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1. Áramlástechnikai gépek értelmezése, csoportosítása

Az áramlástechnikai gép olyan gép, amelyben lejátszódó az energia-transzformáció
folyadékokban, gázokban, gőzökben — egyszóval a munkaközegben — végbemenő
energiaátalakulások alapvető szerepet játszanak. Fontos hangsúlyozni az „alapvető” jelzőt,
mert minden gépben találhatók folyadékokkal, gázokkal kapcsolatos energiaátalakulási
folyamatok, de ezek nem mindig játszanak alapvető szerepet a gép által végzett energia-
transzformációban, hanem csak úgynevezett segédüzem jellegűek — például a gépek kenése
—. Az áramlástani gépek csoportjába tartozik minden szivattyú, víz-, gőz- vagy gázturbina,
ventillátor, kompresszor, rakétahajtómű, hajócsavar, repülőgép-hajtómű, fluid-logikai elem,
szervo berendezés, pneumatika és az úgynevezett olaj-hidraulikus elem is.

Az áramlástani gépek rendszerezése többféleképpen is lehetséges, de két rendszerező
elvet érdemes kiemelni; a használat célja és a működés elve szerinti rendszerezést.

A használat célja szerint:

 munkagépek;
A munkagép valamilyen munka, illetve energia árán a folyadék vagy a gáz munkavégző
képességét (entalpiáját) növeli. Másképpen fogalmazva a munkagép folyadék munkavégző
képességet termel, miközben valamilyen formában munkát fogyaszt.

 erőgépek;
Az erőgép mechanikai munkát végez, a rajta átáramló közeg munkavégző képességének
rovására.

 hajtóművek;
Hajtóműről akkor beszélünk, ha abban — az előbbi két csoporttól eltérően — kétszeres
energiaátalakulás játszódik le. Az első lépésben a mechanikai munkát a munkafolyadék
munkaképességére alakítjuk át, majd a második energia-transzformáció során ebből újra
mechanikai munkát nyerünk.

 egyéb rendeltetésű gépek.

Az áramlástechnikai gépek működési elvük alapján is rendszerezhetők. Ilyenkor egy
kategóriába soroljuk azokat a gépeket, amelyek azonos elv szerint működnek, függetlenül
attól, hogy az munka- vagy erőgép, illetve hajtómű. A működési elvek nagy csoportjából
kettőt érdemes külön is kiemelni:

 volumetrikus gépek;
A térfogat-kiszorítás elvén működnek azok a gépek, amelyek az energiaátalakítást a tér egy
körülzárt részében végzik el oly módon, hogy a térrész térfogatát az idő függvényében
periodikusan változtatják Ezáltal lehetőség nyílik a közeg beszívására és kiszorítására, illetve
a nagynyomású közeg munkát tud végezni, miközben a munkateret bővíti.

 örvénygépek.
Azokat a gépeket nevezzük örvénygépeknek, amelyek működési elve a folyadékok
mechanikájában megismert impulzusnyomatéki tételen alapuló Euler-féle szivattyú-, illetve
turbina-alapegyenlettel írható le. Ezt a gépcsaládot szokták szűkebb értelemben vett
áramlástechnikai gépeknek is nevezni.
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1.1. Táblázat Áramlástani gépek csoportosítása

1.  Munkagépek

Volumetrikus elven működő munkagépek:
dugattyús gépek:

szabadlöketű;
kényszerlöketű dugattyús gépek

egyéb térfogat-kiszorítás elvén működő munkagépek, mint például a lamellás,
fogaskerekes, csavarorsós, folyadékgyűrűs stb. gépek.

Örvénygépek: örvényszivattyúk, ventillátorok, fúvók és turbókompresszorok. Ezeknek
a gépeknek további felosztása lehetséges az energiaátalakítást végző alkatrész (az
úgynevezett járókerék) meridiánmetszetének kialakítása szerint:

radiális;
félaxiális;
axiális átömlésű örvényszivattyúkról.

A két kiemelt kategórián kívüli más működési elvre épülő munkagépek.

2.  Az erőgépek (itt is megtalálhatók az előbbi alapvető kategóriák)

Volumetrikus elven működő erőgépek az úgynevezett gőz-, gáz-, illetve hidrostatikus
motorok. Ezek is két nagy csoportba oszthatók, mint a

dugattyús gépek:
a szabadlöketű és
kényszerlöketű dugattyús gépek

egyéb térfogat-kiszorítás elvén működő motorok csoportjára. Ezek az azonos
típusú munkagépek megfelelői.

Örvénygépek az úgynevezett turbinák. Két kiemelt kategóriáról szoktak beszélni, az
akciós;
reakciós turbinák csoportjáról. Ez utóbbinál ismét beszélünk

radiális;
félaxiális;
axiális átömlésű gépekről.

3.  A hajtóművek (az előzőkhöz hasonló kategorizálást követve)

Volumetrikus elven működő (hidrosztatikus) hajtóművek
hidrosztatikus nyomatékváltók;
hidrosztatikus tengelykapcsolók;

Euler-elven működő (hidrodinamikus) hajtóművek
hidrodinamikus nyomatékváltók;
hidrodinamikus tengelykapcsolók.
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2. Az áramlástechnikai alaptörvények

Az áramlástechnikai gépek működésének megértéséhez elengedhetetlenül szükséges az
áramlástan alaptörvényeinek, azaz az anyag- és energia-megmaradást leíró törvényszerűségek
ismerete, melyek:

 a folytonossági törvénye;
 a Bernoulli egyenlet;
 az impulzus és a perdület tétel;
 az energia egyenlet.

Jelen fejezetben a fenti egyenletek csak a tantárgy megértéséhez szükséges mértében
kerülnek tárgyalásra.

2.1. A folytonossági törvény

Az anyagmegmaradás elvét matematikai formában a folytonossági — vagy más néven
kontinuitási — törvény írja le. Áramló közeg esetére a folytonossági törvény az alábbi módon
fogalmazható meg: Tetszőleges zárt rendszer m tömege az áramlás során nem változhat;
sem nem szaporodhat. sem nem csökkenhet.

2.1. ábra

A folytonossági törvény integrál alakja általánosan az alábbi módon írható fel:

( ) ( )
0=+

∂
∂

∫∫ AdcdV
AV

ρ
τ
ρ      .                                         (2.1)

ahol:

V — egy egyszeresen összefüggő, tetszőleges alakú és térfogatú ellenőrző térfogat;
A — az ellenőrző térfogat határoló felülete;
ρ — az áramló közeg sűrűsége;
c — az áramló közeg sebessége;
τ — az idő.
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Az egyenlet bal oldalának

1. tagja: a térfogaton belüli anyag-felhalmozódást, illetve csökkenést;
2. tagja: az ellenőrző felületen ki- vagy belépő anyagmennyiséget

fejezi ki.

2.2. ábra

Ideális közeg áramcsőben történő — vagyis egyméretű — áramlása esetén az
áramvonalakra merőleges keresztmetszet minden egyes pontjában egyforma sebességgel és
sűrűséggel rendelkezik, azaz e két jellemző — stacionárius áramlást feltételezve — csak az
áramvonal mentén mért ívhossznak a függvénye. Mivel az áramcső palástján közeg nem
léphet át, 2. ábrán látható áramcsővel kijelölt rendszer esetén csak az A1 és A2 jelölésű
keresztmetszeten léphet ki vagy be a közeg. Ekkor az (2.1) egyenlet a

222111 AcAc ρρ =                                                     (2.2)

alakot fogja felvenni.
A két felület az áramcső ívhossza mentén bárhol felvehető, az egyenlőség akkor is érvé-

nyes marad, általános alakban felírható, hogy:

állandócA =ρ      ,                                                 (2.3)

ami fizikailag azt jelenti, hogy stacioner áramlás esetén az áramcső bármelyik
keresztmetszetében időegység alatt ugyanannyi tömegű közeg halad át.

A (2.3) egyenletben szereplő állandó az áramcső keresztmetszetén átáramló qm
tömegáramot jelenti

cAqm ρ=      [kgs-1]     .                                             (2.4)

Ha a közeg inkompresszibilis (összenyomhatatlan), akkor a változatlan értékű
sűrűséggel osztható a (2.4) egyenlet mindkét oldala, így az a

állandócA =                                                       (2.5)

alakot veszi fel, amely instacioner áramlásra is érvényes. Ebben az esetben a jobb oldalon
szereplő állandó az időegység alatt átáramló térfogatáramot jelenti, ami qv-el jelölünk
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cAqv =      [m3s-1]     .                                              (2.6)

A fenti egyenlet fizikai jelentése az, hogy összenyomhatatlan közeg áramlásakor az
áramcső bármelyik keresztmetszetén ugyanakkor a térfogatáram halad át azonos idő alatt.

2.2. A Bernoulli-egyenlet

Az ideális közeg áramlástanából ismert Euler-egyenlet, bár alapvető aerodinamikai
törvényszerűséget ír le, a gyakorlati műszaki életben — a benne szereplő vektormennyiségek
és differenciálhányadosaik miatt — nem alkalmazható. A fenti hiányosság kiküszöbölésére
vezette le Daniel Bernoulli svájci matematikus és fizikus a róla elnevezett aerodinamikai
egyenletet.

A Bernoulli-egyenlet az Euler-egyenlet az áramlási tér két tetszőleges pontja közti
vonalmenti integrálásával nyerhető. Így erő jellegű (dimenziójú) mennyiségek „elmozdulással
való szorzásával” munka, energia jellegű skalár változókat kapunk, melyek mérése és
számítási kezelése egyszerűbb, a gyakorlati életben jobban használhatóbb.

A Bernoulli-egyenlet általános alakja — a levezetés mellőzésével — az alábbi
formában írható fel:

[ ] 0
2

2

1

2

1
.12

2
1

2
2

2

1

2

1

=++Φ−Φ−
−

+−
∂
∂

∫∫∫∫ ρτ
dpsdgccsdcxrotcsdc II                   (2.7)

ahol a bal oldal:

1. tagja: a sebesség nagyságának időbeni változásából;
2. tagja: a sebességtér örvényességéből;
3. tagja: az eltérő sebességnagyságokból;
4. tagja: a potenciálos (örvénymentes) erőtérből;
5. tagja: a nem potenciálos (örvényes) erőtérből;
6. tagja: a változó nyomáseloszlásból

származó, vagy ellenükben befektetendő munkákat jelentik.

A további tanulmányainkhoz a Bernoulli-egyenlet inkompresszibilis közeg gravitációs
erőtérben történő stacioner, örvénymentes áramlásra felírt alakja is elegendő. Ekkor a (2.7)
egyenleten az alábbi egyszerűsítések végezhetők el:

1. tag: zérussal lesz egyenlő, mert az áramló közeg jellemzői időben nem változnak;
2. tag: zérussal lesz egyenlő, mert az áramlás örvénymentes;
4. tag: felhasználva, hogy a gravitációs erőtérben a közeg potenciálja

gh=Φ                                                                (2.8)

egyenlettel határozható meg, ahol:

h — a vizsgált pont zérus helyzeti energiájú helyhez viszonyított magassága.
g — a nehézségi gyorsulás;
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5. tag: értéke zérussá válik, mert a gravitációs erőtér örvénymentes;
6. tag: az alábbi alakot veszi fel:

ρρ
12

2

1

ppdp −
=∫      ,                                                (2.9)

mert az összenyomhatatlan közeg sűrűsége állandó, ezért az az integrál jel elé kiemelhető.

A fenti átalakítás után a Bernoulli-egyenlet:

állandópghc
=++

ρ2

2

                                              (2.10)

alakot veszi fel. A (2.10) egyenlet minkét oldalának g nehézségi gyorsulással való osztása
esetén:

állandó
g
ph

g
c

=++
ρ2

2

                                             (2.11)

egyenletet kapjuk, melynek minden tagja hossz („magasság”) dimenziójú. Az első tagot
sebességi, a másodikat geometriai, míg a harmadikat nyomásmagasságnak is nevezük.  A
Bernoulli-egyenlet ezen alakját gyakran energia egyenletként  is értelmezik . Az első tag
valóban az egységnyi tömegű közeg kinetika, a második tag pedig a potenciálos (helyzeti)
energiáját jelenti a tér valamely pontján. Viszont fogalmilag helytelen a harmadik tag
„nyomásenergia” elnevezése, mert ez nem energia, hanem az egységnyi tömegű kontinuum
által a nyomásból származó erő ellenében végzett munka, amikor a közeg a vizsgált ponton
áthalad — ez az áttolási munka.

Ha a (2.10) egyenlet oldalait a ρ sűrűsséggel szorozzuk, azt a

állandópghc =++ ρρ 2

2
                                             (2.12)

formában írhatjuk fel. Ekkor nyomásdimenziójú tagokat kapunk. Könnyen belátható, hogy az
egyenlet első tagja a térfogategységnyi közeg kinetikai, a második pedig a potenciálos
energiáját jelenti a tér valamely pontján. Ezek a tagok tehát energia sűrűségként is
értelmezhetők.

Vízszintes vagy elhanyagolható szintkülönbségű áramlás esetén a h geometriai
magasság különbség zérusnak tekinthető. Ilyen esetekben a (2.12) egyenlet a

öpállandópc ==+2

2
ρ                                            (2.13)

alakot veszi fel, ahol az első tagot dinamikus nyomásnak, a második tagok statikus
nyomásnak nevezzük. A két nyomás összege — a „középső oldalon” található állandó —
pedig az úgynevezett össznyomás.

Az áramlásba helyezett szilárd test felületének azon pontjaiban, ahol az áramlási
sebesség zérusra csökken, a (2.13) kifejezés értelmében össznyomást mérhetünk. Az ilyen
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pontokat torlópontoknak nevezzük.

2.3. Impulzus és perdület tétel

Egy m tömegű és c sebességgel mozgó anyagi pont impulzusán az

cmI =                                                                (2.14)

vektort értjük, melyet másképpen mozgásmennyiségnek vagy lendületnek is neveznek.
Az impulzus tétel stacioner áramlásra általánosan az alábbi formában írható le:

( ) ( )
R

AVA

FApddVgdmc
d
Id

+−== ∫∫∫
')('

ρ
τ

     .                            (2.15)

Fizikai tartalma pedig az, hogy egy nyitott rendszeren áthaladó közeg impulzusának
(mozgásmennyiségének) változása egyenlő a rendszeren belül ráható térfogati (jobb oldal első
tagja), felületi (jobb oldal második tagja) erőkkel, valamint az áramlásba helyezett test által
kifejtett erővel. Későbbi vizsgálataink során pont ez utóbbi erő meghatározása lesz fontos.

Egy m tömegű, c sebességgel mozgó anyagi pontnak a tér valamely tetszés szerinti P
pontjára vett impulzusnyomatékán vagy más néven perdületén a

mcxrr P )( −=Π                                             (2.16)

vektort értjük.

2.3. ábra

Egy zárt rendszer bármely tetszőleges pontra vett impulzusnyomatékának időegységre
eső megváltozása egyenlő a rendszerre ható erők ugyanazon pontra vett nyomatékainak
eredőjével. Ez a törvény matematikailag — stacioner áramlást feltételezve — az alábbi
módon írható le:

( ) R

AVA

MAxpdrdVgxrAdccxr
d
d

+−==
Π

∫∫∫
)'()()'(

ρρ
τ

    .                     (2.17)

A (2.17) egyenlet jobb oldalának első tagja az áramló közegre ható térfogati erők,
második tagja a felületi erők nyomatékát jelenti, míg a harmadik tag az áramlásba helyezett
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test által kifejtett — későbbi vizsgálataink során fontossá váló — nyomatékot jelenti.

2.4. Energia-egyenlet

A közeggel együtt mozgó térfogatba zárt folyadék tömeg összes energiatartama:

( )
∫ 








+Φ+=

V

dVicE
2

2

ρ      ,                                             (2.18)

ahol:

i — az egységnyi tömegű közeg — fajlagos — entalpiája.

A fajlagos entalpia a molekuláris mozgásból adódó belső és a felületi erőkből eredő
fajlagos energiát tartalmazza:

ρρ
pTcpuTci vp +=+==      [kJkg-1]     .                               (2.19)

A fentiek alapján a c sebességgel mozgó egységnyi tömegű közeg energiájának
megváltozása:

2

1

2

1212 2 







++Φ+=+=∆
ρ
pucqww      ,                                 (2.20)

ahol:

∆w — a tömegegységre vonatkoztatott fajlagos munka (energia befektetés vagy
elvonás);

q12 — közölt vagy elvont fajlagos hőmennyiség.

A ∆w-t és ennek megfelelően bármely összetevőjét akkor fogjuk pozitívnak tekinteni,
ha az a közeg energiáját növeli. A (2.20) egyenlet jobboldalán szereplő kifejezést
összentalpiának nevezzük:

ρ
pTcci vö ++Φ+=

2

2

     ,                                         (2.21)

ami gravitációs erőtér esetén:

ρ
pTcghci vö +++=

2

2

     .                                         (2.22)

Tehát megfogalmazható, hogy a közeg entalpiájának változását a közegen vagy a
közeggel végeztetett munka és a bevezetett vagy elvezetett hő összege okozza, azaz:

211212 öö iiqww −=+=∆      .                                      (2.23)
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3. Áramlás csövekben

Súrlódásos közeg valóságos (nem „csak” áram-) csőben történő áramlásakor — a közeg
súrlódásos volta miatt — energiadisszipáció (elnyelődés) lép fel. Ezt a veszteséget egy ∆p
nyomásveszteség formájában szokás a Bernoulli-egyenlet korábban leírt alakjához hozzáadni:

ppghcpghc ∆+++=++ 22
2
211

2
1 22

ρρρρ      .                              (3.1)

Az így kapott egyenletet szokás veszteséges Bernoulli-egyenletnek is nevezni.
Vezessük be a

g
ph

ρ
∆

='                                                              (3.2)

veszteségmagasság vagy terhelő magasság fogalmát, ami az áramlási veszteségek
következtében fellépő nyomómagasság csökkenést — az úgynevezett terhelő magasságot —
jelenti.

A ∆p nyomásveszteséget egyenes, kör keresztmetszetű cső esetén a

λρ
d
lcp 2

2
=∆                                                         (3.3)

egyenlettel, illetve a h’ veszteségmagasságot a

λ
d
l

g
ch
2

'
2

=                                                            (3.4)

szokás kifejezni, ahol:

d — a cső belső átmérője;
l — a cső hossza;
λ — a „dimenzió nélküli” csősúrlódási tényező.

A tapasztalatok szerint a csősúrlódási tényező értéke a csövekben történő áramlás
vizsgálatakor alkalmazott Reynolds-számtól függ, ami a tehetetlenségi és a súrlódási erők
arányát fejezi ki és ami a

ν
cd

=Re                                                             (3.5)

formában számítható, ahol:

c — a csőben áramló közeg átlagsebessége;
d — a cső belső átmérője;
ν — a közeg kinematikai viszkozitási tényezője [St].
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3.1. Lamináris áramlás csövekben

A vizsgálati eredmények alapján kimondható, hogy kicsi Reynolds-szám esetén, amikor:

Re < 2320 ,

az egyenlő sebességű koncentrikus rétegek egymáson keveredés nélkül csúsznak el — azaz az
áramlás lamináris lesz.

3.1. ábra

Lamináris áramlás esetén a csőben a sebesség eloszlása parabolikus (3.1.ábra), illetve a
csősúrlódási tényező értékét a:

Re
64

=λ                                                                   (3.6)

egyenlettel tudjuk meghatározni. Kísérleti eredmények szerint lamináris áramlás esetén a cső
belső falának minősége nem befolyásolja a λ tényező értékét.

3.2. Turbulens áramlás csövekben.

A köznapi műszaki gyakorlatban gyakrabban fordul elő csővezetékekben a turbulens
áramlás. Mérési eredmények alapján kimutatható, hogy ha a

Re > 2320

egyenlőtlenség fennáll, a csövekben az áramlás turbulens.

3.2. ábra
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Turbulens áramlás esetén a hidraulikailag sima falú csőben sebességeloszlás
szempontjából három réteget különböztetünk meg:

 közvetlenül a fal mellett az áramlás mindig réteges;
 a lamináris alapréteg után, de még mindig a fal közelében az áramlás már turbulensé

válik, ebben a rétegben a sebesség csak a faltól mért távolság függvénye és így a cső
átmérőjétől független;

 a cső keresztmetszetének középső részén a newtoni közeg áramlása továbbra is
turbulens, sebessége — az előző rétegtől eltérően — a faltól mért távolság és a cső
átmérőjének viszonyától függ.

Turbulens áramlás esetén a csősúrlódási tényező az alábbi egyenletekkel határozható
meg:

85237,0

643,0

4
4

10Re10Re221,00032,0
102Re102Re396,00054,0

108Re2320
Re
316,0

<<+=
⋅<<⋅+=

⋅<<=

−

−

ha
ha

ha

λ
λ

λ

     .                  (3.7)

A gyakorlatban gyakran alkalmaznak különféle diagramokat a csősúrlódási tényező
meghatározására. A 3.2. ábra egy ilyen diagramot szemléltet.

3.3. Idomdarabok ellenállása

Hidraulikus rendszerekben a csővezetékhez csatlakozó idomdarabok, szerelvények
ellenállása, a bennük fellépő energia disszipáció meghatározása is szükséges az adott rendszer
méretezése során.

δ   
d
r  

1 2 4 6 10

15O 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
45O 0,14 0,09 0,08 0,07 0,06
90O 0,51 0,30 0,23 0,18 0,20

3.3. ábra

A (3.1), illetve (3.2) egyenletekhez az idomdarabban fellépő veszteséget a

2

2
cp ρξ=∆      ,                                                    (3.8)

illetve a

g
ch
2

'
2

ξ=                                                               (3.9)
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összefüggésekkel számíthatjuk, ahol:

ξ — az adott idomdarab veszteségi tényezője.

Szemléltetésképpen a 3.3. ábra különféle irányeltérésű és görbületi sugarú ívdarabok
veszteségi tényezőjét mutatja.

3.4. Az egyenértékű csőhossz

Az egyenértékű csőhosszon az adott csővezetékkel megegyező átmérőjű, azonos
átlagsebesség mellett azonos nyomásveszteséget adó egyenes csőszakasz hosszát értjük.
Bevezetésére a hidraulikus rendszerekben vagy azok részegységeiben fellépő veszteségek
összehasonlítása érdekében történt.

Korábbiak alapján, az idomdarabokkal és szerelvényekkel ellátott csővezetékben fellépő
nyomásveszteség a











+=∆ ∑ ∑

= =
j

n

i

m

j
ji

i
i c

d
lcp

i

ξλρ
1 1

22

2
                                          (3.10)

egyenlettel számítható, ahol:

n — az eltérő paraméterű csőszakaszok száma;
m — az idomdarabok száma.

