közti csatorna megnyílik. A nyitónyomást a terhelő rugó előfeszítésével változ-

tathatjuk meg. 
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42. ábra Nyomáshatároló működési elve 

A nyomáshatároló szerkezeti felépítése, rajzi jelképe és jelleggörbéje a 43. áb-

rán látható. A jelleggörbén látszik, hogy a nyitási és zárási jelleggörbe nem 

azonos. 

A statikus jelleggörbe három tartományra bontható: 

– Szivárgási tartomány: a zárás nem tökéletes, a nyomás növekedésével a 

záróélnél szivárgás alakul ki, 

– Működési tartomány: a szelep nyitva van, növekvő térfogatáram hatására nő 

a nyomás. A hiszterézis oka a mechanikai súrlódás, 

– Túlterhelés: a szelep állandó fojtásként viselkedik. 

 

43. ábra Közvetlen vezérlésű nyomáshatároló szerkezete és jelleggörbéje 
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A nyomáshatároló jóságát a második szakasz meredeksége jellemzi, amit szám-

szerűen a lefújási tartomány (LT) mutat meg: 

100




b

n

p

p
LT  (%) 

Közvetlen vezérlésű nyomáshatárolók használata esetén a nagy térfogatáram 

nagy tolattyút és nagy méretű rugót igényel. A tolattyúfelület és a rugóerő az 

átmérővel négyzetesen nő. Nagy térfogatáram esetén a beépítési méret túlzott 

növekedése miatt elővezérelt nyomáshatárolókat alkalmaznak. 

Az elővezérelt nyomáshatároló a fő vezérlőszelepből, az elővezérlő szelepből és 

egy fő fojtóból áll. Amíg a rendszer nyomása kisebb, mint az elővezérlő szele-

pen beállított nyomás, addig mindkét szelep zárva marad, azaz nincs folyadék-

áramlás a szelepen keresztül. Ha a nyomás eléri az elővezérlő szelep nyitónyo-

másának nagyságát, az elővezérlő szelep kinyit (F1) és kis térfogatáram folyik 

át rajta. A folyadékáramlás miatt a fő fojtószelepen nyomáskülönbség alakul ki 

(Δp=1-5 bar), ami a főtolattyút megemeli (F2<<F1), így itt is megindul az 

áramlás. 

 

44. ábra Elővezérelt nyomáshatároló tehermentesítő útváltóval 
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Az elővezérelt nyomáshatároló jelleggörbéje laposabb, mint a közvetlen vezér-

lésűé. 

 

45. ábra Nyomáshatárolók jelleggörbéi 

Az elővezérelt nyomáshatároló lefújási tartománya 10% alatt, a közvetlen ve-

zérlésűé 15% körül van. 
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1.7 Áramirányítók - mennyiségszelepek 

Az áramirányítók feladata a hidraulikus rendszerben a térfogatáram változtatá-

sa, a fordulatszám és sebesség befolyásolása. 

Az áramállandósítók csoportosítása: 

– Terhelésváltozástól függő folyadék-áteresztésűek: fojtószelepek, fojtó-

visszacsapó szelepek, fékszelepek, 

– Terhelésváltozástól független folyadék-áteresztésűek: áramállandósítók, 

folyadékosztó szelepek. 

1.7.1 Fojtók 

A fojtószelepek az áramlási keresztmetszet változtatásával módosítják a térfo-

gatáram nagyságát. A fojtási keresztmetszet a fojtócsap forgatásával változtat-

ható. A fojtószelepek készülhetnek viszkozitásra érzékeny (46. ábra), vagy 

viszkozitásra érzéketlen kivitelben. 

 

46. ábra Fojtók szerkezeti felépítése 

A fojtón átáramló térfogatáram a Torricelli egyenlet alapján (47. ábra): 

)(
2

)(
2

21
pAkppAkQ

ff



 

 Q – a fojtón átfolyó térfogatáram, 

 Af  – a fojtórés keresztmetszete, 

 k – az átfolyási tényező, 

 ρ – a munkafolyadék sűrűsége, 

Δp – a fojtó előtti és utáni nyomások különbsége. 
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47. ábra Fojtó átáramlási jelleggörbe és az állítás érzékenysége 

A fojtó-visszacsapó szelepeket gyakran párosával egybeépítik (48. ábra). Ez a 

konstrukció munkahenger, vagy hidromotor sebességvezérlésére használható. 

Beépítés alapján megkülönböztetünk hozzáfolyási, vagy visszafolyási kapcso-

lást. Visszafolyási kapcsolásnál mindig a kisebb nyomású oldal fojtott. Ilyenkor 

a nyomott oldalon a folyadék a visszacsapó szelepen keresztül áramlik. 

 

48. ábra Kettős fojtó-visszacsapó szelep szerkezete és beépítése 
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A fékezőszelepek hidraulikusan mozgatott tömegek útfüggő fokozatmentes 

fékezésére használhatók. A fékezőszelepek felépítése az 49. ábrán látható. A 

munkahenger a dugattyún lévő bütyökkel működteti a 4. számú görgős karon 

keresztül a 2. számú tolattyút. A tolattyú a rugó ellenében elmozdul és emiatt az 

5. áramlási keresztmetszet csökken. A csökkenő fojtási keresztmetszet miatt a 

dugattyú sebessége is csökken. A fojtórés lezáródása után a munkahenger meg-

áll. A dugattyú visszajáratásakor a 6. számú visszacsapón fog a folyadék áram-

lani B-A csatornán. A 7. számú mellékáram fojtóval zárt főfojtó esetén kisebb 

térfogatáramot - kúszósebességet állíthatunk be (gyorsjárat/előtolás). 

 

49. ábra Fékező fojtószelep beépítése 

1.7.2 Áramállandósítók 

Fojtószelepek alkalmazásával nem tudjuk biztosítani hidraulikus rendszerekben 

a terheléstől független állandó térfogatáramot. Az áramállandósító szelepek 

felépítésüknél fogva változó terhelés mellett is képesek állandó térfogatáramot 

biztosítani a fogyasztóknak. Két fő fajtájuk van, a két utas és három utas áram-

állandósító. 
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A kétutas áramállandósító felépítése az 50. ábrán látható. A kétutas áramállan-

dósító egy sorba kötött nyomáskülönbség állandósítóból és fojtószelepből áll. 

Indításkor a tolattyút alsó véghelyzetben tartja a rugó. A nyitott csatornán át-

áramló folyadék a fojtó miatt p2 nyomású, ami felfelé tolja a tolattyút, így záró-

dik a rés és kialakul a Q2 < Q1 térfogatáram. A felesleges folyadék a nyomásha-

tárolón távozik. Ha a terhelés növekedésével nő p3, akkor csökken 
12

p  és az 

átfolyó térfogatáram. Emiatt az erőegyensúly felbomlik és a tolattyú lefelé 

mozdul, ami p2 nyomás növekedését okozza, így visszaáll a 
23

p =állandó, 

aminek hatására újra Q2 térfogatáram halad át. A terhelés csökkenésekor hason-

ló módon történik a szabályzás. A dugattyú felfelé mozdul p3 csökkenése miatt, 

záródik a fojtórés, ami p2 csökkenését okozza, amíg visszaáll a 
23

p  = állandó 

állapot. 

 

50. ábra 2 utú áramállandósító felépítése 

231
QQQ  =állandó 

323121
pppp  =állandó 

Az áramállandósítóra erőegyensúlyi egyenletet felírva: 

0)(
2221213
 ApAApApF
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Rendezés és egyszerűsítés után: 

állandó
A

F
ppp

R


1

2332
 

Az egyenletből látható, hogy p3 nyomástól függetlenül állandó 
23

p  nyomás-

esés a fojtószelepen. Ezáltal mindig Q2 = állandó térfogatáram fog áthaladni 
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rajta. A felesleges Q3 térfogatáram a nyomáshatároló szelepen a tartályba áram-

lik. Az átáramló folyadék mennyisége tehát csak a fojtón kialakuló nyomáskü-

lönbségtől és a fojtási keresztmetszettől függ. 

1
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A kétutas áramállandósító energiamérlege: 

Bemenő teljesítmény:  
11

QpP
be

  

Hasznos teljesítmény:  
23

QpP
h

  

Veszteség teljesítmény: 
2311

QpQpPPP
hbev

  

Átalakítás után:  
23222131

)()( QppQppQpP
v

  

A veszteségteljesítmény három részből áll: 

1, A nyomáshatárolón elfolyó folyadék: .
311

állQpP
v

  

2, A nyomáskülönbség állandósítón való átfolyási veszteség: 

2212
)( QppP

v
  

3, A fojtószelepen való átfolyási veszteség: 
2323

)( QppP
v

  

 

51. ábra 2 utú áramállandósító teljesítmény mérlege 

A diagramban ábrázoltuk a teljesítményeket a terhelés függvényében. Látható, 

hogy a maximális terhelés közelében legnagyobb a hasznos teljesítmény. Kis 
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terhelésnél nagyok a veszteségek, ezért érdemes hosszabb ideig a csúcsterhelés 

közelében használni. 

A háromutas áramállandósító felépítése az 52. ábrán látható. A háromutas 

áramállandósító egy párhuzamosan kötött nyomáskülönbség állandósítóból és 

egy fojtószelepből áll.  

 

52. ábra 3 utú áramállandósító felépítése 

Indításkor a p1 nyomás felemeli a tolattyút és megindul az áramlás. Az áramlás 

miatt a fojtáson létrejövő 
13

p  nyomáskülönbség a tolattyút egyensúlyi hely-

zetbe állítja. A fogyasztó irányába Q2 térfogatáram halad, míg a felesleges Q3 a 

tartályba áramlik. A terhelés növekedésével növekszik p3 és csökken 
13

p . A 

tolattyú záró irányba elmozdul, így p1 addig növekszik, amíg visszaáll 
13

p  az 

eredeti értékre és újra Q2 fog átáramlani a fogyasztó felé. 

3131
ppp  és 

101
pp   változó 

321
QQQ  = állandó 

A tolattyúra felírt erőegyensúlyi egyenlet: 

0)(
2121113
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Rendezés után: 
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A háromutas áramállandósító energiamérlege: 

Bemenő teljesítmény:  
11

QpP
be

  

Hasznos teljesítmény:  
23

QpP
h

  

A fojtószelep veszteségteljesítménye: .
2131

állQpP
v

  

A nyomáskülönbség állandósító veszteségének állandó része: 

3132
QpP

v
  

A nyomáskülönbség állandósító terhelésétől függő veszteségteljesítmény: 

   
333

QpP
v

  

 

53. ábra 3 utú áramállandósító teljesítmény mérlege 

A diagramból látható, hogy a terhelés növekedésével kismértékben nő a veszte-

ség is. A terhelés nagymértékű változása esetén a háromutas áramállandósító 

használata előnyösebb a kétutasnál. Hátránya, hogy csak nyomóágba köthető, 

míg a kétutas nyomó és visszafolyóágba is beépíthető. 

1.7.3 Áramosztó 

Az áramosztók feladata a fogyasztók terhelés változásától független együttfutá-

sának biztosítása, azaz a térfogatáram azonos arányú elosztása. Léteznek 
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aszimmetrikus áramosztók is. A szimmetrikus áramosztó felépítése az 54. ábrán 

látható. 

21
QQQ   és 

21
QQ   

424121
pppp   ;  

535131
pppp   és 

54
pp   

Az áramosztó tolattyújára felírt egyensúlyi egyenlet: 

32

32
0

pp

ApAp




 

Tehát a fojtásokon kialakuló p2 és p3 nyomások egyenlők. A bemenő p1 nyomás 

állandósága miatt 
1312

pp  . 

 

54. ábra Áramosztó felépítése 

Térfogatáram: 

1322

1211

2

2

pAkQ

pAkQ

f

f








 

Mivel Af1=Af2 és 
1312

pp  , ezért Q1=Q2. 
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55. ábra Áramosztó működési ábrája 

Ha megnő p5 nyomás, akkor megnő p3 nyomás is, emiatt a dugattyúra ható erők 

egyensúlya felbomlik és a dugattyú jobbra tolódik és nő a fojtási keresztmet-

szet. A bal oldalon emiatt csökken a fojtórés keresztmetszete, ami p2 nyomás 

növekedését okozza. A szabályzás addig folytatódik amíg p2=p3 kialakul. 
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1.8 Útirányítók 

1.8.1 Útváltók 

Az útváltók feladata a hidraulikus rendszerben a munkafolyadék áramlási útjá-

nak megváltoztatása, nyitása, vagy zárása. Az útváltók két fő fajtája a tolattyús 

és ülékes útváltók. 

Az ülékes útváltók úgy zárnak, hogy egy záróelemet az ülékhez szorítunk, vagy 

elmozdítunk, amely nyitja, vagy zárja az áramlási csatornákat. Előnye a résfo-

lyadék mentes zárás, hátránya a nagy működtető erőszükséglet. 

A tolattyús útváltók készülhetnek hossztolattyús és forgótolattyús kivitelben. A 

tolattyús kivitelek fő előnye a működtetéshez szükséges kis erőszükséglet, hát-

ránya a tolattyú és ház közötti illesztési hézagon keresztül távozó résfolyadék 

miatt kialakuló volumetrikus veszteség. Manapság a tolattyús útváltók a legel-

terjedtebbek. 

Útváltók szerkezeti jellemzői: 

– Csatornák száma/pozíciók száma: az 56. ábrán egy 4/3-as útváltó látható. 

Az elnevezésében a 4 a csatornakapcsolatok száma, a 3 pedig a kapcsolható 

pozíciók száma, 

 

56. ábra 4/3-as útváltó kézi működtetéssel, reteszelhető kivitelben 

– Diszkrét, vagy arányos működésű: diszkrét működtetésnél csak a kapcsolási 

pozíciókban működhet az útváltó, arányos kivitelnél a tolattyú fokozatosan 
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vált át és két pozíció között is tartózkodhat, tehát végtelen sok helyzet lehet-

séges, 

– Alaphelyzet: az útváltó alaphelyzetben különböző csatornakapcsolatokkal 

készülhet (57. ábra), 

 

57. ábra Útváltók kapcsolási lehetőségei 
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58. ábra Útváltó működtetési módok 

– Működtetés mód szerint megkülönböztethetünk (58. ábra): 

- Személyi (pedál, kézi kar, nyomógomb), 

- Mechanikus (rugós, görgős, reteszelhető), 

- Elektromos (egyenáramú, váltóáramú), 

- Hidraulikus, 

- Pneumatikus útváltókat, 

– Építési mód: 

- Egyedi csővezetékbe, 

- Fűzhető szendvics, 

- Öntött tömb, 

– Kapcsolási mód (fogyasztók kapcsolása): 

- Soros, 

- Párhuzamos, 

- Egyedi. 

Útváltók üzemi jellemzői: 

– Belső áramlási veszteség és résveszteség: a tolattyús és ülékes útváltók ese-

tén is a rajta átáramló folyadék nyomása csökken. A nyomásesés oka a csa-

tornakapcsolatok közti áramlás keresztmetszet változásokkal történik, amely 

miatt az útváltó fojtásként viselkedik. Az útváltók Δp – Q diagramja tartal-

mazza az összes lehetséges átfolyási úthoz tartozó jelleggörbét (59. ábra). A 

görbék alakja hasonló a fojtószelepek karakterisztikájához. Ez azért van, 

mert a nyitott csatornák fojtásként működnek, a folyadék szűkített kereszt-

metszeten áramlik. A diagramban látszik, hogy a P – T csatorna a legkisebb 

ellenállású, míg a P – A és P – B csatornák okozzák a legnagyobb nyomás-

esést, a munkafolyadékban. 
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59. ábra Útváltó áramlási vesztesége – Δp = f(Q) jelleggörbe 

Tolattyús útváltóknál a tolattyú és a ház fala közötti illesztési réseken az eltérő 

nyomású terek között áramlás indul meg, emiatt nem zárnak résolaj mentesen. 

A résolaj mennyisége a gyűrű alakú résen átáramló folyadékmennyiség képle-

tével számítható: 

p
l

sd
Q

r










3

12

1
 

Qr – a résáram [m
3
/s] 

d – a gyűrű belső átmérője [m] 

s – a rés szélessége [m] 

η – a dinamikai viszkozitás [m
2
/s

2
] 

l – a gyűrű hossza [m] 

Δp – a nyomáskülönbség [Pa] 

A résáram körülbelül 30 – 300 cm
3
/perc. 

– Hidraulikus befeszülés: a tartósan nagy nyomáskülönbségek miatt alakulhat 

ki. Kiküszöbölésére kiegyenlítő hornyokat készítenek a tolattyúra. 

– Hidraulikus letapadás: a terhelés és a nyugalmi idő függvényében előfor-

dulhat, hogy a tolattyú letapad és megnő az átváltási erő. Főleg elektromos 

működtetésnél veszélyes, mert leéghet a tekercs. 
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– Átváltás dinamikus jellemzője: a nem kívánatos lengések elkerülése miatt 

kúpos átmenetű tolattyúkat használnak. 

– Csatornák nyitása és zárása közti kapcsolat: a tolattyús útváltók diszkrét 

elemeknek tekinthetők, de a gyakorlatban a váltásnál fellépő átmeneti álla-

potok nyomáslengéseket okozhatnak. Ennek kiküszöbölése különböző 

konstrukciós megoldásokkal történik (60. ábra). 

 

60. ábra Útváltó pozitív és negatív túlfedéssel 

Pozitív túlfedés: kapcsolásnál rövid ideig a nyomó és a tartályvezeték is lezáró-

dik, ami nyomáslökést eredményez. Előnye, hogy a lezárt rész nyomása nem 

csökken, illetve a fogyasztó nem mozdul el külső terhelés hatására. 

Negatív túlfedés: kapcsoláskor a nyomó és visszafolyó ág összeköttetésbe kerül. 

Ebben az esetben nem alakul ki nyomáshullám, de a fellépő volumetrikus vesz-

teség miatt a fogyasztó nem várt mozgást végezhet, ami bizonyos alkalmazá-

soknál nem megengedett. 

Túlfedés nélküli: pontos illesztéssel készülnek, egyszerre történik a nyitás, vagy 

zárás, kis dinamikai hatást gyakorol a rendszerre. 
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A nagy méretű útváltók működtetése nem lehetséges kézi erővel, vagy elektro-

mágnessel. Ezekben az esetekben elővezérelt útváltókat alkalmazunk. 

 

61. ábra Elővezérelt útváltó szerkezeti felépítése 

Az elővezérelt útváltó egy főszelepből és egy elővezérlő szelepből áll (61-62. 

ábrák). Az elővezérlő szelep legtöbbször elektromágneses működtetésű. Az 

elővezérlő kisebb méretű, feladata a főszelep tolattyújának elmozdításához 

szükséges hidraulikus nyomás rákapcsolása. A kapcsoláshoz szükséges nyomás 

biztosítható a főkörről, vagy egy külön vezérlőkörről. 

A főáramú vezérlés lehet belső, vagy külső vezérlés. Belső vezérlésnél a főkört 

akkora nyomásra kell előfeszíteni, hogy a főszelep mozgatásához elegendő 

nyomást tudjon kapcsolni az elővezérlő útváltó a főszelepre. Külső vezérlésnél a 

főáramkör nyomása magasabb, mint az elővezérlő körben megengedett nyomás. 

Ebben az esetben nyomáscsökkentőt kell beépíteni a vezérlőágba. 
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Mellékáramkörű vezérlésnél egy kis nyomású vezérlőkörről kapja az elővezérlő 

szelep a nyomást. A mellékáramkör nyomása körülbelül egy nagyságrenddel 

kisebb a főkör nyomásánál. Ezt a megoldást építőgépeknél, mezőgazdasági gé-

peknél és mobil hidraulikában alkalmazzák. 

 

62. ábra Elővezérelt útváltó jelképi jelöléssel 

A beépített fojtó – visszacsapó szelep az átváltási idő beállítására ad lehetősé-

get. 

1.8.2 Záró szelepek 

A záró szelepek feladata a folyadék útjának zárása, vagy megnyitása. 

Csoportosításuk: 

– Visszacsapó szelepek 

– Elzáró szelepek 

– „VAGY szelepek” 

A visszacsapó szelepek csak egyirányú áramlást tesznek lehetővé. Kivitelüknél 

fogva rugós, vagy rugó nélküli visszacsapó szelepeket különböztetünk meg. A 

visszacsapó szelepek jelleggörbéje a 63. ábrán látható.  
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63. ábra Visszacsapó szelepek jelleggörbéi 

A visszacsapó szelepek rendszertechnikailag egyik leggyakoribb alkalmazása a 

Graetz-kapcsolás. Ezt olyan esetben használják, amikor egy elemen csak egy 

irányban áramolhat a folyadék, például áramállandósító bekötésekor. 

A visszacsapó szelepek speciális változata a vezérelt visszacsapó szelep (64. 

ábra). A szelep jellemzője, hogy záró irányban is áramolhat rajta folyadék, ha a 

szelep nyitásához szükséges nyomás létrejön a vezérlő ágon. A vezérlőnyomás 

egy vezérlőtolattyút mozdít el, amely a visszacsapó szelepet kinyitja. A nyitás 

addig tart, amíg elég nagy nyomás hat a vezérlőtolattyúra. Ha a vezérlőnyomás 

megszűnik a szelep ismét bezár. 

 

64. ábra Visszacsapó szelepek szerkezeti felépítése 

A vezérelt visszacsapó szelepeket sokszor tehertartásra használják. A szelepek a 

vezérlőnyomást az ellenkező ágból kapják. Ha az ellenkező ág a nyomóág, a 

szelep nyílik és átengedi a tartály felé folyó olajat. Ha megszűnik a nyomás a 

vezérlőágban, a szelep bezár és nem engedi át az olajat. 

Egy másik lehetséges felhasználás, amikor zuhanás gátlóként használják. A 

munkahengerhez, vagy hidromotorhoz közvetlenül csatlakozó nyitható vissza-

csapó szelepek üzem közben fellépő tömlőszakadásakor lezáródnak, megakadá-

lyozva a folyadék elszivárgását, ezáltal a teher lezuhanását. 
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A VAGY szelepek egy üreges házból és a belsejében mozgó dugattyúból áll. 

Két bemenő és egy kimenő csatornája van. Alaphelyzetben a dugattyú elzárja a 

kimenő ágat. Ha az egyik bemenő ágon nagyobb a nyomás, mint a másikon, a 

mozgó elem a kisebb nyomás felé mozdul és megnyílik a kimenő csatorna. A 

VAGY szelepet sokszor rögzítőfék működtetésére használják hidromotoroknál.
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1.9 Energiatárolók 

A hidraulikus akkumulátorok feladata az energiatárolás. Felépítés alapján meg-

különböztetünk súlyterhelésű, rugóterhelésű és gáztöltésű akkumulátorokat (65. 

