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Jelölések jegyzéke 

 

Jel Megnevezés Mértékegység 

a hangsebesség m/s 

A keresztmetszeti felület m2 

B mágneses indukció V·s/m 

b csillapítási állandó N/m/s 

c áramlási sebesség m/s 

cp állandó nyomáson vett fajhő J/(kgK) 

C kapacitás m3⁄bar 

D csillapítási fok - 

D sebesség meredekség 1/s 

e Euler szám - 

f gerjesztési frekvencia Hz=1/s 

f0 saját frekvencia Hz=1/s 

F erő N 

g nehézségi gyorsulás m/s2 

G ki- belépési fajlagos térfogatáram, forgató 

motornál 
liter/perc/bar 

Gs fajlagos áramvezetési érték S/m 

J tehetetlenségi nyomaték kg·m 

K összenyomhatósági-modus bar 

L induktivitás bar/liter/perc 

m tömeg kg 

 tömegáram kg/s 

M moláris tömeg kg/kmol 

M Nyomaték N·m 

p nyomás N/m2 

pstat statikus nyomás bar 

pdyn dinamikus nyomás bar 

P teljesítmény W, kW 

 
térfogat áram m3/s, l/s 

Re Reynolds szám - 

Ř egyetemes gázállandó - 

R gázállandó J/kg·K 

Rlam ellenállás lamináris áramlás esetén bar/liter/perc 

Rturb ellenállás turbulens áramlás esetén bar/(liter/perc)2 

s falvastagság mm 

W=L mechanikai munka N·m, J, W·s 

V térfogat m3 

 

térfogatváltozás, térfogatáram m3/s 

x elmozdulás , út pozíció m 

ẋ sebesség m/s 
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ẍ gyorsulás m2/s 

z hengerszám - 

α szög érték rad 

α átfolyási szám - 

β=1/K kompresszibilitás 1/bar 

δ egyenlőtlenségi fok - 

δ lecsengési tényező 1/s 

η hatásfok - 

η dinamikai viszkozitási tényező Pa·s 

θ szögelfordulás rad 

ω szögsebesség rad/s 

ε szög-gyorsulás rad/s2 

λ szállítási fok - 

μ súrlódási tényező tapadó/ súrlódó esetben - 

μ mágneses permeabilitás Ω·s⁄m 

χ izentrópikus kitevő - 

ν kinematikai viszkozitás m2/s 

ν Poisson szám - 

ρ sűrűség kg/m3 

ζ normál feszültség N⁄m2 

η=t idő s 

η csúsztató feszültség N⁄m2 

ω szögsebesség 1/s 

ω0 saját körfrekvencia rad/s 

Ω gerjesztési körfrekvencia rad/s 

ζ alakellenállási tényező - 

Ψ nyomás arány - 

Indexek használata: 
 

HR tapadás 

GR csúszás 

ab hasznos 

zu bemenő , összes 

Lu levegő 

Fl folyadék 

mec mechanikai 

hyd hidraulikus 

stat statikus 

din dinamikus 

v veszteség, veszteségi 

Vol térfogat, volumetrikus 

lam lamináris 

tur turbulens 

tot teljes, totális, összes 
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Bevezető 

A jelen munka bevezető gondolatait arra szeretném használni, hogy elmondjam a jegyzet célkitűzését, túl azon, 

hogy ez az összeállítás felkérésre született. 

Mindenképen az e terület után érdeklődők első, bevezető olvasmányának szántam. Nem eltitkolva azt, hogy 

amennyiben lehetőségem adódik, akkor ezt az összeállítást követően, sok olyan területét is szívesen 

összefoglalnám a közegáramok segítségével dolgozó gépeknek, géprendszereknek, amelyekre ebben az 

összeállításban, a keretek szűkössége miatt nem volt lehetőség. Jelen munka nem foglalkozik a hidraulikus-, 

pneumatikus gépek és berendezések üzemeltetési, karbantartási, hibakeresési területeivel. Nem foglalkozik ezen 

rendszerek gazdaságossági, környezet-terhelési, vagy a tervezhetőségi és a konstrukció szilárdsági, illetve a 

megépítést megelőző szimulációs számítások lehetőségeivel, amelyek ma különösen kell, hogy foglalkoztassák 

a terület után érdeklődőket. 

A jegyzet egyben „műszaki olvasó könyv”, a segítségével a terület után érdeklődő biztos alapokat szerezhet. 

Remélem jól előkészített üzemtani alap, amelynek ismeretében, bármely idetartozó berendezés működését és 

üzemét tisztázni lehet. Így, birtokában lehet az olvasott anyagot felhasználó a helyes döntésnek, a tekintetben is, 

hogy milyen feladatra, milyen- mekkora berendezés alkalmas. Optimális műszaki döntést lehet hozni minden 

szempontból. Segíti a mérnököt ez az üzemtani megközelítés, az alkalmazott berendezés esetleges hibáinak 

gyors feltárásában, esetenként javításában, egy stabil termelési menet biztosításában. 

Alapismereteket tartalmaz, illetve felhasználja az összeállítás, elődeim, tanáraim munkáját, szemléletét. Nem 

lehet, hogy mint a tudomány, technika és az ipartörténetet szerető mérnökként ne nevezném meg néhányukat 

név szerint is, az irodalom jegyzéktől függetlenül. Többük munkája nem pusztán műszaki irodalom. 

Az üzemtani gondolkozást, velem együtt mások is- Pattantyús A. Géza, Imre László valamint Szőnyi Jenő 

munkáiból ismerték meg. Köszönet érte. A gépeket építési módjuktól függetlenül, egységesen technikai 

rendszer részének tekinteni és így azok belső lényegét érteni- Déri József, Szabó Imre, Szűcs Ervin 

tevékenységeinek ismerete nélkül nem lehetséges. A szerzők meg nem nevezett munkáinak pontos, értelmes 

olvasásához elengedhetetlen, a fizikának, mint alaptudománynak pontos ismerete - Szabó János, Fényes Imre 

munkái- ezen összeállítás sorai között is valószínűen kiolvashatók. Velem együtt egy egész mérnök-generáció 

hálás a munkájukért. Az összeállítás készítőjeként -itt is szeretném elismerni, megköszönni Holger Watter e 

területén született munkáját, az összeállítás sok esetben híven követi azt a megfogalmazást, amit Ő is követett a 

„Hydraulik und Pneumatik Studium” sorozatban megjelent munkájában. 
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1. fejezet - A hidraulikus és 
pneumatikus berendezések rövid 
áttekintése 

1. A hidraulikus berendezések előnyei - hátrányai 

Széles körű elterjedése előnyös műszaki tulajdonságainak tudható be. 

Előnyei: 

• A hidrosztatikus erőátvitel hatásfoka kb. a villamos erőátvitelével azonos. 

• Nagyobb távolságok áthidalására alkalmas, mint a mechanikai erőátvitel különböző fajtái, de sokkal kisebbre, 
mint a villamos erőátvitel. 

• A hidromotor nagy nyomatékot tud kifejteni kis inercia tömeggel. 

• A forgatónyomaték és inercia tömeg viszonyszáma több nagyságrenddel felülmúlja a villamos motorét. Ezért 
reagálási érzékenysége nagy. 

• A hidromotorral nagy energiasűrűség érhető el, ennek következtében mérete és súlya sokkal kisebb, mint az 
azonos teljesítményű villamos motoré. 

• A hidrosztatikus erőátvitellel nagy erőhatásokat lehet kifejteni. 

• Gyors kapcsolási és átvezérlési lehetőségeket nyújt. 

• Jó gyorsítás és fékezés valósítható meg. 

• Fokozatmentesen szabályozható, szerkezete egyszerű, a rezgésekre nem érzékeny, lökésszerű túlterheléseket 
is elvisel. 

• Kezelése egyszerű. 

Hátrányai: 

Hátrányos tulajdonságai, hogy: 

• Csak mérsékelt teljesítmények átvitelére alkalmas, mivel méretei és a munkafolyadék nyomása bizonyos 
határokon túl nem növelhető. 

• A nagy nyomások szűk rések alkalmazását teszik szükségessé, ami csak az alkatrészek nagy pontosságú 
megmunkálásával érhető el. 

• A nagy nyomások miatt a tömítés is nehezebb. 

• A szűk rések miatt érzékeny a munkafolyadék tisztaságára, ezért a munkafolyadék alapos szűréséről kell 
gondoskodni. 

• Érzékeny a munkafolyadék levegőtartalmára, mivel az ebből kiváló gázok és gőzök folyadékütéseket 
okozhatnak. 

• A tömítetlenségeken kilépő finoman porlasztott munkafolyadék tűz- esetleg robbanásveszélyes. 

2. A pneumatikus berendezések előnyei hátrányai 

A pneumatika jellemzői a következők: 
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A sűrített levegő, mint összenyomható közeg, lehetővé teszi az energia tárolását és igény szerinti felhasználását. 

Ma már a legtöbb üzemben ki van építve a léghálózat, melyről a pneumatikus berendezések üzemeltethetők. 

Az energia, csővezetékkel a beavatkozás helyére egyszerűen odavezethető. 

Igen nagy fordulatszám és teljesítmény valósítható meg kis szerkezeti méretű és súlyú pneumatikus motorokkal. 

Egyenes vonalú mozgások nagyon egyszerűen valósíthatók meg pneumatikus léghengerekkel. 

Mivel az energiahordozó a sűrített levegő, a pneumatikus rendszerek, berendezések rugalmasak. Szerkezeti 

károsodás nélkül viselik az esetleges túlterhelést. A túlterhelés megszűntével a berendezés folytatja működését. 

A fontosabb üzemi jellemzők, mint az erő, forgató nyomaték, sebesség és fordulatszám széles tartományban 

fokozatmentesen és egyszerű eszközökkel megvalósíthatók. 

Áramütés veszélyével nem kell számolni. Ez főleg a kézi szerszámok esetén fontos. Tűz- és robbanásveszélyes 

helyeken különösebb balesetelhárítási előírások betartása nélkül alkalmazhatók. 

A pneumatikus berendezések a környezetet nem, vagy csak igen kis mértékben szennyezik. 

Zavaró hatásokra, mint pl. mágnesség, radioaktivitás, rezgések stb. kevésbé érzékenyek, mint az elektromos 

rendszerek. 

Az alkalmazott elemekből tiszta pneumatikus rendszer állítható össze. Ez azt jelenti, hogy az automatika 

rendszerben mind a végrehajtás, mind a vezérlés ugyanolyan nyomású sűrített levegő energiájának 

felhasználásával megoldható. Ma már a kereskedelemben a legkülönbözőbb vezérlési funkciót ellátó 

pneumatikus elemek kaphatók, melyekkel u.n. "homogén" vezérlés építhető fel. 

A pneumatikus berendezések, rendszerek különösebb karbantartást nem igényelnek, az üzemeltetésükhöz 

szükséges szakismeretek gyorsan elsajátíthatók. 

Néhány hátrányosnak ítélhető tulajdonság: 

Egyenletes, állandó sebességű mozgások, a terheléstől függetlenül nem állíthatók elő, vagy csak körülményesen. 

Több munkahenger együttes szinkron mozgása nem, vagy csak körülményesen állítható elő. 

Szabadban dolgozó pneumatikus berendezések, amennyiben a levegőből a páratartalom nincs kivonva, 

lefagyhatnak. 

Az energiaköltség, azonos munkavégzésre számítva lényegesen drágább (kb. 13-szorosa) mint az elektromos 

hajtás esetében. Kétségtelen, hogy ez a szempont sokakat visszatart, a pneumatika szélesebb körű 

alkalmazásától, pedig ez a nézet helytelen, legalább is az alkalmazások legtöbbjénél. Egy termék árában ugyanis 

csak nagyon kis hányadot képvisel az előállítására fordított energiaköltség és éppen emiatt kár elvetni a 

pneumatika adta egyéb előnyöket. 

Az előző gondolat kapcsán a költségeket is értékelve, már óhatatlanul összehasonlítást kellett tenni a villamos 

berendezésekkel. Természetes, hogy igen erős az gondolat, hogy vessük össze a három, a villamos, a 

pneumatikus illetve a hidraulikus vezérelt hajtásokat most a vizsgálódásaink elején a következő szempontokra 

figyelve. Hasznos lehet, hidraulika, pneumatika területén tett első lépéseink kapcsán, hogy ismereteket és talán 

kedvet is szerezzünk a tanulási munkához, ha a Stoll német szerző által összeállított és táblázatban 

áttekinthetővé tett, összehasonlító ismeretanyagra tekintünk. 

1.1. táblázat - 1. Táblázat. A gépek működési módjuk szerinti összehasonlítása 
 

  Pneumatikus Hidraulikus Villamos 

Energiaelőállítás Helyhez kötött, 

mozgatható kompresszor-

berendezésekben. Hajtás 

villamos- vagy belsőégésű 

motorral. A 

Helyhez kötött és 

mozgatható szivattyú-

berendezésekben. Hajtás 

villamos motorral, 

kivételes esetekben 

Termelőhelyhez kötve 

(víz-, szén-, atom-energia). 
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kompresszorrendszere a 

kívánt nyomás és 

mennyiség szerint 

választható. Levegő 

mindenütt van korlátlan 

mennyiségben sűrítés 

céljára. 

belsőégésű motorral, 

generátoron és villamos 

motoron keresztül. Kis 

berendezések kézi 

üzemmel is. A mozgatható 

berendezés kivétel. A 

szivattyú rendszere a 

kívánt nyomás és 

mennyiség szerint 

választható. 

Energiatárolás Nagy mennyiségek 

tárolása is lehetséges nagy 

ráfordítás nélkül. A tárolt 

sűrített levegő szállítható 

(gázpalackok). 

Tárolás csak korlátozott 

mértékben, 

segédeszközzel; csupán 

kis mennyiségekre 

gazdaságos. 

Tárolás nagyon nehéz és 

költséges, Inkább csak kis 

mennyiségek esetén 

(akkumulátor, elem). 

Energiaszállítás Vezetékekben könnyen 

szállítható mintegy 1000 

m-ig (nyomásveszteség). 

Vezetékekben mintegy 

100 m-ig szállítható 

(nyomás-veszteség). 

Egyszerűen szállítható 

korlátlan távolságra. 

Szivárgások Az energiaveszteségeken 

kívül nincs hátrányos 

következmény, a sűrített 

levegő a szabadban 

szétoszlik. 

Energiaveszteség: a 

hidraulikafolyadék a 

környezetet erősen 

szennyezi 

(balesetveszély). 

Más alkatrészekkel való 

kapcsolat 

(vezetőképesség) nélkül 

nincs energiaveszteség 

(nagy feszültségnél halálos 

baleset). 

1.2. táblázat - A gépek működési módjuk szerinti összehasonlítása 2. 
 

  Pneumatikus Hidraulikus Villamos 

Energiaköltségek A villamoshoz és a 

hidraulikushoz viszonyítva 

nagyok. 

Kisebbek. A legkisebb 

energiaköltségek. 

A környezet hatása A sűrített levegő 

érzéketlen a 

hőmérsékletingadozá- 

sokra. Nincs tűz- és 

robbanásveszély külön 

védelmi intézkedések 

nélkül sem. Magas 

légnedvesség, nagy 

áramlási sebesség és 

alacsony környezeti 

hőmérséklet esetén 

jegesedés veszély. 

Hőmérsékletingadozá- 

sokra érzékeny. Szivárgás 

esetén tűzveszély 

lehetséges. 

Érzéketlen a hőmérséklet-

ingadozásokra (normál 

tartományban 

szigetelőanyag). 

Veszélyeztetett területeken 

külön védelmi berendezés 

szükséges tűz és robbanás 

ellen. 

Egyenes vonalú mozgás Munkahengerekkel 

egyszerűen megvalósítható 

mintegy 2000 mm löketig, 

nagy gyorsulás és lassulás, 

sebesség kb. 10 mm/s- 10 

m/s-ig. 

Munkahengerekkel 

könnyen elérhető. Jó 

szabályozhatóság a lassú 

sebességtartományban. 

Csak rövid utak esetén 

emelőmágnessel, egyenes 

mozgású, motorral, 

egyébként forgó 

mozgásból mechanikus 

szerkezetek segítségével. 

Elforgató mozgás Henger, fogazott rúd és 

fogaskerék révén. Adatok, 

mint az egyenes vonalú 

mozgásnál. 

Forgatóhengerekkel 360°-

ig egyszerűen elérhető. 

Hengeren és forgatható 

hajtáson át egyszerűen 

megvalósítható 360°-ig és 

azon felül is. 

Forgó mozgásból 

mechanikus szerkezetek 

segítségével. 

Forgó mozgás Különféle szerkezetű 

pneumatikus motorok. 

Különféle szerkezetű 

hidraulikus motorok. A 

Legjobb a hatásfoka a 

forgó hajtásoknál. 
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Nagy fordulatszám 

tartomány, több mint 500 

000 ford/min-ig, Egyszerű 

forgásirányváltás. 

fordulatszám-tartományuk 

kisebb, mint a 

pneumatikus motoroké, 

jobb szabályozhatóság a 

lassú tartományban. 

Egyenes vonalú 

mozgatóerő 
A kis nyomás miatt ,kis 

teljesítménysűrűség. 

Túlterhelhető a nyugalmi 

helyzetig. A tartás 

(nyugalmi helyzet) nem 

igényel 

energiafogyasztást. 

Nyomóerők a 

levegőnyomástól és a 

hengermérettől függően 10 

N-30 000 N között 

gazdaságosak. 

A nagy nyomás miatt, 

nagy a 

teljesítménysűrűség. 

Túlterhelhető a biztonsági 

határig (biztonsági szelep). 

A tartás állandó 

energiafogyasztást igényel 

Rosszabb hatásfok a 

beiktatott mechanikai 

szerkezetek miatt. Nem 

szabad túlterhelni. 

Üresjáratban nagy az 

energiafogyasztás. 

1.3. táblázat - A gépek működési módjuk szerinti összehasonlítása 3. 
 

  Pneumatikus Hidraulikus Villamos 

Forgató erő Teljes forgatónyomaték 

nyugalmi helyzetben is, 

energiafogyasztás nélkül. 

Túlterhelhető a nyugalmi 

helyzetig, hátrányos 

körülmények nélkül. Kis 

teljesítménysűrűség, 

üresjáratban nagy 

energiafogyasztás. 

Teljes forgatónyomaték 

nyugalmi helyzetben is. 

Ugyanitt legnagyobb az 

energiafogyasztás. A 

biztonság határig 

túlterhelhető (biztonsági 

szelep). Nagy 

teljesítménysűrűség. 

Csak csekély 

forgatónyomaték nyugalmi 

helyzetben, nem szabad 

túlterhelni. Kis 

teljesítménysűrűség. 

Szabályozhatóság Az erő a nyomás 

(nyomáscsökkentő szelep) 

segítségével 1:10 

tartományban egyszerűen 

szabályozható. 

Terhelésfüggő. A sebesség 

fojtószeleppel vagy gyors 

ürítőszeleppel egyszerűen 

szabályozható. Az alsó 

sebességtartományban a 

sebességcsökkentés rossz. 

Az erő a nyomás 

segítségével széles 

tartományban egyszerűen 

szabályozható, kevéssé 

terhelésfüggő. A sebesség: 

nagyon jó és pontos 

szabályozhatóságú a lassú 

tartományban. 

Csak korlátozott 

lehetőségek. Nagy költség. 

Anyagkezelés Kevés ismerettel is jó 

eredmények érhetők el. 

Vezérlőrendszerek 

felépítése és üzembe 

helyezése egyszerű, jó 

oktatási eszközök. 

Nehezebb, mint a 

pneumatikánál. Nagy 

nyomásoknál biztonsági, 

szivárgási és tömítési 

problémák. 

Csak szakismerettel. 

Balesetveszély, 

rövidzárlatveszély, hibás 

csatlakozáskor a 

készülékek és a vezérlés 

tönkremennek. 

Zajok A kipufogás zajok 

kellemetlenek, 

hangtompítókkal 

nagymértékben 

csökkenthetők. 

Nagyobb nyomásoknál 

szivattyúzajok. A hang a 

merev csővezetékekben 

tovaterjed. 

Mágneskapcsolók és 

emelőmágnesek nagy 

zajjal kapcsolnak 

egyébként a műhely zajon 

belül. 
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2. fejezet - Rendszer modell 

1. Közegáramlás segítségével építhető erőátvitelre 
alkalmas berendezések 

Az erőgépek szolgáltatta mechanikai energiát (munkát) a munkagépek hasznosítják. A mechanikai energiának a 

hajtó erőgépről a munkagépre való továbbítását (elosztását) az erőátviteli berendezés (hajtómű) végzi. 

A hajtógép mozgás- és sebességviszonyai rendszerint nem alkalmasak a munkagép közvetlen hajtására, ezért az 

erőátviteli berendezésben az energiát megfelelő módon át kell alakítani (módosítani), ezért minden erőátviteli 

berendezés a hajtó és a hajtott gép közötti összeköttetést és egyben energiaátalakítást végző elemekből áll. 

A műszaki gyakorlatban használatos erőátviteli (helyesebben energiaátviteli) berendezések: 

• mechanikai, 

• villamos, 

• hidraulikus (ezen belül hidrodinamikus és hidrosztatikus), 

• pneumatikus vagy ezek kombinációi, mint pl. hidromechanikus, hidro-pneumatikus stb. erőátvitelek. 

A hidrosztatikus vagy pneumatikus erőátvitelben egyaránt az energiaközvetítő közeg folyadék vagy gáz (az un. 

munkafolyadék) nyomását növelő szivattyúk vagy kompresszorok /térfogat kiszorításos elven működő gépek 

rendszerint / a mechanikai munkát hidraulikus, sűrített levegős energiává alakítják át, majd a munkafolyadék, 

munkaközeg nyomásából származó erőhatás révén forgó, lengő vagy egyenes vonalú mozgást végző hidraulikus 

pneumatikus motor (hidraulikus vagy pneumatikus munkahenger), megfelelően átalakított mechanikai munkát 

szolgáltat. 

A közegáramlással megvalósított erőátvitel tehát két energetikai egységből (szivattyú és hidromotor, ill. 

munkahenger), vagy / kompresszor, motor, henger/ és a két egységet összekötő csővezetékből, a csővezetékbe 

épített szabályozó-, irányító-, biztonsági elemekből és a szükséges segédberendezé- sekből (szűrő, hűtő, olaj 

vagy levegő tartály stb.) álló körfolyam. 

Nézzük ennek a hosszú mondatnak grafikai reprezentánsát. Készítsünk az elmondottakról ábrát, rakjuk fel rá a 

modellalkotáshoz a fizikai mennyiségek jellemzőit. 

2.1. ábra - Zárt hidraulikus kör kapcsolási vázlata 

 

2.2. ábra - Zárt hidraulikus kör elvi vázlata 
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2.3. ábra - Egy zárt hidraulikus kör modell vázlata 

 

Minden gép technikai rendszer, de nem minden technikai rendszer gép. 

A munkavégzéshez, a feladat elvégzéséhez eszközre, gépre, nevezzük munkagépnek, van szükség. A munkagép 

feladatának ellátására elsősorban energiára, folyamatos működéséhez pedig odavezetett energia áramra van 

szükség. Az energia áram folyamatos biztosítása érdekében szintén gépet építünk, „hajtógépet”, motort, 

közegáramlás segítségével dolgozó munkagépek fogyasztók esetén szivattyút, kompresszort. Egy gép nem gép. 

