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1. A kutatási feladat és előzményei 
A BME Vízgépek Tanszékének egyik fő kutatási területe a csőhálózatokban lezajló 
áramlások vizsgálata, mely a csőhálózatok állandósult és változó üzemállapotbeli 
vizsgálatára osztható. A csőhálózat állandósult állapotának vizsgálata alapvetően a 
rendszer tervezésekor vagy módosításakor előtérbe kerülő feladat, ezért e témakörhöz 
tartozó módszereket tervezési, méretezési módszereknek tekinthetjük. Átmeneti, vagy 
tranziens üzemállapotok vizsgálata során olyan időben és térben lezajló áramlási 
folyamatot vizsgálunk, mely (valamilyen beavatkozás hatására) egy állandósult 
állapotból kiindulva, egy újabb állandósult állapot kialakulásához vezet. Speciális 
esetben ez lehet indulási vagy leállási folyamat is. A vizsgálat célja ekkor alapvetően 
ellenőrzés jellegű, az átmeneti folyamat során kialakuló legnagyobb nyomás, vagy 
sebesség, vagy változási frekvencia meghatározása és a veszélyes értékek csökkentése 
érdekében végezzük számításainkat.  
A csőhálózatok biztonságos működéséhez elengedhetetlenül fontos a tranziens 
folyamatok során fellépő változások ismerete. A jól megtervezett, stacionárius 
üzemállapotban jól működő rendszer esetén, az üzemvitelbe történő kis beavatkozás 
okozhat - ha rövid ideig is - nagy igénybevételt a rendszer elemein. A nyomás hirtelen 
megnövekedése és a nyomásváltozás végighaladása a rendszeren okozhatja a 
csővezetékrendszer károsodását, esetleg tönkremenetelét (pl. városi vízellátórendszer). 
Számos eset van, amikor egy valamilyen körülmény során fellépő nyomáslengésből 
adódó törés komoly környezeti katasztrófához vezetne. Ezért szükséges az ilyen 
rendszerek vizsgálata tranziens folyamatok esetére is, a vizsgálatok eredményeinek 
megfelelő védelmi rendszerek beépítése. 
Kísérleti vizsgálatok elvégzése legtöbb esetben – a vizsgálat közbeni tönkremenetel 
veszélye miatt, illetve a tervezés fázisában – nincs mód, a megoldást matematikai 
eszközök alkalmazása jelenti. A matematikai módszerek kidolgozásához szükséges, 
hogy a rendszer elemeinek viselkedését megismerjük, és azok hidraulikai jellemzői 
közti összefüggéseket felírjuk, az egyes elemek matematikai modelljét kidolgozzuk. A 
modellekből felépített virtuális rendszer matematikai megoldása kézi módszerrel (még 
a legegyszerűbb esetben is) kilátástalan, a megoldás programozott numerikus 
módszereket igényel. A BME Vízgépek Tanszékének munkatársai hosszú évek 
kutatómunkája során fejlesztettek ki számítási módszert csőhálózatok stacioner és 
változó áramlásbeli viselkedésére is. 
A csappantyú a csővezetékekben gyakran előforduló szerelvény, amelyet az egyirányú 
folyadékáramlás biztosítására alkalmaznak. Jellemző beépítési helye a szivattyúk 
nyomócsonkja, ahol a jól működő csappantyú a leállás utáni visszaáramlást 
akadályozza meg, mely során kialakuló turbinaüzemben a szivattyú túlzottan 
felgyorsulhat, esetleges tönkremehet. A csappantyú hidraulikai-mechanikai elven 
működő eszköz, melyet általában excentrikus tengely körül elforduló zárótestet 
tartalmaz. A csappantyút zárt helyzetéből nyomáskülönbség nyitja ki, záródását az 
excentricitás és a külső karterhelés biztosítja. Átmeneti folyamatban a rosszul tervezett 
csappantyú viselkedése komoly következményekkel járhat. Ha leállási tranziens 
folyamat során a csappantyú túl lassan zár, és a bezáródás előtt megindul a 
visszaáramlás, akkor ez a meginduló visszaáramlás csapja be a csappantyút (mint szél 