ábra). 

 

65. ábra Hidraulikus akkumulátorok típusai 

A súlyterhelésű akkumulátorok jelleggörbéje konstans, azaz a tárolt nyomást a 

terhelő teher nagysága és a felület aránya határozza meg: 
A

G
p  . Hátránya, 

hogy kis nyomáshoz is nagy terhelő tömegre van szükség, emiatt nem terjedt el. 

A rugóterhelésű akkumulátor kis üzemi nyomások és kis folyadékmennyiségek 

esetén használatosak. A tárolt energia a rugó összenyomódásából származik. 

Jelleggörbéje lineáris, a tárolt nyomás függ a rugómerevségtől, a felülettől és az 

összenyomódás mértékétől: 

hsApp  )(
12

 

 p1 – a legkisebb nyomás, 

 p2 – a legnagyobb nyomás, 

 A – dugattyú keresztmetszet, 

 s – rugómerevség, 

 Δh – a rugó összenyomódása. 

A nyomás változtatása a rugó előfeszítésével lehetséges. A rugós akkumulátor 

hátránya, hogy töltésnél és ürítésnél a nyomás jelentősen változik. 
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A gázpárnás hidraulikus akkumulátorok a legelterjedtebbek (66. ábra), négy fő 

fajtája: dugattyús, tömlős, membrános, választóelem nélküli. Leginkább hasz-

nálatosak a tömlős és membrános akkumulátorok. A választóelem általában 

olajálló gumi, ami a felső gázteret és az alsó folyadékteret választja el egymás-

tól. A gáztérben legtöbbször nitrogéngáz van. Az akkumulátor működésének 

alapja a gáz állapotváltozása. Hirtelen összenyomódásnál politropikus állapot-

változás jön létre, míg lassú, 2-3 percig tartó állapotváltozás során izoterm álla-

potváltozás következik be. 

Politropikus állapotváltozás esetén: 

állandóVp
n
  

n – politropikus kitevő, 

Ha n=1 → izoterm, ha n=1,4 → adiabatikus állapotváltozás. A jelleggörbéjük 

progresszív, melynek alakja függ a politropikus kitevőtől. 

 

66. ábra Akkumulátorok szerkezeti megoldásai 

 

 

A hidraulikus akkumulátorok körfolyambeli szerepe lehet: 

– energiatárolás, 

– résveszteség pótlása, 
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– nyomáscsúcsok mérséklése, 

– lengéscsillapítás. 

A 67. ábrán látható egy fröccsöntő gép teljesítmény-ciklusidő diagramja. A 

diagramból látható, hogy egyenlőtlen a teljesítmény igény, így ha a csúcstelje-

sítményre méretezzük a szivattyút, a folyamat nagy része alatt kihasználatlan 

marad a rendelkezésre álló folyadékmennyiség. Emiatt célszerű kiszámolni a 

ciklus átlagos teljesítményigényét és ehhez választani szivattyút. Hidraulikus 

akkumulátor a csúcsterheléskor fogja a többletteljesítményt bevezetni a rend-

szerbe, míg kis terhelésnél eltárolja a fölös energiát. 

 

 

67. ábra Energiatárolás szükségessége 
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1.10 Kiegészítő elemek 

Hidraulikus rendszerekben használt kiegészítő elemek: 

– Munkafolyadék tárolók, 

– Szűrők, 

– Hőcserélők, 

– Hálózati elemek, 

– Mérő, kapcsoló és ellenőrző elemek. 

Szűrők és szűrési technikák 

A munkafolyadék szűrése rendkívül fontos feladat. A mozgó elemek, tömítések 

kopásakor folyadékba kerülő szennyeződések hosszabb, vagy rövidebb idő után 

károsítják a rendszer elemeit (68. ábra). A szennyeződések forrásai: 

– Külső szennyeződés, 

– Belső szennyeződés, 

– Szerelés, javítás, 

– Kopás, 

– Olaj betöltés. 

A szennyezők mérete különböző, ezért különböző finomságú szűrők kellenek. 

Szűrési osztályok: 

– durvaszűrés: 0,1 mm-ig, 

– normálszűrés: 0,01 mm-ig, 

– finomszűrés: 0,005 mm-ig, 

– különleges finomszűrés: 0,001 mm-ig. 

– A szűrés hiányosságai miatt a pontos illesztésű és mozgó elemek beszorul-

hatnak, károsodhatnak, az ülékes elemek nem záródnak, a tömítőgyűrűk el-

kopnak (69. ábra). Ezek a károsodások a rendszer eleminek tönkremenetel-

éhez vezetnek. 
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68. ábra Szennyeződés források a hidraulikus rendszerben 

 

69. ábra Szennyeződésre érzékeny kapcsolatok a hidraulikában 
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70. ábra Felületi és mélységi szűrők felépítése 

A szűrőknek a szűrési mód alapján két fő fajtája van: 

– Felületi szűrők: adott résnyílással készülnek, a résméretnél nagyobb szeny-

nyeződések fennmaradnak, a kisebbek pedig átjutnak rajta. A fennakadt ré-

szecskék csökkentik a szűrési felületet, emiatt a használat során fokozatosan 

nő az ellenállásuk. 

– Mélységi szűrők: a szűrőanyagba bejutó szennyezők mozgási energiájukat 

elveszítve a szűrő mélyebb rétegeiben maradnak. Nagy mozgási energiájú 

részecskék átszakíthatják a szűrő anyagát és a kialakult lyukon a nagyobb 

szemcsék is átjuthatnak. Anyaguk lehet üveggyapot, szinterelt fémszövet, 

impregnált cellulózanyagok. 

A szűrők elhelyezkedése alapján megkülönböztetünk (71. ábra): 

– Főági: szívóági, nyomóági, visszafolyó ági, 

– Mellékáramköri szűrést. 

 

71. ábra Szűrők beépítési helyei a hidraulikus rendszerben 
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A szívóági szűrők a szivattyú szívóvezetékébe vannak építve (72. ábra). Olyan 

esetben használják, amikor a tartályba könnyen bekerülhet szennyeződés. A 

szívóági szűrőknek rossz a szűrőhatása és növelik a szívóág ellenállását. Fon-

tos, hogy kis nyomáseséssel működjenek, mert akkor könnyebben kialakulna a 

kavitáció. 

Előnyei: Hátrányai: 

– Ár, 

– Minden elemet véd a szennye-

ződéstől. 

– Növeli a kavitációveszélyt, 

– Szerelése nehéz, 

– Csak a durva szennyeződéseket 

szűri ki, 

– Megkerülő ágra van szükség. 

 

72. ábra Szívóági szűrők jellemzői 

A nyomóági szűrőket a rendszer nyomóvezetékébe építik be (73. ábra). A szű-

rőnek el kell viselni a nagy nyomásokat. A szűrési finomsága nagyon jó, a leg-

kisebb szennyeződéseket is kiszűri. Üzemi nyomás maximum 420 bar, szűrési 

finomság 3-5 μm. 

Előnyei: Hátrányai: 

– Szennyeződésre érzéken ele-

mek elé beépíthető, 

– Nagyon finom szűrésre képes, 

– Egyszerű karbantartás, 

– Nincs kavitációveszély, 

– Hosszú élettartam. 

– Robosztus felépítés, 

– Az áramlási ellenállás miatt a 

teljesítmény hővé alakul, 

– Nagy nyomásesés. 
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73. ábra Nyomóági szűrők jellemzői 

A visszafolyó ági szűrőket közvetlenül a tartályba, a visszafolyó ági teljesít-

mény szűrőket a visszafolyó vezetékbe építik be. A szűrőknek nem kell nagy 

nyomást elviselni, de a rendszeren keresztülfolyó összes olaj átfolyik rajtuk. Az 

üzemi nyomásuk maximum 30 bar, a szűrési finomság 10-25μm (74. ábra). 

Előnyei: Hátrányai: 

– Olcsó, 

– Nincs kavitáció, 

– Finomszűrés lehetséges, 

– Könnyen karbantartható. 

– Szükséges megkerülő szelep, 

– Hidegindításkor a nyitott szelep 

szennyeződést enged át. 
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74. ábra Visszafolyó ági szűrők jellemzői 

A beöntő szűrők a tartály betöltési pontján vannak elhelyezve (75. ábra). Fela-

datuk a frissen betöltött olaj és a betöltéskor tartályba jutó szennyeződések szű-

rése. 

A levegőszűrők a tartály levegőztetését teszik lehetővé. A tartályban az olaj-

szint változással változik a levegő mennyisége is, ami a levegőszűrőn jut be, 

illetve távozik. Azoknál a tartályoknál használják, ahol nincs előfeszítve a tar-

tály. 
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75. ábra Beöntő- és levegőszűrő jellemzői 
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1.11 Rendszertechnika - alapkapcsolások 

A hidraulikus körfolyamokat felépítés alapján két fő csoportra oszthatjuk: 

– Nyitott körfolyam 

– Zárt körfolyam 

Mindkét körfolyam típus előfordul mind a mobil, mind az ipari alkalmazások-

nál. 

1.11.1 Nyitott körfolyam jellemzői 

A nyitott körfolyam felépítése a 76. ábrán látható. Nyitott körfolyamnál a mun-

kafolyadék tartály mint aktív elem vesz részt. A szivattyú a tartályból felszívja 

az olajt, majd irányító elemeken keresztül a munkavégző elemhez juttatja. Az 

elemből elfolyó olaj kondicionálás után ismét a tartályba jut. 

Nyitott körfolyam előnyei: Nyitott körfolyam hátrányai: 

– hidromotor és munkahenger is 

működtethető, 

– korlátlan számú elemmel bő-

víthető, 

– nagy tartály miatt nincs szük-

ség a munkafolyadék hűtésére. 

– nagy helyigény, 

– nagy munkafolyadék tartály 

kell, 

– nagyobb a szennyeződés beke-

rülésének veszélye, 

– a szívóágban kavitáció alakul-

hat ki. 

A 76. ábra első sorában a legegyszerűbb nyitott körfolyam látszik. A szivattyú a 

tartályból felszívott olajjal közvetlenül mozgat egy hidromotort, vagy munka-

hengert. A visszafolyó ágon az olaj visszajut a tartályba. Ennek a körfolyamnak 

a hátránya, hogy nem változtatható a hidromotor fordulatszáma és a forgásirá-

nya, a munkahenger csak egy irányba működik, valamint a szivattyú nincs véd-

ve túlterhelés ellen. 

A második sorban egy 4/2-es útváltó került beépítésre. Az útváltó segítségével a 

motornak változtatni tudjuk a forgásirányát, a munkahengert pedig mindkét 

irányba tudjuk járatni. 
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76. ábra Nyitott körfolyam felépítése lépésről-lépésre 

A harmadik sorban a rendszerbe építettünk egy nyomáshatárolót, ami a szivaty-

tyút védi a túlterheléstől. A nyomáshatároló nyitónyomása a szivattyú által még 

elviselt maximális nyomásra van beállítva. A munkavégző elem fordulatszámát, 

illetve sebességét egy kétutas áramálladósító szeleppel változtathatjuk. Az 
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áramállandósító terhelésváltozástól függetlenül képes azonos térfogatáramot 

biztosítani a fogyasztó felé. 

A negyedik sorban a konstans szállítású szivattyú helyére egy változtatható 

nyelésű szivattyú kerül. Ezzel a megoldással fokozatmentesen változtathatóvá 

válik a folyadékmennyiség. A 4/2-es útváltó helyére egy 4/3-as kerül. Üresjá-

ratban a szivattyú tehermentesítve van, ilyenkor szűrőn és hőcserélőn keresztül 

áramlik az olaj a tartályba. 

 

A zárt körfolyam felépítése a 77. és 78. ábrán látható. Zárt körfolyamot sokszor 

alkalmaznak mobilhidraulikában kis helyigénye miatt, azonban csak hidromotor 

üzemeltethető vele. A zárt körfolyamnál a szivattyú nem a tartályból szívja a 

folyadékot, hanem a hidromotor kifolyóágából. A tartályra csak a résveszteség 

miatt elfolyt olaj pótlására van szükség. 

Zárt körfolyam előnyei: Zárt körfolyam hátrányai: 

– kis helyigény, 

– kisebb a külső szennyeződés 

bekerülésének veszélye, 

– kis hidraulikaolaj tartály kell, 

– nincs kavitációveszély. 

– nehezen bővíthető, 

– csak hidromotor hajtására al-

kalmas, 

– a folyadékot hűteni kell, 

– a résveszteségeken elfolyó 

olajat pótolni kell szervo szi-

vattyúval.  

A legegyszerűbb zárt körfolyam a 77. ábra első sorában látható. Egy változtat-

ható nyelésű szivattyú és hidromotor van összekötve. A fordulatszám és a for-

gásirány a nyelőtérfogat változtatásával lehetséges. Ez egy ideális rendszer, 

mert az elemeken nincs figyelembe véve résveszteség. 

A második sorban mindkét ágba nyomáshatárolók kerültek beépítésre. A fela-

datuk, hogy a szivattyút és motort megvédjék a túl nagy terheléstől. Ha a nyo-

móágban a nyitónyomásnál nagyobb nyomás jelentkezik a folyadék a nyomás-

határolón keresztül áramlik az elfolyó ágba. A nyomáshatárolók üzem közben a 

szivattyút védik, míg nyugalmi helyzetben a hidromotort, tehát primer és sze-

kunder védelmi funkciót is betöltenek. 

A harmadik sorban már megjelenik a résveszteség. A résolaj a tartályba kerül 

elvezetésre, azonban nem pótolja semmi a rendszerben, amely kavitációt okoz-

hat. 
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77. ábra Zárt körfolyam felépítése lépésről-lépésre 

A negyedik sorban az rendszerből elvezetett olajat egy szervo szivattyú tölti 

vissza a rendszerbe visszacsapó szelepeken keresztül. A betöltendő olajmennyi-

séget egy nyomáshatároló feszíti elő. A rendszerből elvezetett olaj hűtőn ke-

resztül a tartályba áramlik. 
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A teljes zárt körfolyamot a 78. ábra mutatja. A rendszerben kialakuló résveszte-

ségeket egy szervo szivattyú pótolja. A szervo szivattyú a főszivattyú szívóágá-

ba szállít és a résveszteségekkel csökkent térfogatárama jut vissza a tartályba a 

nyomáshatárolón keresztül. A nyomáshatároló biztosítja a főszivattyú szívó-

ágának előfeszítését, amely a kavitáció kialakulását akadályozza. A szervo szi-

vattyú feladata tehát pótolni a résolaj veszteséget és cserélni a körben keringő 

munkafolyadékot. A szervo kör kifolyóágában helyezkedik el a szűrő és a hő-

cserélő. A szervo szivattyú szállítási irányát az öblítő szelep  állása határozza 

meg Az öblítő szelep hidraulikusan vezérelt, vezérlése a főkör két ágáról törté-

nik. Az öblítő szelep az előfeszítő nyomáshatárolót mindig a kisnyomású ágra 

kapcsolja. A szervo szivattyú által szállított folyadék a kis nyomású körbe a 

visszacsapó szelepen keresztül áramlik be.  

 

78. ábra Zárt körfolyam kapcsolási vázlata 

1.11.2 Szivattyúk beépítési megoldásai 

 

79. ábra Energiaátalakítók működési sebessége 
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Hidraulikus rendszerek tervezésekor figyelembe kell venni, hogy üresjárásnál, 

amikor a szivattyú dolgozik, de nincs munkavégzés, a szivattyú terhelését mi-

nimálisra csökkentsük. Abban az esetben, ha a rendszerbe zárt középhelyzetű 

útváltót kell beépíteni a szivattyú által szállított folyadék a nyomáshatárolón 

keresztül a tartályba folyik. Ehhez szükséges, hogy a nyomáshatároló nyitó-

nyomásának megfelelő nyomást épüljön fel a szivattyú nyomóágában. Ha a 

nyomáshatárolóval párhuzamosan kapcsolunk egy útváltót (80. ábra) az ábrán 

látható helyzetben az útváltón fog a tartályba áramlani a folyadék, méghozzá az 

útváltón való áramlás közben fellépő nyomásnak megfelelő nyomással, ami két 

nagyságrenddel kisebb, mint a nyomáshatároló nyitónyomása. Így a szivattyú 

tehermentes marad. Az útváltó átkapcsolásával a nyomáshatároló újra aktív 

szerepet kap és betölti védelmi funkcióját. Az átváltásokkal járó dinamikus je-

lenségek miatt negatív túlfedésű útváltó használata javasolt. 

 

80. ábra Szivattyú tehermentesítése útváltóval 

A 81. ábrán egy elővezérelt nyomáshatárolóval védett szivattyú tehermentesíté-

se látható. Az elővezérlő szelep elé kötött útváltó átfolyó állásban nem engedi a 

fojtószelepen áthaladó folyadékot az elővezérlőre, hanem a tartályba vezeti. Így 

nem nyit ki a nyomáshatároló, a szivattyút csak a fojtás előtt kialakult nyomás 

terheli. 
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81. ábra Szivattyú tehermentesítése elővezérelt nyomáshatárolóval 

A fentebbi két megoldás közül a 80. ábrán szereplőt akkor használjuk, ha a 

nyomáshatároló rendszerhez való illesztése dinamikus, a 81. ábrán lévőt, pedig 

ha statikus. 

Hidraulikus rendszerekben előfordul, hogy a munkavégző elem sebessége, for-

dulatszáma változzon a működés során. A sebesség változtatása történhet foko-

zatosan, vagy fokozatmentesen. 

Többszivattyús rendszereknél két alapvető esetet különböztetünk meg: 

– különálló folyadékköröket táplálnak, 

– közös folyadékkörre dolgoznak. 

Közös folyadékkör esetén a két-, esetleg több szivattyú alkalmazását a rendszer 

változó térfogatáram, illetve teljesítmény igénye indokolja. Többszivattyús 

rendszer felépíthető különálló szivattyúkból, vagy szivattyúcsoportból. A szi-

vattyúcsoport tagjainak felépítése a térfogatáram, illetve teljesítmény igényhez 

igazodik. Emiatt egyrészt kis terhelésű, nagy nyelőtérfogatú, másrészt nagy 

terhelésű, kis nyelőtérfogatú szivattyúkból épülnek fel a szivattyúcsoportok. 

Amikor a rendszer térfogatáram igénye nagymértékben változik a 82. ábrán 

látható megoldás indokolt. Az S1 és S2 szivattyúk állandó szállításúak, különbö-

ző Q1 és Q2 térfogatárammal. Mindkét szivattyút ugyanaz a nyomáshatároló 

védi. Az alsó útváltóval szabályozhatjuk a folyadékmennyiséget, a felsővel pe-

dig a munkavégző elemet vezérelhetjük. Az alsó útváltó középső helyzetében a 

két szivattyú térfogatárama összeadódik és Q = Q1 + Q2 térfogatáram folyik a 

fogyasztóhoz. Az útváltó 1. helyzetbe kapcsolásával Q1, 2. helyzetbe állításával 

Q2 térfogatáram jut el a fogyasztóhoz. Az útváltó 1., illetve 2. helyzetbe állítá-

sakor a lekapcsolt szivattyú tehermentesített állapotba kerül. 
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82. ábra Több sebességfokozat előállítása két szivattyú és egy útváltó 

segítségével 

A 83 ábrán egy lépcsős teljesítményvezérlés látható külső vezérlésű nyomásha-

tárolóval. Az 1. szivattyú Q1 térfogatáramot szállít, p1 nyomáson nyit a nyo-

máshatárolója. A 2. szivattyú Q2 térfogatáramot szállít és p2 nyomáson nyit a 

nyomáshatárolója. Ha a terhelés kisebb, mint p1 nyitónyomás, mindkét szivaty-

tyú folyadékot szállít a fogyasztóhoz Q = Q1 + Q2 térfogatárammal. Ha a terhe-

lés eléri a p1 nyitónyomást, az 1. szivattyú a tartályba szállít, a 2. szivattyú tér-

fogatárama fog a fogyasztóhoz eljutni. Az 1. nyomáshatároló vezérlőjele a 2. 

szivattyú nyomóágához van kötve, így amikor kialakul a p1 nyitónyomás, az 1. 

szivattyú nem p1 terheléssel fut, hanem megközelítőleg terheletlenül jár. Ezzel a 

megoldással tehermentesítve kapcsoltuk le az 1. szivattyút. A 2. szivattyú a 

visszacsapó szelep zárása miatt nem dolgozik rá a kikapcsolt 1. szivattyúra. 

 

83. ábra Lépcsős szivattyú szabályozás tehermentesítéssel 

Minél jobban ki akarjuk használni a hajtómotor teljesítményét, annál több ál-

landó szállítású szivattyút kapcsolhatunk össze. Egy háromszivattyús rendszer 

látható a 84. ábrán. A három szivattyú három különböző nyomásszinten kapcsol 
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le, így három különböző terhelés mellett négy különböző sebesség jön létre a 

fogyasztón. A lekapcsolt szivattyúk tehermentesítése tehermentesítő útváltókkal 

történik. 

 

84. ábra Lépcsős szivattyú szabályozás állítható szivattyúval 

Ha teljes mértékben ki szeretnénk használni a hajtómotor teljesítményét végte-

len sok állandó szállítású szivattyút kellene összekapcsolni. Emiatt gazdaságo-

sabb, ha változatható munkatérfogatú szivattyút használunk és a munkatérfogat 

változtatását a rendszer teljesítmény igénye vezérli. 

Kis teljesítményű rendszereknél használható a 85. ábrán látható megoldás. A 

szivattyú munkatérfogatának állítása egyszeres működésű hidraulikus munka-

hengerrel történik. A nyomóágból vett nyomásjelet a dugattyúra kötjük, ami a 

rugóerő ellenében fogja szabályozni a szivattyú nyelését. A terhelés növekedé-

sével először a kisebb merevségű rugó ellenében mozdul el a dugattyú és kis 

nyomásnövekedésre nagy mértékben csökken a munkatérfogat, azaz a szállítás. 