Ebből az le-vel jelölt — d átmérőjű és λ súrlódási tényezőjű — egyenértékű csőhossz:

2

11

2









+






= ∑∑

== c
cdl

c
c

d
dl j

m

j
j

n

i
i

i

i
e ξ

λ
     .                                 (3.11)

3.5. Anomális folyadékok

A Newtoni folyadékok esetében lineáris összefüggés írható fel a rétegek közt fellépő
csúsztató feszültség és a sebesség gradiens között. Az egyenes meredeksége pedig a
dinamikai viszkozitással egyenlő. A Newtoni folyadékok mozgását tehát az alábbi
összefüggéssel írhatjuk le:

dx
dvµτ =     .                                                   (3.12)

Főleg a kozmetikai és az élelmiszeripari folyadékok többségénél ettől eltérő
összefüggést tapasztalunk a csúsztató feszültség és a sebesség gradiens között. Ezek az
anyagok a nem-Newtoni, azaz az anomális folyadékok csoportjába tartoznak.

Az Ostwald féle hatványfüggvény segítségével tudjuk a legáltalánosabb alakban felírni
a folyadékok mozgását, és ennek segítségével számos reológiai modell kifejezhető:
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Hersel-Bulky

  Plasztikus

                       Pseudoplasztikus

                 Dilatáló

                Newtoni

n

dx
dvK 






=τ      ,                                              (3.13)

ahol:

K — a konzisztencia koefficiens;
n — az áramlási viselkedést meghatározó, úgynevezett folyás index.

A K konzisztencia tényező az anyag tulajdonságairól ad felvilágosítást, az n folyás
index pedig a Newtoni folyadékoktól való eltérés mértékét mutatja meg.

Ha n értéke kisebb, mint 1 a látszólagos viszkozitás csökken a sebességgradiens
növekedésével. Az ilyen folyadékokat pszeudo-plasztikus anomális folyadékoknak (nyírásra
vékonyodó) nevezzük.

Amennyiben n értéke egynél nagyobb, akkor a fluidumot nyírásra vastagodónak, vagy
dilatáló anomális folyadéknak nevezzük.

                                                                                              
dx
dc

3.4. ábra: Leggyakoribb nem-Newtoni folyásgörbék

A plasztikus anomális folyadékok nagyon elterjedtek az élelmiszeriparban. Közös
jellemzőjük, hogy egy τ0  kezdeti csúsztatófeszültség  — áramoltató erő — kell az áramlás
megindításához, ezt követően a Newtoni folyadékokkal analóg módon viselkednek.

Feltételezhető, hogy ezen erő hatására megbomlik az addig tartós folyadékszerkezet,
nagyobb τ hatására Newtoni folyadékszerkezetet vesz fel.

A pszeudoplasztikus anomális folyadékok már kis csúsztatófeszültség hatására
áramlanak, folynak, de a csúsztató feszültség és a sebességgradiens aránya függ az utóbbi
nagyságától, változik tehát ez az arány, és nem állandó, mint azt a Newtoni folyadékoknál
tapasztalhattuk.

A dilatáló anomális folyadékoknál a pszeudoplasztikus folyadékoknál tapasztaltakkal
ellentétben a sebességgradiens növekedésével a látszólagos viszkozitás is nő. Viselkedésük
feltételezett magyarázata, az , hogy nagy sebességnél már kevés a folyadék ami a szilárd
részeket befedi, nő a súrlódás, nő a látszólagos viszkozitás, nagyobb csúsztatófeszültség kell
az áramoltatáshoz. Nagy nyírófeszültségnél a viszkozitás végtelen nagy lehet, ami az anyag
töréséhez is vezethet.

Az időtől függő anomális folyadékoknál az erőbehatás idejével arányosan változik a

τ
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konzisztencia, áramoltathatóság.  Két nagy csoportot különböztethetünk meg, a tixotróp és a
rheopektikus anomális folyadékok csoportját.

A tixotróp anomális folyadékok mechanikai igénybevétel hatására, (idő előrehaladtával)
a konzisztencia, a látszólagos viszkozitás csökken, a szerkezet felbomlik és a folyékonyság
nő, nyugalmi állapotban pedig visszaalakul az eredeti állapot.

τ                                                                               τ
                                                                                                                      1

                     1                                                                                                4

                            2                                                                                                   3

                                                                                                                                 2

                                             
dx
dc                                                                                    

dx
dc

                   Hiszterézis                                                                      Időbeli függés

3.5. ábra: Hiszterézis jelensége a tixotróp folyadékoknál

Rheopektikus anomális folyadékok esetében is tapasztalható a hiszterézis jelensége,
csak ellentétes irányba, vagyis az áramlás előrehaladtával az áramoltathatóság csökken.

A különböző gépekben (sajtolók, keverők, granulálók, csővezetékek) végbemenő
folyamatok műszaki számítása a sebesség, a nyomás, az anyag rheológiai tulajdonsága,
valamint a berendezés geometriai méretei közötti összefüggések ismeretén alapulnak.

Mivel az anomális folyadékok áramoltathatósága típusuktól függően eltér a Newtoni
folyadékokétól, ezért a reális folyadékoknál megismert összefüggések is módosításra
szorulnak.

3.6. Csővezetékek jelleggörbéi

Egy csővezeték, illetve egy csőhálózat jelleggörbéje alatt olyan függvénykapcsolatot értünk,
melynek független változója a folyadékszállítás, függő változója pedig a csőhálózat
terhelőmagassága. A függő változó nem más, mint az a mechanikai energia, amit egy külső
munkagépnek — a csővezetékre kapcsolt szivattyúnak — közölni kell a folyadékkal a
megfelelő áramlás biztosítása érdekében. A diagramban ábrázolt görbe — a cső vagy
csőhálózat jelleggörbéje — a folyadékszállítás különböző értékeire megadja a csővezeték,
illetve a csőhálózat terhelőmagasságát.

A csővezeték terhelőmagassága a súrlódási veszteségmagasság és az esetleg fellépő
kilépési veszteség.

Abban az esetben, ha olyan berendezés jelleggörbéjét kell meghatározni, melynél a
csővezeték átmérője állandó és elágazások, illetve egyesítések nincsenek beépítve a
jelleggörbe képe egy parabola.

Olyan berendezés jelleggörbéjét, amelynél magasabb helyről alacsonyabb helyre kell
folyadékot szállítani az 3.6. ábra mutatja.

A qv0 folyadékszállításig a szivattyú beépítése fölösleges, hisz a kezdeti és végpont
helyzeti energiakülönbsége fedezi a veszteségeket. Nyomáskülönbség mellett üzemelő
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berendezéseknél a folyadékkal közlendő energia, illetve ami ezzel egyenértékű a berendezés
terhelőmagassága:

'hHH pcs +=                                                        (3.14)

ahol:

Hp — a nyomómagasság.

A h’ veszteségmagasság meghatározása a 8. fejezetben történt:

λ
e

e

d
l

g
ch
2

'
2

=      .                                                     (3.15)

3.6. ábra

Felhasználva a térfogatáram

cAqv =                                                         (3.16)

egyenletét, a

A
qc v=                                                            (3.17)

sebességet behelyettesítve a (3.15) egyenletbe, kapjuk a

2
2

2

2
' v

e

ev Kq
d
l

gA
qh == λ                                               (3.18)

összefüggést, melyből a jelleggörbe parabola alakja könnyen belátható.
A nyomómagasság a folyadékszállítástól függetlenül állandó, ezért a jelleggörbe a zérus

folyadékszállításnál innen indul ki. Hasonlóan a szintkülönbség mellett üzemelő
berendezésekhez a folyadékszállítástól független részt a berendezés Hst statikus
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szállítómagasságának nevezik. A nyomáskülönbség mellett üzemelő berendezések
jelleggörbéjét a 3.7. ábra mutatja. Nagyobb nyomású helyröl kisebb nyomású helyre szállító
berendezéseknél a qv0 folyadékszállitásig szivattyút nem kel1 a rendszerbe beépíteni,

3.7. ábra

A gyakorlatban általában a folyadékszállítási feladatok összetetten jelentkeznek. Az
egyszerű csővezetékből — mint alkotórészekből — felépülő berendezéseket csőhálózatoknak
nevezzük.

Sorbakapcsolt vezetékre az a jellemző, hogy a folyadékszállítás az egyes
vezetékrészeknél megegyezik, a terhelőmagasságok pedig összegződnek. Ha külön-külön
ismeretes a szívó és a nyomóvezeték jelleggörbéje, akkor az eredő jelleggörbét (a csőhálózat
jelleggörbéjét) úgy határozzuk meg. hogy az azonos folyadékszállításoknál lévő ordináta
(terhelőmagasság) értékeket összegezzük. Az eredő jelleggörbe meghatározásának módját
mutatja a 3.8. ábra.

Párhuzamosan kapcsolt vezetékek eredő jelleggörbéjének meghatározása a következő
törvények figyelembevételével történik:

 elágazások és párhuzamos ágak csomópontjában — az anyagmegmaradás elve alapján
— a beérkező és távozó közegmennyiségek összege zérus;

 minden csomópontban csak egyféle nyomás uralkodhat.

3.8. ábra
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A fentiek alapján az eredő jelleggörbét úgy lehet megszerkeszteni, hogy az egyes ágak
(csőszakaszok) jelleggörbéinek azonos terhelőmagassághoz tartozó folyadékszállítások
összegét képezzük az abcisszahosszúságok összegzésével.

Egy párhuzamos csőhálózat eredő jelleggörbéjének szerkesztését mutatja a 3.9. ábra.

3.9. ábra
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4. A kavitáció

Azt a jelenséget, amikor az áramló folyadék abszolút nyomásának nagymértékű csökkenése
miatt a folyadék belsejében gőzbuborékok keletkeznek, kavitációnak nevezzük. A kavitáció
— az űrképződés — a folyadéknak azon a részén lép fel, ahol az abszolút nyomás a folyadék
adott hőmérsékletéhez tartozó telített gőz nyomása alá csökken. Ezen a helyen a folyadék
folytonossága megszakad, és az így keletkező űrt a folyadék gőzei töltik ki. Fizikai
szempontból a kavitáció kezdete nem különbözik a forrástól.

A kavitációs jelenségek közül külön ki kell emelni azokat, amelyek a szilárd szerkezeti
anyagok felszínén jönnek létre. E jelenségeknél a kavitáció két fontos fázisa különböztethető
meg.

A kavitációs jelenség első fázisában fellépő gőztér a szilárd szerkezeti anyag felszínén
többé-kevésbé látszólag helyben marad. A kezdődő kavitáció káros hatást nem fejt ki, sőt
tapasztalat szerint a gépek hatásfoka ilyenkor még egy kissé javul is. A kifejlett kavitáció
azonban már távolról sem minősíthető ilyen ártatlan jelenségnek, mert súlyos járulékos
veszteségek okozója.

A kavitáció veszélyesen káros hatása a jelenség második fázisában jelentkezik. A
szilárd szerkezeti anyagok felületén tovasodródó buborékok előrehaladásuk folyamán olyan
helyre jutnak, ahol a nyomás újra eléri a telített gőznyomást. E környezetben következik be a
buborékok hirtelen összeroppanása, ami a jelenség második fázisát képezi. A második
fázisban lépnek fel azután azok a káros jelenségek, amelyek miatt az áramlástani gépeknél a
kavitációs jelenség fellépését megakadályozni igyekszünk. E káros jelenségek nagysága és
minősége természetesen attól függ, hogy a kavitáció mennyire kifejlődve lép fel.

A kellemetlen jelenségek legenyhébbike, a jól megfigyelhető zörejek fellépése már a
kavitáció kifejlődését tanúsítja. Ez egymagában még csak kellemetlen, de a berendezésre
nézve nem káros.

A kavitáció kifejlődése folyamán azonban egyes gépalkatrészek vagy az egész
berendezés is rezgésekbe, lengésekbe jöhet. E rezgések már egymagukban is károsak, és
alkatrészek törésére vezethetnek, de feltétlenül rövidítik a berendezés élettartamát.

A harmadik, de egyúttal legsúlyosabb káros jelenség, ami a kavitációval kapcsolatban
fellép, a szerkezeti anyag roncsolása. A kavitáció először a felületet támadja meg, majd
lyukacsossá teszi azt, végül teljesen át is marhatja az anyagot.

4.1. ábra

A kavitáció káros hatása tehát döntően a berendezés tönkremenetelében jelentkezik.
Ehhez kapcsolódik a hidraulikai veszteségek növekedése is, ami természetesen az illető gép
hatásfokának csökkenéséhez vezet. Jellemző a kavitációra, hogy a hatásfok csökkenése nem
fokozatosan szokott bekövetkezni, hanem egy bizonyos üzemi ponttól kezdve, ugrásszerűen
lép fel. A roncsolások a fellépő mechanikai behatások következményei.

A folyadékkal aránylag nagy sebességgel tovasodródó buborék igen rövid idő alatt a
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telített gőz nyomásának többszörösére emelkedő nyomású térbe jut. E nyomásemelkedés,
nyomáslökés azonban még nem fejthet ki figyelemreméltó hatásokat. Amikor azonban a
buborék e nyomáslökésen áthalad, akkor az annak pb belső nyomásánál (lásd  4.1. ábrát)
nagyobb pk külső nyomás a buborékot komprimálja. A buborék eredeti nagysága — az ábrán
1 jelű — tehát kisebbedik. A sztatikus egyensúlynak az ábra szerint a 2 jelű buborékmérettel
jellemzett állapot felelne meg, de e méretnél a komprimálás még nem fejeződött be. Nem
fejeződhet be azért, mert a komprimálás lökésszerűen következett be, és annak folyamán
felgyorsult folyadéktömegek — a buborékot körülölelő folyadéktömegek — kinetikai
energiáját a kompresszió munka még nem emésztette fel. A nyugalmi állapot a 3 jelű
helyzetben következik csak be. E lökésszerű kompresszió alatt a gőzök egy része
kétségtelenül lecsapódik, de könnyen elképzelhető, hogy éppen a lökésszerű kompresszió
miatt erős túlhevülés következik be, és ezért a gőzöknek ez a része és a folyadékban
eredetileg oldott állapotban levő és a kavitáció első fázisában kivált gázok gáznemű
halmazállapotban jutnak el a 3 jelű állapotba. Már a buborékméretek összehasonlítása alapján,
de elméleti fejtegetések szerint is, a kompresszió végnyomásának igen tetemesnek — ezer bar
nagyságrendűnek — kell lennie. Itt tehát már olyan nagyságrendekről van szó, amelyek
mellett a buborék hirtelen összeomlása következtében fellépő anyagroncsolás magyarázatot
nyer.
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5. Csővezeték gyors és lassú zárása

5.1. Csővezeték gyors zárása

Egy csővezeték gyors zárása esetén jelentős mérvű nyomáslengési folyamat alakulhat ki a
csőrendszerben az áramló folyadék, illetve a csővezeték rugalmassága következtében. Ez a
jelenség több fázisra bontható fel. A fázisok leírásánál egy tartályból való kifolyást biztosító, l
hosszúságú csővezetéket vizsgálunk, melyben a közeg c sebességgel áramlik és a
hangterjedési sebessége a. A hangsebesség nagysága alapvetően az áramló közegtől, a cső
anyagától, átmérőjétől és vastagságától függ.

 Hirtelen zárás
A τ = 0 időpillanatban történik és a zárószerkezet működési idejét ∆τ = 0 –nak feltételezzük.

 1. fázis:
a
l

<< τ0

A zárszerkezet hirtelen zárása következtében a csap előtt a folyadékoszlop megáll és a
folyadék összenyomhatósága, valamint a csőfal rugalmassága miatt lerövidül. A cső belső
átmérője megnő. A nyomásfront helyi hangsebességgel halad a tartály felé, mögötte a
folyadék nyomása ∆p értékkel növekszik (5.1.a ábra).

 2. fázis:
a
l

a
l 2<< τ

Amikor a nyomásfront eléri a tartályt, a csővezeték teljes hosszában áll a folyadék. A csőben
uralkodó nagyobb nyomás hatására a közeg visszaáramlik a tartályba c sebességgel. Ennek
következtében egy határfelület mentén a csőben a nyomás csökkeni fog. Ez a határfelület a
sebességgel halad a tartálytól a zárószerkezet felé (5.1.b ábra).

 3. fázis:
a
l

a
l 32 <<τ

Mivel a 2. fázis alatt a csővezetékben a nyomás lecsökkent a zárás előtti értékre, a cső — a fal
rugalmassága következtében — összenyomódik. Ennek hatására a folyadék c sebességgel
továbbra is a tartály felé áramlik. A kialakuló ∆p erősségű depressziós hullám pedig helyi
hangsebességgel fog haladni a csaptól a tartály felé (5.1.c ábra). A fázis végére a depressziós
hullám eléri a tartályt és a közeg újra állni fog a csővezetékben.

4. fázis:
a
l

a
l 43 << τ

A 3. fázis végére a csővezetékben ∆p-vel kisebb nyomás alakult ki, aminek hatására folyadék
c sebességgel kezd a tartályból a zárószerkezet irányába áramlani. Az áramlás következtében
a csőben a nyomás növekedni fog, a nyomáshullám hangsebességgel halad a csap felé.

A 4. fázis végére — összenyomható, de súrlódásmentes folyadék esetén — újra az 1.
fázis előtti helyzet alakul ki, így a fentiekben leírt jelenség ismétlődni fog. A csővezetéken
kialakul — a hirtelen zárás következtében — egy jelentős mérvű nyomáslengés. Ezt a
nyomáslengést a csőfal keresztirányú lengései még befolyásolni tudják, amely hatásával itt
most nem foglalkozunk.

Súrlódásos közeg esetén a folyamat alatt nyomásveszteség lép fel. Ennek következtében
a nyomáslengés amplitúdója fokozatosan csökkeni fog és így a lengés idővel megszűnik.
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Hasonló jelenség játszódik le csővezeték hirtelen nyitásakor is.

5.1. ábra

5.2. Csővezeték lassú zárása

Az előző fejezetben azt vizsgáltuk, hogy nyomáslengések hogyan alakulnak ki a csővezeték
∆τ = 0 idő alatt végbemenő zárásakor. Hasonló jelenség játszódik le, ha a csővezeték zárása
∆τ ≈ 0, véges idő alatt történik.

Hirtelen zárás esetén a folyadék sebessége a zárószerkezet keresztmetszetében közel
függőlegesen éri el a zérus értéket. Ezt mutatja a 5.2.a ábra. Lassú zárás esetén — ekkor ∆τ >
0 — egy, az előzőnél laposabb görbe szerint csökken le a közeg sebessége a kezdeti értéktől a
nulláig (5.2.b ábra). A sebességcsökkenési görbe alakját alapvetően a zárószerkezet
működése, típusa határozza meg.

A csőben kialakuló hullámfront görbéje a sebességváltozásnak megfelelően alakul ki.
Ez a valós, hirtelen zárás esetén közel függőleges (5.3. ábrán szaggatott vonallal jelölt görbe).
Lassú záráskor pedig a sebességcsökkenés  görbéjének megfelelő lesz a nyomásnövekedési
görbe alakja, amit a folytonos vonal szemléltet. A változó nyomású csőszakasz hossza a helyi
hangsebesség ismeretében az
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5.2. ábra

τ∆= al0                                                            (5.1)

egyenlettel számítható.

5.3. ábra

Könnyen belátható, hogy ha ez a változónyomású szakaszra érvényes az

ll 20 >                                                               (5.2)

egyenlőtlenség, az előző fejezetben leírt folyamat második fázisában kialakuló és a tartályból
a zárszerkezet felé haladó depressziós hullám eléri a csapot, annak teljes zárása előtt. Így a
korábban említett ∆p nyomásnövekedés nem jöhet létre. Ezért célszerű, hogy a csővezeték
zárási ideje kielégítse a

a
l2

>∆τ                                                             (5.3)

egyenlőtlenséget.
A csővezeték hirtelen zárásakor fellépő hidraulikus ütés jelentős szerkezettani

problémát okozhat olyan rendszerekben, ahol valamilyen folyadék áramlik csővezetékben. Az
ilyen rendszereket nyomásbiztosító berendezéssel kell ellátni, hogy az esetlegesen fellépő
nyomásnövekedést csökkentsék. Hasonló céllal alkalmaznak olyan zárószerkezet
megoldásokat, amelyek hosszú működési idejűek, ezzel a megoldással ugyanis az előbb
tárgyalt lassú zárást — lásd (5.3) egyenlőtlenséget — valósítják meg.
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6. Örvénygépek

Az örvénygépek azok az áramlástechnikai gépek, amelyek az úgynevezett Euler-elv alapján
működnek. Az örvénygépben az energiaátalakítást végző alkatrész egy olyan lapátokkal
ellátott forgó kerék, az úgynevezett járókerék, amely a munkaközeg perdületét változtatja
meg és amelyre az impulzusnyomatéki tétel alkalmazásával nyert, Euler-féle turbina-
alapegyenlet vonatkozik. Szűkebb értelemben véve ezeket a gépeket szokták áramlástechnikai
gépeknek nevezni.

Egy örvénygép felépítését mutatja a 6.1. ábra. Az ábrán egy egyetlen járókerékkel
felépített egyszerű, tisztafolyadék-szivattyú látható. A járókereket a megfelelően csapágyazott
és a folyadékkal telt teret a külső tértől elválasztó tömszelencén átvezetett tengely
segítségével hajtjuk. A forgó lapátkoszorú a folyadékot balról axiális irányból szívja majd a
kerék körül kialakított és a csiga házához hasonlóan körben bővülő keresztmetszetű
nyomótérbe nyomja.

6.1. ábra

A megoldandó feladatnak megfelelően szükség lehet arra, hogy a gépben több
járókereket is alkalmazhatunk, melyeket szükség szerint sorba vagy párhuzamosan
kapcsolják.

A gázok szállítására szolgáló kompresszorok is készülnek radiális átömlésű
járókerekekkel, de a kerekek méretei a kompresszió folyamán bekövetkező fajtérfogat-
csökkenés miatt csökkennek.

A gőz- és gázturbinák is örvénygépek, és így működési elvük is azonos. Ezek a gépek is
többnyire sorba kapcsolt kerekekkel dolgoznak, de vannak egyfokozatú rendszerek is. A
gőzturbinák között — a vízturbinákhoz hasonlóan — vannak akciós és reakciós gépek, és
általában axiális átömlésűek.

Egy örvénygép egy fokozatának r reakciófokán a járókerék lapátai közötti entalpia-
(összenyomható közeg esetén), vagy nyomásváltozás (inkompresszibils közeg esetén) és a
teljes fokozatban bekövetkező entalpia-, illetve nyomásváltozás hányadosát értjük. A nulla
reakciófokú örvénygépet akciósnak nevezzük.

Az energiaátalakítást végző alkatrész örvénygépeknél az úgynevezett forgó
lapátkoszorú.

A forgó lapátkoszorú lapátjai között a közeg a lapátcsatornákban áramlik. Ennek az
áramlásnak vizsgálatakor valamilyen koordináta-rendszert kell fölvennünk. Ez történhet úgy,
hogy a koordináta-rendszert az álló gépházhoz, vagy úgy, hogy a forgó kerékhez kötjük. Az
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első esetben az úgynevezett abszolút áramlást (sebességét jelöljük c-vel) vizsgáljuk, a
másodikban pedig az úgynevezett relatív áramlást (sebessége legyen w). Az abszolút áramlás
sebességét abszolút sebességnek, a relatívét pedig relatív sebességnek fogjuk nevezni.

Az abszolút áramlás instacionárius, a relatív áramlás kvázistacionárius közelítése
általánosan elfogadott. Ha a kerék bármely pontjában a kerületi sebesség (a szállítósebesség)
u, akkor nyilvánvaló, hogy

wuc +=      ,                                                       (6.1)

vagyis az abszolút mozgás a szállító és a relatív mozgások összegeként adódik.