az ajtót). Így fizikailag megvalósul a közel nulla idő alatti zárás esete, amely Allievi 
elmélete alapján nagy nyomáscsúcsot, esetleg csőtörést okoz.  
Az állandósult áramlásba helyezett csappantyú áramlástani-matematikai modellje 
ismert, amit mérések is alátámasztanak. Átmeneti vagy periodikus áramlásban lévő 
csappantyú viselkedése kevéssé feltárt, modellje sok közelítést tartalmaz, erőteljesen 
támaszkodik a csappantyú stacionárius viselkedését leíró modellre. Az átmeneti 
folyamatokra végzett számítások azt mutatják, hogy a tanszéki szimulátor programba 
beépített modell (Fűzy és Csemniczky elmélete alapján) a valóságtól eltérően 
viselkedik, lengésre hajlamos, egyes esetekben az egész szimuláció eredményét 
instabillá teheti. Ez az instabilitás csak a számítási eredményekben lelhető fel, az 
üzemi körülmények között működő csappantyúk ezekben az esetekben is ellátják 
feladatukat. 
Kutatásaim célja egy a tranziens áramlások számításakor a korábbinál a valóságot 
jobban leíró csappantyú modell előállítása volt. A modell alapja a korábbi, Fűzy és 
Csemniczky által felépített modell volt, ennek javítását kísérleti vizsgálatok és 
számítások összevetésével végeztem el. 
Tanulmányoztam szakirodalomban fellelhető, a témával foglalkozó publikációkat, 
melyek közül külön említést érdemel Lewinsky-Kesslitz 1965-ben felírt egyszerű 
összefüggése. Ez az egyszerűsítéseket tartalmazó elméleti úton levezetett formula egy 
magas pontra szállító csővezetékben kialakuló maximális visszaáramlási 
folyadéksebességre ad közelítést, amely a csappantyút becsapja. Ebből a sebességből 
számítható a kialakuló maximális nyomáscsúcs nagysága. A későbbi publikációk is a 
teljes becsapódás esetét vizsgálják, erre a tranziens folyamatra adnak összefüggéseket. 
Provoost a Delft Hydraulics munkacsoportjával vizsgált számos visszaáramlás gátló 
eszközt, melyek viselkedésének osztályzására bevezette ezek „dinamikus 
karakterisztikáját”. A dinamikus karakterisztikában a rendszerre jellemző gyorsulás 
gradiens függvényében adják meg a kialakuló maximális visszaáramlási sebességet, 
mely a csappantyút becsapja. Az így felírt modellek alapvetően a szivattyúkifutás 
során kialakuló első maximális nyomás becslésére használhatók. 
Számos esetben azonban nem csak a rendszer leállása (szivattyúkifutás), hanem az 
üzemállapot változás is komoly lengéseket okozhat. Egy bonyolultabb (pl. hurkolt 
rendszer – Budapest vízellátó rendszere) csővezetékrendszer esetében kis változáskor 
a rendszer elemeinek egymásra hatásából is kialakulhat veszélyes mértékű 
nyomáscsúcs. A tanszéki szimulátor program hurkolt, összetett rendszer vizsgálatára 
ad lehetőséget, melyben nem csak a nyomáscsúcsok meghatározására, hanem a 
folyamatok teljes követésére van lehetőség. Ehhez a csővezeték elemek (szivattyú, 
csővezeték, zárak, stb.) olyan modelljeire van szükség, mely a fizikai változást a teljes 
tranziens folyamat során követni tudják. A csappantyú eredeti modellje is így készült, 
de a tranziens folyamat során a számolt eredmények nem egyeztek a valós rendszer 
viselkedésével. A csappantyútányér a szimulátor eredményei alapján a munkapont 
változás után hosszú ideig leng, míg valós rendszerben rövid idő alatt beállt az új 
üzemállapotnak megfelelő helyzetbe. Több, egymás után beépített csappantyút 
tartalmazó csővezetékrendszert számolva a csappantyúk egymást gerjesztették, 
lengések alakultak ki, míg az ipari létesítményben ilyen jelenség nem lépett fel. 