Ha az összenyomódás mértéke eléri a merevebb rugót, a két rugó sorba kapcsolt 

rendszerként működik és nagyobb nyomásemelkedés kisebb munkatérfogat 

csökkenést okoz. A terhelés-szállítás diagramon jól látható, hogy a teljesítmény 

jelleggörbét jól megközelíti a teljesítmény szabályzó jelleggörbéje. Ha több 

rugót tennénk a rendszerbe elérhető lenne a folyamat során a teljes teljesítmény 

kihasználása. 
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85. ábra Teljesítmény szabályozás állítható szivattyúval 

A 86. ábrán egy LR teljesítmény szabályzó látható. A szabályzó a szivattyú 

felvett nyomatékát (M) és fordulatszámát (n) állandó értéken tartja. A szivattyú 

a nMP  2  felvett mechanikus teljesítményt QpP   hidraulikus telje-

sítménnyé alakítja. A nyomás függ a terheléstől, a térfogatáram pedig a billen-

tési szögtől. A szabályzó lényege, hogy a nyomás és térfogatáram szorzatát ál-

landó értéken tartja a billentési szög változtatásával. 

 

86. ábra Teljesítmény szabályozás elvi megoldási lehetősége 

A szabályzás kezdetén a térfogatáram maximális, míg a végén a nyomás maxi-

mális. Az üzemi nyomás az állítódugattyúban lévő mérődugattyúra hat, amely 

egy himbát mozgat. A himbát egy változtatható rugóerejű rugó tartja egyen-

súlyban. Ha megnő a terhelés, a himba elbillen és a vezérlő szelepet működtet-
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ve a szivattyút visszabillenti. Emiatt addig csökken a szállítás, amíg a Qp   

szorzat vissza nem áll az eredeti értékre. Így tehát biztosítva van folyamatosan a 

rendelkezésre álló teljesítmény. 

A 87. ábrán látható megoldást nagy teljesítményű rendszereknél használják. A 

szivattyú nyomóágából vett nyomásjelet egy rugófeszítésű munkahengerre ve-

zetjük. A henger egy karon keresztül mozgatja az állítómechanizmus tolattyúját, 

amely az állítómechanizmus mozgását befolyásolja. Az állítódugattyú munkate-

rébe egy szervo szivattyú szállítja a munkafolyadékot. A terhelés növekedése 

miatt a munkahenger dugattyúja a rugóerő ellenében elmozdul és elmozdítja az 

állítótolattyút balra. A tolattyú elmozdulása miatt az állítóhenger előtti és mö-

götti tér összeköttetésbe kerül, így a nyomások kiegyenlítődnek. A két oldali 

felületek nagysága különböző, emiatt az állítódugattyú is balra mozdul csök-

kentve a szivattyú munkatérfogatát, ezáltal a szállított folyadékmennyiséget. A 

célunk, hogy a teljesítmény hiperbolát minél jobban megközelítsük (P = állan-

dó). A mérőhengerbe ezért nem egy rugót helyezünk, hanem több különböző 

merevségűt, hogy a terhelésváltozással a szállított térfogatáram is hiperboliku-

san változzon. 

 

87. ábra Teljesítmény szabályzó elvi felépítése 

A nagy teljesítményű hidrosztatikus hajtásoknál a kimenő n2 sebesség a szivaty-

tyú, vagy/és a hidromotor nyelőtérfogat változtatásával lehetséges. Ez alapján 

megkülönböztetünk primer vezérlést, szekunder vezérlést, primer-szekunder 

vezérlést. 
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88. ábra Primer és szekunder vezérlés jellemzői 

A primer vezérlésű körfolyam elvi felépítése a 88. ábra felső sorában látható. 

Egy változtatható szállítású szivattyúból és egy állandó nyelésű motorból áll. A 

maximális, illetve a minimális motor fordulatszám: 
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A motortengelyen levehető elméleti nyomaték: 

állpqM 
22

2

1


 

A hidromotor által leadott teljesítmény: 

222222222
2

2

1
2 npqnpqnMMP  


  

Ez a hajtás állandó külső terhelés mellett állandó nyomaték leadására képes a 

külső fordulatszámtól függetlenül. 

Szekunder vezérlésű hajtás látható a 88. ábra középső sorában. A szivattyú ál-

landó szállítású n1 fordulatszámmal. A hidromotor nyelőtérfogata változtatható. 

Maximális és minimális fordulatszám: 
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A motor tengelyén levehető elméleti nyomaték: 

.
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A tengelyen levehető nyomaték: 
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miatt a nyomaték hiperbolikus. Ez a hajtás állandó teljesítmény 

leadására képes. 

Primer/szekunder vezérléskor mind a szivattyú, mind a motor változtatható 

nyelőtérfogatú (88. ábra alsó sor). A hajtás jelleggörbéje a két előbbi hajtás ösz-

szegzéséből alakul ki. Ezt a hajtást alkalmazzák munkagépek esetén. A gép 

hajtása munkavégzéskor primer, utazáskor szekunder vezérléssel történik. 
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1.11.3 Nyomáshatárolók beépítési megoldásai 

A nyomásirányítók a hidraulikus rendszerben, vagy annak valamely ágában 

fellépő nyomást, vagy nyomáskülönbséget befolyásolják. A nyomáshatárolók 

feladata lehet biztonsági-, túlfolyó-, előfeszítő-, ellenállás szelep. 

A hidraulikus rendszerekben a szivattyút védeni kell a magas nyomásoktól, 

amelyek károsíthatják. A szivattyúkat nyomáshatárolóval védik a túl nagy ter-

heléstől (primer védelem), amely a folyadékot a tartályba vezeti és megakadá-

lyozza a szállítást a rendszer felé, amíg a terhelés elfogadható szintre csökken. 

Hidraulikus rendszerekben gyakran előfordul, hogy hidromotorral, vagy mun-

kahengerrel mozgatott teher a rendszer lekapcsolása után nem áll meg azonnal, 

hanem tehetetlensége miatt még mozog. Ilyenkor a hidromotor, vagy munka-

henger szivattyúüzembe dolgozik és folyadékot szállít. Ha a rendszerben nincs 

védőelem, ami a szivattyú lekapcsolása után az energiaátalakítókat védi, káros 

nyomásnövekedés jön létre, amely tönkreteheti a rendszert. Emiatt a rendszer 

munkavégző elemeit nyomáshatárolók beépítésével, úgynevezett szekunder 

védelemmel látják el. 

A 89. ábrán primer és szekunder védelemmel ellátott körfolyamok láthatók. 

A primer védelem a szivattyút védi, tehát amíg a szivattyú működik addig kell a 

védelemnek is működni. Emiatt a primer védelem aktív védelemnek tekinthető, 

mert a szivattyú működése közben funkcionál. A primer nyomáshatárolót arra a 

nyitónyomásra kell beállítani, amely a szivattyú terhelése szempontjából még 

nem okoz károsodást. A nyomáshatároló p – Q karakterisztikája nem konstans, 

hanem lineáris, tehát a terhelés növekedésének hatására folyamatosan bővülő 

keresztmetszeten engedi át a folyadékot a tartály felé. 

A szekunder védelem felépítése más hidromotornál és más munkahengernél. A 

szekunder védelem a rendszer lekapcsolása után kap szerepet, tehát passzív 

védelemnek tekinthető. A szekunder védelem lényege, hogy a lekapcsolás utáni 

mozgások miatt kialakuló folyadékáram el tudjon távozni az energiaátalakító 

szívóágába. Hidromotornál a kipörgés során termelt folyadékot nyomáshatáro-

lón keresztül visszavezetjük a másik ágára, így egy zárt körfolyam alakul ki. 

Amíg szivattyú üzemmódban kialakul akkora nyomás, az egyik ágban, amely 

kinyitja a nyomáshatárolót, a körfolyam fennáll és a motor kipörög. Vizsgáljuk 

meg, hogy hidromotornál mekkora nyomásra kell beállítani a nyomáshatároló-

kat! 
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89. ábra Primer/szekunder védelem, aktív/passzív szerepek bemutatása 

A motor terhelése motor üzemmódban: 

hmmot
pqM 
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1
 

A motor terhelése szivattyú üzemben: 

hm

sziv
pqM
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1
  

A nyomatékarányokat felírva: 
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Tehát a motorüzemhez képest 
2

1

hm


-tel nő a motortengely terhelése. Így a 

nyomáshatárolón beállítandó nyomás: 
max2

1
pp

hm

nyitó



, ahol pmax a motor 

maximális terhelése. 

A valóságos helyzetben azonban nem elég rövidre zárni a motort, mert a rés-

veszteséget pótolni kell. Emiatt a tartályra kell kötni a védőkapcsolást, hogy a 

tartályból tudjon felszívni a résveszteségnek megfelelő mennyiségű olajat a 

motor. 

Kettősműködésű munkahengerek védelménél is hasonló a probléma, mivel a 

dugattyú két oldalának nem egyforma a felülete. Emiatt szivattyú üzemben az 

olajtöbbletet el kell vezetni, vagy az olajhiányt fel kell szívni a tartályból. 

Léteznek egy és két nyomáshatárolóval megvalósított szekunder védelmek, 

azonban minkét esetben gondoskodni kell arról, hogy a nyomáshatárolón csak 

egy irányba folyjon az olaj. A munkafolyadék egyenirányítása miatt visszacsa-

pó szelepeket kell a rendszerbe beépíteni. 

 

90. ábra Nyomásfokozatokat eredményező kapcsolás 

A 90. ábrán látható kapcsolás három különböző nyomásfokozat biztosítását 

teszi lehetővé közvetlen vezérlésű nyomáshatárolók alkalmazásával. Az alsó 
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4/3-as útváltó „0”, „1”, vagy „2” állásától függően az 1., 2., vagy 3. nyomásha-

tárolók a rendszer nyomását p1, p2, illetve p3 értékben maximalizálják. 

1.11.4 Áramirányítók beépítési megoldásai 

Állandó nyelőtérfogatú energiaátalakítók sebesség vezérlése áramirányítókkal 

csak rendszertechnikai veszteségek árán változtatható. Az áramirányító köthető 

az energiaátalakító be-, vagy kifolyóágába, illetve mellékági leágaztatásába is 

(92. ábra). A háromutas áramállandósító és a mellékági kapcsoláskivételével a 

fölösleges folyadékmennyiség a szivattyú nyomáshatárolóján keresztül a tar-

tályba áramlik. 

A fojtásos sebességvezérlés olcsó és egyszerű, azonban nem biztosítható a ter-

heléstől független állandó sebesség. Ennek bizonyítása a 91. ábra alapján: 

 

91. ábra Fojtóval végzett sebességállítás változó terhelés esetén 

Erőegyensúly a munkahengerre: 
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Térfogatáram a fojtón: 
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Behelyettesítve: 
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Az egyenleteket ábrázolva a v(F) jelleggörbe nem konstans, így a terhelés vál-

tozásától függően változik a sebesség. 

vmin → F = p1·A 

vmax → F = 0 

 

92. ábra Áramirányítók beépítési jellemzői 
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1.11.5 Útváltó beépítési megoldásai 

 

93. ábra Fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása útváltóval 

A mobil gépek hidraulikus körfolyamainál, amikor több energiaátalakítót kell 

vezérelni speciális hatutas útváltókat alkalmaznak rétegelt összeépítésben. Az 

útváltók kialakítása olyan, hogy egymáshoz való rendszertechnikai kapcsolatuk 

lehet soros, illetve párhuzamos (93. ábra).  

1.11.6 Visszacsapó szelepek beépítési megoldásai 

A nyitható visszacsapó szelep olyan speciális záró készülék, amely hidrauliku-

san nyitható, azaz záró irányú áramlást csak a vezérlőágban egyidejűleg fennál-

ló nyomás esetén tesz lehetővé. Nyitható visszacsapó szelepeket hidraulikus 

rendszerekben tartó, vagy töltőszelepként alkalmaznak. Tartószelepként nulla a 

résvesztesége, így fenntartja a lezárt tér nyomását. Zárt középállású útváltót 

nem lehet tehertartásra használni, mert a tolattyú nem zár résmentesen. 

A 94. és 95. ábrán látható körfolyamoknál egyszeres és kettős működésű mun-

kahenger által felemelt terhet kell tartani. Az útváltónak a vezérelt visszacsapó 

szelep biztos zárása miatt nyitott áramlási útkapcsolatú középállással kell ren-

delkeznie. Zárt középállás esetén a visszacsapó szelep csak résveszteség mérté-

kében tud zárni, így a teher lassan süllyedni fog. Süllyesztésnél áramlásszabály-

zót kell alkalmazni a süllyedési sebesség befolyásolására. 
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94. ábra Tehertartás nyitható visszacsapó szeleppel („a” megoldás) 

Kettős működésű munkahengernél a fojtón beállított v2 sebességnek kisebbnek 

kell lennie, mint a szivattyú QS térfogatárama, és a henger AD felülete által 

meghatározott sebesség. Ellenkező esetben süllyesztéskor a visszacsapó szelep 

vezérlő ágában csak pillanatonként fog megjelenni a nyitáshoz szükséges nyo-

más, amely miatt rángatózva fog süllyedni a teher. 

Az útváltó negyedik csatornája a kettős működésű munkahenger munkateréhez 

(AD) és a nyitható visszacsapó szelep vezérlőkamrájához csatlakozik. A zárt 

állapotú nyitható visszacsapó szelep p2 nyitónyomása a terhelési nyomás 

(
d

A

F
p  ) töredéke. A süllyedési fázis említett túlfolyószelepes üzemmódja 

miatt a vezérlőág nyomását célszerű a minimálisan szükséges p2 nyomáson tar-

tani. Ez esetben a túlfolyó szerepét a 2. nyomáshatároló veszi át. 
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95. ábra Tehertartás nyitható visszacsapó szeleppel („b” megoldás) 

A 95. ábrán a vezérelt visszacsapó szelepnek résolaj csatornája is van. A résolaj 

vezeték nélküli megoldásnál a kifolyóág nyomása a vezérlőnyomás ellen hat. 

Olyan esetben, ha a vezérelt visszacsapó szelep kifolyóága terhelt („b megol-

dás” esetén a fojtószelep adja a terhelést) , akkor a kisebb nyitónyomás szük-

séglet miatt a résolajvezetékkel rendelkező kivitelt kell alkalmazni. 

 

96. ábra Hidraulikai zár kialakítása kettős visszacsapó szeleppel 
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Vezérelt kettős visszacsapó szelep alkalmazására akkor van szükség, ha mind-

két irányban reteszelni kell a munkahenger helyzetét (96. ábra). 

 

1.11.7 Együttfutás-szinkronizálás 

Szinkronvezérlést akkor alkalmaznak, ha több mozgásnak kell egyszerre azonos 

sebességgel végrehajtódni. 

Hidraulikus rendszereknél használt szinkronizálási megoldások: 

– Energiaátalakítók mechanikus csatlakoztatása, 

– Energiaátalakítók soros kapcsolása, 

– Önálló folyadékkörök használata, 

– Térfogatáram osztása: 

- Hidromotorokkal, 

- Áramirányítókkal, 

- Áramosztókkal. 

A szinkronmozgás legegyszerűbb megoldása az elemek mechanikus csatlakoz-

tatása. Gyakorlatban azonban nem elterjedt, mert az összekötő elem befeszülé-

se üzemzavart, vagy tönkremenetelt okoz. 

Az energiaátalakítók soros csatlakoztatásának lényege, hogy az első elem által 

kiszorított folyadék jut el a másodikhoz. Egyoldali dugattyúrúd kivezetésű 

munkahengereknél fontos, hogy az első henger dugattyúrúd felöli felülete meg-

egyezzen a második henger dugattyúfelületével. Kétoldali dugattyúrudas henge-

reknél a dugattyúfelületeknek meg kell egyezni. Hidromotorok esetén ez a 

megoldás nem lehetséges, mert az első motor volumetrikus veszteségei miatt a 

másodikra mindenképp kevesebb folyadékmennyiség jut, így a fordulatszámuk 

sem fog megegyezni. 

Önálló folyadékkörök alkalmazásának alapvető feltétele a kettős működésű 

munkahengereket vezérlő útváltók tolattyúinak szinkronmozgatása (97. ábra). A 

szinkronizálás pontosságát ebben az esetben az azonos nyelőtérfogatú és fordu-

latszámú szivattyúk volumetrikus hatásfokának, valamint az útváltók résveszte-

ségeinek eltérése határozza meg. 
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97. ábra Együttfutás útváltók összekapcsolásával 

A térfogatáram osztásával történő szinkronvezérlésnél az energiaátalakítók 

rendszertechnikailag párhuzamosan kapcsoltak. Azonos geometriai térfogatú 

hidromotorok összekapcsolásával az együttfutás pontosságát a motorok 

volumetrikus hatásfokainak különbsége határozza meg (98. ábra). Ez a megol-

dás költséges, mert a hidromotorok jóval drágábbak, mint az eddig említett 

megoldások. 

 

98. ábra Együttfutás hidromotorok összekapcsolásával 

Együttfutás áramosztókkal, vagy fojtókkal való megvalósítása a szinkronmoz-

gás pontossági követelményeitől és a terhelés változásától függ. Abban az eset-

ben, amikor csekély pontosságú szinkronfutás is megengedett, valamint a kettős 

működésű munkahengerek lökete mentén a külső terhelés csak kis mértékben 

változik, megfelelő a fojtókkal történő szinkronizálás (99. ábra A és B). A foj-
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tók áramlási keresztmetszeteit a a terhelésnek megfelelően kell beállítani. Az 

„A” estben mindkét mozgásirányban biztosítják a fojtók a szinkronmozgást. A 

„B” estben csak a dugattyú kifelé járásakor kapnak szerepet a fojtók, visszajá-

ráskor nincs szinkronizálás, mert a folyadék a visszacsapó szelepeken áramlik. 

Amikor a szinkronmozgás pontossága fontos és a külső terhelés is nagy mér-

tékben változik áramállandósító bekötése indokolt. Ha mindkét mozgásirányba 

kell biztosítani az együttfutást, a négy fojtószelep helyett négy áramállandósítót 

kell beépíteni. Egyenirányító kapcsolás (Graetz-kapcsolás) alkalmazásával 

azonban elég két áramirányító is. Ebben az esetben azonban a két mozgásirány 

sebessége eltérő lesz, mivel a dugattyúfelületek nem egyformák. Hidromotor 

esetén ez nem probléma, mert minkét forgásirányba ugyanannyi a szállítása. 

 

99. ábra Együttfutás áramirányítók alkalmazásával 

Áramosztókkal történő szinkronizálást mutat be a 100. ábra. Ha csak az egyik 

mozgásirányba kell szinkronizálni egy, ha mindkét irányba kell szinkronizálni 

két áramosztót kell beépíteni. 
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100. ábra Együttfutás áramosztók alkalmazásával 

1.12 Hidraulikus rendszertervezés - elemkiválasztás 

1.12.1 Hidraulikus rendszer veszteségei – hatásfok 

A hidrosztatikus rendszerekben a teljesítmény átvitel csak veszteségek árán 

valósítható meg. A veszteségek lehetnek mechanikai veszteségek, amelyek a 

mechanikai, vagy folyadéksúrlódás miatt keletkeznek, illetve lehetnek 

volumetrikus veszteségek, amelyet a tömítetlenség miatt a réseken elszivárgó 

résáram okoz. A mechanikai veszteségek a nyomást, a volumetrikus vesztesé-

gek a sebességet befolyásolják. Egy tetszőleges körfolyam veszteségeit mutatja 

a 101. ábra. 

 

101. ábra Energiafolyam ábra 
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Keletkezésük helye szerint a rendszer veszteségei: 

– Rendszer eleminek veszteségei (irányító elemek, energiaátalakítók), 

– Csőrendszeri veszteségek, 

– Rendszertechnikai veszteségek. 

– A szivattyúk és hidromotorok veszteségei a kagylódiagramból leolvashatók 

(103. ábra), a munkahengerek veszteségei, pedig a hidromechanikai hatás-

fokkal vehetők figyelembe (102. ábra). 

– Az irányító elemek veszteségei a gyártó által elkészített katalógusokból le-

olvashatók. 

– A csővezeték veszteségei áramlástani egyenletekkel kiszámíthatók: 

– )(
2
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ii

i

i

iiveszt
v

d

l
vp 


  

1.12.2 Munkahenger kiválasztás lépései 

A munkahengerek szükséges méreteinek meghatározásához ismerni kell a ter-

helőerő nagyságát, a sebességet, elmozdulást, és a megfogás módját. 

 

102. ábra Munkahenger paraméterei – hatásfok 

 

Egy kettősműködésű munkahenger kiválasztása: 

A dugattyú erőegyensúlya alapján: 

0
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Vezessük be a következő összefüggéseket: 
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Az egyenlet rendezése után, behelyettesítve az összefüggéseket: 

)
1

(
21

pp

F
A

hm

D








, illetve 
Dn

AD 


4
 

A p1 nyomás célszerűen a tervezett szivattyú névleges terhelésének 80-90%-ára 

választható. A p2 nyomás a visszafolyó ág ellenállásától függ. Tényleges értéke 

a végleges körfolyam ismeretében határozható meg. A hidromechanikai hatás-

fok értékét a 102. ábrán lévő diagramból határozható meg, amely 0,92 - 0,95 

lehet. A dugattyúfelület viszonyt a katalógus méretsorából kell választani 

(φ=1,25; 1,4; 1,6; 2) 

A kiválasztásnál a számított értékekhez legközelebb eső paraméterekkel rendel-

kező munkahengert kell választani. Így Dn és dn ismeretében a tényleges nyo-

más: 

D

d

Dhm
A

Ap

A

F
p







2

1


 

Ezután ki kell választani a munkahenger megfogási módját (38. ábra). A hosszú 

löketű, nagy terhelésű karcsú dugattyúrúddal rendelkező munkahengereket ki-

hajlásra is ellenőrizni kell. Kihajlás vizsgálatakor a munkahengert egy megfo-

gási helyek közti dugattyúrúd átmérőjű merev rúdnak tekintjük. 

A kritikus törőerő: EI
L

F

h

krit

















min

2


 

Fkrit – a kritikus törőerő, 

Lh – a kihajlási hossz (lásd 38. ábra), 

Imin – a dugattyúrúd másodrendű nyomatéka 
64

4

min


n

d
I  , 

E – a dugattyúrúd anyagának rugalmassági modulusa 

       (Eacél=2,1·10
5
MPa) 

Ha a kritikus törőerő nagyobb, mint a terhelő erő biztonsági tényezővel növelt 

értéke, akkor a munkahenger megfelel, ellenkező esetben nagyobb átmérőjű 

dugattyúrudat kell választani, vagy a lökethosszat csökkenteni. 
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1.12.3 Szivattyú kiválasztás lépései 

Hidraulikus szivattyú kiválasztásakor meg kell határozni a rendszer által igé-

nyelt folyadékmennyiséget (Q) és a nyomócsonkra vonatkoztatott terhelést (p). 