Minden gép legalább két gép, egy hajtó-mint forrás -és egy hajtott-, mint nyelő együttese. A forrást motornak, a 

nyelőt megmunkáló, vagy munkagépnek nevezzük. Az így megfogalmazott két gép, azaz géprendszeren belül az 

energiaforrás „Q”, a motor vagy hidraulikus rendszerekben szivattyú, a munkagép pedig a fogyasztó, „C” a 

hidraulikai rendszerek esetén hidromotor, illetve lineáris motor, munkahenger. 

Egy nagy rendszeren belül mindig elkülöníthetőek a forrás-fogyasztó párok, a hidraulikus tápegység és a 

rendszer csővezetékei, máris egy ilyen forrás-fogyasztó párost adnak. A nagy hidraulikus rendszerek melynek 

működése esetenként igen bonyolult is lehet, de üzemtani energetikai hálózatának struktúrája ilyen kettősökként 

kezelhető. A javítás a módszeres hibakeresés alapját ez a szemlélet képezi. 

Ez a gondolat tehát megengedi, hogy a legbonyolultabb hálózattal rendelkező hidraulikus pneumatikus rendszer 

tetszés szerint a hajtáslánc irányára tekintettel, forrás-fogyasztó párokra bontsunk. A hidraulikus pneumatikus 

berendezések esetén az energia áram összefűzi számunkra is a hajtásláncot. 

2. Rendszer modellt leíró jellemzők 

Minket elsősorban a működő hidraulikus pneumatikus berendezések rendszere, az aktivitás kifejtésére képes 

(un. "viselkedő rendszerek") érdekelnek. Ilyen rendszert ismerhetünk meg, ha az erőátviteli berendezések egy 

igen jelentős családjával akarunk megismerkedni. Ilyenek az áramló közeg segítségével megvalósítható 

hidraulikus és pneumatikus rendszerek. 

A viselkedő rendszerek, mint amivel most meg akarunk ismerkedni, az őket ért behatásra jellemző módon 

reagálnak, azaz specifikus választ adnak. A választ a rendszer elemeknek kölcsönhatásai alakítják ki. A behatás 

a legkülönbözőbb lehet (gerjesztés, zavarás …stb.). 

Az olyan rendszereket, amelyek viselkedését kizárólag külső behatások befolyásolják, passzív rendszereknek 

nevezzük. 

Vannak olyan rendszerek, amelyek a viselkedésüket befolyásoló, belső hatáselemet is tartalmaznak (pl. belső 

forrás vagy nyelő). 

Ezek az aktív rendszerek. 
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Ha a behatás időfüggő, akkor a válasz is időfüggő lesz. Ez esetben a rendszer állapota időben változó 

(dinamikus üzemállapot). 

Amennyiben a behatás időben nem változik, akkor a rendszer, elegendő hosszú idő múlva, gyakorlatilag 

állandósult állapotot vehet fel (statikus üzem). 

Ha az adott rendszer időben, előre pontosan meghatározott módon változó behatásoknak van kitéve (a bemenő 

jelek determinisztikusak), akkor a rendszer későbbi időpontbeli állapota is determinisztikus. 

A rendszert érő behatások (pl. zavarások) legtöbbször időben szabálytalan lefolyásúak, előre meg nem 

határozható függvény szerint változnak. 

Az ilyen behatásokat sztochasztikus bemenő jeleknek nevezzük. A sztochasztikus bemenő jelek statisztikusan 

írhatók le és a rendszer vizsgálata is statisztikus módszerrel történik. 

Ha az a feladatunk, hogy a változó behatások ellenére a rendszert, megadott állapot kis (előírt) környezetében 

tartsuk, akkor a rendszert szabályoznunk kell. A szabályozhatóan viselkedő rendszerek tervezésekor a 

szabályozás megvalósításának szempontjait is figyelembe kell vennünk. 

A rendszer összetevői ugyancsak rendszerek lehetnek (összetevő rendszerek, rész-rendszerek). Az összetevők 

többnyire elemként és rendszerként egyaránt felfoghatók. 

A feladat jellege és célja alapján általában a mérnök dönti el, hogy az adott esetben mit célszerű elemként, 

illetve rész-rendszerként kezelnie. (Például egy turbógép hűtőrendszerének vizsgálatakor a hőcserélőt elemként, 

a hőcserélő méretezésekor viszont rendszerként kezeljük.) 

2.1. A jelenségeket leíró fizikai törvények 

A fizikai törvények, amelyeket a modell leírása kapcsán használhatunk, a jelenségek vagy azok egyes részei 

között fennálló szükségszerű, lényegi, általános és tartós viszonyt fejezi ki. 

A törvényszerűségek meghatározása a modell építés céljából, olyan változásokat kell vizsgálnunk, amelyek a 

részjelenségek összefüggése és egymásra hatása következtében jönnek létre. 

A vizsgálat főbb lépései a következők: 

• leíró jellemzőket választunk, 

• tudományos absztrakcióval létrehozzuk a jelenség lényegét tükröző vizsgálati modellt, 

• a jelenség analízise útján feltárjuk az összefüggéseket, 

• megvizsgáljuk a jelenségek egymásra gyakorolt hatásait (szintézis), 

• eredményeinket általánosítjuk és megfogalmazzuk a törvényszerűségeket, amelyek segítségével a jelenség 
illetve folyamat matematikai eszközökkel leírható. 

A következőkben az egyes mozzanatokat részletesen megvizsgáljuk. 

2.2. Leíró jellemzők 

A leíró jellemzők olyan mennyiségek, amelyek a jelenség, a folyamat és a benne résztvevő anyag számunkra 

fontos vonásairól tájékoztatnak bennünket. 

A leíró jellemzők választása tekintetében ismeretelméleti megkötés nincs. 

A leíró jellemzők egyik csoportja tulajdonságot, a másik csoportja állapotot határoz meg. 

Az anyag tulajdonságait kifejező jellemzőket anyagjellemzőknek nevezzük. Ilyenek: a villamos vezetőképesség, 

hővezetési tényező, fajhő stb. 

Az állapotot meghatározó jellemzőket állapothatározóknak nevezzük. 
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2.3. Az állapothatározók extenzív és intenzív jellegű mennyiségek 

Az extenzív állapothatározók a kiterjedésre jellemzőek, illetve kiterjedéstől függőek. Ilyenek: a tömeg (m), a 

térfogat (V), az energia (E) stb. Az extenzív jellemzők belső tartalmából következik, hogy a teljes rendszerre 

vonatkozó érték (B) a részletre vonatkozó Bi értékek összege: 
 

 
(2.1) 

Az extenzív jellemzők a "megmaradó" tulajdonságokat fejezik ki, rájuk megmaradási (mérleg) egyenletek 

írhatók fel. 

Az intenzív állapothatározók valamilyen hatás erősségét fejezik ki. Ilyenek: a feszültség (U), a hőmérséklet (T, 

t), a nyomás (p) stb. 

Intenzív jellegű mennyiségek az olyan fajlagos jellemzők is, amelyek extenzív mennyiségek koncentrációjára 

vonatkoznak. Ilyenek: a térfogatelembe foglalt tömeget megadó tömegsűrűség: 
 

 
(2.2) 

a tömegegység energiája (e), a fajsúly stb. 

Az intenzív jellemzők belső lényegéből következik, hogy a teljes rendszerre vonatkozó intenzív állapothatározó 

értéke lehet akkora, mint a rendszer bármilyen kis részére vonatkozó érték. 

A vizsgált jelenség leíró jellemzőire, a jelenségre utalva is szokás hivatkozni, így a szakirodalomban 

találkozunk mozgásjellemzők (út, sebesség, gyorsulás stb.), villamos jellemzők (áramerősség, ellenállás stb.), 

hőtechnikai jellemzők (hőmérséklet, hővezetési tényező, fajhő stb,) és egyéb, a jelenségre utaló elnevezésekkel 

is. 

Maga az intenzitás jellemző a tér egy meghatározott pontjára értelmezhető. Ha egy térben az intenzitás jellemző 

eloszlása inhomogenitásokat mutat, azaz intenzitás jellemző különbségek vannak, e különbségek hatására 

extenzív áramok indulnak, mégpedig olyan irányban, hogy e különbségek megszűnjenek. A hajtóerő forrása az, 

hogy a rendszer egyensúly felé törekszik. 

Ha az általános extenzív mennyiséget Ψ-vel jelöljük, ennek árama: 
 

 
(2.3) 

A fenomenologikus Ohm-törvény szerint az áram és a hajtóerő összefüggése: 
 

 
(2.4) 

 

 (2.5) 

ahol X az intenzitást jellemző különbség, mint a hajtóerő, a kialakuló áramlás forrása; R az áram útjában álló 

általános ellenállás. 

A rendszer azon tulajdonsága, hogy az intenzitását jellemző különbségek olyan extenzív áramokat hoznak létre, 

amelyek a rendszeren belüli inhomogenitásokat megszüntetni igyekeznek, összetartozó extenzív-intenzív 

párokat rendel össze. 

Az összetartozó extenzív-intenzív párok szorzata energia: 

Illetve a gyakrabban használt energiaárammal (teljesítmény) kifejezve: 
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 (2.6) 

3. A leíró jellemzők összefüggései 

Az összetartozó extenzív-intenzív párok között meghatározott relációk érvényesek. Az R ellenálláson kívül az L 

induktivitás és C kapacitás fogalmát használva, e relációkat az alábbi ábra tünteti fel. 

2.4. ábra - Leíró jellemzők összefüggései 

 

Az ábrának megfelelően felírható összefüggések: 
 

 (2.7) 
 

 (2.8) 
 

 (2.9) 
 

 

(2.10) 

 

 

(2.11) 

Figyelembe véve, hogy az összetartozó extenzív-intenzív párok szorzata energiadimenziót jelent, értelmezhető 

az energiaáram, ill. teljesítmény: 
 

 (2.12) 

Ennek megfelelően adódik a kapacitív és induktív energiatárolás és a disszipációs energia: 
 

 

(2.13) 

 

 

(2.14) 

 

 

(2.15) 
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Az általános mennyiségek ilyen lehetséges összefüggéseit illusztrálják mechanikai, hidraulikai, termikus és 

villamos példák. A termikus jelenségeknél szembeötlő, hogy e rendszerbe nem illik bele a Q „hőenergia" 

használata. 
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3. fejezet - Megmaradási egyenletek 

1. Az energia megmaradása 

A rendszer (a hidraulikus illetve pneumatikus vizsgálni kívánt rendszerek) munkavégző képességét fejezi ki az 

energia. Az energiának különböző megjelenési formáival találkozunk. 

A legjelentősebb energia fajtákat vizsgáljuk. A különböző mérnöki problémák megoldásánál az energetikai 

vizsgálatot mindig egy, a környezetével meghatározott kapcsolatban álló objektumra végezzük. 

A célszerű vizsgálati módszerek kiválasztása érdekében a vizsgált "objektumot" pontosabban kell definiálnunk. 

Két alapvető esetet különböztethetünk meg, az ellenőrzött tömeg és az ellenőrzött térfogat módszerét. 

Természetes, hogy amikor az áramló közeg, közegek, mint például a hidraulika folyadék, illetve a sűrített levegő 

árama segítségével hozunk létre teljesítmény átszármaztatást, akkor az ellenőrzött térfogat módszerével 

dolgozunk. 

Az ellenőrzött térfogat a tér egy meghatározott része, melyet határoló felülete az "ellenőrző felület" választ el 

környezetétől. Az ellenőrzött térfogat mozoghat, esetleg együtt haladhat az anyagárammal, általános esetben 

alakját és felületét is változtatja. 

Az ellenőrző felület lehet valóságos, pl. tartályok, készülékek falai, de lehet a vizsgálat érdekében célszerűen 

felvett nem létező, fiktív felület is, melyen az anyag és energiaáramok akadálytalanul áthaladnak. A gyakorlati 

esetekben az ellenőrzött térfogat állandó nagyságú és nem mozog, részben valós, részben fiktív felületek 

határolják. 

a. Helyezeti vagy potenciális energia 

A Föld gravitációs erőterében egy önkényesen választott kezdőszinthez képest h magasságban elhelyezkedő 

m tömeg helyzeti energiája: 
 

 (3.1) 

b. Kinetikus energia 

Ha w sebességgel mozog a tömeg: 
 

 
(3.2) 

c. Belső energia 

A potenciális és kinetikus energián kívül az m tömeg pillanatnyi energiakészlete az őt megtestesítő anyag 

milyenségétől és pillanatnyi állapotától is függ. Egységnyi tömegű felhevített gáz munkavégző képessége, 

energiája nyilván nagyobb, mint ugyanezen gázé hideg állapotban, ugyanígy egy feltöltött akkumulátoré is 

nagyobb, mint ugyanezen akkumulátoré kisütött állapotban. A kinetikus és potenciális energián kívüli 

anyaghoz kötött energiákat gyűjtőnéven belső energiának (U) nevezzük. A belső energia az anyag 

molekuláris szerkezetének, a molekulák haladó, forgó és vibrációs mozgásának következménye. 

A potenciális energiához hasonlóan, a belső energiának is csak viszonylagos értékeit tudjuk megadni, más 

szóval, csak a megváltozásait tudjuk figyelemmel kísérni. Az egységnyi tömeg belső energiáját u-val jelölve: 
 

 (3.3) 

A kémiailag kötött és nukleáris energiától eltekintve az m tömeg energiakészlete, a fenti három energiafajta 

összege: 
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(3.4) 

Egy meghatározott állapotban a vizsgált tömeg energiakészlete csak akkor változik meg, ha a környezetéből 

érkező hatások következtében egy új állapotba kerül. 

A változás oka a környezettel történt energiacsere, a környezet energiájának változása azonos a vizsgált 

tömeg energiájának változásával. A vizsgált tömeg nem mindig homogén, ezért szokás helyette a 

meghatározott tömegekből felépülő rendszerről is beszélni. A rendszer és környezete közötti energiacsere hő 

és munka formájában jön létre. A hő és munka nem jellemzi a vizsgált rendszer pillanatnyi állapotát (mint pl. 

az előzőekben felsorolt energia fajták), ezeket, mint áramlásban levő energiát kell értelmeznünk. A munka, a 

környezet és a vizsgált rendszer közötti energiacsere, ezt mindig felfoghatjuk úgy, hogy a környezetben egy 

súly elmozdulás közben végez munkát, melyet a rendszerrel közlünk anélkül, hogy a környezet és a rendszer 

között anyagáramlás lenne. Ez a tiszta mechanikai munka fogalma, a munka pontos definiálását teszi 

lehetővé. A mechanikai munka forrása e megvilágításban a környezet helyezeti energiájában beállt változás. 

Ez nem jelenti azonban a munka fogalmának a mechanikai munkára való leszűkítését, hiszen gépekkel más 

energiafajták is átalakíthatók mechanikai munkává. (Pl. villamos energia villamos motorral). A munka 

általánosságban az erő és az erő irányában bekövetkező elmozdulás szorzataként számitható: 
 

 

(3.5) 

vagy figyelembe véve, hogy folyadékoknál (beleértve a gázokat is) az erő egy ,,A" felületen ható nyomásból 

származik: 
 

 

(3.6) 

A hő (Q) szintén a környezet és vizsgált rendszer közötti energiacsere, mely anyagáramtól mentesen jut a 

rendszerbe a határoló (ellenőrző) felületen keresztül, ha a rendszer és környezete között hőmérséklet-

különbség van. A hőt és munkát megegyezéses alapon pozitívnak tekintjük, ha a környezetből áramlik a 

rendszerbe (a környezet végez munkát a rendszeren), negatívnak a fordított áramlási iránynál (a rendszer 

végez munkát környezetén). 

2. Áramló rendszerek energiamérlege 

A mérnöki gyakorlatban legtöbbször, amikor a hidraulikus ill. pneumatikus berendezések viselkedését 

üzemtanát akarjuk vizsgálni, egy-egy gépen vagy készüléken folyamatosan átáramló anyag 

energiaszerkezetének változásait szemléljük. 

A kiválasztott gép vagy készülék a teljes technológiai folyamatnak csak egy részét képezi, a különböző gépeket 

és készülékeket anyag és energiaáramok kapcsolják össze, összefüggő, teljes termelési folyamattá. A folyamat 

egy elemét képező gép vagy készülék a helyét általában nem változtatja, a jelenség a szerkezet adta térfogati 

határok között játszódik le. 

A gép térfogatát célszerűen ellenőrzött térfogatnak tekintjük, melyet a gép valódi felületei, valamint az 

anyagáramok be- és kilépési helyén fiktív felületek határolnak. A valódi és fiktív felületek összessége adja az 

ellenőrzött térfogatot határoló un. ellenőrző felületet. 

3.1. ábra - Az áralmó rendszer energia mérlegegyenletének felírásához használt modell 
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Vizsgáljuk az ábrán feltüntetett ellenőrző felülettel határolt térrészt és tekintsük ellenőrzött térfogatnak, melyen 

folyamatosan anyag áramlik keresztül, miközben környezetéből szintén folyamatosan, hőáramot illetve 

teljesítményt vesz fel. A hőáram az időegység alatt felvett hőt, a teljesítmény az időegység alatt felvett munkát 

jelenti. Válasszunk ki az anyagáramból egy meghatározott m tömeget és vizsgáljuk meg mi történik vele, 

miközben áthalad az ellenőrzött térfogaton. Az m tömeg egy adott η0 időpillanatban lép be a térfogatba és ha 

sebessége ott w1 és egy megválasztott 0 szinttől mért geodetikus magassága h1, belső energiája pedig u1, teljes 

energiakészlete: 
 

 

(3.7) 

Azért használjuk most a w jelölést a közeg lineáris sebességének jelölésére, mert szeretnénk ragaszkodni ahhoz 

a megállapodáshoz, hogy a mennyiségek fajlagos értékének jelölése legyen kis betű. Esetünkben a fajtérfogat 

jelölésére a v használható lesz. 

Az ellenőrző felületből η0+ Δη időpillanatban lép ki, közben energiája megváltozott: 
 

 

(3.8) 

Áthaladás közben Δη ideig a felületen belül tartózkodott, így Q és Lη hőt, illetve munkát közöltünk vele. 

Felvetődik a kérdés vajon csak ezt az Lη munkát közöltük-e az m tömeggel, miközben áthaladt a térfogaton? A 

vizsgált m tömeget követő anyag a belépésnél, valamint az őt előző anyag- a kilépésnél a rendszer 

környezetéhez tartozik. Az m tömeget követő anyag munkát végez rajta, amikor p1 nyomása következtében 

maga előtt betolja az ellenőrzött térfogatba, ugyanígy az m tömeg munkát végez környezetén, amikor a 

kilépésnél p2 nyomásával a maga előtt levő anyagot kitolja az ellenőrzött térfogatból. Mivel az m tömeg mozog 

a be- és kilépésnél, a p1 illetve p2 nyomásból származó erők munkát végeznek. Számítsuk ki ezt a munkát. 

Ha az m tömeg térfogata az A1 keresztmetszeti belépésnél s1 hosszúságú lesz: 
 

 
(3.9) 

Az ellenőrzött térfogatba való bejuttatásához a p1 nyomásból származó F erő, s hosszúságú úton végez munkát. 

A térfogatot a tömeg és fajtérfogat (v) szorzataként számíthatjuk. 

Hasonlóképpen a kilépő m tömeg által a környezeten végzett munka: 
 

 (3.10) 



 Megmaradási egyenletek  

 14  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

illetve az 1-es keresztmetszeten: 
 

 (3.11) 

E két munkát az energiamérlegnél figyelembe kell vennünk: 
 

 

(3.12) 

 

 (3.13) 

Rendezve és Δη-val osztva: 
 

 

(3.14) 

 

 
(3.15) 

A fenti egyenletet a vizsgált m tömegnek a térfogaton való áthaladására írtuk fel. Kiterjeszthető érvényessége 

arra az esetre is, ha az ellenőrzött térfogaton az anyag folyamatosan áramlik át, de csak akkor, ha minden, az 

áramlást alkotó m tömegrész ugyanazon Δη idő alatt halad az ellenőrzött térfogaton. Az ilyen áramlást 

állandósultnak illetve stacionáriusnak nevezzük. Fogalmazzuk meg pontosabban esetünkben a stacionárius 

folyamat ismérveit: 

1. A belépő tömegáram megegyezik a kilépővel és az idő függvényében állandó. 

2. Az ellenőrzött térfogat egy adott helyén átáramló egységnyi tömeg energiája az idő függvényében állandó. 

Az első kikötés azt jelenti, hogy az ellenőrzött térfogaton belül tartózkodó tömeg állandó. A második kikötés- az 

első teljesülése esetén pedig azt, hogy a térfogaton áthaladó minden m tömegű anyagrésszel ugyanazt a hőt és 

munkát közöljük: 
 

 
(3.16) 

A fentiek szerint az egyenlet elvileg „m” minden értékére teljesül. További vizsgálatainkhoz „m” értékét 

célszerűen úgy választjuk meg, hogy a készüléken áthaladó tényleges anyagáram legyen, ekkor Φm. 

A készülékkel kívülről az ellenőrző felületen keresztül folyamatosan közölt tényleges hőáram és teljesítmény: 
 

 
(3.17) 

 

 
(3.18) 

Ezzel az egyenletünk: 
 

 

(3.19) 

alakot ölti. 
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A fenti összefüggés a stacionárius anyagáram energiaegyenlete. Az energiaegyenlet egyik gyakran használt 

alakja- egységnyi tömegű áramló közegre vonatkozik. 

A z egyenletet Φm-el osztva: 
 

 

(3.20) 

ahol, minden tag mértékegysége J/kg. 

A bal oldal két tagja az egységnyi tömegű áramló közeg munkavégző képességét jelenti az áramlás két 

különböző pontjában. A q és lη az azon idő alatt közölt hőt, illetve a közegen végzett munkát jelenti, míg a közeg 

az egyik pontból a másikba jutott. Stacionárius áramlásnál az időnek nincs jelentősége, így az egyenlet 

értelmezhető oly módon, hogy az az áramló közeg munkavégző képességének a bemenet és a kimenet közötti, a 

közölt hő és a rajta végzett munka hatására bekövetkező megnövekedését fejezi ki. 

Keressük meg e két különböző munka kapcsolatát! Az egyenleteket összevetve megállapíthatjuk, hogy azok 

formálisan azonosakká válnak, ha: 
 

 (3.21) 

és 
 

 (3.22) 

Az l egyetlen állapotváltozás munkája, ami ahhoz szükséges, hogy a vizsgált közeget egyik állapotból a másikba 

átvigyük. 

lη a gép folyamatos munkája, melyet úgy kapunk, hogy az állapotváltozás munkájához hozzáadjuk a közegnek a 

vizsgált térfogatból való elszállításához, p2- v2 -t és levonjuk a közegnek a térfogatba való bejuttatásához 

szükséges munkát. Az előbbit a környezettel szemben kell végezni, míg az utóbbit a környezet végzi a 

rendszeren. Ez természetes is, hiszen, ha ugyanazt az állapotváltozást folyamatosan akarjuk lejátszatni, mindig 

új és új közeget kell a térfogatba juttatni és azt el is kell onnan távolítani. A fentiek miatt lη -t szokásos, a 

folyamatosan működő gép által igényelt vagy általa szolgáltatott technikai munkának nevezni. 