2. A kutatás módszere 
Az irodalmat tanulmányozva megállapítottam, hogy a csappantyú viselkedésének 
leírásához a tranziens folyamat során a tanszéken már korábban is használt modell – 
megfelelő javítások után – lesz alkalmas. A modell megalkotásához a csappantyú 
változó áramlásbeli viselkedésének megfigyelése után a modell hibáit feltárva 
kívántam eljutni. 
A valós viselkedés vizsgálatához kísérleti berendezést építettem, melyen tranziens 
áramlási állapotok létrehozása során vizsgálhatók a rendszer hidraulikai jellemzői. 
A kísérleti vizsgálatok eredményeit összehasonlítottam a számítási eredményekkel. 
Ehhez kísérleti és/vagy számítási úton meghatároztam a kísérleti berendezés 
elemeinek a szimuláció alkalmazásához szükséges jellemzőit és felépítettem a kísérleti 
berendezés szimulációs sémáját. Elvégeztem a szimulációt az eredeti (Csemniczky és 
Fűzy által felépített) csappantyú modell alkalmazásával és összehasonlítottam az 
azonos áramlási jellemzők (nyomásesés, térfogatáram, csappantyú nyitási helyzet) 
mért és számított időbeli lefutásával. Az eredményeket összehasonlítva 
meghatároztam a modell „gyenge pontjait” és a modell javítási irányait. A számítások 
során a teljes rendszert modelleztem, melyben szerepel a rendszer többi elemének 
modellje is, melyek szintén közelítésekkel adják vissza a valós viselkedést. 
A modell javítása során kísérleti és/vagy elméleti úton ellenőriztem a 
csappantyútányérra ható nyomatékkomponenseket, megpróbáltam azok 
alkalmazhatóságát változó áramlás és változó csappantyú nyitási szög esetére 
kiterjeszteni. A modell fejlesztése során figyelembe vettem az irodalomban található, 
különféle visszaáramlás gátló eszközök vizsgálatából levont következtetéseket és 
ajánlásokat. 
A javított modellt beépítettem a tanszéken fejlesztett tranziens szimulátor programba, 
az így módosított modellel újabb számításokat végeztem el. A többféle tranziens 
folyamat vizsgálatával történt ellenőrzés megmutatta, hogy a modell további javításra 
szorul-e, vagy a gyakorlat számára elfogadható pontossággal alkalmazható. 
A kísérleti vizsgálatokat és azok kiértékelését LabVIEW programkörnyezet 
alkalmazásával végeztem el, a szimbolikus matematikai számításokhoz Maple V 
matematikai programcsomagot használtam, míg a szimulációkat a tanszék által 
korábban felépített programcsomaggal, illetve annak forrásnyelvi módosításával 
végeztem el. 
 

3. Új tudományos eredmények 
Az értekezés témája a csappantyú tranziens áramlásbeli viselkedését megfelelően leíró 
modell kidolgozása. A modell megalkotása során számos részfeladat megoldása vált 
szükségessé, melyek új tudományos eredményekre vezettek. 
 



1. tézis 
A csappantyú tranziens jellemzőinek vizsgálatához olyan mérőberendezést 
terveztem és építettem, amelyben két különböző módon tudtam ugrásszerű 
változást létrehozni az áramlási jellemzőkben. Ez a két módszer három jellegében 
különböző tranziens folyamatot eredményez. A gyorsan lezajló folyamat 
jellemzőit zaj terheli, saját algoritmust dolgoztam ki a jelek szűrésére. 
A berendezésen stacioner üzemállapotok közötti átmeneti állapotok vizsgálatára van 
lehetőség. Az ugrásszerű beavatkozások ideje a rendszer főidejénél rövidebb, a 
beavatkozások utáni tranziens folyamat 1-2 másodperc alatt lezajlik, és a rendszer 
beáll az új munkapontba.  

