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1. fejezet 

A vizgépek 

1. O Bevezetés 

1.01 

A vizgépekben a folyadékok energiaátalakulása megy 
végbe. Elnevezésüket az indokolja, hogy a bennük leggyak
rabban felhasznált folyékony közeg a viz. Azokat a vizgé
peket, amelyek a bevezetett fOlyadék mu.ukaképességének ro
vására mechanikai munkát szolgáltatnak, vizerőgépeknek ne
vezik. A viz munkagépek, pl. szivattyuk, kis munkaképessé
gü folyadékot, - külső energia felhasználásával - nagy 
munkaképességgel ruháznak fel. 

1.02 

A vizgépekben lefolyó energiaátalakulások megismeré
séhez és matematikai leirásáhQz a folyadékokra jellemzőket 
kell megállapitani, szükséges tanulmányozni a folyadékok
kal való energiaközlés lehetőségeit és a folyadékokban 
végbemenő energiaátalákulások törvényszerüségeit. Ezekkel 
a kérdésekkel a folyadékok mechanikája foglalkozik. 

1.03 

A magyar vizgépészeti ipar fejlett, termékei külföl
dön is keresett ek. Országunk vizienergia-készletének hasz
nositása,' az öntözés és a belvizrendezés, más iparágak viz
gépekkel való ellátása terén sok szép és fontos feladat 
megoldása vár rá. Vizgépiparunk sikereinek alGpjait világ
hirü tudósaink: Segner János, Bánki Dónát, Kármán Tódör, 
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Fényes Kornél, Pattantyus Á.Géza - és még többen mások -
vetették meg. 

1.1 A folyadékok mechanikája néhány fejezetéből 

1.10.Történeti áttekintés 

Az elméleti hidrodinamika alapjait Euler Lénárd 
/1707-1783/ és Bernoulli Dániel /1700-1783/ fektették le, 
Newton dinamikai törvényeinek a folyadékokra való kriti
kai alkalwazásával. 

Az analitikus tárgyalásmód kialakit,ísában D'Alembert 
/1717-1783/ és Lagrange /1736-1813/ végeztek uttörő mun
kát. Az áramlási elméleteknek a különböző áramlási formák
ra való kifejlesztésében Poisson /1828/, Stokes /1842/, 
Rankine /1864/, Helmholtz /1868/, Kirchoff /1876/, Rayleigh 
/1878/ végeztek rendkivüli jelentőségü tevékenységet. 

A szilárd testek folyadékokban való mozgásának elmé
lete, a szárnyelmélet N.J. Zsukovszkij /l8~7-1921/, Sz.A. 
Csaplügin /1869-1942/, Thomson, Maxwell és mások munkás
sága nyomán született. 

A folyadékok surlódásával kapcsolatos kutatások Ha
gen /1839/, Stokes /1846/, Poiseuille /1842/ és Reynolds 
/1876-83/ nevéhez füzqdnek. A határréteg-elméletet, a la
mináris és turbulens áramlás törvényeit Pradtl, Blasius, 
Kármán Tódor, Nikuradze, Keller és mások fejleszteUék 
, . 
Kl. 

A vizgépkutate.s terén Segner, Bánki, KapI an , Pflei
derer, Dubs, Pattantyus végeztek uttörő és eredményes 
:rr~YJ...~át • 

Lll 

A folyadékok főbb jellemzőiként a következőket al~ 
kalmazzuk: a folyadék 

al térfogata: V lri/, áramló folyadékra [m'imp] 

bl sulya 

m - 21 - " , 
i kg mp. m J , aramlo folyadekra 

I [kg mp/m J 



d/ fajsulya: 

e / sürüsége: 

1.12 

I kg/il 
[kg m;2/m4 ] 

Az ideális folyadék. A folyadékok áramlásán~k tör
vénys~erüségei lényegesen egyszerübb formába önthet ők , ha 
néhány kevésbé lényeges szempontot elhanyagolva /ideali
~ilva/ a folyadékot az alábbi tulajdonságokkal rendelke
zőnek tekintjük: 

a/ homogén, a rendelkezésre ál16 teret egyenletesen 
tölti ki, 

b / telj esen összenyomhatatl~l'1, , 

c/ sur16dásmentes, benne csusztat6 feszültségek nem 
ébrednek, 

d/ a folyadékrészeket kohézi6s erő nem köti egymás
hoz /a folyadék huzásra nem vehető igénybe/. 

A felsorolt jellemzőktől a va16ságos folyadék többé
kevésbé eltér. Az ideális folyadékra megállapitott tör
vényszerüségek tehát kisérleti eredmények alapján va16 
helyesbitésre szorulnak majd. 

LU 

Az erőterek hatása a homogén folyadék minden tömeg
elemére kiterjed és erőhatásban nyilvánul meg. Az erőte
rek vizsgálatának célja a folyadékra ható erő nagyságának 
és irányának meghatározása. 

1 .. 131 

Minden folyadék a nehézségi erőtér hatása alatt áll r A nehézségi erőtér erővonalai fogalmaink szerint függőle
ges irányuak. Az azonos potenciálu /U / helyeket tartalma
zó nivófelületek vizszintes sikok. A térernt il "'Jotenciál 
negativ gradiens'eként értelmezzük, Tehát igY "",z egység-
tömegre hat6 térerő~ /ha az erővonalakkal párhuzamos ~ 
tengely felfelé +/: 



p=
g = - g (l) 

A potenciál/ennek integrálja/: U = U + g Z, amely U po
.tenciálu alapszinttől ~ magasságba em~lt egységtömeg ftely
zeti energiáját fejezi ki. 

Ha a vizsgált folyadék valamilyen gyorsuló rendszer
ben helyezkedik el, akkor a nehézségi erőtérhez - a gyor
.sulás iráhyával párhuzamos erővonalhálózattal rendelkező -
erőtér járul. Haa rendszer haladó mozgást végez /mint pl. 
gyorsuló tartánykocsi/, akkor a térerők eredője határozza 
meg az eredő erővonal ak irányát /1. ábra/. 

y 

l. ábra 

A nehézségi erőtér tére,reje P 
au 

(2) = - ay = g, y 

a gyorsuló rendszer térereje au /a tehetetlenségi erői p = - OX = - a ( 3) x 

Az eredő erőtér potenciálja U = U + ax - gy ( 4) o 
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1.133 

A forgó mozgást végző rendszerek járulékos térereje a 
centripetális gyorsulás hatására ébredő: centrifugális' 
erő. Az erőtér erővonalainak irányát la szintfelületek 
alakját/ a gyorsuló haladó mozgást végző rendszeréhez ha.;.. 
sonló módon lehet meghatározni. Ez esetben - a nehézségi 
erőtér hatása miatt - természetesen nem 'lehet közömbös, 
hogya forgó rendszer forgástengelye milyen irányu. A po
tenciál analitikai kifejezése is hasonló módon állapitha
tó meg. 

Gyakran azonban az analitikai kifejezés nélkül, a 
szintfelületek alakjánakmegállapitása is elegendő vala
mely feladat megoldásához. 

1.14 A p;yum foLyadék eg;y:ensul;yi agyenletei 

A nyugvó folyadék egyensulyának vizsgálata előbbiek 
~lapján már 'elvégezhető. 

1.141 

'.Tétszésszerinti erőtér hatása alatt álló, nyugvó, fo
lyadékból valamelyerővonallal egybeeső tengelyü, elemi 
hengerbe foglalt mennyiséget választunk ki ugy, hogya 
henger fe dől ap j ai szintfelületek legyenek /2. ábra/. 

'A .. .6 m tömegü folya
dékelemre ható térerő 

'oU 
p = - ou. bo m; (5) 

Mivel a folyadékelem nyu
galomban van, a ráha tó 
erőknek egyensulyban kell 
lenniök. Az egyensulyt a 
nyomásból származó fel-' 
szini erők állitják hely
re. Az egyes ~olyadékele
mek a térerő hatása alatt, 
annak irányában elmozdul
nának, ha más folyadékele
mek ezt meg nem akadá~yoz-

(p+llp)tJ.F 

l \ 
2. ábra 
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nák. A folyadékr.ászek ezen hatása.abban nyilvánul meg,hogy 
irányban a nyomás növekszik 13. ábra/. Igy a henger 

~u hosszuságának meg
felelően az alsó lapon 

p 

ilU 
p (U) 

u 

~ p-vel nagyobb lesz a 
nyomás. Elegendő kicsiny 

6, u esetén megfelelő 
pontossággal igaz, hogy 

Ll p ?:" ~ 6 u ( 6) ou ' 

I mi vel t o' ef., =.1.J2..;;;; l::..:E.. I. 
o au f::.u 

A felszini erő és a tér
erő egyensulyban vannak: 

oU 
- 3u 6m =l::.p.6F, 

( 7) 
3. ábra A tömeg a folyadékrész 

méreteivel és sürüségével kifeje~ve: 

Dm = DF • 6u • ~ t6.. p - t a (6) egyenletből 

helyettesitve, majd egyszerüsitve, a nyugvó folyadékokra 
érvényes alapegyenletet kapjuk meg: 

.lte.+ aU _ o 
au ~ a u - ( 8) 

1.142 

Nehézségi erőtérben ·U = Uo - g.u; ~ = -:- ' te

hát dp = i . du , (9) egyenletet kapjuk. Ez már alkalmas 
arra, hogy a nyugvó folyadék bármely szintfeltiletén a nyo
mást Ipll kiszámitsuk, az alaps'zinten uralkodó nyomás Ip / 
és az alapszinttől mért távolság IUl-u I ismeretében. o 
Ugyanis a (9) egyenletet integrálva o 

(10) 

Ez utóbbi összefüggés szerint a folyadék nyomása az alap-
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szinten uralkodó nyomásról, - az /u - u / folyadékoszlop
magasság hatására - pl_értékre n~velszik~ A "nyomómagas~ 
ság" IH = ul-u jel~lessel/ tehát a k~vetkezőképpen fejez-
ht "l" - o e o Kl: 

(ll) 

1.143 

_ A nyomás e/iszaki mértékegységei a [kg/cnr] és a 
[kg/nr]. 

A technikai aimoszféra: l at = l kg/ci. 

Afolyadékoszlopmagasság és a nyomás k~z~tti ~ssze
függést fel szokás használni - ismeretlen nyomásu térbe 
kapcsolt U-cs~ves m~~ométer segitségével - a nyomás nagy
ságának mérésére is. 

1.144 

Gyorsuló rendszer erőterében levő nyugvó 
folyadék nyomásának meghatározására is a (8) ~6yenletből 
kell kiindulni. 

Pl. a felfelé .§:.. gyorsulással mozgó edényben leyő fo
lyadék nyomásának meghatározására előbb a potenciál kife
jezését kell ismerni. Az 1.132 ~ontban leirtak szellemé
ben U == U -/g+a/u, tehát dp = i /1 + !J:../ du. Az eredmény 
alakilag i~ egyezik a j x = i /1 + ~/ gj el~lés bevezeté-
sével. Integrálva b 

x 
p + -y /u - u / " o ,\ l o' 

A vizsgált erőtér"ben tehát a nyugvó-folyadék fajsulya 
"látszólag B megnövekszik / jX: látszólagos faj s1.:uy /. 

1.15 f- fol ;yad.ékáramlás vizsgál at ának módszerei 

( 12) 

Az áraw16 folyadék mozgásának ,rizssálat211~n a szi
lárd test mozgásának, vizssálati m6"is38l1 ei :ne[!1 célraveze
tőek. 
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1.151 

Köztudomásu, hogy az áramló folyadék nem viselkedik 
a 'merev .testekhez hasonlóan és az egyes tömegpontjai egy
máshoz képest is állandóan mozgásban lehetnek. A merev 
test mozgásának leirási módszerei tehát legfeljebb egy
egy folyadékelemre volnának alkalmazhatók. Ilyen módon a 
folyadék mozgását csak' ugy lehet leirni, ha minden folya
dék elemet végigkisérünk pályáján, tehát a mozgásegyenle
teket minden folyadékelemre alkalmazzuk, /Lagrange f. mód
szeri. E módszer b~_áthatatlan bonyolultsága és áttekint
hetétlensége mellett, a gyakorlat legtöbb esetében nem is 
célravezető, mert teljességgel érdektelen, hogy valamely 
megj elölt folyadékelem valamely időpontban a tér mely he
lyén tartózkodik s ott melyek a mozgásjelle~ői. Számunk
ra tehát nem az egyes folyadékelemek sorsa a fontos hanem, 
hogy mekkora a tér vizsgálni kivánt pont jaiban valamely 
időpillanatban áthaladó folyadékrészecske sebessége, ener
giatartalma, melyek a dinamikai egyensuly feltételei, mek
kora nyomás uralkodik stb. Ezáltal ugyanis - pl. valamely 
'vizgépben - a sebesség és a nyomás eloszlás s ezekből a 
- vizsgálat időpontjában - ható erők közvetlenül meghatá
rozhatók. 

Ez utóbbi, lényegesen egyszerübb sokkal áttekinthe
tőbb tárgyalási módot /Euler féle tárgyalásmód/ fogjuk a 
továbbiakban alkalmazni. 

1.152 

Az áramlások jellemzése céljából igyekszünk az áram
lásokról - különböző kisérleti eszközökkel - szemléletes 
képet nyerni. 

Ha' a vizsgált folyadékra pl. "sulytala~1f papirkoron
gocskákat szórunk /konfetti/, akkor azokat az egyes fp
lyadékelemek magukkal ragadják. Ha az áramló folyadékról 
ilyenk:o~ "pillanatfelvétel til készitenénk, 8.kk:or a felvé
telen minden papirkorong /mivel' az expoziciós idő alatt a 
pillanatnyi sebességének irányában elmozdul/ kis vonal
darabnak látszik. A vonaldarabok iránya a sebesség irá-

.. nyával, hossza a sebesség nagyságával arányos. A felvétel 
tehát a sebességeloszlás,közelitő képét mutatja. Ha a fo
lyadékkal ki,töl töt t tér minden pontjában a sebességvekto-
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rokat egy i~opillanatban rögzitjük és megrajzoljuk a vek
torok burkoló görbéit, akkor az un. áramvonalakat kapjuk 

. meg. Az áramvonalak alakja természetesen függ attól, hogy 
. az áramlást .álló vagy mozgó rendszerhez rögzitett koordi
náta·rendszerből vizsgáljuk-e. ;Nyilván egészen más.felvé
telt kapnán..k, ha az expoziciós idő ala.tt a fényképező gép 
is mozogna/. 

Ha az áramlás egyenletes /stacionárius/, tehát időál
ló, akkor az áramvonalak megegyeznek a folyadékrészek pá
lyájával (áramlási vonali. 

1-.153 

Az erőterekhez hasönlóan skalár-vektor függvénnyel 
jellemezhető az áramlás sebességi tere is /sebességi po
tenciál/. A sebességi potenciál - valamilyen (x, y, z/ 
függvény -- gradiens e , a tér vizsgált pontjában a sebesség
vektort adja (feltéve, hogy az áramlás örvénymentes ) • 

v x == ~ J; v y = ~ ~ v z = °tz ; v = gr ad 'f 

(13) 

Az áramvonalak az erővonalak szerepét veszik át, mig az 
egyenlő potenciálu pontok szintfelületeken helyezkednek 
el. 

Az áramlástani berendezések és az áramlási összefüg
gések vizsgálatához szemlél~tes eszközt nyujt, ha a vizs
gálni kivánt helyen, a trajektória háiózatot megrajzoljuk. 

Valamely szintfelületen felvett zárt görbe minden 
pontján egy-egy áramvonal megy á~. Az áramvonalak igy egy 
un.áramcsövet adhatnak, melyről megállapitható, hogy be
lőle a vizsgált időpillanatban folyadékrészek nem lépnek 
ki •. Az időben nem változó, stacionárius áramlás esetén pe
dig ez a megállapitás az áramlás teljes tartamára kiter
jeszthető. 

1.16 A folyadék megmaradásának törvénye /kontünuitás/ 

Ha felrajzólj~ valamely áramló folyadékban a tra~ 
jektória hálózatot és .6. Fl és .6. F 2 felületekkel ár~csö-
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vet képezünk"/4-. ábra/, a.k:k~r - amennyi.ben a felületek 
elég ki.csinyek-.feltételezhetjük, hogy az áramcső ke
resztmetszetekben~_~~~~,:~~ég~~1:~8J"lció ICI és °2/. Az előb
biek értelmében a beáramló folyadéktérfogat a kiáramIóval 
megegyezik;: 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

4-. ábra 

( llJ. ) 

amennyiben az áramcsőben sem nye
ló, sem forrás nincsen és a folya
dék összenyomhatatlan. 