A p·v szorzat ezért nem a tömeg saját energiája, hanem a környezete jelenlétéből származó munkavégző 

képessége, amely csak áramló rendszer esetén egy ellenőrzött térfogatra felírt energiamérlegben veendő 

figyelembe, ezért szokás "áramlási" energiának is nevezni. 

A belső energia (u) és a p·v szorzat összegének megjelölésére az entalpia fogalmát vezetjük be: 
 

 (3.23) 

Az egységnyi tömegű áramló közegre vonatkozó egyenletünket az entalpia bevezetésével a következő alakba 

írhatjuk: 
 

 

(3.24) 

Alkalmazzuk az energiaegyenletet összenyomhatatlan folyadék izotermikus, környezetétől, hő és 

teljesítményfelvétel szempontjából elszigetelt áramlására. Ekkor v1 = v2 , q = 0 és lη = 0. 

Az egyenlet szerint: 
 

 (3.25) 

Vegyük figyelembe, hogy: 
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(3.26) 

a következő módon alakul: 
 

 

(3.27) 

ami az áramló folyadék munkavégző képességének állandóságát kifejező közismert Bernoulli-egyenlet. 

3. Teljesítmény energia, a Bernoulli egyenlet 

Az előző fejezetben megismert, áramló rendszerekre felírt energia-megmaradás mérlegegyenlete, egy nagy 

tanulságot hozott , hogy az áramlóközeg felhasználásával épített gépeinkkel annyi munkát tudunk ideális 

esetben elvégeztetni, mint amekkora energiaváltozáson a hidraulikus gépünk munkaközege átesik. 

Külön hozadéka volt akkor, ha egy folyadékszálra ideális esetben felírjuk az egyenletet, akkor kirajzolódik a 

hidraulikus és pneumatikus gépekben használt közeg energia tartalma, mint helyzeti energiatartalom, mint 

nyomásienergia, vagy sebességi energia, magasság, illetve nyomásmagasság. Csak a kiindulás egyenleteit még 

egyszer: 
 

 
(3.28) 

 

 (3.29) 

A munka energia ekvivalenciát figyelembe véve a térfogatváltozási munka, mint közegáramlás sajátja: 
 

 (3.30) 

Illetve a korábban a jelölések akkori összeférhetetlenségét kerülve „i” -vel jelzett most itt „H”- val jelölt 

entalpia, valamint annak egységnyi tömegre vonatkoztatott fajlagos mennyisége „h”: 
 

 (3.31) 

Egy folyadékszál mentén e mennyiségek összegének állandósága valósul meg. Tehát írhatjuk a következő 

képen: 
 

 (3.32) 

Két állapotra az energia lehet bemeneti vagy kilépési, 1 vagy 2 jelzett. A két állapot közötti különbség felírható 

a következő egyenlettel: 
 

 (3.33) 

 

 
(3.34) 

Jegyezzük meg, mert az áramló rendszerek energia mérlegegyenlete kapcsán is leszögeztük, hogy az 

egyenleteink, amit idáig használtunk, állandósult közegáramlást írnak le. Nem jók az úgy nevezett tranziensek 

leírására. Nem kezelhetők olyan áramlási esetek az egyenlettel, amikor gyorsuló vagy fékeződő folyadékokat, 

vagy gázokat vizsgálunk. 

A mai gyakorlatban, igen dinamikusan használjuk szelepeinket és útváltóinkat, tehát igen is, sokat van a közeg 

változó sebességű áramlási szakaszban. 
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Az energia egyenletet az áramló közeg áramlásának súrlódási nyomásveszteségének kiszámítására a következő 

formában használhatjuk: 
 

 
(3.35) 
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4. fejezet - Áramlástechnikai alapok 

1. Áramlástani alapok, folyékony anyag mechanikája 

1.1. A nyomás 

A nyomás lehet egy hidraulikai vagy pneumatikai rendszereket tárgyaló jegyzet leglényegesebbnek tartott 

fizikai paramétere, amit a közegáramlásokkal munkát végző berendezések leírása kapcsán definiálni kell. 

Jól érezzük, hogy az áramlástani gépek esetén a nyomás fontos jellemző, mert értékét a közegáramlással 

szorozva, a teljesítmény kiszámítására alkalmas. A nyomás, mint a felület egységre eső erő számítható: 
 

 
(4.1) 

Hagyomány tiszteletből a hidrosztatikai alapegyenlet első felírójáról nevesítjük a nyomás SI mértékegységét, 

Pascal után Pa-nak. 

1.2. Folytonosság vagy kontinuitás egyenlete 

Szorítkozzunk ez esetben egy csőben történő áramlás esetén egyszerűen felírható alakjára a kontinuitási 

egyeletnek, amit tömören ugy fogalmazhatnánk meg, hogy a tömegáram maga a térfogatáram és a sűrűség 

szorzataként kifejezhető és természetesen állandó, ha az ellenőrző térfogaton belül, az áramlás forrás, illetve 

nyelő mentes. 
 

 (4.2) 

 

 (4.3) 

Más szavakkal, egy áramcső mentén az áramlás irányára merőleges keresztmetszetben lévő be 1 és kilépő 2 

tömegek megegyeznek: 
 

 (4.4) 

A térfogat áram, mint minden áram, a térfogat időegység alatt történő megváltozásaként definiált. Ha egy 

térfogat az alapterület és a hozzá tartozó magassággal, mint hosszúság dimenziójú mennyiséggel leírható, akkor 

a „h” mint a magasság árama is sebesség. Így érthető az összefüggés, alapterület szorozva a sebességgel, az 

térfogatáram. 

A be és kilépő tömegáramok azonosságáról az áramcső esetén a feltételeknek megfelelően megegyeztünk, akkor 

ez a megállapításunk a keresztmetszetekkel, a megfelelő helyen vett sebességek és az összenyomhatatlannak 

tartott folyadék, sűrűségének szorzatával felírva a következő: 
 

 (4.5) 

2. Hidraulikus ellenállás 

2.1. A közegáramlások súrlódási nyomásvesztesége / Ellenállás 

A munkaközeg nyomási energiája a különböző szivattyú és kompresszorok segítségével megnövelhető. Ha a 

rendszer nyugalomban van, és nem áramlik, akkor a közeg nyomása megegyezik az úgynevezett statikus 

nyomással, egyenletben felírva: 
 

 (4.6) 
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Ha megengedjük, hogy a közeg ne legyen nyugalomban, vagy más szavakkal, ha a közeg áramlik, akkor a közeg 

áramlási sebességének négyzetével arányosan dinamikai nyomás keletkezik. 
 

 
(4.7) 

És mondjuk így ezen mennyiségek összege a p+ a teljes vagy totálnyomás -vagy más néven össznyomás: 
 

 
(4.8) 

2.2. Pneumatikus áram esetén 

A sűrített levegővel dolgozó rendszerek esetén akkor járunk el helyesen, ha az összes, vagy totális entalpia 

mennyiségére figyelünk. Az inkompresszibilis közeg esetén használtuk a totálnyomást, jelöljük konzekvensen 

és használjuk a teljes vagy totál entalpiát, ez esetben: 
 

 
(4.9) 

Sűrített levegő esetén az entalpiaváltozás két állapot közötti összefüggésére igaz: 
 

 
(4.10) 

Az egyes állapothoz tartozó entalpiák entalpia különbsége, arányos az állapotváltozáshoz rendelhető entalpia 

veszteség nagyságával. 

Ami hőmennyiség változással jár a közeg esetén, ennek megfelelően írhatjuk: 
 

 (4.11) 

Az egyenlet összenyomható, tehát szokásos sűrített levegős hálózatok esetére: 
 

 

(4.12) 

2.3. A pneumatikus teljesítmény 

Összenyomhatatlan közegek esetén a teljesítmény kiszámításának összefüggését a nyomás és a térfogatáram 

szorzata adja. A sűrített-levegős hálózat esetén pedig, meg kell változtatni a fizikai paramétereket-miszerint- a 

tömegáram entalpia szorzata alkalmas, a teljesítmény számítására. A levegőt szállító vezetékek esetén, gondot 

okozhat a helyesen megválasztott térfogatáram érték megállapítása. Melyik állapothoz tartozó érték veendő 

figyelembe ekkor? A műszaki, még inkább a mérnöki gyakorlat, a tömeg / tömegáram / állandóságára 

támaszkodik szívesebben, ez esetben is biztos fogódzót ad: 
 

 (4.13) 

2.4. A közegáramlások nyomásvesztesége 

A közeg súrlódási nyomás veszteségének legyen a jele: 
 

 (4.14) 

Közvetlenül ezen megállapítást követően írjuk is fel kiszámításának módját: 
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(4.15) 

Felfedezzük a már korábban megismert közegáramlások esetén felírt, úgynevezett dinamikai nyomást. A közeg 

súrlódási nyomásvesztesége a közeg sebességének négyzetével egyenesen arányos. Az áramlások hasonlóságát 

elsősorban a tehetetlenségi és az áramló közeg súrlódási erejének viszonyszámát bemutató Reynold szám szerint 

végezzük. Az áramló közeg kapcsán, az áramlás ellenállásának ellenállás tényezője függ, függhet, változhat, a 

Reynold számtól. 

Írjuk fel a Reynold számot: 
 

 
(4.16) 

2.4.1. Az egyenes csőben történő közegáram súrlódási nyomásvesztesége 

Alkalmasnak látszik az ellenállási tényező arra, hogy segítségével könnyen és gyorsan tudjunk súrlódási 

nyomásveszteséget számítani, ha ismerjük az áramlási típusok jellegét. A különböző áramlási esetek lehetnek 

egyenes cső- vagy csatorna, különböző íven hajtott cső vagy csatorna, koncentráltan jelentkező veszteségek 

esete, mint például, a szelepeken történő átáramlás. 

Ha az áramlás egyenes csőben történik, akkor az ellenállás tényező: 
 

 
(4.17) 

A λ csősúrlódási tényező az áramlás tulajdonságaitól függ és így írható, hogy a Reynold szám, az átmérő és 

falérdesség meghatározzák értékét. A függvényt mindig ábrázoljuk és onnan vesszük a lamda értékét. 
 

 
(4.18) 

Az összefüggésben k az áramlást határoló fal érdességének minősítésére szolgáló jellemző. 
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/Az áramlás sebesség-eloszlásának képe lamináris esetben, egy másodfokú parabola turbulens áramlás 

sebességprofilja, a cső keresztmetszeti szelvényben jó közelítéssel egy 4 fokú parabolának tekinthető. / 

A hidraulikus berendezésekben kialakuló áramlásra gyakran igaz, hogy az áramlási kép lamináris. 

Így a Hagen-Poiseuille összefüggéseit használva λ-ra írhatjuk, hogy lamináris esetben a k értéke konstans lévén 

/ nem függ a Reynold számtól /. Ez az ábrázolt diagram első lineáris tartománya: 
 

 
(4.19) 

Lamináris esetben tehát igaz, hogy: 
 

 (4.20) 

Egy megjegyzés, de fontos. Ha az áramlás nem zárt idomú és nem kör keresztmetszetű, akkor a négyszeres-

áramlási keresztmetszet és a nedvesített kerület hányadosával egyenértékű átmérő számolható. 

Íme: 
 

 
(4.21) 
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(4.22) 

 

 
(4.23) 

 

 
(4.24) 

Jól követhető az összefüggésre tekintve, hogy a súrlódási nyomásesés ez esetben a sebességgel illetve a 

közegárammal arányos. 

Turbulens áramlás esetén: 

Az előző gondolatmenetet folytatjuk, csak turbulens áramlás estén a λ behelyettesítési értékét iterációs számítási 

eljárást követőleg írhatjuk be. A gyakorlat így előszeretettel használja az R ellenállásértékkel képzett 

nyomásveszteség kifejezést, figyeljünk rá, a súrlódási nyomásveszteség a térfogatáram négyzetével arányos. 
 

 
(4.25) 

 

 

(4.26) 

A korábban tett megállapításunkat, most az összefüggésre tekintve, másként is megfogalmazhatjuk. A turbulens 

áramlást megvalósító rendszer esetén az egyenes csőszakasz súrlódási nyomásvesztesége, az áramlás 

sebességének négyzetével arányos, így a térfogatáram négyzetével is természetesen. 

Itt teljes az analógia, a villamos rendszer esetén is igaz, hogy az ellenállás nagysága, az áram négyzetével 

arányos. 

2.4.2. Szerelvények és szelepek súrlódási nyomásveszteségének számítása 

Most vesszük különösen hasznát annak, hogy közegek súrlódási nyomásveszteségének kifejezését, a Newton 

által felírt, általános veszteségfüggvény alakban használtuk: 
 

 
(4.27) 

Mert különböző, nem is egyszerű áramlási képet megvalósító áramlások, vagy berendezések esetén elég tudni , 

meghatározni a veszteség tényezőt, íme néhány : 

Belépési- kilépési veszteség tényező: 0,5 kilépésnél 1-2. 

Néhány csap esetén az érték: 5-8 , 3-7, 0,2-0,3. 

Teljes keresztmetszetre nyitható csap okozta veszteség esetén az érték: 0,05 

Szűrők okozta veszteség esetén: 1-10 

Alak ellenállás tényező értékeket foglalunk össze. Hajlított csővezetékek esetében a hajlítási sugár r, a belső 

átmérő pedig d. Az összerendezett értékeket alul megadjuk. 

4.1. táblázat - Csőszerelvények áramlási ellenállás tényezői 
 

 2 5 10 
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(

4

.

2

8

) 
 

Sima cső ívek: 

30° 

45° 

90° 

0,06 

0,09 

0,14 

0,05 

0,07 

0,11 

0,05 

0,07 

0,09 

Nyers cső: 90° 0,30 0,21 0,20 

Szerelt vezeték rendszer esetén használható összefüggések, bevezetve az áramlási ellenállást, amit jelöljön R: 
 

 
(4.29) 

 

 
(4.30) 

A közeg súrlódási ellenállások értéke, bevezetve az áramlási ellenállást, ha az áramlás jellege lamináris, 

írhatjuk: 
 

 (4.31) 

Az áramlás jellege turbulens: 
 

 (4.32) 

4.1. ábra - Hidraulikus fogyasztó nyomásveszteség görbéje 
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A térfogatáram és a nyomásesés közötti kapcsolatot állandó munkafolyadék-viszkozitás mellett az alábbi: 
 

 (4.33) 

3. Hidraulikus induktivitás 

Az (m) folyadék tömeg, sebességváltoztatásához szükséges nyomáskülönbség a Newton-törvény alapján, ha ρ = 

állandó, akkor: 
 

 (4.34) 
 

 
(4.35) 

4.2. ábra - A hidraulikus induktivitás meghatározásához használt modell 
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(4.36) 

 

 
(4.37) 

ahol: 

Lh= m/A2 a hidraulikus induktivitás, mértékegysége: kg/m4 

4. Hidraulikus kapacitás 

4.3. ábra - A hidraulikus kapacitás meghatározásához használt modell 

 

A (ΔF) terhelőerő-változás hatására bekövetkező (ΔV) térfogatváltozás. Ahol a térfogat változásra írhatjuk a 

következő egyenletet: 
 

 
(4.38) 

E, a munkafolyadék térfogati rugalmassági modulusa (a határoló falakat abszolút merevnek tekintve). 

V pedig, az (F) erőnek megfelelő (p) nyomáshoz tartozó térfogat. 

Osztva az egyenlet mindkét oldalát Δt-vel, majd képezve a Δt tart 0-hoz határátmenetet, írható, hogy: 
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(4.39) 

E szétválasztható változójú differenciálegyenletből a (p)-t kifejezve: 
 

 
(4.40) 

ahol Ch a hidraulikus kapacitás: Ch=V/E 
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5. fejezet - Anyagjellemzők 

1. Fizikai, kémiai alapmennyiségek áttekintése 

A hidraulikus pneumatikus berendezések működésének belső lényege, hogy közegáramlás segítségével történik 

az energiatranszfer. A mechanikus építésű gépek esetén az energia áram, a teljesítmény szilárd gépelemek 

segítségével történik, míg a hidraulikus és pneumatikus géprendszerek áramló rendszert alakítanak ki. A 

teljesítmény átszármaztatása megnövelt energia tartalmú közeg segítségével, folyadék vagy gáz felhasználásával 

történik. Az áramló rendszerek sajátja, hogy úgy kell rájuk tekinteni, mint ellenőrzött térfogattal modellezhető 

rendszerre, hiszen az igaz, hogy a rendszerben lévő tömeg mindig ugyanolyan, de nem ugyanaz. 

Sokszor a leíró jellemző nem lehet csak a térfogat, mert a vizsgálni kívánt fizikai mennyiség, mint például az 

energia, vagy annak árama a teljesítmény, vagy az erő, ami szintén tömeghez kötött mennyiség. Jól használható 

ezzel szemben a térfogategységre eső tömeg, a sűrűség. Csak egy megjegyzés: a sűrűség jó példa arra, hogyan 

váltanak családot a leíró jellemzők. Egy extenzív mennyiség fajlagosáról van ugyan is szó, ami így már lehet 

intenzív. Az intenzívek különbsége pedig áramot indít. 

Hidraulikus rendszerek fontos anyag jellemzője a sűrűség. Ezen mennyiség definíciós egyenletét használva 

írhatjuk a térfogat egységre eső tömeg ρ: 
 

 
(5.1) 

A sűrűség hőmérséklet függéséről az alábbi összefüggés tájékoztat: 
 

 (5.2) 

Az összefüggés értékei a 15 fokos hőmérsékleti adatok felhasználására épülnek, így az indexek is ezt veszik 

figyelembe: 

Számunkra így előzetesen, ez a hőmérséklet függésre való figyelés azért lehet fontos, mert a hidraulikus 

rendszereink kivétel nélkül egységnyi folyadék töltéssel üzemelnek, így a berendezésük veszteség 

teljesítményei, rendre a közvetítő közegben akkumulálódnak. Ennek következtében jelentősen megnőhet a 

folyadékok hőmérséklete, ami befolyásolja, rontja a munka folyadék tulajdonságát. 

Egy adott térfogat-változást figyelembe véve írható, az azt követő sűrűségváltozásra. Az összefüggésben α, mint 

a térfogat változási koefficienst használtuk fel. 
 

 
(5.3) 

Kövesse egy diagram a vizsgálódásunkat. Az alábbi ábrán a függvény tendenciájában jól látszik a sűrűség 

hőmérsékletváltozástól való függése. Összehasonlításul szerepel a víz, illetve különböző gyakran használt 

hidraulikai folyadékok sűrűségének hőmérséklettől való függése. 

5.1. ábra - Különböző minőségű hidraulikaolajok sűrűségének hőmérséklettől való 

függése 
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A hidraulikai rendszereink magas / több száz bar-os /, nyomáson üzemelnek. Így nem lehet figyelmen kívül 

hagyni a sűrűség nyomástól való függését. Talán van olyan olvasó, aki először gondol bele abba, hogy a 

korábban alkalmazott mondat – miszerint a folyadékok összenyomhatatlanok – az itt pontosabban olyan 

nyomásértékek mellett- már csak megkötésekkel igaz, talán úgy volna mondható, hogy mérsékelten 

összenyomhatatlan. A sűrűség változásának a vonatkoztatási sűrűségre eső része kifejezhető, mint a β 

kompresszibilitási tényező és a nyomásváltozás szorzata. Nem ritkán szokásos K -val jelölni a kompresszibilitás 

reciprokát, mint a hidraulika folyadékok elasztikusság mutatóját: 
 

 
(5.4) 

 

 
(5.5) 

Készítsünk az elmondottak megmutatására ábrát, hogy a változás jellegével megismerkedjünk. 

5.2. ábra - Különböző hidraulikaolajok sűrűségének nyomástól való függése 
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Az fenti ábrára tekintve látszik, hogy a növekvő nyomás ismét arányosan emeli a sűrűség értékét. 

2. A közegek viszkozitása 

A szilárd testek mechanikája szilárdsági számításai kapcsán sokan megismerték és értik, hogy egy alakzat, egy 

gépelem külső terhelése, igénybevétele következtében a gépelem anyagában feszültség, egy belső megoszló 

erőrendszer keletkezik, amely vagy egyensúlyban van a külsővel, vagy nem. Ezek a belső megoszló erőrendszer 

elemek lehetnek a felületre merőlegesek, illetve a felületbe esők. Az előzőket ζ az-az normál az utóbbiakat η 

másnéven csúsztató feszültségnek nevezzük. 

Ha az egyensúly teljesül, akkor nincsen alakváltozás, nyugalom van, ha nem, akkor elmozdulást teljesít az 

anyag. Alakváltozást szenved, esetenként „folyik”. Tehát még a szilárd anyag is folyhat, ha igen magas a 

terhelés okozta feszültség nagysága, ami külső terhelésre keletkezik az anyagban. Az anyag ezt nem viseli el, 

„folyik”. 

A mi esetünkben talán érthető okból az áramló folyadék is gépelemnek tekinthető, nem közömbös, milyen 

csúsztató feszültsége van, hogy tűri az igénybevételét a közeg, a mukavégző folyadék. 

Nézzük a következő ábrát: 

5.3. ábra - Newtoni folyadékokban kialakuló csúsztató feszültség meghatározásához 

használt modell 
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A folyadék belső csúsztató feszültségének értéke az áramlás irányára merőlegesen vett u(y) sebesség 

komponensének megváltozásával arányos. Az arányossági tényező a viszkozitás, a folyósság mértékének 

mérőszáma. Így írta ezt le Newton. Azzal a tisztelettel vagyunk a tudós iránt, hogy minden olyan közeget, ami 

teljesíti, hogy belső feszültségeinek nagysága egyenesen arányos a sebesség irányára merőlegesen vett 

megváltozásával, Newton-i folyadéknak hívjuk. 

Nincsen remanencia, nincs hiszterézis és nincsen kezdeti értéke a függvénynek. 

Newton felismerése matematikai formában a következő: 
 

 
(5.6) 

 

 
(5.7) 

 

 

(5.8) 

 

 

(5.9) 

Maxwell használja a dinamikai viszkozitás sűrűségre vonatkoztatott mutatóját és kinematikai (ν) viszkozitásnak 

nevezi. A folyadék mechanika klasszikus művelőjére George Stokes-ra gondolva, a dinamikai viszkozitás 

mértékegysége St -ban mérendő. Mivel az egység nagy, így szokásos tartományban használva „centistokes” 

azaz 1 (cm2/s). 

A megszokott fizikai mennyiségeket felhasználva, tegyünk néhány megfontolást az elmondottakat követve. Az 

erő arányos a sebességgel, ami itt két folyadékréteg között, az y távolság reciprokával arányos, más szavakkal 

fordítva arányos a réteg távolsággal. 
 

 
(5.10) 

A sebesség áramlás irányára merőleges irányú megváltozása a sebesség esés D: 
 

 
(5.11) 

A τ csúsztató feszültség, értelmezése szerint, a felület egységre eső erő / megoszló erő /. 
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(5.12) 

Így a dinamikai viszkozitás, η jelölt mennyiség és annak ábrája, Newtoni folyadék esetén a következő: 

5.4. ábra - A Newtoni folyadékok esetén a dinamikai viszkozitás változása 

 

5.5. ábra - A Newtoni folyadékok esetén a csúsztató feszültség változása 

 

3. A viszkozitás nyomástól való függése 

A dinamikai viszkozitás η a nyomás tűrésének mértékét természetes alapú hatvány-kitevő, azaz e-ad hatvány 

szerint követhetjük. A gyakorlat ezt a függést az ábrázolás tekintetében linearizálja, azaz logaritmus szerinti 

értékskálát használ a függvényábrázolásban, ekkor ugyanis egy egyenest rajzolhat a diagrampapírra. 
 