 
1.a. tézis 
A berendezésen két különböző módszerrel, háromféle átmeneti áramlási 
folyamat hoztam létre, melyek során regisztráltam a gyorsan változó 
áramlási jellemzőket és a csappantyú működését.  
A stacioner üzemállapotba történő beavatkozás után kialakul egy tranziens 
folyamat, míg a rendszer beáll a változás utáni állapotnak megfelelő újabb 
stacionárius üzemállapotba. Változás létrehozására az egyik módszer a 
csappantyú külső karterhelésének megváltoztatása póttömeg levágásával, mely 
a csappantyútányér nyitását eredményezi. A másik módszer a mérőszakaszban 
egy oldalági elfolyás gyors kinyitása. Ha az oldalági elfolyást a csappantyú előtt 
nyitjuk, a mérőszakasz térfogatárama csökken, ekkor a csappantyútányér zár. 
Ha az elfolyást a csappantyú után helyezzük el a mérőszakaszban, a 
térfogatáram nő. Ez a csappantyútányér nyitását eredményezi. Az oldalági 
elfolyások gyors nyitást hasadófólia átlyukasztásával oldottam meg. 
A rövididejű tranziens folyamat során az áramlás jellemzői gyorsan változnak. 
E gyorsan változó jellemzőket a fizikai jellemzővel arányos feszültségjelet adó 
elektronikus jeladók érzékelik. A mért áramlási jellemzők: a csappantyú nyitási 
szöge, nyomásesése, térfogatárama és a csappantyú előtti és utáni mérési pont 
nyomása. A jeladók kimenő jelét mérésadatgyűjtő számítógépen rögzítettem. 
 
1.b. tézis 
A mérés során felvett időjeleket számítógép segítségével dolgoztam fel, 
ehhez saját szűrési módszert fejlesztettem. 
A tranziens folyamat során regisztrált zajjal terhelt jelekből a kiértékelés során a 
zajt a vizsgálathoz fontos jeltől el kell választani. Digitálisan mintavételezett és 
tárolt jel esetében kézenfekvő digitális szűrőalgoritmus alkalmazása. A használt 
LabVIEW programcsomag beépített digitális szűrőalgoritmusai időkésést 
okoznak, mely függ a szűrő típusától és a vágási frekvenciáktól is. Az időkésés 
az időjelek egymáshoz képesti eltolódását jelenti. Ezért saját szűrési eljárással 
dolgoztam fel a jeleket. Ehhez előállítottam a jel spektrumát gyors Fourier 
transzformációval. A kapott spektrumban a nem kívánt komponensek 



amplitúdóját levágtam és inverz Fourier transzformációt alkalmaztam a 
módosított spektrumra. A csappantyú tranziens állapotbeli vizsgálata 
szempontjából fontos frekvenciákat a tranziens folyamat előtti és utáni stacioner 
állapotokban, illetve a tranziens folyamat során felvett időjelek spektrumainak 
összehasonlításával határoztam meg. Az így beállított szűréssel sikerült a 
folyamat megismerése szempontjából fontos frekvenciakomponenseket 
szétválasztani a mérés szempontjából lényegtelen jelkomponensektől. Az így 
megvalósított szűrés után az időjelek szinkronban maradtak egymással. 

 
 
2. tézis 
Meghatároztam az áramló viszkózus közegben, excentrikus tengely körül 
forgatott síklapra ható fékezőnyomatékot állandósult és tranziens 
üzemállapotban is. 