A valóságos csővezetékek szi.n
tén áramcsöveknek tekinthetők, ~
vel a csó~alon nem lép át folya
dék. A ~eresztmetszet mentén azon
ban a sebesség állandósága nem té
"telezhetó fel, a nagy" méretek kö
vetkeztében. Igy a kontinuitás 
törvényét csak az átáramló folya
dékmennyiségből IV I számitott, kö-
zepes sebességre lehet felirni 

V ICk = FI. 

1.17 Az áramló I"olyadék mozgástörvényei 

1.171 

A térb"?n áramló ideális folyadék mozgástörvényeinek 
megállapítása céljából mindenekelőtt dinamikai egyensu
lyának vizsgálatát kell elvégezni. A vizsgálatot az áram
lás egy A pontjában tartózkodó folyadékelemre végezzük 
ugy, hogy felrajzoljuk az áramvonal at és felvesszük a ter
mészetes koordináta rendszer irányait. Az 5. ábrát a si
mulósikban rajzoltuk meg, s az egyensulyi egyenleteket kü
lön irjuk fel az érintő ls I irányában lal ábral, majd a 
normális I~I irányában ibi ábra/. A vizsgálat helyén a 
potenciál U. Az A ponton éppen áthaladó folyadékelem mé-
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os 

a., b., C,
' 

5. ábra 

reteit bejelölve, tömegét a ~ sürüséggel számíthatjuk: 
6m = Do F • Do s • ~ (15). !L,. a! ábrán! 

A dinamikai egyensulyt - az általános érvény elérése cél
jából - ugy irjuk fel, hogy feltételezzük a folyadékrész 
gyorsulását is. Newton szerint a gyorsuló mozgást végző 
tömegpontra ható erők eredője a tehetetlensegi erővel 
"tart egyensulyt" IP = m.a/. 

A tehetetlenségi erő számításához a folyadékok lehet
séges gyorsulás át kell először tisztázni. 

1.172 

Érintő i~ányban a folyadék sebessége két okból kifo
Lyólag változhat. meg. Egyik ok az, hogy az áramcsövön az 
idóegység alatt változó mennyiségü folyadék lép át /in~ 
stacionárius áramlási. A gyorsulás erre az esetre igy ir
ható 

(16) 

Egyenletes áramlás esetén is megváltozhat az áramló folya
dék sebessége az idóegység alatt, amennyiben a cső ke
resztmetszete változik /a kontinuitási törvény alapján 
belátható /. A sebesség időegység alatti megváltozásá' /6. c! 
ez esetben a helY függvénye. 
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A c Is/ függvényábrából Ic. ábral látható, hogy ele
gendő kicsiny f:::, s-t véve fel: 

,\ "" O C A 
W C ::: ----a-s us. 

A vezeték keresztmetszet változása miatti gyorsulás 

D.. s dc 
bt ::: c as ( 17); 

A teljes gyorsulás tehát 
o c . oc 

a ::: at + c oS 

A folyadékelernre ható erő nyomáskülönbségből és a térerő
ből származhat. 

A nyomás áramvonalmenti változása esetén - a 3. ábra 

szerint - ~p ~ ~P .0,. s, a fl m tömegre ható térerő pe-
au vS 

dig Pt = - Ts Óm. Az egyensulyi egyenlet, helyettesité-

sek után, előjelre helyesen 

ac a c ~ au 
~ • /:::, F • /:::, s !it. + c --;:;-;1 ::: - a s !:::. s .!:::. F - f . !:::. -F • L1 s a s 

. (18) 
Rendezve, /:::, m-el osztva, az egységtömeg érintő irányban 
felir~ egyensulyát az I. Euler f.egyenlet fejezi ki: 

1.173 

au ::: o 
as ( 19) 

Normális irányban az egyensulyi egyenlet hasonló meg
gondolás szerint irható fel. 

A gyorsulás - a görbületi középpont körül végzett 
elf'Ordulás alatt - a centripetális gyorsulás: 

2 
a ::: ~ (20), ahol r a görbületi sugár. c r ~ 

Ezzel a II. Euler f. egyenlet, a nor.mális irányban felir
ható: 
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0
2 

+ 1. ~ + au = o 
r ~ an an ( 21) 

A binormális irányában gyorsulás nincsen. 
/Fentiek potenciálos áramlásra érvényesek, melyekről bizo
nyítható, hogy örvénymentesek, tehát a felületre merőle
ges erőhatások a folyadékrészecskét - sa,ját tengelye kö
rül - nem forgatj ák el , Canalis gyorsul as nincs. / 

1.18 A staoionárius áramlás alapegyenletei • 
Egyenletes,áramlásnál az áramvonal és a folyadékré

szek pál.yája láramlási .vonali egybeesnek. 

10181 

Az energia megmaradás ának törvénye. Valamely fQlya
idékrész munkaképessége a ráható erők által végzet-t munká· 
ból származik .. .A munka, Euler I. egyenletének .felhaszná
lásával, ds-menti integrálással szá~tható. Egyenletes 

ára.m.lás esetén ~~ = O, tehát, valamely áramvonal 'l és,~ 
pontja között: 

2 2 a 2 5 c ~: ds ... - 5 ~ 1-! ds - J ~~ ds (22) 
l 1 l 

Az integrálást elvégezve egységnyi tömegre: 

[?+r+uf =o ( 23) 

l 

Nehézségi erőtérben a potenciálkülönbség U2 - Ul = g z 

o ... ;.i. helyettesitéssel irhat6: 
., g' 

2 

[ ? + f p + g z l s O (24) 
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Ez a BernolÜlí tól származó egyenlet - kiindulásunk sze
rint - csak stacionárius áramlásra érvényes. Más alakban 
- l kg folyadékra - irva fel 

2 
c + l?,. + z 
2g Q 

állandó ( 25) 

szemléletes, hogy valóban a~ energia állandóságát /megma
radását/ fejezi ki. A benne szereplő három tag: 

2 c 
2g 

z 

l kg, ~ sebességü folyadék lendülete, 

l kg folyadék, p külső nyomásból származó ener
giája, 

l kg, .& magasságba emelt folyadék, helyzeti 
energiája: 

Dimenziójuk [mkg/kg J =.Q!, amiért " s ebességmagasság", 
IInyomómagasság", "statikus magasság" elnevezések is szo

kásospk • 

Az egyenlet értelmezése szerint megállapitható, hogy 
az ideális folyadék háromféle energiája - az áramlás fo
lyamán -, egymásba átalakulhat, de összegük mindvégig ál
landó marad. 

1.182 

A folyadék szabad áramlá~a, a perdület állandósága. 
Az olyan áramlás t , melJ~ek során a folyadékkal energia
közlés /vagy energia elvonás/ nem történik, szabad áram
lásnak nevezik. 

A térbeli szabad áramlás összefüggései a szuperpozí
ció elvének felhasználásával/amint később látni fogjuk! 
a sikbeli. áramlás törvényszerüségeiből leszármaztathatók. 
Ezért az egyszerübb tárgyalásmód ~ihasználása érdekében 
először a síkbelí szabad áramláat vizsgáljuk. 

a/ Vizsgálatunkat az Euler f. egyenletek felhasználásával 
a nehézségi erőtér egy vizszintes sikjában foly tat juk 

le~ I~~ = 0/. Az áramvonalaknak görbületük lehet, te-
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hát mindkét Euler egyenlet alkalmazására szükség van. 
Az Euler I. egyenlet stacionárius áramlásra való alkal
mazásából származik a Bernoulli f. egyenlet. Differen
ciális alakjának: 

CgdC + ~ -- O o (26) 

és az Euler II. egyenletnek a felirásával /dr- ~n, 
i 

~=-/ g 

2 
~ - .& ..9:.E. = O ' ( 27')' 

r 1dr ' \ 

egyenletrendszer áll rendelkezésünkre. Ezek összevoná
sa után :;i.rható: 

tehát 

igy 

c dr + r dc = O 

d/c.r/ = O 

c • r = k = állandó. 

(28) 

(29) 

(30) 

A c.r /perdület/ állandóságának fenti tétele szerint 
valamely szintvonal valamely pontjában /r/ ismerve a per
dület értékét /k/, ebben és bármely másik pontjában a se
besség meghatározható: 

A szintvonal mentén a sebesség
eloszlás hiperbolikus /6. ábra/. 

b/ Tételezzük fel, hogy az előb-
biekben felvett vizszintes 
sik egy olyan függőleges, 
áramló folya~ékoszlopban van, 
amely perdülettel rendelke
zik. Ebben az esetben az egyes 
folyadékrészek a felvett si
kon átlépnek, tehát sebessé- 6. ábra 
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güknek - a sikba eső c keringési komponens mellett 
a sikra merőleges, mer~dián kom~onense is van: cmo 
E két komponens egymásra merőleges, tehát 

2 2 2 
cm + c u = c é s igy 

2 2 c c 2 
~ + ~ = ~ vagyis kimondható az egymásrahelyezhe-2g2g 2g' 
tőség /superpozició/, mert a vizsgált folyadékélem len
dülete, az egymásra merőleges áramlások lendületéből 
skalárisan összegezhető. Ilyen áramlás lép fel pl. egy 
vizturbina szivócsövében, amennyiben az áramlás nem 
perdületmentes • 17. ábra/ 

CurrY 

z 

r 

7. ábra 

/Az ábrán rajzolt szivócsövet - a turbina elhagyásá
val - felfelé meghosszabbi tva és felülről - pillanatnyi
lag - lezárva képzeljük./ A cső belsejében létrejövő k 
perdületÜ un. forgatag valamely ~.maga~ságu sikjában a 
sebességeloszlás hiperbolikus, a c = - összefüggés sze
rint. A c sebesség tehát a forgás~eng~ly felé közeledve 

u 
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növekszik. Létezik tehát egy o..Lyan r sugár /d = 2 r l, o o o 
amelynél a folyadék összes energiája lendületf)rmájában 
van jelen. Ezen a sugáron a legnagyobb a sebesség. Bnnél 
nagyobb sebesség nem léphet fel, r -on belül tehát folya
dék nem lehet jelen. Ez a magyaráz~ta. a. forgatag belsejé
ben az un. szivási tölcsér keletkezésének, amelyen belül 
a nyomás: p = O; /a valóságban a folyadék hőmérsékletének 
megfelelő telitett gőznyomás értéke/. 

1.183 

.A. kavi táció. Ha egyméretű áramlás esetén /p1. 
szivattyu szivócsövében/ a folyadék belsejében nyomásmen
"tes űr képződik, a folyadékszál elszakadhat, az áramlást 
nem lehet fenntartani. Ürképződés jelentkezhet turbina 
vagy szivattyu lapátain is, pl. kedvezőtlen lapátkialaki
tás esetén. Ez a periódikusan~változó, kavitáció néven is
mert jelenség roncsoló hatást fejt ki s a járóke~ék lapá
tainak gyors tönkremenetelét okozhatja. 

1.19 Változó sebességű, instacionárius áramlás 

Valamely 'áramlás megindulása. és megszÜllése alatt a 
folyadék áramlási sebessége változik. De változhat az 
áramlási sebes~ég azért iSt mert pl. egy csővezeték viz
szállitásában ~ valaroilyen okból kifolyólag - ingadozás 
lép fel. 

" 

Az ilyen-áramlás törvényszerüségeinek megállapitásá
ra is az Euler ,f. eg~enleteket kell alkalmazni. 

A változó sebességű áramlások vizsgálata számunkra 
kielégitő mélységü, ha vizszintes, egyenes, állandó ke-' 
resztmetszetü esőre végezzük el, melyben a folyadék állan
dó ~~orsulással áramlik. /8. ábra/ 

Ilyen'feltételek mellett Euler I. egyenletéből 
aU ' Bc 

/a fl s = O; fl = f 2 , tehát c a s = 0/ 

dc A SE. _ 
dt + 1 ds - O (32) 
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1 

Cj 

I 

P1 
1 

2 
d 

\100 

-----_._~ 

l 

I 

8. ábra 

a l g 
P .2 

t 

Mi l dc 'll' ve dt = a = a ando 

és az áramvonal kijelölt 
szakaszára integráluhk 
(s2 - sl = l l, azt kalJ
JuK, hogy 

l a
g (33) 

Az eredmény azt mutat
ja, hogya gyorsulás 
irányában - a folyadék 
lendületnövekedésének 
fedezésére - nyomásesés 
jön létre. A 
Pl - P2 

az un. gyorsitó 
nyomómagasság. 

Az eredmény alapján megállapitható, hogy bizonyos 
l cső hosszuság esetén a gyorsuló áramlás P2 = O nyomást 
is eredményezhet, tehát a folyadékoszlop elszakad..hat. l,as
sulás esetén fentiek ellenkező előjellel érvényesek. Az 
ilyenkor fellépő nyomásnövekedés esetleg olyan mértéket 
érhet el, amelyre a cső már nem felel meg és csőrepedés 
keletkezik Ipl. hirtelen csőelzárás esetén/. 

1.20 A folyadékimpulzus 

1.201 

Az impulzust ét el. Az áramló folyadéksugár hajtóerő 
szolgáltatására képes. Newton törvénye szerint, valamely 
mozgó test mozgásmennyiségének idő szerinti differenciál
hányadosa a testre ható erők eredőjével egyenlő: 

d - Im vi = p . dt ' .. (34) 

A folyadékok esetében nemcsak a folyadék sebessége változ
hat meg, hanem az itáramló tömege is. Impulz~serő tehát 
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stacionárius 'áramlás esetén is létrejön és lehetőyé teszi 
Yizerőgépek stacionar üzemét. 

Az erőhatás Yizsgálatához az áramlás megfelelő áram
csöyét felületekkel határoljLL~ el, s a jelenséget a zárt 
- un. ellenőrző - felületen belül vizsgáljuk. /9. ábra/ 

A felvett térrészbe idő-
egységenként beáramló folya
dék tömege 

i 
dmI = dFl • cl g , mely a 

térrész impulzusát 
dll = dmI • cl értékkel nö-

veli, 
la c 
méyel 
kelt. 

s igy dl ,"pozitiyll 
irányáyal és értel
egyező/ erőhatást 

A térrészből kiáram-
ló folyadéktömeg i 9. ábra 
dm2 = dF2 • c 2 • g , a 

térrész impulzusát csökkenti, igy "negatiy" IC 2 értelmé-
vel ellenkezőj erőhatást kelt /dl 2/. . 

Miyel az áramlás stacionárius dmI = dm2 , azonban 

dll f dl 2 és irányuk is eltérő. 

Általánosságban megjegyezhető, hogy az impulzuserők 
az ellenőrző felületet mindig kivülről -:- befelé támadják, 
s az elhatárolt rendszerre ható egyéb erőkkel tartanak 
egyensulyt • 

Állandó keresztmetszetü, egyenes csőben, stacionári
us áramlás esetén, valamely elhatárolt csőszakaszra ható 
impulzuserők egyenlőek és egyenlő iráLyuak, igy egymással 
egyensulyt tartanak. Számitásuk az előbbiek szerint 

fi 2 l = -- c 
g 

Vi 
=~c 

g ( 35) 

A közölt összefüggés - feltételeink értelmébe~_- csak sta
cionáris áramlásra érvényes. /Instacionárius ~ramlás ese
tén ugyanis a számitások csak a térfogatelemenként számi
tott változások térfogati integráljáyal végezhetők el./ 
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1.21 Az ideális folyadék veszteségei 

A csővezeték kedvezőtlen kialakitása esetén az ideá
lis folyadék áramlása is lehet veszteségeso 

1.211 

Veszteségekre kell számitani pl. akkor, ha valamelyik 
csővezeték hirtelen átmenettel csatlakozik az eltérő ke
resztwetszetü szakaszhoz /Borda féle veszteség/. A lO~ áb

rán ilyen kiképzésü csat
lakozás láthatóo Megálla-

~ pithatjuk, hogy ha valóban 

10. ábra 

i 2 
Fl -c + F~PI = g l 

Mivel Floc l = F2 oc
2

, 

P2 - Pl c 2 
i 

j 2 
F2 g c 2 

veszteség lép fel, akkor a 
belépő és a kilépő folya
dék munkaképességének kü
lönbsége zérustól eltérő 
kell, hogy legyen. 