 (5.13) 

5.6. ábra - A dinamikai viszkozitás nyomásfüggése 
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4. A viszkozitás hőmérséklet függése 

Ezt a függését, tudnillik a viszkozitás hőmérséklettől való függését a közegáramlásra kényszerített folyadékok 

esetén a szakma Ubbelohde-Walter diagramként ismeri. 
 

 (5.14) 

Ha az összefüggést formai analízisnek vetjük alá, akkor bár első közelítéssel bonyolult logaritmikus 

kapcsolatokat látunk, de egy ábrázolási technikai gyakorlattal mégis, egy egyenes egyenleteként használhatjuk a 

fenti összefüggést. Hasznos így eljárni, mert egyszerűen vehetünk le számértékeket a különböző 

hidraulikaolajok esetén. 

5.7. ábra - Különböző hidraulikaolajok viszkozitásának hőmérsékletfüggése 

(Ubbelohde-Walter diagram) 



 Anyagjellemzők  

 33  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Nagyon fontos a közegjellemző megválasztása, mérése és beállítása a gyakorlat számára, ha helyesen akar 

hidraulikus berendezést üzemeltetni, az esetben ajánlatos a szakirodalom vonatkozó részét tanulmányozni. A 

teljes üzemmenetre alkalmas anyagjellemzővel bíró munkaközeget választani. 

A jegyzet tartalmaz olyan fejezetet, ahol néhány pontban összefoglaljuk a hidraulika folyadékoktól elvárható 

tulajdonságokat, valamint a kémiai vonatkozásokra is ott teszünk utalást. 

5. A hidraulika olajok levegő tartalma 

A folyadékokban beoldott gázfázis térfogata, függ a nyomásértékétől és a Bunsen együtthatótól. Valójában a 

Henry-Dalton törvényt alkalmazzuk. Így, ha a Bunsen együtthatót nyersolajok esetén ismerjük / 0,08-0,09 / és a 

nyomásarány ismert, akkor közvetlen mód van a beoldott levegő térfogat számítására. 

A hidraulikus munkaközegnek a be nem oldott levegő tartalmát, az olajban lévő levegő buborékok jelentik. 

Ideális gáznak tekintve, a be nem oldott levegő buborékokat, felírhatjuk a következő egyenlettel: 
 

 
(5.15) 

A nyomásváltozásnak a térfogatváltozásra gyakorolt hatása pedig: 
 

 

(5.16) 

Keverék közeg esetén – amikor együtt van jelen a be nem oldott levegőtartalom és a koncentrálódó levegő, 

buborék formájában valamint az olaj – a térfogatváltozásra, azon összefüggés lesz igaz, hogy a ΔV 

térfogatváltozás nyomásváltozásra felírható egyenlet: 
 

 

(5.17) 
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A gyakorlat, illetve a felhasználó számára alkalmasabb alakot készíthetünk, ha az egyenletet a következő alakra 

hozzuk, aminek az lehet az előnye, hogy így a zárójelben megjelölt mennyiségek egyetlen, úgynevezett 

kompresszió modulussal értékelhetők, aminek jele K. 
 

 

(5.18) 

6. A sűrített levegőre vonatkozó összefüggések 

Sűrített levegős, munkaközeg esetén, mivel ez a közeg kompresszibilis, a térfogat változása jelentős. Nem írható 

fel egy egyszerű hányadossal. Ezzel szemben alkalmas, az ideális gázok esetén a sűrűség definiálására, a 

következő egyenlet: 

Sűrűség: 
 

 
(5.19) 

Gázállandó: 
 

 
(5.20) 

Általános gázállandó, Ř= 8314,4 J/kmol*K 

Moltömeg: 
 

 
(5.21) 

Értéke: 29 kg/kmol levegőre. 

Izentrópikus kitevő: κ=1,4 

A ν kinematikai viszkozitás különböző hőmésékletekhez tartozó értékei: 
 

Hőmérséklet (T) (C°) Kinematikai viszkozitás ( ν) (m2 / s) 

0 13,28·10-6 

10 14,18·10-6 

20 15,10·10-6 

Fajhő állandó nyomáson cp= 1,003 kJ/kgK 

Fajhő állandó térfogaton cv=0,716 kJ/kgK 

7. Állapot egyenletek 

Gázok esetén – így a munkaközegként használt sűrített levegő esetén is – igen lényeges, hogy a közeg 

összenyomható, azaz a sűrűség nem állandó. 
 

 
(5.22) 

Sok esetben semmi gondot nem jelent a gyakorlat számára az ideális gázmodellt követni, így: 
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 (5.23) 

Levegőre a gázállandó: 
 

 
(5.24) 

A gyakorlat számára fontos állapotváltozások egy jelentős része, adiabatikusnak tekinthető. Az adiabatikus 

állapováltozások hatványkitevője, a megfelelő fajhők hányadosa. Nyilván, ha egy változás állandó 

hőmérsékletűnek tekinthető, akkor a hatványkitevő 1. 
 

 
(5.25) 

 

 (5.26) 

5.1. táblázat - Összenyomható közegek állapotváltozásainak összefoglalása 
 

Állapotváltozás Állapotváltozás 
egyenlete 

Fizikai munka 

 

Technikai munka 

 

Hőmennyiség 

q1,2= 

p-v diagram T-s diagram 

Politrópikus 

kitevő n 

Izochor 

v=konst. 

n=∞ 

 

0 
 

 

 

  

Izobár 

p=konst. 

n=0 

 

 

 

0 
 

  

Izoterm 

T=konst. 

n=1 

 
 

=w1,2 =w1,2 

  

Izentrópikus 

s=konst. 

n=κ 
 

 

 

 

 

 

0 

  

Politrópikus 

n=konst 

Mint izentrópikusnál, csak κ helyett n van. Bármilyen lehet 
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A termodinamikai állapotleírás egyenleteit és függvényeit tartalmazó táblázatos elrendezését Gieck foglalja 

össze a lehető legszemléletesebben. 

A levegő nedvesség tartalmának számítási összefüggéseit, a kompresszort elhagyó nedves levegő kapcsán 

tárgyaljuk, a 10.4.5-ik fejezetben. 
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6. fejezet - Sűrített levegő 

Ha a sűrített levegőt termelő rendszert optimálissá kívánjuk tenni, akkor három fő kérdést kell részletesen 

tárgyalnunk: 

• sűrített levegő előállítás, 

• a sűrített levegő elosztás, 

• és a sűrített levegő felhasználás 

témakörét úgy, hogy elsősorban ezeknek energetikai vonatkozásaira hívjuk fel a figyelmet. 

Mi a sűrített levegő? 

Önmaga nem az energia egyik fajtája, hanem az energia továbbítására elterjedten alkalmazott közvetítő közeg. 

A sűrített levegővel kapcsolatos valamennyi beavatkozás az előállítás, elosztás és felhasználás területén 

közvetlenül az energiafogyasztásra van hatással. Az energetikai érzékenységgel a gyakorlati szakembereknek a 

sűrített levegőt mégis, mint energiát kell kezelniük. 

A sűrített levegő az egyik legjobban elterjedt és legszélesebb körben alkalmazott kiszolgáló rendszer. Az 

automatizált ipari termelés, enélkül szinte el sem képzelhető. Le kell ugyanakkor szögezni, hogy a sűrített 

levegő az egyik leggazdaságtalanabb energiafelhasználási mód. A sűrített levegő rendszerek 24-30%-os 

hatásfoka és az, hogy a szintén rossz hatásfokkal előállított elektromos energiát használják fel, az előbbi állítást 

támasztja alá. 

Az elosztás és felhasználás területén megmutatkozó számos előnye miatt egyelőre más rendszerekkel való 

helyettesítése nem jön szóba. Annak ellenére, hogy bizonyos korlátozott területeken és feladatokra a 

nagyfrekvenciás, hidraulikus rendszerek alkalmazása gazdaságosabb és energiatakarékosabb. 

Fokozottan figyelnünk kell arra, hogy sűrített levegő rendszer a legkevesebb energia felhasználása mellett 

biztosítsa az igényelt mennyiségű, nyomású és minőségű levegőt. 

1. A sűrített levegő rendszer 

A sűrített levegő előállítást, elosztást és felhasználást minden szempontból egységes rendszernek kell tekinteni. 

A rendszer értékelésénél, nem szabad eltekinteni annak tágabb környezetétől sem: alapenergia hordozó. 

A sűrített levegő rendszer belső változása és a kívülről jövő minden beavatkozás egyaránt hatással van a 

kimenetre, és befolyásolhatja a bemenetet is, vagyis a rendszer hatásfokát. Rendszerszemlélettel vizsgálva, a 

villamosenergia és atmoszferikus levegő felhasználásával sűrített levegőt és hőt termelünk. 

6.1. ábra - Sűrített levegő előállításának folyamat ábrái 
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A sűrített levegő hálózatok állapotát tekintve- ajánlatos a következő feladatok végrehajtása, melyekkel a sűrített 

levegős rendszerek energiafogyasztása számottevően csökkenthető: 

• a hálózati veszteségek 5%-ra való csökkentése, 

• a hálózati nyomásveszteségek 1,0 bárra való csökkentése, 

• a sűrített levegő minőségi problémáinak megoldása, 

• egységnyi sűrített levegő megtermeléséhez szükséges energia mennyiségének csökkentése. 

A veszteségfeltáró vizsgálatok készítése során is különös gonddal figyelni kell a kérdés komplexitására. 

Nem elégséges a sűrített levegő rendszerek veszteségfeltárását csupán a villamos teljesítmény mérésével 

megoldani és a számításhoz a kompresszor névleges adatait felhasználni. Ez ugyanis ellenkezik a 

rendszerszemlélettel. Nem veszi figyelembe a kimenet tényleges értékét, az elosztás és felhasználás veszteségeit 

és az optimális rendszer kialakításához alapul szolgáló hármas paraméter — a nyomás, a mennyiség és a 

minőség — vizsgálatának mellőzésével téves következtetésekre jut. 

Az energetikai rendszerszemlélet kialakulása elvezethet a sűrített levegőtermelés energiafelhasználásának 

csökkenéséhez, ami mindenkori energiaracionalizálási célkitűzés. 

1.1. A nyomás hatása a fogyasztókra 

A nyomás és mennyiség kérdését ebből a szempontból nem lehet különválasztva tárgyalni. A fogyasztók 

névleges túlnyomásigénye 6,0 bar, ami viszont adott elvételi viszonyok mellett csak megfelelő mennyiségű 

sűrített levegővel biztosítható. Ha csökken a megtermelt sűrített levegő mennyisége, változatlan elvételi 

viszonyok mellett, csökken a nyomás is. 

A sűrített levegő hálózat nyomásának megválasztása, azon túl, hogy befolyásolja a fogyasztók: 

• teljesítményét és 

• levegő-fogyasztását, 

hatással van a 

• kompresszorok energiafogyasztására és ezen keresztül 
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• az egész sűrített levegő rendszer energiaigényére és 

• az üzem termelékenységére. 

6.2. ábra - Légszerszámok jelleggörbéje 

 

A nyomás és a teljesítmény kapcsolatát mutatja be a fenti ábra, melyen egyértelműen látszik, hogy 100%-os 

teljesítményhez 6,0 bar túlnyomás szükséges. Ha csökken a hálózati nyomás, akkor erőteljesen csökken a 

leadott teljesítmény is, mert 1,0 bar nyomáscsökkenés hatására a teljesítménycsökkenés mértéke 20%. 

Kedvezőtlen a helyzet akkor is, ha a fogyasztók 6,0 bar-nál magasabb nyomást kapnak. Ez ugyan a fenti ábra 

szerint degresszív teljesítménynövekedéssel jár, de egyidejűleg az igényelt sűrített levegő mennyiség 

megnövekedéséhez is vezet, mert 0,5 bar nyomásnövekedés a levegőfogyasztás 10%-os emelkedését okozza. 

Így állhat elő az a helyzet, hogy ha egy rosszul kialakított hálózatban a távolabbi, nagy nyomásesésű pontokon 

igényelt nyomást a kompresszor tartalékainak kihasználásával, a nyomás emelésével kívánják biztosítani. Ekkor 

a kompresszorhoz közeleső területeken a nyomásnövekedésből adódó mesterségesen előidézett túlfogyasztás 

sokszor éppen az ellenkező irányba hat és a kívánt változás, látszólag érthetetlen okokból kifolyólag, nem 

következik be. 

A méretezési nyomáshoz viszonyitott túlterhelés azért is kedvezőtlen, mert a kopás és elhasználódás erőteljes 

növekedéséhez vezet, ami a levegőfogyasztás emelkedését okozza. A túl magas nyomás ezen túl, még 

balesetveszélyes is lehet. 

Ezen a ponton kapcsolódik egymáshoz a nyomás, a mennyiség és egy üzem termelékenysége. 

Minden olyan helyen ugyanis, ahol a levegőfogyasztók 6,0 bar-nál kisebb nyomást kapnak, a pneumatikus 

elemek és légszerszámok 20 vagy ennél akár sokkal nagyobb %-ban csökkent teljesítménnyel dolgoznak. 

A sűrített levegő fogyasztóknak az, az egyébként kedvező tulajdonsága, hogy kisebb nyomáson is látszólag 

változatlanul dolgoznak, még csak nem is figyelmeztet arra, hogy itt valami nincs rendben. 

2. A sűrített levegő minősége 

A sűrített levegő előállított minősége, a felhasználás talán egyik legégetőbb problémája. A szakemberek szinte 

nap- mint nap, találkoznak az olajos, vizes vagy szilárd szennyezőanyagokat tartalmazó sűrített levegő által 

okozott problémákkal. A rossz minőségű sűrített levegő termelése többszörös energiapazarlást is jelent. 

A levegőben található szennyező anyagok általában a pneumatikus és végrehajtó elemeket teszik tönkre. 

Termelésleállást, kiesést okoznak, és egyidejűleg növelik a karbantartási és alkatrészigényt is. 
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A megfelelő minőségű sűrített levegő biztosítása már a kompresszor kiválasztásával, a kompresszortelep 

kialakításával kezdődik. 

A kompresszor által beszívott levegő sok szennyező anyagot tartalmaz és a rendszertől függően a sűrítés és 

elosztás során is kerül a levegőbe szennyeződés. 

Ezek megelelő szűrők és szárítók alkalmazásával a sűrített levegőből kivonhatók. A felhasználók által kívánt 

minőség a szűrőrendszer megfelelő kialakításával tehát biztosítható, de megvalósítása: 

• többlet beruházási igényt jelent, 

• gondos és rendszeres karbantartást igényel. 

Ezek ellenére feltétlenül javasolt a minőségi problémák kérdésének napirendre tűzése, mert megoldásukkal: 

• nő a sűrített levegő-fogyasztók élettartama, 

• csökken az üzemzavar keletkezésének kockázata, 

• nő az üzem termelékenysége, 

• csökken a sűrített levegő-fogyasztók karbantartási igénye, 

• nő a termékek minősége és ezzel piacképessége, 

• csökken a termék előállításának energia- és költségigénye. 

A minőség kérdése tehát szoros összefüggésben van egy üzem termelékenységével és energiafogyasztásával. 

Ezért a következőkben részletesen fogunk foglalkozni a három legtöbb problémát okozó szennyező anyag: 

• a szilárd szennyeződések, 

• az olaj, 

• a víz 

hatásával. 

2.1. Szilárd szennyeződések a sűrített levegőben 

A sűrített levegőbe kerülő szilárd szennyeződések két részből tevődnek össze, azokból, amit a kompresszor a 

környezetből beszív és azokból, amik a sűrítés során, ill. a hálózatban kerülhetnek bele. 

6.1. táblázat - 
 

Osztály Por koncentráció mg/m3 Tipikus előfordulási helyek 

pormentes 0 - 

könnyű 0-170 szilárd utak, üzemcsarnokok, hajó 

közepes 170-350 nem szilárd burkolatú utak, kavicsbánya, gyapotföldek 

nehéz 350- 700 kemencék, útépítés, portöltés 

igen nehéz 700-1400 cementgyár, olajföldek, kőtörés 

- felett 1400 porvihar, gépkocsi sivatagban 

A kompresszor a környezetéből elsősorban a telepítés helyétől függő mennyiségű port szív be. Néhány tipikus 

hely porkoncentrációját mutatja a fenti táblázat. 

A poron kívül a kompresszor még beszív néhány olyan szennyező anyagot, ami sajnos a levegőben található, 

mint gépkocsik kipufogógáza, pernye, szénhidrogének, gyári füst és szennyezőanyag… stb. 
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Ezen utóbbi szennyeződések hatásával csak abban az esetben kell foglalkozni, ha azok koncentrációja az átlagos 

értéket meghaladja. 

A sűrített levegőbe a sűrítés során, illetve- után a következő szennyezőanyagok kerülhetnek: szívószűrő 

kopásából keletkező anyagdarabkák, a kompresszor fémrészeinek kopása során keletkező fémpor, adszorpciós 

szárítók adszorbenséből leszakadó részek, a vezetékben keletkező rozsda darabjai. 

A szilárd szennyeződések, ha leválasztásuk, szűrésük nincs megoldva, a fogyasztókhoz jutnak és ott az 

előzőekben már tárgyalt problémákat, veszteségeket okozzák. 

2.2. Olaj a sűrített levegőben 

A sűrített levegőben található olaj a sűrítés során a sűrítőtérben kerül a levegőbe. Az egymással érintkező 

fémfelületek kenésére használt kenőolaj keveredik a levegővel és a sűrítőtér után alkalmazott leválasztás 

hatásfokától függően több-kevesebb benne marad. 

Az olaj problémája csak az abszolút olajmentes csavarkompresszorok megjelenésével szűnt meg, mert ezeknél a 

kompresszoroknál a forgórészek nem érintkeznek egymással és így kenőanyag bevitelére nincs szükség. 

A sűrített levegőbe jutó olaj mennyisége a kompresszor működési elvétől függ. Néhány elterjedten használt 

típus jellemző olajtartalmát az alábbi táblázat adja meg. 

6.2. táblázat - Különböző kompresszorok által szállított sűrített levegő olajtartalma 
 

Olajmentes csavarkompresszorok 0 mg/m3 

Olajbefecskendezéses csavarkompresszorok 2-15 mg/m3 

Kenéses dugattyús kompresszorok 2-10 mg/m3 

Olajmentes dugattyús kompresszorok 0,001-0,01 mg/m3 

Rotációs (lamellás) kompresszorok 10-100 mg/m3 

A sűrített levegőben található olaj kapcsán érintenünk kell egy rossz gyakorlattal kapcsolatos kérdést. Az 

üzemeltetők egy része kényelemből és rosszul értelmezett takarékosságból nem gondoskodik a pneumatikus 

elemek és légszerszámok működéséhez szükséges kenőanyagról, hanem a kompresszorból a hálózatba kerülő 

olajra bízza a kenést. A fogyasztóknak a gyártó által meghatározott minőségű és mennyiségű kenőanyagra 

van szükségük. 

Ez véletlenül sem egyezik a kompresszor kenőolaj minőségével! Ha ezt nem tartják be, gyorsabban kopik a 

berendezés, nő a levegőfogyasztás és a karbantartási igény. 

2.3. Víz a sűrített levegőben 

A kompresszor által beszívott környezeti levegő mindenkor a hőmérséklete által meghatározott és nyomásától 

független mennyiségű vizet képes felvenni, mindaddig, amíg telített állapotba nem kerül. Ha a hőmérséklete 

által meghatározott telített állapotnál több víz kerül bele, akkor a felesleg kiválik belőle. Ugyancsak víz válik ki 

a levegőből akkor, ha a víztartalma által meghatározott telítési hőmérséklet alá hűtjük. 

Így, a sűrítés során, amikor a levegő hőmérséklete a beszívási hőfokról 100—160 °C-ig emelkedik — tehát 

egyre növekvő mennyiségű víz felvételére lesz képes — nincs vízkiválás sem. Víz csak az utóhűtőben jelenik 

meg, és ott is csak attól a ponttól kezdődően, ahol a víztartalom által meghatározott telítési hőmérséklet alá 

csökken a hőfok. 

6.3. ábra - A víztartalom változása a sűrített levegő haladása során 
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Ezek alapján a sűrített levegő hálózatokban mindaddig számolnunk kell vízkiválással, amíg a levegő 

nedvességtartalmát valamely eljárás alkalmazásával olyan mértékben le nem csökkentjük, hogy az ahhoz tartozó 

telítési hőmérséklet alacsonyabb, mint a sűrített levegő minimális hőmérséklete a rendszerben. 

2.4. A sűrített levegő minőségi osztályozása 

Hosszú ideig még a szakemberek között is bizonytalanság uralkodott a sűrített levegő minőségi kérdései 

tekintetében. Igen sok ajánlás, gyári és nemzeti szabvány szabályozta, a három fő szennyezőanyag különféle 

felhasználási területeken megengedett mennyiségét. 1984-ben a „Közös Piaci országokban” megjelent az első, 

minden területre kiterjedő szabvány, amely végre egyértelművé teszi a vitatott kérdéseket. 

A PNEUROP 6611/84 számú, a „Sűrített levegő minőségi osztályai" című szabvány a három fő szennyező 

anyagnál 4. ill. 5. minőségi osztályt állít fel és a sűrített levegő felhasználási területeihez rendeli hozzá a 

megfelelőket. 

Szilárdanyag tartalom: 

6.3. táblázat - Szilárd anyagtartalom 
 

Osztály Max. részecske átmérő /μm Részecskesűrűség mg/m3 

1 0,1 0,1 

2 1 1 

3 5 5 

4 40 nincs specifikálva 

Víztartalom: 
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6.4. táblázat - Víztartalom 
 

Osztály Nyomás alatti harmatpont C° 

1 -40 

2 -20 

3 +2 

4 +10 

5 nincs specifikálva 

Olajtartalom: 

6.5. táblázat - Olajtartalom 
 

Osztály Max. olajtartalom mg/m3 

1 0,01 alatt 

2 0,1 

3 1 

4 2,5 

5 5 

A táblázatok a sűrített levegő minőségi osztályait mutatja be a PNEUROP 6611/84. sz. szabvány szerint. 

Javasolható az említett PNEUROP 6611/84 számú szabvány előírásainak alkalmazása a gyakorlatban is. 

PNEUROP 6611/1984 szerinti osztályozás „Javasolt osztályok” a felhasználás szerint: 

6.6. táblázat - 
 

Felhasználás Osztály 

Szilárdanyag Víz Olaj 

Ipari légszerszámok 

Levegő csapágyak 

Műszerlevegő 

Légmotorok 

Levegő turbinák 

Pneumatikus szállítás: darabos anyagok 

Porok 

Fluid technika 

Öntőgépek 

Élelmiszeripari alkalmazás 

Bányászat 

Szerszámgépek 

Csomagológépek 

Textilgépek 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

3 

3-1 

2 

4 

3 

2 

4 

3 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

5 

1 

5 

5 

3 

3 
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Filmtechnika 

Pneumatikus hengerek 

Pneumatikus vezérlések 

Légkalapácsok 

Homokfúvás 

Festő pisztolyok 

Általános sűrített levegő 

1 

3 

2 

4 

- 

3 

4 

1 

3 

2 

5 

3 

2 

4 

1 

5 

3 

5 

3 

3 

5 

3. A sűrített levegő szennyeződéseinek 
megszüntetése 

Az előző fejezetben ismertetett PNEUROP szabvány a sűrített levegő különféle felhasználási területeihez a por-, 

a víz- és az olajtartalom különféle értékeit rendeli hozzá. A kompresszor által beszívott levegő portartalma, ill. a 

sűrített levegő olaj- és víztartalma általában jóval meghaladja ezeket az értékeket. 