6.2. ábra

A sebességi háromszöggel kapcsolatos szokásos jelöléseket szemlélteti a 6.2. ábra. A
három sebességvektor alkotta háromszöget sebességi háromszögnek nevezzük. A sebességi
háromszöggel kapcsolatos szokásos jelöléseket is a 6.2. ábrán találhatjuk. A mm wc =
sebesség komponens neve meridiánsebesség, mivel mindig a meridián metszetbe esik. A
tangenciális irányú komponensek a cu, illetve wu. A β szög neve, mivel a háromszög a
lapáton fekvő ponthoz tartozik, a lapátszög.

Az impulzusnyomatéki tételből vezethető le az Euler-féle turbina egyenlet, amelynek
egyik alapja az alábbi egyenlet:

( )uue crcr
g

H 2211 −=
ω      ,                                           (6.2)

ahol:

He — a turbinán (örvénygépen) áthaladó egységnyi tömegű közeg munkavégző
képességének változása;

ω — a turbina forgási szögsebessége;
ricui — az i-edik metszetben a közeg perdülete.

6.1. Az örvényszivattyúk működési elve

Az örvényszivattyúk működését első közelítésben a legegyszerűbb örvényszivattyú, az
egyfokozatú, vezetőkerék nélküli csigaházas szivattyú elvi vázlata alapján tanulmányozzuk.
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(6.3. ábra). A forgó járókerék lapátozása forgásba hozza a szivattyúban levő folyadékot is,
amelyre így centrifugális erő hat.

A forgásba hozott folyadék a centrifugális erő hatására a forgó mozgás mellett
sugárirányban is mozog. A forgó folyadék forgási és sugárirányú sebessége összegeződik.
Emellett a folyadék mozgását a forgó lapátkoszorú lapátozása is befolyásolja. A
mozgásviszonyokat bonyolítja az is, hogy mind a sugárirányú mozgás, mind a forgó mozgás
sebessége a szivattyúban, a tengely középvonalától mért távolságtól függően különböző
helyeken más és más. Képzeletben határoljunk körül a folyadékból egy kis részt és vizsgáljuk
meg mozgását (6.4. ábra). Amikor a folyadékrészecske a lapátozásba belép (tehát az ábra
szerint a D1 átmérőnek megfeleld kör valamelyik pontján van) akkor forgó mozgásának
kerületi sebessége U1 és a rá ható centrifugális erő arányos a középponttól mért R1 távolsággal
és az n fordulatszámmal.

6.3. ábra

Mivel a folyadékrészecskére centrifugális erő hat, ezért sugárirányban (a forgó
lapátkoszorú kerülete felé) is mozog. Elmozdulása közben növekszik a forgási tengelytál való
távolsága, és ezzel arányosan növekszik a reá ható centrifugális erő. A folyadékrészecske
sugárirányú sebességét (cm) a

mv Acq =                                                            (6.3)

alakban felírható folytonosság törvény egyértelműen meghatározza és ez a sebesség a
gyakorlatban a sugár mentén közel állandó.

A vizsgált folyadékrészecske (miközben a forgó lapátkoszorú D1 belépő átmérőjétől a
D2 kilépő átmérőig mozog) forgó mozgása is gyorsul, tekintettel arra, hogy a lapátozás miatt a
folyadéknak jó közelítéssel fel kell vennie a forgó lapátkoszorú azon pontjának kerületi
sebességét, amely pont mellett éppen van. Amilyen mértékben távolodik a részecske a
tengelyvonaltól a centrifugális erő hatására, azzal arányosan növekszik forgómozgásának
kerületi sebessége is.

Mire a vizsgált részecske eléri a forgó lapátkoszorú kerületét és ott a D2 átmérőnek
megfelelő körön kilép a forgó lapátkoszorú lapátozásából, már jelentékenyen nagyobb a
sebessége, mint amilyen a lapátozásba való belépésnél volt. De nemcsak a képzeletben
elkülönített vizsgált folyadékrészecske mozog az előzőekben leirt módon, hanem az összes
többi folyadékrészecske is.

A szivattyú működése közben a forgó lapátkoszorú folyamatosan és állandó
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fordulatszámmal forog. Ennek megfelelően egyenletesen és folyamatosan áramlik ki a
folyadék a szivattyúból és pótlásra ugyancsak egyenletesen és állandó sebességgel szívódik
további folyadék a tartályból a szivattyúba.

6.4. ábra

6.2. Energia-átalakulás az örvényszivattyúkban

Vizsgáljuk meg, hogy egy végtelen lapátszáma forgó lapátkoszorún súrlódásmentes esetben a
folyadék energiatartalma mennyivel növekedett meg és mitől függ a növekedés mértéke. A
végtelen lapátszám biztosítja, hogy a folyadék csak a lapát irányában mozdul el a forgó
keréken.

6.5. ábra

Vizsgálatainkat a 6.5. ábrán vázolt teljesen radiális átömlésű szivattyú forgó
lapátkoszorúra vonatkoztatjuk. Az ábrán felrajzoltuk a sebességi háromszögeket is. A belépő
w1, és a kilépő w2 relatív sebességek irányát a lapátok β1 és β2 szöge, az úgynevezett belépő és
kilépő lapátszögek határozzák meg. A b1, illetve b2 a belépő és a kilépő lapátszélesség. A
lapátcsatornák keresztmetszeti viszonyainak ismeretében az előirt qv folyadékmennyiséghez
tartozó w1 és w2 sebességek nagysága is meghatározható. A kerék r1 és r2 sugarának, valamint
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az ω szögsebességnek ismeretében az

ω
ω

22

11

ru
ru

=
=

                                                              (6.4)

kerületi sebességek is ismeretesek és ezzel a sebességi háromszögek megrajzolhatók.
A szivattyú forgó lapátkoszorún átáramló folyadék munkaképessége növekszik a

befektetett mechanikai munka ellenértékeképpen. A folyadék súlyegységének teljes
munkaképesség-változása:

g
ucucH uu

e
1122 −

=∞      ,                                               (6.5)

ahol:

He∞ — a végtelen sűrűn lapátozott forgó lapátkoszorú elméleti szállítómagassága.

Ezen elméleti szállítómagasság mivel c2 > c1 és p2 > p1, két részbő1 tevődik össze:

pce HHH +=∞      ,                                                   (6.6)

ahol:

Hc — a kinetikai energia növekedése:

g
ccH c 2

2
1

2
2 −=      ;                                                     (6.7)

Hp — a nyomási energia (potenciális energia) növekedése:

g
ppH p ρ

12 −=      .                                                    (6.8)

Az előzőekben megszerkesztett sebességi háromszögek ismeretében a Hc kinetikai
energia növekedése meghatározható.

Az alábbi levezetés alapján belátható, hogy a nyomási energia növekedése is csak a
sebességi háromszögektől függ.

cep HHH −= ∞      ,                                                  (6.9)

illetve levezetés és lehetséges egyszerűsítések után — azokat mellőzve:

g
ww

g
uuH p 22

2
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2
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2
1

2
2 −

+
−

=                                               (6.10)

végeredményt kapjuk.
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Az elméleti szállítómagasság a fenti kifejezés felhasználásával:
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=∞      .                                   (6.11)

Ez az egyenlet véges lapátszámú kerék esetében is alkalmazható, ha a véges
lapátszámnak a sebességi háromszögre gyakorolt torzító hatását is figyelembe vesszük, és a
sebességek valódi értékével számolunk. Egy szivattyú elméleti szállítómagassága tehát
csak a sebességi háromszögektől függ és azonos sebességi háromszögek mellett a
szállított anyag mineműségétől (például: fajsúlya, viszkozitása) nem függ, hanem minden
esetben azonos. A veszteségekre és így a valóságos szállítómagasságra ez csak azonos
Reynolds-számok mellett érvényes, hiszen az áramlási veszteségek ennek függvényei.

Azonos sebességi háromszögek és keresztmetszeti viszonyok mellett a szállított
folyadék qv mennyisége — amely a sebességtől és a keresztmetszettől függ — természetesen
szintén azonos és nem függ a közeg fajsúlyától, illetve viszkozitásától.

A H szállítómagasság a forgó lapátkoszorún átfolyó folyadék perdületének változásától
függ, és akkor lesz legnagyobb (egy adott szivattyúnál), ha a belépés perdületmentes.
Ilyenkor a belépő sebességi háromszög a 6.6. ábrán látható derékszögű háromszög.

6.6. ábra

A perdületmentes belépés a forgó lapátkoszorú elé beépített terelőlapátok — az
úgynevezett vezető kerék — segítségével valósítható meg teljes mértékben. Mivel egylépcsős
szivattyúknál és többlépcsős szivattyúk első kereke (a többi kerék előtt ezt a szerepet a
visszavezető lapátok átvehetik) előtt terelőlapátokat ritkán alkalmaznak, felmerül a kérdés,
hogy lehet-e perdületmentes belépéssel számolni, illetve a forgó tengely és forgó lapátkoszorú
agyának hatása figyelmen kívül hagyható-e. Szivattyúkon végzett mérések azt mutatták, hogy
a perdületmentes belépéshez képest a derékszögű sebességi háromszög csak igen kis
mértékben körülbelül 5°-al torzul. A torzulás mértéke a folyadékmennyiség csökkentésével
nő, a nyomóvezeték teljes elzárása esetén a sebesség a forgó lapátkoszorú lapátjai előtt
teljesen tangenciális lesz. Feltétlenül figyelembe kell azonban venni azt, hogy a belépésnél
tapasztalt perdület honnan ered. Ha ugyanis ezt a perdületét az előzőleg perdület mentesen
áramló folyadék csúsztatófeszültségek közvetítésével a forgó lapátkoszorútól kapta, akkor a
szállítómagasságot a perdületmentes belépés alapján kell számolni.
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7. Az örvényszivattyúk szerkezete és jellegzetes alkatrészei

Az örvényszivattyúk fő szerkezeti elemei:

 tengely;
 járókerék (forgó lapátkoszorú);
 vezetőkerék;
 ház a szívótérrel és nyomótérrel;
 tengelyirányú erő felvételére szolgáló szerkezet;
 tömítések;
 légtelenítő csap.

A felsoroltak közül a járókerék, a ház a szívó- és a nyomótérrel, a vezetőkerék és a
tengelyirányú erő felvételére szolgáló szerkezet sajátos örvényszivattyú alkatrészek. A
tömszelence, a tengely, a csapágyak és a tengelykapcsoló gépelemek hasonló kivitelben
kerülnek alkalmazásra másgépekben is.

7.1. Tengely, csapágyazás és tengelykapcsoló

Az örvényszivattyúk tengelyének feladata, hogy átvigye (legtöbbször valamilyen
tengelykapcsoló közvetítésével) a hajtómotor forgatónyomatékát a forgórészre és hordozza
azt. Szilárdsági szempontból tehát a tengely igénybevétele általában kétirányú:

 a motor forgónyomatéka csavarásra;
 a forgórész súlya pedig hajlításra

veszi igénybe a tengelyt.

7.1. ábra

A forgórész egy vagy több járókerékből áll. A többfokozatú örvényszivattyúk
tengelyére több járókereket fűznek fel és ezért, valamint a járókerekek közé benyúló
vezetőkerekek (visszavezető elemek) helyszükséglete miatt a többfokozatú örvényszivattyúk
tengelye az átmérőjükhöz viszonyítva szükségképpen hosszú. Ilyen esetben előfordulhat,
hogy a tengely a forgórész súlya alatt néhány tizedmillimétert behajlik. Ezért 10-nél több
fokozattal bíró örvényszivattyút vízszintes tengellyel nem gyártanak. Az egyfokozatú
szivattyúk igen rövid, merev tengellyel járathatók, amelynek a hajlító igénybevétele
viszonylag kicsi. A hajlító igénybevételnek megfelelően az örvényszivattyúk tengelyét a
tengelyvég-csapágyakon kívül esetleg más helyen is csapágyazzák, vagy a járókerekei
konzolosan helyezik el a tengelyen (példán a 7.1. ábrán látható bakszivattyú). A tengely a
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folyadékban forog. A folyadék tartalmazhat szilárd szemcséket, amelyek a tengelyt koptatják,
továbbá a folyadék olyan vegyi összetételű is lehet, amely vegyileg támadja meg a tengelyt. A
folyadékban levő szilárd szemcsét koptató hatásával szemben a tengelyt védőhüvellyel védik.

A csapágyazás feladata a tengely és a tengelyre erősített alkatrészek vezetése az álló
géprészekhez képest és a sugárirányú, valamint tengelyirányú erőhatások felvétele. A
szivattyúknál sikló- és gördülőcsapágyakkal is találkozhatunk. A kétféle csapágy típus
vegyesen is előfordulhat.

A gördülőcsapágyak közül kisebb szivattyúkhoz elsősorban golyóscsapágyak váltak be.
Rövid, merev tengelyeknél egysoros mélyhornyú golyóscsapágyak, hosszabb tengelyeknél
kétsoros önbeálló golyóscsapágyak alkalmazása célszerű. Egysoros mélyhornyú
golyóscsapágyak tengelyirányú erők felvételére is alkalmasak, nagyobb tengelyirányú erők
esetében azonban kétsoros hordógörgős csapágyak, kúpgörgős csapágyak vagy talpcsapágyak
beépítésére van szükség.

A gördülőcsapágyakat általában zsírral kenik. A kenőzsírt a csapágyházra szerelt
zsírzófejen át vagy zsírzószelencével, esetleg a leszerelhető csapágyfedélen át juttatják a
csapágyhoz. Fontos, hogy a gördülőcsapágyakat ne tömjük meg teljesen kenőzsírral, mert ez
gyors felmelegedést, a zsír megolvadását és a csapágyból való kiszóródását okozza. Nagyobb
fordulatszámú gépeknél olajkenés szükséges.

A siklócsapágyak ugyancsak merev és önbeálló kivitelűek lehetnek. A siklófelületek
anyaga lehet bronz, vagy fehérfém. Mérsékelt tengelyirányú erőket siklócsapágyak is
felvehetnek olymódon, hogy azok rendszerint fehérfémmel kiöntött homloklapjaira egy, a
tengelyre erősített vagy azzal egy darabból készített gallér támaszkodik.

A zsírkenés csak kis szivattyúk vagy függőleges tengelyű szivattyúk
vezetőcsapágyainál szokásos, egyébként mindig olajkenésűek, mérsékelt fordulatszámnál
kenőgyűrűs kivitelben.

A siklócsapágyakat áltálában javítani kell, mielőtt a csapágyhézag az eredetinek
másfélszeresére nő. Ilyenkor a bronzperselyeket újakra kell cserélni, a fehérfém bélésű
csapágyakat pedig újra kell önteni, és gondosan megmunkálni.

A szivattyúkban gyakran alkalmaznak olyan csapágyakat, amelyek kenőanyaga a
szállított folyadék. Ilyen esetben a csapágyak kényszerkenése a szivattyúból kivezetett
folyadékkal egyszerűen megoldható. Az ilyen csapágyak fajtáját, méreteit és anyagát a
kenőanyagnak használt szállított folyadék tulajdonságainak (elsősorban viszkozitásának és
vegyi tulajdonságainak) figyelembevételével határozzák meg.

A szivattyúkat leggyakrabban szabványos kivitelű bőr- vagy gumidugós
tengelykapcsolók kötik össze a hajtógéppel (legtöbbször elektromotorral). Nagyobb
szivattyúknál gumituskós, vagy gumitömbös tengelykapcsolók is használatosak. Ugyancsak
nagyobb teljesítményű szivattyúkhoz szerelik fel a teljesen fémből készült rugalmas
tengelykapcsolókat. Kisebb szivattyúk járókerekét néha közvetlenül ráépítik a motor
tengelyére.

7.2. Járókerék

A járókerék az örvényszivattyúnak az az eleme, amely a hajtógéptől kapott energiát a
szállított folyadéknak átadja. A folyadék entalpiájának megnövelése és részben nyomási
energiává való átalakítása is a járókerékben játszódik le reakciós szivattyú esetén.

A járókerék kialakítása szerint a kővetkező típusokat szoktuk kiemelni:

 Radiális be- és kiömlésű kerék, vagy röviden radiális átömlésű kerék, amelynél a
lapátcsatornákba a folyadék a meridiánmetszetben radiálisan lép be és ki. Az ilyen
típusú kerekek főleg a nagynyomású szivattyúkban találhatók (7.2. ábra).
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7.2. ábra

 A meridiánmetszetben axiális vagy félaxiális beömlésű és radiális kiömlésű kerekek.
Leginkább a kis- és közepes szivattyúknál használatosak (7.3. ábra).

7.3. ábra

 Félaxiális átömlésű kerekek. A kisnyomású szivattyúk: egyik keréktípusa (7.4. ábra).

7.4. ábra

 A teljesen axiális átömlésű szárnylapátos, úgynevezett propellerkerék a kisnyomású
gépek jellegzetes kerékalakja. Ilyen kereket mutat a 7.5. ábra.

A járókerék anyaga lehet normál és javított öntött vas, normál és ötvözött acélöntvény.
hengerelt acél, bronz, a vegyiparban műanyag, gumi, üveg és más különleges anyag. A
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járókereket többnyire öntvényből készítik. Az illeszkedő részeket és az áramló közeggel
érintkező felületeket forgácsolják, majd esetleg köszörülik. Pontos illeszkedést kell készíteni
az agy furatánál a tengely számára, és ügyelni kell arra, hogy a járókerék és a ház, illetve a
járó- és a vezetőkerék közötti rés — a jó volumetrikus hatásfok érdekében — előírt nagyságú
legyen. A szivattyú üzemeltetése közben a kopás következtében a rések mérete nő és az egyik
oka lehet annak, hogy a szivattyú a tervezettnél kevesebb folyadékot szállít.

7.5. ábra

7.6. ábra 7.7. ábra

A járókerék részei az agy, a nyomóoldali tárcsa, a lapátok és a szívóoldali tárcsa. A 7.6.
ábra egy zárt axiális beömlésű és radiális kiömlésű járókereket mutat. Egyes
szivattyútípusoknál (például szennyvízszivattyúknál) részben vagy egészben elmarad a
szívóoldali tárcsa. Az ilyen járókerék félig nyitott, illetve nyitott kivitelű (7.7. ábra). A nyitott
járókerék előnye, hagy könnyen tisztítható, viszont hátránya, hogy a folyadék utját csak
abban az esetben határozza meg kellőképpen, ha a házat vele szemben levő felületéhez képest
pontosan állították be és a közöttük lévő rés igen szűk. A kopás következtében a rés
növekedésével a nyitott járókerekű szivattyúk folyadékszállítása rohamosan csökkenhet.

A járókerék rendszerint nagy fordulatszámmal forog. Fontos követelmény tehát, hogy
kiegyensúlyozott, és a járókerék síkja a forgástengelyre pontosan merőlegesen szereljék fel,
hogy a járókerék ne „üssön” tengelyirányban.

A lapátozás és a járókerék alakja attól függ, hogy a szivattyút melyen
folyadékszállításra és szállítómagasságra tervezték. A folyadékszállítás és a szállítómagasság
egymáshoz való viszonya alapján négyféle alaptípusú lapátozás terjedt el. A négyféle
jellegzetes lapátalakot a 7.8. ábra mutatja.

Adott fordulatszám mellett minél nagyobb a kilépő D2 átmérő, annál nagyobb a kilépő
kerületi sebesség és ezáltal a szállítómagasság értéke. A járókerék belépő D1 átmérőjét a
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folyadékszállítás határozza meg. Ha nagyobb az átáramló folyadék mennyisége, nagyobb
átáramló keresztmetszetre van szükség, nagyobb lesz a D2, illetve a D1 átmérő, valamint a b1
be-. illetve b2 kilépő keresztmetszetben mért lapátszélesség.

7.8. ábra

A 7.8. ábrán látható lapátok a következő üzemi viszonyokra alkalmasak:

 az „a” jelű kerék a folyadékszállításhoz képest nagy szállítómagasság, vagy a
szállítómagassághoz képest kis folyadékszállítás esetén;

 a „b” jelű kerék a folyadékszállításhoz képest közepes szállítómagasság, vagy a
szállítómagassághoz képest közepes folyadékszállítás esetén;

 a „c” jelű kerék a folyadékszállításhoz képest kis szállítómagasság, vagy a
szállítómagassághoz képest nagy folyadékszállítás esetén;

 a „d” jelű kerék a folyadékszállításhoz képest igen kis szállítómagasság, vagy a
szállítómagassághoz képest igen nagy folyadékszállítás esetén.

A különböző típusú járókerekek üzemi jellemzői különbözőek. Feltétlenül szükség van
egy olyan típusjellemző bevezetésére, amely típusonként változik, és egy-egy típusra
meghatározott értéket ad. Az egyes lapáttípusok számmal kifejezett típusjellemzője az nq
úgynevezett jellemző vagy gyorsjárati fordulatszám, annak a gépnek a fordulatszámával
azonos — egy típuson belül —, amely qv = 1 m3s-1 folyadékmennyiséget H = 1 m magasra
szállít a legjobb hatásfokú pontban.

Egy szivattyú jellemző fordulatszáma az üzemi jellemzőiből (a levezetés mellőzésével)
a következő egyenlet alapján határozható meg:

4
3

2
1 −

= Hnqn vq      ,                                                        (7.1)

ahol:

n — a szivattyú üzemi fordulatszáma.

A 7.8. ábrán látható lapáttípusok jellemző fordulatszámait az ábra tartalmazza.
Az örvényszivattyúk hatásfoka nq = 10 alatt annyira romlik, hogy a szállítómagasságot

vagy többfokozatú (többlépcsős) szivattyúval állítják elő, vagy volumetrikus szivattyút
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alkalmaznak.

7.3. A vezetőkerék (diffúzor)

A járókerékből kilépő folyadék abszolút sebessége c2. A folyadék a járókerék érintőjéhez
viszonyítva β2 szög által meghatározott irányban áramlik ki és

g
c
2

2
2                                                                 (7.2)

mozgási energiával rendelkezik. Ezt a mozgási energiát — lehetőleg minél kisebb
veszteséggel — nyomási energiává kell átalakítani. Ez a folyamat az örvényszivattyúkban
vagy a ház diffúzorszerűen kialakított nyomóterében, vagy a beépítésre kerülő
vezetőkerékben megy végbe.

7.9. ábra

Többlépcsős szivattyúk esetén a vezetőkerék feladata lehet a folyadék rávezetése a
következő járókerékre (7.9. ábra). A vezetőkerék voltaképpen a járókereket körülvevő
gyűrűszerű test (7.10. ábra), amelyben csatornarendszer vara. A járókerékből kiáramló
folyadék a vezetőkerék csatornáiba lép és azokban lelassul. A csatornákat úgy kell kialakítani,
hogy az energiaátalakulás minél kisebb veszteséggel történjék. A vezetőkerék lapátjainak
száma rendszerint eggyel több vagy kevesebb, mint a járókerék lapátjainak száma. A
vezetőkerék anyaga legtöbbször megegyezik a járókerék anyagával.