A vizsgálat céljaira 
felvéve az ellenőrző felü
letet, felirható a ráható 
erők egyensulya: 

+ F2P2 ; (36) 

/c l - cl 2 
g (37) 

A Bernoulli f. egyenlet alkalmazásával 
a folyadék energiatartalma belépésnél: 

2 

Ivizszintes esőre/ 

Pl Cl 
e=-+--' 

l 'I 2g , kilépésnél: 

2 2 
PI-P2 Cl - c 2 - Ha van veszteség, Uxy az h' = e e + --='-----=-~ ~ l-2 t 2g 

értékü lehet-csak. A (37)egyenletből helyettesitve, a 
';eszteségre 

24 



(38) 

, 
érték a.d6dik. 

A veszteségeket az 6kozza~ hogya folyadékriem· tudja 
követni a hirtelen átmenetet, hanem a falról leválik. A 
leválások miatt keletkező örvénylés munkaigénye az elvesz
tett energia c 

L2l2 

Veszteségek lépnek fel az ideális folyadékban akkor 
is, ha a folyadék pl~ egy csővezeték valamely szakaszán 
hirtelen irány törést szenved és emiatt leválások keletkez
nek •. /ll. ábral 
Számitása a Borda f~ 
veszteséghez hasonlóan ~. . 
Ide a sebességek vekto-- C2 C . S 
riális különbségének he
lyettesitésévell lehet
séges: 

2 

hi == ~ i ~g mkg/kg (39) 

I ..$. kisérleti -adatok 
alap~án javasolt ténye
ző~ ~i::::O,7+1/. 

1 0 22 A valóságos folyadék áramlása 

Ils ábra 

A valóságos folyadék nem rendelkezik maradéktalanul 
mindazon t1ilajdonságokkal s amelyekkel az ideális folyadé
kot felruház tuk. Ezért az ideális folyadékra nyert ered
ményeket, - kisérleti eredmények alapján - esetenként, 
bizonyos mértékig helyesbiteni szükséges. 

1.221 

il. valóságos folyadék nem homogén, mivel si.irüsége a 
hőmérséklet függvénye, amellett szennyezett és gáztartal-
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mu lehet. Rugalmassági tényezője kb. l/lOO-ad része a vas
énak, tehát nem összenyomhatatlan. Belső surlódása miatt 
veszteségek lépnek fel. C~usztatófeszültség ébredhet ben-
ne, amelyet a cseppképződ'és !:félületi feszi.iltség/. hullám-
zás stb. jelensé~ek szeml~ltetnek. . 

1.222 

Eddigi eredményeinket legérzékenyebben a folyadékban 
fellépő surlódás ~folyásolja. A surlódás miatt a csőben 
áramló folyadék sebessége a szilárd fal mellett zérus, 

12. ábra 

!J 

y 

c 

13. ábra 

A 

majd a faltól távolod
va az un. határréteg
ben megfelelő értékre 
növekszik /12. ábra/. 

Newton szerint a ré
teges áramlásnál laz 
áramvonalak párhuzamo
sak/ a fallal párhu
zamos felületeken a 
sebességváltozás mér
tékével arányos csusz
tatófeszültség kelet-
kezik /13. ábra/. 

( 4-0) ; 

A jtarányossági tényező a fo
lyadék un. dinamikai viszko
zitási tényezője [kg mp/MJ. 
Gyakran használatos a sürüség
egységre vonatkoztatott érté-

ke is V = t [M/mp], az un. 

kiilematikai viszkozitás:!. tén.ye
ző. Ertéke a hőmérséklettől 
függ. 



1.23 A kismintatörvény 

1.231 

Mivel az egyes berendezések méretezésénél kisérleti 
eredményekre alapitott, korrekciós faktorokkal is számol
ni kell lés ez némi bizonytalanságot jelentheti, felmerült 
annak szüksé.gessége, hogy - különösen nagyméretü és költ
séges berendezések kivitelezése előtt - a valóságos üzemi 
jellemzőket kisebbitett méretü mintán, laboratóriumi méré
sekkel határozzuk meg. 

A mérések eredményei azonban csak abban az esetben 
használhatók fel, ha a kismintában és a kivitelbenleját
szódó folyamatok között hasonlóság van. 

A hasonlóságnak nemcsak mértani, hanem mozgástani la 
sebességek hasonlóságai és dinamikai szempontból is fenn 
kell állania. Ennek elérése céljából a kismintát bizonyos 
törvényszerüségek betartásával kell elkésziteni. 

1.232 

A mértani és kinematikai hasonlóság biztositása köny
nye n megoldható feladat. A dinamikai hasonlóság viszont 
csak az áramlás kialakulása szempontjából fontos erők ará
nyosságával biztosítható. Ezek la hosszméretet l -el j e
lölvel 

al a tömegerő: Fi 2 1
2 2 

(41) c = ~ c 
0-
c> 

bl a surlódóerő: S F . r = a . { c ( 42) 

cl a sulyerő: G f . L3 g (43 ) 

dl a kapilláris erő: K :: k • l ( 44) 

Amint látható, a felsorolt erők hasonlóságát - a 
mértani és mozgástani hasonlóság mellett - egyidejüleg 
biztositani nem lehet, mert a hosszuságnak és a sebesség
nek más és más hatványai szerint változnak. 

A vizgépek szempontjából két erő a legfontosabb: a 
tömegerő és a surlódóerő. lA sulyerőnek a hajózásban, a 
kó.pilláris erőnek müszere],::nél van, jelentőségükl • Igy e 
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két erő hasonlóságának biztositásával megelégedhetiink. 
A'hasonlóság feltétele: 

I 
=-1!! 

'S 
m 

lk = kivitel, m mintal. Helyettesitve és 

egyszerüsitve 

l • c m m 
vm 

( 4-5) 

A
' l.c 
z --y jellemző számot Reynolds f. szá~~ak nevezik. 

A mintát tehát ugy kell tervezni, hogya Reynolds 
száma a kivitelével egyezzék: ~ = Rmo 

Az 1 jellemző méret esetenként ~álasztandó meg. 
Csővezeték esetén például a cső át@érője a jellemző mé-

ret IR = d~c l. 

1.24- A csővezetékek áramlási veszteségei 

1.24-1 

A Reynolds szám jelentősége -a k1smintakisérletek
nél való felhasználása mellett - más területeken is igen 
nagy. A laboratóriumi kisérletek kiértékelésénéla hason
lósági számok alkalmazása mindinkább tért hódít, a kisér
leti eredményeket gyakran hasonlósági számok segitségével 
kifejezve közlik. Igy pl. igen nagy jelentőséggel bir az 
egyes áramlási formák megkülönböztetése és az áramlási 
veszteségek számítása terén is. 

1.24-2 

Ha csővezetékekben az áramlási formát vizsgáljuk~ak
kor elsősorban a keresztmetszetmenti sebességeloszlás ér
dekel bennünket. 

Valamely - kis átmérőjü - csőben, kis sebességü~ 
egyenletes áramlás esetén a sebességeloszlás ,közel para
bolikus jellegü. /l4-e ábrai 
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Ilyen áramlásnál az egyes fo-
lyadékrétegek egymáson elcsusznak 
/réteges v. larunáris áramlás I és· 
közöttük a már ismertetett csusz
tató feszültség /surlódó erői lép 
fel. /Ilyenkor a kontinuitási tör
vényt csak a közepes sebességre 
Ickl lehet felirni. I 

Nagyobb átmérőnél és nagyobb 
áramlási sebességnél az egyes fo
lyadékrészek - az intenzivebb sur
lódás következtében - szomszédos, 
kisebb sebességü részeket ragad
nak magukkal. Ezáltal kisebb se-

Cmax 
I . 

~ 

--- ---. 
~ 

C~L 

14. ábra 

bességü elemek a nagyobb sebességü rétegbe kerülnek, azt 
fékezik, s kiszoritanak onnan nagyobb sebességü részecs
kéket,melyek viszont a kisebb sebességü réteget gyorsit
ják. Igy azáramlásban keveredés jön létre /t urb ul ens , go
molygó áramlási, mely sebességkiegyenlitést eredményez. 
115. ábra I 

A turbulens áramlásnál 
csak ahatárrétegben van 
sebességváltozás, tehát 
veszteségek is csak itt 
lépnek fel. 

A két áramlási for
mába az átmenet - viszony
lag élesen - az R.= 2320 
érték környezetében:~tör
ténik. Ez alatt lamináris, 
e felett turbulens az 
áramlás. 

1.243 

---

C max... 

~ 

-----
V ...., II 

Ck t 

·15. ábra 

Fentiek alapján megállapitható, hogy az áramlási 
veszteségek lamináris és turbulens áramlásra nem egyez
hetnek meg. 

Lamináris áramlás esetén - a levezetést mellőzve -
az áramlási veszteségmagasság a következő összefüggésből 
számitható: 
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h' = 32 y 
g 

c ( 4-6) • 

~101 l a cső hossza, d átmérője, ~ a közepes sebesség. 

Turbulens áramlásra, a következő - kisérletek alap-
j án kialakul t - összefüggés alkalmazható -IHagen-Boiseuille I 

l 2 
h' = J.. - L (4-7). d 2g 

/E" , , ,,_64-
~Z utóbbi a lamináris áramlasra is alkalmazhato, ~\ - R 

helyettesitéssel/. 

1. 24-4-

Az összefüggésekből látható, hogy nehézség csak a 
turbulens áramlás esetén lép fel, mert .A értéke nem is
meretes. Nikuradze a .~ érték megállapi'tására kisérlete
ket végzett. Mérési ere\....Iiényeit a 16. ábrán diagrammban 
ábrázolva láthatjuk. 
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E kisérlete alapján megállapitotta, hogy A=kA /R/. 
Ez a fuggvény más érdes és más sima cső esetén. ~ a re
latiy érdesség, lf. a kiszögelés értéke, r a cső s~ara/. 

Á A számitására többen is igyekeztek összefüggéseket 
megadni. Á felállitott képlet-ek azonban általában nem le
hetnek általános érvényüek, - amint a 16. ábrából -világo
san kitünik - csak bizonyos határértékig használhatók. 

aj Sima falu csöveknél R = 80000-ig használható a Blasius 
féle összefüggés 

.fi. = 0,3164-
4{R ( 48) 

Turbulens áramlásra, korlátozás nélkül használható a 
Prandtl-Nikuradse f'o összefüggés: 

l' .~ 
r:::- = 2 log/R VA / - 0,8 

V). 
( 49) 

Durva becslésekhez Dupuit szerint ).. = 0,02 - 0,03 ve
hető fel •. 

b/ Érdes csövekre Nikuradze a következő összefüggést adta 
meg 

fi - 2,83' 
A - 4,75 + 5,75 log (r/k) , (50). 

Az összefüggések gyaklorlati felhasználása - a hosz
szadalmas számitások miatt - nehézkes. Á közölteken kivül 
még több- javasolt - képlet is ismeretes. 

1.245 

Áz ismertetett összefüggések nem körkeresztmetszetü 
csövEkre is érvényesek. IlyenkorFjellemzó méretül az un. 
hidraulikai sugár szolgál, r' = k !F felület, k a nedye-

sitett kerület /. Értéke körkeresztmetszet nél r' = ! ' igy 
a )\ és az R' értéke is csak negyedakkorára adódik. Sok 
tévedés kerülhető el, ha a nem körkeresztmetszetü csövek
re R és A értékét 4 r'-ból számit juk. 
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1.24-6 

A csővezetékekben elkerülhetetlenül alkalmazandó 
idomok és szerelvények ellenállását a gyakorlatban, ~i
sérletileg megállapi tott és tábláz'atokban foglal t ~ el
lenállástényezőkkel szokás számitani: 

. 2 
h' = ~ .L (51) • 2g 

1.25 Az elmondottakból világos, hogyacsővezetékben va
lamely folyadék áramlása csak akkor tartható fenn, ha az 
áramlási veszteségeket fedezzük. A veszteségek 
fedezéséhez szükséges energia /h'1 a csőben áramló folya
dékmennyiség (y) függvénye. A veszteségek la számitására 
szolgáló összefüggések szerinti az áramlási sebess~g és . 
igyavizmennyiség négyzetével arányosak: h' = B V , (52), 
ahol B állandó. Ennek alapján a csővezeték un. jelleg
görbéje felrajzolható. 

A jélleggö1be a szivattyu általelóállitandó szálli
tómagasságot tri mutatja a szállito~t vizmennyiség 11/ 
függvényében. 117. ábra/. Ha a folyadékot emelni 'is kell, 

H 

szivattyú H 

y 
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Q 

3. h'-höz a statikus magasság is hozzáadandó: 

H H + h' 
o (53) • 

1.26 A lapáttal elterelt folyadéksugár. Alapáterő 

1.261 

Szabadsugár elterelése. Ha egy d átmérőjü és c sebes
ségü szabadsugár elé, a sugárra merőleges irányban egy sik 
lapot helyezünk 118. ábra/, az a sugarat a látható módon 
eltereli. Az ellenőrző felület felrajzolása után megálla
pitható, hogy a távozó sugár impulzuserői egymással egyen-

c ll! 
~ 

l / 
/ l 

I I C ( 

~ 

HI 

lők és egyensulyt tartanak, a lapátot tehát 

I d2 :Ji' i 2 " ,~. H f' l 'k ' l ' l -~ ~ ~ é ero terne~~. a a _O yade suga~ e_6 

félg-ömbalaku lapátot helyeziJ..nk /Felton lapát/, ak..'lcora ki
l.épő sugár, impulzuserej e is támadja a lapot. Ugyanaz a fo
lyadéksugár most éppen kétszerakkora erőt fejt ki a lapra: 

I = Ii + I? :' 2 
.L ~ g 

.:;o 2 
~ J. •. c 

Amennyiben ehhez hasonló lapokat szerelünk egy kerék ke
rülatére, a lapátra ható erő nyomaték kifejtésére képes. 

33 



Ha a lapát közben u /kerületi/ sebességgel halad is, 
az i~pulzuserők számítását ennek figye~embevételével kell 
végeznünk: 

I = V • i . w (51+). 
g 

ahol w a folyadéknak a lapáthoz viszonyított, relativ 
sebessége. 

1.262 
Térbeli áramlásba helyezett lapát elterelő hatása. 

Helyezzünk most egy sugárirányu átáramlásra alkalmasan 
szerkesztett, ~ lapátszámu, álló járókereket tengelyszim
metriás /forgásfelületekkel határolt/ áramlásba. /19. áb
ral. A járÓkerékbe tengelyirányból lép a ,folyadék és cen-

19. ábra 

trifugálisa.."tJ. ömlik át rajta. Az átömlő vizmennyiség V, a 
lapátokon elterelést szenved. Egy-egy lapát által elterelt 
mennyiség: V/z. 

Feltételezve, hogyajárókeréknek elegendő sok /vég
telen sok/ lapátja van, biztositottnak látszik, hogya fo
lyadék csak a lapát alakja által megszabott pályán áramol
hat. A belépő éö a kilépő impulzus: 
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I = m VI = m' w • I = m' 
l z l l' 2 

forgatónyomaték kifejtésére 
tározható mego 

w20 A két erő eredője M = Por
3 

képes, mely szerkesztéssel ha-

A nyomatékot igen egyszerüen számithatjuk is, ha fi
gyelembevesszük, hogy az átáramló vizmennyiség seDessegé
nek meridián összetevője Iw I a középpontra nem ad nyoma
tékot. Igy csak a keringési mösszetevővel számolva: 

M = 
Vi 

g 

A perdületek helyettesitésével egyszerübb alakban: 
arr mIk - k I 
.ru lw 2w· 

1.263 

(55). 

Áramlás mozgó csatornákban. Az EuJer féle turbina
egyenlet. Belátható, hogy a járókerék lapát jára ható erő 
munkavégzésre is képes, ha a tengelyétnem rögzitjük /tur
bina/. A folyamat meg is forditható: megfelelő nyomaték 
biztositásával Imunka áránl folyadék továbbitható Iturbi
naszivattyu/. 