A térfogatáram a fogyasztók sebességétől, illetve fordulatszámától függ, míg a 

nyomás a fogyasztók külső terheléséből és a rendszer nyomásveszteségeiből 

tevődik össze. Szivattyú kiválasztásakor a kagylódiagramból határozható meg a 

munkapont optimális értéke (103. ábra). A kagylódiagramból a szivattyú üzem-

vitelét jellemző legfontosabb összetartozó adatok kiolvashatók, úgymint a tér-

fogatáram (Q), terhelő nyomás (p), teljesítmény igény (P), fordulatszám (n), 

összhatásfok (ηö). Kiválasztásnál törekedni kell arra, hogy a munkapont a kagy-

lódiagram magjába, vagy annak közelébe essen, ahol maximális az összhatás-

fok. A szivattyú fordulatszámának (n), illetve terhelésének (p) változatásával a 

munkapont a legkedvezőbb helyzetbe állítható. 

 

103. ábra Szivattyú kagylódiagramja 

A szivattyú által elviselt nyomás értékét a tartálytól a visszafolyó ágon keresztül 

kell meghatározni (104. ábra). Minden egyes elem kiválasztásakor a jelleggör-

béjéből meghatározandó az adott térfogatáramhoz tartozó nyomásesés, amelye-

ket hozzáadva a fogyasztó nyomáseséséhez és a csővezeték nyomáseséséhez, 

kapjuk a szivattyú terhelését. 
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104. ábra Szivattyú által elviselt nyomás 

A nyomás csökkentésének lehetőségei: 

– Nagyobb átmérőjű, vagy rövidebb csővezeték, 

– Kisebb viszkozitású munkafolyadék, 

– Kisebb átfolyási ellenállású elemek használata, 

– Kisebb ellenállású szűrők használata. 

 

105. ábra Szivattyú szívóágának ellenőrzése 

A szivattyú kiválasztásához tartozik a szívóág ellenőrzése. Előfordulhat ugya-

nis, hogy a kedvezőtlen szívási viszonyok miatt kavitáció alakul ki a szívócső-

ben, amely a rendszer tönkremeneteléhez vezet. Szívóág ellenőrzését mutatja be 
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a 105. ábra. A szivattyú szívóágában a minimális megengedett nyomás ps > 0,5 

bar. 

A szívóág ellenőrzésekor a tartályban lévő folyadékfelszín (1) és a szivattyú 

szívótorka (2) közé kell felírni veszteséges Bernoulli-egyenletet: 
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A 105. ábra jelöléseivel az egyenletet egyszerűsítve: 

veszt
pHg

v
pp  

2

2

2

02
 

)(
2

321

2

d

lv
p

veszt


   

A kavitáció kialakulási esélyének csökkentése: 

Tervező részéről Üzemeltető részéről 

– Tartály előfeszítése, 

– Rövidebb szívócső, 

– Nagyobb átmérőjű szívócső, 

– Áramlási sebesség csökkentése, 

– A szivattyú szívómagasságának 

csökkentése a szivattyú tartály-

ba helyezésével. 

– Kisebb viszkozitású munkafo-

lyadék használata, 

– Kisebb ellenállású szűrő, 

– A tartályban lévő folyadékszint 

ellenőrzése és utántöltése, 

– Szivattyú fordulatszám csök-

kentése. 
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1.13 Hidraulikus hajtás alkalmazási példa 

Az építőipari, mezőgazdasági és kommunális járművek kormányzása ma már 

hidraulikus kormányzás. A hidraulikus kormányzás alapesetére mutat példát a 

106. ábra. A hidraulikus kormánymű a tengelyére szerelt kormánykerék elfordí-

tásával – az elfordulás irányának megfelelően – a kettős működésű munkahen-

ger egyik terét nyomó, a másikat pedig a visszafolyó vezetékkel köti össze. A 

szivattyú leállása esetén a kormánymű adagolóeleme szivattyúként folyadékot 

szállít a kormánykerék forgatásakor a kormányzó munkahengerhez. A 

háromutas áramállandósító beépítése miatt a motorfordulatszámtól függetlenül 

állandó folyadékmennyiség jut a munkahengerhez. 

 

106. ábra Orbitrol kormányzás felépítése
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2 Pneumatika alapjai 

2.1 Bevezetés 

A pneumatika igen vonzó hatással van a termelés gondját vállaló szakemberek-

re. Segítségével olyan eszköz áll rendelkezésre, amely a munkáskéz pótlására a 

legközvetlenebbül alkalmas; mozgat, szállít, emel, gyorsan és biztonságosan. 

Nem kényes az üzemi, vagy külsőtéri viszonyokra, jól illeszkedik a munkahe-

lyek körülményeihez. Bizonyos esetekben, ahol elektronikus automatikák nem 

alkalmazhatók (pl. robbanásveszély miatt vegyi üzemben, vagy bányákban stb.) 

szinte csak pneumatikus és hidraulikus vezérléseket találunk. 

A tiszta száraz levegő körülbelül 78%-ban nitrogént, 21%-ban oxigént, a fenn-

maradó 1%-ban pedig egyéb gázokat tartalmaz. Ez az összetétel lényegében 

változatlan tengerszint és kb. 20km tengerszint feletti magasság között, de sűrű-

sége a magasság emelkedésével arányosan folyamatosan csökken. A levegő 

sűrűsége 1 bar nyomáson 15ºC fokon 1,209 kg/m
3
. Ilyen körülmények mellett 1 

kg levegő tehát 0,827m
3
 térfogattal bír. A levegő jellemzően vizet is tartalmaz, 

a teljes nyomás ekkor a pára és a tiszta levegő nyomásának összege. A g/m
3
-

ben kifejezett páratartalmat nevezzük a levegő abszolút páratartalmának. A le-

vegő tulajdonságainak szempontjából azonban az is fontos információ, hogy 

mennyire van vízzel telítve a levegő, mennyi párát tud még felvenni. A páratar-

talmat megadhatjuk az adott hőmérsékleten maximális páratartalom százaléká-

ban is. Ezt nevezzük relatív páratartalomnak. Ha a levegő relatív páratartalma 

100% fölé emelkedik, akkor a benne levő pára kicsapódik, csapadék képződik. 

Egy adott légtömeg esetében azt a hőmérsékletet, amin a levegő kicsapódik 

belőle, harmatpontnak nevezzük. Annak a 20 ºC fokos levegőnek, aminek az 

abszolút páratartalma 4,8 g/m
3
 0 Celsius fok a harmatpontja. 

2.1.1 A sűrített levegő tulajdonságai (forrás[12]) 

A pneumatika meglepően rövid idő alatt elterjedt az ipari alkalmazás területein. 

Ennek alapvető oka, hogy vannak olyan gépesítési és automatizálási feladatok, 

melyek más energiahordozóval egyszerűen és gazdaságosan nem valósíthatók 

meg.  

 

 

A sűrített levegő – mint energiahordozó – legfontosabb pozitív tulajdonságai: 
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Előfordulás: A levegő gyakorlatilag mindenhol korlátlan mennyiségben áll 

rendelkezésre.  

Szállítás: A sűrített levegő csővezetéken nagy távolságra egyszerűen, 

könnyen szállítható. Az elhasznált levegő visszavezetésére nincs szükség.  

Tárolhatóság: Egy kompresszornak nem kell állandóan üzemelni ahhoz, hogy a 

sűrített levegő folyamatosan rendelkezésre álljon. A sűrített levegő tartályban 

tárolható és onnan elvezethető, illetve tartályokban szállítható.  

Hőmérséklettűrés: A sűrített levegő a hőmérséklet-változásokra érzéketlen, 

ez lehetővé teszi a biztonságos alkalmazását különleges hőmérsékleti viszonyok 

között is.  

Biztonság: A sűrített levegő robbanás- és tűzbiztos, nincs szükség drága 

biztonsági berendezések alkalmazására.  

Tisztaság: A sűrített levegő tiszta, tömítetlen vezetékeknél, elemeknél sem 

tud szennyeződés bekerülni a kiáramló levegő következtében. Erre a tisztaságra 

nagy szükség van például az élelmiszeriparban, fa-, textil-, és bőriparban.  

Felépítés: A munkavégző elemek felépítése egyszerű és ennek megfelelően 

olcsó.  

Sebesség: A sűrített levegő áramlási sebessége viszonylag magas, így jelen-

tős munkasebességek elérését teszi lehetővé. (A pneumatikus munkahengerek 

dugattyúsebessége például 1-2 m/sec nagyságrendű.)  

Állíthatóság: Sűrített levegőnél a sebesség fokozatmentesen vezérelhető, ill. az 

erőkifejtés fokozatmentesen szabályozható.  

Túlterhelhetőség: A sűrített levegővel működő készülékek meghibásodás 

veszélye nélkül túlterhelhetők.  

Ahhoz, hogy a pneumatika alkalmazási területe pontosan behatárolható legyen, 

meg kell ismerni negatív tulajdonságait is.  

Előkészítés: A sűrített levegő gondos előkészítést igényel. Az energiahordozó 

szennyeződést és nedvességet nem tartalmazhat. Ez az elemek élettartamát 

csökkentené. 

Összenyomhatóság: A sűrített levegővel működő hengerekkel nem lehet ter-

helés-független, egyenletes, ill. állandó dugattyúsebességet biztosítani.  

Erőkifejtés: A sűrített levegő csak egy meghatározott erőkifejtésig gazdasá-

gos. Normál üzemi nyomás (700 kPa, 7bar esetén) a lökettől és a dugattyúse-

bességtől függően, a határterhelés 20 000-30 000 N, 2000-3000 kp körüli érték.  
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Kipufogás: A kipufogó levegő zajos. Napjainkra a kifejlesztett hangtompító 

anyagok ezt a problémát nagyrészt kiküszöbölték.  

Költségek: A sűrített levegő viszonylag drága energiahordozó. A magas 

energiaköltségek nagy részben olcsó elemekkel és nagy teljesítménnyel (műkö-

dési sebesség) kompenzálhatók. 

2.1.2 Alaptörvények 

A levegő, gáznemű anyagként nem rendelkezik határozott alakkal, így felveszi 

környezete alakját, kitölti a rendelkezésére álló teret. Ennek megfelelően a le-

vegő összenyomható. A levegő, mint minden valóságos gáz, nem viselkedik 

ideális gázként, amelyen csak tovább „ront” a levegőben lévő pára jelenléte. 

Mégis közelítő számítások esetén, vagy csak a pneumatika alapvető összefüg-

géseinek feltárása során vizsgálhatjuk ideális gázként. 

Az ideális gáz a fizikában használt absztrakció, a gázok olyan egyszerűsített 

modelljét írja le, amelynek termodinamikai viselkedése egyszerű matematikai 

eszközökkel írható le. 

A gázok törvényszerűségei leírhatók a mozgó testekre vonatkozó fizikai törvé-

nyekkel, ha feltételezzük ideális voltukat, amihez a következő kritériumoknak 

kell teljesülniük: 

– A gázmolekulák saját térfogata elhanyagolható a gáz által betöltött térfogat-

hoz képest 

– A gázmolekulák egymásra sem vonzó, sem taszító hatást nem fejtenek ki, az 

ütközésektől eltekintve 

– A gázmolekulák egymással illetve az edény falával való ütközése rugalmas 

– A gázmolekulák átlagos sebességét és kinetikai energiáját a gáz hőmérsék-

lete adja meg 

– Azonos hőmérsékleten, azonos számú gázmolekula kinetikai energiája 

megegyezik, és független a gáz anyagi minőségétől 

A Boyle–Mariotte - törvény egyike a tökéletes (ideális) gázokra vonatkozó 

gáztörvényeknek. A törvény névadói: Robert Boyle (1627–1691) ír természet-

tudós és filozófus volt, aki ezt a törvényt 1662-ben fedezte fel. Edme Mariotte 

(1620–1684) francia fizikus tőle függetlenül 1676-ban szintén felfedezte. 

A Boyle–Mariotte-törvény kimondja, hogy egy adott mennyiségű ideális gáz 

térfogatának és nyomásának szorzata egy adott hőmérsékleten (izoterm) állan-

dó. Matematikailag kifejezve: 
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, ahol 

p – a gáz nyomása; 

V – a gáz térfogat; 

T – a gáz hőmérséklete. 

A Joseph Louis Gay-Lussac (1778 – 1850) francia vegyészről elnevezett Gay-

Lussac-törvény alatt általában az ideális gázok állandó térfogat (izochor) mel-

letti állapotváltozását leíró összefüggést értjük: 

Egy adott térfogatú gáz nyomása egyenesen arányos a hőmérsékletével, vagyis 

izochor feltételek között a gáz nyomásának és hőmérsékletének hányadosa ál-

landó: 
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Állandó nyomás mellett az ideális gáz viselkedését  Jacques Charles 1787 körül 

fogalmazta meg (Charles-törvény): 

Egy adott nyomású gáz térfogata egyenesen arányos a hőmérsékletével: 
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A három gáztörvényt: Boyle–Mariotte-törvényt, a Gay-Lussac-törvényt és a 

Charles-törvényt összevonva az egyesített gáztörvényt kapjuk: 

állandó
T

Vp

T

Vp







2

22

1

11  

 

A levegő a vele érintkező felületre a felülettel és a levegő nyomásával arányos 

erőt fejt ki: 

ApF   

Ezt a törvényszerűséget használja ki a pneumatika munkavégzésre, pld. a mun-

kahengerek működtetése esetén. (Lásd a vonatkozó fejez 
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2.2 A pneumatikus hálózat levegőellátása 

Ahhoz, hogy a levegő megfelelően előkészítve jusson el a pneumatikus háló-

zathoz, át kell esnie bizonyos előkészítési folyamatokon: 

– Előállítás kompresszorokkal. 

– Tárolás légtartályokkal. 

– Szárítás, hűtés és szennyeződések eltávolítása. 

– Továbbítás a hálózatban. 

– Kondenzvíz és olaj elvezetése. 

2.2.1 Kompresszorok 

Először tehát a kültéri levegőt sűríteni kell, azaz megfelelő nyomásra hozni. A 

kompresszorok ennek megfelelően lecsökkentik a gáz térfogatát, növelik a 

nyomását, és járulékosan a hőmérsékletét. A kompresszorban tehát hő keletke-

zik, amelynek elvezetése szükséges. A keletkezett hő mennyiségétől függően ez 

megvalósulhat hűtőbordákkal, külső rásegítéses léghűtéssel, nagyobb teljesít-

ményű kompresszorok esetében pedig vízhűtéssel. A jó hatású hűtés megnöveli 

a kompresszor élettartamát, ezen kívül fokozza a sűrített levegő hűtését is. A 

vízhűtés bevezetésével a léghűtés megtakarítható, vagy csökkentett teljesít-

ménnyel üzemeltethető. 

A kompresszorok működésük szerint alapvetően két csoportba oszthatóak: 

– Térfogat kiszorításos elven működő kompresszorok, ahol a levegő valami-

lyen zárt téren keresztül, a szívó- és a kimenőcsonk között összenyomódik, 

vagy csak egyszerűen szállítódik. Ezek lehetnek egyenes vonalú mozgást 

alkalmazó, forgattyús mechanizmussal ellátott, vagy forgómozgású beren-

dezések. 

– Áramlásdinamikai elven működő kompresszorok, amelyek egy nyitott téren 

keresztül, gyorsítva sűrítik a levegőt. 

Az alapvető kompresszor fajtákat a 107. ábra szemlélteti.  
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107. ábra Kompresszorok fajtái 

Az axiális kompresszorokban a forgórészen szárnyprofil alakú lapátok he-

lyezkednek el, amelyeket ellentétesen hajlított ún. állólapátok követnek. Egy 

ilyen forgó-álló lapátsor párost nevezünk fokozatnak. Egy ilyen fokozatból az 

axiál-kompresszorokban több is található, így növelve a kompressziós viszonyt. 

Ekkor az egymást követő fokozatok keresztmetszete folyamatosan csökken, 

hogy az axiális áramlási sebesség állandó maradjon. A levegő tengelyirányban 

lép be, illetve távozik a rendszerből. 

A radiál-kompresszorban egy járókerék forog, amelyben egy közös hátlapra 

szerelt hajlított lapátok helyezkednek el. A gáz tengelyirányban érkezik a rend-

szerbe, ahonnan a terelőlapátok vezetik megfelelő irányba, és sugárirányban 

távozna, ha nem gyűjtené össze a járókereket körülvevő csigaház, amelynek 

kimenőcsonkján egy diffúzorban csökken a gáz sebesség és nő a nyomása. 
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A dugattyús kompresszorok esetén a forgattyús mechanizmus által hajtott 

dugattyú hengerben végez alternáló mozgást a hengerfejen egy vagy több szívó 

és nyomószelep helyezkedik el. A szelepek vagy a gáznyomás különbsége vagy 

a gőzgépekhez és dugattyús motorokéhoz hasonló vezérlés nyitja-zárja. Ha a 

dugattyú a felső holtponttól az alsó felé (az ábrán balról jobbra) halad, a nyo-

mószelepek zárva vannak, a szívószelepek nyitnak és a kisnyomású gáz be-

áramlik a hengerbe. Az alsó holtpontnál a szívószelepek bezárnak, a dugattyú 

felső holtpont felé haladásakor a hengerbe zárt gáz térfogata csökken, nyomása 

nő. Amikor a hengerben lévő gáz nyomása eléri a nyomótérben lévő gáz nyo-

mását, a nyomószelepek nyitnak és a gáz kiáramlik rajtuk keresztül a nyomóve-

zetékbe. Nagyobb nyomás elérésének érdekében a dugattyús kompresszorokkal 

több fokozaton keresztül történő levegősűrítés is megvalósítható. Ilyenkor az 

első fokozatból kiáramló elősűrített levegő szinkron módon kerül be a második 

fokozat dugattyúterébe, amely a kompressziós viszonynak megfelelően kisebb 

térfogatú, és így tovább tudja sűríteni a gázt.  

A membrán kompresszorok lényegében hasonlóan működnek a dugattyús 

kompresszorokkal, csak a dugattyú teret a szívó-nyomó tértől egy membrán 

elválasztja, így a levegő sűrítés közben nem vesz fel olajat, így tisztább lesz.  

A csavarkompresszorok két megfelelően kialakított profilú egymáshoz kap-

csolódó csavarfelülettel rendelkező forgórészt tartalmaznak. A csavarszivaty-

tyúkban a gáz áramlása tengelyirányú. A működésnél megfigyelhető, hogy a 

beszívott gáz térfogata csavarkompresszorban nem változik, kompresszió csak 

akkor történik, amikor az utolsó kapcsolódó felületpár szétválik és a kompresz-

szorban mozgatott gáz-adag összeköttetésbe kerül a nyomóvezetékkel. Ez 

azonban nem jár pulzáló nyomásváltozással, a csavarkompresszor üzeme ke-

véssé zajos. A kompresszor ház és a csavarok fejszalagja között elkerülhetetle-

nül rés van, melyen visszaáramlás történik, ennek a nem kívánt szivárgásnak a 

mértékét a többszöri kapcsolódás labirint-tömítésként csökkenti. A csavar-

kompresszorokkal folyamatos üzemet szoktak tartani, lehetnek stabil beépítésű-

ek és hordozható kivitelűek. 

A csúszólapátos kompresszor hengeres házból és benne excentrikusan elhelye-

zett hengeres forgórészből áll. A forgórész két véglapja a ház síklapú fedeleihez 

fekszik fel kis réssel. A forgórészben radiális hornyok vannak, melyekbe a 

csúszólapátokat (lamellákat) helyezik el. A csúszólapátok külső élét forgás 

közben a ház hengeres csúszógyűrűi vezetik meg. A forgórész és a ház között 

sarló alakú tér alakul ki, melyet a csúszólapátok különböző térfogatú, egymástól 

eltömített cellákra osztanak. A forgórész körbefordulása alatt egy-egy cella tér-

fogata egy legnagyobb és egy legkisebb érték között periodikusan változik. A 

háznak azon a részén, ahol a cella térfogata növekszik, szívónyílást helyeznek 
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el, a csökkenő térfogatú részen pedig nyomónyílás van kiképezve. A szívónyí-

láson a cella fokozatosan megtelik kisnyomású gázzal, mely a nyomóoldalon a 

cella fokozatosan csökkenő térfogatából kiáramlik. 

A root kompresszorok esetén két egymásba illeszkedő párhuzamos tengelyen 

forgó „dugattyú” valósítja meg a levegőszállítást, térfogat-kiszorításos elven. A 

bejövő (szívó) oldal és a kimenő csonk között csak a levegő szállítása történi, a 

kompresszoron belül kompresszió nem alakul ki.  

A kompresszorok légszállítását szabályozni szükséges, hogy mindig megfelelő 

mennyiségű sűrített levegő álljon a rendszer rendelkezésére. A kompresszorok 

szabályozása többféle alapelv mentén valósulhat meg. 

Impulzusvezérlés, vagy leállásos szabályozás, melynek során a kompresszor-

nak két szabályozható állapota létezik: bekapcsolt, és kikapcsolt. Ebben az 

esetben a kompresszor után jellemzően egy légtartály kerül beépítésre, és meg 

van adva egy alsó és felső nyomáskorlát, amelyek között kell tartani annak 

nyomását. A legegyszerűbb megoldásban tehát a kompresszor szabályozását 

egy hiszterézis adja meg: a kompresszor alsó korlátnál bekapcsol, felső nyo-

máskorlátnál pedig ki. 

A másik lehetőség a folyamatos szabályozás, ahol a szállított légmennyiséget 

szabályozzuk a maximális és a minimális értékek között. Alacsony teljesítmé-

nyű rendszereknél megengedhető az ún. lefúvásos szabályozás, ahol a kimenő-

csonkon a fölösleges levegő egy lefúvató szelepen keresztül a kültérbe távozik. 

Ez értelemszerűen pazarló megoldás, miután a kompresszor folyamatosan ma-

ximális teljesítményen dolgozik. Emellett előfordulhat, hogy a rendszer „visz-

szadolgozik” kompresszorba, motorként hajtva azt. Bizonyos típusok, például a 

csavarkompresszor, könnyen visszahajthatóak ilyen módon. Ekkor a kimenő 

oldalon visszacsapó szeleppel kell a levegő-visszatérítést kiküszöbölni.  