Ahhoz, hogy a szabványban előírt értékeket biztosítsuk, a sűrített levegő- szennyező anyagait szűrés, ill. szárítás 

útján el kell távolítani. 

3.1. A szennyező anyagok szűrése 

Aki sűrített levegő hálózatba szűrőket kíván telepíteni, annak a kérdést nem úgy kell feltennie, hogy „mi 

mindent tudunk kiszűrni?", hanem úgy, hogy „mi az, ami benn maradhat?". A szűrők ugyanis a rendszerben 

nyomásesést okoznak, ami a teljesítményigény és ezzel a rendszer energiafelhasználásának növekedését hozza 

magával. A következőkben ismertetett szűrők és szűrési módszerek kiválasztása, ill. alkalmazása során ezt az 

elvet mindig szem előtt kell tartani. 

A sűrített levegő technikában felhasznált szűrőket többféleképpen lehet csoportosítani, így: 

• a felhasználás célja szerint (pl. szívószűrő, előszűrő, steril szűrő, adszorpciós szűrő stb.), 

• a szűrő működési módja szerint (pl. membránszűrő, felületi szűrő, elektronikus leválasztó szűrő stb.), 

• a szűrő hatásfoka szerint (pl. durva szűrő, finomszűrő, nagyteljesítményű szűrő stb.), 

• a szűrő anyaga szerint (pl. textilszűrő, papírszűrő, kerámiaszűrő, fémszűrő stb.). 

A szűrőknek a felhasználásával lehet biztosítani azt, hogy a beszívott sűrített levegőben található és a 

kompresszorban hozzáadódó szennyeződések ne jussanak a hálózatba és ezen keresztül a fogyasztókhoz. 

A beszívott levegőszennyeződés csökkentésének első lépése a kompresszorba kerülő levegő előszűrése. 

Az előszűrés azt jelenti, hogy a kompresszor elé, általában a benne található levegőszűrőnél durvább, kisebb 

hatásfokú előszűrőt építünk. Ennek feladata a kompresszorban található szűrő tehermentesítése. Mivel ez a 

megoldás a szívóoldalon többlet nyomásesést okoz, alkalmazásával igen körültekintően kell eljárni. Ott célszerű 

beépíteni, ahol a nagy portartalmú levegőtől akarjuk megvédeni a drága szívóoldali szűrőt, ill. a kompresszor 

belső terét, hűtőit. 

A szennyeződések leválasztásának második lépése a kompresszorok szívócsonkjánál található szívóoldali 

szűrők alkalmazása. Ma már alig üzemel kompresszor szívóoldali szűrő nélkül és a korszerű kompresszorokat 

kivétel nélkül mindig száraz papírszűrővel látják el. Ez a szűrőtípus az, amelyik a legkedvezőbb leválasztási 

hatásfokkal dolgozik. Az 1 μm méretű porszemeket 96—98%-os hatásfokkal, az 5 μm-nél nagyobb szemcséket 

pedig 99,9%-os hatásfokkal választja le. 
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A viszonylag drága szűrőbetétek védelméről, előszűrésről, csak közepes, ill. annál nagyobb porterheltségű 

helyeken kell gondoskodni. Ilyen üzemeltetési feltételek esetén célszerű a kompresszort úgy megrendelni, hogy 

azt a gyártó ciklon rendszerű előszűrővel együtt szállítsa. 

6.4. ábra - Korszerű levegőszűrő, ciklon rendszerű előszűrővel 

 

A szennyezőanyagok szűrésének harmadik lépése a kompresszor után, a sűrített levegő oldalon alkalmazott 

szűrés, a fenti ábrán látható egy példa erre. Ennek feladata elsősorban a sűrítés során a levegőbe került anyagok 

(pl. olaj) kiszűrése, ill. a nyomócsonk után bekövetkező hűlés miatt kiváló nedvesség eltávolítása. 

Nyomóoldali szűrőket alkalmaznak adszorpciós levegőszárítók után, az adszorbens anyag törmelékének 

kiszűrésére is. Ma már szinte valamennyi kompresszorgyártó a hálózati szűrők széles skáláját kínálja. Ezek a 

berendezések alkalmasak a por és az olaj, ill. a vízcseppek és a köd kiszűrésére. 

Egy korszerű nagyteljesítményű szűrő az olajszennyeződés mértékét 0,003 mg/m3 -re csökkenti, míg ellenállása 

nem haladja meg a 0,16 bar -t (induló érték), a porszennyeződést pedig 0,1 μm felett 99,9%-san szűri ki. Ezen 

szűrők kombinációja steril és adszorpciós szűrőkkel az élelmiszer- és gyógyszeripar, valamint az egészségügyi 

alkalmazás igényeit is kielégíti. 

3.2. A szűrők kiválasztása 

A megfelelő szűrők kiválasztásának éppen a szűrés és az energiaigény szoros összefüggése miatt nagy 

jelentősége van. A kiválasztást természetesen az elérni kívánt levegőminőség, a szűrésre kijelölt levegő 

mennyisége, nyomása és hőmérséklete befolyásolja. Ne válasszunk túl kicsi szűrőt, mert ez több költségnövelő 

tényező beépítését jelenti, ugyanis: 

• a magasabb induló nyomásesés, 

• a gyorsabb elszennyeződés, és 

• a rövidebb élettartam, 

mind pénzbe és energiába kerül. 

Egy eldöntendő kérdés marad, hogy hol szűrjünk, egy központi vagy esetleg helyi szűrőállomást hozzunk létre. 

Azt mondhatjuk, hogy azokban az esetekben, amikor az egész sűrített levegő hálózatban azonos minőségű 

levegőre van szükség, és ez nem valami speciális minőség, akkor a központi szűrés a célszerű. 

Igen magas minőségi igények esetén célszerű a helyi, ill. a központi és helyi szűrés kombinációjának 

alkalmazása. Steril levegőigények esetén csak a helyi szűrés jön szóba. Az alábbi ábra a központi és helyi szűrés 

alkalmazására adunk példákat, azonos felhasználási célok esetén. 

6.5. ábra - Központi és helyi szűrési módok azonos felhasználási célok esetén 
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3.3. A sűrített levegő nedvességtartalmának csökkentése 

Amikor a sűrített levegő a kompresszor nyomócsonkján kilép - még megfelelően hatásos utóhűtés esetén is -, 

igen sok nedvességet tartalmaz. Ez a nedvesség a hálózatban a haladás során lehűl és kiválik, ami a 

fogyasztóknál igen sok gondot okoz. 

Ennek a problémának a megszüntetésére többféle lehetőség kínálkozik: 

• túlkompresszió, 

• hűtveszárítás, 

• adszorpciós és abszorpciós szárítás, 

• ezek kombinációja. 

Az elsőt, a túlkompressziót, annak igen magas energiaigénye miatt ma már szinte sehol sem használják. Ennél 

az eljárásnál ugyanis ahhoz, hogy 6,0 bar-on + 3 °C-os harmatpontot biztosítsunk, először a levegőt 40,0 bar-ra 

kell sűríteni, majd az utóhűtő után az üzemi nyomásra expandáltatni. 

Annak érdekében, hogy a nedvességet a rendszerből eltávolítsuk, a levegőt szárítani kell. Szárítás során, a 

sűrített levegő nedvességtartalmát hűtés vagy fizikai, ill. kémiai folyamatok felhasználásával adott értékre 

csökkentjük, lehetőleg olyan szintre, hogy víz többé ne váljon ki belőle. A levegő nedvességtartalmának 

jellemzésére egy hőmérsékletet, az ún. harmatpontot használják. Ebből kétfélét használ a sűrített levegő 

technika. 

Ezek az alábbiak: 

• atmoszferikus harmatpont, az a hőmérséklet, amely alá hűtve az atmoszferikus nyomású levegőből a 
nedvességkiválás megindul, 

• nyomás alatti harmatpont, az az általában szárítók által előállított hőmérséklet, amely alá hűtve az adott 
nyomású levegőből a nedvességkiválás megindul. 
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A harmatponttal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy bár annak mértékegysége megegyezik a 

hőmérsékletével (° C ) , a sűrített levegő hőmérséklete és harmatpontja csak kivételes esetekben egyezik meg 

egymással. 

A működési elv szerint két szárítási módot alkalmaznak, a hűtve- és az abszorpciós szárítást. Alkalmazásukat az 

elérhető nyomás alatti harmatpont is befolyásolja. 

3.4. Hűtveszárítók 

A hűtveszárítás, mint ahogy a nevében is benne van, a levegő nedvességtartalmát hűtés alkalmazásával 

csökkenti. Ez egyben az alkalmazhatóság és az elérhető harmatpont határait is meghatározza. Hűtveszárítás 

alkalmazásával az elérhető legalacsonyabb nyomás alatti harmatpont + 2 °C. Ha ugyanis ennél alacsonyabb 

hőmérsékletre hűtjük le a levegőt, a hőcserélőben kiváló víz megfagyna, és ez a szárító működését lehetetlenné 

tenné. 

A hűtve szárítók egy közismert, hűtéstechnikában széles körben alkalmazott hűtőkörfolyamatot használnak fel, 

melynél az elpárologtató (lenti ábra) egy hűtőközeg/sűrített levegő hőcserélő. 

6.6. ábra - Hűtve szárító működési elve 

 

Részei: 1 előhűtő (levegő-levegő hőcserélő), 2 elpárologtató (levegő-freon hőcserélő), 3 cseppleválasztó, 4 

automatikus vízleeresztő, 5 utómelegítő (levegő-levegő hőcserélő), 6 by-pass szelep, 7 expanziós szelep, 8 

hűtőagregát, 

Ebben a hőcserélőben a levegőt + 2 °C-ra hűtik le, és a lehűlés során kiváló vizet nagyteljesítményű 

cseppleválasztókban kivonják. Azért, hogy a hálózatba ne + 2 °C-os hideg sűrített levegő kerüljön, egy levegő-

levegő hőcserélőben a hideg levegőt a kompresszorból érkező meleg sűrített levegővel felmelegítik. 

Ennek alapján tehát egy kompresszorból kilépő 7,0 bar nyomású és + 35 °C hőmérsékletű sűrített levegő a 

szárítón való keresztülhaladás után, abból 7,0 bar-on, + 30 °C-os hőmérséklettel és + 2 °C-os nyomás alatti 
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harmatponttal lép ki. Ez egyben azt is jelenti, hogy a levegőből nedvesség mindaddig nem válik ki, amíg az a 

hálózatban haladva + 2 °C alá le nem hűl. 

A hűtveszárítók által elért nyomás alatti harmatpont függ a szárítóba belépő levegő adataitól. A gyártók a 

mennyiséget a kompresszor szívóoldali paramétereire (+ 20 °C és 1,0 bar) átszámolva adják meg, míg a 

szárítóba való belépéskor + 35°C-os sűrített levegő hőmérséklettel és 7,0 bar nyomással számolnak. Ettől eltérő 

tényleges értékek esetén a szárítók katalógusban megadott adatait korrigálni kell. 

Hűtveszárítókat ma igen széles teljesítmény-tartományban lehet kapni, szériában 0,3—300 m3/perc között, 

speciális igények esetén akár egészen 10.000 m3/perc-ig gyártanak. (Gyártó: pl: SABROE Kältetechnik, Német 

o.) 

3.5. Adszorpciós és abszorpciós szárítók 

Abban az esetben, ha a hűtveszárítók által biztosított + 2 °C-os nyomás alatti harmatpont nem elegendő, más 

szárítási eljárás alkalmazása szükséges. 

Az adszorpciós szárítás lényege, hogy a levegőben található nedvességet az adszorbens anyag fizikailag, a 

felületén kapilláriskondenzációval megköti, miközben a levegő hőmérséklete nem változik meg. Az adszorbens 

egy bizonyos mennyiségű víz felvétele után telítődik, és ekkor a további szárító hatás elérése érdekében a vizet 

el kell távolítani belőle. Ez a regenerálás az esetek zömében hő közlése útján történik. Az alkalmazott 

adszorbens anyagoktól függ az elérhető nyomás alatti harmatpont és a regenerálás hőfokigénye is. 

A leggyakrabban alkalmazott adszorbens anyagok: 

• Szilikagél, legalacsonyabb nyomás alatti harmatpont: - 50 °C, regenerálás: 120-180 °C-on, 

• Aktivált alumíniumoxid, legalacsonyabb nyomás alatti harmat-pont: - 60 °C, regenerálás: 170-300 °C-on, 

• Molekuláris szűrő legalacsonyabb nyomás alatti harmat-pont: - 90 °C, regenerálás: 200-350 °C-on. 

Ezek az értékek a sűrített levegő nyomásának és hőmérsékletének függvényében változhatnak. 

Az adszorpciós szárítókat az alkalmazott adszorbenstől függetlenül három különféle konstrukcióban építik, 

ezek: 

• hidegregenerálású adszorpciós szárítók, melyeknél a regenerálás hőforrás alkalmazása nélkül, csupán a 
kompresszor által termelt sűrített levegő egy kis részének (8-20%) felhasználásával történik. Egy ilyen szárító 

felépítését mutatja az alábbi ábra. 

• belső hőforrással regenerált adszorpciós szárítók, melyeknél a regenerálás hőigényét általában elektromos 
fűtőtestek biztosítják, melyeket az adszorbens anyag között helyeznek el. Itt is szükség van kevés sűrített 

levegőre (2-3%), hogy a kipárolgott vízgőzt elvezethessék. 

• külső hőforrással regenerált adszorpciós szárítók, melyeknél a regenerálás hőigényét valamilyen külső, 
általában hulladékként rendelkezésre álló hőmennyiség felhasználásával biztosítják. A hővel levegőt 

melegítenek fel, amit egy kis fúvó juttat keresztül a regenerálandó közegen. 

Az energetikai szemlélet megjelenése a sűrített levegő technikában oda vezetett, hogy olyan adszorpciós szárítót 

fejlesztettek ki a cégek, melynél a regenerálás a sűrített levegő kompresszor hulladékhőjével történik. 

Az ilyen szárítók levegő és villamosenergia fogyasztása nulla, tehát a jó minőségű levegő gazdaságos 

előállításában fontos szerepet játszanak. 

6.7. ábra - Adszorpciós szárító működési elve 



 Sűrített levegő  

 49  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

1A Adszorber A, 1B Adszorber B, 2 Váltószelep, 3 Kipufogószelep, 4 Regeneráló szűkítő, 5 Automatika, E 

Levegőbelépés A Száraz levegő kilépés RA Regeneráló levegő kilépés 

Az abszorpciós szárítás lényege, hogy a levegő nedvességtartalmát az abszorbens kémiai úton köti meg és azzal 

oldatot képez. Az abszorbens kétféle lehet, folyadék vagy szilárd anyag. 

Egyszerű felépítése ellenére az abszorpciós szárítókat a sűrített levegő technikában a legritkább esetekben 

alkalmazták. Igazán csak olyan helyeken jönnek szóba, ahol nagyobb levegőmennyiségek, pl. 50.000 m3/óra 

szárítása a feladat. Az elérhető nyomás alatti harmatpont az abszorbens fajtájától függően - 5 és - 20 °C között 

van. 

4. Levegő minőség és a fogyasztók 

A fogyasztókhoz jutó sűrített levegő minősége két részből tevődik össze. A kompresszor által termelt levegő 

minőségéből és ennek változásából az elosztás és az előkészítés során. Adott kompresszorok esetén az 

előkészítés feladata a megfelelő levegőminőség biztosítása. 

A fogyasztók egy jelentős csoportjánál az elvételi helyen a sűrített levegőbe kenőanyagot kell juttatni. Ez a 

pneumatikus elem vagy légszerszám biztonságos és gazdaságos üzemeléséhez elengedhetetlen. 

A sűrített levegő hálózatok túlnyomó részénél még azért is néha küzdeni kell, hogy a hagyományos 

levegőelőkészítő egységeket a levegőszűrőt és az olajozót felszereljék. Ha pedig van, akkor az olajozó 

rendszeres utántöltéséről nem gondoskodnak. 

Pedig a sűrített levegő technika a szerszámok kenésére már egyre korszerűbb rendszereket alkalmaz. 

6.8. ábra - Olaj ködszóró berendezés 
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A fenti ábrán egy olajködszóró berendezés képe látható, melyet egy finomszűrővel és nyomásszabályozóval 

építettek egybe. Ezt a berendezést nagyobb fogyasztói csoportokhoz történő leágazáshoz vagy közvetlenül a 

gerincvezetékbe kell beépíteni. 

Az olajat olyan finom köd formájában juttatja be a sűrített levegőbe, hogy az abból a vezetékekben való haladás 

során nem válik ki, és a fogyasztókhoz eljutva keni azokat. 

A legnagyobb teljesítményű olajködszóró 900 m3/óra sűrített levegő kezelésére alkalmas. Ennek a 

megoldásnak, a hagyományos levegő előkészítéshez képest számos előnye van, így 

• csökken a berendezések kenésére felhasznált olaj mennyisége, mert azonos darabszámú szerszámpark esetén 
az olaj ködszóró a hagyományos rendszerű olajfelhasználás 10%-ával is megfelelő kenőhatást biztosít, 

• csökken a környezetszennyezés mértéke, mert a fogyasztókból kipufogó levegő olajtartalma a hagyományos 
rendszerekének csupán 5%-a, 

• csökken a fogyasztók karbantartási igénye és nő az üzembiztonságuk a jó hatásfokú és biztonságos 
kenőanyag-ellátás következtében, 

• a nagy olajtartály 6 hónapos utántöltési periódusokat biztosít, 

• nincs nyomásesés a berendezésen, ami a hagyományos rendszerekhez képest 0,8 bar-nak megfelelő 

energiamennyiség megtakarítását teszi lehetővé, 

• a hálózaton keletkező mennyiségi veszteség kb. 25%-os csökkentését hozza, mert a hagyományos levegő-

előkészítő rendszerek sok csavaros csatlakozásukkal és potenciális szivárgási lehetőségükkel a sűrített levegő 

hálózatból eltávolíthatók. 

A sűrített levegő előállítás energiaigénye szoros összefüggésben van a minőségi kérdésekkel, nem mindegy, 

hogy adott feladat ellátására, ill. fogyasztói igények kielégítésére milyen megoldást választunk. 

4.1. A kompresszor által szállított sűrített levegő 

Ha olyan kompresszort akarunk kiválasztani, hogy az általa megtermelt sűrített levegő az előzőekben 

megismerteknek megfelelő minőségi követelményeket kielégítse, akkor olyan típust kell választanunk, amely 

ezekhez a legjobban igazodik. A választás során gyakori kérdés, hogy olajmentes vagy olajkenéses 

kompresszort válasszunk-e azonos mennyiségi igények kielégítésére. A következőkben ennek a kérdésnek az 

eldöntéséhez adunk néhány támpontot. 

Az olajmentes kompresszorok kétségtelen előnye az, hogy az általuk szállított sűrített levegő a sűrítő térben nem 

szennyeződik olajjal. Ezen túl nem elhanyagolható az az előny sem, hogy a hálózat nem szennyeződik olajjal, és 

ezáltal egy esetleges hálózat gyulladás veszélye megszűnik. 
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A minőség szempontjából az olajmentes kompresszorok a kedvezőbbek. Egyenletes, mindig változatlan sűrített 

levegő minőséget garantálnak, olyant, amit az olajkenéses kompresszorok még a legmodernebb 

szűrőrendszerekkel sem tudnak biztosítani. 

Az olajkenéses kompresszorok mellett szól az, hogy áruk azonos teljesítmény mellett jóval alacsonyabb, mint az 

olajmenteseké. 

Ugyancsak az olajkenéses kompresszorok javára szól az, hogy üzemeltetési és karbantartási költségük 

alacsonyabb, mint az olajmenteseké. 

De ha az olajkenéses kompresszoroknál figyelembe vesszük az azonos sűrített levegő minőség biztosításához 

szükséges szűrők árát is, akkor ez az árkülönbözet jelentős részét kiegyenlíti. A szűrők nagy karbantartási 

igénye pedig a különbség megmaradt kis részét kompenzálja. 

Az energiafelhasználás szempontjából döntő az, hogy az olajkenéses kompresszorok fajlagos energiafogyasztása 

általában alacsonyabb, mint az olajmenteseké. 

Az adatok alábbi adatok egységesen 7,0 bar kompresszor végnyomásra vonatkoznak. 

6.7. táblázat - Néhány kompresszor jellemző fajlagos energiafogyasztás 
 

Kompresszor típus Fajlagos energiafogyasztás Kenés 

Joule/liter kWh/m3 

Nagy dugattyús 217-300 0,080-0,081 olajkenéses 

Kis dugattyús 337-363 0,089-0,098 olajkenéses 

Közepes csavar 371 0,100 Olaj befecskendezés 

Nagy csavar 363 0,098 olajmentes 

Kis turbó 363-427 0,098-0,115 olajmentes 

Egyértelmű választ adni arra, hogy egy igény biztosítására olajmentes vagy olajkenéses kompresszorra van-e 

szükség, nem lehet. Éppen ezért - mint minden esetben, amikor a sűrített levegő rendszer gazdaságosságával 

összefüggő kérdések eldöntéséről van szó - az adott konkrét igények analízisével és gazdaságossági számítással 

kell a kérdést eldönteni. 
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7. fejezet - Energiaközvetítő 
munkafolyadékok 

A körfolyam elemeinek üzembiztos működése nagymértékben függ az alkalmazott munkafolyadéktól. 

A munkafolyadék lehet víz, emulzió, ásványolaj és szintetikus folyadék. A vizet régebben használták, bár még 

ma is találhatók vízzel üzemeltető hidrosztatikus berendezések (pl. az Állami Operaház díszletmozgató 

bérendezései). A korszerű hidraulikus hajtásokban már nem használnak vizet, kis viszkozitása és korróziós 

hatása miatt. 

Az emulzió 25% olajból és vízből áll. Kenőképessége valamivel jobb a vízénél, korróziós hatása is kisebb. 

Hátránya, hogy tartós használat után felbomlik. Főleg tűzveszélyes és kis viszkozitást igénylő berendezésekben 

használják. 

A legelterjedtebben használt munkafolyadékok az ásványolajak. Jó kenőképességük biztosítja a hidraulika 

elemeinek hosszú élettartamát és megvédi azokat a korrózióktól. Alkalmasságuk adalékanyagokkal fokozható. 

Egyetlen hátrányos tulajdonságuk a tűzveszélyesség. 

A szintetikus folyadékok mesterséges eljárással előállított kenőképes folyadékok. Nagy előnyük, a 600°C feletti 

lobbanáspont, ezért nem tűzveszélyesek. A folyadék maga nem ég, csak a gőzei. Hátrányuk, hogy a szerves 

anyagokat megtámadják, pl. a tömítéseket, felületbevonó festékeket stb. Előállításuk drága, ezért elterjedésük 

lassú. Főleg tűzveszélyes üzemviszonyoknál alkalmazzák. 

A munkafolyadékkal szemben támasztott követelmények: 

• Jó kenőképesség, nagy viszkozitási index, vagyis a viszkozitás széles hőmérséklethatárok között keveset 
változzék. 