7.10. ábra
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7.4. A szivattyúház

A szivattyúház hidraulikai szerepe az, hogy a folyadékot a szívóvezetékből a járókerékhez
vezesse és a vezetőkerékből, illetve a járókerékből kilépő folyadékot összegyűjtse, és a
nyomóvezetékbe juttassa. Egyes esetekben a szivattyúház nyomóterének feladata a folyadék
mozgási energiájának átalakítása nyomássá. A vezetőkereket is a szivattyúházba építik.
Emellett a szivattyúház egyúttal a csapágyak (kivéve, ha azokat külön csapágytartó bakra
szerelik), tömszelencék, légtelenítő és egyéb szerelvények foglalata is. A szivattyúház az
alaplemezhez vagy a betonalaphoz, illetve — különleges kialakításnál — a csővezetékben
csatlakozik (7.11. ábra). Sok esetben a szivattyút hajtó peremes motort is a szivattyúházra
szerelik. Kialakítása sokféle lehet.

7.11. ábra

A csigaház főként az egyfokozatú szivattyúknál használatos, jellemzője, hogy
keresztmetszete a járókerék forgásirányában a nyomócsonk felé haladva egyenletesen bővül.
Ha a sebességi energia a csigaház végén a kívánt mértéknél nagyobb, akkor a csigaház után
még egy diffúzort csatlakoztatnak. A többfokozatú szivattyúk háza rendszerint nem
csigaházas, hanem gyűrűs alakú (7.10. ábra).

A ház kialakításával kapcsolatban fontos követelmény a szerelhetőség. Már a gyártás
során is lényeges, hogy a szivattyú alkatrészeit könnyen és pontosan lehessen összeszerelni.
De még inkább jelentős, hogy az üzemeltetés során javításnál, alkatrészcserénél üzemi
körülmények között is jól szerelhető legyen a szivattyú. Az egyfokozatú szivattyúknál a jó
szerelhetőség könnyebben oldható meg, mint a többfokozatú gépeknél. A szerelhetőség
érdekében a többfokozatú gépek szivattyúházát legtöbbször osztottan készítik. Az osztás síkja
többnyire a tengelyre merőleges. Az osztott ház részeit csavarokkal rögzítik egymáshoz.

7.5. Tengelyirányú erő felvételére szolgáló szerkezetek

A járókerékre kétoldalt ható folyadéknyomás és a fellépő impulzuserő következtében tetemes
tengelyirányú erők ébredhetnek. Ezeknek a tengelyirányú erőknek különösen többlépcsős
turbinaszivattyúknál van komoly szerepük, ahol nagyságuk miatt legtöbbször külön szerkezet
biztosítja a tengely tehermentesítését. A tengelyiránya erők eredője a járókerék hátoldalán
lévő nagyobb nyomás miatt a tengelyt a járókerék szívóoldala felé elnyomni igyekszik. Ezen
tengelyiránya erők nagysága üzem közben változik, ha változik a szállítómagasság és a
folyadékszállítás.

Mivel nem engedhető meg, hogy a szivattyú forgórésze a tengelyirányú erő hatására
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elmozduljon, szükséges, hogy vele szemben ugyanakkora, de ellentétes iránya erő hasson. A
kiegyenlítés mechanikus módon, vagy hidraulikus elven működő szerkezettel valósítható
meg. A mechanikus megoldás módja az, hogy a szivattyú tengelyét axiális erő átvitelére
alkalmas, golyós-, vagy siklócsapággyal támasztják meg. Ha a tengelyirányú erő igen nagy,
akkor a megfelelő csapágy mérete is igen nagy és ez hátrányos lehet. A csapágyak
alkalmazásának hátránya még az is, hogy ezek kopó alkatrészek, melyek cseréjével számolni
kell, illetve karbantartásukról gondoskodni kell.

Hidraulikai elven alapuló megoldása a tengelyirányú erők kiegyenlítésének a
járókerekek szimmetrikus elrendezése, résgyűrűk és kiegyenlítő furatok, valamint kiegyenlítő
tárcsa alkalmazása.

7.12. ábra

A járókerék szimmetrikus elrendezésének legegyszerűbb kivitele a kettős beömlésű
járókerék, amelynek mindkét oldalát ugyanolyan nyomás van. Az ébredő axiális erőhatások
emiatt egyenlő nagyságúak, de ellentétes értelműek, ezért külső szerkezettel nem kell az
axiális erőhatásokat ellensúlyozni (7.12. ábra.). A 7.13. ábrán kettős résgyűrűvel és
kiegyenlítő furattal működő tengelyiránya erőkiegyenlítő szerkezet látható.

7.13. ábra

A járókerék két oldalán hasonlóan kialakított résekben levő azonos átmérőjű résgyűrűk
elválasztják az A és B jelű tereket a C és D jelű terektől. A C és D terekben levő folyadék
minden oldalról ugyanakkora nyomást gyakorol a járókeréknek arra a részére, amelyik a
résgyűrűkön kívül van. Az A és a B tereket furatok kötik össze, hogy e terekben is azonos
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legyen a nyomás. Az ilyen megoldás hátránya, hogy a résveszteség nagyobb lesz, mint a
tehermentesítés nélküli szivattyúnál. A gyakorlatban rendszerint az F jelű nyílások nem
készíthetők — szerkezeti okokból — akkorára, hogy a nyílás két oldalán a nyomások közel
azonosak legyenek, ezért a szimmetrikus elrendezés nem valósítható meg. Ilyenkor meg kell
állapítani azokat a résgyűrű átmérőket és méreteket, amelyekkel az axiális terhelést számítva
annak értéke közel zérus. Az ilyen tehermentesítés a tengely axiális irányú megtámasztását
nem teszi feleslegessé, csupán a csapágyak tengelyirányú terhelését csökkenti.

Előnyös és gyakran alkalmazott szerkezet a tengelyirányú erő kiegyenlítésére a
kiegyenlítő (tehermentesítő) tárcsa. Ennek beépítése többlépcsős gépeknél elterjedt már azért
is, mert egyszerű kivitele mellett a kerekek szokásos elrendezését és kapcsolását nem zavarja
meg. Ha tehermentesítő tárcsát alkalmazunk, akkor a tengely szabad játékát — axiális
irányban — korlátozni nem szabad, mert ennél az elrendezésnél az axiális erők egyensúlya
éppen a tengely kismértékű eltolódásával valósul meg. Ilyen tehermentesítő tárcsás megoldást
mutat a 7.14. ábra. A kiegyenlítő tárcsát az utolsó, nyomóoldali járókerék után rögzítik a
tengelyre és eléje, a házra az ellendarabot.

7.14. ábra

A szivattyú nagynyomású részéből az r1 jelű résen át folyadék áramlik a kiegyenlítő
tárcsa és az ellendarab közé és azokat eltávolítja egymástól. Ezáltal közöttük egy r2 rés
keletkezik. amelyen át a folyadék az A térből a kiegyenlítő tárcsa mögé, a B kisnyomású térbe
kiáramlik, majd onnan az r3 résen át a tömszelencén keresztül kilép a szivattyúból. Az r1 rés
mérete állandó, ezért a rajta átáramló folyadék nyomásesése is állandó. Az r2 rés nagysága
változik, ha a szivattyú forgórésze az axiális erő hatására elmozdul. Az r2 rés nagyságának
változásakor változik a rajta átáramló folyadék nyomásesése, és ennek függvényében változik
az A térben a nyomás is. A tengelyirányú erő a forgórészt — az ábrán — bal felé nyomja és
az r2 rést szűkíteni igyekszik. A szűkítés miatt a résen való átáramláshoz nagyobb
nyomáskülönbségre van szükség, ezért az A térben megnő a nyomás. Az A térben addig nő a
nyomás, amíg az A és B tér nyomáskülönbsége miatt a tárcsára ható erő kiegyensúlyozza a
tengelyirányú erőt.

A szerkezet hátránya, hogy csak tiszta folyadékot szállító szivattyúknál használható,
továbbá a kiáramló folyadék miatt növekszik a szivattyú résvesztesége és így romlik annak
volumetrikus hatásfoka.
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7.6. Tömítések, megkerülő vezeték, légtelenítő csapok

A tömítések a szivattyú rendkívül fontos részei. Meghibásodásuk megakadályozhatja a
szivattyúk üzemeltetését. Álló alkatrészek között, valamint álló és mozgó alkatrészek között
lehetnek tömítések.

Az álló és mozgó alkatrészek közötti tömítéssel, rendszerint olyan forgó tengelyeket
tömítenek, amelyek: kivezetésénél a nagyobb nyomású térből a kisebb nyomású térbe történő
folyadékáramlást kell megakadályozni.

Az örvényszivattyúk jellegzetes tömítő szerkezete a tömszelence, amely nagy
nyomáskülönbség mellett is tömít. Legáltalánosabban elterjedt az olyan tömszelence, amelyen
a tengelyt vele egytengelyű hengeres fészek veszi körül. A hengeres fészek és a tengely
alkotta körgyűrű keresztmetszetű teret karikára hajtott, négyzet keresztmetszetű grafitos,
faggyús pamutzsinór tölti ki. Ezeket fedélszerűen kiképzett persellyel, az úgynevezett
tömszelence-fedéllel szorítják össze. (7.15. ábra). A tömszelencébe helyezett zsinórok üzem
közben kopnak, ezért a zömszelencét időnként után kell állítani. Kismértékű csepegést
azonban meg kell engedni, mert a kopást a folyadék kenőhatása csökkentheti és a keletkezett
súrlódási hőt is elvezeti a folyadék. A tömszelence-fészekbe a tömítőgyűrűket úgy kell
behelyezni, hogy a gyűrűk elvágott részei ne legyenek egy vonalban.

A tömítőgyűrűk közé acélból készült, úgynevezett vízgyűrűt is szoktak helyezni és ezen
keresztül hűtés vagy kenés céljából vizet (vagy más szállított folyadékot) vezetnek be a
tömszelencébe. A szívóoldali tömszelencénél majdnem mindig alkalmaznak vízgyűrűt,
amelybe a nyomóoldalról nagynyomású folyadékot vezetnek. Ezzel megakadályozzák, hogy a
tömszelencén keresztül levegő kerüljön a szivattyú (legtöbbször a légköri nyomásnál
alacsonyabb nyomáson lévő) szívóterébe. Ilyenkor a tömszelence csepegése azt is jelzi hogy a
szivattyúba nem hatol be levegő.

7.15. ábra

Azt a vékony vezetéket, amelyen át a folyadék a nyomótérből a szívóoldali
tömszelencébe kerül, megkerülő vezetéknek nevezzük. A megkerülő vezetékbe rendszerint
csapot is szerelnek a folyadék mennyiségének szabályozására.

Újabban egyre inkább alkalmaznak olyan különleges tömítő szerkezeteket, amelynek
tömítőelemei egymáson futó gyűrűk. A gyűrűk anyaga acél, bronz, műanyag, műszén stb. A
forgó csúszógyűrű homlokfelületét a belső nyomás. vagy rugó szorítja a tömítőfelületre.
Sokféle, a különböző alkalmazási területeknek megfelelő megoldás alakult ki.
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7.16. ábra

Kisebb túlnyomású szivattyútér tömítésére semleges kémhatású közeg esetében a 7.16.
ábrán látható megoldás vált be. Nagyobb nyomások és forró közeg esetében, amikor a
tengelyt hűtővízzel kell körülvenni, kettős a tömítés. Ennél a megoldásnál egy-egy
tömítőfelületre csak feleakkora nyomáskülönbség jut (7.17. ábra), ha a zárófolyadék
nyomását megfelelően állítják be. Ez az elrendezés vákuummal szembeni tömítésre is
használható.

Egyes esetekben a rugóval feszített részeket rugalmas cső membrán tömíti (7.18. ábra).
Az ilyen tömítések rugóját a membrán helyettesítheti is.

7.17. ábra 7.18. ábra

A szivattyúház legmagasabb részébe csapokat szerelnek, amelyeken át a szivattyúba
került levegő kiereszthetés. A légtelenítést a szivattyúk gépkönyveiben meghatározott módon
általában minden indítás előtt el kell végezni: A többfokozatú szivattyúk minden fokozatánál
a házba légtelenítő csapot szerelnek. A szivattyúkat rendszerint ellátják ürítő csonkkal, illetve
ürítő csonkokkal is.
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8. Ideális örvényszivattyú jelleggörbéje

A 8.1. ábra három jellegzetes lapátkialakításokat mutat be. A belépő lapátszög mindháromnál
azonos, a kilépő lapátszög azonban különböző. Az 1 jelzésű lapátnál β2 > 90°, a lapát alakja
előregörbített (előrehajló). A 2 jelű lapátnál a kilépő lapátszög, β2 = 90°. Ez a lapátalak a
normál lapát néven ismeretes. A 3 jelzésűnél β2 < 90° mellett kapjuk a turbinaszivattyúknál
legjobban elterjedt, úgynevezett hátragörbített vagy hátrahajló lapátalakot, amely az előb-
bieknél hosszabb csatornaméreteket eredményez, és éppen ezért bizonyos hosszúságig
előnyösebb, mert így a lapátcsatorna hosszú diffúzor egyenletesen bővülő szelvénnyel. A
három lapátalak összehasonlítása érdekében mindhárom járókerék D1; D2; b1; b2 és β1
főméretei azonosak, azonosan állandó fordulatszámon forognak és az időegységenként
átáramló qv folyadéktérfogat is állandó és azonos.

8.1. ábra

A folyadék a lapátokhoz perdületmentesen érkezik, azaz:

01 ≡uc      .                                                          (8.1)

Az időegység alatt átáramló folyadéktérfogat:

mv Acq =      ,                                                        (8.2)

ahol:

A — az áramló folyadék rendelkezésére álló keresztmetszet:

brA π2=      ;                                                        (8.3)

cm — az abszolút sebesség a keresztmetszetre merőleges (sugárirányú) komponense.

Az időegység alatt átáramló térfogatáram, valamint a járókerekek főméreteinek
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egyezéséből következik, hogy a meridián sebességek is megegyeznek a háromféle
lapátalaknál.

A lapátszélességet általában úgy választják meg, hogy a meridián sebesség a közeg
lapátcsatornán való keresztüláramlásakor jó közelítéssel állandó legyen:

21 mm cc ≈      .                                                        (8.4)

A fenti feltételek alapján a háromféle lapátozás kilépési sebességi háromszögeit a 8.1.
ábra alsó része mutatja.

Vezessünk be egy áttételi számnak nevezett fogalmat, amely az abszolút sebesség
kerületi komponensének és az kerületi sebesség hányadosa

2

2

u
c u=ξ      .                                                       (8.5)

A háromféle lapátozásnál az áttételi szám értéke a következő:

Normál: ξ = 1
Előregörbített: ξ  > 1
Hátragörbített: ξ  < 1

A β2 lapátszög szállítómagasságra gyakorolt befolyását úgy határozhatjuk meg, hogy
megkeressük a   He∞(ξ)  ;  Hc(ξ)  ;  Hp(ξ)  függvényeket.

Perdületmentes belépés esetén a

22 uc u ξ=                                                             (8.6)

behelyettesítésével könnyen belátható, hogy az elméleti szállítómagasság az áttételi számmal
egyenes arányban változik:

g
uBB

g
u

g
ucH u

e 2
2

2
2

2
222 ====∞ ξξ      .                                  (8.7)

A He∞ szállítómagasságnak az  áttételi szám függvényében való változásának képe egy
He∞ — ξ tengelyű koordináta rendszerben egy egyenes.

A 8.2. ábrán az u2 alap fölé c2m magasságú csúccsal tetszőleges β2 szögű sebességi
háromszögeket rajzolhatunk. Ezek közül a β2 = 90°-ú háromszögnél ξ = 1, azaz He∞ = 2B (1.
pont).

Más β2 szögekhez tartozó áttételi szám értékeket a háromszög csúcsának vetülete adja.
Például a ξ = 2 értékéhez tartozó háromszög csúcsa a 2 jelű pont. A 3 jelű pont, pedig a ξ = 0,
azaz a He∞ = 0 értékhez tartozó β2 minimális értékét határozza meg.

Általában
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−
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−
=      ,                                        (8.8)

amiből:
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2

2
min2 tg

u
car m=β      .                                              (8.9)

Ha β2 < β2min , vagyis ξ < 0, akkor a szállítómagasság is negatív lesz, vagyis már nem
szivattyúval, hanem turbinával van dolgunk.

Az előzőekben meghatározott pontok alapján a He∞(ξ) függvénygörbe már
megrajzolható (8.2. ábra alsó része).

8.2. ábra

A Hc(ξ) függvény meghatározásához a kinetikai energia növekedés egyenlete:

g
ccH c 2

2
1

2
2 −=      .                                                   (8.10)

Figyelembe véve, hogy

2
2

2
2

2
2 mu ccc +=      ,                                                 (8.11)

perdületmentes belépés esetén:

0111 == um ccc      ,                                               (8.12)

továbbá a (8.4) kifejezés felhasználásával, a kinetikai energianövekedést meghatározó képlet:
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=      ,                                         (8.13)
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illetve a (8.7) egyenlet helyettesítése után:

22
2
2

2
ξξ B

g
uH c ==      .                                                (8.14)

Az egyenletből látható, hogy a Hc(ξ) függvény képe egy másodfokú parabola (8.2.
ábra).

A

cep HHH −= ∞                                                       (8.15)

értékeket az egyenes és a parabola közti függőleges szakaszok mutatják.
A fenti (8.7), (8.14) és (8.15) egyenletekből és a 8.2. ábrából több fontos következtetést

vonhatunk le:

 A β2 lapátszög növekedésével nő a ξ értéke.
 A ξ áttételi szám növekedésével nő a He∞ szállítómagasság.
 Az előregörbített lapátozású járókerekek azonos főméretek és azonos körülmények

között (azonos qv és n), nagyobb szállítómagasságot biztosítanak, mint a hátragörbített
lapátok (ez azt is jelenti, hogy előirt szállítómagasság megvalósításához az
előregörbített lapátozású járókerék külső átmérője kisebb lesz, mint a hátragörbítetté,
vagyis az ilyen szivattyú olcsóbb).

 Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy energetikailag a
szállítómagasság milyen formában jelentkezik. A 8.2. ábra ugyanis azt mutatja, hogy

ha ξ < 1, akkor Hp > Hc ;

ha ξ > 1,  akkor Hc > Hp .

 A ξ = 2 értékét adó β2 lapátszögnél He∞ = Hc mivel Hp = 0. Ez azt jelenti, hogy a
szivattyú ezzel a lapátszöggel nyomásemelkedés nélkül üzemel, vagyis
"szabadsugár"—szivattyúvá alakul át.

A Hc kinetikai energiát potenciális munkaképességgé (nyomási energiává) csak
diffúzorban, tehát diffúzorveszteség árán lehet átalakítani. Ez az oka annak, hogy
szivattyúknál inkább a nagyobb méretet adó hátragörbített lapátok használatosak, ahol Hp
viszonylag nagy.

A He∞ (qv) függvény meghatározása érdekében adott D1; D2; b1; b2 és β1 főméretű és
fordulatszámú járókerék He∞ szállítómagasságának a qv szállított folyadékmennyiséggel való
kapcsolatát vizsgáljuk.

A szállított folyadékmennyiség a 3. ábra jelöléseivel:

mv cbrq 22222 πψ=      ,                                              (8.16)

ahol:

ψ2 — a lapátvastagság szűkítő hatását figyelembe vevő tényező.
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8.3. ábra

Perdületmentes belépés esetén a He∞ szállítómagasság a:

g
uHe

2
2ξ=∞                                                          (8.17)

alakban irható fel.

8.4. ábra

A 8.4. ábra a háromféle jellegzetes lapátalak kilépő sebességi háromszöget szemlélteti
qv és qv' folyadékszállításnak megfelelő c2m és c2m’ meridián sebességnél. Induljunk ki a 8.4.
ábra baloldali képén felrajzolt hátragörbített lapát sebességi háromszögéből. Az ábra szerint:
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2tg
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=β      ,                                              (8.18)
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cuc −=      .                                             (8.19)
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Mivel a fordulatszám állandó, és a lapátszög egy adott gépnél nem változhat, az
egyenlet jobb oldalán egyetlen változó van, a c2m. A meridián sebességet a qv
folyadékszállítással és járókerék méreteivel kifejezve:

2222
22 tg2 βψπbr

quc v
u −=      .                                            (8.20)

A c2u értékét behelyettesítve a He∞ meghatározására szolgáló egyenletbe a

v
u

e q
gbr

u
g
u

g
ucH

2222

2
2
222

tg2 βψπ
−==∞                                      (8.21)

végeredményt kapjuk.
Adott gépnél, ha a fordulatszám állandó, akkor az egyenlet jobb oldalán egyetlen

változó van, az első hatványon szereplő qv tömegáram. A He∞ szállítómagasság a szállított
folyadékmennyiség függvényében tehát egy egyenes, amely hátragörbített lapátok esetén a qv
növekedésével csökkenő He∞ értéket ad.

A 8.4. ábra bal oldali képe közvetlenül is mutatja azt, hogy a szállítómagasságnak a
folyadékmennyiség — tehát a meridián sebesség — növekedésével csökkennie kell. Ha
ugyanis a meridián sebesség például c2m értékéről c2m’ értékre növekszik, akkor az abszolút
sebesség c2u komponense c2u’-re csökken, és ezzel természetesen a szállítómagasság is
csökken.

A 8.4. ábra középső képe egy normállapátú kerék kilépő sebességi háromszögét
mutatja. Az ábrából következik, hogy a szállítómagasság a qv folyadékmennyiségtől
független, mivel a meridián sebesség-változás a c2u értéket nem befolyásolja. Irható, hogy

g
uHe

2
2=∞      ,                                                          (8.22)

ami a szállítómagasság előzőekben felírt kifejezésének nem mond ellent, mivel most β2 = 90°,
és így tg β2 végtelen nagy. A He∞(qv) függvény képe normál lapátozásnál a qv tengellyel
párhuzamos egyenes.

Az előregörbített lapát sebességi háromszögéből megállapítható, hogy a
folyadékszállítás növekedésével növekvő c2m értékhez növekvő c2u érték tartozik, tehát a He∞
szállítómagasság is növekszik. Ez a He∞(qv)  egyenlet alapján is nyilvánvaló, ha tekintetbe
vesszük, hogy β2 > 90O és így tg β2 negatív szám, így a He∞(qv) függvény képe tehát egy
emelkedő egyenes.