A legfejlettebb megoldás a levegőigény függvényében a kompresszor levegő-

szállításának folyamatos szabályozása, ahol a bemenet a légtartály nyomása, a 

kimenet a kompresszor által szállított légmennyiség a szabályozás pedig a 

kompresszor fordulatszámán keresztül valósul meg. 

A kompresszor által szállított levegőmennyiség meghatározásánál két esetet 

különböztetünk meg. Ezek az elméleti légszállítás és a tényleges légszállítás. 

Dugattyús kompresszoroknál az elméleti légszállítás a mindenkori lökettérfogat 

és fordulatszám szorzataként határozható meg. A tényleges légszállítás függ a 

kompresszor típusától, volumetrikus veszteségétől, valamint az üzemi nyomás-

tól. Üzemeltetés szempontjából csak a valóban rendelkezésre álló, tényleges 

légszállítás ismerete fontos, mivel ez áll rendelkezésre a sűrített levegővel mű-

ködő készülékek energiaellátására. A DIN-szabványban közölt adatok tényleges 
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értékek (pl. DIN 1945). A szállított mennyiségek Nm3/perc, vagy Nm3/óra 

egységekben vannak megadva. 

A kompresszor által szállított sűrített levegő nyomásának két meghatározása 

lehetséges. Üzemi nyomás alatt a kompresszor szállító-, ill. tároló tartályában 

lévő, valamint a csővezetékben szállított levegő nyomása értendő. Munkanyo-

más az a nyomás, amelyre a mindenkori munkahelyen szükség van. A munka-

nyomás értéke az esetek többségében 600 kPa (6 bar). A pneumatikus elemek 

üzemi adatait is erre a nyomásértékre adják meg. 

2.2.2 Tárolás 

Bár lehetséges, a legtöbb esetben nem célszerű a pneumatikus hálózatot direkt 

módon a kompresszorteljesítményével meghajtani. Ennek oka, hogy egyrészről 

bizonyos kompresszorokból nem egyenletesen (lökésszerűen) távozik a levegő, 

másrészről a pneumatikus hálózatok levegő-felhasználása sem egyenletes, vi-

szont a kompresszor légszállítását a csúcsterhelésre kellene méretezni. Ezért 

szokás a sűrített levegőt ún. légtartályokban tárolni. Így a kompresszor a hálózat 

átlagos levegőfogyasztására méretezhető. A tartály ezen túl a nyomás ingadozá-

sát is kiegyenlíti. További tulajdonsága a levegőtartályoknak, hogy bennük a 

levegő lehűlhet, illetve a levegőben lévő nedvesség kicsapódik, mely elvezethe-

tő a rendszerből. A légtartályok tehát az alábbi fontos feladatokat látják el: 

– A légvezetékekben lévő nyomásingadozások kiegyenlítése; 

– A sűrített levegő tárolása a hálózat kompresszorteljesítmény feletti idősza-

kos igényeinek kiszolgálására; 

– A kondenzátumok, olajcseppek összegyűjtése és levegőhűtés; 

– A kompresszor gyors kapcsolásának megelőzése rövid periódusú terhelések 

esetén. 

A légtartályok hasznos kapacitása nem a térfogatukkal egyenlő, hanem a belő-

lük üzemi nyomáson kinyerhető levegő határozza meg, mivel a tartályban tárolt 

levegő nyomása jóval meghaladhatja a hálózatban ténylegesen felhasznált 

nyomásértéket. A légtartályok méretezésekor, illetve kiválasztásakor a követke-

ző tényezőket kell figyelembe venni: 

– A rendszer egy ciklusban felvett levegőmennyisége; 

– A kompresszor szabályozási módja, pld. Leállásos szabályozás esetén a 

kompresszor átlagos kapcsolási periódusa; 

– A hálózatban megengedhető nyomásváltozás, nyomásesés mértéke. 

Minden esetben igaz azonban, hogy a légtartály és a kompresszor kiválasztása 

és méretezése összefüggő tervezési feladat.  
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2.2.3 Szennyeződések eltávolítása 

A sűrített levegő tartalmazhat nem kívánatos járulékos elemeket. Ilyen például a 

rozsda, szennyeződés, por, olajcseppek, vagy a víz. Ezen elemek a pneumatikus 

hálózatot korrodálják, illetve erodálják, amelynek ilyetén módon hatásfoka 

csökken, és idővel elhasználódik. Amennyiben a pneumatikus hálózatba már 

előkészített, megfelelő tisztaságú és szárazságú levegő kerül, az eszközök élet-

tartama megnő, a karbantartási és a csere ciklus megnyúlik.  

A levegő szárításának többféle módja létezik. A legelemibb ezek közül a hűtés-

sel történő szárítás, amely során a levegőt harmatpont alá hűtjük, így a benne 

lévő pára kicsapódhat, és azt el lehet vezetni. Ez a folyamat részben a légtartá-

lyokban lehűlő levegővel is megtörténik.  

Az adszorpciós szárítás során a levegőt egy olyan porózus anyagon vezetjük 

keresztül, amely így nagy felületen érintkezik a levegővel, és a vizet adszorbe-

álja. Az adszorpcióért felelős anyag azonban idővel telítődik vízzel, így nem 

képes belőle többet lekötni, azonban ez alatt a folyamat alatt nem használódik 

el, hanem forró levegővel átfúvatva szárítható. Az adszorpciós szárító rendsze-

rek így általában két utas rendszerek, ahol az egyik oldal a levegőt szárítja, a 

másik pedig szárad. 

Az abszorpciós szárítás során a levegőt egy olyan kémiai anyagon vezetik 

keresztül, amely a benne található vizet leköti. Az abszorbens azonban egy idő 

után elhasználódik, így annak cseréje folyamatos feladat.  

A légszűrők a levegőben lévő csapadék mellett a szennyeződéseket is eltávolít-

ják. A levegőszűrőbe bejutó levegő forgómozgásba kezd, így a csapadék és a 

szennyeződések kiválik belőle és összegyűlik egy tartályban. Ezen túl a levegő 

áthalad egy kis lyukméretű szűrőn (~40μ) amely az egyéb szennyeződéseket 

fogja fel. Ezt a szűrőt értelemszerűen idővel cserélni szükséges. A levegő ezek 

után megtisztítva haladhat a hálózat további részei felé. A tárolóban összegyűlt 

vizet és szennyeződéseket időnként le kell ereszteni. Bizonyos ipari alkalmazá-

soknál, jellemzően a vegyiparba és az élelmiszeriparban a levegőnek ezen a 

tisztasági foka sem elegendő, ekkor a levegőt egy még finomabb, ~0,01μ lyuk-

méretű szűrőn is átvezetik. 

2.2.4 A nyomás kiegyenlítése 

Elvárás lehet a pneumatikus rendszerek esetén, hogy a levegőtartályból kijövő 

levegőt üzemi nyomásra csökkentsük, vagy a hálózat különböző részein külön-

böző nyomású levegő jelenjen meg, ezt nyomásszabályozó szelep beépítésével 

lehet elérni. A nyomásszabályozó szelep feladata a kimenő nyomás állandó 

értéken tartása, a bejövő nyomás ingadozásától függetlenül. A szelepben egy 
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membrán van, amelyre egyik oldalról az előfeszített rugó, másik oldalról a ki-

menő nyomásból származó erő hat. A membrán mozgása az áthaladó levegő 

keresztmetszetét befolyásolja. A túl nagy kimenőoldali nyomás tehát a levegő-

szállítás csökkentéséhez, így nyomáscsökkenéshez vezet, míg a túl kicsi nyo-

más az áramlás sebességét növeli. Jellemzően a nyomásszabályozó szelepek 

tehermentesítő feladatot is ellátnak, azaz a felesleges levegőt képesek a kültérbe 

elvezetni. 

 

108. ábra Nyomásszabályozó szelep (forrás:[12]) 

2.2.5 A levegő olajozása 

Nem minden esetben elvárás a levegő teljes tisztítása, sok esetben a pneumati-

kus elemek kenését is a levegőben szállított olajcseppekkel lehet a leghatéko-

nyabban elvégezni. Az olajozók a Venturi-elvet kihasználva működnek, azaz 

egy lecsökkentett keresztmetszeten áthaladó, így felgyorsuló levegő egy olajtá-

rolóval összekötött fúvókát tartalmaz, így az olaj porlasztva bekerülhet a lég-

áramba.  

2.2.6 A pneumatikus hálózat felépítése 

A pneumatikus hálózat általában egy, vagy több előkészítőhelyből (azaz komp-

resszor, tápegységek és levegőtartály), fővezetékekből, és a munkaállomások-

hoz tartozó alhálózatokból áll. A fővezeték célja, hogy a nyomást lehetőleg kis 

veszteséggel szállítsa a munkaállomásokhoz. A fővezeték kialakítási topológiá-

ja lehet „zsákutca”, fa struktúrájú, vagy körvezeték. A zsákutca kialakítás elő-

nye, hogy a legrövidebb vezetékezést igényli, így beruházási költsége alacso-

nyabb, de a legkevésbé flexibilis megoldás is egyben. A körvezeték esetén a 

nyomáseloszlás egyenletesebb, kisebb mértékű nyomásingadozás lép fel a háló-

zatban, alacsonyabb az áramlási sebesség, így kisebb a nyomásveszteség. A 
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kialakítástól függetlenül a fővezeték tervezésénél a legfontosabb szempont a 

megfelelő anyag, és átmérő kiválasztása, hogy a fogyasztókhoz eljutó nyomás 

esése minimális legyen. Általános szempont, hogy a fővezetéken a nyomásvesz-

teség nem lehet több 1-3%-nál. Logikus választás lehetne a csővezetékek ma-

ximális átmérővel való tervezése. Eltekintve a megoldás extra tömeg és költség 

vonzataitól, ekkor a hálózat méretéből adódóan a fővezeték rendszer további 

pufferként, légtartályként is működne, és ezt a teret is fel kellene tölteni megfe-

lelő nyomással, amely további terheket róna a kompresszorra, és ez a levegő-

mennyiség leálláskor elveszhet. A fővezeték tervezése tehát egy többparaméte-

res probléma, amely komoly gazdasági számításokat is igényel. 

A vezeték nyomásesését egyik részről a geometria, a fal anyaga és finomsága, 

és az áramlási sebesség határozza meg, de drasztikus hatékonyságcsökkenést 

eredményezhet az esetleges szivárgások megjelenése. Ezért a pneumatikus há-

lózatot nagy rendszerességgel ellenőrizni, karbantartani szükséges. A főveze-

ték-rendszert így nem célszerű falba építeni, hanem szabadon futó kialakítást 

kell választani. 

A fővezeték kialakításakor figyelni kell arra, hogy a vezetéknek esése legyen a 

levegő áramlásának irányában. Így a fővezeték alacsony pontjain elhelyezhető-

ek szennyeződés és vízgyűjtők, amely a hálózatban áramló levegő tisztaságát 

segíti elő. Általánosságban elmondható, hogy az 1-1,5%-os esés megfelelően 

garantálja a szennyeződések levezetését. Természetesen a gyűjtőket ekkor kar-

bantartani, üríteni szükséges.  

A mellékvezetékek csatlakozásai a fővezeték tetejéről kell, hogy leágazzanak, 

így a vezeték alján lévő szennyeződés az alhálózatokba kisebb mértékben jut el. 

Általában célszerű minden mellékvezetéket saját záró szeleppel és tápegységgel 

ellátni a lokális kapcsolás, szűrés, és nyomásszabályozás érdekében.  

A csővezetékek anyaga többféle lehet: vörösréz, sárgaréz, ötvözött acél vagy 

műanyagcső. Általános követelmény, hogy a csővezetékek legyenek könnyen 

áthelyezhetőek, korrózióállók. A tartósan felépített vezetékeket célszerű hegesz-

tett, vagy forrasztott kötésekkel készíteni. Legcélszerűbb rézből, vagy mű-

anyagból készíteni a csővezetékeket. Ezekhez a vezetékrendszerekhez nagyon 

jó idomkészlet és csatlakozó készlet tartozik. Ragasztott vagy gyorscsatlakozás 

szerelés ajánlott.  
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2.3 Aktuátorok 

A pneumatikus energiát munkahengerek, illetve légmotorok alakítják át egye-

nes vonalú, illetve forgómozgássá.  

2.3.1 Légmotorok 

A forgómozgású végrehajtók a pneumatikus energiát mechanikus forgómozgás-

sá alakítják. Ezeket általában légmotoroknak nevezzük. A légmotorok kialakítá-

suk szempontjából lehetnek: dugattyús, lapátos, fogaskerék, vagy áramlásdina-

mikai motorok. A légmotorok kompakt, könnyű megoldást szolgáltatnak jel-

lemzően reverzibilis kialakításúak, könnyen és folyamatos módon állítható se-

besség és nyomaték mellett. A légmotorok indításkor és leálláskor maximális 

nyomatékon képesek dolgozni. Általában mindkét forgásirányban azonos nyo-

maték leadására képesek a nyomó és kipufogó csatlakozások felcserélésével, de 

a leghatékonyabb működés a speciálisan egyirányú forgásra tervezett motorok 

esetén érhető el. Amikor a légmotorokat a különböző alternatívákkal (hidrauli-

kus vagy elektromos) motorokkal hasonlítjuk össze, az alábbi megállapításokat 

tehetjük: 

– A légmotor nem disszipál hőt leálláskor, vagy külső blokkoláskor. Amikor a 

motor terhelése visszaáll arra a szintre, amely engedi a tengely elfordulását, 

a motor visszaáll üzemszerű működésre. 

– A légmotorok kevésbé karbantartás-igényesek a hidraulikus motorokkal 

összehasonlítva.  

– Nem szikráznak, így robbanásveszélyes környezetben jobban használható-

ak. 

– Az elektromos motorokhoz képest általában jobb teljesítmény/méret arány-

nyal bírnak. 

– Alacsony a tehetetlenségük, így gyorsabban elérhetik az üzemi fordulatot, 

illetve gyorsabban fékezhetőek. 

A légmotorokra jellemzően elmondható, hogy mindegyik megvalósításnak léte-

zik egy duálisa a kompresszorok között, amely hasonló szerkezeti felépítéssel 

rendelkezik. Így előfordulhat, hogy energia-visszatáplálás esetén a kompresszo-

rok motorként, a motorok kompresszorként üzemelnek.  

A dugattyús légmotorok lehetnek axiális, vagy radiális kialakításúak. Az axiá-

lis motorok esetén a párhuzamosan elhelyezett, jellemzően legalább öt dugattyú 

koordinált mozgása mellett egy tengelyre erősített ferde tárcsára fejt ki nyomó 

erőt, amely így forgómozgássá alakul. A radiál dugattyús rendszerek esetén a 

tengellyel merőlegesen mozgó dugattyúk forgattyús hajtóműként hajtják azt. 
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Mindekét kialakítás esetén megfelelően kell vezérelni a dugattyúk nyomó- és 

kipufogó-oldali szelepeinek nyitását. 

A lapátos motorok kialakítása megegyezik a csúszólapátos kompresszoroké-

val. A hengeres belső térben excentrikusan elhelyezett tengelyen lévő – jellem-

zően sugárirányban álló – lapátokat a centrifugális erő, esetleg rugós rásegítés 

szorítja a belső hengerfalhoz. Ez egyben az egyes légrekeszek tömítését is biz-

tosítja. A lapátos motorok jellemzően nagy fordulatszámú motorok (akár 30000 

fordulat/perc), hatékonyságuk alacsony fordulatszámnál a tömítés esetleges 

elégtelensége miatt nem feltétlenül megfelelő. A lapátos motorok szűk kereszt-

metszete a lapátokban magukban keresendő. Nagy sebességnél gyorsan kophat-

nak, elhasználódhatnak, alacsony sebességnél pedig a nem állandó, illetve nem 

elegendő erőhatás miatt „kalapálhatják” a sztátor falát, így gyorsítva az anyag 

fáradását. 

A fogaskerék motorok esetén az átáramló levegő nyomása a két egymásba 

kapcsolódó fogaskerékpár kapcsolódó fogain fejti ki a nyomóerőt, amely nyo-

matékot fejt ki a fogaskerék tengelyére, így hajtva a motort. A fogaskerék mo-

torok nagy teljesítményűek, teljesen reverzibilis forgásirányúak. A fogaskerék-

motorok csoportjába sorolhatjuk a Root motorokat is, ám esetükben a levegő-

veszteség túl számottevő, ezért nem túl elterjedtek. 

2.3.2 Munkahengerek 

A munkahengerek a nyomás által kifejtett erőt alakítják elmozdulássá. A mun-

kahenger belsejébe áramló közeg nyomási energiája a dugattyú felületére nyo-

mást gyakorol, majd az ebből származó erő (F=p*A) azt mozgásba hozza. A 

dugattyú mozgásának iránya attól függ, hogy melyik oldalról lesz nagyobb ez 

az erő, természetesen a mozgás irányával szemben levő kamra tartalmát hagyni 

kell kiáramolni. 

Az egyoldali dugattyúrúd kivezetéses munkahenger esetén a dugattyú felülete a 

dugattyúrúd felőli oldalon kisebb (a dugattyúrúd által lefedett keresztmetszet 

miatt), ha tehát a két kamara nyomása azonos, akkor a dugattyúrúd kifele mo-

zog. A különböző felület jól használható, mivel vannak olyan esetek amikor 

csak az egyik irányban fontos a kifejtett erő nagysága (pl. prések, ahol csak a 

nyomás kifejtése fontos, a visszahúzás csak annyira, hogy elemelkedjen a mun-

kadarabtól), a differenciál munkahenger pedig pontosan kétszer akkora erőt tud 

kifejteni a dugattyú kifele mozgása közben, mint a másik irányban. 

A dugattyúrúd nélküli és az átmenő dugattyúrudas munkahengerek esetén a 

nyomás által kifejtett erő mindkét irányban (az azonos felület miatt) azonos. 
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2.3.2.1 Munkahengerek csoportosítása 

A munkahengereket többféle szempont alapján csoportosíthatjuk: 

Működtető közeg szerint: 

– Pneumatikus 

– Hidraulikus 

Lökethossz szerint: (L: lökethossz, D: dugattyúrúd átmérője) 

– Kis löketű (L / D < 1) 

– Normál löketű (L / D < 15-30) 

– Nagy löketű (L / D > 30) 

Létrehozott mozgás alapján: 

– Lineáris 

– Forgó 

Löketvégi-csillapítás szerint: 

– Löketvégi csillapítás nélküli: nincs beépített fékezés a dugattyú véghelyzete 

környékén. Ezeknél a hengereknél fontos, hogy a vezérlésnél gondoskod-

junk a véghelyzeteknél történő lassításról. Általában olcsó munkahengerek. 

– Löketvégi csillapításos: a véghelyzet előtt egy kis szakaszon a közeg áram-

lási keresztmetszete korlátozódik, ennek köszönhetően fékként működik. 

– Állítható: állítható fojtással. Könnyebben optimalizálható a kívánt szem-

pontokhoz 

– Nem állítható: szerkezetileg kialakított, nincs lehetőség állításra 

Működtetés szerint: 

– Egyszeres működtetésű: csak az egyik mozgásirányba működtethető a kö-

zeg nyomásával, a másik mozgásirányt vagy belső, például rugó erő, vagy 

külső például gravitációs erő, súlyerő biztosítja. 

– Kettős működtetésű: mindkét mozgásirányba működtethető 

 

Speciális kivitelek, felépítések szerint: 

– Dugattyúrúd mechanikus rögzítési lehetőséggel: ennek szükségessége lehet 

például szállítási okok vagy egyéb üzemen kívüli állapotok 

– Hőálló: nagyon magas, vagy nagyon alacsony hőmérsékleti tartományokra 

optimalizálva 
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– Korrózióálló: erős korrózió elleni védelemmel ellátott hengerek. A tömíté-

sek jobban zárnak, dugattyúrúd és a hengertest anyaga ellenáll a lúgos vagy 

savas kémhatásoknak, oxidációnak, ide tartozik például az eső elleni véde-

lem is. 

– stb. 

 

Vezérelhetőség szerint: 

– Vezérelhető 

– Nem vezérelhető, például véghelyzet-csillapító, ütköző, sebesség- és erő-

korlátozó 

 

2.3.2.2 Munkahengerek típusai 

Vezérelhető hengerek: 

– dugattyúrudas hengerek 

– véghelyzetek száma szerint 

- nincs meghatározható véghelyzete (például légkalapács) 

- kétállású 

- háromállású 

- 4 állású (pl. két munkahenger a hátlapjukon egymáshoz szerelve) 

– átmenő dugattyúrudas munkahenger (kétoldali dugattyúrúd kivezetéses) 

– membrán hengerek 

– dugattyúrúd nélküli hengerek 

- mechanikus csatlakozással 

(a) a dugattyú és a mozgató rész között szalag tartja a kapcsola-

tot 

(b) a dugattyúrúd közvetlenül van egybeépítve a mozgatott rész-

szel 

- mágneses csatlakozással. 

– tömlőhengerek 

- az átmérő és a hossz arányának függvényében húzó- vagy nyomó 

erő kifejtésére alkalmas: 

(a) húzó erő kifejtésére alkalmas, ha a palást felülete nagyobb 

mint az átmérő által meghatározott felület (a nyomás a palást 

falán fejti ki a hatását) 



2. A PNEUMATIKA ALAPJAI 139 

© Bécsi Tamás, BME www.tankonyvtar.hu 

(b) nyomó erő kifejtése esetén pont fordított a felületek aránya, 

vagyis a palást felülete kisebb, mint az átmérő által meghatá-

rozott felület. 

– forgató vagy átrakó hengerek 

- fogaskerék-fogasléces 

- lamellás 

Nem vezérelhető hengerek: 

– véghelyzet-csillapító, ütköző 

– sebesség- és erő-korlátozó 

2.3.2.3 Egyszeres működtetésű munkahenger 

Az egyszeres működtetésű munkahengerek hengerterében csak az egyik oldalon 

van nyomásbemeneti pont, így kialakítástól függően a rugóoldali, vagy a du-

gattyúoldali tér végez munkát. Ilyenkor a dugattyú nyugalmi helyzetbe juttatá-

sát egy megfelelően méretezett rugó biztosítja, vagy a dugattyú külső terhelése. 

Az egyszeres működtetésű munkahengerek lökethosszát a beépített rugó szer-

kezeti hossza korlátozza. Ezek a hengerek általában rövid löketűek, kb. 100 mm 

lökethosszig használatosak. Ezeket a végrehajtókat általában kilökésre, sajtolás-

ra, emelésre, adagolásra alkalmazzák.  