A lapátok mozgása miatt a folyadék elmozdulása a la
pát mentén csak viszonylagoso Tételezzük fel, hogya járó
kerék lapátainak /kö~epesl kerületi sebessége u. A lapá
tokat kiteritve a vizsgálat szemléletesebbé tehető. 120. 
ábral 

~ U 

..:l Wu=.1 eu C2, u 

20. ábra 
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J..z ábrán !!.. a folyadék - lapáthoz visz o nyi tott - rela
tiv sebességét~ ~ a szállitósebességet, ~ az abs~olut SA

bességet jelenti. A kinetikából ismeretes, hogy c = w + U0 
Ázábrán a sebességvektorokat is feltÜlltettem, továbbá 
felrajzoltam az un Q sebességi háromszögeket~ Az ,előbbiek
ben ismertetett indokok alapján, a teljesitmény számítá
sához a meridián összetevOi; nem vesszük figyelembe, Ide 
feltételezzük 9 hogy az átáramlás folyamán állandó maradi 
és a lapát vastagságát elhanyagoljuk. Ez esetben - mint a 
sebességi háromszögből látható - a b.. vi = .6 c egyenlőség 
fennáll o , lA 6w a WI és w2 előjelre~elyes~ivonásával 

'.th .... '! u li II . szamJ. aiJO e 

A sebességek hatásos lu irányul komponenseiből a ha
tásos lapáterő, mi~t az tIDpulzuserők különbsége egyszerü
en számitható: 

p = m',6c 
u u 

v .i 
z g 

(56) ; 

A munkateljesitmény: N: ~ p ó·u helYBttesitéssel - a 
kerületi sebesség esetIegesUváltozását is figyelembevév8 

Ii == lG. N' = V 
u u 

.-J 
e O • g 

i 5;7\ . 
\ J j 

Ha a járókerék teljesítményét a V ~ [kg/Jüp J átárawló fo
lyadékme~~yiség lliml magasságból való esése szolgáltatja 
IN = V. ~ o HI, ugy a benne hasznositott esés elméleti ér·-
t,éke ' 

H e 

N 
li 

g 
(58) e 

Ez az Euler f. turbinaegyenlet -ellenkező előjellel -
turbinasziyattyukra is éryényes. Ez esetben.H~ a szivaty
ty~ elméleti szállitómagasságának tekinthető~ 

Miyel ~ = .,.. w 
~l és u2 = r 2

w továbbá 

kl clu·rl és k 2 = c 2u·r2 , irható 

H = ~ /kl - k I e g 2 (59) 

azaz a turbina legllagyobb elméleti esésének elérése érde
kében törekedni kell a perdületmentes kilépé sre /J!:.2 =0 j. 
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1.3 Avizgépek szerkezeti felépitése és üzeme 

1.31 A vizerőgépek !turbinák! 

1.311 

Elnevezések. A vízturbinákon átvezetett, nagy munka
képességü folyadék energiájának rovására a turbina has·z
nos munkát szolgáltat. 

Ha a járókereket szabad vízsugár impulzusereje hajtja 
!lásd 1.26l!, akkor a vizturbinát szabadsugár !akciós! 
turbinának nevezik. Forgatagba helyezett járókerék esetén 
- mivel a turbina beömlő és kilépő palást ján a nyomás nem 
egyezik meg- réstulnyomásos !reakciós! turbina elnevezés 
szokásos. 

Ha a turbina járókerekének - egyidejüleg - csak leg
feljebb néhány lapát jára érkezik a folyadék, a turbina 
részleges !parciális! beömlésü. Az olyan turbinát, mely
nek beömlőpalástját a folyadék teljesen kitölti, teljes 
jtotális! beömlésünek nevez~k. 

1.312 

A Pelton rendszerü vizturbina. 
A Pelton turbina részleges beömlésü, szabadsugár tur

bina, A nagy esésü viz sugár a turbin~hoz az ~~. nyomócső
ben érkezik. A nyomócső szájnyilása fuvókaszerüen szüklil 
!sugárcső! és d átmérőjü -rizsugarat bocsájt a turbina 
lapátaira. !21. o ábra! .A sugárcsőbe helyezett, tüs záró
szerva feldólgozandó,vizmennyiség szabályozására alkal
mas, mert tengelyirányu elmozditásával a kiömlő kereszt
metszet szükithető. Nagyobb teljesitményli gépeknél, - gyors 
zárás esetén - olyan mértékü nyomásnövekedés !vizlökés! 
jöhet létre !lásd'1.19 pont!, amely a nyomócsövet tönkre
teheti. A vízmelli~yisé6 gyors csökkentésére ezért a sugár
cső elé sugárterelőt szerelnek • !lásd 23. ábrán! 

A kiömlő szabad sugár sebessége az esés IUol és ~ 
vezetőcsatorna áramlási ves2teségei /h'! ismeretében szá
mitható: 
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21. ábra 

c = y7 V 2g ~-{ - h' 1 
! o 

lA ~ kifolyási tényező, értéke f = 0,97 - 0,99/. 

( 60) • 

'A c sebességü szabadsugár a turbina ." kanál alaku -
lapátaira érkezik s azon elterelést szenved. A lapát elte-

-1'"'" "d 'l" -800 '1" J.. () 890 re eSl szoge - az l 63. lS -.L -na mln eegy l,) = - -
al kisebb, nehogy'az elterelt sugár a következő fapát há
tába ütközzék. 122. ábral 

A ~l relativ sebességgel a lapátra érkező vizsugár 
~ a s1..lJ:'1ödás miatt csökkent - w2 = /fr W l 111/ ;;; 0,951 sebes
séggel lép ki. 

Alapáterő: p ( 61) • 
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p 

22. ábra 

Ez egyben a hatásos lapáterő is~ mivel wI a k~rületi se
besség /u/ i r á,.'1 yáb a mutat. Mivel wI = c-- u, 

l 

p 
u II ./1 +Wcos !32/./cI - u/ g J, 

A legnagyobb 

;L N = 0/ 
du u 

teljesitmény értékét széls6érték 
u l 

az - = - értéknél találjuk< 
cl 2 

(62) ; 

( 63) ; 

számi tR" 

2 
cl 

Mivel a vizsugárral "bevezetett!! teljesitmény Nb = m --= 2 
N 

1
2

, a maximális kerékhatásfok / 'I =.....l:l/ , ;}L/ es 
cl opt u Nb 

l + ijf cos [32 
'l = . u 2 (64) • 

A közöl t Ilf és j3 2 ért ékek helyettesi té se után 'f", ~ 0,97 
körüli ér~éket kapunk. Bár ez a turbina mechanik~i veszte
ségei t nem veszi figyelembe, mégis az erőgép ek üzemében 
szinte páratlanul jó érték. 
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Felépitését és müködési elvét tekintve a Pelton tur
bina nagy esésü és kis mennyiségü folyadék feldolgozására 
alkalmas. Nagy esésü telepek épitésének lehetősége főleg 

. hegyvidékeken van meg, igy hazánkban a Pel ton erőmüvek j e
lentősége kicsiny. Nálunk egyes /pl. vegyi-/ üzemekben, a 
technológiai folyamatok során nagy magasságba juttatott 
vizmennyiség helyzeti energiájának hasznositására alkal
mazzák. 

Bulgáriában, Svájcban és más, kedvező terepviszonyok
kal rendelkező országokban azonban nagy teljesitményü te
lepek épültek. Ezeknél az esés értéke az 1000 m-t is meg
haladhat ja. 

Általában vizszintes tengelyü elrendezésben épül, de 
vannak függőleges tengelyü egységek is /pl. WEC Batak, 
Bulgária, 60000 kW, 3 gépegység/. 

Nagyobb vizmennyiség esetén két sugárcsövet alkalmaz
naik: • /23. ábra/ 

23. ábra 

A járókeréknek feltétlenül az alsó vizszint felett 
"szabadonl: kell j2.rnia /szabad függés/. A szabad függés
nek megfelelő értékkel /hk / a turbina hasznos esése csök
l-cen o 
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1.313 

A Bán.ki";fé1;e..,~~ur_bina 

Bánki Dónáth pro
fesszor turbinája szin
tén részleges beömlésü, 
szabadsugár turbina. 
Elrendezése és jellem-
ző méretei a 24. ábrán 
láthatók. 

A viz körkereszt
metszetü nyomócsőben 
érkezik a turbina ve
zetőcsatornájához. A 
vezetőcsatorna a viz
sugarat a belépő sáv 
minden pontján, meg
felelő szög alatt irá
nyitja a járókerék la
pátaira. A vezetőcsa
torna oldalfalai füg
gőleges sikok. A hatá
rolófelületek vezér
görbéje laz egyforma 
belép6szög bizto~itá
sa érdekében/ logarit
mikus spirális. A ve
zetőcsatorna átmeneti 
idommal csatlakozik a 
hengeres nyomócsőhoz. 
A vezetőcsatorna b 
szélessége - a vo~ 
lumetrikus vesztesé
gek csökkentése ér
dekében - kisebb a,já
rókerék ~ szélességé
nél. A vezetőcsatorn~ 
szájnyilása az Eo 
középponti szögpe fog
lal t lapátközök egy
idejü "megfuvására" 24. ábra 



elege.o.dő. Ezek közül legalább egy csatorna mindi.; olyan 
helyzetben van, hogyafolyadák teljesen - de tulnyomás 
nélkül - kitölti. Ily módo:::l ez a csatorna - mintegy - ha
táresetet képez az a...1{:cÜós és a reakciós rendszerek között, 
ezért a Bánki turbinát határ-turbinána...1{: is szokás nevezni. 

A járókerék lapátai körhengerfelületek. A lapátokat 
egy-egy oldaltárcsa közé ápitik be.- A tárcsákat a turbina 
tengelyérs ékelik. 

A -,riz a járókeréken először centripetális ir2~'1ybal1 

lép át, s a turbina belsejébe jut. Az első átömlés az l 
és az ~ pontok között kirajzolt abszolut pályán történik. 
/25. ábra/ 

I - , 41 
~ 

i(n) 

25. 

Az e186 átömlés sebessé háromszögeit az ábrába be-
raj zcltlJ_1.c o ii.Z e186 átömlé;-j teljesitméD.ye: 

? 2 
c.., -- - C 

N, 1. a 
g 2 

abszolut sebes-

" r-. , .:.+::: 



ságánek irányában halad tovább ás a ~ pontban ismát beláp 
a járókerákbe, s ezuttal centrifugális irányban ömlik át 
rajta. A második átömlés teljesitménye: 

2 ) 
c" - c -

o 2 II N = • 2 o" :::> 2 ( 66) 

A turbina összes teljesit:nánye N = Nl + N
2

• ( 67) 

A turbina hatásfoka az 

t .. l" lU / ,- l / 

u viszony-függványe, /Akciós c 
hkalmas viszonyok ás nelyes urblna even -- . = ~ . 

C op-c é 

máretezás eseténlaz-össihatásfok 70-80 % közötti árták. 

A Bánki-féle turbinátfőleg a kisebb viMki vizláp
csőknál, 50 LE teljesitn:ényig alkalmazzák. Legnagyobb e15-
nye elsősorban igen egyszerü szerkezete és olcsósága. 

l. 314-

A Francis rendszerü vizturbinák 

1.314-.1 

A Francis turbin3. a legelterjedtebb vizturbina ti
pus. A turbina teljes beömlásü, igya járókerák minden 
lapátköze ál1.andóan ki van töltve folyadékkal. Ez a fo
lyadék a turbinába centripetális irányban lép be, s a já
rókeréken radiális irányban halad át. 

A radiális átömlást végző folyadék közben - a járó
kerák;.0 szögsebességánek megfelelő - forgómozgást is vé
gez. A forgómozgás következményeként az f!gyes folyadékele
mekre a centrifugális erő is hat. A centrifugális erő an
nál naiSyobb, minél nagyobb sugáron van .pillanatnyilag az 
illető folyadékelem. 

A fol~radékkal ki töl tött, w = állandó szögsebesség
gel foriSó járókerékben tehát, a különböző sugarakon elhe
lyezkedő fol;y-adékelemek különböző Centrifugális eri>Tel 
nehezednek egymásra. A különböző sugaru meridián felüle
teken igy szükségképpen különböző a nyomás. A Francis tu:c
binák j árókerekénel\: belépő és kilápőpalást j án ezért a 
nyomás nem egyezhet meg /rástulnyomásos turbina/. 



/ 

A forgómozgás okozta nyomásváltozás megállapitása 
céljából vizsgáljunk egy forgó járókereket /26. ábra/. 

amelyet első közelítésre le-

r 
\ 

r 

26. ábra 

zárva képzelünk.. A j'árókerék-
ben valamely ~ sugáron elhelyez
kedő dr; ~ , b méretü folyadék
rész egyensulyát vizsgálva, meg
állapitható, hogya centrifugá
lis erő 

d C = dm 
2 

.W • r 

ahol 

dm = 1 . b • r • c('. dr 
g 

(68) ; 

(69) ; 

.A dr sugárnövek edás mentén fel
lépő nyomásnövekedés téhát 

dC dC 
dp = - = (70) f b.r.a:' 

helyettesítve: 

dp = 1. • r o (.4)2 • dr ( 71) 
g 

A járókerék. belépő ~s kilépő 
palástja között integrálva: 

2 2 
ti 2 r 2 - rI 

P2 - Pl = g • W. 2 (72) 

Rendezve: 

(73) 

A (73) összefüggésből megállapítható, hogyajárókerékben 
létrejövő nyomómagasság csökkenés /potenciális esés/ a 
kerületi sebességmagasság különbséggel arányos. 

Amennyiben a járókerék lezárását megszÜlltetjük és a 
víz a ;járókerék lapátcsatornáin át áramlik , a ('73) össze~· 



függés -változatlanul érvényben marad. Ha azonban a csator
nakeresztmetszet nem állandó, az átáramló folyadék relativ 
sebepsége is megváltozik. Ennek arányában a nyomás szintén 
vál tozást szenved, s a, (73) összefüggés a szuperpozició 
elve alap.ján kiegészitésre szorul: 

2g + 

w 2 
l 

2g (74 ) 

A réstulnyomásos turbinán át~~amló folyadék 
ti "esése" tehát két részből tevődik össze: 
és H kineti..l{:us esésből. É:r1;é.ke a /74/ he-

te1ies elméle
H '" :.:;tenciális 
..J?. -, 

c 
lyette si téséve l; 

Ebből 

fl e 

L 314-.2 /75a/ + 

A }!lra:o.cis turbina felépitése telj esen követi az Euler 
f. turbinaep-:venlet IH = f::::Z (k_ - .k,..,')' / előirásai t, 

~V e~ g J.. . c. 

.ThlindenekBlőtt kl perdületü forgatagot lcell létesi te
ni. Erre a célra az--un. vezető kereket has:ználják fel, 
A k_ = áll perd~etü forgatagot /lehetőleg teljesen, 
k 2 :;!:; O( a já:ó~e:-é~ féke~i ~e •. vé_gü~ ~:_ ~l.ll':t~náb~l tá-~ozó 
folyade1C k~lepes~ yesztesege~ne.k csoKkentese erdekeben 
szivócső aJkalmazása kiVfuLatos, 

A vezetőke-r'8k lapáto:zása a ki V~7J.t állandó perdi5.1etü 
forgatag biztositására sz'li.k:séges ~ Vezetőkerékként'ál tali
nosan az un~ Fi1L~ f G g:vürüt alkalmazzá~k o . .A FirJc fc 'gylirii 
segi't;ségével alapátok elfordi thatók s ezáltal a beömlő 
keresztmetszet változtatható. fl. Firú: L. gyü.rü tehát a tu...'
bina szabályozó szerve ~s egyben, 

A 27. ábrán a Fink gyürü egy-egy részlete látható 
nyi tott és zá:d állapotban, A nyitás és zárás a külső un, 
szab elmczdit~sával történik. Az egyes lapá-

+ A sebességi háI'OJ1l.BzögiJől ug-J'a:nis 

.Ezzel 

2 2 2 
w = c + u - 2.c.u.cos ~ 

EI 
e 2g 

c 
II 

;::: c=:-cos CL 

. í C , U~2 

= I -~·--I L g-JI 



tok az "álló tartógyiiJ:'üben" rögzitett csapok körül fordul
nak el/rajzon teljesen befeketitett/. A Fink gyürü mozga
tása kézzel, vagy a turbina automatikus szabályozó beren
dezésével történik a 28. ábrán vázolt módon. 

Szabalyoz~ gy~ró 

27· ábra 

28. ábra 

a 

b 

A nagyobb esésü 
Francis turbinákat 
gyakran csigaházba he
lyezik /29. ábra/,amely 
a nagyegységeknél be
tonbó,l kész:ül o Az ilyen 
turbináknál a csigaház 
a viz kivánt perdület
tel való belépését biz
tositja. Ebben az eset
ben a vezetőlapát az 
áramvonalakkal egyező 
/logaritmikus spirális/ 
vázvonallal készül, 
mivel a perdület meg
változtatása nem szük
séges. /30. ábra/ 

Előfordul azonban, hogyavezetokerékre érkező pe~ 
dület kisebb vagy nagyobb a szükségesnél. Az ilyen ese
tekben alapátok vázvonala perdületnövelő vagy perdület
tapasztó jellegü. 