A háromféle azonos méretű és azonos fordulatszámon járó kerékhez tartozó He∞(qv)
függvény képét mutatja a 8.5. ábra. A qv = 0 helyen a szállítómagasság értéke mindhárom
lapátalaknál

g
uHe

2
2=      .                                                       (8.23)

Összefoglalva az alábbiakat állapítjuk meg:
 az előregörbített lapátozású kerék kisebb méreteket kíván, mivel azonos fordulatszámok

mellett a hátragörbített lapátozású ugyanazt a szállítómagasságot csak nagyobb kerületi
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sebesség mellett érheti el;
 a nyomási energia növelésére a hátragörbített lapát az alkalmasabb;
 a kinetikai energia növelése érdekében az előregörbített lapátokat célszerű használni;
 a He∞(qv) függvény képe mindhárom típusnál egyenes, mégpedig

 hátragörbített lapátnál qv növekedésével süllyedő;
 normál lapátnál a qv tengellyel párhuzamos;
 előregörbített lapátnál qv növekedésével emelkedő egyenes;

8.5. ábra

 a hátragörbített lapátozású szivattyú valamivel jobb hidraulikai hatásfokkal dolgozik,
mivel a lapátcsatornák enyhébb lefolyású diffúzorok és a kerékből kilépő folyadék kine-
tikus energiájának potenciális munkaképességgé alakítandó része is kisebb, mint a
másik két típusnál. turbinaszivattyúknál csak hátragörbített lapátokat használunk.
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9. Valóságos szivattyúk veszteségei

Eddigi vizsgálatainkat a végtelen lapátszámú — tehát egy valójában nem létező,
elvonatkoztatott — járókerék feltételezése mellett végeztük el. Az elméleti vizsgálódásunknál
szükség volt erre a feltételre, mert csak így biztosítható, hogy a relatív áramlás
áramvonalainak alakja, amely ilyenkor a lapátalakkal megegyezik, ismert legyen.

Az áramvonalak alakját pedig ismernünk kell, hogy a w1 és w2 relatív sebességek
irányát meghatározhassuk. A végtelen lapátszámú járókerékre meghatározott He∞ értékét egy
λ (egynél kisebb értékű) úgynevezett perdületapadási tényezővel megszorozva kapjuk meg a
véges lapátszámú járókerék He elméleti szállítómagasságát, ami mindig kisebb mint a
végtelen lapátszámú járókeréké. A véges lapátszámú szivattyúk valóságos szállítómagassága
kisebb, mint az elméleti szállítómagassága, mert a szivattyúk üzemeltetésekor veszteségek
lépnek fel.

A valóságos szállítómagasság:

hehe hHhHH −=−= ∞λ      ,                                         (9.1)

illetve

)( veh qfHH ==η                                                   (9.2)

alakban irható fel, ahol:

hh — a szivattyú belső áramlási veszteségei az úgynevezett hidraulikai veszteségek;
ηh — a szivattyú hidraulikai hatásfoka.

A szivattyúk belső áramlási veszteségein — hidraulikai veszteségein — mindazon
áramlási veszteségek összességét értjük, amelyek a folyadék áramlásában a szívócsonk és a
nyomócsonk közötti veszteségforrások miatt fellépnek. Ezek a veszteségek főleg a
falsúrlódás, továbbá keresztmetszet változások és iránytörések (alaki ellenállások)
következtében lépnek fel. A egyes szakirodalmak e veszteségeket lapátveszteségeknek is
nevezik, mivel túlnyomó részben a járókerék és vezetőkerék lapátcsatornáiban jönnek létre.

A folyadék amikor a szívócsonktól a nyomócsonkig áramlik a vezetőkerék és a
lapátkerék, valamint a szívó és a nyomócsonkon keresztülhaladva a zárt csatornákban történő
áramlásnál megismert súrlódási veszteségeket szenved, melyeket h'-vel jelölünk. E
veszteségek nagysága egy adott szivattyúnál az időegység alatt átáramló qv
folyadékmennyiséggel négyzetesen változik.

A folyadéknak a járókerékre, valamint a vezetőkerékre való áramlása, csak egy, a
szivattyú méretezési, vagy névleges folyadékszállításánál történik hirtelen törés nélkül, mert a
folyadékszállítás megváltozásakor megváltozik a belépési sebességi háromszög is.

A névleges folyadékszállítástól eltérő folyadékszállításoknál az irányváltozások miatt
mindig fellépnek az iránytörési veszteségek, melyeket h’B-vel jelölünk.

A veszteségek meghatározása után a már korábban megismert He∞(qv) görbe
ismeretében tudjuk meghatározni a szivattyú valóságos H(qv)  úgynevezett fojtásgörbéjét.

Határozzuk meg a h’(qv), valamint a h’B(qv) görbéket. A súrlódási veszteségek a
szívócsonktól kezdve a járókeréken és a vezetőkeréken át a csigaházig, illetve a
nyomócsonkig a legváltozatosabb alaki ellenállásokból tevődnek össze. Ezeknek külön-külön
számítása részben nem lehetséges, részben pedig igen hosszadalmas lenne, de nincs is erre
szükség. Minden áramlási veszteség — mint tudjuk — a
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ξ=                                                                 (9.3)

alakban írható fel.
  Mivel általánosan:

AcAcq mv ≈=      ,                                                     (9.4)

ezért nyilvánvaló, hogy a h’(qv) függvény képe egy középponti parabola, mivel qv = 0 esetén
h' is zérus.

A h’B(qv) parabolának (9.1. ábra) a tengely pontján kívül legalább még egy pontját kell
ismerni ahhoz, hogy megrajzolható legyen. Ezt a pontot a következő elgondolás alapján
tudjuk meghatározni. Annál a folyadékmennyiségnél és fordulatszámnál, amelyre a gépet
tervezték, iránytörési veszteség nincsen, mert éppen ezen állapotra határozták meg a
lapátszögeket úgy, hogy iránytörések ne legyenek. Ennél a névleges qvn
folyadékmennyiségnél tehát h’B = 0 és így a függvénygörbe azon pontjában

''' hhhh Bh =+=                                                         (9.5)

egyenlőség áll fenn.

9.1. ábra

A veszteségparabola megrajzolása után annak metszékeit a He(qv) egyenesből levonva,
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a He–h’ = f(qv) görbe is megrajzolható.
Ha iránytörési veszteségek nem volnának, akkor ez a görbe már a keresett fojtásgörbe

lenne. Ezért a következőkben vizsgáljuk meg, hogy a h’B iránytörési veszteség hogyan függ a
folyadékszállítástól.

Iránytörési veszteségekről beszélhetünk mindazon helyeken, ahol az áramló közeg
áramlási irányát hirtelen változtatni kényszerül. A szivattyúban áramló folyadék főleg a
lapátra, illetve a vezetőkerékre való áramlásakor szenved iránytörést, ha nem a névleges
folyadékszállításon üzemel.

A 9.2. ábra egy radiális belépőélű járókerék sebességi háromszögét szemlélteti
perdületmentes belépés esetén a méretezési (qvn) folyadékszállításnál (w1; u1; c1), illetve egy
attól kisebb (qnx) folyadékszállításnál (w1x; u1x; c1x).

A folyadékszállítás egyenesen arányos a meridián-sebességgel, azaz:

mx
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vx

vn

c
c

q
q

1

1=      ,                                                    (9.6)

illetve figyelembe véve, hogy:

xmxm ccéscc 1111 ==      :                                            (9.7)

xvx

vn

c
c

q
q

1

1=      .                                                   (9.8)

Ezért az eredeti A1–B1–Cl háromszög helyett qvx folyadékszállításnál az X–B1–C1
sebességháromszög lesz. Az új sebességi háromszög β1x szöge a β1 szögtől különböző, ezért
iránytörés következik be. (A folyadék továbbra is perdületmentesen érkezik a lapátozás
belépő szöge pedig a névleges folyadékszállításnak megfelelő β1 szög).

9.2. ábra

Az iránytörési veszteségek — az áramlástanban már megismert úgynevezett Borda-
Carnot veszteség alapján — a sebességvektorok közötti különbségvektor négyzetével
arányosak.

A relatív sebességek különbsége a 9.2. ábrán s1-el jelölt különbségvektor és ezzel az
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iránytörési veszteség:

g
sh BB 2

'
2
1ξ=      .                                                    (9.9)

A 2. ábrán az A1–X–Y valamint az A1–B1–C1 háromszög hasonlóságából következik:
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ahonnan:
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Figyelembe véve a (9.8) egyenletet:
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Az iránytörési veszteség a fenti érték behelyettesítésével:
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ahol:

állandó
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2
1ξ      ;                                               (9.14)

qvn — az a névleges folyadékszállítás, amire a gépet tervezték.

Az iránytörési veszteség függvénygörbéje a folyadékszállítás függvényében egy
másodfokú parabola, ahol a névleges térfogatáramnál az iránytörési veszteség értéke
azonosan zérus. Ahol pedig a folyadékszállítás nulla, ott az iránytörési veszteség:

g
uh BB 2

'
2
1ξ=      .                                                   (9.15)

Az iránytörési veszteségek ismeretében szemlélteti a 9.1. ábra a szivattyú fojtásgörbéjét.
A szivattyúk veszteségéinek egy másik csoportja, amely nem a szállítómagasság

csökkenésében, hanem a folyadékszállítás csökkenésében jelentkezik, az úgynevezett
volumetrikus veszteség. E veszteség — más kifejezéssel rés veszteség — tömítettlenség
következménye. A szivattyú járókereke ugyanis egy qve elméleti folyadékmennyiséget emel,
de ennek csak egy része jut a csővezetékbe.
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A forgó járókerék az álló házhoz résekkel illeszkedik, amelyek az áramló folyadéknak
mellékutakat nyitnak, ha a rés két oldala között nyomáskülönbség van. Ezeknek a
mellékáramlásoknak a következménye az, hogy a már felemelt folyadék egy része nem jut
tovább a nyomócsonk felé, hanem a kerék szívótorkához kerül vissza, vagyis a járókerék.
több folyadékot emel, mint amit hasznosan szállít. Itt tehát a mechanikai munka árán már
egyszer felemelt folyadék egy része megy veszendőbe. Ilyen cirkulálás indul meg a
vezetőkerék résein át is. A tömszelencéken keresztül is elfolyik a szállított folyadék egy
része.

A cirkuláló, illetve elfolyó folyadék mennyiségét jelöljük qvr-rel. Természetesen

qqq vevr −=      ,                                                  (9.16)

ahol:

qve — az elméletileg szállított folyadék mennyisége.

A volumetrikus veszteségeket az úgynevezett volumetrikus hatásfokkal veszik
figyelembe. A volumetrikus hatásfok az

vrv

v

ve

v
v qq

q
q
q

+
==η                                                  (9.17)

kifejezésből számítható.
A volumetrikus hatásfok értéke megfelelő kialakítású gépeknél 1 ~ 2%, ezért a 9.1.

ábrán megszerkesztett fojtásgörbére való hatása legtöbbször elhanyagolható.
A veszteségek harmadik csoportját a mechanikai veszteségek adják. A szivattyúk

mechanikai veszteségeit az ηm mechanikai hatásfok bevezetésével veszik számításba. Ezen
veszteségek egyik része a csapsúrlódás munkájából származik. Ide tartozik természetesen a
tömszelencén átvezetett tengely súrlódási munkája is. Ha a mechanikai veszteségek
legyőzéséhez szükséges teljesítmény Pm, akkor a mechanikai hatásfok:

ö

mö
m P

PP −
=η      ,                                                 (9.18)

ahol:

Pö — a szivattyú meghajtásához szükséges teljesítmény.

Az előzőek alapján az η teljes hatásfok:

mhv ηηηη =      .                                                  (9.19)
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10. Örvényszivattyúk jelleggörbéi

Egy szivattyú üzemének legfontosabb jellemzői:

H — manometrikus szállítómagasság;
qv — időegység alatt szállított közeg térfogata (a folyadékszállítás)
Pmotor — szivattyú hajtásához szükséges teljesítmény;
η — szivattyú hatásfok;
Hsmk — szivattyú motor maximális szívóképessége;
n — szivattyú fordulatszáma.

A legalapvetőbb szivattyú jelleggörbe az
úgynevezett fojtásgörbe, amely a
szállítómagasság és a folyadékszállítás közti
összefüggést szemlélteti állandó
fordulatszámon. A görbéről leolvasható, hogy
adott H1 szállítómagasságra a szivattyú
mennyi qv1 térfogatú folyadékot szállít
időegység alatt (10.1. ábra). A többi
szivattyújellemzőt rendszerint a qv
folyadékszállítás függvényében adják meg a
gyártók, így a teljesítményfelvétel — görbéből
leolvasható a már előbb említett „1” üzemi
állapotban szükséges P1 tengelyteljesítmény,
aminek alapján — a későbbiekben ismertetett
módon — a hajtómotor kiválasztható. A
hatásfok a szivattyú üzemeltetésének
gazdaságosságát jellemzi, ennek η1 értékét is
le tudjuk olvasni a térfogatáram függvényében
felrajzolt hatásfokgörbéről. Végül a szivattyú
maximális szívóképesség görbéjéből az
állapítható meg, hogy a Hsm tényleges szívó-
magasság kisebb vagy nagyobb a Hsmkl
értéknél. A szivattyú csak akkor képes qv1
folyadékmennyiséget H1 manometrikus
emelőmagassággal szállítani, ha Hsmkl > Hsm.
A 10.1. ábrán felrajzolt görbék állandó
fordulatszámra vonatkoznak.

A fojtásgörbe akkor lapos, ha kismértékű
(1 ~ 2%-os) szállítómagasság változáshoz (10
~ 20%-os) folyadékszállítás-változás tartozik.
A fojtásgörbe jellege nagymértékben befolyá-
solja a szivattyúk kiválasztását, valamely
folyadékszállítási feladatra.

Az örvényszivattyúk jelleggörbéi
elsősorban a járókerék kialakításától — a β2
kilépési lapátszögtől és a jellemző
fordulatszámtól — függnek.

10.1. ábra

A kis jellemző-fordulatszámú radiális kiömlésű járókerékkel szivattyúk a
folyadékszállításhoz képest viszonylag nagy szállítómagasságúak.
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A szivattyú szállítómagassága a kerületi sebesség négyzetével arányos. Ehhez képest a
folyadékszállítással arányos kiömlési sebesség csekély. Ezért a szivattyú fojtásgörbéje lapos,
a szállítómagasságot tartja a szivattyú különböző folyadékszállításoknál. A telje-
sítményfelvétel (qvH-val arányos mennyiség) a folyadékszállítással együtt növekszik (10.2.
ábra). Közepes jellemző-fordulatszámú szivattyúk jelleggörbéje meredekebb, a
teljesítményfelvétel gyakorlatilag állandó (10.3. ábra).

A nagy jellemző-fordulatszámú axiál kialakítású szivattyúk fojtásgörbéje a legnagyobb
szállított közegmennyiségeknél igen meredek.

                        10.2. ábra                              10.3. ábra                                10.4. ábra

A terhelőmagasság növelésével a szárnylapáton leválik az áramlás és ennek
megfelelően az áramlási veszteségek miatt állandó marad, vagy esetleg még vissza is esik a
szállítómagasság. Növekvő terhelőmagasságnál és csökkenő folyadékszállításnál a szivattyú
jelleggörbéje a közepes jellemző-fordulatszámú szivattyúk jelleggörbéjéhez hasonló (10.4.
ábra). A szivattyúk teljesítményfelvétele a folyadékszállítás csökkenésével nő.

A szivattyú bizonyos körülmények között instabilan üzemelhet. Ezen instabil működés
lengésekben és ugrásszerű lükésekben jelentkezik, ami mindenképpen káros. Az instabil
működés egyik feltétele, hogy a szivattyú jelleggörbéjének a kis folyadékmennyiségeknél
legyen lehajló ága.

Közvetlenül belátható, hogy a β2 > 90°-kal szerkesztett előregörbített lapátozású gépek
jelleggörbéjének — a He∞(qv) függvénygörbe emelkedő jellege miatt — általában sokkal
határozottabb és hosszabb labilitásra hajlamos ága van mint a β2 < 90°-kal szerkesztett
hátragörbített lapátozású gépek jelleggörbéjének. Ebből a szempontból is a hátragörbített
lapátalak a kedvezőbb.

10.1. A fordulatszám hatása a szivattyú jelleggörbéire

A szivattyút nemcsak egy fordulatszámon lehet járatni, üzemközben a szivattyú fordulatszá-
ma szándékunktól függetlenül is változhat (például akkor, ha a villamos hálózat feszültsége
ingadozik). A gyártók rendszerint több állandó fordulatszámon veszik fel és adják meg a
jelleggörbéket. A több állandó fordulatszámhoz tartozó fojtásgörbék egybevágóak és az egyik
a másikból egyszerűen párhuzamos eltolás utján leszármaztatható (10.5. ábra). Az ismertetett
törvény a jelleggörbék egybevágóságának törvénye. E törvénynek messzemenő fontos
következményei vannak.

Ha a szivattyúnak valamely n fordulatszámhoz tartozó fojtásgörbéje adott, akkor az
egybevágóság törvényének ismeretében bármely más fordulatszámhoz tartozó fojtásgörbe
meghatározható.

Örvényszivattyúknál ha a fordulatszámot úgy változtatjuk, hogy a sebességi



54

háromszögek csak nagyságukat változtassák, de alakjukat nem, akkor a különböző
fordulatszámhoz tartozó sebességi háromszögek hasonlóak, ami azt jelenti, hogy a kerületi
sebesség — tehát a fordulatszám — változásával arányosan változik a meridián sebesség is. A
10.6. ábra két fordulatszámhoz tartozó, egymással hasonló sebességi háromszöget szemléltet.

10.5. ábra

A hasonlóság alapján írható:
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illetve mivel az u2 kerületi sebességhez tartozó fordulatszám nl, az u2’ kerületi sebességhez
tartozó fordulatszám pedig n2, ezért
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10.6. ábra

Figyelembe véve, hogy a folyadékszállítás egyenesen arányos a meridián sebességgel:
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eredményt kapjuk, ahol qv1 az nl, qv2 pedig az n2 fordulatszámhoz tartozó folyadékszállítás. A
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jelleggörbék összetartozó pontjainak ordinátaértékeit (szállítómagasság) a következő
gondolatmenet alapján határozhatjuk meg.

A szállítómagasság értéke a kerületi sebesség négyzetével arányos, azaz:
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ahol:

H1 — az nl fordulatszámhoz tartozó szállítómagasság;
H2 — az n2 fordulatszámhoz tartozó szállítómagasság.

10.7. ábra

A fojtásgörbék összetartozó pontjai tehát középponti parabolákon fekszenek. (10.7.
ábra), melyek az előzőek alapján könnyen megszerkeszthetők. A fenti törvényt az affinitás
törvényének nevezik. Az affinitás törvénye természetesen csak akkor használható, ha erős
leválások nem befolyásolják a jelleggörbét.

A fordulatszám értékének kismértékű, maximum 5%-os változásakor a szivattyú
hatásfoka gyakorlatilag állandónak tekinthető. Ezzel a megfontolással a teljesítményfelvétel:
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A fojtásgörbe különböző fordulatszámokon való meghatározása arra nézve nem ad
felvilágosítást, hogy a különböző fordulatszámokon a szivattyú hatásfoka a folyadékszállítás
függvényében hogyan változik. A szivattyú hatásfokának alakulása és változása nem
számítható, csak üzemi kísérlettel határozható meg. A különböző fordulatszámokhoz tartozó
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η(qv) függvénygörbét mérésekkel kell meghatározni. A mérések kiértékelésével a különböző
fordulatszámokhoz tartozó hatásfok görbék ismerté válnak. A 10.8. ábra alsó képe két ilyen
(az n és n2 fordulatszámhoz tartozó) görbét mutat. Az ábra felső képe a különböző
fordulatszámokhoz tartozó fojtásgörbék és az egyforma hatásfokú pontokat összekötő
görbéket mutatja. Az azonos hatásfokú pontokat összekötő görbesereget a szivattyú
kagylódiagramjának nevezik.

A diagram a szivattyú gyakorlati alkalmazhatóságának területét jelöli ki, mivel választ
ad arra a kérdésre, hogy a különböző fordulatszámmal üzemelő gép milyen hatásfokkal,
milyen gazdaságossággal üzemel.

10.8. ábra

A diagramból a szivattyú üzemére jellemző legfontosabb mennyiségek — a
szállítómagasság, a folyadékszállítás, a fordulatszám és a hatásfok összetartozó értékei —
közvetlenül kiolvashatók.

10.2. A fajsúly hatása a szivattyú jelleggörbéire

A közeg fajsúlyának, sűrűségének változása sem a szállítómagasságot, sem a
folyadékszállítást, sem a hatásfokot nem befolyásolja, csak a teljesítményfelvételt. A gyártók
katalógusaiban rendszerint a teljesítménygörbék γvíz fajsúlyú vízre vonatkoznak. Ettől eltérő
fajsúlyú folyadék esetén a teljesítményszükséglet:

víz

PP
γ
γ

γ =      .                                                 (10.7)
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10.3. A viszkozitás hatása a szivattyú jelleggörbéire

Örvényszivattyúkban a fő veszteségek a közeg súrlódása következtében lépnek fel. Mivel a
súrlódási veszteségek a viszkozitás növekedésével nőnek, az adott folyadékszállítás esetén a
viszkozitás növekedésével romlik a hidraulikai hatásfok, csökken a szivattyú
emelőmagassága. A fojtásgörbét és hatásfokgörbét a 10.9. ábrán felrajzolt nomogram
segítségével — korrekciós tényezőkkel szorozva — tudjuk megszerkeszteni.

Ismerve a szivattyú qvv vízszállítását és Hv fokozatonkénti szállítómagasságát, a nyíl
irányában lévő vízszinten haladunk addig a viszkozitás értékig, amivel az adott közeg
rendelkezik. E metszésponttól függőlegesen felfelé haladva kapjuk a kq és kh korrekciós
tényezőket, amelyekkel meg kell szorozni a térfogatáramot, illetve szállítómagasságot hogy
az adott viszkozitású folyadéknál a folyadékszállítás értékét megkapjuk. Végül a
teljesítményfelvétel átszámításához szükséges hatásfok-módosító tényező is rendelkezésünkre
áll.

10.9. ábra

10.4. Szivattyúk kapcsolása

Adott csővezetékhez úgy választjuk ki a gazdaságosan üzemelő szivattyút, hogy a legjobb
hatásfokú pont és a munkapont egybe, vagy legalább egymáshoz elég közel essen. A
csőellenállási számítások bizonytalansága, valamint amiatt, hogy egy feladatra csak
meghatározott, korlátozott számú szivattyú közül választhatunk ez csak közelítéssel
lehetséges. Sok esetben a szivattyúkkal szemben támasztott igény az időben változik (például,
téli, nyári üzem, nappali vagy éjszakai terhelés). Ilyen esetekben több szivattyú párhuzamos-,
illetve sorba kapcsolása. adhat megfelelő megoldást.
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A 10.10. ábrán sorba kapcsolt, a 10.11. ábrán pedig párhuzamosan kapcsolt két
szivattyú jelleggörbéje és kapcsolási vázlata látható. Az eredő jelleggörbék megszerkesztése
teljesen hasonló módon történik, mint a csőhálózatok eredő jelleggörbéjének szerkesztése.

Sorba kapcsolt szivattyúk eredő jelleggörbéjét az azonos folyadékszállításhoz tartozó
szállítómagasság értékeket összegzésével kapjuk meg.

Ha a csőhálózat terhelőmagassága olyan nagy, hogy azt a rendelkezésre álló szivattyúk
egyike sem tudja legyőzni, a gépek sorba kapcsolásával oldható meg a feladat.

Párhuzamosan kapcsolt szivattyúk eredő jelleggörbéjét úgy kapjuk meg, hogy az azonos
szállítómagasságnál lévő folyadékszállításokat összegezzük

Párhuzamos kapcsoláskor a szivattyúk nyomóvezetékébe minden esetben be kell iktatni
egy visszacsapó szelepet, amely megakadályozza, hogy az egyik szivattyú a másik ellenében
dolgozzon. Természetesen a visszaáramlást biztosan csak visszacsapó szelep beépítésével
lehet megakadályozni.