 

109. ábra Egyszeres működtetésű munkahenger (forrás:[12]) 

2.3.2.4 Kettősműködtetésű munkahenger 

A bevezetett sűrített levegő energiája a kettősműködtetésű munkahenger du-

gattyúját két irányban mozgatja. A dugattyú előre-, illetve visszafutásnál meg-

határozott nagyságú erőt fejt ki. A kettősműködtetésű hengereket ott alkalmaz-

zák, ahol a dugattyúnak visszafutáskor is munkát kell végeznie.  Elvileg a hen-

ger lökethossza korlátlan, azonban a dugattyú első véghelyzetében a dugattyú-

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fogasker%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fogasl%C3%A9c
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rúd kihajlását figyelembe kell venni. A tömítés ennél a hengernél is tömítőgyű-

rűkkel, dugattyúval vagy membránnal oldható meg. 

 

110. ábra Kettős működtetésű munkahenger (forrás:[12]) 

2.3.2.5 Munkahenger löketvégi csillapítással 

Amennyiben a munkahenger nagy tömegek mozgatását végzi, a dugattyú löket-

végi merev ütközése a hengerfedélen károsodást okozhat. Ennek elkerülésére, a 

löketvéghez csillapítást építenek be. A véghelyzet elérése előtt egy fékdugattyú 

elzárja a hengertérben lévő levegő szabad kiáramlását, így az csak a hengerfe-

délben elhelyezett fojtó-visszacsapó szelep változtatható keresztmetszetű fojtá-

sán keresztül tud a továbbiakban áthaladni. A keresztmetszet csökkenés követ-

keztében a hengertérben a nyomás megnő, így a dugattyú fékezve, lassan éri el 

a véghelyzetet. A dugattyú ellenkező irányú mozgásakor a beáramló levegő a 

visszacsapó szelepen keresztül jut a hengertérbe. 

 

111. ábra Munkahenger, löketvégi csillapítással (forrás:[12]) 
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2.3.2.6 Membránhenger 

A membránnal elválasztott terű hengerek jellemzően egyszeres működtetésű, 

rugós visszatérítésű hengerek, ahol a rugalmas henger a dugattyút helyettesíti. 

A membránhengerek rövid lökethosszal bíró, ám nagy erőt kifejteni képes esz-

közök, szorításra, nyomásra használják őket. Felépítésük két elkülönülő, egy-

máshoz képest elmozdulni képest Házból, vagy egy házból és egy vezetett ru-

dazatból áll, amelyeket membrán választ el egymástól. A membránhengerek 

tömítése konstrukciósan megoldott, mivel a membrán teljesen elválasztja a 

nyomóteret az eszköz többi részétől.  

2.3.2.7 Dugattyúrúd nélküli munkahenger 

Hosszú lökethosszok esetén a klasszikus rudazattal bíró munkahengereknek 

erős korlátai vannak. A kialakításból fakadóan a löket hosszának több mint dup-

lája a teljes hossza, így beépítésük nehézkes. A hosszú kilökéseknél a rúd kiha-

jolhat, amely a dugattyú élettartamára káros hatással van, miután jobban terheli 

a tömítéseket és a csapágyazást.  

A szalaghenger esetén a dugattyúhoz nem rúd csatlakozik, hanem egy, a két 

oldalán rögzített szalag. A dugattyútérből kivezetve a szalag két csigával van 

kifeszítve, és a házon kívül kerül rárögzítésre a kocsi. A dugattyú mozgatásán 

keresztül így a kocsival lehet munkát végeztetni. A szalaghenger beépítési mé-

rete így alig haladja meg a löket hosszáét.  

 

112. ábra Szalaghenger 

A tömítőszalagos henger esetében a henger házán teljes hosszában van egy 

hasíték. Az erőt egy szán veszi át, amely szilárdan a dugattyúhoz van rögzítve. 

A szán és a dugattyú közötti rögzítés kívülről van megvezetve, a hengercső 
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hasítékával. A hasíték tömítésére egy acélszalag szolgál, amely a szennyeződé-

sektől védi a hengert. 

Az előző két típusnál komoly gondot okozhat a szalagok fáradása, illetve nyúlá-

sa. A kocsinak továbbá külső megvezetésre van szüksége. 

A mágneses kuplunggal rendelkező hengerek esetében a kocsi és a dugattyú 

között semmilyen mechanikus kapcsolat nem áll fent. A dugattyún ellenben 

erős állandó mágnes sor helyezkedik el, melynek megfelelője megtalálható a 

kocsin is. A kocsi körülöleli a nem-mágneses házat. A mozgó dugattyú így 

mágneses kuplungolással mozgatja a kocsit. 

2.3.2.8 Forgatóhenger 

A forgatóhenger olyan speciális kettős vezérlésű munkahenger, amely esetében 

a dugattyúrúd belül fogasléc kialakítású és egy fogaskerékhez kapcsolódik, 

amely így kívül forgómozgást végez. Értelemszerűen a forgatóhengerek nem 

képesek folyamatos forgómozgást előállítani, általában maximum 2 körülfordu-

lásig gyártják őket. Ellenben pontos elfordulást lehet rajtuk beállítani, így al-

kalmas lehet munkadarabok elfordítására, hajlításra, stb. 

 

113. ábra Forgatóhenger (forrás:[12]) 

2.3.2.9 A munkahenger rögzítése 

A beépítés módjának helyes megválasztása nagyon fontos. Nem helyes megvá-

lasztás esetén, a munkahengeren járulékos erők és nyomatékok léphetnek fel, 

melyek hatása a mozgó alkatrészek találkozásánál idő előtti kopások formájá-

ban jelentkezik. Ez jobb esetben csak a tömítések idő előtti elkopását vonja ma-

ga után, rosszabb esetben a hengertest belső fala, a dugattyú, a dugattyúrúd és a 
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csúszó csapágyak idő előtti elhasználódását vagy akár a mozgó elemek befeszü-

lését is eredményezheti. 

Rögzítés a hengertesten 

Merev rögzítés, a hengertest szabadságfokai teljesen korlátozottak, ha ezt a 

megoldást választjuk, akkor gondoskodni kell: 

– a dugattyúrúd és a mozgatott elem közötti kapcsolat szabadságáról, vagy 

– a mozgatott elem minél tökéletesebb megvezetéséről. 

 

 
rögzítés az előlapnál 

 
rögzítés a középső részen 

 
rögzítés a hátlapnál 

 
rögzítés az elő- és hátlapon 

114. ábra Munkahengerek merev rögzítése  

Csuklós rögzítés, ahol a lehetséges mozgások a csap tengelye körül forgás, 

vagy gömbcsukló esetén még a gömbi középpont körül bármely irányba történő 

kismértékű elfordulás. 

 

rögzítés a középső 

részen 

 

rögzítés a hátlapnál 

 

rögzítés a hátlapnál 

gömbcsuklósan 

115. ábra Munkahengerek merev csuklós rögzítése 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Munkahenger_fix_r%C3%B6gz%C3%ADt%C3%A9se_az_el%C5%91lapn%C3%A1l.gif&filetimestamp=20071122140822
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Munkahenger_fix_r%C3%B6gz%C3%ADt%C3%A9se_az_el%C5%91lapn%C3%A1l.gif&filetimestamp=20071122140822
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Munkahenger_fix_r%C3%B6gz%C3%ADt%C3%A9se_k%C3%B6z%C3%A9pen.gif&filetimestamp=20071122141128
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Munkahenger_fix_r%C3%B6gz%C3%ADt%C3%A9se_k%C3%B6z%C3%A9pen.gif&filetimestamp=20071122141128
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Munkahenger_fix_r%C3%B6gz%C3%ADt%C3%A9se_a_h%C3%A1tlapn%C3%A1l.gif&filetimestamp=20071122140536
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Munkahenger_fix_r%C3%B6gz%C3%ADt%C3%A9se_a_h%C3%A1tlapn%C3%A1l.gif&filetimestamp=20071122140536
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Munkahenger_fix_r%C3%B6gz%C3%ADt%C3%A9se_el%C5%91_%C3%A9s_h%C3%A1tlapon_lemezes.gif&filetimestamp=20071122141019
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Munkahenger_fix_r%C3%B6gz%C3%ADt%C3%A9se_el%C5%91_%C3%A9s_h%C3%A1tlapon_lemezes.gif&filetimestamp=20071122141019
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Munkahenger_r%C3%B6gz%C3%ADt%C3%A9se_k%C3%B6z%C3%A9pen_csukl%C3%B3san.gif&filetimestamp=20071122141604
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Munkahenger_r%C3%B6gz%C3%ADt%C3%A9se_k%C3%B6z%C3%A9pen_csukl%C3%B3san.gif&filetimestamp=20071122141604
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Munkahenger_r%C3%B6gz%C3%ADt%C3%A9se_a_h%C3%A1tlapn%C3%A1l_csukl%C3%B3san.gif&filetimestamp=20071122141239
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Munkahenger_r%C3%B6gz%C3%ADt%C3%A9se_a_h%C3%A1tlapn%C3%A1l_csukl%C3%B3san.gif&filetimestamp=20071122141239
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Munkahenger_r%C3%B6gz%C3%ADt%C3%A9se_a_h%C3%A1tlapn%C3%A1l_g%C3%B6mbcsukl%C3%B3san.gif&filetimestamp=20071122141456
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Munkahenger_r%C3%B6gz%C3%ADt%C3%A9se_a_h%C3%A1tlapn%C3%A1l_g%C3%B6mbcsukl%C3%B3san.gif&filetimestamp=20071122141456
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2.3.2.10 A munkahenger és a mozgatott elem rögzítése 

A munkahenger és a mozgatott elem között többféle kapcsolat állhat fent: 

Merev rögzítés, azaz a dugattyúrúd és a mozgatott elem között nincs elmozdu-

lási lehetőség. 

Csuklós rögzítés, ahol a dugattyúrúd és a mozgatott elem között tengelyirányú 

forgás, gömbcsukló esetén még a gömbi középpont körül bármely irányban 

történő kismértékű elforgás lehetséges. 

A fizikai kötés hiánya, ahol a dugattyúrúd csak löki vagy húzza a mozgatott 

elemet. 

 
merev rögzítés 

 
rögzítés nélkül 

 
rögzítés a csuklósan 

 
rögzítés gömbcsuklóval 

116. ábra Dugattyúrúd rögzítései 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Munkahenger_-_dugatty%C3%BAr%C3%BAd_r%C3%B6gz%C3%ADt%C3%A9se_fixen.gif&filetimestamp=20071123120553
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Munkahenger_-_dugatty%C3%BAr%C3%BAd_r%C3%B6gz%C3%ADt%C3%A9se_fixen.gif&filetimestamp=20071123120553
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Munkahenger_-_dugatty%C3%BAr%C3%BAd-elem_kapcsolat_n%C3%A9lk%C3%BCl.gif&filetimestamp=20071123120854
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Munkahenger_-_dugatty%C3%BAr%C3%BAd-elem_kapcsolat_n%C3%A9lk%C3%BCl.gif&filetimestamp=20071123120854
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Munkahenger_-_dugatty%C3%BAr%C3%BAd_r%C3%B6gz%C3%ADt%C3%A9se_csukl%C3%B3san.gif&filetimestamp=20071123120314
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Munkahenger_-_dugatty%C3%BAr%C3%BAd_r%C3%B6gz%C3%ADt%C3%A9se_csukl%C3%B3san.gif&filetimestamp=20071123120314
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Munkahenger_-_dugatty%C3%BAr%C3%BAd_r%C3%B6gz%C3%ADt%C3%A9se_g%C3%B6mbcsukl%C3%B3san.gif&filetimestamp=20071123120712
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Munkahenger_-_dugatty%C3%BAr%C3%BAd_r%C3%B6gz%C3%ADt%C3%A9se_g%C3%B6mbcsukl%C3%B3san.gif&filetimestamp=20071123120712
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2.4 Szelepek 

A pneumatikus vezérlések jeladókból, vezérlő szervekből és beavatkozó szer-

vekből állnak. A jeladó és vezérlő szervek a beavatkozó szervek működési fo-

lyamatát határozzák meg, ezeket összefoglaló néven szelepeknek (kapcsolók-

nak) nevezzük.  

 A szelepek azok az elemek, amelyek befolyásolják az áramló közeg (levegő, 

olaj) útját, irányát, mennyiségét, nyomását. A szelep - a nemzetközi nyelvhasz-

nálatnak megfelelően - közös megnevezése az összes kapcsolóelemnek, azaz 

magába foglalja a tolózárakat, golyós szelepeket, tányérszelepeket, csapokat, 

stb.  

Az irányítóelemek határozzák meg az áramló levegő útját, mennyiségét és 

nyomását. Az irányítóelemek specifikációját a DIN/ISO 1219 szabvány, a 

CETOP (Comité Europeen des Transmissions Oléohydrauliques et 

Pneumatiques) ajánlásai alapján tartalmazza. Az irányítóelemek funkciójuk 

alapján öt csoportba sorolhatók:  

1. Útszelepek (útváltók)  

2. Záró szelepek  

3. Nyomásirányítók (nyomásszelepek)  

4. Áramirányítók (áramlásszelepek)  

5. Elzáró szelepek 

 

2.4.1 Útszelepek 

Az útszelepek olyan elemek, melyek a sűrített levegő áramlási irányát-, nyitá-

sát, zárását határozzák meg.  

2.4.1.1 Útszelepek ábrázolása 

A kapcsolási rajzokon a szelepeket jelképi jelölésekkel ábrázoljuk. A jelképek a 

szelep szerkezeti kialakításánál nem adnak útmutatást, csak a funkciót ábrázol-

ják.  

 Alaphelyzet az a kapcsolási állás, amit pl. rugós visszaállításnál, a szelep moz-

gó részei nyugalmi helyzetben elfoglalnak.   

Kiindulási állapot az a kapcsolási állás, amit a szelep mozgó részei a hálózati 

nyomás-, elektromos feszültség bekapcsolásakor a vezérlési programnak meg-

felelően felvesznek.  
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A szelepek egyértelmű beépítése érdekében a csatlakozásokat nagybetűvel il-

letve számmal jelölik:   

Funkció Régi jelölés CETOP szabvány  

Energiaellátás P 1 

Kimenő (munka) 

csatlakozók 

A, B, C 2, 4, 6 

Kilevegőzés R, S, T 3, 5, 7 

Vezérlés X, Y, Z 12, 14, 16 

2.4.1.2 Útszelepek működtetése 

Az útszelepek működtetésének jelölése az útszelepek ábráin az adott állapot-

blokk melletti piktogram feltüntetésével történik. Ezen piktogramok összefogla-

lását a 117. ábra ismerteti. 

A működtetés módját négy alapvető csoportba sorolhatjuk, egy szelepet viszont 

ezek kombinációi is vezérelhetek: 

– Manuális működtetés, ebben az esetben mindig emberi közreavatkozás 

szükséges a szelep működtetéséhez, amely lehet nyomógombos, karos illet-

ve pedálos. 

– Mechanikus működtetésről beszélünk, amikor a rendszer valamely mecha-

nikus impulzusa működteti a szelepet, amely lehet tolókar vagy görgős ki-

alakítás, de ide soroljuk a szelepek rugós alapállapotba állítását, is. 

– Pneumatikus működtetés, ahol a szelep állapotváltozásai nyomás okozza. 

Lehet direkt vagy elővezérelt. 

– Elektromágneses működtetés, jellemzően szolenoid hatására. 

A fenti kialakítások valamely kombinációja is előfordulhat. Az egyes vezérlési 

módokhoz tartozó kialakításokat a jegyzet további részei ismertetik. 
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117. ábra Útszelepek működtetési elvei 
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2.4.1.3 Útszelep működésének ábrai jelölése 

Az útszelepek elnevezése két információt ismertet: 

- Hány csatlakozási pontja van a szelepnek, illetve 

- Hány lehetséges állapota. 

Ennek megfelelően például egy 3/2-es szelep három csatlakozási ponttal bír, 

jellemzően: 1-nyomásbemenet, 2-munkapont és 3-kipufogás; illetve két állapot-

tal: a)1-2 munkaállapot, b) 2-3 kipufogtatás. 

 

118. ábra Szeleptípusok útváltási funkciók szerint 

A kétállapotú szelepek lehetnek bistabil (két állandó állapotú) működésűek a 

két állapot vezérlésének független megválasztásával, vagy monostabilak, rugós 

alapállapotba-helyezéssel. 

A háromállapotú szelepek jellemzően vagy rugós középhelyzet beállításúak a 

két szélső helyzet vezérlésének hiányában, vagy reteszelt karos kialakításúak. 
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2.4.1.4 Útszelepek szerkezeti kialakítása 

Az útszelepek belső szerkezeti felépítése igen változatos lehet. Ennek oka, hogy 

– bár funkciójában két különböző kialakítású szelep ugyanazt a működést való-

sítja meg, de rendszerépítési szempontból más elvárásoknak kell megfelelniük. 

A teljesség igénye nélkül egy útszelep beépítésekor felmerülő elvárások a kö-

vetkezők lehetnek: 

– Élettartam, 

– Csatlakoztathatóság és méret, 

– Működtetés módja, és a hozzá tartozó energiaigény, 

– Ár, megvalósíthatóság, 

– stb. 

Az útszelepek kialakítása alapvetően két csoportra osztható: ülékes, és tolattyús 

szelepekre. 

Ülékes szelepek  

Az ülékes szelepeknél a záróelem golyó, tányér vagy kúp. A szelepülék tömíté-

se rugalmas tömítőelemek alkalmazásával, egyszerűen megoldható. Az ülékes 

szelepek kopóalkatrésze kevés, ezért élettartamuk nagy. Szennyeződésre lénye-

gében érzéketlenek, felépítésük robosztus.  

A szelep kapcsolásához, azonban a rugóerő, továbbá a tápnyomásból adódó 

nyomóerő ellenében jelentős működtető erőre van szükség.  

A golyós szelepek egyszerű felépítésűek, ezért áruk kedvező. Ezt a szeleptípust 

kis méretek jellemzik.  A golyót vagy félgömböt – mint záróelemet – egy rugó 

és a nyomáscsatlakozón érkező tápnyomás szorítja a szelepülékre. Ekkor a sze-

lepen a munkakimenet felé átáramlás nincs. A szelep nyomócsapjának működ-

tetésekor a golyó az ülékről felemelkedik, és a levegő nyomásforrás és a mun-

kapont között szabadon áramolhat. Működtetésük lehet kézi, illetve mechani-

kus.  
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119. ábra 3/2 golyós útszelep működési elve (forrás:[12]) 

A tányérszelepek egyszerű tömítéssel jó zárást valósítanak meg. A kapcsolási 

idő rövid, kis elmozdulással nagy átömlő keresztmetszet nyitására képesek. A 

golyós szelepekhez hasonlóan szennyeződésre érzéketlenek, élettartamuk nagy. 

A tányérszelepes megoldásoknál a kapcsoláskor szükséges térelválasztás is 

megoldható. Ekkor lassú kapcsolás esetén sem jelentkezik teljesítményveszte-

ség. 

 

120. ábra 3/2 tányérszelep működési elve (forrás:[12]) 

Tolattyús szelepek  

A tolattyús szelepeknél az egyes csatlakozások kapcsolatát körtolattyúk, síkto-

lattyúk vagy forgótányéros síktolattyúk biztosítják. 
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A körtolattyús szelepeknél a csatlakozási pontok egy hengeres térhez, a szelep 

belső teréhez csatlakoznak. Ezt a teret osztja több részre a hengeres körtolattyú, 

amely mozgatásával ezen csatlakozási pontok között lehet garantálni az átáram-

lást. A tolattyús szelepek így jellemzően kétirányú áramlást engedélyező szele-

pek. Mivel a nyomás nem „feszül neki” a záró elemnek, a tolattyú mozgatása 

könnyebb. A körtolattyús szelepeknél többféle működtetés lehetséges, így kézi, 

mechanikus, villamos vagy pneumatikus megoldás. Ugyanezek a működési 

módok hozzák a tolattyút kiindulási helyzetbe is. A kapcsolási út itt lényegesen 

nagyobb, mint az ülékes szelepek esetében. 

Ezeknél a körtolattyús szelepeknél gondot okoz a megfelelő tömítés megoldása. 

A hidraulikában alkalmazott fém-fém tömítés a tolattyú nagyon pontos illeszté-

sét teszi szükségessé a szelepház furatában. Ennélfogva a tolattyú és a ház kö-

zötti hézag pneumatikus szelepeknél sem lehet nagyobb 0,002-0,004 mm-nél, 

egyébként nagy lesz a résveszteség. A rendkívül pontos illesztések megnövelik 

az előállítás költségeit. Ennek elkerülése érdekében a tömítést, a tolattyúkba 

épített „0” gyűrűkkel, kettős ajakos tömítésekkel, vagy a házban rögzített „0” 

gyűrűkkel oldják meg. A csatlakozónyílások egy beépített tolattyúpersely kerü-

letén, megosztva képezhetők ki, így a tömítőelemek becsípődése, meghibásodá-

sa elkerülhető. [12]  

 

121. ábra Körtolattyús 5/2-es szelep (forrás:[12]) 

A síktolattyús szelepnél a szelep kapcsolóállásának váltását körtolattyú végzi, 

azonban a megfelelő csatlakozásokat síktolattyú köti össze. A síktolattyú a mű-
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ködtetéskor bekövetkező kopás esetén is megfelelő tömítést biztosít, mivel a 

tápnyomás- és a beépített rugó rugóereje rugalmasan szorítja azt a csúszófelü-

letre. A kapcsolást végző körtolattyú „0” gyűrűs tömítésű. 

A forgótányéros szelepeket többnyire kézi- vagy lábműködtetésűre készítik. 

Más működtetés mód megválasztása nehézkes. A szelepek általában 3/3-as, 

illetve 4/3-as kialakításúak. A megfelelő csatlakozók összekötését a síktárcsa 

elfordítása biztosítja.  

 

122. ábra Forgótányéros szelep 

2.4.2 Záró szelepek 

A záró szelepek olyan irányítóelemek, melyek az átáramlást egyik irányban 

átengedik, másik irányban pedig közel zérus résveszteséggel zárják. A fellépő 

nyomás, a zárási oldalon a tömítés hatékonyságát fokozza. 
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123. ábra Záró szelepek 

 

2.4.2.1 Visszacsapó szelep 

A visszacsapó szelepek az átáramlást egyik irányban lezárják, másik irányban 

kismértékű nyomáseséssel átengedik. A záró elem kúp, golyó, síklap vagy 

membrán.  