A járókerék lapátkoszoruja a folyadék perdületének 
lefékezését végzi. A viz a járókerékből tengelyirányban 
lép át a szivócsőbe. Az elrendezést a 31. ábra mutatja. 

A járókerék lapátai térbe~i felÜletek. Alapátok ki
alakitására a rendelkezésreállo esés és a feldolgozott 
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29. ábra 

4-7 



vizmennyiség /viznyelésl gya
korol döntő befolyást. 

al A lassujárásu járókerék 
tipust nagy esés és kis 
viznyelés esetén használ
ják? mivel anagy esés kö
vetkeztében a belépő abszo
lut sebesség keringési ösz
sz;etevője a kerüJ:eti sebes
ségnél nagyobb cl > ul 
/32. ábra 1.1 u 

bl A normális) @ = 90°1 já
rókerék tipus ~özepes se
bességre és viznyelésre al
kalmas, cl = ul 132. ábra 
11./ u 

C/ A gyorsjárásu ,iárókerék ti
pus kis esés és nagy viz
nyelés esetén előnyös 
cl < ul 132. ábra 1111. _u ~ 

eu A viznyelés igen nagy ér-
tékei mellett a gyorsjárásu 

JO. ábra járókerekü Francis turbinák 
helyett az un. propeller- és 

aKaplan rsz. szárnylapátös turbinákat alkalmazzák. 

Á járókerék belépő élének kiképzése tekintetében a 
lapáttipus nagy jelentőséggel bir. A 33. ábr~~ látható, 
hogy a gyorsabb járásu turbinák mind nagyobb teret igé
nyelnek a vezetőkerék és a járókerék között /forgástér/. 
A gyorsjárásu turbináknál a járókerék mind mélyebbre süly
Iyed, s az átömlés maj~~em teljesen axiális. 

~ellemző fordulatszám. Az elmondottakból világos8~ 
látható, hogy a gyakorlatban a legküJ:önfélébb tur.oinati
pusok alkalmazására kerülhet sor • .Az egyes tipusok körül·, 
irással való megküJ:önböztetése rendkivül hosszadalmas len
ne. Ezért bevezettek - egy - a turbinákra jellemző szá
mot, amely egyezése esetén a kérdéses turbiru3.:k azonos ti-
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f---- u-"-, __ --i 

CN "'U 

32. ábra 

pusban épithetők meg. Ez az un. jellemző fordulatszám ál
talánosan használt jellemző érték, melyből a turbina ti
pusára la konstrukciónál a lapát kialaki tásárai lehet kö
vetkeztetni. 

A jellemző fordulatszám jelentése szerint 1,l.gyanolyan 
tipusunak tekinthetők mindazon turbinák, amelyeknél a mé
retek és a sebesség~ arányosak. A jellemző fordulatszám 
a következő összefüggésből számítható la levezetést mel
lőztem/: 

n s = 
n • v-N. 
H .VR (76). 

Amint a (76) összefüggésből látható, a jellemző fordulat
szám tulajdonképpen olyan turbina fordulatszámával egye
zik, amely H = l m esés mellett N = l LE teljesitményt 
szolgál tat /egységturbina/~ 

Az alábbiakban közlök néhány jellemző fordulatszám
értéket: 
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Pelton turbina egy szabadsugárrai n = 12 - 20 s Pelton turbina több szabadsugárral n = 20 -32 s 
Franci.'3 turbina lassu járásu na = 50 - 100 
Bánki f. turbina n = 70 - 140 s Francis turbina normális járásu ns ::: 100- 200 



l 

I~ 

33. ábra 
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Francis turbina gyorsjárásu 
Propeller és Kaplan turbinák 

n = 200 - 1+50 
n

s = 1+50 - 1000 s 

A hasznosteljesitmény Nh = V ·~5· H értékét a (76) 

összefüggésbe helyettesitve, a jellemző fordulatszám tur
binaszivattyukon is alkalmazható alakjához jutunk. 

Helyettesités és rendezés után 
. 1. 1-

2:;; 1+ 
n =n.V.H 

q (77). 

1. 311+.1+ 

2 
c 

A szivócső. A turbina járókerekéről távozó folyadék 

2: lendülete a járókerékben már nem hasznositható s igy 

"kilépési veszteség"-ként kell kezelnünk. Ez a veszteség 
a rendelkezésreálló H esés bizonyos hányada: 

2 . 
c 

2 H' A t' t' "' t'k . II N f -2- =' V • ; y vesz eseg enyezo er e e a J e emzo or-g - , 
dulatszám függvényében Brősen növekszik és a kilépési vesz
teségértéke igen jelentőssé válik. Különösen a nagyobb 

. jellemző fordulatszámu gépeknél volt indokolt tehát vala
milyen eszközt keresni a kilépési veszteségek csökkenté-
sére. 

Erre alkalmas eszköznek bizonyult az un. szivócső, 
.fuelytulajdonképpen nem más, mint a turbina kiömlő ke
resztmetszetéhez csatlakozó, bőyülő csőtoldat Idiffuzor. 
31+. ábra/. 

A turbina után elhelyezett szivócső a turbina gazda
ságosságára kedvező befolyás sal van. Keresztmetszet nÖve
kedésének megfelelően a folyadék áramlási sebessége csök
ken ~c1.~. c 2 /: A csökkenés a Bernou~li eg~enlet sz:rint 
,nyömasfiovekedessel kapcsolatos, tehat a ~lffuzor bovebb 

<,··keresztmetszetében a nyomás nagyobb, mint a szükebb ke
resztmetszetben .. Mivel a szivócső a légköri /p / nyomásu 
térbe torkollik /a kiömlő vizet a csatornába v~zeti/, se
gitségével a turbina kilépő élén a nyomás értéke a légkö
ri alá csökkenthető IP2'< pol. Ezáltal a turbina poten-
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ciális esése növek
szik 

p p' ll_.:_P
_o < -=1--.,.-~2 / • 

a 1 
A növekedés a 

2g lendület-

apadással egyenlő. 
A sziv6cs6 hosszát 
ugy állapitják meg, 
hogy az ürképződést 
feltétlenül el~erül
jék. A sziv6cső kö
nyökös elrendezésben 
is készülhet. 

1.314.5 .. 

A Francis tur-

I 

binákat aknás, be- 34. ábra 
toncsigaházas és le-
mezcsigaházas /un. spirálturbina/ kivitelben építik. 

A 35. ábrán fekvő elrendezésü, aknás épitésü törpe 
turbina láthat6. Az ábrán l vezetőlapát, 2 falon átveze
tett állitótengely, 2 összekötő rudazat, 4 állit6 kar, 
2 bakcsapágy, 2 vizszintes tengelyü járókerék, ? fésüs 
csapágy,§.. és .2. szivócső. Adatai H. = 4 m, N = 34 LE, 
n = 190/p, n = 190. s 

A 36. ábra ál16 elrendezésü, csigaházas spirálturbi
na metszetét tQ~teti fel. A spirálturbina táplálása a fel
ső viztáro16b61 levezetett nyomócsövön keresztül törté
nik. 
Adatok: H = 260 m, N = 75000 LE, n = 330/perc. 

53 



35. ábra 
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)6. ábra 

1.315 

AKaplan rendszerü viz turbina 

1. 315.1 

A propeller-turbinák legtökéletesebb változata a Kap
lan turbina. Igen nagy vizmennyiség feldolgozására alkal
mas, kis esés mellett. Jelentősége hazánkban ezért külö
nösen nagy. 

AKaplan turbinák lapátszáma már olyan kicsiny 4-6, 
hogy lapátok közötti csatvrnákról nem lehet beszélni. Igy 
alapátok méretezésére az áramvonalelmélet már nem alkal
mazható. AKaplan turbinák lapátai szárnyszelvények, mé
rete~ésük az aerodinamikai szárnyelmélet törvényszerüségei 
szerint történik. 

Aszárnyszelvényekre vonatkoz6 elméletek egyszerü al
kalmazása megkívánja, ho2.;y a szárny párhuzamos áramlás
ban helyezkedj ék el. Ennek minél jobb megközelitése cél
jából a K~plan-turbinák járókerekét mélyen az axiális öv
be süllyesztik. 
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37. ábra 

1.315.2 

A 37. ábr2D kisteljesitményü, aknás kivitelü, Kaplan 
rsz. vizturbina metszet e látható •. A Kaplan turbinák lapá
tai t a vizmennyiség változásával egyidejüleg e l:il li t ják , 
s igya perdületmentes kilépés nemcsak az "üzemi", hanem 
változó terhelés mellett is biztosítható. 
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A forgatag belsejében keletkező üres tölcsér kitöl
tésére aKaplan turbináknál - alapátok állitószerkezetét 
is tartaimazó - áramvonal-idom szolgál. Az üres tölcsér 
a szivócsőbe is belenyulhat. Üzemzavart ugyan nem okoz, 
keresztmetszet·-csökkentő hatása folytán azonban káros, 
mert megnöveli a kilépési sebességet és igy a kilépési 
veszteségeket is. 

A 38. é.brán betonspirálházas Kaplan turbina metszete 
látható •. Jelölések: a spirálház, ~ vezetőIapát, ~ szárny
Iapát , .Q. áramvonal-idJm, ~ lapátálli tó szerkezet, 1. lapát-

38. ábra 
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állitó tengely, K turbina /cső-/ tengely, h talpcsapágy, 
k nyakcsapágy, m nyitott generátor. 
Adatok: H = 8 m, N = 7850 LE, n = 107/perc, n = 705, 
~ D = 4-080 mm. . s 

1.32 A szivattyuk 

Afolyadékszivattyuk általában turbo- és kiszoritá
sos /dugattyus/ rendszerben készülnek. /Más rendszerü fo
lyadékszivattyuk tárgyalását mellőzzük./ 

1.321 

A turbinaszivatty~ feladata az, hogy kis munkaképes
segu folyadékot előirt mennyiségü energiával ruházzon fel. 
Ez az energiamennyiséC'; rendszerint a folyadék meghatáro
zott helyre való eljutt'ltásához szükséges. 

Energiaátalakitás szempontjából a turbina és a tur-' 
binaszivattyu ugyanolyan, de ellenkező előjelü folyamatot 
valósi~ meg. Igy nyilván e megállapitott törvényszerüsé
gek /Euler f. egyenlet, radiális átömlésü járókerék/ szi
vattyukra is érvényesek, az i:ldexek megfelelő alkalmazásá
val. 

'A turoinaszivattyuba a viz aszivócsövön keresztül 
érkezik /39. ábra/, s a járókerék lapátaira kerül. 

39. ábra 

58 

A járókerék lapátozása a 
szivattyu rendeltetése szerint 
szintén háromféle /4-0 • ábra/ le
het: előregörbitett /c 2 > u2 ' 
l. ábra/, normális /2. uábral 
és hátragörbi tett /c

2 
< u

2
' 

3. ábra/. u 



.~/ . 

. -.~-_. 
'f I / 

1 
\ 
2 3. 

f3 =·90 o ; . 5. = 1 

40. ábra 
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1.322 

Az Euler f. turbinaegyenlet értelmében a szivattyu 
által létesített szállítómagasság elméleti értéke 

c 2u • u2 - c lu • ul 

g 
( 78) H 

eoo = 

ahol l. index a kilépő, 1. L_dex a belépő oldalt jelzi • .il. 
szállitómagasság fenti értékét az áramvonalelmélet alap
jánszármaztattuk le. Érvényessége tehát csak akkor tel
jes, ha a szivaHyun átömlö folyadék minden egyes eleme 
az átömlés folyamán követi a lapát al~~ját. Ez tö~életesen 
csak akkor biztositható, ha a lapát szám co • / ct>. index 
jelentései. --

, A (78) összefüggésböl látható, hogy az elméleti szál
litómagasság akkor a legnagyobb, ha a belépő folyadék per
'dülete cl' ul = O. Mi vel ez gyakorlatilag biztosí tha tó, 
a legnagyo~b elméleti szállitómagasság 

= (79) • 

A c 2u és u2 aránya a lapát kialald tásától függ. Irható, 

hogy c 2u S' u2 ' ahol 

Ezzel 

~ = l normális lapátozás esetén, 

f < l a hátragörbitett lapátozá~ esetén 

t> l az előregörbitett lapátozás e~etén. 
2 

H = ~ u 2 
eco . g (80). 

A gy~korlatban végtelen sok lapátot természetesen nem 
alkalmazna.k, sőt ,a sürü lapátozást is inkább csak ventil
látorok járókerekein találhat juk. 

A véges lapátszám esetén az Euler f. egyenlet helyes
bitésre szorul. Két lapát között létrejövő csat~rnát vizs
gálva ugyanis megállapithatjuk, hogy mindegyik lapát egyik 
oldala nyomott. /+ I a másik szivott I-I lévén,', a cS2.~o:rna. 
falai között nyvmáskülönbség lép fel. /4J. ábra/ E nyomás-
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különbség miatt a sebes~ 
ségelosz~ás nem lehet ál
landó, hanem a lapátcsa
tornán belül egy ~elativ 
örvény jön létre, amely 
a perdület értékét leront
ja. A Rerdületapadás a 
keringési összetevónek a 
számitotthoz képest való 
csökkenésében nyilvánul 
meg. 'A perdül et apadás mi
att az elméleti esés ér
téke csökken. A csökke
nést a ll, un. perdület
,apadási. tényezővel vehet-
jük figyelembe. Véges lz 
számu/'lapát esetén te
hát 

ahol 

410 ábra 

(81) 

( lj! "" 0,8 ~,l) 

/z s 6 lapátszám esetán a járókerék már forgó szárnyrács
nak tekinthető, s az Euler egyenlet csupán durva becslést 
ad./ . 

l. 324 

A szállit6,magasság elméleti értékét a hidraulik).ls 
veszteségek is csökkentik, melyet a hidraulikai hatásfok
kal /~h/ vehetünk figyelembe, A szivattyu valóságos szál-
li t6magassága tehát , ' 2' ' , 

u 2 
li = 7 h • r · A. 7 (82) 

~h annál n~gyobb, minél kevesebb a sur16dási és az áram

lási veszteség. j\legfelelóen ,elóállitott szivattyunál 
1'h = 0,8/. 
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A szállitómagasság és aszállitott vizmennyiség is
meretében a turbinasziva-:tyu mótorjának szükséges telje
sitménye számitható: 

N m 
v • i . H 

75 • 7 ~ . tv 
/A mótornak a mechanikai veszteségeket is fedeznie kell: 
7 ; sőt a szivattyun m2"r áthaladt, de később valamilyen 

ré&en a szivattyuból távozó, Q~. volumetrikus vesztesége
ket is: "?v/' 

1.325 

A turbinaszivattyuk jelleggörbéje. A"gyakorlat szem
pontjából nagy jelentőségü az a kérdés, hogy ugyanaz a 
szivattyu, ugyanolyan fordulatszám mellett, milyen men..~yi
ségü folyadékot szálli"t különböző H szálIi tómaga;sságra. 

A H = H/V/ függvényt ábrázolva a szivattyukra jellem
ző görbét /un. jelleggörbét/ kapunk. 

A jelleggörbe megszerkesztéséhez egy hátragörbitett 
lapátozásu szivattyu kilépő sebességi háro~zögét vegyük 
fel. /42. ábra/. A szivattyu vizszállitása a c 2m meridián 

összetevővel /V=D
2

01t .b 2 oc 2m , ahol b2 a lapát7zélessége/, 

a szál,li tówRgasság pedig a c 2u összetevővel arányos. A 

l.egnagyobb vizszálIi tás .Ic 2m maxi esetén .2.2 merőleges Jd-

ra, tehát c 2u = O, igy H = O; a legkisebb a vizszálli-
eco u2~ 

tás /c 2m = 0/, ha c = u ekkor H = ---2u 2' eco max g 
A H /vl függvényt tehát - hátragörbitett lapátozáeco 

su járókerékre - a 43. ábra szerint egyenes ábrázolja 
/ (32 <: 90°/. 

Hasonló'módon állapitható meg az elméleti jelleggör
be alakja normális / ~2 = 900 / é s előregörbi tett / P2> 90° / 
lapátozásu járókerekekre is kilépő sebességi háromszogek 
felhasználásával. 

Véges lapátozás figyelembevételével az elméleti jel-
leggörbe a H =.1\.. H egyenes. Ha ebből a hidraulikai 

e eco 
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C2mmax. 

veszteségeket levonjuk 
/h' = B.V2/, akkor az Y 
jelü eredő görbét kapjuk 
/44. ábra/. 