• Semleges tulajdonság, ill. kémiai közömbösség az elemekben használt anyagokkal szemben. 

• A viszkozitás a folyadéksúrlódás és résveszteségek szempontjából is megfelelő értékű legyen. 

• Jó kenő képességű és hosszú élettartamú, kis öregedési hajlamú legyen. 

• Kedvező fizikai és kémiai tulajdonságok, mint: kis fajsúly, jó hővezetés, kis hőtágulási együttható, nagy 
fajhő, kis összenyomhatóság és habzási hajlam, magas lobbanáspont, alacsony dermedéspont. stb. 

• Mechanikai szennyeződéstartalma minimális legyen. 

1. Ásványolaj munkafolyadékok 

Az ásványolajipar számos munkafolyadékul használható ásványolaj készítményt fejlesztett ki. 

A korábban ajánlott olaj készítmények közül leginkább a T20, T30, T50 jelű szerszámgépolajok, valamint a 

HO-20 jelű hidromobil olaj felhasználása terjedt el. 

Az 554-23 termékszámú T20, T30, T50 olajok szerszámgépek kenési rendszeréhez és a hidrosztatikus 

körfolyamokhoz ajánlottak. Oxidációállók és stabilok. 

Az 559-92 termékszámú HO-20 jelű hidromobil olaj gépjárművek hidraulikus sebességváltójához ajánlott. 

Viszkozitása kismértékben változik, stabil, jó dermedéspontú, habzásra kevésbé hajlamos, kenőképes olaj, mely 

tulajdonságait adalékok hozzáadásával éri el. 

A korszerű berendezésekhez a nagyobb követelmények kielégítésére alkalmas Hidro sorozat olajkészítményeit 

célszerű használni. A sorozatnak három tagja van (Hidro 20, 30, 45), amelyek viszkozitásban különböznek 

egymástól. Jellemző adataik: 
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7.1. táblázat - A táblázat összehasonlítást közöl a külföldi és a magyar hidraulikus 

olajok között. 
 

    Hidro 20 Hidro 30 Hidro 45   

Sűrűség 15°C-on   0,9 0,9 0,91 kg/m3 

Viszkozitás 50 °C-on 20...25 30...35 45...50 cSt 

  50 °C-on 2,9...3,5 4,0...4,7 6,0...6,6 °E 

Viszkozitási 

index min 
  85 80 80   

Dermedéspont °C max -20 -15 -10 °C 

Savszám 

(adalékolás előtt) 
  0,05 0,05 0,05 mg KOH/g, max 

Lobbanáspont 

(Marcusson 

szerint) 

  180 185 190 °C, 

Habzás vizsgálat: 

levegő bevezetés 

után 

35 °C         

  95 °C         

Öregbítés utáni 

próba: 
          

Savszám   0,15 0,15 0,15 mg KOH/g, max 

A munkafolyadék kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a folyadék-súrlódásból származó veszteség annál 

nagyobb, minél nagyobb a viszkozitás. Az áramlási veszteségek csökkentése érdekében a hidrosztatikus 

körfolyamokban kis viszkozitású olajat célszerű használni. 

7.2. táblázat - Hidraulika olajok összefoglaló táblázata. 
 

Forgalmazó Idegen olaj Magyar olaj 

Volt Szovjetunió GOSZT 5660 GOSZT 32 GOSZT 

5519 
Hidro 20 Hidro 30 Hidro 45 

Volt NDK Hydro 30 Hydro 45 \ Hydro 65 Hidro 20 Hidro 30 Hidro 45 

Volt Csehszlovákia ON-3 ON-5 OT-T5 Hidro 20 Hidro 30 Hidro 45 

Bulgária Gépolaj "20" Gépolaj "32" Gépolaj 

"50" 
Hidro 20 Hidro 30 Hidro 45 

Lengyelország 10 BN-64/0535-06 20 BN-65/0535-

06 30 BN-64/0535-06 40 BN-

64/0535-06 

Hidro 10 Hidro 20 Hidro 30 Hidro 

45 

Románia Tb 5003 Tb 5004 Tb 5005 Hidro 20 Hidro 30 Hidro 45 . 

MOBIL DTE Oil Light DTE Oil Médium 

DTE Oil Heavy Mobilfluid 200 

Mobilfluid 120 

Hidro 20 Hidro 30 Hidro 45 

Hidrofluid Hidrofluid 

SHELL Tellus Oil 15 Tellus Oil 27 Tellus 

Oil 29 Tellus Oil 33 Donax Oil T 6 

Rotella Oil 10 W 

Hidro 10 Hidro 20 Hidro 30 Hidro 

45 Hidrofuid A Hidrofluid B 

BP Energol HL 65 Hidro 20 

  Energol HL 100 Hidro 30 

  Energol HL 150 Hidro 45 

  BP ATF Hidrofuid A 

  BP ATF-B Hidrofuid B 
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A túl kicsi viszkozitás viszont növeli a mozgó alkatrészeknél a résveszteségeket, amely még az üzemi 

nyomástól is függ. A viszkozitás értékét e három szempont együttes figyelembevételével kell megválasztani. 

Kisebb nyomásokhoz kisebb, nagyobbakhoz nagyobb viszkozitású olajokat használnak az ellentétes 

követelmények kielégítésére. 

Az ásványolajok jellemzőinek javítására hazánkban a következő adalékanyagokat használják: 

• A viszkozitási index növelésére policetil-metakrillátot (PCMA), max. 5%-ot. 

• A dermedéspont csökkentésére xilopurt, max. 0,25%-ot. 

• Az olajosság növelésére tapadásjavító növényi és állati olajokat, max. 2%-ot. 

• A habzás megakadályozására szilikon olajat, max. 0,01%-ot. 

• Az öregedés lassítására Topanol OC oxidációs inhibitort, max. 1%-ot 
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8. fejezet - Karakterisztika 

Jól tudjuk, végeredményben a szerkezeteket kell legyártani ahhoz, hogy egy-egy gép, gépegység létezzen és 

működjön. A tervezéséhez, részint pedig a célszerű használathoz a rendszer üzeméről is szükségesek alapvető 

ismeretek. 

A rendszer modell fejezet gondolatmenetéből következően tudjuk, hogy nem szükséges a nagy és/vagy 

bonyolult géprendszereket - ill. energetikai aspektusból nézve -, az energiaáram-hálózatokat vizsgálnunk a 

maguk teljességében és részleteiben. Az alapvető ismeretek szerzése érdekében, figyelmünket a gépegységre, az 

alapvető forrás-fogyasztó párosra érdemes irányítani, A berendezések vizsgálata, értelmezése esetén is. 

1. Statikus karakterisztikák 

A gépegység két tagja, a forrás és a fogyasztó, s így általában a gépek többféle üzemállapotra képesek - 

önmagukban. Hogy egy-egy hidraulikus berendezésünk melyik üzemállapotban működik valamely rendszerben, 

ill. energiaáram-hálózatban, azt nem egyedül önmaga, hanem a rendszerbeli szerepe, a rendszerbeli környezet 

„dönti el". A berendezésegység forrás tagja fogyasztóval együtt, a berendezés egység fogyasztó tagja pedig a 

forrással együtt „dönt" a működésről, az üzemállapotról. Ehhez a „döntéshez" az alapot azonban az szolgáltatja, 

hogy mind a forrás mind a fogyasztó - általában véve: egy-egy rendszerelem vagy részrendszer - többféle 

üzemállapotra képes. 

Egy-egy gép lehetséges üzemállapotainak összességét az ún. statikus karakterisztikákkal jellemezhetjük 

A gépegységben, a forrás-fogyasztó párosban, ill. annak tagjainál az energiaáram különböző reprezentációkban 

lehet jelen. 

A lehetséges üzemállapotokat, a statikus karakterisztikákat az energiaáram aktuális és mérhető komponenseinek 

kapcsolatával adjuk meg. Az U, I vagy M, ω vagy általában egy „erő" és egy „sebesség" jellegű, vagyis egy 

extenzív és egy intenzív jellemző. Hidraulikus, pneumatikus, azaz közegáramlással teljesítményt átszármaztató 

berendezések esetén p nyomás az erő reprezentáns és V térfogatáram a sebesség reprezentációja. 

Általános jelöléssel: p és V   - paraméterek olyan lehetséges összetartozó értékei alkotják a statikus 

karakterisztikákat az p, V   síkon, amely értékek stabil üzemállapotot jelentenek az illető gépre, a konkrét 

forrásra vagy fogyasztóra. A stabilan lehetséges üzemet jelentő - általánosan -F,v pontok, mint mértani helyek 

adják a statikus karakterisztikát vagy karakterisztikákat az p, V   síkon. 

Egy-egy gép lehetséges üzeméről sokat mond, azt jól jellemzi a gép statikus karakterisztikája vagy 

karakterisztika-serege, mégpedig anélkül, hogy a gép belső részleteit, belső kölcsönhatásait ismernénk. A 

statikus karakterisztikák ún. külső jelleggörbék, ezek a gép(ek) belső részleteinek, kölcsönhatásainak vizsgálata 

nélkül meghatározhatók. 

A hidraulikus rendszerek vizsgálata esetén a berendezéseket, a belső részletek, kölcsönhatások ismerete nélkül 

is jól jellemzi(k) a statikus vagy külső karakterisztiká(k). A továbbiakban látni fogjuk (10,11,12 fejezet), hogy 

egy-egy berendezésnek, azaz részrendszernek azért fontos jellemzője a statikus karakterisztika, mert általa válik 

értelmezhetővé - mivel nem a belső szerkezet, a belső kölcsönhatások érdekesek most számunkra, hanem - a 

nagyobb rendszer részeként való működés, funkció, csatlakozás (energiaáram aspektusból). A statikus 

karakterisztikák tehát a géprendszertani szemlélet alkotórészei, a gépek rendszerszemléletű vizsgálata 

nélkülük nem valósítható meg. 

2. Munkapont 

Egy-egy berendezésegység / szivattyú vagy motor, kompresszor vagy munkahenger/ - általában a rendszeren 

belüli forrás vagy fogyasztó - láttuk, több üzemállapotra képes önmagában. Konkrét forrás-

fogyasztópárosításban azonban nem üzemel az egyik vagy a másik gép minden lehetséges üzemállapotában, sőt 

még egyetlen üzemállapotot sem „választhat ki" önmaga, hanem gép-párjával együtt (a forrásra nézve a 

fogyasztóval, a fogyasztóra nézve a forrással együtt) „döntik el" - a lehetséges állapotok közül „választva" - a 

közös üzemelési pontot: a munkapontot. 

8.1. ábra - A hajtó és hajtott gép együttdolgozása a közös munkapont kialakulása 
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A fenti ábrán jobbról balra haladva a hajtó a fogyasztó az együtt dolgozó a több fogyasztói karakterisztika esete 

látható. 

A karakterisztika egy-egy berendezés (külső) jellemzője, a munkapont pedig az együttműködő egységek forrás 

fogyasztó / szivattyú , munkahenger/ , pár jellemzője, mégpedig kvázi külső jellemző. 

Egy-egy berendezés együttes üzemében - az előbbi munkapont „definíciónak" látszólag ellentmondva - több 

munkapont is lehetséges, ha a forrás és/vagy fogyasztó nem egy-egy karakterisztikával, hanem kettővel vagy 

többel, azaz karakterisztika sereggel rendelkezik, és ha a forrás és/vagy fogyasztó (ilyen értelemben) 

irányítható (szabályozható vagy vezérelhető). - például fojtással - irányítható szivattyú igényelhet tovább, 

energiaáramot, amit a motor képes teljesíteni. 

Az üzem szabályozása és a statikus karakterisztikák szoros kapcsolatban vannak egymással. A gépegység 

üzeme csak akkor szabályozható, ha a forrás és/vagy a fogyasztó két vagy több - természetesen „kézben 

tartható" - karakterisztikával rendelkezik. Ebben az anyagban éppen csak megemlíthető ez a terület. 

Remélhetőleg a következő jegyzet részletesen kitérhet a szabályozott és vezérelt hidraulikus körfolyamok 

kapcsán erre a lehetőségre. 

Vegyük észre, hogy a fogyasztói - Erőc = Erőc(sebesség) függvényként kezelhető karakterisztika, ill. a forrás-

karakterisztikára értelmezhető ErőQ = ErőQ(sebesség) függvény munkapontbeli differenciál-hányadosainak 

viszonya eldönti a munkapont stabilitását. 

A karakterisztikák használata, a velük való analitikus vizsgálatok egyszerűsítése, ill. az általában célszerű 

„határ" helyzetek, értékek megállapítása, kitűzése érdekében gyakran alkalmazzuk a szakaszonkénti linearizálás 

módszerét. Vagyis az általában bonyolultabb függvényekkel leírható, és (általában) nemlineáris 

karakterisztikákat jól definiált tartományokban - a valóságot közelítve, de jól követő módon - linearizáljuk, a 

karakterisztika görbéjét (e tartományokban) érintőjével, ill. szelőjével helyettesítjük. 

E linearizálási gyakorlat egyik megnyilvánulása a két határ-helyzetű karakterisztika - az F0 = konst., „erő"-tartó, 

ill. a v0 = konst., „sebesség"-tartójelleggörbe-definiálása. 

8.2. ábra - Lineáris karakterisztikák 
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A források / szivattyúk és kompresszorok/ mint hajtások és a munkagépek / hidromotorok forgatók, és 

munkahengerek/ mint fogyasztók karakterisztikáit is e két jelleggörbe-modellhez viszonyítva tárgyaljuk. 

3. Karakterisztikák linearizálása 

A kijelölt pontban üzemtani megnevezéssel /munkapontban/ a linearizálást elvégezve: 

8.3. ábra - Egy karakterisztika linearizálása 

 
 

 
(8.1) 

 

 
(8.2) 

 

 

(8.3) 

 

 
(8.4) 
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Ezt felhasználva hidraulikus Ohm-törvény adódik, ahol : 
 

 
(8.5) 

ellenállása linearizált hidraulikus ellenállás. 

A nem lineáris rendszerek munkapontbeli linearizálása a jelleggörbe, vagy a jelleggörbe egyenlet ismeretében 

végezhető el és csak akkor ad elfogadható pontosságot, ha a változások a munkapont elegendően kicsi 

környezetébe esnek. Az ilyen differenciálható jelleggörbe-egyenlettel rendelkező rendszert, különböző 

munkapontokban linearizálva szakaszosan lineáris rendszernek lehet tekinteni. 
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9. fejezet - Fogyasztók / ellenállások/ 
soros párhuzamos kapcsolása 

1. Soros fogyasztók kapcsolása 

9.1. ábra - Soros fogyasztók kapcsolásának rajzi jele 

 

A közösen kiadódó az együttes, vagy még inkább az eredő áram 
 

 (9.1) 

A közösen kiadódó az együttes, vagy még inkább az eredő nyomásváltozás 
 

 (9.2) 

Összenyomhatatlan közeg esetén 
 

 (9.3) 

9.2. ábra - Sorba kapcsolt fogyasztók karakterisztikájának összegzése 

 

2. Párhuzamos kapcsolások 

9.3. ábra - Párhuzamos fogyasztók kapcsolásának rajzi jele 



 Fogyasztók / ellenállások/ soros 
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A közösen kiadódó az együttes, vagy még inkább az eredő áram 
 

 (9.4) 

A közösen kiadódó az együttes, vagy még inkább az eredő nyomás változás 
 

 (9.5) 

Ha az áramlás lamináris akkor 
 

 
(9.6) 

 

 
(9.7) 

Ha az áramlás turbulens: 
 

 

(9.8) 

9.4. ábra - Párhuzamosan kapcsolt fogyasztók karakterisztikájának összegzése 
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10. fejezet - A hidraulikus és 
pneumatikus rendszerek 

1. Térfogat-kiszorítás elvén működő gépek meghajtó 
egységei energia áram forrásai 

Ide kívánkozik egy rövid indoklás: miért egyeduralkodó mind a két (a hidraulikus és a pneumatikus) 

berendezése nyomásfokozójaként, a térfogat kiszorításos elven működő hajtógépe. Miért alakult ez igy, miért 

nem használatosak az un. turbógépek, örvény szivattyúk illetve turbókompresszorok? 

Tömören talán azt lehet mondani, hogy a térfogat kiszorítás elvén működő eszközök statikus karakterisztikáinak 

sebesség tartó jellege üzemeltetési előnyökkel jár. 

De igaz az is, hogy a turbógépek a működési elvükből következően, a közeg sebességi energiájának növelésére 

alkalmasak és csak a berendezés célszerű kialakítása kapcsán alakítja át a közeg sebességi energia tartalmát 

nyomásivá. A hidraulikai és pneumatikai eszközök esetén köztudott, hogy a közeg nyomási energia tartalma 

hasznosul. 

10.1. ábra - Térfogat kiszorításos berendezés sematikus vázlata és a munka 

diagrammok 

 

A fenti ábra együtt mutatja egy térfogat kiszorításos berendezés szerkezeti elrendezését valamint légsűrítőként 

használva az indikátor diagramot alul, valamint a p, V munka-diagramot, szivattyúként használva az eszközt. A 

hidraulikus, pneumatikus rendszerek üzemtanában, ahol a mechanikai munkaáram és annak iránya mértékadó, a 

vizsgálatok szempontjából ezen eszközök, egyértelműen, a munkaáramok forrásai, források. Hasznos a fenti 

ábra abban a tekintetben is, hogy jól láthatóvá teszi, az elméletileg elképzelhető körfolyam kapcsán létrehozható 

munkaterület, valamit a valóságos munkaközegekkel lejátszható körfolyamok munkaterületeinek viszonyát. Jól 

látszik, mekkora területek hiányoznak, az ideálisnak tekinthető géphez képest. Jól tudjuk itt a területhiány 

arányos azzal a munkamennyiséggel, amit a berendezések nem tudnak felajánlani a munkavégző elemek, 

például a munkahengerek számára. 

2. Hidraulikus szivattyúk tömeg és térfogat szállítása 
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A hidraulikus körfolyamatok kapcsolási rajzain ezzel a jellel találkozunk, ha folyadék sűrítőt alkalmazunk. 

10.2. ábra - Hidraulikus szivattyú rajzi jele 

 

Ezek a szivattyúk konstrukcióikat tekintve lehetnek: 

• Dugattyús / radiál, axiál-dugattyús 

• Membrán 

• Csúszó lapátos 

• Fogaskerék 

• Csavar 

Jelölje VH, az egy körülforduláskor „elnyelt” térfogatát köbcentiben és az elméletileg szállítható értéket V –t, ha 

a szivattyút, egy n fordulatszámú hajtómotorral hajtjuk. 

A szállított térfogatáram ezek után, használva a λ szállítási fokot, ami a gyakorlatban érthető módon, a 

volumetrikus hatásfokkal esik egybe: 
 

 (10.1) 

Egy jól tervezett és megépített szivattyú λ értéke 0.98. 

Az elméleti és a szokásosan kialakuló, méréssel rögzíthető indikátor diagramokat tüntet fel a következő ábrán. 

10.3. ábra - Egy valóságos indikátordiagramnál az elveszített munkaterületek 

ábrázolása 

 

A berendezés nyomásveszteség pontjai, valóságos működése esetén a szelep be és kiömlő pontjain jelentkezik. 

A függőlegesen elmaradt területek is hiányoznak, amelyek a un. vissz expanzió következményei /baloldali 
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terület/. Továbbá jelentkezik az a jobb oldalon elvesztett munkaterület, amit a közeg kompresszibilitása kapcsán 

kell számításba venni. 

Megszoktuk, hogy a teljesítmény kiszámítása kapcsán mindig egy erő és egy sebesség jellegű mennyiség 

szorzata adja az eredményt. Nézzük, esetünkben, hogy alakul ez a hidraulikus, pneumatikus berendezések 

esetén. 

Egy nyomás, mint egy erő arányos mennyiség, és a térfogat áram, mint egy sebesség arányos mennyiség 

szorzata, szintén teljesítmény. 

A forgó mozgással teljesítményt átszármaztató, esetünkben szivattyút meghajtani tudó villamos motor esetében, 

ugyanez a teljesítmény, az erőarányos nyomaték és a sebesség arányos szögsebesség szorzataként jelentkezik. A 

számításban: 
 

 (10.2) 
 

 (10.3) 
 

 
(10.4) 

Adjunk értékeket a fenti összefüggésben szereplő mennyiségeknek, azaz ábrázoljuk azt. Így kapjuk az alábbi 

diagramokat. Minden esetben, ha egy berendezés által szolgáltatott, illetve igényelt üzemi pontokat ábrázoljuk, 

azaz a teljesítmény mezőn, az aktuálisan jelenlevő értékpárokkat pV  ; Mω felrakjuk. A pontokat által, a gépeink 

karakterisztikáit, jelleggörbéit ábrázoltuk. 

El tudjuk készíteni ennek megfelelően a hidraulika-szivattyúk belső és külső karakterisztikáját. 

10.4. ábra - Egy dugattyús gép linearizált statikus karkterisztikái 

 

10.5. ábra - Egy dugattyús gép linearizált felhasználói karkterisztikái 
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3. Energiaáram-Teljesítmény 

A szivattyú tengelyre felírható egyensúlyi egyenlet: 
 

 (10.5) 

Phyd az a teljesímény, amit a közeg képvisel. 

Figyelemmel a kialakított nyomáskülönbségre: 
 

 (10.6) 

Összefüggést írhatunk a létrehozott nyomáskülönbség, és a felhasznált nyomaték között, miszerint, a létrehozott 

nyomásváltozás, arányos a nyomatékkal. Az arányossági tényező az összefüggésben, a zárójelbe foglalt 

mennyiségek szorzata. 
 

 
(10.7) 

3.1. A szivattyú hatásfoka 

A szivattyú hatásfokát a következő egyenlettel írhatjuk le: 
 

 (10.8) 

ahol: 

• ηVol=λ volumetrikus hatásfok 

• ηhyd hidraulikus hatásfok 

• ηmech mechanikus hatásfok 

Az üzemeltetés teljes fordulatszám-tartományában ábrázolva, a szivattyúk hatásfokának alakulását, az alább 

közölt alsó két ábrákon rajzoltuk fel. 

10.6. ábra - Hidraulikus gép hatásfok görbéjének változása a nyomás függvényében 
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10.7. ábra - Hidraulikus gép hatásfok görbéjének változása a fordulatszám 

függvényében 

 

3.2. Munkapont üzemi pont 

A szivattyú egység statikus karakterisztikájának egyenlete, a következő formában írható. 
 

 
(10.9) 

ΔpAnl az a nyomásváltozás, amit a berendezés képvisel. 

Esetünkben ez, a megismert karakterisztikák közül, az un. belső karakterisztika, aminek használata alkalmas, 

egy a berendezés által hajtott hidraulikus kör munkapontjának meghatározására. A munkapont szerkesztéshez 

ismernünk kell, a hidraulikus kör fogyasztóinak eredő karakterisztikáját. Korábban tett megfontolásaink 

segítségével, ami például a vezetékek, mint természetes fogyasztók, valamint a még megismerni kívánt 

végrehajtó berendezések, hengerek, forgatók, illetve a szelepek, egyszóval a fogyasztók soros párhuzamos 

karakterisztikáinak eredői kapcsán lehetővé válik, hogy megszerkesszük a kiadódó, az eredő fogyasztói 

karakterisztika görbét. Az alábbi ábrára tekintve jól követhető a fogyasztó eltolt másodfokú görbével 

jellemezhető karakterisztikája, illetve a szivattyú egység linearizált jelleggörbéjeként kialakuló munkapont. A 

statikus karakterisztikák metsződése a rendszer munkapontja. A munkapont vizsgálata kapcsán levonható 

következtetések segítik megítélni üzemtanilag, a berendezés működését. 