                       10.10. ábra                                                     10.11. ábra

10.5. Szivattyú- és csőhálózat együttdolgozása

A szivattyú és a hozzákapcsolt csőhálózat jelleggörbéit egy diagramba rajzolva
meghatározhatjuk azt a folyadékszállítást, amely az adott berendezésnél megvalósul. A 10.12.
ábrán egy szivattyú jelleggörbéi, valamint egy csőhálózat jelleggörbéje látható.

A fojtásgörbét az M pontban metszi el a csőhálózat jelleggörbéje, tehát van egy olyan
qvM — HM összetartozó értek, ahol a csőhálózat terhelőmagassága megegyezik a szivattyú
szállítómagasságával azonos folyadékszállításnál. E két jelleggörbe mindenkori
metszéspontját munkapontnak nevezzük. Abban az esetben, ha a csőhálózat jelleggörbéjének
és a fojtásgörbének nincs közös pontja, akkor nem jön létre folyadékszállítás.

A qvM folyadékszállítás függőleges vonalát meghúzva a hatásfokgörbén leolvashatjuk a
szivattyúzás hatásfokát. Ahol a qvM vonal metszi a teljesítménygörbét, ott leolvashatjuk a
szivattyú hajtásához szükséges teljesítményt.

Ha a szivattyú üzemében valami zavar, például fordulatszám-változás lép fel, a
munkapont a csővezeték jelleggörbéjén tovább vándorol — például ∆qv mennyiséggel —
mialatt a szállítómagasság is csökken. Ha a zavarás megszűnik, az adott kisebb
folyadékszállításnál a szivattyú szállítómagassága olyan ∆H értékkel nő, amennyi a
folyadékszállítás olymértékű növeléséhez szükséges, hogy visszaálljon az eredeti M-jelű
munkapont. A jelleggörbék ilyen közös pontját nevezzük stabil munkapontnak (az
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üzemállapotot stabil üzemállapotnak), mert bármely zavar megszűnése után a kiinduló
üzemállapot külső beavatkozás nélkül visszaáll. A 10.12. ábrán lévő munkapont stabil mivel
∆Hcs a ∆H irányával ellentétes.

10.12. ábra

Korábbiakban már láttuk, hogy egyes szivattyúk fojtásgörbéje a kis szállított  folyadék
mennyiségeknél gyakran lefelé hajlik. A jelleggörbének ezt a lehajló ágát instabil vagy labilis
ágnak is nevezik. A 10.13. ábra egy ilyen jelleggörbét mutat. A jelleggörbének a negatív
folyadékmennyiségek tartományába eső részét is ábrázolják. A szivattyú jelleggörbéjének ezt
a részét fékgörbének is nevezik. A negatív folyadékszállítású jelleggörbe-rész azt mutatja.
hogy ha valamilyen ok miatt a folyadékáramlás a szivattyúhoz kapcsolódó csővezetékben
megfordul (a folyadék a szivattyúba a nyomócsonkon keresztül érkezik, és a szívócsonkon
hagyja el a szivattyút) milyen H emelőmagassággal fékezi (akadályozza) a visszaáramlást a
szivattyú.

10.13. ábra
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11. Térfogat-kiszorítás elvén működő gépek

11.1. Általános szerkezeti áttekintés

A térfogat-kiszorítás elvén működő gépeknél az energiaátalakítás úgy történik, hogy a gép
egy körülhatárolt terében mozgó — az energiaátalakítást végző — alkatrész váltakozva a tér
térfogatát növeli, illetve csökkenti. Ennek következtében a gépen áthaladó közeg a
körülhatárolt térbe be-, illetve kiáramlik. Az áramlástechnikai gépek ezen családjában a
munkagépek és az erőgépek egyaránt megtalálhatók.

11.1. ábra  Dugattyú típusok
a — tárcsás; b — búvár; c — lépcsős; d — szelepes.

A térfogat-kiszorítás elvének felhasználásához a gépben a következőket kell
biztosítania:

 a közeget be kell juttatni abba a térbe, ahol az energiaátalakítást végző alkatrész a
munkáját végzi — a munkatérbe;

 a közeg bejuttatása után a munkateret be kell zárni;
 az energiaátalakítást végző alkatrésznek — pozitív, illetve negatív értelemben — el kell

végezni munkáját, melynek eredményeként a lezárt térben a közeg nyomása (és
hőmérséklete) változik;

 a lezárt teret ki kell nyitni;
 a közeget el kell távolítani a munkatérből.

A felsorolt követelményeket a különböző konstrukciós megoldások sokaságával
elégítették ki.

11.2. ábra Hengerelrendezések
a — soros; b — V-elrendezés; c — radiális; d — axiális.

Ha az energiaátalakítást végző alkatrész egyenes vonalú lengőmozgást végez, akkor
neve vagy dugattyú, vagy membrán, és a gép dugattyús gép, illetve membrángép. A
dugattyús gépek csoportja önmagában is sokféle. A 11.1. ábra a dugattyúk szokásos kiviteli
formáit mutatja elvi vázlatban.

A 11.2. ábra a dugattyús gépeknél leggyakoribb hengerelrendezéseket mutatja.
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11.3. ábra Szabadlöketű gép elvi rajza

11.4. ábra Kényszerlöketű gépek elvi rajza
a — kézi emelő; b — kulisszás hajtómű; c — excenter; d — forgattyús hajtómű; e — bütykös
hajtás; f — ferde bolygótárcsás hajtómű; g — ferde álló tárcsa, forgó hengerekkel.

11.5. ábra Membránszivattyú mozgatása
a — kézi emelő; b — forgattyús hajtómű; c — excenter;  d — folyadékáttétel.

A dugattyúk hajtása vagy közvetlenül — egy mechanizmus kényszere nélkül —
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kapcsolódik egy másik géphez, vagy valamilyen mechanizmus közbeiktatásával. Az első
esetben szabadlöketű (11.3. ábra), a másikban pedig kényszerlöketű gépről van szó.

A kényszerlöketű gépek hajtómechanizmusa is igen sokféle lehet. Néhány jellegzetes
kivitel elvi vázlatát a 11.4. ábra mutatja.

A hengerek száma szerint beszélünk egy-, illetve többhengeres dugattyús gépekről. Az
alapján, hogy a dugattyúnak csak az egyik vagy mindkét oldala részt vesz a munkavégzésben,
beszélünk egyszeres, illetve kétszeres működésű gépről.

A membránszivattyúknál az energiaátalakítást végző alkatrész egy hajlékony membrán.
A membrán mozgatása is többféle lehet. Néhány jellegzetes megoldás elvi vázlatát a 11.5.
ábra mutatja.

A térfogat-kiszorítás elvén működő gépeknek azt a csoportját, ahol az energiaátalakítást
végző alkatrész váltakozó értelmű forgó lengőmozgást végez — főleg szivattyúkról van szó
— forgó-lengő dugattyús gépeknek nevezzük. Ilyen például a kézi hajtású szárnyszivattyú
(11.6 ábra).

11.6. ábra Szárnyszivattyú elvi rajza
1 — szívócsonk, 2 — szívószelep; 3 — ház; 4 — forgó-lengő síklap; 5 — nyomószelep;
6 — nyomócsonk.

11.7. ábra Koncentrikus forgódugattyús gépek
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A térfogat-kiszorítás elvén működő gépeknek még egy igen nagy csoportja van,
amelyeknél a térfogat-kiszorítás elvét forgó alkatrész valósítja meg. E gépeket két fő
csoportra oszthatjuk aszerint, hogy a közeg mozgása a gépben kerületi irányú vagy axiális
irányú.

Azok a gépek, amelyekben a közeg kerületi irányban mozog, újabb két csoportra
oszthatók aszerint, hogy az energiaátalakítást végző alkatrészt koncentrikusan vagy
excentrikusan helyezték el a házban.

A kerületi irányban áramoltató és koncentrikusan elhelyezett energia-átalakító
alkatrésszel megépített gépeknek ismét két alcsoportjuk van aszerint, hogy azok egy vagy
több forgórésszel készülnek. Az egy koncentrikusan elhelyezett forgórésszel készülő gépek
nagyszámú konstrukciója közül a záró lamellás (11.7a ábra) és a forgó lamellás (11.7b és c
ábrák) gépek a leggyakoribbak.

A két forgórészes, koncentrikusan elhelyezett energiaátalakítást végző alkatrésszel
kiképzett gépek csoportjába tartoznak a külső fogazású fogaskerekek felhasználásával
készített fogaskerék-szivattyúk és fogaskerékmotorok (11.7d — h ábrák). Itt érdemes
szétválasztani a kifejezetten kis fogszámú és a nagyobb fogszámú típusokat. A kis fogszámú
fogaskerekekkel készülő gépek fogalakja eltér a szokásos fogaskerék-fogalaktól. Az ilyen
fogaskerekek — ha a fogszám kettő — rendszerint úgynevezett "piskóta alakúak", de
lehetséges más alak is.

11.8. ábra Excentrikus gépek
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Az excentrikusan kiképzett gépek közül az excentrikus forgólamellás vagy forgó
tolattyús (11.8a; b és d ábrák), az excentrikus hajtású központos kettős forgótolattyús
(11.8c ábra), az excentrikus hengerhajtású három forgótolattyús (11.8e. ábra), az
excentrikus forgórészes zárólamellás (11.8f. ábra), az excentrikus forgórészes
körszelettolattyús (11.8g ábra), az excenteres hajtású bolygódugattyús (11.8h és i. ábrák)
és az excentrikus belsőfogazású fogaskerék gép (11.8j és k ábrák) a leggyakoribb és
legjellegzetesebb.

A kiszorítóelem
mozgása

A kiszorítóelem A hengerek
vagy a

kiszorítóelemek
helyzete

Gyűjtőnév A szivattyú neve

Egyenletes
vonalú lengő

Dugattyú egy vagy több
síkban
párhuzamos

lengődugattyús
szivattyú

dugattyús
szivattyú

sugárirányú radiális dugattyús
szivattyú

hengerpaláston axiális dugattyús
szivattyú

Membrán — — membránszivattyú
forgó-lengő síklap szeleppel — — szárnyszivattyú
Forgó Fogaskerék koncentrikus Forgódugattyús

szivattyú
fogaskerék-
szivattyú

forgódugattyú Root-szivattyú
forgódobos
szivattyú

lapát zárótolattyús
szivattyú
forgótolattyús
szivattyú

csavarorsó egyorsós
csavarszivattyú
többorsós
csavarszivattyú
globoid szivattyú

görgő tömlős szivattyú
lapát excentrikus forgótolattyús

szivattyú
bolygódugattyú bolygódugattyús

szivattyú
gördülődugattyú gördülődugattyús

szivattyú
elasztikus
forgórész

elasztikus
forgórészű
szivattyú

Csavarorsó excenter-
csavarszivattyú

11.1. Táblázat Volumetrikus gépek csoportosítása
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A tengelyirányban szállító gépek csoportjába a csavarszivattyúk tartoznak. Ezek
tovább osztályozhatók. Lehetnek egy-, két- és háromcsavarorsós szivattyúk. A folyadék
átömlésének iránya szerint lehetnek egyirányú és kettős átömlésű (ellenáramú) gépek. Az
egyorsós szivattyú (11.9a. ábra) háza rendszerint gumi vagy gumi bevonatú. A kétorsós
csavarszivattyúk (11.8b — d. ábrák) egyes fajtáinál a két csavar együtt forgását külön
fogaskerekek biztosítják, amíg a háromorsós gépeknél (11.9e. ábra), ahol rendszerint egy
nagyobb átmérőjű orsóhoz két kisebb átmérőjű, úgynevezett zárborsó csatlakozik az együtt
forgást biztosító fogaskerekekre nincs feltétlenül szükség.

11.9. ábra Csavarszivattyúk

11.2. Volumetrikus gépek általános üzemi jellemzői

Jelen alfejezetben csak a gyakorlatilag összenyomhatatlan közeggel dolgozó volumetrikus
gépekkel foglalkozunk.

A gép geometriai kiképzéséből és méreteiből mindig meghatározható az a V térfogat,
amelyet a gép tökéletesen zárható munkatér esetén a géptengely egy teljes fordulata alatt
enged át. Ebből az úgynevezett geometriai térfogatáram:

Vnqvg =      ,                                                       (11.1)

ahol:

n — a gép tengelyének fordulatszáma;
V — a zárható m unkatér térfogata.
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Ez egy közepes érték; amihez képest a szivattyú folyadékszállítása, illetve az erőgép
(hidromotor) folyadéknyelése már ingadozik. A valódi közepes térfogatáramot qvk-val
jelölve a szivattyú volumetrikus hatásfokát az

vg

vk
v q
q

=η      ,                                                      (11.2)

hidromotorét pedig az

vk

vg
v q
q

=η                                                            (11.3)

egyenlet felhasználásával lehet meghatározni. Ezek az egyenletek a valódi volumetrikus
hatásfok jó közelítését adják csupán, hiszen elméletileg a geometriai adatokból számolható és
nem az energiaátalakítást végző alkatrész által valóban továbbított térfogatáramot tekintik.

A térfogat-kiszorítás elvén működő gépek esetében alapvetően a viszonylagosan igen
nagy szállítómagasságú gépekről van szó, vagyis a

g
ppHm ργ

∆
=

∆
≅                                                     (11.4)

közelítést is elfogadhatjuk. Ezzel a hidraulikus teljesítmény — a szivattyú hasznos vagy
motor összteljesítménye —:

pqHqP vkmvk ∆== γ      .                                         (11.5)

A fentiek alapján szivattyúnál:

Vnqq vvgvvk ηη ==

összefüggés miatt

pVnP v ∆=η      ,                                                 (11.6)

illetve motornál:

v

pVnP
η
∆

=      .                                                   (11.7)

A munkatérben létrejött nyomásváltozást ∆pe-vel jelölve, a hidraulikai hatásfok
szivattyúknál:

e
h p

p
∆
∆

=η      ,                                                   (11.8)

és motoroknál:



67

p
pe

h ∆
∆

=η      .                                                      (11.9)

Az elméleti teljesítmény szivattyúknál és motoroknál egyaránt

ee pVnP ∆=      ,                                                   (11.10)

és ezzel a mechanikai hatásfok szivattyúknál:

ö

e
m P

P
=η      ,                                                     (11.11)

illetve motoroknál:

e

h
m P

P
=η      ,                                                    (11.12)

ahol:

Pö — a szivattyú hajtásához szükséges teljesítmény;
Ph — a motor hasznos teljesítménye.

Mivel a szivattyú hasznos teljesítménye

ömhvehvehvvvk PPpVnpVnpqP ηηηηηηηη ==∆=∆=∆=      ,                (11.13)

illetve a hidromotor összteljesítménye:

mhv

h

hv

e

hv

e

v
vkö

PPpVnpVnpqPP
ηηηηηηηη

==
∆

=
∆

=∆==                           (11.14)

alakban irható fel. Nyilvánvaló, hogy a gépek hatásfoka

mhv ηηηη =                                                      (11.15)

szivattyúnál és motornál egyaránt.
A gépek tengelynyomatékával kapcsolatban is fontos megállapítások tehetők. Mivel a

tengelyen

ωMPt =

és

nπω 2=      ,

ezért a szivattyú hajtásához
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n
P

n
PM ö

πηπ 2
1

2
1

==

vagyis — a (11.6) egyenlet felhasználásával:

pVM
mh

∆=
ηηπ
1

2
1                                               (11.16)

nyomaték szükséges, míg a motor

n
P

n
PM h

π
η

π 22
1

==

vagyis — a (11.7) egyenlet alapján:

pVM mh ∆=
π
ηη

2
                                                   (11.17)

nyomatékot ad le. Tehát mindkét esetben — a hatásfokok változásaitól eltekintve —

pVM ∆~      ,                                                   (11.18)

azaz a tengelynyomaték az egy fordulatra eső térfogat-átbocsátás és a nyomásváltozás
szorzatával arányos.

11.3. A tömlős szivattyú

A tömlős szivattyú kiszorítóelemei (11.10. ábra) az 1 jelű görgők, amelyek a rugalmas anyagú
2 jelű tömlőt periodikusan összeszorítják, majd felengedik, miközben a folyadékot a
forgásirányba szorítják. Rendkívül egyszerű és olcsó szivattyú, amely 0,001—10 m3h-1

folyadékszállításra képes, legnagyobb szállítómagassága 25 m.

11.10. ábra Tömlős szivattyú
1 — görgő; 2 — tömlő.
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12. Csavarszivattyúk

A csavarszivattyú — más néven tengelyirányban szállító szivattyú — kiszorítóelemei forgó
csavarorsók. Az egyorsós csavarszivattyú (12.1. ábra) hengeres házában menetes csavarorsó
forog. A menetek a folyadékot maguk előtt tolva a szívótérből a nyomótérbe szállítják. A
nyomáskülönbség hatására részben a foghézag csavarvonal alakú csatornájában, részben az
orsó és a ház közötti résekben visszaáramlás lép fel, amely csökkenti a térfogatszállítást. Az
egyorsós csavarszivattyút csak ν > 1000 cSt viszkozitású folyadék szállítására használják.
Nagyobb nyomáskülönbségre kisebb menetemelkedést alkalmaznak. Az elméleti
folyadékszállítás a menetemelkedéssel egyenesen arányos. Az ábrán látható kettős beömlés a
tengelyirányú erők kiegyenlítését szolgálja.

12.1. ábra. Egyorsós csavarszivattyú kettős beömléssel

A többorsós csavarszivattyú (12.2. ábra) esetén a főorsó körül egy vagy több
tömítőorsó helyezkedik el. Az orsómenetek és a ház többszörösen elkülönítik a szívó- és a
nyomóteret. A menetek és a ház közé bezárt folyadék az orsó hossztengelye mentén a
szívótérből a nyomótér felé halad. A menetek közé zárt folyadéktest alakját haladás közben
nem változtatja. Ez a tulajdonsága főleg az élelmiszeriparban jelentős, ahol sok a kényes
folyadék, amely az erős keverés hatására megtörik. Ez más, nem newtoni (anomális)
folyadékok szállításánál is fontos lehet. Az orsók csapágyazása lehet külső, kétoldali belső
vagy egyoldali belső.

12.2. ábra. Háromorsós csavarszivattyú

A kenőképes folyadékot szállító szivattyúk csapágyait a folyadéktéren belül helyezik el.
A csapágyakat a szállított folyadék keni. A tömítőorsók mozgatását a főorsó végzi. A házból a
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főorsó hajtott végét vezetik ki és tömítik. A házon belül az orsókat két végükön csapágyazzák,
de gyakran elegendő azokat egyik végűkön csapágyazni, mert az egymásba kapcsolódó orsók
jól vezetik egymást. A 12.2. ábrán a főorsót kétoldalt, a tömítőorsókat csak egy oldalon
csapágyazták.

12.3. ábra Többorsós gépek menetszelvény kialakításai

Amikor a szállított folyadék nem kenőképes, folyadéktéren kívüli, többnyire külön
házrészben elhelyezett csapágyakat alkalmaznak. Ilyenkor a tömítőorsókat is a folyadéktéren
kívül elhelyezett fogaskerekekkel hajtják. A külső csapágy könnyen hozzáférhető. Hátránya
viszont a nagyobb méret, kenéséről külön kell gondoskodni és több a kivezetett tengelyvég és
tömszelence. A külső csapágyazású szivattyúkat a tengelyirányú erők és a nyomóoldali
(esetleg szívóoldali) tömszelence elkerülése végett kettős beömlésűre készítik.

12.4. ábra.  Excenter csavarszivattyú adagoló csigával
1 — orsó; 2 — állórész; 3 — bolygómozgást megengedő tengelykapcsoló; 4 — szállítócsiga;
5 — táptölcsér; e — excentricitás.
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Az excenter csavarszivattyú (12.4. ábra) kiszorítóeleme egy bekezdésű körszelvényű
csavarorsó, amely többnyire elasztikus anyagból (például gumi, kaucsuk vagy teflon) készített
állórészben forog. Az állórész furatát két bekezdésű "lóversenypálya" keresztmetszetű
csavarfelület határolja. Az orsó mozgása összetett. Saját tengelye körül forog, ugyanakkor
forgástengelye is körmozgást végez, amelynek sugara 2e. A háznak azért kell elasztikus
anyagból készülnie, hogy az orsó bolygómozgását követni tudja. A ház készülhet szilárd
anyagból is, ekkor az orsót kardántengely, vagy valamilyen más, bolygómozgást megengedő
tengelykapcsoló hajtja. Az ábrán bemutatott szivattyú erősen viszkózus, a már alig folyékony
közegek szállítására készült. A szállítandó közeget a tölcsér alatt forgó szállítócsiga továbbítja
a szivattyúhoz.

12.5. ábra

A többorsós csavarszivattyúhoz hasonlóan az orsó és az állórész között cellák
keletkeznek, amelyek a folyadékot a szivattyú tengelye mentén a szívótérből a nyomótérbe
szállítják.

Az excenter csavarszivattyú sokoldalú szállítógép. Híg és erősen viszkózus folyadékok,
szuszpenziók és paszták, illetve nedves, poros anyag szállítására is alkalmas.

Híg folyadékoknál a fordulatszám viszonylag nagy értéket is elérhet. A fordulatszám a
viszkozitás és a koptatóhatás függvénye.

12.1. A globoidszivattyú

A globoidszivattyú (12.6. ábra) kiszorítóeleme forgó globoid csiga, amely hengeres házban
forog. A tömítőorsó szerepét a csigakerék tölti be. Nagy viszkozitású és sűrű folyadékok,
pépek és zsírok szállítására használják. Maximális szállítómagassága akár 100 m és
folyadékszállítása 55 m3h-1 lehet. Fordulatszáma viszonylag nagy, n = 1000 ~ 1500 min-1,
ezért villamos motorral közvetlenül hajtható. A legnagyobb csonkátmérő 300 mm.

12.6. ábra. Globoidszivattyú
1 — globoid csiga; 2 — csigakerék; 3 — hengeres ház; 4 — nyomócsonk; 5 — szívócsonk.
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13. Dugattyús szivattyúk és motorok

13.1. Folyadékszállítási diagram

Dugattyús gép esetén az egy fordulatra eső elméleti térfogatszállítása:

sziAV d=     ,                                                      (13.1)

ahol:

z — a párhuzamosan dolgozó hengerek száma;
i — a működések száma;
Ad — a dugattyú aktív felülete;
s — lökethossz.

A geometriai folyadékszállítás:

snziAq dvg =      ,                                                    (13.2)

a közepes folyadékszállítás tehát szivattyúnál:

snziAq dvvk η=      ,                                                  (13.3)

illetve a közepes folyadéknyelés motornál:

snziAq d
v

vk η
1

=                                                    (13.4)

kifejezésből számolható.
A dugattyús gépet általában kisnyomásúnak nevezzük 20 bar-ig, közepes nyomásúnak

20 bar < ∆p < 100 bar között és akkor tekintjük nagynyomásúnak, ha ∆p > 100 bar.
Nagy szállítómagasságoknál a folyadék összenyomhatósága már nem hagyható

figyelmen kívül. Ilyenkor a henger töltése λAds — ahol λ < 1 — és ennek megfelelően a
szállított folyadék mennyisége is λqvk értékre apad.