A szivattyu járókere
két a folyadék összegyüj
tésére szolgáló csigaház 
veszi körül. A csigaház 
spirális emeIkedési szöge 
olyan kiképzésü, hogy az 
üz.emi po_üon, /amelyre a 
méretezés történt/ a szi
vattyuból kilépő folyadék 
irány törés nélkül jusson a 

Czm 

42" ábra 

-.J ' 

O~>-_________ -o-

O , v 

4-3. ábra 

csigaházba. Ha azonban a szivattyu a névlegestől Iv / el
térő mennyiségü foL~adékot szállit, a kilépő sebessggi . 
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H 

v-
Ve 00 max. 

44. ábra 

háromsz.ögének eltorzulása miatt a folyadék irány töréssel 
léphet csak a csigaházba. /4-5. ábra/o A névlegestől elté-

s 
, • __ o 

, C" .-'. " .>-.--

4-5. ábra 
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'rővizszállitásnál tehát az irány törési veszteségeket 
,2· /hi =~ i ~g/ is le kell vonni, a jelleggörbe valóságos 

alakjának megállapitásához. /A 45. ábrán sraffozottan lát
ható a névleges vizszálli táshoz /V', 'c

2 
/ tartozó sebes-, om, 

ségi háromszög. Haa vizszállitás pl. a c 2m , -ne~ megfe-

lelő mértéküre növekszik, akkor a kilépő abszolut sebes
ségc2 , lesz. A w

2 
iránya - alapátszög - ugyanis válto

zatlan. Az iránytorésiyekt~rt az ennél a c 2m,-nél, az 

eredeti irányba mutató c 2" és a c 2 ' vektoriális különbsé
ge adja./ 

1.326 

A 44., ábrából láiható, hogy ah.' értékének megnöve-
~ 

kedése esetén a jelleggörhe felső ága mindjobban hátrahaj
lik. Előfo,rdulhat, hogya j elleggörbe tetőpontja r.d

max
/ 

V > O vizszállitásnál van, tehát a jelleggörbének labilis 
ága is van. /46. ábra/ 

Ilyen esetben a szi
vattyu ugyanolyan szállitó- H 
magasságra a két vizmeny
nyiség érték valamelyikét 
szállitja. és hátrányos üzem- H-t--:*"-"--~""" 
állapotot hozhat létre. 

A normális és az elő
regÖrbi tett lapátodisu szi
vattyuknála labilis ág so
hasem hiányzik. lA gyakor
latban általában csak hát
ragörbitett lapátozásu szi-
yattyukat épitenek./ 

1.327 

KU1önösen akkor okozhat 

46. ábra 

v 

kellemetlenséget a' labilis jelleggörbéjü szivattyu, ha a 
vizszálli tás megnövelése céljából', pl. vele egyforma, má
sik szivattyuval járat ják párhuzamosan. /47. ábrej. 
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2 

~--------------~~------------~--~~ V 

4-7. ábra 

Párhuzamos iizemben az erede jelleggörbe elvileg az 
abszcisszák összegezésével megkapható. Labilis á~ esetén 
azonban előfordulhat, hogy a két szivattyu egyiitt keve
sebbet szállit, mint az egyik egyedül. 

Nagyobbvizszállitás elérésére k~tt6s beömlésii szi
vatt.yukat is alkalmaznak. /4-8. ábra/ 

Ugyanakkora vizszállitás és kétszeres szállitómagas
ság érhető el ké+, szivattyu sorbakapcsolásával. /4-9. ábra/ 

Sorbakapcsolás helyett nagyobb szállitómagasság el
érésére lli~. többlépcsős szivattyukat épitenek • 

.Az 50. 3.brán kétlépcsős szivattyut láthatu:..~k. Hogy 
a perdiiletmentes belépés a második járókerék számára is 
biztositható legyen, a két járókerék közé megfelelő lapá
tozásu vezetőkereket iktatnak. 

1.328 

A jellé.ggörbe csak a szivattyuazon fordulatszáma 
mellett érvé!1yes, amelyre felvették, vaE!,y megszerkesztet
ték. 
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4-8. ábra 

\. . 
\ 

\ 
\ 
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50. ábra 

Az üzemi jellemzőket azonban módunkban áll más for
dulatszámra is átszámitani.A vizszállitás "ugyanis a for
dulatszámmal lineárisan változik, mivel a sebességi há
romszögben c2 a fordulatszámmal lu-vall arányösan növek-
szik. 15l.ábr~1 . 

51. ábra 
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V' = ~ V 
n 

(83) 

A szállitómagasság a kerületi sebesség /teháta :for
dulatszám/ négyzetével ar&~yosan változik' 

, 2' 
H' = I!:-/ H ( 84) 

n 

A teljesitm~nyfelvétel pedig IN = v. i. H/harmadik hat
vány szerint: 

N' = 
JJ.' 3 

/-:-:-/ N 
n (85) 

Valamely szivattyu fordulatszámának, a vizmennyiség 
m€gnövelése érdekében való önkényes felemelése tehát köny-
nyena mótor leégésére vezethet. ' 

1.329 

Valamely turbinaszivattyura a különböző fordulatszá
moknál felvett jelleggörbéket egy'ábrába rajzolhatjuk. A 
szivattyu üzemi pontjának kiválasztásához célsz'erü, ha 
ugyanebben az ábrában az azonos hatásfoku pontokat össze
kötjük. Ekkor az un. kagylódiagramrriot kapjuk, ameiy a szi
vattyu felhasználás~hoz ~zolgál adatokkal. /52. ábra/ 

Az ábrán a szivattyut olyan csővezetékre kapcsolva' 
ábrázoltuk, amelynél azA mlLnkapont a ,legj obb hatásfoku 
zónába esik. 

Az 53. ábrán egylépcsős turbinaszivattyu szerkezeti 
rajza látható. Jelölés\3k: 1. szivócsorili:, ',? járókerék, 
2 csigaház, 4 nyomócső. 

Mivel a szivattYlLk vizszállitásacsak akkor biztosit
ható, ha a viz a lap~tok csatornáit teljesen kitölt~, in
ditásKor a szivattyukat vagy fel kell tölteni, vagy láb
szelepet /visszacsapószelep/ kell alkalmazni a szivócső-
ben, mely a leállitott szivattyuból a viz visszaáramlásit 
megakadályozza. 

,A szárnyIapátos szivattyukat gyakran szivócső nélkül 
készitik, s maga a szivattyu merül a szállitandó f~lyadék
ba /csőszivattyuk/. 



.ff 

v 
52. ábra 

1.33 A dugattyus rendszerü szivatt;yu.k 

A'dugattyus szivattyukat manapság főleg nagynyomásu 
berendezésekhez /pL Diesel befecskendezők/ alkalmazzák, 
a folyadékszállitás feladatait tulnyomórészt turbinasz-i
vattyukkal oldják meg. 

L331 

Müködési elve az 54. ábrából érthető meg. 

Az ~ lökettel hátrahuzódó dugattyu által felszabadi
tott hengertérbe a külső p nyomás folyadékot nyom fel. 

o 
A dugattyu visszafelé haladás akor aszivócső szelepe zár, 
s a folyadékot a dugattyu a nyomócsőbe nyomja fel. A viz
szállitás tehát egyszerüen számitható: löketenként F • s, 
te:lát az id5egység alatt 
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5J. ábra 
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v 

Hny 

54-. B.bra 
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'F.s.n 
60 ( 86) 

Eza vizszálli tás közepes értélce, csak a méretektől és a 
fordulatszámtól függ Ivolumetrikus' szálli tás/. A dugat y
tyus szivattyu elméleti jelleggörbéje tehát függőleges 
egyenes. 155. ábra I ' ' 

1.332 

Mivel a hengerbe a külső 
légnyomás juttatja fel a vizet, 
az elképzelhető legnagyobb szi-, 
v6magasság 

H szmax 

p , ' 
o T ~ 10 m.' (87) 

Ekkora ,szivómagasság azon-
,ban nem valósitható- meg~ mivel a 

p 

-; rendelkezésreál16 külső ener-

gia a következőket kell, hJgy fe

v 
55. ábra 

dezze: a H magasságra való szállitást, a folyadék áram-
sz L 2 

lási .veszteségei t I A dl c
2 

+ 1 L
2 

I, a folyadéklendületét 
2, g g 1
9

l illetve felgyorsi tás ához szükséges, energiamennyisé-

get la ~/és emellett még a hengerben is kell uralkodnia 
valamil§en Pl> O nyomásnak, mert különben a vízoszlop 
elszakad; s a szívattyu ü?-emeltetése nem lehetséges. MiV'el 
a folyadékoszlop a dugatt~~ /hajt9mül mozgástörvényei sze
rint mozog, a gyorsulása a = r • .;..)-. cos L...)t Ivégtelen haj
t6rudviszonyt tételezve fell. Ezzel az energiaegyenlet 
igy írható: 

Pl P o c 2 l' l 2 T = T - 2g II + A d + ~ I - g r • GV • C os wt - Hsz 

A' vízos~lop elszakadás ának határa (88) 

é rt ékné l adó dik • 
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, , . Pl· 
A szivattyu üzemének fenntartasahoz-2r > O kell,hogy 

legyen. !Megjegyzendő, hogya vizoszlop-a nyomócsőben is 
elszikadhat, mivel a vizoszlop lassulása folyamán létre
jövő nyomásnövekedés a hengerben uralkodó P. nyomást meg
haladhat ja. lA gyorsulás/-/értéket is felve~!!1 

1. 333 

A vizszállitás pillanatnyi értékét a dugattyufelület 
és a dugattyu sebesség szorzatából számithatjuk: 

V t == F • r • (.-.). sin (.0 t ( 89) 

A vizszállitás tehát szinuszosan változik,legnagyobb ér
téke 

V max (90 ) 

Az egyenlőtlen vizszállitás természetesen nem előnyös. Az· 
egyenlőtlenség megszQ~ik, ha pl. a közepesnél nagyobb 
mennylsegu szállítás időszakában a "felesleget" elraktá
rozzuk s a csökkent száilitás időpontjában adagoljuk. Er
re a célra alkalmas perendezés a légüst. 

Mindenekelőtt az elraktározandó vizmennyiség értékét 
.kell megállapi. t ani. Ez a hengertérfogat hányadaként fe-
j ezhető ki: 

I == y • F • s, lahol v == 0,55 egyszeres müködésü 
szivattyu esetén/. 

A légüst ugy müködik, hogy az elraktározandó viz
me~~yiség a zárt edénybe hatolva, a viztükör felett levő 
levegőt összenyomja. 156. ábral 

Amikor a dugattyu a szivási periodust végzi, akkor a 
folyadék' felett keletkezett tulnyomás ugy egyenlitődik ki, 
hogya levegő megfelelő mennyiségü folyadékot a nyomócső
be továbbit. Ezáltal a vizszállitás egyenletesebbé válik. 
A levegő ~llapotváltozása izothermikusnak tekinthető, te
hát a nyomás Ipl és a iégtérfogat /WI szorzata állandó: 

p • vi == áll ( 9T) 
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tehát a teljes változás 
zérus : 

d Ip. W I = P dW + W dp = O. 

Ebból ~ = _ :W; ( 92) 

Igy a nyomás egyen16tlen
ségi foka a térfogat egyen
lőtlenségi fokával egye-
zik /közelitéssel véges Z 
változásokra alkalmazva az 

. egyenletet I: Sp ~ 6-w 
. Sw ~W = i Mivel 

I = Y. F.s, a szükséges 
térfogat 

W st = -f; . F • s ( 93) 

56. ábra lA Ó értéke szivólégüst 
esetéR 0,05'- 0,1; nyomólégüst esetén 0,02 - 0,05 lehetl 

Ennek az un. statikus légtérfogatnak a számitása so 
rán azonban még nem vettük figyelembe, hogyalégüst ha
tására fellépó nyomásingadozás lengésekre vezet. A megál 
lapított Wst térfogat az adott körülmények mellett olyan 

értéküre adódhat, amely mellett a nyomócsőben lengő fo
lyadékoszlop rezonanciába Ivagy rezonancia közelségébe I 
kerül a viztükör gerjesztett lengésével. Ez esetben a ki
lengések annyira megnövekednek, hogya zavartalan üzemet 
veszélyeztetik. ~zért a W t mellett a rezonanciára veszé
lyes W~ térfogatot is sz~tani kell, sa rezonancia ve
szélyét ugy kell elkerülni, hogyalégüst térfogatát a 
W = W t + vi értéküre választ juk. 

s r l 
Tudj uk, hogy Wo = ahol 

Vm. c 
f l _íJ z 

R f és m = . c = R , . 6.p ny ny g ny 

F Z ll. 56. ábrát I z =f ; 
ny 
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Ezzel 

Mivel 

Helyettesitve a ~ugóállandót 

1l.p 

f ,,1l.p o g = g.. , 
l~y " i . Z F 

AI' 
=p T 

A W = Z.F , 

= ./ f ny • hny • g 

V Z. W o 

c = z • F 
2 

f • ll. P ny 

(94 ) 

( 95) 

A rez onanc l ara veszélyes légüst-térfOgat tehát, mivel 
.Gu = x. w esetén van rezonancia veszély, w a forgat y

tyuOszögsebessége, X a müködési szám/. 

1.334 

W 
r 

f • h • g ny ny 
( 96) 

Légüstöt a szivó és a nyomócs~be egyaránt szokás·ik
tatni. 157. ábra I 

A szivólégüst segitségével a viszoszlop elszakadásá
nak határa felfelé eltólható, mivel a szivócsövet a for"
gattyus hajtómü közvetlen hatásából kikapcsolja. Ennek kö
vetkeztében a gyorsitó hatás lamely a rendelkezésreálló 
p. . ·l nyomómagasság jelentős részét felemésztil csak a hen
gertől a légüstig terjedő csőhosszra korlátozódik. 

1.335 

Nagyobb és egyenletesebb vizszállitás érhető el az 
un. kettősmüködésü I :t"::: 2/ dugattyus szivattyukkal. /58. 
ábral Ezeknél a .dugattyu mindkét oldala szállit folyadé
kot. A szivási periódusban tehát .a dugattyu másik oldala 
nyomólöketet végez. 



' __ .2.' __ -'++ 

57. ábra 

A szállitás még egyenletesebb az un. triplex szi
vattyuknál. Ezek a három hengeres, egyszeres müködési 
sziyattyuk, közös 'főtengellyel, 120 0 -os elékeléssel ké
szülnek. Vizszállitásuk- az átlapolt szállitás miatt -
már légüst nélkül is majdnem egyenletes. Rendszerint a 
h~rom henger közöslé.';üstre dolgozik. 
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58. ábra 



2. fejezet 

A hőerőgéEek müködésének thermodinamikai feltételei 

• 
2.0 Bevezetés 

2.01 

Mindazol): az energiaátalakulási folyamatok, amelyek 
során a hőenergiának mechanikai munkává való átalakitása 
a cél, az un. hőerőgépekben játszódnak le. 

A hőerőgépek folyamatainak gyakorlati megvalósitása 
érdekében a thermodinamika törvényei szerint kell eljár
ni. 

2.1 Az energiaátalakulások elvi lehetősége, lefolytatásá
nak f'e..Ltételei és gazdaságossága 

2.11 

A thermodinamika - tapasztalati uton nyert - un. 
I.főtétele szerint van elvi lehetőség olyan folyamatok 
mesterséges létrehozására, amelyek során hő energia mecha
nikai mQ~ává alakul. Az I.főtétel ugyanis kimondja, hogy 
a hő- és a mechanikai energia - az energiának különböző 
megnyilvánulási formái ugyan, de - egymással egyenértékü
ek. 

Az egyenérték számszerü megállapitása céljából vég
zett energia átalakitási kisérletek /RóbertMayer, Joule; 
szerint 

l kcal 427 rnkg 

;--t ...... 
( ,--< . ./ 



Ha az á-';;alaki tásra' szan,;, dQ mennyi.ségü hát közöljük 
valamilyen közeggel, akkor annak egy része a közeg belső" 
energiáj á ~ növeli meg' IdD I, m13.sikrészének rovására pedig 
a közeg külső munka IdLI végzésére képes: 

lA = --L kcal I 
427 mkg 

2.111 

dQ = dU + AdL . (97) 

A közf?g belső energiájának megvál tO.zása a molekulák 
rotáci0S és transzlaciós mozgásának megfelelő kinetikus 
energia, továbbá a molekulák között müködő erőhatások el~ 
lenében történő elmozduláshoz szükséges belső potenciális . 
energia megváltoz§sá~ jelenn. A belső energia megválto
zása a közeg hőmérsékletváltozása által észlelhető és fe
jezhető ki. G sulyu közegre, feltételezve, hogy annak min
den részecskéje azonos állapotban van: 

dU ,;. G • c • dT 
v· 

(98) 

ahol c kcal/kg, KO 
v 

a közeg állandó térfogaton mért 
fajh6je 
a hőmérséklet. 