10.8. ábra - Hidraulikus gép esetén a munkapont kialakulását ábrázoló diagram 
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3.3. Dugattyús gépek kvázi stacioner üzeme 

Térjünk ki a szállított folyadékáram egyenlőtlenségi fokára. A rögzített térfogat megváltozása kapcsán a 

nyomást növelő eszközök magában hordozzák azt a működési sajátságot, hogy az általuk szállított térfogat 

mennyisége időfüggő, („kvantumos”). Megfelel ez, az egy dugattyú egy lökete által kiszorított térfogattal. 

Természetesen, lehet a dugattyúk számát növelni és ezzel egyenletesebbé tenni a gép térfogat szállítását, de a 

jelenség maga, a gép építésmódjából következő sajátosság marad. 

Az egy főtengely körülfordulásra eső, egy dugattyú által szállított térfogat áram, tehát arányos kell, hogy legyen 

a dugattyú felületével és a dugattyú sebességével úgy is, mint az idő függvénye. A felírt összefüggésben 

ráadásul a c értéke minden körülfordulásra esően kétszer az alsó és a felső holtponton a nulla. 
 

 (10.10

) 

A K index a dugattyúra utal. 

A térfogatszállítás változásának egyenlőtlenségét az ábrán kísérhetjük szemmel: 

10.9. ábra - Egy hathengeres axiál dugattyús gép térfogatszállításának egyenlőtlenségét 

bemutató ábra 
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A nyomás veszteség alakulása is ennek megfelelően követi a dugattyúsebességének maximum -minimum 

értékét. 
 

 

(10.11

) 

Ha a tehetetlen folyadék elemre, illetve annak sebesség változásait követő gyorsulását figyelemmel követjük, 

írható a időtől függő folyadék nyomására: 
 

 

(10.12

) 

3.3.1. Gyorsuló folyadék okozta nyomásveszteség 
 

 

(10.13

) 

Δpa az a nyomásváltozás, amit a gyorsuló folyadék képvisel. 

A gyorsuló folyadék okozta nyomásveszteséget a fent közölt egyenlettel számíthatjuk ki. 

A fenti egyenleten keresztül érezzük, hogy szélsőséges esetben olyan nyomásértékek is adódhatnak, amik 

kavitációt idéznek, idézhetnek elő. Ekkor a berendezés, anyagában is erodálhat. 

3.3.2. A szívós és nyomószelep mentén kialakuló nyomásveszteségek 

10.10. ábra - A szívó- és a nyomószelepek mentén kialakuló nyomásveszteség 

 

A szívó- és a nyomószelepek mentén kialakuló nyomásvesztésre mutat a fenti ábra. A térfogatszállítás, mint 

kvázi stacioner üzemmenet, a dugattyús gépek esetén. 

A gépek üzemtana a kvázi stacioner üzemmenetet úgy minősíti, hogy akkor alakul ki, ha a kiválasztott és 

megfigyelt üzemidőn belül, tehát egy időintervallumnak megfelelően, a szolgáltatott fizikai mennyiség és a 

felhasznált fizikai mennyiségnek pillanatértékei nem, de az intervallumon belül, a két mennyiség idővel 

súlyozott átlagértékei viszont megegyeznek. Ha a rendszer fogyasztói a munkahengerek vagy motorok térfogat 

nyelését a szivattyú térfogatárama nem minden pillanatban képes kielégíteni, akkor ezzel találkozunk, már 

pedig, ha a szivattyúknak van olyan térfogat szállítási értéke, ami nulla, akkor ez bizonyosan fennáll. 

3.3.3. Térfogatáram vektor 

Létrehozható a térfogatáram vektor, aminek a tengely körülforduláshoz rendelt szögváltozásának szögével 

arányos változását követhetjük. Jelentse θ a szögértékeket és a „z” a dugattyú számot akkor: 
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θ0 a maximális és minimális térfogat szállítás közé eső szögérték. 
 

 

(10.14

) 

Közepes térfogat szállításértéket használva íhatjuk 
 

 

(10.15

) 

A megismert térfogat szállítási ábrára tekintve 
 

 

(10.16

) 

illetve 
 

 (10.17

) 

A térfogat szállítások különbsége 
 

 (10.18

) 

Kérdés, hogy elégséges-e ezen érték arra, hogy minősítse egy változó folyadék szállítás üzemét. Biztosan nem, 

hiszen arról nem tudunk nyilatkozni, milyen értékhez képes alakul ki, a maximum érték, illetve a minimális 

térfogatáram. A kvázistacionér folyadékszállítás minősítése a térfogatszállítások különbségének közepes 

térfogatáramra vonatkoztatott fajlagos értéke kell, hogy legyen. Az az egyenlőtlenségi fok, a térfogat szállítás 

egyenlőtlenségi foka δ. 

A változó térfogatáram középérték számítása, ha az csak a kétértéket venne fel akkor, lehetséges volna egy 

számtani közép értékkel azt figyelembe venni. Esetünkben mivel a térfogat árama a dugattyú időbeli mozgását 

követi, egy harmonikus függvény, így időpillanatonként más-más az értéke. A számítás összefüggése a közepes 

térfogatáram esetén tehát, úgy helyes, ha azt írjuk: 
 

 

(10.19

) 

10.11. ábra - Axiál dugattyús gépeken megfigyelhető térfogatáram ingadozás 

 

Matties ábráját használva. 
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3.3.4. Az egyenlőtlenségi fok 

Az egyenlőtlenségi fok térfogatáram értékeivel kifejezve 
 

 

(10.20

) 

Megnyugtatóan a térfogatszállítást, egy dugattyús gép esetén, úgy tudjuk kiszámítani, hogy kiszámítjuk az 

egyenlőtlenségi fokot, mely megmutatja egy minősített szállítási középértékhez Qm képest mennyire tér el a 

fogyasztókhoz eljutó térfogatáram. 

10.12. ábra - 6 hengeres dugattyús szivattyú vektordiagramja 

 

Ezt az értéket, azaz a különböző építési módú és dugattyú számmal rendelkező gépek egyenlőtlenségi fokainak 

értékeit, Will és Ströhl-től átvett adatokkal adjuk meg. Egy adat példaként: egy 7 dugattyús gép esetén, az 

egyenlőtlenségi fok : δ =2,53 %. 

3.3.5. A dugattyús gép pulzálás frekvenciája 

A pulzálási frekvencia a fordulatszám és a hengerek száma szorzataként 
 

 (10.21

) 

kiszámítható. 

4. A pneumatikus rendszerek energia áram forrásai a 
kompresszorok 

A kompresszorok jele: 

10.13. ábra - Dugattyús légsűrítő rajzi jele 

 

Fontos adat szokott lenni : 

10.1. táblázat - A levegő normál állapothoz tartozó értékei 
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DIN Szabvány Levegő hőmérséklete Nyomás 

DIN 1343 0 °C levegő 1,0133 bar 

DIN 1945 20 °C levegő 0,981 bar 

A tömegmegmaradás egyensúlyi egyenlete 
 

 (10.22

) 

Az egyenlet ben a N a normál állapotra utal 

Általánosságban a gáztörvény: 
 

 

(10.23

) 

A benne szereplő sűrűség egyenesen arányos a közeg nyomásával és fordítottan arányos a hőmérséklettel, 

arányossági tényező pedig a gázállandó reciproka. 

Normál állapotjelzőkhöz tartozó térfogat: 
 

 

(10.24

) 

Az egyenletet tovább gondoltuk és felhasználtuk a normál hőmérsékleten és nyomáson vett értékeket. 

A lökettérfogat számítása, egy egyhengeres „d” átmérővel jellemzett „s”dugattyú lökethosszal rendelkező gép 

esetén a térfogat: 
 

 

(10.25

) 

Az elméleti hasznos térfogatáram kifejezése, ha a hengerszám z és a gép fordulatszáma n. 
 

 (10.26

) 

Úgy szokásos számolni, hogy a valóságban elérhető hasznos térfogatáram az elméletileg számított szállítási 

fokkal gyengített értéke az az 
 

 (10.27

) 

10.14. ábra - Dugattyús kompresszor nyomás-térfogatáram görbéje 
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Az ábra olvasatát segítse a következő megnevezése:mennyiségek 

p1 :szívási nyomás; p2 : végnyomás; ps : szívó oldali nyomásesés; pd : nyomóoldali nyomásesés ; Vh : 

lökettérfogat; Vs= V0 : káros tér; s1: lökethossz; sd : hasznos löket; sr : a szívóoldalon a dugattyúnak a 

szelepmozgásokhoz tartozó késői elmozdulása, az expanziós vesztéshez tartozó dugattyú elmozdulás 

A káros tér arányára használjuk a következő viszonyszámot, ami természetesen a dugattyú állandó átmérőjére 

való tekintetten annak elmozdulásaival is kifejezhető 
 

 

(10.28

) 

4.1. A szállítási fok és annak értékelése 

A szállítási fokot további vizsgálat után, mint egy sorba kapcsolt veszteséghányadosok szorzatát lehet felfogni. 

Az-az ezen hányadosok eredőjeként adódik ki és szállítási fok a neve. Nagysága ennek megfelelően mindegyik 

tényezőtől erősen függ. Minden veszteség hányadost tehát jó értéken kell ahhoz tartani, hogy ne legyen a 

szorzatuk, az eredő érték, alacsony, hanem lehetőség szerint az érték nagysága közelítse az egyet. 
 

 

(10.29

) 

Ahol: 

• λF : Töltési fok 

• λA : Termikus fok 

• λD : Nyomás fok 

A λF a töltési fok mint veszteségi tényező, szorzatban megfogalmazva 
 

 (10.30

) 
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4.2. A dugattyú lökethez tartozó veszteségi fok 

Az egyenletek a felhasználják a felső ábra jelöléseit . 
 

 

(10.31

) 

 

 

(10.32

) 

 

 

(10.33

) 

 

 

(10.34

) 

4.3. Nyomásesés a beszívásnál, mint veszteségi tényező 

Az egyenletek a felhasználják az előző ábra jelöléset . 
 

 

(10.35

) 

A töltési fok értéke így lehet a megszámolt rész szállítási fok λ0 és az expanziós veszteségre utaló λl értékeinek 

szorzata. 
 

 (10.36

) 

A/ A termikus veszteség számlájára írható mennyiség: 
 

 

(10.37

) 

D/A nyomás veszteséghez tartozó veszteségtényező 
 

 (10.38

) 

Egy dugattyús kompresszor eredő veszteség-tényezőire felírt, szállítási fok kifejezés szokásos értéke : 
 

 (10.39

) 

4.4. Teljesítmény és hatásfok számítása, dugattyús légsűrítők 
esetén 

Számítható a teljesítmény, ha a sűrített levegő tömegáramát a levegő entalpia változásával szorozzuk. A levegő 

energiaváltozásához tartozó η hatásfokot természetesen figyelembe kell venni így: 
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(10.40

) 

Kövessük tovább az egyenletbe való behelyettesítés után a teljesítményt így: 
 

 

(10.41

) 

Az összefüggésben szereplő hatásfok, a figyelembe vett részhatásfokok az „s” indexel az izentrópikus, „i"-vel a 

belső és „m” -mel a mechanikus átalakulás hatásfoka. 
 

 (10.42

) 

4.5. A kompresszort elhagyó levegő nedvessége 

A komprimált levegő nedvességtartalma nagy üzemeltetési gondot jelent. A megszüntetésére több technológiai 

megoldás is alkalmas. A sűrített levegő tulajdonságaival külön fejezetben kell foglalkoztunk. Most csupán a 

nedves levegőben lévő víztartalom egy mennyiségi kalkulációra alkalmas összefüggésével ismerkedjünk meg. 

Egy kifagyasztással működő szárító esetére a tömegáram mérleg egyenlete: 
 

 (10.43

) 

Az eredő tömegáram természetesen mind a levegő, mind a benne lévő víz együttes tömege, illetve e 

tömegáramainak összege. 

• ṁ a nedves levegő tömegárama 

• ṁL a száraz levegő tömegárama 

• ṁW a levegő víztartalmának tömegárama 

• X abszolút víztartalom kg/ kg 

Vezessük be és jelöljük X –el a víztartalom hányadost: 
 

 

(10.44

) 

A száraz levegő tömegárama tehát 
 

 

(10.45

) 

adódik. 

Az alsó ábrán egy szokásos elrendezést mutatunk be, a légsűrítőt elhagyó levegő közvetlen hőcserélőbe megy, 

majd megtölti a puffer- légtartályt. A tartály szolgálja ki a levegő hálózatot. 

10.15. ábra - Nyomásfokozó kompresszor utáni nedves levegő kezelésének 

folyamatábrája 
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(10.46

) 

 

 

(10.47

) 

Az utolsó λ-ra felírt összefüggés számítható és λ értékek minősíthetők, ha a töltési fokot szorozzuk a melegedési 

és a nyomás fokkal λ=λF λA λD. 
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11. fejezet - Hidraulikus és 
pneumatikus fogyasztó berendezések 

1. Fogyasztók és termelők, soros és párhuzamos 
kapcsolása 

A hidromotor jele a kapcsolási rajzokon: 

11.1. ábra - A hidromotor rajzi jele 

 

Már sokat tudunk ezen eszközökről hiszen, ha jól megfontoljuk, akkor nincsen elvi különbség a hidraulika 

szivattyú és a hidromotor üzeme között. Kialakításaik is igen hasonlóak. 

Az előző fejezetben, amikor a szivattyú karakterisztikáját megismertük a 10.2.4 ábrán jelölt karakterisztika egy 

hidromotor pozitív iránytangensű görbéjét is feltüntette. A 10.2.4 ábra természetesen a hidromotor rajzi jelölését 

is tartalmazta. 

A hidromotoroktól, mint hidraulikus rendszer fogyasztójától elvárható teljesítmény kiszámítására írható a 

következő sorban jelzett összefüggés. 
 

 
(11.1) 

A közegáram és a motoron eső nyomás szorzata a hidraulikai teljesítmény, amely ha figyelembe vesszük az 

átalakítás jósági fokát, az eggyüttes ηges hatásfokot, azaz az egységünk hatásfokát, a motor hajtott tengelyén 

elérhető teljesítményhez jutunk. 

A forgó tengely teljesítménye számítható, a tengelyről levehető nyomaték és az aktuális szögsebesség 

szorzataként. Az összefüggés természetesen a motor fordulatszáma segítségével is felírható. 

Egy ábra segítségével mutassuk meg, hogy az egyes hidromotor konstrukciók, úgy mint axiál és radiál dugattyús 

/ felső folytonos görbe / fogaskerék szivattyú / középen futó szaggatott vonalú görbe/ és az un. forgató motorok / 

alsó folytonos görbe / hatásfokaik, hogyan függenek a motorok fordulatszámától. 

11.2. ábra - Különböző hidromotor hatásfok, fordulatszám görbéi 
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1.1. Fogyasztók és termelők, soros és párhuzamos kapcsolása 

Ha a vizsgált vagy megépíteni kívánt hidraulikai vagy pneumatikai rendszer több energetikai kölcsönhatás (azaz 

több elemből álló hálózat révén valósul meg), akkor a hálózat valamely pontjának állapotát úgy határozzuk meg, 

hogy e pontjánál, két részre bontjuk a rendszert. Felveszünk egy sebességirányt, és e szerint minősítjük a két 

részt termelői és fogyasztói oldalnak. 

Ezután megszerkesztjük a fogyasztó rész, eredő fogyasztói jelleggörbéjét. Igy járunk el a termelői rész esetén is, 

az eredő hidraulika szivattyúk jelleggörbéje szintén szerkeszthető. Az eredő görbék metszéseként határozzuk 

meg a keresett munkapontot. 

Az eredő jelleggörbék szerkesztésénél figyelembe kell venni az irányított elemek polaritását a feltételezett 

sebességirányhoz képest. A következő fejezetben az eredőszerkesztés műveleteit ismertetjük. Az eljárást mindig 

csak két elem eredőjének megszerkesztésére mutatjuk meg, de ennek ismeretében sorozatos ismétléssel 

akárhány elem eredője meghatározható. 

2. Műveletek jelleggörbékkel 

2.1. Fogyasztók eredő fogyasztói jelleggörbéje 

Két fogyasztó párhuzamos kapcsolásánál, az eredő jelleggörbe megszerkesztésénél, hidraulikus illetve 

pneumatikus rendszerek esetében, az állandó nyomáshoz tartozó térfogatáramokat összegezzük. 

11.3. ábra - Fogyasztók párhuzamos kapcsolásának egyszerűsített elvi vázlata 

 

11.4. ábra - Fogyasztók párhuzamos karakterisztikájának eredője és a kialakuló 

munkapont 
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Az így kiadódó eredő fogyasztói görbe és a szivattyú karakterisztikájának metszéspontja lesz a rendszer M 

munkapontja. 

Jól kivehető az ábrán, hogy a megtalált eredő munkapont jelentősen eltér azoktól az M1 M2 munkapontoktól, 

amiket a fogyasztók külön-külön kialakítottak volna. 

A fogyasztók soros kapcsolása esetén az azonos sebességhez, térfogatáramhoz tartozó fogyasztói nyomásokat 

kell összegezni. 

Ekkor a szivattyú üzempontja az M pont, az F1 és F2 fogyasztó üzempontja pedig az 1 és 2 jelű pont lesz. 

11.5. ábra - Fogyasztók soros kapcsolásának egyszerűsített elvi vázlata 

 

11.6. ábra - Fogyasztók soros karakterisztikájának eredője és a kialakuló munkapont 

 

2.2. Forgató motor mint fogyasztó 

A forgató motorokra szinte kivétel nélkül igaz, hogy a teljes körülfordulást nem teljesítik, de ugyanakkor, jól 

használhatók bizonyos, típustól függő szögtartományokban. Az alábbi ábrán, egy sematikus rajzon, a 
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működésük megértése érdekében ábrázoltunk, egy forgószárnyas egy forgató, más néven fordító motort. Ezek 

az eszközök jobbra - balra 35 - 35 °-os elmozdulásra alkalmasak rendszerint. 

11.7. ábra - Fordító motor rajzi jele és elvi ábája 

 

A kamra paraméterek szorzatainak különbsége, a nyomások az aktuális térfogatokkal szorozva, a közegoldali 

teljesítmény szolgáltatásért felelős. A forgató egység tengelyen a teljesítmény forgó mozgással jelentkezik. A 

forgó mozgás teljesítménye a tengely szögsebesség és az onnan levehető nyomaték szorzata. 
 

 (11.2) 

A kamrákra pedig külön-külön egy-egy a térfogat áramok egyensúlyait kifejező mérlegegyenlet írható fel. 

Az egyessel jelölt kamra egyensúlya: 
 

 
(11.3) 

A kettessel jelölté pedig: 
 

 
(11.4) 

Az összefüggésekben a be és kimenő csonkok áramát a Ge mit bemenő és a Gi mint kimenő fajlagos 

áramvezetésekkel számítjuk. Ezeket korábban az áramlástani összefoglalóban már bevezettük. 

A kamra térfogatok a forgószárny állás szögének függvénye: 
 

 (11.5) 

Forgó gépről lévén szó, a tengelyre nézve, nyomaték egyensúly mérlegegyenlet is megfogalmazható. 
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Abban kifejezésre jut, hogy a forgató tengelyre számított eredő tehetetlenségi nyomaték és a kialakuló 

szöggyorsulás szorzata, a tengelyen mérhető eredő nyomatékkal azonos. 

Az eredő nyomaték a folyadék nyomások p1 p2 különbségével egyenes arányban állnak és természetesen a lapát 

felület is így hat a kialakuló nyomatékra. Súrlódási nyomaték csökkenti az eredő nyomatékot, értéke a 

szögsebesség első hatványával változik és arányos a „b”-vel 

3. Lineáris motorok munkahengerek 

A fejezet címe már meg is magyarázott sok mindent. Valóban a hidraulikus és pneumatikus berendezések 

miközben nagyon régi eszközök is lehetnek, mégis népszerűségüket a múlt század végén ugrásszerűen 

kiteljesítették azzal, hogy a szerkezetek alkatrész készlete, könnyen hozzáférhető, pontos és szabványos volt. 

11.8. ábra - Munkahenger rajzi jele 

 

Így gyorsan és kényelmesen lehetett ilyen eszközökből gépet építeni. Eddig a bevezető gondolat. 

Talán azzal magyarázható, hogy ebben az időben a gépek rendszertechnikai kezelésmódja is elterjedt volt, és így 

mint az eddig leírtak hangvételéből már kiderülhetett, cél volt a különböző építőelemek teljes általánosítása. 

Ez a tendencia az elemek elnevezésében is erősen tükröződik, a hidraulikus és pneumatikus munkahengereket 

lineáris motoroknak is nevezik. 

Tekintsünk az ábrákra, ahol a megszokott mennyiségeket feltüntetve, könnyen meg is érthető a „lineáris motor” 

11.9. ábra - Kettős működésű munkahenger 

 

11.10. ábra - Átmenő-dugattyús munkahenger 
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Az ábrák jelöléseit felhasználva kövessük az alábbi egyenleteket. 

Kamra térfogatokkal felírva a be- és a kilépő térfogatokat: 
 

 (11.6) 
 

 (11.7) 

A dugattyú felületeket számítva, ha „D” a dugattyú kis „d” pedig a dugattyúrúd átmérője: Átmenő dugattyú 

estén: 
 

 
(11.8) 

Kettős működés esetén: 
 

 
(11.9) 

és 
 

 

(11.10

) 

A belépés- és térfogatáramok egyensúlyi egyenletei 
 

 

(11.11

) 

Kilépés csőcsonkján a térfogatáram 
 

 

(11.12

) 

Elhanyagolva, hogy a közeg összenyomódhat, és hogy résveszteség is jelen van, a sebesség és a dugattyú 

elmozdulás időegységre eső megváltozása, a dugattyúsebesség azonosságát használhatjuk a modellnél. A 

sebesség számításához az olajáramok és a felület hányadosa segít. 

Felhasználva, hogy: 
 

 (11.13

) 
 

 

(11.14

) 

A munkahenger hatásfokát, a hasznos teljesítmény Pab és az elfogyasztott, a bemenő teljesítmény 

Pzu hányadosaként számítjuk . A hasznos teljesítmény a henger dugattyú rúdjának oldalán érezzük erővel és 

sebességgel, amit az ehhez a teljesítmény szolgáltatáshoz elhasználunk, az a levegő nyomása és a térfogat 

áramának szorzataként számszerűsíthető. Az ekkor szokásos értéket az egyenlet feltünteti. 
 

 

(11.15

) 

11.11. ábra - Munkahenger hatásfokának nyomástól való függése 
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Az eszközök dinamikája 

Az erő egyensúlyi egyenlet az ismert mennyiségeken túlmenően az FR a súrlódási erő szerepel az egyenletben: 
 

 
(11.16

) 

A Culomb törvény súrlódásra az esetben, ha a tapadó súrlódás lép fel a súrlódó erő a tapadáshoz tartozó 

súrlódási tényező és a nyomóerő szorzata. 
 

 (11.17

) 

Csúszó súrlódási tényező értékekkel számolva, a fenti egyenletet következőképpen írhatjuk le. A csúszó 

súrlódási erő a csúszáshoz tartozó μ surlódási tényező és az N normálerő szorzata. 
 