A dugattyús szivattyú folyadékszállítását a dugattyú mozgástörvényei határozzák meg.
A qve pillanatnyi folyadékszállítás (folyadéknyelés) tehát a dugattyú v pillanatnyi
sebességétől függ, azaz:

vAq dve =      .

Ha forgattyús hajtóműről van szó, a pillanatnyi dugattyú sebessége:







 += ϕωω 2sin

2
sin

l
rtrv      ,                                      (13.5)

ahol:

r — a forgattyúkör sugara;
ω — a forgattyú forgási szögsebessége;
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l — a hajtórúd hossza;
ϕ — a forgattyúkar elfordulási szöge.

Végtelen hajtórudas kivitel, illetve 
r
l  > 20 esetében jó közelítéssel:

trv ωω sin=                                                       (13.6)

alakra egyszerűsíthető. Ezzel az elméleti folyadékszállítás közelítéssel:

trAq dve ωω sin≅                                                  (13.7)

és

ωrAq dve ≅max_      .                                               (13.8)

A 13.1. ábra egy egyhengeres, egyszeres működésű dugattyús szivattyú elméleti
folyadékszállítását mutatja a forgattyúkar elfordulási szögének függvényében. A szivattyú
csak minden második félfordulatkor szállít. A folyadékszállítást a löket mentén szinuszgörbe
írja le.

13.1. ábra  Egyhengeres szivattyú pillanatnyi folyadékszállítása

A folyadékszállítás görbéjének területe az egy löket alatt szállított folyadéktérfogatot
határozza meg, azaz a 2r = s helyettesítéssel:

rAsAtdtrAdtq dddve 2sin
00

=== ∫∫
ω
π

ω
π

ωω      .                             (13.9)

Egyhengeres, egyszeres működésű szivattyúnál egy teljes fordulat időtartamára eső
közepes folyadékmennyiség tehát

π
ω

π
max_

2
2 vedd

vg

qrA
T

sAq ===      ,                                    (13.10)

azaz a legnagyobb folyadékmennyiség 
π
1 -szerese.
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Az egyhengeres és kettősműködésű (z = 1 és i = 2) dugattyús szivattyú
folyadékszállítási görbéje szintén szinusz-görbe. Ilyen folyadékszállítási diagramot mutat a
13.2. ábra. Ekkor a geometriai folyadékszállítás:

π
ω

π
max_222 vedd

vg

qrA
T

sAq ===      ,                               (13.11)

az előbbinek természetesen kétszerese.

13.2. ábra Szimmetrikus kettősműködésű szivattyú folyadékszállítása

Ha a dugattyú hasznos felülete a dugattyú két oldalán nem azonos — például azért, mert
a dugattyúrudat nem vezetjük mindkét hengertéren keresztül — akkor természetesen a két
munkalöket folyadékszállítása sem egyenlő (13.3. ábra). Ekkor a hengertérfogatok aránya:

1

2

d

d

A
A

=ε      ,                                                      (13.12)

a geometriai folyadékszállítás pedig

ω
π
ε rAq dvg 1

1+
=

13.3. ábra Aszimmetrikus kettősműködésű szivattyú pillanatnyi folyadékszállítása

Az egyhengeres és kettősműködésű szivattyú folyadékszállítása, amint láttuk, már
egyenletesebb, mint az egyhengeres egyszeres működésűé volt.

Ha a folyadékszállítást még egyenletesebbé akarjuk tenni, akkor több (többnyire
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kettősműködésű) hengert kapcsolunk párhuzamosan. Egy háromhengeres, egyszeres
működésű — úgynevezett triplex szivattyú — (z = 3; i = 1) folyadékszállítási diagramja
(13.4. ábra) már nagy egyenletességet mutat.

13.4. ábra Triplex szivattyú pillanatnyi folyadékszállítása

13.2. Az indikátordiagram és szívóképesség

A dugattyús szivattyú változó folyadékszállítása a hengerhez közvetlenül csatlakozó szívó- és
nyomócsőben az áramló folyadék sebességét egyértelműen meghatározza. A folytonosság
törvényének alapján a szívócsőben áramló folyadék sebességének legnagyobb értéke:

v
dv r

A
A

A
q

c ωη
11

max_
max_1 ==      ,                                      (13.13)

ahol:

A1 — a szívócső átmérője.

E sebesség a dugattyú sebességével arányos. Hasonló mozgástörvényt követ a
nyomócsőben áramló folyadékoszlop is.

Az áramló folyadék gyorsulása — a sebességhez hasonlóan — a dugattyú gyorsulásával
arányos. Így például a szívócsőben:

tr
A
Aa

A
Aa dd

v ωωη cos2

11
1 ==      ,                                    (13.14)

ahol:

tr ωω cos2 — a dugattyú gyorsulása végtelen hosszúnak tekintett hajtórúd esetén.

A folyadékszállítás egyenlőtlenségéből eredő folyadékszállítási zavarok közül első
helyen említjük az áramlás egyenlőtlenségéből származó nyomásingadozást.

Legyen a nyomás abszolút értéke abban a térben, ahonnan a szivattyú szív: p1. A

nyomásból számítható 
g

p
ρ

1  nyomásmagasságnak kell fedeznie a szívóütem alatt a H1 statikus

szívómagasságnak, az l1 hosszúságú és A1 keresztmetszetű szívócsőben áramló folyadék
tehetetlenségi ellenállásának és áramlási veszteségmagasságának, végül a szelepek
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veszteségmagasságának értékét.
Egyszeres működésű dugattyús szivattyú relatív nyomásingadozása a 13.5. ábra alapján:

kk p
pp

h
hhp minmaxminmax

0
−

=
−

=δ      .                                  (13.15)

A relatív nyomásingadozást a nyomásegyenlőtlenségi foknak is nevezhetjük. Teljesen
hasonlóan számolható a szívó oldali nyomásingadozás is.

Pontosabb számításoknál természetesen a szelepellenállást is figyelembe kell venni, de
nem követünk el jelentős hibát, ha ezt figyelmen kívül hagyjuk. Az áramlási
veszteségmagassággal itt számolni nem kell, mivel a holtpontokban ez zérus, és a nyomások
szélső értékei éppen a holtpontokban lépnek fel.

A szivattyúüzem zavartalansága céljából megfelelő méretű légüst alkalmazásával a
nyomásegyenlőtlenségi fokot szívóvezetékben δp0 ≤ 0,1 ~ 0,05, és nyomóvezeték esetén
pedig δp0 ≤ 0,05 ~ 0,02 értékre korlátozzuk.

13.5. ábra Egyszeres működésű dugattyús szivattyú nyomásingadozása

13.6. ábra Indikátor diagram
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Ezt a feltételt légüst nélküli szivattyú csak kis fordulatszám és rövid csővezeték esetén
tudja teljesíteni. Kedvezőtlen esetben a nyomásingadozás akkora is lehet, hogy a
folyadékoszlop elszakad.

Az eddigiek folyamán a hengertérben uralkodó nyomás időbeli változását vizsgáltuk.
Ezzel szemben a nyomások változását legszemléletesebben mutató indikátordiagram a löket
függvényében ábrázolja a nyomásmagasság változását.

Az eredő nyomásmagasságok görbéjét a rész-nyomásmagasságok megfelelő
összegezésével nyerjük. A 13.6. ábra egy ilyen indikátor-diagramot mutat. A rész--
nyomásmagasságok változását és egymásra helyezésének módját az ábra világosan feltünteti.
A diagram jobb felső és bal alsó sarkában található csúcsok — a (hsz2)max és (hsz1)max értékek
— a nyomó, illetve szívószelep nyitásához szükséges nyomás-. illetve depresszió-többletet
jelentik.

Légüst nélküli szivattyú szívó-, illetve nyomócsövében a folyadékoszlop a
nyomásingadozás következtében el is szakadhat, ha a nyomás abszolút értéke, valahol a
csövek mentén, az adott hőmérséklethez tartozó telített gőz nyomására süllyed.

A megengedhető legnagyobb szívómagasságnak a kavitáció, illetve a folyadékoszlop
elszakadásának veszélye szab felső határt. A megengedhető maximális szívómagasságot
ismert folyadékhőmérséklet esetén tehát az a körülmény határozza meg, hogy a
folyadékoszlop elszakadása a szívóoldalon az adott szívómagasság mellett semmi esetre se
következhessék be. A szállított folyadék hőmérsékletének emelkedésével a telített gőz
nyomása is emelkedik, és ezzel a megengedhető szívómagasság csökken annyira, hogy
negatív is lehet, vagyis már hozzáfolyásra van szükség.

Dugattyús szivattyúknál a szívómagasság megengedhető legfelső határát úgy szabjuk
meg, hogy a hengertérben a nyomás abszolút értéke a szívóütem elején a szállított
folyadéknak az adott hőmérséklethez tartozó telítettgőz-nyomását közvetlenül a nyomószelep
alatt — mivel ezen a helyen lép fel a legnagyobb depresszió — éppen elérje.

13.7. ábra Felvett indikátor diagram

A szívómagasság megengedhető legnagyobb értéke negatív is lehet. Ebben az esetben
szívásról nem lehet szó, a szivattyú 13.7. ábra "hozzáfolyással" dolgozik.

Légüsttel rendelkező szivattyú műszerrel felvett indikátor diagramja a 13.7. ábrán
bemutatotthoz képest olyan jellegzetes eltéréseket mutathat, amelyekből a gép egyes
alkatrészeinek hibás működésére is következtethetünk. Így például a szívószelep elkésett
zárására utal a 13.8. ábra a) képének jobb oldali torzulása, míg a b) kép baloldali elfajulása a
nyomószelep késői zárására utal. A c) képből a szívószelep tömítetlenségére lehet
következtetni, a d) ábra viszont arra utal, hogy a szívóütem alatt összenyomható közeg —
valamilyen gáz — jutott a hengertérbe.
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13.8. ábra Hibás szivattyúk indikátor diagramjai
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14. A légüst

A dugattyús szivattyú szakaszos működése lüktető folyadékmozgást létesít a szívó- és a
nyomóvezetékben, amely a henger és a csővezeték közé iktatott rugalmas taggal, a légüsttel
mérsékelhető.

A légüst működése és méretezésének menete a 14.1. ábrán tekinthető át, amely
egyhengeres, egyszeres működésű dugattyús szivattyú nyomó-légüstjének üzemviszonyait
szemlélteti, feltüntetve a légtérfogat és a folyadékszállítás időbeli változását. Feltételezve,
hogy a légüst a folyadékszállítást tökéletesen kiegyenlíti, tehát a csővezetékben a közepes
folyadékszállításnak megfelelő qvk térfogatáram áramlik, továbbá a volumetrikus hatásfok és a
töltési fok egy. Amikor a dugattyú a közepes folyadékszállításnál többet szállít, a légüst a
többletet tárolja, a folyadékszint emelkedik és a légtér nyomása nő. Amikor a pillanatnyi
folyadékszállítás a közepes folyadékszállításnál kisebb, a rugóként működő összenyomott lég-
párna a hiányt a légüstből a nyomóvezetékbe nyomja. A tárolandó J folyadéktérfogat a
lökettérfogattal arányos.

A ν térfogatarány a párhuzamosan kapcsolt hengerek számának, a működésszámnak és
a forgattyú-elékelés szögének függvénye. A folyadékszállítás diagramjából számítással, vagy
a terület planimetrálásával határozható meg. Értékét néhány fontosabb esetre a 14.1. Táblázat
mutatja.

14.1. ábra. A légüst működése

A légüst méretezésekor a légtérfogatot kell meghatározni. A nyomásegyenlőtlenségi
fokot felvéve korlátozzuk a légüstben a nyomásingadozást. A nyomásegyenlőtlenségi fok
szokásos értékei:

szívó-légüst: δp ≤  0,1   ~  0,05
nyomó-légüst:  δp ≤ 0,05 ~ 0,02.

A légüst közepes légtérfogatát két követelmény határozza meg :
 Fogadja be a tárolandó J folyadéktérfogatot az előírt nyomásegyenlőtlenségi fok

túllépése nélkül.
 A légüstből és a csatlakozó csővezetékből álló lengő rendszer sajátfrekvenciája ne essen

egybe a dugattyúk mozgása által gerjesztett frekvenciával.



80

A maximális térfogat értéke néhány fontosabb esetre a 14.1. Táblázatban található. A légüst
össztérfogatát ennél legalább 20 %-kal nagyobbra választják, hogy a légpárna mindig a
légüstben maradjon.

A légüst állandó felügyeletet kíván. A szívóoldali légüstben az abszolút nyomás kicsi,
ezért levegő vagy gáz válik ki a folyadékból. A fölös lég-, illetve gázmennyiséget
folyamatosan el kell távolítani.

Henger szám Működésszám Forgattyú
elékelés

Térfogatarány Gerjesztési szám

z I ϕ ν K
I 1 — 0,55 1
1 2 — 0,21 2
2 2 90° 0,042 4
3 1 120° 0,009 6

14.1. Táblázat. Térfogatarányok értékei

A 14.2. ábra egy kettősműködésű szivattyú szívóoldali légüstjét ábrázolja. A légüst
házát gépalapként képezték ki. Általában a légüstöt igyekeznek a hengerek közelében
elhelyezni. A fölös levegő eltávolítására a merülő csöveknek a folyadékszint alá nyúló végeire
kis furatokat készítenek. Ezeken keresztül a szivattyú minden szívóütem alatt kis mennyiségű
levegőt is elszív. A szívócsonkot célszerű a merülő csövek alsó vége alatt csatlakoztatni. Arra
is ügyelni kell, hogy a szívóvezetékből a folyadék ne tudjon iránytörés nélkül a merülőcsőbe
jutni. Gyakran előfordul ugyanis, hogy a szivattyú hirtelen nagyobb mennyiségű levegőt szív
be. Iránytöréses vezetés esetén a légzsák a légüst légterébe kerül, és onnan a szivattyú a
furatokon át fokozatosan távolítja el. A folyadékszint hullámzását hullámtörő lemezek
csökkentik és megakadályozzák, hogy a merülőcső vége a szabadba kerüljön és a dugattyú
levegőt szívjon. Célszerű a nyomóoldali légüstöt közvetlenül a nyomószelepek fölött
elhelyezni és a folyadékot iránytöréssel átvezetni (14.3. ábra).

14.2. ábra.  Kettősbeömlésű szivattyú szívóoldali légüstje
1 — szívószelep; 2 — merülőcső; 3 — szívócsonk; 4 — furatok; 5 — hullámtörő lemezek.

A nagyméretű légüstöket nehéz a szivattyún elhelyezni. Ilyenkor a nyomószelep fölé
egy kisebb légüstöt szerelnek, és a nagyot közvetlenül a szivattyú mellett állítják fel. Esetleg
több szivattyúnak lehet közös légüstje.

A folyadék gázelnyelő képessége a nyomás fokozásával nő. A nyomó-légüst légterét a
megnövelt nyomású folyadék állandóan csökkenti, ezért lég-, illetve gázutánpótlásról kell
gondoskodni. Kis szállítómagasságú kisebb szivattyúkban a légutánpótlást a hengertérhez
csatlakoztatott légbeszippantó szelep végzi (14.4. ábra). Ez kisméretű visszacsapó szelep,
amelyen keresztül a dugattyú minden szívóütem alatt kevés levegőt szív be, majd azt a
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nyomóütem alatt a légüstbe nyomja. A szelepemelkedés és ezen keresztül a légmennyiség az
állítócsavarral beállítható. A légbeszívás rontja a henger töltési fokát. ezért 10 bar
nyomóoldali nyomás fölött külön kis kompresszor pótolja a levegőt.

                               
14.3. ábra Nyomóoldali légüst           14.4. ábra Légbeszippantó szelep

Bizonyos esetekben a szállított folyadék nem érintkezhet a levegővel. Például a kazán-
tápszivattyú légüstjéből a tápvízzel a kazánba kerülő oxigén a kazánfalon roncsolást okozhat.
A 14.5. ábra légüstjében a folyadékteret a légtértől úszó dugattyú zárja el. A folyadék a
levegővel csak a henger és a dugattyú közötti keskeny résben érintkezik. A vízszintes síkú
dugattyúbordák között helyet foglaló folyadék levegővel teljesen telített és így további
levegőt már nem vesz fel. A folyadék és a légtér tökéletesen elválasztható egymástól a
megfelelő térfogatváltozást megengedő membránnal.

A levegő és a folyadék keveredése úgy is megakadályozható, hogy a légüst gáz terét a
szállított folyadék gőzével töltjük ki.

A légüstöt, amennyiben az üzemi viszonyok megengedik, szintmutató üvegcsővel látják
el, amelyben a folyadékszint és ennek lüktetése állandóan ellenőrizhető. A helytelenül
beállított folyadékszint káros a szivattyú üzemére.

Hosszú csővezetékre dolgozó szivattyú indításához külön indító légüst szükséges. A
csőben levő folyadéktömegnek a teljes sebességre való felgyorsításához idő kell és a szokásos
méretű nyomóoldali légüst térfogata nem elegendő a dugattyú áltat szállított térfogatáram-
többlet tárolására.

5. ábra. Úszódugattyús légüst
1 — nyomóvezeték, 2 — záró szelep, 3 — víztelenítő szelep, 4 — manométer záró szelepe,
5 — manométer, 6 — úszódugattyú, 7 — a nyomólevegőt elzáró szelep, 8 — légvezeték
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15. A szelep

A szelep lehet kényszervezérlésű, vagy önműködő. A dugattyús szivattyúban többnyire
önműködő szelepet alkalmaznak. Szerkezete a gép méretétől, a szállított közegtől, a
löketszámtól és a szállítómagaságtól függ. Lassújárású (n ≈ 60 min-1) szivattyúban megfelelő
a súlyterhelésű szelep, nagyobb löketszámnál pedig rugóterhelésű szelepet alkalmaznak.

Az egyszerű szerkezetű csapószelep kis nyomáskülönbség ellenében, alárendelt helyen
(például kéziszivattyúban) használják. A 15.1. ábra egy bőrlemezzel tömített súlyterhelésű, a
15.2. ábra pedig gumilemezes csapószelepet mutat. A 15.3. ábra kúpos súlyterhelésű szelepet,
míg a 15.4. ábra egy rugóterhelésű tányérszelepet szemléltet.

15.1. ábra  Súlyterhelésű csapószelep
1 — szelepülés; 2 — szeleptányér; 3 — tömítés; 4 — a tömítést leszorító fémlemez;
5 — forgástengely

15.2. ábra Gumilemezes csapószelep
1 — ütköző; 2 — gumilemez; 3 — szelepülés; 4 — bordák.

15.3. ábra.  Súlyterhelésű kúpos szelep
1 — szeleptest; 2 — vezetőbordák; 3 — szelepülék; hmax — maximálós szelepemelkedés.

A 15.5. ábrán látható golyósszelepet sűrű vagy szennyezett folyadék esetén
alkalmazzák. A golyó fémből, gumiból, műanyagból, illetve az utóbbiakkal bevont fémből
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készülhet. A golyósszelep nem tömít tökéletesen, mert nem csiszolható be. Az α felfekvési
szög 90°-nál kisebb, nehogy a golyó beszoruljon.

A 15.6. ábra a nagyobb folyadékszállítású szivattyúk gyűrűsszelepét mutatja.

15.4. ábra. Rugóterhelésű tányérszelep

A szelep mozgásviszonyai a 15.4. ábra példáján és annak jelöléseivel az időben állandó
folyadékszállítás és szelepemelkedés esetét vizsgálva a szelepet elhagyó folyadék sebessége:

γ
ϕ pgv ∆

= 22      ,                                                  (15.1)

ahol:

ϕ — sebességtényező;
∆p — a szelep ki- és beömlő felületei közötti nyomáskülönbség.

15.5. ábra. Golyószelep

Az A2 felületű szeleptányérra ható ∆p nyomáskülönbséggel a szeleptányér folyadékban
mért G súlya és az R rugóerő tart egyensúlyt:

2A
RGp +

=∆      .

Az átáramló folyadék impulzusváltozásából erdő kis erőhatásokat elhanyagolva, a
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γγ 2A
RGpb +

=
∆

=                                                   (15.2)

nyomásmagasságot fajlagos szelepterhelésnek nevezzük. A szelepet elhagyó qv2 térfogatáram:

22 Khvqv α=      ,                                               (15.3)

ahol:

α — a szűkítési (kontrakciós) tényező;
K  — a kiömlő felület kerülete.

15.6. ábra. Gyűrűsszelep

A qv térfogatáram áthaladásához szükséges szelepemelkedés az (15.1), (15.2) és (15.3)
kifejezésekből, bevezetve a

ϕαµ =

szelepátfolyási számot:

gbK
qh v

2
2

µ
=      .                                                 (15.4)

A továbbiakban a nyomószelep emelkedése és a rajta átfolyó térfogatáram időben
változik. Végtelen hosszú hajtórudat feltételezve a szelep alá érkező térfogatáram pillanatnyi
értéke:

)sin(1 tArqv ωω=      ,                                              (15.5)

ahol:

A — a dugattyú működő felülete;
r — a dugattyú forgattyú körének sugara.

A löket első felében a folyadékszállítás növekszik, a szelep emelkedik. Az érkező
folyadék egy része kitölti a szelepemelkedés által szabaddá tett dV térfogatot (15.7. ábrán
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kétszeresen vonalkázott) és csak qv2 áramlik tovább:

dtqdVdtq vv 21 +=

Mivel

dhAdV 2=      ,

és a (15.4) és (15.5) összefüggéseket helyettesítve a

)sin(2

22

tr
A
Ah

A
gbK

dt
dh ωω

µ
=+

elsőrendű, inhomogén, lineáris differenciálegyenlethez jutunk. Az egyenletben a b fajlagos
szelepterhelést állandónak — bár a (15.2) összefüggésben az R rugóerő a szelepemelkedés
függvénye — tekintve, a differenciálegyenlet megoldása:

)sin(max δω −= thh      ,                                              (15.6)

ahol:

gbK
A

2
tg 2

µ
ωδ =      .

15.7. ábra.  Vázlat a szelepemelkedés meghatározásához

Feltételezve, hogy δ kicsi, azaz δ  ≈ tg δ  és cos cos δ  ≈ 1 :

gbK
Arh

2max µ
ω

=      .

A szelepet elhagyó térfogatáram:

)sin(2 δωω −= tArqv      ,

tehát a qv2 térfogatáram δ szöggel késik a qv1-hez képest (15.8. ábra).
A valóságos szelepemelkedést a ϕ forgattyúszög függvényében mutatja a 15.9. ábra.
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A szelep csak a holtpont után nyit és zár.  A nyitás kezdetben gyors, gyorsabb, mint
amit az elméleti szinuszgörbe előír. Ezután a szelep vsz sebessége fokozatosan csökken, sőt
egyes esetekben egy pillanatra meg is állhat. A továbbiakban a szelep közel állandó
sebességgel emelkedik. A maximális szelepemelkedést 90O-nál nagyobb forgattyúszögnél éri
el.