Nyilvánvaló tehát, hogy a közeg belső energlaJa csak
is a közeg pillanatnyi lenergie.-I állapotának függvénye 
lállapotfüggvényl és igy mindazon körülményektől függet
len, amelyek között a közeg ezen állapotába került. 

Bármilyen oknál fogva áll be tehát változás a közeg 
állapotában, a belső energia megváltozása csak a kezdeti 
és a végállapot függvénye. Következésképp dU teljes dif
ferencíál, s igya .bekövetkező változás határai között 
- a lefolyó állapotváltozás jellegének ismerete nélkül 
is - közvetlenül integrálható. Valamely l állapotból 2 
állapotba végbemenő változás esetén tehá~ a belső energia 

. megváltozása 

(99) •.. 
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2.112 

A (97) egyenletben szereplő dL külső millLka elvileg 
a legkülönbözőbb formában létrejöhet fplc sulyemelő, mág~ 
nesezési, térfogatváltozási, el. töltéseknek potenciálkü
lönbség ellenében történő mozgatásához szükséges stb. mun
kal. 

Matematikai kifejezése feltétlenül függ attól, hogy 
az (97) egyenletet milyen folyamatra kell alkalmazni. 

A hőerőgépekben lefolyó energiaátalakulások esetén 
erőátviteli, konstruktiv és egyéb szempontból célszerü, 
ha a mechanikai mUD~át a közeg terjeszkedési munkája for
májában nyerjük. 

A terjeszkedési munka matematikai kifejezésének meg
állapi tásához képzeljük a közeget /pl. ideális gázt / 1-
felületü ílugattyu által hengerbe zárva /59. ábra/, felté
telezve, hogya dugattyu a hengerben surlódás nélkül mo
zoghat, s az elzárt tér-
ben a vizsgálat pillana
tában ~ nyomás uralkodik. 

p 
1---

::: I I 
I I 

: I 
I I 

A dugattyu - a kö
zeg terjeszkedése esetén 
a. p :;: p • f nagyságu, 
külső erő ellenében,egyen
letes sebességü, ds el
mozdulás folyamán--

f/ dsl 

59. ábra 

dL = p • ds :;: p • f • ds 

• 
P I 

I 
u 

(100) 

munkát fog végezni. Mivel f. ds = dv, a közeg térfoga
tának megváltozása, a (lOJ) egyenlet 

d~ :;: p • dv (101) 

alakban is irható. 

Valamely l és 2 állapot között történő terjeszkedés 
esetén, a teljesváltozásra a munkát az 

p • dv kifejezés adja. ( 102) 
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Mivel a közeg nyomása és térfogata nem függetlenek 
egymástól, az integrálás csak a p /v/ függvény ismereté
ben végezhető el. 

A p = p/v/ függvény a különböző terjeszkedési lehe
tőségek szerint a legkülönfélébb formát öltheti. A 60. áb

rán p-v koordinátarendszerben 

p 

Pf 1 

v 

60. ábra 

valamely 1. /Pl' vII és 

~ /P2' v / állapotok között 
lefolytat~ató terjeszkedési 
állapotváltozások közül né
hány jellegzetesebb ábrázo
lása látható /a-d görbék/. 

A (102) egyenlet értelmé
ben a terjeszkedési munka~ 
az állapotváltozást ábrázoló 
görbe alatt fekvő terület. 
Igy puszta szemlélettel is 
belátható,hogy a ter~eszke
dési munka nagysága az álla
potváltozás lefolyásától függ, 

tehát a (97) egyenletben szereplő dL nem teljes differen
ciál, s igy dQ sem az. MeghatározásQkhoz ismerni kell azo
kat az állapotváltozásokat, amelyek során a közeg a kez
dőállapotból a vsgállapotba került. 

2~113 

A (97) egyenlet integrálja a (98) - (102) egyenle
tek figyelembevételével, l kg közvetitő közegre, valamely 
1. és ~ határok között lefolyó állapotváltozás esetén . 

2 
Q12 = U2 - Ul + A S p dv , 

l 
(103). 

Az l és 2 határon belül a közeg több állapotváltozáson is 
kereszttilffiehet, sőt annak is megvan a lehetősége, hogy áz 
állapotváltozások végén kezdeti állapotába jusson vissza 
~cörfolyamat/. A hőerőgépek energiaátalakulási folyamata 
szempontjából a körfolyamatoknak igen nagy jelentőséget 
kell tulajdonitani. Ha ugyanis az állapotváltGzások végén 
a közeg kezdeti állapotába kerül vissza, akkor a körfo-
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lyamat alatt a belső energia teljes megváltozása dU = 0, 
s igy az I. főtétel /(97) egyenlet/ értelmében a közölt 
hő tel,jes egészében csak mechanikai munkává alakulhatott 
át, - eltekintve a fellépő veszteségektől. 

Körfolyamatra a (97) egy~nlet 

Q. := .A ~ P dv , (104) • 

.A (104) egyenlet által bizonyitott, hogy hőenergia 
felhasználásával mechanikai munka nyerhető. Nem létezhet 
viszont olyan gép, amely a semmiből képes lenne munka 
szolgáltatására. jElsőfaju perpetuum mobile./ 

2.12 A hőközlés folyamata önmagában még nem elégséges fel
tétele a hőenergia mechanikai munkává való alakulásának, 
mivel a természetben egyetlen olyan folyamatot sem isme
rünk, amelynek során a hőenergia - mechanikai munka át
alakulás önként végbemenne. /"termész et ellenes II , negativ 
folyamat/. Ellenkező irányban azonban az átalakulás ön
ként is végbemehet: a mechanikai energia-hőenergia átala
kulás "természetes", pozitiv folyamat. 

/Természetes, pozitiv folyamatok pl: sur~ódási mun
ka - hőve alakulása; hőáramlás melegebb helyről a hidegebb 
helyre; gázok keveredése,diffuziója stb. 

Természetellenes, negativ folyamatok pl: hőee!rgiá
nak mechanikai energi ává való alakulása; hőáramlás hide
gebb helyről melegebb helyre; gázkeverékek összetevőkre 
bomláaa/. 

2.13 A természetben tehát a folyamatok önként csak - bi
zonyos - ki,tüntetett irányban mennek végbe • Negativ fo
lyamatok megvalósitására is megvan a lehetőség, azonban 
csak akkor, ha egyidejüleg valamilyen'pozitiv folyamat is 
megva16sul /kisérő folyamat/, másszóval a hőenergiával 
felruházott közeget mintegy kényszeriteni kell - külső 
gépek és berendezések segitségével - arra, hogy hőener
giája rovására munkát végezzen. 
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2.14- A munkavégzésnek - a gyakorlat követelményeit kielé
gítendő - folyamatosnak kell lennie. Az energiaátalakuJá
si körfolyamatot" ezért megkivánt számban, periodikusan is
mételni kell. 

2.14-1 

A kisérő folyamat - mint ahogyan azt Carnot elsőnek, 
helyesen ísmerte fel - a hőforrás /munkavégző közeg/ le
hülésével kapcsolatos. 

ÖnmagábanvévE azonban valamely hőforrás lehütése nem 
elegendő feltétele a munkafolyamat periodikus megvalósi
tásának. A közvetitő közeget befogadó gépnek a hőforrás 
hőmérsékletére való felmelegedése ugyanis előbb-utóbb be
következik, s ezt követően munkavégzése már elképzelhetet
len. E font"os felismerést a thermodinamika II. főtétele 
foglalja magában. Planck megfogalmazásában: "lehetetIen 
olyan periodikusan müködő gépet /un. másodfaju perpetuum 
mobile/ konstruálni, amely csupán valamely hőforrás lehü
tése ut j án leYl..ne képes valamilyen sulyt emelni ", - mu...'1ká t 
szolgálgatni. 

2.14-2 

Amint a (104-) egyenletből következik, periodikus 
munkanyérés altkor biztosítható, ha a közeg az állapotvál
tozás végén ismét kezdeti állapotába jut vissza /a folya
mat záródik/, mivel igy vele uj folyamat kezdhető. 

Ha a körfolyamat pl. valamely ~ és ~ határok között 
megy végbe, s a munkavégzés /p!. terjeszkedési él,Z ~-től 
2-ig lefolyt állapotváltozás során történt /negativ fo
lyamat/, akkor - feltételeink szerint - ~-től ~-ig szük
ségképpen csak a pozi tiv, záró-folyamat játszódhat ,le. 
Ez pedig - az adott esetben - csak a hő nagyobb hőmérsék
letü közegből kisebb hőmérsékletü közegbe való áramlása 
lehet. 

Ebből viszont az következik, hogy a közeg a mQDka
végzés végén /2/ több hőt kell, h~gy tartalmazzon, mint 
a kezdő állapotban /1/ és a közeg kezdő állapotba való 
visszaviteléhez e többletet. valamilyen hütőben el kell 
venni. 
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A. munkafolyamat periodikus ismétléséhez tehát nem
csak hőforrás, hanem hütő is szükséges. Az átalakitásra 
szánt hőmennyiség a gépben teljes egészéb.en munkává ala
kulni nem tud. A munkává át nem alakult hőt a hütőben 
kell elvonni. 

2.15 

A hőenergia mechanikai munkává alakitásával kapcso
latosan nagyon fontos a folyamat gazdaságosságának, az 
átalakulás ha~ásfokának a vizsgálata 

A thermikus hatásfok - a hőelvonás következtében -
feltétlenül kisebb,mint 100 'fo, értéke a közölt /Ql/' s a 
munkává át nem alakult, elvont /Q2/ hő ismeretében megha
tározható 

hasznositott hő = = bevezetett hő 

Q2 
~th = l - Q , 

l 

innen 

(105) 

2.2 A közvetitő közegek állapotváltozásai. A térfogatvál
tozási és a technikai munka. A megfordithatóság 

2.21 

A közveti tő közeg. A hő jelenlétét mindig 8-1'lyaggal 
kapcsolatban észleljük és a mechanikai munkává való át
alakitásra szánt hőt is valamilyen - célszerüen kiválasz
tott - anyaggal, közeggel kell közölni. E közeg - mintegy 
közvetitőként - résztvesz az energiaátalakulási folyamat
ban /közvetitő közeg/. A munkavégzés a közeg állapotvál
tozásai során jön létre. 

A választott közveti tó közegnek jól komprimálható::~ak 
és nagy expanzió-készségünek kell lennie, mivel a munkát 
- El. már emlitett okokból - /2.112. pont.! a közeg térfo
gatváltozásával kapcsolaiosan kivánjuk nyerni. A kivánt 
tulajdonsággal a légnemü közegek /gázok, gőzök/ rendel
keznek. 
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2.22 

Az állapot jelzők. A folyamatok eredményes vizsgála
ta a végbemenő jelenségek matematikai leirását kivánja 
meg. A jelenségek és ~z átalakulások jell~gére a közveti
tő közeg állapotának különböző változásából következtet
hetünk. Az állapotváltozásokat - megfelelően választott -
állapotjelzőkkel tudjuk leirni. E célra a következő álla
pot jelzőket választ juk ki: 

a/ a közv. közeg nyomása /feszültsége/: 

b/ a kÖzv'.közeg fajlagos - sulyegység-
re vonatkoztatott - térfogata, 
fajtérfogat: 

c/ a közv.közeg hőmérséklete: 

d/ a közv.közeg suly- vagy térfogat
egységre vonatkoztatott hőtartal
ma, enthalpiája: 

e/ a közv.közeg suly- vagy térfogat
egységének entrópiája: 

2.23 

Az állapotegyenletek 

l2. [kg/nr: kg/cnr J 

y.. [nr/kg J ; 
t [OCJ ' X [KO} 

i [kcal/kg ], 

[kcal/nr J; 

s [kcal/kg], 
[kcal/nr] ; 

A felsorolt állapot jelzők nem függetlenek egymástól. 
Összefüggésüket az állapotegyenletek fejezik ki. 

2.231 

A nyomás, fajtérfogat és a hőmérséklet közötti ösz
szefüggést - ideális g.ázokra való érvényességgel - a Cla
peyron f. egyenlet adja meg. G sulyu gázra 

p • v = G • R • T (106). 

A (106) egyenletben R - a Regnault ~. szám - értéke 
ugyanarra a gázra állandó /gázállandó/~ Ertéke bármely 
gázra meg~atározható a gáz mólsulyának <ismeretében. 

/1 mól v. grammolekula valamely gáz annyi gr--ja, 
I 
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amennyi a molekulasuiya Imi. A molekulasuly pedig azt fe
jezi ki, hogy a gáz egy molekulájának sulya hányszor na
gyobb, mint az oxigén atom sulyának 1/16 részel. 

Az AV9gadro f. törvé ny ugyanis kimondja, hogy az 
összes gázok l mólnyi mennyiségének térfogata Imóltérfo
gat: V I -ugyanazon nyomás és hőmérséklet mellett - egyen

o 
lő. 

l mól gázra tehát a (106) egyenlet 

p • Vo = m .<R • T (107). 

Az előbbiek értelmében a (l07)egyenletben szereplő 
m • R szorzat az összes gázokra ugyanakkora luniverzális 
gázállandó I. Számszerüen R = m • R = 848 kgm/kgmol. 
B ' l ' o arme y gaz ra. 

R 
o 

m ( 108) R = 

A Clapeyron egyenlet l kg gázra: 

p • v = R • T (109) 

2.232 

Az enthalpia, vagy teljes hőtartalom számitása a töb
bi állapot jelző segitségével lehetséges: 

i u + A p • v (110) 

Az egyenletben U = c • T, a belső energia. ~ értékét ez 
esetben a jég olvadáXpontjától szokás számitani. /Lénye
gében tehát mindig a belső energia - ahhoz képest való -
megváltozását vesszük számitásba.1 

A (110)' egyenletben szereplő belső energia, továbbá 
a p.v szorzat egyaránt kizárólag a közeg pillanatnyi ál
lapotának függvényei ,tehát az enthalpia teljes differei:
ciál: 

di = d/u+ A P vi, (lll) , 

és vaJ óban állapot jelző. Az egyenletében szereplő p.v 
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szorzat az a mechanikai munkaképesség, amellyel a közeg, 
a ~ riyo~ást fenntartó külső hatás következtében rendelke
zik. 

Az enthalpia tehát tulajdonképpen a nyugvó közeg ener
giatartalmát fejezi ki. A belső energia és a (109) egyen
let összefüggésével a (110) egyenlet más alakban is kife
jezhető: 

i = /c + A R/r = c • T 
v. P (112) • 

Ez egyben a c állandó nyomáson mért fajhő értelmezését 
is megadja. -p . 

Tetszőleges G sulyu közegre az enthalpia: I = G.i , (113). 

2.233 

Az entrópia a thermikus folyamatok leirásában fontos 
szerepet játszó kifejezés /állapotjelző/, amely tetszés
szerinti O ponthoz képest~való - vagy bármely két külön
böző állapot /pl. 1. és lj közötti - megváltozásként ke
zelhető: 

s - S = 2 l 

2 

5 
l 

~ 
T 

(114-). 

A (114-) egyenletben gg a közeg hőmennyiségének változása. 

Az entrópia a mechanikai munka nyerhető mennyiségére 
vonatkozóan fontos jellemző. Az átalakitásra szánt hőmeny
nyiséget és a természeteshütőközeg hőmérsék1etét állan
dónak tekintve ugyanis, a közeg hőenergiája annál nagyobb 
mértékben alakitható át mechanikai munkává, minél kisebb 
a kezdőállapot entrópiája. 

A thermodinamika II. főtétele az entrópia fogalmá
nak felh~sználásával igy fogalmazható: lezárt rendszer 

• entrópiája nem csökkenhet, dS 5 O. 

2.24- Az állapotváltozások matematikai leirása a folyama
tok vizsgá1atának szükséges feltétele. Valamely közvetitó 
közeg meghatározott l állapotból meghatározott Z állapot
ba - Blvileg - végtelen sokféle állapotváltozással eljut-
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hat. A lehetséges végtelen sokféle állapotváltozás közül 
azonban néhány - amelynek során valamelyik ál 1i3.p o t jelző 
állandó marad - különösen fontos. 

2.241 

Az olyan állapotváltozást, amely során a közvetitő 
közeg nyomása változatlan marad, álland6 nyomásu vag~izo
bar állapotváltozásnak nevezik. 