 (11.18

) 

A munkahengerek egy jól ismert „akadozásáranak” vizsgálatára használjuk a következő egyenletet, a szerző 

feltüntetésével: 
 

 

(11.19

) 

Scherf, H.E.:Modellbildung und Simulation dynamischer Systeme (mit Matlab- und Simulink- Beispielen), 

Olderbourg Verlag, München, Wien, 2003 

Használva a lecsengés állandójának Tv értékét bevezetve a következő ábra készíthető. 

11.12. ábra - A tapadó és csúszási súrlódást leíró matematikai modell és ábrája 
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A munkahengerek esetén a nyomásesés összefüggésére igaz hogy az két mennyiség figyelembevételével 

számítható, mert két fizikai tartalmat kell figyelembeveni. 
 

 (11.20

) 

Használjuk a lamináris áramlás Hagen-Poiseuille egyenletek kapcsán megismert összefüggéseket: 
 

 

(11.21

) 

 

 

(11.22

) 

 

 

(11.23

) 

 

 

(11.24

) 

4. Pneumatikus hengerek 

A pneumatikus munkahengerek viselkedésének egyenletei hasonlóak a hidraulikus hengereknél használtakkal. 

Bár nem vizsgáltuk a hidraulikus hengereket, hogy hogyan viselkednek, ha rugóként építenénk be, de a 

vizsgálatok eredménye egy egyenessel leírható karakterisztikát adott volna ki, hasonlóan a mechanikai 

rugókhoz. Nem így, ha a munkahenger pneumatikus. Ez esetben a pneumatikus henger rugó funkciója jelentős. 

A levegő összenyomható, így a pneumatikus munkahenger rugó karakterisztikája nem lehet lineáris. A 

pneumatikus munkahenger rugó-karakterisztikájának egyenletéhez a következő összefüggést kell használni: 
 

 

(11.25

) 

Szemben az összenyomhatatlan folyadék esetén, ahol a térfogatváltozás, a dugattyú felület és a 

dugattyúelmozdulás szorzata. 
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12. fejezet - Szelepek 

1. Hidraulika szelepek 

12.1. ábra - A szelep rajzi jele 

 

Csoportosítás: 

Közegnyomást beállítók: 

• Nyomáshatároló 

• Nyomáscsökkentő 

• Nyomáskülönbség állító 

• Nyomásarány beállító 

Közegáram beállítók 

• Fojtások 

• Térfogatáram szabályzó 

• Térfogatáram osztók 

Közegáram zárak 

• Kizáró 

• Visszacsapó 

• Áram váltók 

• Közegáram útirány meghatározó 

• Csatlakozó és szelepállás szerint 2/2, 3/2, 4/2, 4/3, 5/2 ,5/3 

• Proporcionális és szervo szelepek 

A szelepeken átfolyt térfogatáram kiszámítására az alábbi összefüggést használhatjuk. A korábban már 

megismert egyenletből kitűnik, hogy az átfolyt mennyiség nagysága az átfolyás „A” keresztmetszetének 

nagyságával egyenesen arányos és a szelep két oldalán létesülő nyomás különbség négyzetgyökével 

befolyásolja a térfogatáram nagyságát. Az egyenlet arányossági tényezője α a szelepkonstrukció függvénye 

lehet 
 

 

(12.1) 

1.1. Közegáram nyomását beállító szelepek 
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Nyomáshatároló szelep. 

A nyomáshatároló szelep feladata egyszerűen az, hogy a rendszerben kialakuló nyomás értéke ne haladhassa 

meg az előre beállított értéket. 

Egy állandó térfogatot szállító szivattyú esetén, üzem közben előfordul, hogy a terhelés megváltozása kapcsán a 

rendszer működése nem követel több áramló olajat. Ekkor mondjuk, hogy elfogyott a rendszer nyelése. Ez 

esetben a rendszer nyomása közvetlenül nő, mivel a szivattyú térfogat szállítása állandó. Az ekkor 

megnövekedő nyomás, könnyen töréshez vezethetne. A rendszerben uralkodó nyomás maximum értékét tehát 

működésmódtól függetlenül korlátozni kell. 

12.2. ábra - Nyomás határoló szelep 

 

A szelep konstrukcióra tekintettel felírható a dugattyú erőegyensúlyi egyenlete. Az eredő erő az előfeszítő 

rugóerő a nyomások okozta felületre ható erők és az FD csillapító erő eredőjeként adódik: 
 

 
(12.2) 

Az elmozduló dugattyú a felesleges olajmennyiséget a túlfolyó csatornán keresztül elvezeti. A csatorna 

keresztmetszetének felülete „A” a csatornában kialakuló áramlás lamináris, így a kialakuló áramlási 

nyomásveszteség összefüggése a Hagen-Poiseuille törvényt leíró egyenletet követi. 
 

 
(12.3) 

A kontinuitási egyenletből az áramlás sebessége „c” kifejezhető: 
 

 
(12.4) 

Így most már (egyenleteinket használva) a sebességgel arányos ellenállásnál a csillapítási erő nagyságára a 

következő összefüggés szolgál: 
 

 
(12.5) 

A következő egyszerűbb alakban, a csillapítási erőt, felhasználva a b-t mint csillapítási állandót, kapjuk: 
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 (12.6) 

A sebességgel arányos csillapítási nyomás egyenlete pedig a következő alakot ölti: 
 

 
(12.7) 

Készíthető olyan alakú egyenlet a fönti szelep modellre, hogy a dugattyú mozgásjellemzőit úgy, mint az 

elmozdulás, a dugattyúsebesség és annak gyorsulása, szerepel az egyenlet bal oldalán. A jobboldalon a kialakuló 

áramlásnál jellemző p értékek szerepelnek. 
 

 
(12.8) 

A nyomáshatároló szelep a fent közölt lengő rendszert leírni képes differenciálegyenletnek megfelelően, a benne 

szereplő rugó-, tömeg-, valamint folyadék rendszer kapcsán (ha a szelepüzeme kedvezőtlenül fordul), akkor 

még gerjesztett rezgésbe is jöhet. A szelep, a szivattyú működésének idején, egy időben változó nyomásnak, így 

egy időben változó erőnek van kitéve. A szivattyú tehát gerjeszti a rendszert, mert egy időtől függő, gerjesztő 

erőt állít elő, ezért felírhatjuk: 
 

 
(12.9) 

A bal oldal második tagjára igaz, hogy: 
 

 

(12.10

) 

 

 

(12.11

) 

Az összefüggésben szereplő mennyiségek: 

• b csillapítási konstans 

• D csillapítási fok 

• δ lecsengési állandó 

• ω0 a saját-körfrekvencia 

A lengés differenciálegyenlete közvetlenül a saját körfrekvencia ω0 és a sajátfrekvencia f0 nyomáshatároló 

szelep esetén írhatjuk: 
 

 

(12.12

) 

Stacionér állapotban természetesen a mozgásjellemzők közül, a sebesség és a gyorsulás az értékei: 
 

 (12.13

) 

Akkor: 
 

 

(12.14

) 
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A beállított nyomáskülönbség értékéig a szelep zárva marad. Amikor a beállított nyomáskülönbséget az érték 

meghaladja, akkor a szelepre jellemző módon, egy másodfokú karakterisztika alakul ki. Ezt ábrázolja a szelepről 

készült diagram. 
 

 

(12.15

) 

12.3. ábra - Nyomás határoló szelep statikus karakterisztikája 

 

1.2. Nyomásszabályzó szelepek 

A nyomásszabályzó szelep feladata, hogy egy a szelep mögött megkívánt olajnyomás értéket, állandó értéken 

tartsa. 

12.4. ábra - Nyomás szabályzó szelep 

 

Hasonlóan használjuk most is a szelepben elmozduló dugattyútestre ható erők egyensúlyi egyenletét. 

Amikor nincsen résolaj áramlás: 
 

 
(12.16

) 

Használjunk most is, a szelep-dugattyú mozgásjellemzőivel és a p2 nyomással felírt egyenletet, miszerint: 
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(12.17

) 

Ha stacioner esetben a dugattyúsebesség és annak időbeni megváltozása nulla, akkor: 
 

 

(12.18

) 

Az egyenlet alapján világos tehát, hogy a p2 támasztó nyomás a rugóerő segítségével állítható be. 

1.2.1. Nyomáskülönbség / különbségi nyomás szelep 

Ez a szelep a rendszerben azt a funkciót kell hogy betöltse, hogy ha a rendszer főnyomása meg is változnék, a 

főnyomás és a segédnyomás közötti arány ne boruljon fel. A szelep a nyomások között beállított arányt tartja az 

esetenként megváltozó térfogatáram változástól függetlenül. Ilyen eset a forgató nyomaték határolás esete, 

hidromotorok alkalmazásakor. 

12.5. ábra - Különbségi nyomás szelep 

 

A szelepdugattyú súlypontjára vonatkozó, már jól begyakorolt módszer felhasználásával az erők alakulása ez 

esetben az alábbi egyenlet felírását engedi meg: 
 

 
(12.19

) 

Használjuk most is a dinamika alapegyenletét: 
 

 

(12.20

) 

A saját körfrekvencia összefüggése: 
 

 

(12.21

) 
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Ha a gyorsulás és a sebesség is nulla, akkor: 
 

 
(12.22

) 

A különbségi nyomás beállítása azt követi, hogy meghaladtuk a rugóerőt, a nyomásértékekre felírható tehát, 

hogy: 
 

 (12.23

) 

A szelepen átáramló térfogatáram ez esetben: 
 

 

(12.24

) 

1.2.2. Nyomás arány szelep 

Ez a szelep a két be és a két kimenetén keresztül arról gondoskodik, hogy állandó arány legyen biztosítható. 

Miáltal helyesen üzemelhet, egy szivattyú hidromotor-pár, a teljesítményarány beállításával. 

12.6. ábra - Nyomás arány szelep 

 

Az eltérő nyomásokhoz tartozó eltérő felületek úgy dolgoznak, hogy biztosítják a résolaj áramlást melynek 

egyenlete a következő: 
 

 
(12.25

) 

A sebesség és a gyorsulás nulla esetre igaz, hogy a p1⁄p2 arány fennáll, akkor A2/A1 aránnyal tart egyensúlyt. 

1.3. Térfogatáram beállító szelepek 

Folytások rajzi jelei 

12.7. ábra - Térfogat beállító szelepek rajzi jele 
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A szelepen átfolyt térfogatáram úgynevezett átfolyás egyenlete, a következőképpen írható, ha AD a fojtás 

keresztmetszete: 
 

 

(12.26

) 

Helyesen gondoljuk, hogy egy ilyen típusú szelepnek energetikailag is fontos tulajdonságai vannak. A rajta 

kialakuló nyomásesés az olaj közvetlen felmelegedését okozza. A hidraulika folyadékok tartályaiban 

akkumulálódó hőmennyiséget a rendszernek kezelni kell és ha szükséges, külön hűtőt is építünk a rendszerbe. 

1.3.1. Térfogatáram osztó 

Szemléltetésül, egy gyakori alkalmazási példán keresztül mutassuk be a szelep fontosságát. Két hidromotort 

üzemeltetünk. A térfogat áramosztó megengedi, hogy terheléstől függetlenül mindkét egység helyesen 

működjön. Azonos nyomások alakulhassanak ki, a motorok nyomatékai ne változzanak. 

12.8. ábra - Àramlás osztó szelep 

 

1.4. Térfogatáram szabályzó szelep 

Egyértelmű feladata, hogy a térfogatáram állandóság biztosítható legyen, azaz a terheléstől függetlenül, 

egyenletes olajáram alakulhasson ki. Jele: 

12.9. ábra - Àllítható fojtó szelep rajzi jele 

 

A fenti ábrára tekintve jól látszik, hogy egy hidraulikus visszacsatolásnak mondható konstrukciót alakítunk ki 

úgy, hogy egy nyomásszelep -differencia pozícióban-, egy fojtással kombinálva térfogat állandóságot is generál. 
 

 (12.27

) 

Miközben az is igaz, hogy 
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(12.28

) 

12.10. ábra - Térfogatáram szabályzó szelep 

 

Az ábrán feltüntetett térfogat áramokat az 1-es és 2-es keresztmetszetre a következő átfolyási egyenletekkel 

felírhatjuk: 
 

 

(12.29

) 

 

 

(12.30

) 

Írjuk fel az erőegyensúlyt, amihez most felhasználjuk a rugóerőt, illetve a nyomások által a felületekre kifejtett 

erőket: 
 

 
(12.31

) 

A csillapítási erő az átáramlási csatornában kialakul. Felhasználva Hagen-Poiseuille egyenletét. A két csatorna 

összeköttetésbe kerül és a térfogatáramok különbsége a rá és elfolyások felhasználásával: 
 

 (12.32

) 

Itt most használhatjuk a következő térfogatáram egyenleteket: 
 

 

(12.33

) 

 

 

(12.34

) 
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Feltéve hogy a kapacitás C=V/K melyek értéke elhanyagolható (V=O) kapjuk: 
 

 
(12.35

) 
 

 
(12.36

) 

A dugattyúk alsó és felső nyomásai rendre 
 

 

(12.37

) 

 

 

(12.38

) 

Beírva az erőegyensúly egyenletébe kapjuk: 
 

 

(12.39

) 

Egyszerűsítve A2 függvényében: 
 

 

(12.40

) 

A saját körfrekvencia : 
 

 

(12.41

) 

A csillapítás nagysága: 
 

 

(12.42

) 

Az összekötő csatornák ellenállásai soros eredőként vehetők figyelembe. 

Stacioner esetben pedig, amikor nulla a sebesség és a gyorsulás. 

Akkor kapjuk : 
 

 

(12.43

) 

 

 

(12.44

) 

A szelep karakterisztikája így ábrázolható. 

12.11. ábra - Térfogatáram szabályzó szelep karakterisztikája 
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1.5. A záró szelepek, egyenirányító visszacsapó szelepek 
áttekintése, mint logikai kapuk 

12.12. ábra - Záró szelepek rajzi jele és karakterisztikája és a velük kialakítható logikai 

tábla 

 

A bal felső sarokban egy alapesetű visszacsapó szelep látható. Az ábrán jobbra fönt, ha ezt a szeleptípust 

ismételten, de ellentétes logikai nyitóiránnyal összeforgatva alkalmazzuk, akkor ez esetben az áramlási irány 

tekintetében létre hozhatunk egy úgy nevezett „vagy” kaput. Mellette az ábrán az így kialakított logikai kapu 

igazságtáblájával. 

Közös szelepszáron mozgó összeállítás is logikai funkcióval bír /a fenti ábrán ezt is feltüntettük / és az 

automatikában megszokott megnevezés itt is használható, ezek logikai „és” kapunak felelhetnek meg, az áramok 

tekintetében. Igazságtáblájával együtt szerepel az ábrán. 

A bal alsó ábrán a fojtás és a visszacsapó szelep, egy párhuzamosan kapcsolt kapcsolás, amelyet gyakran 

használunk. 

1.6. A térfogatáram irányítói, az útváltó szelepek 
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12.13. ábra - A 4/2-es útváltó szelep rajzi jele 

 

Funkcionális ábra egy 4/2 útváltó esetén. 

Pozitív, illetve negatív átfedés estén is feltüntetve a szelepkialakítást. 

12.14. ábra - A 4/2-es útváltó szelep dugattyú állásai 

 

Egy 4/3 útváltó szelep lehetőségei: 

12.15. ábra - A 4/3-as útváltó szelep állásainak rajzi jelei 

 

Az állások rendre: lezárt, átfolyást engedélyező; körbejárást engedélyező / ilyenkor az olaj a tartályba 

visszafolyik / illetve utolsóként az un. úszó állás ábrázolhatjuk a jelképi jelöléssel. 

Egy 3/2 szelep ábrázolása különböző funkcióban 

12.16. ábra - A 3/2-es útváltó szelep állásainak rajzi jelei 
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Egy standard elrendezést ábrázoltunk baloldalt, középen egy középátmenetest, ha a szelep proporcionális 

felhasználású, akkor a jobb oldali jelölést alkalmazhatjuk. 

Nézzünk egy 4/3 szelep karakterisztikáját: 

12.17. ábra - A 4/3-as szelep karakterisztikája 

 

1.6.1. Proporcionális szelepfelhasználás 

Az alábbi ábrán a proporcionális szelepfelhasználás lehetőségét ábrázoljuk, ahol jól látható, hogy ezen szelep 

alkalmazásakor elengedhetetlen a vezérlő elektronika alkalmazása. 

12.18. ábra - Proporcionális szelep alkalmazás 

 

1.6.2. Arányos (proporcionális) elemek és alkalmazásuk 

Az arányos, vagy proporcionális elnevezés ezen irányítóelemek átviteli tulajdonságára utal, azaz a kimenő 

hidraulikus jelük (térfogatáram/nyomás) arányos a bemenő villamos jellel. Alapvetően út-, nyomás-és 

térfogatáram irányítást valósítanak meg, de a hagyományos hidraulikus irányítókészülékeknél lényegesen 

kedvezőbb műszaki paraméterek és további szolgáltatások mellett, mint: 

• csatlakoztathatók szabványos villamos átvitel-technikai jelhez, 
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• ha korlátozott mértékben is, de rendelkeznek frekvencia átvitellel. 

Az irányítási feladatuktól függetlenül az arányos elemek két jól elkülöníthető egységre bonthatók, mint: 

• arányos mágnes 

• hidraulikus irányítóelem. 

Az arányos mágnes feladata, hogy a bemenő villamos jellel - rendszerint gerjesztő árammal - arányos 

mechanikai jelet (erőt, elmozdulást) hozzon létre. A működési elv tekintetében az arányos mágnesek 

helyzetszabályzottak, vagy erővezéreltek. 

A helyzetszabályzós arányos mágnesnél a mozgó vasmag helyzetét útmérőként rendszerint induktív útadó 

ellenőrzi, s az elektronikus vezérlőegységbe történt visszacsatolással szabályozza a vasmag, s ezen keresztül a 

mozgatott elem helyzetét. Az erővezérelt arányos mágnesnél az útmérő elmarad, a gerjesztő áramot és ezzel a 

mozgó vasmag által leadott erőt az elektronikus vezérlőegységbe épített visszacsatolás tartja az előírt értéken. A 

kimenőjel az áramszabályozással (mérőellenállás) mindkét esetben pontosan beállítható. A helyzetszabályozás a 

különböző zavaró hatásokat kiegyenlíti, ezért az ilyen mágnessel működtetett arányos irányítóelem hidraulikus 

paramétereinek statikus értékei kedvezőbbek, mint az erő-vezérelteké. 

A hidraulikus irányítóelem kialakítását az irányítandó hidraulikus jellemző határozza meg. Útirányítás esetén, a 

legfontosabb, hogy az utak váltása mellett, a térfogatáram változása (állandó nyomáskülönbség esetén) arányos 

legyen az elmozdulással és ezzel egy időben minden csatornára teljesüljön, mert így a hibajel erősségének 

állításával, a rendszer a géphez optimálisan illeszthető. Az elérhető együttfutás-pontosság 0,1 mm, melynek 

tartásáról a mechanikus visszacsatolású rendszer gondoskodik. 

A gyártók az arányos irányítóelemeikhez különféle elektronikus vezérlőegységeket (erősítő kártyákat) is 

kínálnak. Ezek teremtik meg a kapcsolatot az alapjel állító mérőellenállás (potenciométer) és az arányos 

mágnes(ek) között. A vezérlőegység legtöbbször szabályzó erősítő, mert vagy áram-visszacsatolású, vagy - 

útmérőhöz csatlakoztatva - helyzet visszacsatolású szabályozókört is tartalmaz. 

A közvetlen működésű arányos nyomásirányitók rendszerint helyzet szabályzós, útmérővel ellátott mágnessel, 

az elővezéreltek pedig, erővezérelt arányos mágnessel rendelkeznek. 

2. A pneumatika szelepei 

A szelepeken történő áramlástani viselkedés megértéshez válasszuk első lépésként azt az utat, hogy 

megvizsgáljuk egy résen, azaz egy fojtáson kiáramló levegő áramlási viszonyait. Az összenyomható közeg 

áramlása esetén írhatjuk, használhatjuk a következő egyenleteket: 
 

 
(12.45

) 
 

 

(12.46

) 

12.19. ábra - Összenyomható közeg entalpia (H), entrópia (S) diagramja 
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Az áramlási jelenség megértéséhez használjuk az entalpia „h”, entrópia „s”diagramot. Az ábránk segítségével 

megfogalmazható egyenletek pedig: 
 

 

(12.47

) 

 

 

(12.48

) 

 

 

(12.49

) 

A kiáramlás kezdeti állapot meghatározói a p1 T1 c1 ami megközelítőleg nulla értéket vehetnek föl, akkor a: 
 

 
(12.50

) 

összefüggéssel számítható. 

Izentrópikus változást feltételezve írható ezek után, hogy: 
 

 

(12.51

) 

mivel: 
 

 

(12.52

) 

és 
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(12.53

) 

A c2 sebességre kapjuk: 
 

 

(12.54

) 

A tömegáram az A2 vel jelzett keresztmetszetben: 
 

 

(12.55

) 

A sűrűség a két állapothoz rendelten változzon a következő egyenletnek megfelelően, azaz: 
 

 

(12.56

) 

A tömegáram kifejezése a rendezéseket követőleg, a következő összefüggéssel számolható: 
 

 

(12.57

) 

 

 

(12.58

) 

• ζ ellenállás érték 

• α átfolyási szám 

• Ψ nyomásarányszám 

Bevezetésével írható a szűkítéseken áthaladó áramlás tömegárama : 
 

 

(12.59

) 

 

 

(12.60

) 

A valóságot jellemző arány az esetben a Ψ nyomásarányszám: 
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(12.61

) 

Kifejezés a kritikus áramlás alatti esetre 

A nyomásarány ekkor az alábbi egyenlőtlenséggel felírva: 
 

 

(12.62

) 

Ez esetben a kiáramlás a kritikus feletti, amikor is: 
 

 (12.63

) 

Jól tudjuk, ez a hangsebességet jelenti, azt amelyet az állapotjelzővel meghatározhatunk. 

A gyakorlat a számoláshoz a következő egyenleteket használja: 
 

 

(12.64

) 

 

 

(12.65

) 

 

 

(12.66

) 

Nézzük, hogy a megtalált egyenleteket, ha a pneumatikus szelepekre akarjuk használni, hogyan hasznosulnak, 

miként alkalmazhatók. 

Vegyük elő a felületegységre eső tömegáram és a térfogatáram meghatározására imént javasolt QN 

összefüggéseket, azaz: 
 

 

(12.67

) 

és 
 

 

(12.68

) 

6 bar levegőellátás mellett írható, hogy a kritikus nyomásviszony felettire az egyenlőtlenség fennállása esetén a 

Ψ: 
 

 

(12.69

) 

És a kritikus alatti nyomásesés esetén pedig: 
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(12.70

) 

Jelölje a nyomásarányt b. 
 

 

(12.71

) 

A Bosch –Pneumatik Information 1977 anyaga szerint, az alábbi egyenletek használhatók a számításokhoz: 
 

 

(12.72

) 

 

 

(12.73

) 

Anyagáram számításra: 
 

 

(12.74

) 

 

 

(12.75

) 

Bosch-Pneumatik Information: ,,Grundlagen und Gerätefunktionsbeschreibung”, Stuttgart, 1977 
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