 
2.a. tézis 
Kísérleti úton ellenőriztem az álló, viszkózus közegben szimmetriatengelye 
körül forgatott síklapra ható fékezőnyomatékra adott összefüggést és 
megállapítottam, hogy e kifejezés használható tranziens (gyorsulási) 
folyamat számítása során is. 
A csappantyú korábbi modelljében szerepelt egy hidraulikus fékező nyomaték, 
amely Lewinsky-Kesslitz 1965-ben felírt közelítő összefüggésére támaszkodott. 
Az álló közegben forgatott síklapra ható fékezőnyomatékot a forgásból 
származó dinamikus nyomás a zárótest felületre történő integrálásával határozta 
meg: 

5

60
M Dω

ρ ω ω= − ⋅ ⋅ ⋅  

Az összefüggés csőbeli áramlás nélküli esetben adja meg a középponton 
áthaladó tengely körül forgatott körlapra a fékezőnyomatékot. Áramlás nélküli 
vízzel telt csőben kísérleti módon ellenőriztem a fékezőnyomatékra adott 
összefüggésben szereplő tényezőt.  
Viszkózus közegben gyorsuló síklap mozgása során vizsgáltam a forgási 
sebesség változását, a folyamat során a szöggyorsulás maximális értéke 

2max 7,5 rad sε ≈ . A kísérleti eredményeket összehasonlítottam a folyamat leíró 
egyenletének analitikus megoldásával. Megállapítottam, hogy a csillapító 
nyomatékra adott összefüggés ebben a gyorsulástartományban alkalmazható 
gyorsulási folyamat leírására is. A csappantyú tranziens áramlásbeli 



vizsgálata azt mutatta, hogy a csappantyútányér szöggyorsulása a folyamat 
során a vizsgált tartományba esik. 
 
2.b. tézis 
Meghatároztam a csappantyú zárótestre ható fékezőnyomatékot a zárótest 
alakját excentrikus tengelyű körlappal helyettesítve. 
Lewinsky-Kesslitz gondolatmenetét alkalmaztam excentrikus felékelésű síklap 
esetére. Így meghatároztam a csappantyútányér mozgása során a ráható 
fékezőnyomatékot: 
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3. tézis 
Összefüggést adtam a csappantyútányérra ható hidraulikai nyitónyomaték 
meghatározására változó áramlás esetén. 
A csappantyút jellemzi a nyitási szögtől függő állandósult állapotbeli hidraulikai 
nyomatéki ( )( )Kξ ϕ  és ellenállás tényező ( )( )ξ ϕ . Ezek mért jelleggörbék. Ipari 
létesítményben beépített csappantyú esetén ezek az ismert jellemzők. Az állandósult 
állapotban e jelleggörbékkel megadható a csappantyú hidraulikai viselkedése: 

( ) 2'
2
vp vρξ ϕ∆ =  

( ) 3 'h M
M K D pϕ= ⋅ ⋅∆  

Mivel gyakorlati alkalmazásnál más adat nem áll rendelkezésre, változó áramlásbeli 
modellezésnél is csak az állandósult állapotbeli jelleggörbéket tudjuk felhasználni. A 
nyomatéki és ellenállás tényezők a csappantyútányér körüli sebességmező hatását 
mutatják meg a nyitási szög függvényében. A tányér mozgása során előállítottam a 
körlappal helyettesített zárótest felületén az áramlásból és az elfordulásból adódó 
relatív sebességmezőt. A nyomáseloszlásból meghatároztam a tengelyre ható 
nyomatékot és nyomatéki tényezőt, illetve az ellenállási tényezőt. Az így 
meghatározott összefüggésénél figyelembe vettem, hogy az állandósult állapotbeli 
tényezők veszik figyelembe a valóságos, nem idealizált nyomáseloszlást. Ezzel 
előállítottam az üzemállapot megváltozása során használható hidraulikai nyomaték 
összefüggést, mely az állandósult állapotban méréssel meghatározott ( )Kξ ϕ  és ( )ξ ϕ  
jelleggörbéket használja fel: 
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4. tézis 
A csappantyútányér által magával ragadott folyadék tehetetlenségi nyomaték 
növelő hatását a korábbi módszereknél pontosabban vettem figyelembe. 
Az irodalomban számos helyen figyelembe veszik, hogy a zárótest az elfordulás során 
folyadékot is magával ragad, melyet gyorsítani és lassítani kell. Ez a zárótest 
tehetetlenségi nyomatékának megnövelését jelenti. E gondolatot továbbfejlesztettem: a 
modell megalkotása során figyelembe vettem, hogy a csappantyútányér alakja nem 
szimmetrikus, egyik irányú gyorsításnál több, másik irány esetén kevesebb folyadékot 
ragad magával. A csappantyú zárótest esetén a magával ragadott folyadék mennyisége, 
ezáltal a tehetetlenségi nyomaték növekedés nagysága függ a csappantyútányér 
szöggyorsulásának irányától. Mivel a tehetetlenségi nyomaték csak pozitív lehet, a 
gyorsulás előjele megegyezik az eredő nyomaték előjelével: 
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Itt zΘ  a zárótest és 
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Θ  a magával ragadott folyadéktömeg tehetetlenségi 
nyomatéka, mely függ a gyorsulás irányától. 
 