A visszacsapó szelepek alapvetően háromféle kialakításúak lehetnek: 
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- Egyszerű visszacsapó szelep, ahol a zárást a mozgóelemre ható, záró irány-

ból megjelenő nyomásból származó erő végzi. 

- Rugós visszacsapó szelep, ahol a záró elemet rugó feszíti a szelep vállának, 

így nyitóirányban is csak akkor jöhet létre áramlás, amennyiben a tápnyo-

másból származó erő nagyobb a rugóerőnél. 

- Vezérelt visszacsapó szelep, ahol az alapesetben zárt záró irányú áramlás 

megnyitható a vezérlőbemenettel. 

 

124. ábra Visszacsapó szelep (forrás:[12]) 

2.4.2.2 Fojtás 

A fojtás egy egyszerű szűkítés az áramlási keresztmetszetben, amely lehet fix, 

vagy állítható. 

 

125. ábra Fojtás (forrás:[12]) 

2.4.2.3 Fojtó-visszacsapó szelep 

A fojtó-visszacsapó szelepeket munkahengerek dugattyúmozgásának sebesség-

vezérlésére használják. Fojtó-visszacsapó szelepnél az átáramló levegőmennyi-

ség befolyásolása csak egyik áramlási irányban lehetséges, ugyanis ekkor a 

visszacsapó szelep lezár és az átáramlás csak a beállított fojtókeresztmetszeten 

történhet. Ellenkező áramlási iránynál a visszacsapó szelep nyit, az átáramlás 

szabaddá válik. Kettősműködésű munkahengerek sebességvezérlésekor a fojtó-

visszacsapó szelepeket közvetlenül a henger közelébe célszerű telepíteni. 

Bemenő ági sebességvezérléskor (primer fojtás) a fojtó-visszacsapó szelep foj-

tása a munkahengerbe beáramló levegőmennyiséget befolyásolja. A kiáramló 

levegő a visszacsapó szelepen, szabadon áramlik át. Ez a sebességvezérlési mód 

a terhelésváltozásokra érzékeny, már a legkisebb változásnál is (pl. a dugattyú 
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egy helyzetkapcsolón halad keresztül) jelentős sebességingadozás jöhet létre. A 

bemenő ági fojtást főleg egyszeres működésű, kis térfogatú munkahengereknél 

alkalmazzák.  

Kimenőági sebességvezérléskor (szekunder fojtás) a levegő szabadon áramlik a 

hengertérbe, a fojtás a kiáramló levegőmennyiséget befolyásolja. Ily módon 

mindkét hengertérben megnő a nyomás (az előbbi esethez viszonyítva), mely a 

dugattyú merevségét fokozza. A fojtó-visszacsapó szelepnek ez a beépítése 

kevésbé terhelés érzékeny sebességvezérlést biztosít. Kettősműködtetésű mun-

kahengereknél ezért általában kimenőági sebességvezérlést kell alkalmazni. 

Kisméretű – számottevő térfogattal nem rendelkező – hengereknél, a kimenő 

oldalon nem jön létre az ellentartáshoz szükséges nyomás, ezért ez esetben be- 

és kimenőági sebességvezérlést együttesen kell alkalmazni. 

 

126. ábra Fojtó-visszacsapó szelep (forrás:[12]) 

2.4.2.4 Gyorslégtelenítő szelep 

A gyorskilevegőző szelepeket a dugattyúsebesség növeléséhez alkalmazzák. 

Mindenekelőtt az egyszeres működésű hengerek visszafutási ideje csökkenthető 

beépítésével. A szelepnek zárható (1) bemenete, zárható (3) kilevegőzése és (2) 

kimenete van. Ha az (1) bemeneten nyomás van, a mozgó tömítés zárja a (3) 

kilevegőző csatlakozót és a levegő a (2) kimenet felé áramlik. Ha a (1) bemene-

ten a nyomás megszűnt, az (2) felől történő kiáramlás – a tömítőelem közvetíté-

sével – zárja a (1) csatlakozást és a levegő (3) kilevegőzés felé áramlik. Alkal-

mazásával kikerülhető (kilevegőzéskor) a vezérlőszelepet a hengerrel összekötő 

energiavezeték. Célszerű a gyorskilevegőző szelepet közvetlenül a henger csat-

lakozójának közelében elhelyezni. 
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127. ábra Gyorslégtelenítő szelep (forrás:[12]) 

2.4.2.5 Váltószelep (VAGY elem) 

A váltószelepnek két bemenete (mindkettő 1 jelöléssel) és egy kimenete (2) 

van. Amennyiben az egyik bemeneti oldalon nyomás jelentkezik, a záró elem 

elzárja a másik bemenetet, és ezzel egy időben szabaddá válik az áramlás a 2-es 

kimenet irányába. Ugyanez a helyzet, ha a másik bemeneten jelenik meg a 

nyomás. Így a két bemenet között nem jöhet létre áramlás. Amennyiben a nyo-

más a munkabemeneten jelenik meg, a záró elem az előzőleg felvett pozíciójá-

ban marad, és az annak megfelelő csatlakozáson keresztül távozik.  

 

128. ábra Váltószelep (forrás:[12]) 

Amennyiben mindkét bemeneten jelentkezik nyomás, a nagyobb nyomás érvé-

nyesül, miután az fejt ki nagyobb erőt a golyóra, így a váltószelep minden eset-

ben a nagyobb nyomást vezérli ki. A váltószelepet VAGY- elemnek is nevezik, 

mivel VAGY logikai funkciót realizál. Pneumatikus vezérléseknél beépítése 

általában akkor szükséges, ha egy munkahengert, ill. egy teljesítményszelepet 

több helyről működtetünk, illetve vezérelünk. 
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A pneumatikus hálózatot nem bináris logikaként kezelve, hanem az arányos 

pneumatikában a váltószelepet MAX funkcióként lehet használni, miután a két 

bemenőjel közül a nagyobbat engedi áramolni. 

2.4.2.6 Kétnyomású szelep (ÉS elem) 

A kétnyomású szelepnek szintén két bemenete van (mindkettő 1-es jelöléssel) 

és egy kimenete (2). A kimenet felé történő levegőáramlás csak a két bemenet 

együttes jelenlétekor következik be. Amennyiben csak az egyik bemeneten je-

lenik meg nyomás, az erőt fejt ki a tolattyúra, ami a közös tér külső falának fe-

szül, így azonban elzárva az áramlás útját. A később fellépő nyomás a másik 

bemeneten ebben az esetben viszont szabadon áramolhat a munkacsatlakozás 

felé. Értelemszerűen, amennyiben a két bemeneten különböző nyomásértékek 

jelennek meg, a nagyobb mozgatja a tolattyút, elzárva saját útját, tehát a kisebb 

jelenik meg a kimeneten. 

A pneumatikus hálózatot nem bináris logikaként kezelve, hanem az arányos 

pneumatikában a kétnyomású szelepet MIN funkcióként lehet használni, miután 

a két bemenőjel közül a kisebbet engedi áramolni. 

 

 

129. ábra Kétnyomású szelep (forrás:[12]) 

2.4.2.7 Pneumatikus időszelep 

A pneumatikus időszelepek feladata, hogy valamilyen késleltetést valósítsanak 

meg a hálózaton. Felépítésükben, ahogy azt a hálózati ábrájuk is mutatja, egy 

fojtásból, egy kisméretű légtartályból és egy 3/2-es rugós visszatérítésű útsze-

lepből állnak.  

A 130. ábra egy bekapcsolást késleltető útszelepet ismertet. Az 1-es bemeneten 

megjelenő táplevegő alaphelyzetben nem jut el a 2-es munkapontra, mivel az a 

3-as kipufogó-csatlakozással van összekötve, Amikor az 12 vezérlőbemeneten 
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nyomás jelentkezik, az a fojtástól függően rövidebb-gyorsabb idő alatt elkezdi 

feltölteni a szelep légtartályát. Azonban a légtartály mérete miatt abban a nyo-

más csak valamennyi idő alatt éri el azt a szintet, hogy a pneumatikus elővezér-

lés nyitott helyzetbe kapcsolja a szelepet. A szelep alaphelyzetbe állításához a 

vezérlőjelet el kell venni, így a légtartályból, illetve a szelepből a fojtáson és a 

kipufogó keresztül a levegő eltávozhat.  

Az időszelepeket be-, vagy kikapcsolás késleltetésre, illetve jelhosszabbításra, 

vagy jelrövidítésre használhatjuk. 

 

130. ábra Pneumatikus időszelep (forrás:[12]) 

2.4.3 Elzáró szelepek 

Az elzáró szelepek a sűrített levegő átáramlását fokozatmentesen nyitják, illetve 

zárják. 
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131. ábra Elzáró szelep (forrás:[12]
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2.5 Elektropneumatikai kitekintés 

Manapság ritkák a tisztán pneumatikus hálózatok, melyek oka, hogy a pneuma-

tikus szabályozás nem rugalmas, újratervezése, módosítása költség- és anyag-

igényes, a szabályozó logika tisztán pneumatikus elemekből való felépítése 

pedig költséges, és helyigényes feladat. Az elektropneumatikus rendszerekben a 

munkavégző közeg ugyanúgy a levegő, ám a jelek érzékelése es a szabályozás 

elektronikus elven működik. 

Az elektropneumatikus vezérlésnek az alábbi előnyeit sorolhatjuk fel a tisztán 

pneumatikus hálózatokkal szemben: 

– Magasabb megbízhatóság, könnyebben megvalósítható redundancia, keve-

sebb mechanikus alkatrész. 

– Alacsonyabb tervezési, beruházási és üzembe helyezési költség. 

– Kisebb helyszükséglet. 

– Gyorsabb működés, alacsonyabb működtetési költség. 

– Könnyebb karbantarthatóság. 

– Könnyebb átprogramozhatóság, skálázhatóság. 

A pneumatikus és az elektropneumatikus hálózatok strukturális összehasonlítá-

sát a 12. táblázat ismerteti. 

Elmondható tehát, hogy tisztán pneumatikus hálózatot csak igen speciális eset-

ben, speciális igények esetén célszerű építeni és üzemeltetni. Ilyen elvárások 

lehet például a szikramentes, robbanásveszélyes környezet.  
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Hálózati funkció Pneumatikus hálózat Elektropneumatikus 

hálózat 

Végrehajtás, 

aktuátorok 

Aktuátorok: munkahengerek és légmotorok 

 

Vezérlőjel Útszelepek, jelerősítés 

céljából 

 

Mágnesszelepek 

 

 

Jelfeldolgozás, szabá-

lyozás 

Útszelepek, logikai 

szelepek, időszelepek 

stb. 

 

Relés, vagy PLC-s 

szabályozás 

 

Érzékelés (Pneumatikus) Nyo-

mógombok, érzékelők, 

végállás kapcsolók 

 

(Elektromos) Végállás 

kapcsolók, nyomó-

gombok, közelítő kap-

csolók. 

 

12. táblázat Pneumatikus és az elektropneumatikus hálózat összehasonlítása 

 

Érzékelők 

Természetesen mivel az elektropneumatikus rendszerekben két különböző jeltí-

pus van jelen, mind a jelkiadásnál, mind az érzékelők esetében szükség van az 

elektromos és a pneumatikus jelek közötti átalakításra.  

 

 

Az érzékelőknek jellemzően az alábbi feladataik vannak: 
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- Munkahengerek végállásainak érzékelése. 

- Munkadarabok jelenlét érzékelése. 

- Munkadarabok felismerése. 

- Tápnyomás érzékelése… 

2.5.1 Végállás kapcsolók 

A végállás kapcsolók, hasonlatosan a pneumatikus végállás kapcsolókhoz, 

mechanikai kontaktus alapján érzékelnek valamely test jelenlétét, jellemzően 

munkahengerek végpozícióját. A végállás kapcsolók jellemzően görgős kialakí-

tásúak, rugós alapállapotba helyezéssel, és morze kontaktust alkalmaznak. 

 

132. ábra Végállás kapcsoló (forrás:[13]) 

2.5.2 Közelítő kapcsolók 

Az érintésmentes tárgy-érzékeléshez ún. közelítő kapcsolókat alkalmaznak. A 

mechanikus kontaktus hiányában ezek a kapcsolók igénytelenek, nagy élettar-

tamúak. Kialakítástól függően működhetnek mágneses, induktív, kapacitív vagy 

optikai elven. 

A mágneses kapcsolók lényegében Reed-relék, azaz a két ferromágneses érint-

kező egy védőgázas hengerben helyezkedik el. Axiális irányú mágneses térben 

az egymással szemben lévő elektródák azonos módon mágneseződnek fel, de az 

axiális irányú eltolás miatt a két elektróda egymással szemben lévő vége eltérő 

polaritású lesz. Így azok vonzzák egymást, és az elektródák záródnak. A Reed-

relék igen gyors kapcsolási sebességgel bírnak, az érzékelt mozgó elemnek 

azonban állandó mágnesnek kell lennie.  

Az induktív közelítéskapcsolóban egy mágnesesen nyitott vasmagon helyez-

kedik el az LC rezgőkör tekercse. A rezgőkör frekvenciája általában 100 – 1000 

kHz. Az LC rezgőkör egy nagy frekvenciával változó mágneses mezőt hoz lét-
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re, amely kilép az érzékelő aktív felületénél. A rezgés amplitúdó lecsökken, ha 

a mágneses mezőbe egy fémtárgyat helyezünk. Ennek oka a fémtárgyban indu-

kált örvényáramok által okozott energia-elvétel. 

A kapacitív érzékelők aktív eleme egy kondenzátor, amely egy tárcsa alakú 

elektródából és egy, az aktív felületet határoló kehelyformájú félig nyitott fegy-

verzetből áll. Akár fém, akár elektromosan szigetelő anyag kerül az aktív zóná-

ba, az kapacitásváltozást okoz. Folyékony, szemcsés és porított anyagokat ki-

mutatására is alkalmas. A kondenzátor egy RC-oszcillátor része, amely úgy van 

méretezve, hogy akkor rezeg be, ha ez a kapacitásváltozás bekövetkezik. Míg 

az induktív érzékelőkre az amplitúdómoduláció jellemző, itt a frekvencia válto-

zik. 

 

133. ábra Mágneses közelítő kapcsoló (forrás:[13]) 

Az optikai közelítő kapcsolók optikai és elektronikus eszközöket használnak 

az objektum felismerésére. Ehhez vörös vagy infravörös fényt használnak. Kü-

lönösen alkalmas források a vörös és infravörös fényhez a félvezető fénydiódák 

(LED-ek). Kicsik és erősek, hosszú élettartamúak és könnyen modulálhatóak. 

Vevő elemekként fotodiódákat vagy foto tranzisztorokat alkalmaznak. A vörös 

fénynek van egy előnye, hogy a felhasznált közelítő kapcsolók beállításánál az 

optikai tengelyek szabad szemmel felismerhetőek. Ezen kívül a polimer fény-

vezetők a fény csekély csillapítása miatt ebben a hullámhossz tartományban 

nagyon jól használhatók. Háromféle optikai közelítő kapcsolót különböztetünk 

meg: tárgyreflexiós optikai érzékelőt, tükörreflexiós optikai érzékelőt, egy utas 

optikai érzékelőt (infra sorompót). 

2.5.3 Nyomásérzékelők 

A nyomásérzékelők feladata a pneumatikus jel elektromos jellé alakítása. Le-

hetnek állítható, vagy nem állítható kivitelűek. Működésük alapelve általában 

egy membrándugattyúéhoz hasonlítható, ahol a dugattyú egy rugóval ellendol-

gozva egy kapcsolót működtet. A rugó előfeszítésével állítható a bekapcsolás 

érzékenysége. 
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134. ábra Nyomáskapcsoló (forrás:[13]) 

2.5.4 Mágnes szelepek 

A mágnes szelepek olyan jelátalakítók, amelyek elektromos jel hatására változ-

tatják meg az áramlási utakat. A mágnes szelepek tehát a jelfeldolgozó részben 

villamos energiát használnak fel, hogy a munkavégző részben pneumatikus 

energiát „továbbítsanak”. A mágnes szelepek jellemzően rugós alaphelyzetbe-

állítású, azaz monostabil, vagy két bemenetű impulzuskapcsolók, azaz bistabil 

szelepek. A monostabil szelepek a működtetett helyzetet csak a bemenő jel je-

lenlétében tartják meg, míg a bistabil szelepek a jellemzően két állapotuk közül, 

az utoljára meghajtottat veszik fel. 

A mágnes szelepeket is ugyanolyan módon osztályozhatjuk szelepcsatlakozások 

száma és állapotok száma szerint, mint a tisztán pneumatikus szelepeket. A két 

legjellemzőbben használt szeleptípus a 3/2-es monostabil, illetve az 5/2-es 

bistabil mágnes szelep, de ugyanúgy előfordulnak rugós alaphelyzetbe-állítással 

rendelkező 5/3-as szelepek is. Egy tipikus, ülékes 3/2-es, kézi segédvezérléssel 

ellátott mágnes szelepet ismertet a 135. ábra.  

Alaphelyzetben az üléket egy rugó nyomja az 1-es bemenet peremére, így az 1-

2 út zárva van, a 2-es munkapont levegője a csap hornyán keresztül a 3-as csat-

lakozási ponton keresztül kipufoghat.  

Amennyiben áram folyik át a mágnestekercsen, az indukált mágneses tér a csa-

pot felemeli, így elzáródik a 2-3 útvonal, és szabaddá válik az áramlás az 1-2 

úton. 
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A csap mellett található excentrikus henger elfordításával a szelepet manuálisan 

is lehet nyitni, illetve zárni, a nyitás ebben az esetben felülírja a pneumatikus 

vezérlést, de áramkimaradás esetén kézzel működtethetővé válik a szelep. 

A mágnes szelepek értelemszerűen lehetnek elővezéreltek is, ebben az esetben 

kisebb energiával működtethetőek csakúgy, mint tisztán mechanikus-

pneumatikus társaik. 

 

135. ábra 3/2-es mágnes szelep, kézi segédműködtetéssel (forrás:[13]) 

 

2.6 Hálózati példák 

2.6.1 Direkt és indirekt vezérlés 

Feladat: Valósítsa meg az egyszeres működtetésű munkahenger aktiválását 

nyomógombbal! Mutassa be a direkt, és az indirekt vezérlés közötti különbsé-

get! 

Megoldás:  
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2

1 3

2

1 3

2

1 3
1 S

1 A 1 A

1 S

1 V

Direkt vezérlés Indirekt vezérlés

 

136. ábra Példa – Direkt, és indirekt vezérlés 

Magyarázat: A rendszer aktiválása mindkét esetben egy monostabil (rugós 

visszatérítésű) 3/2-es, alapállapotban zárt szeleppel valósítható meg. 

Direkt vezérlés esetén a bemeneti és a vezérlő elem megegyezik, ez egyszerűbb 

hálózatot eredményez.  

Az indirekt vezérlés esetén a bementi szelep egy közbeiktatott vezérlőszelepet 

aktivál. Általánosságban az indirekt vezérlés a jellemző, melynek oka lehet a 

bemeneti szelep és az aktuátor nagy távolsága, így alacsonyabb lehet az ener-

giaveszteség. Ekkor nem szükséges, hogy a szabályozó nyomás, és a munka-

nyomás megegyezzen, így „erősítőfokozat” is megvalósítható. 
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2.6.2 Kettős működtetésű munkahenger indirekt vezérlése 

Feladat: Valósítsa meg az kettős működtetésű munkahenger aktiválását nyo-

mógombbal!  

Megoldás:  

2

1 3

4 2

5

1

31 S

1 V

1 A

 

137. ábra Példa – Kettős működtetésű munkahenger vezérlése 

Magyarázat: A kettős működtetésű munkahenger mozgásához a két bemenetét 

szabályozottan kell táplálni. Ehhez a legegyszerűbb indirekt vezérlési megoldás 

egy monostabil 5/2-es útválasztó szelep alkalmazása, amely felváltva táplálja, 

illetve vezeti el a munkahenger két oldalát. 
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2.6.3 Vagy kapcsolat 

Feladat: Valósítsa meg az egyszeres működtetésű munkahenger indirekt vezér-

lését két nyomógombbal! A munkahenger bármely nyomógomb megnyomására 

térjen ki!  

Megoldás:  

2

1 3

2

1 3

1 A

1 S1

1 V2

1 1

2

2

1 3

1 S2

1 V1

2

1 3

0 Z

0 S Energiellátás

Vezérlés

 

138. ábra Példa – Vagy kapcsolat 

Magyarázat: A feladat egyértelműen definiálja a logikai VAGY kapcsolatot, 

amelyet egy váltószeleppel (1V1) lehet könnyen megvalósítani. Az ábrán látha-

tó hálózat tartalmaz továbbá egy egyszerűsített energiaellátó blokkot is. 
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2.6.4 És kapcsolat 

Feladat: Valósítsa meg az egyszeres működtetésű munkahenger indirekt vezér-

lését két nyomógombbal! A munkahenger a két nyomógomb együttes meg-

nyomására térjen ki!  

Megoldás:  
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139. ábra Példa – És kapcsolat 

Magyarázat: A feladat egyértelműen definiálja a logikai ÉS kapcsolatot, ame-

lyet egy kétnyomású szeleppel (1V1) lehet könnyen megvalósítani, hasonlóan 

az előző feladathoz. Az és kapcsolat vagyis, hogy a vezérlő jel csak a két nyo-

mógomb együttes megnyomásakor jusson el a munkahenger vezérlőszelepéhez 

a két bemenet „sorba kötésével” is megvalósítható, mint ahogy az ábrán látszik 

is. (1S1 2 – 1S2 1) 
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2.6.5 Vezérlés időszeleppel 

Feladat: Adott egy ragasztógép. A feladata, hogy két munkadarab beérkezése-

kor, melyet az (1S1) szelep érzékel, szorítsa össze azokat, majd adott idő múl-

tán engedje el őket.  

Megoldás:  

 

140. ábra Példa – (Be)kapcsolás késleltetés időszeleppel 

Magyarázat: A feladat megvalósítható egy kettős vezérlésű munkahenger indi-

rekt vezérlésével egy pneumatikus működtetésű 5/2-es bistabil szelep (1V3) 

felhasználásával. Az (1S1) szelep jelére a munkahenger kitér, amit az (1V1) 

szelep érzékel. Ez hozza működésbe az (1V2) időkapcsolót, amely bekapcsolás 

késleltető funkciót hajt végre, azaz a bistabil szelepet csak a megadott idő után 

állítja alaphelyzetbe, így az adott ideig a munkahenger kitérő állapotban van.  
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2.6.6 Jelrövidítés időszeleppel 

Feladat: A feladat egy rugós visszatérítésű munkahenger vezérlése oly módon, 

hogy a munkahenger egy kapcsoló megnyomására kitérjen, de a kapcsoló 

nyomva tartásától függetlenül adott idő múlva alaphelyzetbe térjen, azaz a ve-

zérlő jel hosszát adott időegységre korlátozzuk.  