A szelepsüllyedés közel állandó, de az emelkedésnél nagyobb sebességű. Mérsékelt
löketszámnál (n ≈  110 min-1) a zárás előtti pillanatban a sebesség lecsökken, mivel a
szeleptányér és a szelepülék közötti folyadék réteg csökkenti a zárási sebességet. A
löketszámot növelve (n ≈ 150 min-1) a fékező hatás elmarad, a szelep ütésszerűen zár, ami
tönkreteszi a tömítő felületeket és töréshez vezethet. Ilyenkor a szelep csattog. A szelep
megfelelő működésének egyik ismérve, hogy a szelepek hangját egyáltalán nem, vagy csak
egész halkan lehet hallani.

15.8. ábra. A szelephez érkező és a szelepet elhagyó térfogatáram fáziseltolódása

                                 
15.9. ábra. Szelepemelkedés a forgattyúszög függvényében

folytonos vonal — a mért görbe; szaggatott vonal — elméleti görbe (D=0)

Az elméleti szelepsebességet a (15.6) egyenlet idő szerinti deriváltja adja:

)cos(
2

2

δω
µ

ω
−= t

gbK
Arvsz                                            (15.7)
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Záráskor a (15.6) egyenlet mindkét oldala zérus, ami az πδω =−t  esetben teljesül. Ezt
a (15.7) összefüggésbe helyettesítve a zárási sebesség abszolút értéke:

gbK
Arvsz 2

2

µ
ω

=      .                                                (15.8)

A 15.9. ábra szerint az elméleti szelepsebesség nem egyezik meg teljesen a valósággal.
Mégis a (15.8) képletből kiolvashatók a szelepcsattogás elkerüléséhez, vagyis a zárási
sebesség csökkentéséhez szükséges intézkedések. Ezek:

 a szivattyú fordulatszámának csökkentése;
 a szelep K kerületének növelése;
 a fajlagos szelepterhelés növelése;

A szelep kielégítő működését biztosító irányértékek:
A szelephez érkező folyadék átlagsebessége:

v1 = 0,75 ~ 1,0 ms-1 adagoló és a nagy szívómagassággal üzemelő szivattyúk
v1 = 1,0 ~ 2,0 ms-1 hozzáfolyással üzemelő, vagy nagy a szállítómagasságú szivattyúk

A szelepet elhagyó folyadék sebessége:

v2 = 1,5 ~ 2,0 ms-1 kis szállítómagasság
v2 = 2,0 ~ 10,0 ms-1 közepes szállítómagasság
v2 = 10,0 ~ 25,0 ms-1 nagy szállítómagasság

A szelep zárási sebessége:

vsz = 0,08 ~ 0,13 ms-1, nagy fordulatszámú szivattyúnál vsz = 0,2 ms-1

A µ = ϕα szelepátfolyási szám:

tányérszelep esetén:
κ

µ
51

1
+

=

kúpos ülésű szelepre:
κ

µ
+

=
5,0
1

ahol:

κ — a ki- és a beömlő felületek aránya.

A legnagyobb szelepemelkedés:

hmax = 4 ~ 6 mm szennyezetlen folyadék
hmax = 12 mm szennyezett folyadék
hmax = 4 mm nagy fordulatszámú szivattyú

A szelepzárás késésének szöge: δ ≈5O.
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Súlyterhelésű szelep alkalmazható, ha n ≈ 60 ~ 80 min-1.

A kényszervezérlésű szelepet hidraulikus vagy elektromágnes működtetésű szerkezet
nyitja és a szeleprugó zárja (15.10. ábra). A működtető szerkezetet a szivattyúhajtóműről
vezérlik. A szelep csaknem az egész löket alatt teljesen nyitva van. Az ábrán a szelep
hidraulikus szervomotor nyitja. Elsősorban szívószelepekben alkalmazzák:

 a szívóképesség növelésére például, ha vákuumtérből kell szívni;
 nagy koncentrációjú szuszpenzióknál, lerakodásra és csomósodásra hajlamos közegek

szállításánál.

15.10. ábra Hidraulikus vezérlésű golyószelep
1 — szelepgolyó; 2 — záró rugó; 3 — dugattyú; 4 — rugó;
5 — a működtető folyadék hozzá-, illetve elvezetése

Alkalmazzák még a megkerülő vezeték vezérelt idejű nyitva tartására.
A 15.11. ábra a forgótolattyús vezérlés vázlatát mutatja.

15.11. ábra Forgótolattyús vezérlés
1 — szívócsonk; 2 — forgótolattyú; 3 — nyomócsonk; 4 — dugattyú.

A 15.12. ábrán tárcsás vezérlésű axiáldugattyús szivattyú látható. Az (1) forgórész
furataiban (hengereiben) elhelyezkedő (3) dugattyúk gömbcsuklóval kapcsolódnak a (9)
csúszótalpakhoz, amelyek az (5) állítható ferde tárcsára támaszkodnak. A dugattyúkat rugó
szorítja az álló tárcsának. A hengerek jobb oldali végén kiképzett furatok a (6) vezérlőtárcsa
félkör alakú kivágásai felett mozognak. A szívóütem alatt a (7) szívónyílással, a nyomóütem
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alatt a 8 nyomónyílással vannak összekötve. A dugattyúk lökete az (5) tárcsa ferdeségének
változtatásával szabályozható.

15.12. ábra  Tárcsás vezérlésű axiáldugattyús szivattyú



90

16. A fogaskerék-szivattyúk

A fogaskerék-szivattyú kiszorítóelemei egymáson legördülő fogaskerekek. A ház és a
fogárkok cellákat alkotnak, amelyek a folyadékot a szívótérből a nyomótérbe szállítják. A
szívóteret a nyomótértől a kapcsolódó fogak tömítik el. Csak kenőképes folyadék szállítására
alkalmas. Nagy fordulatszámmal járatható és megfelelő konstrukció esetén 250 bar
nyomáskülönbség előállítására is alkalmas.

A legegyszerűbb kivitel a 16.1. ábrán bemutatott gép egyenes fogazattal. Ha a fogas-
kerekeket a jelzett értelemben forgatjuk, akkor a kerekek a foghézagokban a folyadékot
körbehordják, majd a fogak kapcsolódásakor a fogak a foghézagokból a folyadék nagy részét
kiszorítják. A nyomótérből a szívótérbe a visszaáramlást azzal akadályozzák meg, hogy a
fogaskerekek a házba — axiális és radiális értelemben is — csak kis hézagokkal illeszkednek.
Ez természetesen azt jelenti, hogy az ilyen gépeket igen gondosan kell elkészíteni, mert túl
nagy rések rontják a gép hatásfokát, míg ha túl kicsik a rések, akkor a gép berágódhat és
tönkremehet. Nagyobb viszkozitású közegekre készült gépek rései nagyobbak lehetnek, mint
a kis viszkozitásúakéi.

16.1. ábra Egyszerű fogaskerék-szivattyú

Kis viszkozitású közegeknél a fordulatszám értéke 1500 min-1-nál nagyobb csak
nyílfogazattal lehet, de ezzel sem lépik át általában az n = 13000 min-1 felső határt. Minél
nagyobb a közeg viszkozitása, annál kisebb fordulatszám alkalmazható.

16.2. ábra Fogaskerék-szivattyú geometriai szállítása
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Egyfokozatú egyszerűbb szerkezeti-kialakítású fogaskerék-szivattyúknál a nyomás
rendszerint nem haladja meg a ∆p = 20 bar értéket, míg precíziós kiviteleknél ez akár 160 ~
300 bar is lehet A szállított közepes folyadékmennyiség 5 lmin-1 és 7500 lmin-1

nagyságrendek között szokott lenni.
A fogaskerék-szivattyú geometriai szállítása a 16.2. ábra alapján könnyen felírható. Ha

az alsó kerék dφ szöggel elfordul, akkor az A1B1 fogfelület egy kis területet tol maga előtt a
nyomótérbe. A kapcsolásban levő D1C1E1 fogfelület viszont a C1E1 részt visszaviszi a
szívótérbe. A szállítást tehát az „A1B1 – C1E1 = C1D1” rész határozza meg. Mivel a C1D1
szakasz a foggörbe kapcsolási ponton kívül eső része, belátható, hogy a folyadékszállítás a
hajtókerék minden fogánál zérus és egy maximális érték között ingadozik.

Ha a kerék szélessége b, akkor a 16.2. ábra jelöléseivel:

bdrrdqv 11 ω=

és ezzel a hajtókerék folyadékszállítása:

( )2
1

2
1

1
11 2

1

1

x

R

r
v rRbbdrrq

x

−== ∫
ωω      .                                      (16.1)

A hajtott kerékre teljesen hasonlóan

( )2
2

2
2

2
2 2 xv rRbq −=

ω      .                                             (16.2)

A fogaskerék-szivattyú pillanatnyi geometriai folyadékszállítása ezekkel

21 vvve qqq +=      ,                                                 (16.3)

vagyis helyettesítés után — ha a két fogaskerék szögsebessége azonos:

( )VAbr
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1 ωω      ,                  (16.4)

ahol:

z1 —  a hajtó kerék fogszáma;
z1 —  a hajtott kerék fogszáma;
A — állandó:

2
2

2

12
1 R

z
zRA +=                                                      (16.5)

V — a kerekek pillanatnyi helyzetének (és így az idő) függvényében periodikusan
változik, mivel a kapcsolási ponthoz tartozó rx1 és rx2 forgás közben változik:
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zrV +=     .                                                (16.6)

A gép közepes geometriai szállítását a fog gördülőkörön vett

ϕdrds 11 =

elemi elmozdulását bevezetve, (lásd a 16.2. ábrát) a fogelem

∫=
1

0
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1

1 t

vevg dsq
t

q                                                     (16.7)

összefüggés adja, ahol az 1 index a hajtókerékre utal és t1 az osztás a hajtókerék osztókörén.
A fogaskerék-szivattyúk közepes folyadékszállítása:

∫=
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1
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vk dsq
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q η      ,                                             (16.8)

illetve a fogaskerékmotor közepes folyadéknyelése:
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     .                                            (16.9)

A közepes geometriai szállilást közvetlenül is felírhatjuk, ugyanis

Vnqvg =      ,

ahol:

V — a geometriai méretekből számítható egy fordulatra eső térfogat-kiszorítás.

16.3. ábra A kihasználási fok meghatározása

Legyen egy foghézag területe A, a kerék szélessége b, akkor egy kerék egy fordulat alatt
a kerületen z fogszám esetén:

zAbV ='

térfogatot visz körbe. Ha két egyforma kerék van, akkor együttesen:
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zAbV 2'=      .

A kapcsolódáskor azonban a kapcsolódó fogak az A foghézag-területnek mondjuk A'
részét kiszorítják, az A-A' területnek megfelelő térfogatot a szívóoldalra visszavisznek.
Eszerint a szállítás szempontjából csak az A' = λA terület jön számításba (16.3. ábra
vonalkázott része). A  λ tényező az úgynevezett kihasználási fok. Az egy fordulatra eső
geometriai térfogat-kiszorítás tehát

zAbV λ2'=      ,                                                 (16.10)

Így a szivattyú közepes folyadékszállítása:

zAbnq vvk λη2=      ,                                              (16.11)

illetve a motor közepes folyadéknyelése:

Abnzq
v

vk η
λ2

=                                                    (16.12)

alakban írható fel.
Ha egynél több fogpár kapcsolódik egyszerre, akkor a két kapcsolódó fogpár közé

beszorult folyadékban igen nagy nyomásingadozások lépnek fel, mivel ezen tér térfogata a
kerekek elfordulása során változik. A nyomásingadozás megszüntetésére a fogak
kapcsolásának a helyét, amikor azok a szivattyúzás szempontjából működésbe lépnek, a
fogaskerekek homlokfelületeinél megfelelően kiképzett tömítésekkel szabályozzuk (lásd a
16.1. ábra "3" jelű hornyait). Ez az úgynevezett hidraulikus vezérlés. Ha ugyanis a
homloktömítés sehol sincsen megszakítva, akkor a homlokfelületek tömítő hatása a fogak
kapcsolódásának kezdetétől a kapcsolás befejezéséig érvényesül. Más a helyzet azonban
akkor, ha a homloksíkokon a kapcsolás kezdőpontjában nincs tömítés, mert ekkor a fogak
érintkezése még nincsen befolyással a szivattyúzásra, hiszen a fogak szivattyúzásban való
részvétele csak ott fog megkezdődni, ahol az oldaltömítés is megkezdődik.

A foghézagba zárt folyadék káros nyomásemelkedésének megakadályozására más
megoldások is ismeretesek. Ilyet mutat például a 16.4. ábra vázlata. Eszerint a foghézagokat
furatok kötik össze az álló tengelybe mart csatornákkal és a nyomáskiegyenlítődés ezeken
keresztül lehetséges.

16.4. ábra Nyomáskiegyenlítő csatornák kialakítása
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16.1. A nyomáseloszlás és a csapágyterhelés fogaskerék-szivattyúknál

A csapágyterhelés meghatározásához kétféle erőhatást kell figyelembe vennünk. Ezek a
fognyomásból keletkező mechanikai erők és a folyadéknyomás következtében fellépő
hidraulikus erők. A fognyomásból eredő csapterhelés különösen nagynyomású szivattyúknál
alárendelt jelentőségű, a döntő részt a folyadéknyomásból adódó terhelés adja.

A nyomóteret a szívótértől a fogaskerekek kapcsolódása zárja el. A fogaskerekek
kerületének a nyomó-, illetve a szívótérben levő részére egyenletes nyomás hat. A
fogaskerekeknek a szivattyúház által körülzárt fejhengere és homloklapja mentén működéshez
szükséges kis hézag található, ami természetesen állandó tömítetlenséget jelent. Ezen a részen
a foghézagokban a nyomás állandónak tekinthető, és az egyes foghézagok között a fogfej
mentén változik oly módon, hogy a fejhenger mentén a szívótérből a nyomótérbe jutva a
nyomás a szívótér nyomásáról a nyomótér nyomására növekszik. Nem követünk el nagy
hibát, ha a fejhenger mentén a nyomást lineárisan változónak tekintjük, vagyis a
nyomáseloszlásból adódó csapterhelést az 16.5. ábrán jelzett eloszlásból számoljuk:

 a teljes nyomótéri nyomás körülbelül 90°-os íven hat;
 az előzőtől kezdve — a szívótér felé haladva —, a nyomás 180°-os íven át egyenletesen

csökken le a szívóoldali nyomásra.

16.5. ábra Fogaskerekekre ható erők meghatározása

Az ábrán a szívóoldalhoz képest jelentkező nyomásemelkedést tüntettük fel.
Ha a nyomó- és szívótér közötti nyomáskülönbséget ∆p-vel jelöljük, akkor a 16.5. ábra

’A’ pontjából mért φ központi szöghöz a ∆pφ nyomásemelkedést rendelve nyilvánvaló, hogy

π
ϕ

ϕ pp ∆=∆      ,                                                    (16.13)

és ezzel b szélességű kerék esetén, elemi ívhosszon — az ábra szerinti 0 ≤ φ ≤ π  szakaszon :

ϕ
π
ϕϕϕ dpbRRdpbdF ∆=∆=                                             (16.14)

középpont felé mutató erő hat. Ennek vízszintes komponense a
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ϕϕϕϕϕϕ
π

dCdpbRdFx coscos 1=
∆

−=                                  (16.15)

összefüggésből adódik. A negatív előjel a

π
pbRC ∆

−=1                                                       (16.16)

kifejezésben abból adódik, hogy az erő a középpont felé mutat.

Az ábra szerinti 
2

3πϕπ ≤≤  szakaszon a teljes nyomótéri nyomás hat, azaz:

ϕϕϕϕ dCdpbRdFx coscos 2=∆−=                                     (16.17)

összefüggéssel számolva, ahol:

pbRC ∆−=2      ,                                                  (16.18)

Az eredő csapterhelés komponensei a (16.15) és (16.17) összefüggésekkel megadott
elemi erők integrálásával és összegzésével adódnak:
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π

π

π

ϕϕϕϕϕ dCdCFx                                        (16.19)

alakban adódik. Az integrálást végrehajtva:

[ ] [ ] 21
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201 2sincossin CCCCFx −−=++=
π

π
π ϕϕϕϕ      .                      (16.20)

A (16.20) integrál eredményébe a (16.16) és (16.18) szerinti összefüggéseket helyet-
tesítve végül a csapágyterhelés nyomótértől szívótér felé mutató komponense:

pbRpbRFx ∆=∆





 += 635,112
π

     .                                  (16.21)

Egyforma fogaskerekek esetén a folyadéknyomásból származó erő tehát mindegyik
fogaskerékre azonos nagyságú és a kerekek középpontját összekötő egyenesre merőlegesen a
nyomótértől a szívótér felé támad, azaz:

0≡yF      .                                                   (16.22)

Ha a 16.5. ábra elrendezésétől eltérünk, akár azért, mert a fogaskerekek ház által
körülzárt része a középpontokat összekötő egyenesre nem szimmetrikus elhelyezésű, akár
azért, mert az átfogási szögek mások, illetve, ha a fogaskerekek különböző fogszámúak, akkor
a kapott eredményektől lényegesen eltérő erőhatások léphetnek fel.

A csapterhelés pontosabb meghatározásakor a folyadéknyomásból eredő erőkön kívül a
fognyomásból adódó terhelést is meg kell határozni, különösen a kisnyomású gépeknél. Az Ff
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fognyomásból származó erők a fogaskerekek kapcsolószögével meghatározott irányban
hatnak. A 16.6. ábrán az Fh hidraulikus erők és az Ff erők is megtalálhatók, és feltüntettük
ezek eredőjét is. Nagynyomású szivattyúknál még szimmetrikus elrendezésnél is a hidraulikus
erők az x tengely felé hajlanak, és ezzel az eredőnek alig van y irányú komponense. Ez a
csapágyakban elhelyezendő kenőhornyok szempontjából fontos. Az ábrából látható, hogy a
hajtott kerék csapterhelése nagyobb, mint a hajtókeréké.

A fogaskerék-szivattyú csapágyaira ható erők igen tekintélyesek lehetnek. Ezek az erők
a csapsúrlódás révén nemcsak a szivattyú hatásfokát rontják, hanem a csapágyazással
kapcsolatban sokszor komoly szerkesztési nehézségeket is okoznak. Ezért a nagynyomású
szivattyúknál a hidraulikus erők kiegyenlítésére törekednek. A hidraulikus kiegyenlítés azon
alapszik, hogy a szívó- és a nyomótér nyomását a fogaskerekek kerületének két átellenes
helyén működtetjük. Ilyen megoldás elvi vázlatát láthatjuk a 16.7. ábrán. Eszerint a szívó- és
nyomótérből vékony csatornák indulnak ki és vezetnek a fogaskerék kerületének olyan helyén
kiképzett tengelyirányú csatornába, ahol a szívó- és a nyomótérben levő nyomások okozta
hidraulikus terhelésekkel azonos irányú de ellentett értelmű terhelést fejtenek ki. Ily módon a
csapok jelentős mértékben tehermentesülnek. Meg kell jegyezni, hogy tökéletes hidraulikai
kiegyenlítést csak páros fogszámú kerekekkel lehet elérni. Páratlan fogszám esetén ugyanis
váltakozva egy fogárokkal több vagy kevesebb kerül egyrészt a nyomótér, másrészt a
nyomótérrel összekötött tehermentesítő nyílás elé. Az eredőnek ebből eredő szapora
váltakozása kellemetlen rezgésjelenségekre és zajos üzemre vezethet.

     
                                   16.6. ábra                                             16.7. ábra

16.2. A fogaskerék-szivattyúk jelleggörbéi

Mint térfogat-kiszorítás elvén működő gépnél — bármely fordulatszám esetén — a
szállítómagasságot, illetve igen gyakran az ebből adódó

gHp ρ=∆

nyomásemelkedést tekintik független változónak, és az egyes üzemi mennyiségeket ennek
függvényében ábrázolják.

A qv(H) jelleggörbe a fogaskerék-szivattyú folyadékszállítását adja meg a
szállítómagasság függvényében. A résveszteség nélküli gépnél ennek a görbének egy H
tengellyel — ∆p tengellyel — párhuzamos egyenesnek kellene lennie, de a valóságban a
résveszteségek miatt H — ∆p — növekedésével qv csökken. Mivel a résveszteségek a
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szállítómagassággal — de bizonyos mértékig a nyomással is — és a hőmérséklettel
növekszenek, így a qv(H) egyenes lejtése is függ a H-tól — ∆p-től — és a hőmérséklettől. A

vq
HD
∂
∂

=                                                          (16.23)

parciális differenciálhányados-abszolútérték nagy lesz, ha a szivattyúban túl nagy rések
vannak. Például akár azért, mert a megmunkálási pontatlanságok miatt nagy réseket kell
hagyni. Ugyanilyen hatása van annak, ha a ház fedelei nem elég merevek, és a nagy belső
nyomás miatt kihajlanak. A D értékét növeli a hőmérséklet növekedése is. Kisebb
fordulatszámoknál a görbék erősebben hajlanak, mint nagyobb fordulatszámok esetén (16.8.
ábra).

     
16.8. ábra                                                16.9. ábra

A teljesítménygörbéket a 16.9. ábra mutatja. A kis nyomáshatárok között dolgozó
szivattyú P(∆p) görbéje jó közelítéssel linearizálható. Kisebb fordulatszámnál a görbék
meredeksége csökken.

A 16.10. ábra egy fogas kerék-szivattyú volumetrikus hatásfokának változását mutatja
állandó fordulatszám esetén. Amikor a szívó- és nyomótér között nincs nyomáskülönbség,
akkor ηv = 1. A nyomáskülönbség növekedésével az ηv(∆p) fokozatosan csökkenő parabola
jellegű görbe.

16.10. ábra

Érdemes megnézni, hogy valamely rögzített ∆p értéknél a volumetrikus hatásfok a
fordulatszám függvényében hogyan változik. A 16.11. ábra tanúsága szerint a fordulatszám
növekedésével a résveszteség fajlagosan csökken, amiből nyilván arra is következtethetünk,
hogy a gép fordulatszámának csökkenésével az összhatásfok is romlik.
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16.11. ábra

A fogaskerék-szivattyú

öP
P

=η

összhatásfokát a szállítómagasság függvényében (16.12. ábra) vizsgálva megállapítható, hogy
a hatásfok eleinte nő, majd H — ∆p — növekedésével egy maximumot elérve már csökken.
Kedvező, hogy a maximum környékén a görbe igen lapos. A görbe a szállított közeg
hőmérsékletétől is függ.

16.12. ábra
Érdekességként említjük meg, hogy a géphatásfokot a fogaskerekek kerületi

sebességének függvényében vizsgálva — lásd a 16.13. ábrát — azt találjuk, hogy minden
nyomásértékhez egy optimális kerületi sebesség tartozik. Ezek a görbék arra utalnak, hogy
kisnyomású szivattyúknál nem érdemes nagy kerületi sebességeket használni, hanem inkább
nagyobb modulusú fogaskerekeket kell alkalmazni.

16.13. ábra
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A fogaskerék-szivattyú megengedhető legnagyobb fordulatszáma a szállított folyadék
viszkozitásától függ. A fejkör Uk kerületi sebessége nem haladhatja meg a 16.14. ábráról
leolvasható értéket.

16.14. ábra
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