4. Az eredmények hasznosítása 
Vizsgálataim eredményei alapján létrehoztam a csappantyú tranziens áramlásbeli 
viselkedését leíró új modellt. A matematikai modell egyenleteit diszkretizáltam és 
beépítettem a tanszéki szimulátor csomagba, mellyel csőhálózatok nyomáslengés 
számítása végezhető el. 
A kapott modellel számításokat végeztem a laboratóriumi berendezésen létrehozott 
három, jellegében különböző tranziens áramlási állapot esetére. A vizsgálatok során 
mért és számolt eredmények jó egyezést mutattak. 
Nagyobb ipari feladatok megoldására a javított modell kidolgozása óta még nem 
adódott lehetőség. A modell a csappantyú méréssel meghatározott jelleggörbéit 
használja, így nem csak a kísérleti berendezésbe beépített csappantyú vizsgálatára, 
hanem bármely csappantyút tartalmazó csőhálózat számítására alkalmas. 
A kutatás során külön vizsgálat tárgyát képezte az áramló viszkózus közegben 
forgatott lapra ható hidraulikai eredetű csillapítónyomaték meghatározása. Az itt nyert 
eredményeket számos más feladat megoldása során már felhasználtuk. Ebből a 
témakörből önálló diplomaterv feladat is készült. A berendezésen oktatási munkánk 
során rendszeres hallgatói méréseket is folynak. Modulos hallgatóink itt ismerik meg a 
tranziens folyamatok méréstechnikáját és jelfeldolgozási problémáit. Így a kifejlesztett 
berendezés és a kutató munkám eredménye közvetlenül beépült az oktatásba 
 
 



5. További fejlesztési lehetőségek 
A csappantyú és a modell viselkedésének vizsgálatát magasan fekvő medencébe 
szállító rendszer szivattyúkifutása során a kísérleti berendezésen nem tudtam elvégeni. 
A korábbi (Fűzy és Csemniczky féle) modell alkalmazása során a tanszék munkatársai 
jó egyezést kaptak erre az esetre, így feltételezhető, hogy a javított modell is megfelelő 
pontossággal leírja ezt az esetet. Ennek ellenére célszerű volna ennek kísérleti úton 
történő ellenőrzése. A tanszék laboratóriumában az értekezés beadásakor helyezzük 
üzembe a kazánház tornyán elhelyezett tartályt, mely ilyen kísérlet elvégzésére 
lehetőséget nyújt. 
A numerikus szimuláció során a teljes kísérleti berendezést modelleztem. A számolt 
eredményekben megjelenik a szivattyú és a csővezetékrendszer elemek matematikai 
modelljeinek hibája. A szivattyú modelljében levő közelítések figyelemre méltó 
eltérést okoznak a valóságos viselkedéstől. Pontosabb egyezés érdekében célszerű 
lenne a számításokat javított szivattyú modell alkalmazásával elvégezni, vagy 
szivattyú helyett magasan fekvő medencéről (torony) táplálni a rendszert. 
Egy másik lehetőség, hogy nem a teljes berendezést, hanem csak a csappantyút és a 
befoglaló csőszakaszt modellezzük. Ekkor a numerikus számítás peremértékét a 
mérésből származó nyomás időjelek adnák. E módszer csak vizsgálataim befejeztével 
alakult ki, tesztelése jelenleg is folyik. 
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