Megoldás:  

 

141. ábra Példa – Jelrövidítés 

Magyarázat: A feladat megoldható egy alaphelyzetben nyitott, kikapcsolás 

késleltető időszelep (1V1) felhasználásával. A bekapcsoló szelep (1S1) munka-

pontja az időszelep nyomásbemenetére, és vezérlőbemenetére is rá van kötve. 

Így, amikor a nyomógomb megnyomásra kerül, az időszelep a nyomást rögtön 

továbbvezérli a munkahengerre, ami így kitér. Eközben azonban elkezd feltöl-

tődni az (1V1) szelep légtartálya, és az adott idő után kikapcsol, a munkahenger 

pedig a gomb nyomva tartásától függetlenül alaphelyzetbe tér. A gomb felenge-

désekor az időszelep légtartálya kipufoghat, így az egész folyamat elölről kezd-

hető. 
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2.6.7 Kettős működtetésű munkahenger automatikus vezérlése 

Feladat: Valósítsa meg a kettős működtetésű munkahenger automatikus vezér-

lését! A munkahenger folyamatos alternáló mozgást végezzen egy engedélyező 

kapcsoló bekapcsolása esetén!  

Megoldás:  

 

142. ábra Példa – Kettős működtetésű munkahenger automatikus vezérlése 

Magyarázat: A kettős működtetésű munkahenger folyamatos alternáló (oda-

vissza) mozgásának biztosításához érzékelni kell a munkahenger végállapotait, 

és ezek elérésekor ellenirányú vezérlést kell rá kiadni. Ezt két görgős vezérlésű 

3/2-es monostabil szeleppel lehet megoldani. (1V1, 1V2) Azonban ezen érzéke-

lők csak a végállást érzékelik, a középállapotban lévő munkahenger így nem 

kapna vezérlést. Ezért a végállás kapcsolók kimenetét nem közvetlenül a mun-

kahengerre, hanem egy bistabil 5/2-es szelep vezérlőbemenetére kell kapcsolni. 

(A szelep működése logikailag egy SR tárolónak felel meg, ahol 12-S, 14-R, Q-

2, Q-4.) 
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2.6.8 Alternatív kapcsoló  

Feladat: Valósítsa meg az egyszeres működtetésű rugós visszatérítésű munka-

henger vezérlését alternatív kapcsolókkal! A munkahenger bármelyik kapcsoló-

val (1S1,1S2) lehessen egymástól függetlenül kitéríteni, és visszaengedni. 

Megoldás:  
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143. ábra Példa – Alternatív kapcsoló megvalósítása 

Magyarázat: A két 5/2-es vezérlő szelep bistabil működésű, azaz mindkét 

helyzetét tarja, a 2-es és a 4-es munkapontok közül mindig az egyik működtet, a 

másik kipufog, azaz tekinthetünk rájuk, mint egy jel ponáltjára és annak negált-

jára. A feladat definíció szerint a két jel ekvivalenciájaként (de megoldható 

antivalenciaként is) értelmezhető, azaz a vezérlés:  

BAABF  , ahol 

F az (1A) vezérlése, A-(1S1), B-(1S2) munkahelyzete. A vezérlést az 

(1V1,1V2) VAGY szelepek, és az (1V3) ÉS szelep valósítja meg. 
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2.6.9 3/2-es szavazólogika  

Feladat: Valósítson meg egy 3/2-es szavazólogika kapcsolást tisztán pneumati-

kus elemek felhasználásával. A kapcsolás akkor térít ki egy kettős vezérlésű 

munkahengert, ha a benne szereplő három kapcsoló közül legalább kettő aktív, 

ellenkező esetben a munkahenger legyen alaphelyzetben. 

Megoldás:  

 

144. ábra Példa – 3/2-es szavazólogika 

Magyarázat: A rendszer bemenetei a három kézi működtetésű 3/2-es kapcsoló 

(1S1,1S2,1S3). A 3/2-es szavazólogika legegyszerűbb megoldása: 

][))()(( ACBCABFvagyCBCABAF   

A megoldáshoz azonban összesen öt logikai szelepre van szükség 

(1V1,1V2,1V3,1V4,1V5). A generált jel alapján a munkahengert egy rugós 

alaphelyzetbe-állítású, 5/2-es pneumatikus működtetésű szeleppel vezéreljük. 

Ebből a példából is jól látszik, hogy már a közepesen bonyolult logikai vezérlé-

sek tisztán pneumatikus megvalósítása is milyen eszköz és költségigényes, 

szemben ugyanezen hálózat elektropneumatikus megvalósításával. 
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2.6.10 Csomagmozgató gép 

Feladat: Tervezzen tisztán pneumatikus vezérlést a 145. ábra szerinti csomag-

emelő berendezésre. A berendezés az „A” munkahenger tálcájára érkező cso-

magot felemeli, amelyet a „B” munkahenger továbbít. Az „A” munkahenger 

alaphelyzetbe áll, és amíg a B munkahenger is visszahúzódik, újabb csomag 

érkezik a tálcára, így a ciklus újraindulhat.  

1 2 3 4 5

A

B

 

145. ábra Csomagátrakási feladat 

Megoldás:  

 

146. ábra Példa – Csomagemelő vezérlés   
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Magyarázat: A feladat egy automatikusan működő, négyállapotú állapotgépet 

definiál. A négy állapotot két memóriaelemmel (1V5, 1V6) tudjuk leírni. Az 

állapotok közötti váltást a munkahengerek egyes végállásai működtetik. A vég-

állásokat a görgős működtetésű 3/2-es útszelepek (1V1,1V2,1V3,1V4) érzéke-

lik. Fontos megjegyezni, hogy a jelenlegi példa az egyik legegyszerűbb ilyen 

elrendezés, miután minden állapotváltozást egy jellel vezérlünk, nem a jelek 

kombinációjával. Ráadásul, mivel a munkahengerek felváltva mozognak, min-

dig valamelyik végállapota mozgatja a másik munkahengert, így a jelen kapcso-

lás (de ez nem mondható el általánosságban) megvalósítható memóriaelemek 

nélkül is.  

 

147. ábra Megvalósítás memóriaelem nélkül 



 

© Bécsi Tamás, BME www.tankonyvtar.hu 

Ábrajegyzék 

1. ábra Energiaátalakítás a hidraulikus berendezésben .............................. 9 

2. ábra Hidrosztatikus nyomás ................................................................. 11 

3. ábra Külső erő okozta nyomás, Pascal törvénye .................................. 12 

4. ábra Erőátvitel felépítése ...................................................................... 12 

5. ábra Nyomásfokozás felépítése ............................................................ 13 

6. ábra Átáramlás sebessége..................................................................... 14 

7. ábra Energia megmaradás törvénye ..................................................... 15 

8. ábra Áramlási kép: lamináris és turbulens áramlás .............................. 15 

9. ábra Veszteséges áramlás ..................................................................... 17 

10. ábra Gyűrű alakú rés résárama ........................................................... 18 

11. ábra Zérus hosszúságú fojtórés ellenállása ........................................ 19 

12. ábra Szimbolikus jelölések értelmezése ............................................. 22 

13. ábra Egyszerű hidraulikus körfolyam felépítése ................................ 29 

14. ábra Viszkozitás és hőmérséklet kapcsolata ...................................... 32 

15. ábra Hidraulikaolajok várható élettartama ......................................... 37 

16. ábra Térfogatkiszorítás elve ............................................................... 39 

17. ábra Hidraulikus szivattyúk egyenlőtlenségi foka ............................. 39 

18. ábra Térfogatkiszorítás elvén működő szivattyú p-Q jelleggörbéje .. 40 

19. ábra Külső- és belsőfogazású fogaskerekes szivattyú elvi felépítése 41 

20. ábra Fogaskerekes szivattyú réskiegyenlítéssel ................................. 42 

21. ábra Fogaskerekes szivattyúk hatásfoka ............................................ 43 

22. ábra Lapátos szivattyú működése ...................................................... 44 

23. ábra Lapátkialakítási megoldások ...................................................... 44 

24. ábra Nyomásszabályozott lapátos szivattyú felépítése ...................... 45 

25. ábra Nyomásszabályozott lapátos szivattyú jelleggörbéje ................. 46 

26. ábra Ferdetengelyes axiáldugattyús szivattyú működése................... 47 

27. ábra Ferdetárcsás axiáldugattyús szivattyú működése ....................... 48



178 JÁRMŰHIDRAULIKA ÉS -PNEUMATIKA 

www.tankonyvtar.hu © Bécsi Tamás, BME 

 

28. ábra Axiáldugattyús szivattyú résvezetékének nyomvonala .............. 49 

29. ábra Axiáldugattyús szivattyú dugattyúkialakítása ............................ 50 

30. ábra Radiáldugattyús szivattyúk felépítése belső és külső működtetés esetén

 .................................................................................................................. 51 

31. ábra Szelepvezérlésű radiáldugattyús szivattyú ................................. 52 

32. ábra Kettős- és többszörös működésű radiáldugattyús szivattyú ....... 52 

33. ábra Állítható szállítású radiáldugattyús szivattyú............................. 53 

34. ábra Hidraulikus munkahengerek megoldásai ................................... 54 

35. ábra Munkahenger szerkezeti felépítése ............................................ 55 

36. ábra Munkahenger rögzítési lehetőségei ............................................ 55 

37. ábra Hidraulikus munkahenger hatásfoka .......................................... 57 

38. ábra Hidraulikus munkahenger beépítése és ellenőrzése kihajlásra .. 58 

39. ábra Munkahenger löketvég fékezésének szerkezeti megoldása ....... 58 

40. ábra Hidraulikus munkahenger ellenőrzése löketvég fékezésre ........ 59 

41. ábra Közvetlen vezérlésű nyomáshatároló megoldásai ..................... 60 

42. ábra Nyomáshatároló működési elve ................................................. 61 

43. ábra Közvetlen vezérlésű nyomáshatároló szerkezete és jelleggörbéje61 

44. ábra Elővezérelt nyomáshatároló tehermentesítő útváltóval ............. 62 

45. ábra Nyomáshatárolók jelleggörbéi ................................................... 63 

46. ábra Fojtók szerkezeti felépítése ........................................................ 64 

47. ábra Fojtó átáramlási jelleggörbe és az állítás érzékenysége ............. 65 

48. ábra Kettős fojtó-visszacsapó szelep szerkezete és beépítése ............ 65 

49. ábra Fékező fojtószelep beépítése ...................................................... 66 

50. ábra 2 utú áramállandósító felépítése ................................................. 67 

51. ábra 2 utú áramállandósító teljesítmény mérlege ............................... 68 

52. ábra 3 utú áramállandósító felépítése ................................................. 69 

53. ábra 3 utú áramállandósító teljesítmény mérlege ............................... 70 

54. ábra Áramosztó felépítése .................................................................. 71 



ÁBRAJEGYZÉK 179 

 

© Bécsi Tamás, BME www.tankonyvtar.hu 

55. ábra Áramosztó működési ábrája ....................................................... 72 

56. ábra 4/3-as útváltó kézi működtetéssel, reteszelhető kivitelben ........ 73 

57. ábra Útváltók kapcsolási lehetőségei ................................................. 74 

58. ábra Útváltó működtetési módok ....................................................... 75 

59. ábra Útváltó áramlási vesztesége – Δp = f(Q) jelleggörbe ................. 76 

60. ábra Útváltó pozitív és negatív túlfedéssel ........................................ 77 

61. ábra Elővezérelt útváltó szerkezeti felépítése .................................... 78 

62. ábra Elővezérelt útváltó jelképi jelöléssel .......................................... 79 

63. ábra Visszacsapó szelepek jelleggörbéi ............................................. 80 

64. ábra Visszacsapó szelepek szerkezeti felépítése ................................ 80 

65. ábra Hidraulikus akkumulátorok típusai ............................................ 82 

66. ábra Akkumulátorok szerkezeti megoldásai ...................................... 83 

67. ábra Energiatárolás szükségessége..................................................... 84 

68. ábra Szennyeződés források a hidraulikus rendszerben ..................... 86 

69. ábra Szennyeződésre érzékeny kapcsolatok a hidraulikában ............. 86 

70. ábra Felületi és mélységi szűrők felépítése ........................................ 87 

71. ábra Szűrők beépítési helyei a hidraulikus rendszerben .................... 87 

72. ábra Szívóági szűrők jellemzői .......................................................... 88 

73. ábra Nyomóági szűrők jellemzői ....................................................... 89 

74. ábra Visszafolyó ági szűrők jellemzői ............................................... 90 

75. ábra Beöntő- és levegőszűrő jellemzői .............................................. 91 

76. ábra Nyitott körfolyam felépítése lépésről-lépésre ............................ 93 

77. ábra Zárt körfolyam felépítése lépésről-lépésre ................................. 95 

78. ábra Zárt körfolyam kapcsolási vázlata ............................................. 96 

79. ábra Energiaátalakítók működési sebessége ...................................... 96 

80. ábra Szivattyú tehermentesítése útváltóval ........................................ 97 

81. ábra Szivattyú tehermentesítése elővezérelt nyomáshatárolóval ....... 98 



180 JÁRMŰHIDRAULIKA ÉS -PNEUMATIKA 

www.tankonyvtar.hu © Bécsi Tamás, BME 

82. ábra Több sebességfokozat előállítása két szivattyú és egy útváltó 

segítségével .............................................................................................. 99 

83. ábra Lépcsős szivattyú szabályozás tehermentesítéssel ..................... 99 

84. ábra Lépcsős szivattyú szabályozás állítható szivattyúval ............... 100 

85. ábra Teljesítmény szabályozás állítható szivattyúval ...................... 101 

86. ábra Teljesítmény szabályozás elvi megoldási lehetősége .............. 101 

87. ábra Teljesítmény szabályzó elvi felépítése ..................................... 102 

88. ábra Primer és szekunder vezérlés jellemzői ................................... 103 

89. ábra Primer/szekunder védelem, aktív/passzív szerepek bemutatása106 

90. ábra Nyomásfokozatokat eredményező kapcsolás ........................... 107 

91. ábra Fojtóval végzett sebességállítás változó terhelés esetén .......... 108 

92. ábra Áramirányítók beépítési jellemzői ........................................... 109 

93. ábra Fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása útváltóval .......... 110 

94. ábra Tehertartás nyitható visszacsapó szeleppel („a” megoldás) ..... 111 

95. ábra Tehertartás nyitható visszacsapó szeleppel („b” megoldás) .... 112 

96. ábra Hidraulikai zár kialakítása kettős visszacsapó szeleppel ......... 112 

97. ábra Együttfutás útváltók összekapcsolásával ................................. 114 

98. ábra Együttfutás hidromotorok összekapcsolásával ........................ 114 

99. ábra Együttfutás áramirányítók alkalmazásával .............................. 115 

100. ábra Együttfutás áramosztók alkalmazásával ................................ 116 

101. ábra Energiafolyam ábra ................................................................ 116 

102. ábra Munkahenger paraméterei – hatásfok .................................... 117 

103. ábra Szivattyú kagylódiagramja ..................................................... 119 

104. ábra Szivattyú által elviselt nyomás ............................................... 120 

105. ábra Szivattyú szívóágának ellenőrzése ......................................... 120 

106. ábra Orbitrol kormányzás felépítése .............................................. 122 

107. ábra Kompresszorok fajtái ............................................................. 128 

108. ábra Nyomásszabályozó szelep (forrás:[12]) ................................. 133 

109. ábra Egyszeres működtetésű munkahenger (forrás:[12]) ............... 139 



ÁBRAJEGYZÉK 181 

 

© Bécsi Tamás, BME www.tankonyvtar.hu 

110. ábra Kettős működtetésű munkahenger (forrás:[12]) .................... 140 

111. ábra Munkahenger, löketvégi csillapítással (forrás:[12]) .............. 140 

112. ábra Szalaghenger .......................................................................... 141 

113. ábra Forgatóhenger (forrás:[12]) .................................................... 142 

114. ábra Munkahengerek merev rögzítése ........................................... 143 

115. ábra Munkahengerek merev csuklós rögzítése .............................. 143 

116. ábra Dugattyúrúd rögzítései ........................................................... 144 

117. ábra Útszelepek működtetési elvei ................................................. 147 

118. ábra Szeleptípusok útváltási funkciók szerint ................................ 148 

119. ábra 3/2 golyós útszelep működési elve (forrás:[12]) .................... 150 

120. ábra 3/2 tányérszelep működési elve (forrás:[12]) ......................... 150 

121. ábra Körtolattyús 5/2-es szelep (forrás:[12]) ................................. 151 

122. ábra Forgótányéros szelep .............................................................. 152 

123. ábra Záró szelepek ......................................................................... 153 

124. ábra Visszacsapó szelep (forrás:[12]) ............................................ 154 

125. ábra Fojtás (forrás:[12]) ................................................................. 154 

126. ábra Fojtó-visszacsapó szelep (forrás:[12]) ................................... 155 

127. ábra Gyorslégtelenítő szelep (forrás:[12]) ..................................... 156 

128. ábra Váltószelep (forrás:[12]) ........................................................ 156 

129. ábra Kétnyomású szelep (forrás:[12]) ............................................ 157 

130. ábra Pneumatikus időszelep (forrás:[12]) ...................................... 158 

131. ábra Elzáró szelep (forrás:[12]) ...................................................... 159 

132. ábra Végállás kapcsoló (forrás:[13]) .............................................. 162 

133. ábra Mágneses közelítő kapcsoló (forrás:[13]) .............................. 163 

134. ábra Nyomáskapcsoló (forrás:[13]) ............................................... 164 

135. ábra 3/2-es mágnes szelep, kézi segédműködtetéssel (forrás:[13]) 165 

136. ábra Példa – Direkt, és indirekt vezérlés ........................................ 166 

137. ábra Példa – Kettős működtetésű munkahenger vezérlése ............ 167 



182 JÁRMŰHIDRAULIKA ÉS -PNEUMATIKA 

www.tankonyvtar.hu © Bécsi Tamás, BME 

138. ábra Példa – Vagy kapcsolat .......................................................... 168 

139. ábra Példa – És kapcsolat ............................................................... 169 

140. ábra Példa – (Be)kapcsolás késleltetés időszeleppel ...................... 170 

141. ábra Példa – Jelrövidítés ................................................................ 171 

142. ábra Példa – Kettős működtetésű munkahenger automatikus vezérlése

 ................................................................................................................ 172 

143. ábra Példa – Alternatív kapcsoló megvalósítása ............................ 173 

144. ábra Példa – 3/2-es szavazólogika ................................................. 174 

145. ábra Csomagátrakási feladat .......................................................... 175 

146. ábra Példa – Csomagemelő vezérlés .............................................. 175 

147. ábra Megvalósítás memóriaelem nélkül ........................................ 176 



 

© Bécsi Tamás, BME www.tankonyvtar.hu 

Táblázatjegyzék 

 

1. táblázat Energiaátviteli módok összehasonlítása ................................. 10 

2. táblázat Geometriai és idő paraméterek kapcsolatai ............................ 20 

3. táblázat Terhelés paraméterei közötti kapcsolatok .............................. 21 

4. táblázat Egyenes vonalú és forgómozgás paramétereinek összehasonlítása

 .................................................................................................................. 21 

5. táblázat Jelképi jelölések ...................................................................... 29 

6. táblázat Hidraulikaolajok jelölése ........................................................ 31 

7. táblázat Hidraulikaolajok alkalmazásának nyomáshatárai .................. 33 

8. táblázat Hidraulikaolajok felhasználási területei ................................. 35 

9. táblázat Hidraulikaolajok alkalmazása szivattyútípusonként .............. 36 

10. táblázat Olajszennyeződési osztályok ................................................ 36 

11. táblázat Axiáldugattyús szivattyúk paraméterei közötti kapcsolatok 50 

12. táblázat A pneumatikus és az elektropneumatikus hálózat összehasonlítása

 ................................................................................................................ 161 



184 JÁRMŰHIDRAULIKA ÉS -PNEUMATIKA 

www.tankonyvtar.hu © Bécsi Tamás, BME 

 

Irodalomjegyzék 

 

Felhasznált irodalom 

1. Dr. Balpataki Antal: Hidraulikus berendezések felépítése, működése és 

diagnosztikai vizsgálata, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem, egyetemi segédlet, 1999. 

2. Dr. Hantos Tibor: Hidraulika alapjai, Miskolci Egyetem, egyetemi jegy-

zet, 2007. 

3. Dr. Hantos Tibor: Hidraulika alapjai fóliák, Miskolci Egyetem, egyete-

mi  jegyzet 2007. 

4. Dr. Balpataki Antal – Bohács Gábor – Fábián Zoltán – Dr. Vonhauser 

Olivér.: Hidraulika oktatási tananyag komplex feldolgozása a multimé-

dia eszközeinek felhasználásával, 1999. 

5. G. L.  Rexroth GmbH.: Mit kell tudni a hidraulikáról, G.L. Rexroth 

GmbH 

6. Fűrész – Dr. Hantos – Lugosi: Hidraulikus rendszerek elemei és üzem-

vitelük I., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöki 

Továbbképző Intézet, 1986. 

7. Fűrész – Dr. Hantos – Lugosi: Hidraulikus rendszerek elemei és üzem-

vitelük II., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöki 

Továbbképző Intézet, 1986. 

8. Bärnkopf Rudolf: Hidraulika a gyakorlatban, 2011 

9. Heinrich Lift: Hidraulikus berendezések, Műszaki Könyvkiadó, Buda-

pest 1986. 

10. Bärnkopf – Ezer – Kiss  – Máté: Hidraulikus rendszerek tervezése, Mű-

szaki Könyvkiadó, 1984. 



IRODALOMJEGYZÉK 185 

 

© Bécsi Tamás, BME www.tankonyvtar.hu 

11. Dieter Will – Norbert Gebhardt: Hydraulik, Grundlagen, Komponenten, 

Schaltungen, Springer Kiadó 2008. 

12. Bevezetés a pneumaikába P111, Festo Kft. 2001 

13. Bevezetés az elektropneumatikába, Festo Kft. 2006 

14. Szenzorika, tanfolyami jegyzet, Festo Kft. 

15. Antony Barber: Pneumatic Handbook 8th Edition, Elservier Science 

Ltd., 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