Az izc;bar állapotegyenlet a (109) egyenletből Ip=áJ..l!, 
v T = állandó, (115). 

A (115) egyenlet alapján az állapotváltozás p-v die 
grammban ábrázolható 161.al ábra/. Az á11apotvá1to~ást 
ábrázoló diagrammokat állapotábráknak nevezik. 

I 
L 
I 

61. ábra 

A közeg térfogatváltozási munkája. az 1 és 2 határok 
között lefolyó állapotváltozás során a (102) egyenlet 

. alapján számítható: 
2 

L == 5 p dv :r: p/v2 - '11 /, (116) 
l 
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Helyettesitve a (109)-ből L = R/T2 - TIl, (117) • 

A (117) egyenlet szeri~t az R gázállandó ugy értel
mezhető, mint l kg, izobar terjeszkedést végző közeg mun
kája Imkg...,ban/, feltételezve, hogya terj eszkedés során a 
közeg hőmérséklete 10 C-al növekszik. A hatásfok értéké
nek azonnali felbecsülése és a közölt hőrészek sorsának 
követése céljából kivánatos az állapotváltozások T-S dia
grammban való ábrázolása is 161.bl ábra/. Az ábrázoláshoz 
~z entrópia megváltozásának kiszámitása szükséges. 

A (114) egyenlet alapján dS = ~ • dQ-t a (97), (98), 
(101) és (109) egyenletek felhasználásáva~ IdQ = c dT + 
+ ARdTI helyettesi tve v 

2 dT 
S2 - SI = 5 Ic.., + ARI T ' (118). 

Mivel c c + AR, (119). p v 

S2 - S 
T2 

(120). c ln T ' l p l 

2.242 

A zárt térben lefolyó állapotváltozásokat állandó 
térfogat on lefolyó, vagy izochor állapotváltozásnak neve
zik. 

Állapotegyenlete a (109) egyen~et felhasználásával, 
Iv = álli 

~ = állandó, (121). 

Ábrázolása a 62. ábrán látható. A térfogatváltozási munka: 

L f p dv = O (122) , mivel dv = O. 
l 

A (103) egyenlet értelmében a közölt összes hő szük
ségképpen a belső energia megváltozására forditódik: 
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p 

2 
p. 
2 

Q 

/I f 

v 

Ezzel az entrópia 

a"1 ·T 

72 

~ 

v 

62. ábra 

megváltozása 
2 dQ 2 

~ T = l 

.; 
2 

b 

~ 
~9 

1 ~ 
~ 

.ciS = S2-S, 
S 

( 123) 

(124) 

A Pl és P2 nyomásokhoz tartozó Tl és T2 hőmérsékle
te~ a (121) egyenlet alapján számitha~ók. 

2.21+3 

Az izothermikus állapotváltozások során a közeg hő
mérséklete nem változik meg, /T = áll/. 

Egyenlete a (109)-ből 

p • v = állandó (125) 

A (125) egyenlet alapján az izothermikus állapotvál
tozás p-v diagrammban egyenszáru hiperbola /63. áb;a/. 

Az l és 2 határok között végbemenő állapotváltozás 
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r 
1 2 

G=AL 

v s 

63. ábra 

során a térfogatváltozási munka a (102) egyenlet alapján 
számitható. 

2 
bL 5 p dv összefüggésbe a (125) egyenlet alap-

ján /pv 

s ezzel 

I Pl vI 
= Pl vl / a P = -=-v-= kifejezés helyettesithető, 

L 

Pl v 2 -- = -- helyettesitéssel L 
P2 vI . 

Pl 
R T In-

l P2 

(126). 

(1 27) 

(128) 

\ ~ Az entrópia megváltozása a (114) egyenlet alapján dS = T < 

A (97), (98) és (101) egyenletekből dQ = ev d T + A p dv. 

Mivel jelen esetben dT = 0, dQ = A p dv = A dL és igy 
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2 A d L A L 
S2 - Sl == J~ = ""'r ( 129) T 

Helyettesitve a (126), (127) és (128) egyenletekből 

S2 Sl 
Pl vl v2 

== A R 
v2 

(130) • - A T ln -- ln -vl vl 

32 Sl 
Pl vl Pl 

== A R 
Pl 

(lJl) . - == A T ln- ln -
P2 P2 

A fentiek alapján megállapitható, hogy 

az izothermikus állapotváltozás folyamán közölt ösz
szes hő mechanikai m~~ává alakulhat /dD = 0/; 

az izothermikus terjeszkedés csak hőközlés, az izo
thermikus sürités pedig csak hőelvonás kiséretében való
sitható meg; 

a térfogatnövekedéssel járó folyamatok során az en
trópia növekszik, a térfogatcsökkenéssel járó folya~atok 
során csökken. 

A T-S diagramm területe -dQ == TdS- a közölt hővel és 
esetünkben a térfogatváltozási "munka hőegyenértékéye1 is 

Pl 
ar6nyos. /Q == A R T ln --I (132). 

P 2 
2.244 

Mindazokat az állapotváltozásokat~ amelyek során a 
közeg nem ad le és nem -vesz fel. hőt /dQ == 0/ ,adiabati
kus vag;! izentrópikus állapotváltozásnak nevez ik. /dS O, 
S == állandó /. 

Mivel dQ == 0, irható, hogy C v dT + A p dv == O. 

A (109) egye:rlle~ből p == R; helyettesíthető, továbbá" 

AR, é" K=--12. (133) j elölé sbevezetéséve1 irható 
c 

c -c 
:p v 

v 

dT dv 
T + IK"- 1/-:;- O, (134 ) 
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Integrálás után 
;r-l 

ln T + ln v = áll, 

IC-l, , 
T v = allando, 

(135) s igy 

(136) 

A (109) egyenletből helyettesitve, a Poisson f. egyenle
tet nyerjük: 

'Je 'll ' ( ) , p.v = a and ° , 137. Mas alakban 
l - IC 

T P K = állandó (138) 

az adiabatikus állapotegyenlet ek. /64. ábra/ 

1 

:ti <f',~: 
[JV=I!!Jdi. 
''-

~ 

""" 
(., I 

2 

v 

T 

1 
~ -I--------()... 

T,2-+--------&-2 

64. ábra 
iC 

Plvl A terjeszkedési munka a (137) egyenletből p = v X 

kifejezésnek a 
3zámi tható: 

(102) egyenletbe való helyettesitésével 

2 x: 
L = j . Pl VI 

l 

A (137) egyenlet felhasználásával, egyszerüsitve 

l 
L = 7c _ l /p l VI - P2 v 2 /, 

A (109) egyenlet felhasználásával más alakban 
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L = R IT l - T 21 , 
J( - l 

L 
Pl vl rI _(2) X;/ l 

= 
]c - l i P l, '- l J 

fi -l 

L 
Pl vl ~ -(:~) J JC - l 

(14-0) 

(14-1 ) 

( 14,2) 

Az adiabatikus állapotváltozások terjeszkedési munkáját a 
közeg belső enBrgiájának rovására véGzi, ugyanis a (103) 
egyenlet szerint, ~a Q12 = O, 

Ul - U2 = A L, igy 

- A L = C v IT l - T2/, (14-3). 

2.24-5 

A hőenergia-átalakitási folyamatok gyakorlati megva
lósitása esetén nem mindig lehetséges,sőt nem is mindig 
érdemes a folyamatot kizárólag a már felsorolt állapot
változásokból felépiteni. Gyakoriak az olyan állapotválto
zások, amelyek során bármelyik állapot jelző megválto~hat. 
Ezeket poly tropikus -"több uton lefolyó" - állapotválto
zásoknak nevezik. A gyakorlatban pl. az adiabatikusan meg-' 
valósitani kivánt állapotváltozások is poly tropikus an 
folynak le, mert a közeg a rendszer elégtelen hőszigete
lése miatt elkerülhetetlenül hőt ad le vagy hőt vesz fel. 

A polytropiku.s állapotegyenletben ~ -tól eltérő, n 
kitevő szerepel. A (137) egyenlet szerint 

p • vn = állandó, (14-4-) 

Az ~ kitevő elvileg a - 00 és + ~ között bármely érté
ket felvehet. A (14-4-) egyenlet segitségével tehát vala-, 
mennyi állapotváltozás leirható, s a (14-4-) egyenlet a már 
tárgyalt különleges eseteket is magában foglalja. /Ha 
ugyanis X = n akkor adiabatikus, n = lesetén izothermi
kus, ha n = O izobárt n ~ ro esetben pedig izochor az ál
lapotváltozási. 
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Az n kitevő - miként a k is - a fajhő függvénye.Igy 
értéke valamely állapotváltozás során nem marad feltétle
nül állandó. Ilyen esetekben - a bonyolult formákat elke
rülendő - az állapotváltozást olyan részekre bontva cél
szerü tárgyalni, amelyeken belül az n = állandó feltétele
zés a gyakorlat igényeit már tökéletesen kielégiti, 

A poly tropikus áll~potváltozások sokaságából számullk
ra különösen azoknak van jelentőségük, melyeknél az n ki
tevő értéke 1+ ~ tartományba, illetve ennek közvetle~ kör
nyezetébe esik. Az állapot-';ú.ltozás lefolyásának jellege 
/az~ kitevő értékel attól függ, hogy a közeg mennyi hőt 
vesz fel vagy ad le az állapotváltozás alatt környezeté
nek. /Pl. a kompresszió munka adiabatikus állapotváltozás 
esetén teljesen a közegben maradJ hővé alakulva: n = k ; 

izothermikus állapotváltozás esetén teljesen el kell von
ni: n = l; poly tropikus állapotváltozásnál előfordulhat a 
kompresszió közben a henger falba való hőáramlás: 
l < n < X:, az expanzió végén pl. a meleg hengerfal tól 
való h6felvétel: n>]c is, stb./. 

A 65. ábrán különböző n értékek mellett lefolyó ál
lapotváltozások állapotárbáit láthatjuk. 

65. ábra 
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Az· állapot jelzők, számi tására felhasználható további· 
állapotegyenletek: 

T n-l állandó, y (14-5), 
l-n 

T n állandó, p = ( 14-6) • 

Valamely poly tropikus folyamat ~ és ~ állapotai kö
zött állandónak tekintett n poly tropikus kitevő értékét 
az l és ~ pontokban összetartozó ~ ésy értékek isme
retében, a (14-4) egyenlet alapjin határozhatjuk meg: 

19 Pl - 19 P2 
n 19 v-lg y , 2 l 

(14-7) 

A terjeszkedési millL~a a (139) és (14-0) egyenletek alaki 
felhaszn~lásáyal 

Az 

dS 

dL 

dQ 

S2 

2.25 A 

L l 
IPlYl P2Y 2 / , (14-8) o l -n -

L R 
IT T2/, (14-9). l -n - l 

entrópia megyáltozásánai\: számitása: 

-

c 

dQ = c dT + A d L; a (119), (133) és (14-9) 
felhas±ná1ásáyal laz integrálási határok fel
cserélése miatt, már előre: -I 

x..,. l 
c 

n - l A 

dT II -v 

y 
dT, 

Je -l 
I -l· n 

n -lL 

n - l 

(150), helyettesitve 

c dT, ezzel 
y 

Sl 
n .;..?r T2 

l c ln- , n - y Tl 
(151) • 

technikai munka 

A folyamatokat alkotó állapotváltozások rendsZerint 
-valamilyen berendezésben - gépben ~ mennek végbe. 'A kö
zegnek a gépbe -való bevitele Imunkayégzés - expanzió -, 
ffiw...kafelvétel - kompresszió -, hóközlés stb. cé1jából/el-

or: 
-' I 



kerülhetetlenül szLikséges és szükséges a folyamat vegen 
a közegnek a gépből való eltávolitása is. E "kiegészitő 
folyamatok" mun..1<:aigénye, vagy munkaszolgál tatása semmi
képpen sem hanyagolható el, mert ezek nélkül a munkafolya
mat nem valósitható meg. 

Valamely folyamatból a valóságban nyerhető - techni
kai - munka tehát semmiképpen sem egyezik meg az előzőek
ben ismertetett térfogatváltozási munkákkal és számitásá
hoz a Ifkiegészitő folyamatok" munkáját is figyelembe kell 
venni. 

2.251 

A kérdés megvilágitására szolgáljon példaként vala
mely közeg expaliziójával kapcsolatos, munka s z o 19á1 tat-ási 
folyamat /66. ábra/, melyet dngattyus géRben igyekszünk 

P 
6 f 

f{ 

L 
~ 

5 2-
4 13 

.~ V 

r 
l, - I I 

I I 
I I 

I 

beömlés II ~ · t lj ~ kiömlés ---- -- .I::'-:i--.............. __ ....... ~---
----- ~ 

lll. i;:: 

66. ábra 

megvalósitani. A folyamat - pl. l kg sulyu - .PI nyomásu 

közeg hengerbe érkezésével indul. A beáramlás alatt, a Pl 
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nyomásu - l kg - közeg, a vI faj té rfogat ának megfelelő mér

tékben tólja el a,dugattyut és t.J. = Plv1 munkát végez" 

106140 területi. Ezt követően a közeg expandál a '12 tér
fogatnak megfelelő P2 - küls5 - nyomásig. 

Az expanzió során a közeg térfogatváltozási munkája· 
- az állapotváltozástól fÜggően - L2 = .r p dv /12341. te-

1 
rület/.'Az expanzió végén a hengert ki kell üriteni, a már 
munkát végzett közeget a dugattyu, a P2 külső nyomás elle-

nében, az ~3 = - P2v2 munka árán a hengerből kinyomja. 
105230 terÜlet I. 

A folyamatból nyerhető, technikai munka tehát 
2 ' 

Lt = LL. = Plvl + S P dv - P2v 2 ' (152) 
l 

a 66. ábrán sraffozott területtel arányos. E~t a területet 
az 

2 
J v dp , 
l 

összefüggésból közvetlenül is meg lehet határozni. 

2.252 

(153) 

A választott példában, az expanz~o során se~ hőköz
lés, sem hütés nem történt IdQ = O~ adiabatikus expanzi6/, 
a nyert munka tehát csakis a közeg energia t art almából szár· 
mazhat. A technikai munka kiszámitását az enthalpia -ál
lapotjel~ő - segitségével is elvégezhetjük. A (97) és 
(101) egyenlet alapján, az enthalpia (110) összefüggésé
nek felhasználásával irható: 

dQ dU + A p dv + A v dp - A v dp. ÖssZávonva 

dQ dU + A 'd/pv/ A v dp; a (110) helyettesi~ésével 

és mivel esetünkben dQ = O ladiabatikus expanzió/: 
o:'k 

cü= A v dp; az adott határok 11. - Y között in-
t:egrálva 



2 
5 A v dp , (154). 
l 

a (153)-al összhangban 

( 155) 

Adial;>atikus expanzió esetén a technikai mlli'1ka a közeg 
kezdeti és végső enthalpiájának különbségével egyenlő. 
lAz enthalpia csökkenése a millLkaszolgáltatás. feltétele: 
- di = ll.' d LI (156) 

A technikai munka tehát lényegében különbözik a ter
jeszkedési munkától. Nagyságát mindenkor a megvalósitás 
körülményei határozzák meg. 

Az egyes állapotváltozások során nyerhető technikai 
munkák nagyságának meghatározása a fent leirtak alapján 
történik. 

2.252.1 

Az izobár állapotyál t ozások t echnikB.i mu..i1káj a zé rus : 
2 

S v dp = 0, mivel a gépbe p = állandó nyomá-
l 

son bebocsájtott 'közeg a Q közölt hő rovására p/v
2 

- vII 

térfogatyáltozási munkát végez Iveszteségmentes gépben I, 
s ugyanennyi munka szükséges a közegnek a gépből való el
távolitására is. 

Mint a 67. ábra mutatja, az l-2 görbének az ordiná
ta tengelyre vetitett terü2ete valóban zérus. 

Az izochor álfapotváltozások hőközlés vagy hőelvonás 
~;.utján hozhatók létre? Mivel a térfogatváltozási munke. zé
í'us, dQ = dU = c.dT. v 

Megvalósit~sa esetén, a v térfogatu hevitőtérbe be
juttatott Pl nyomásu közeg ~őmér8éklete és nyomása a kö-

zölt Q = c
v

/T.
2 

- TIl hőmennyiség hatására a (121) egyen-



let szerint változik: 

168.ábral 

p 

~ 
3 2 

"~Lt 
Q 

<li!I 

t 
Ff 4 1 

v v 

67. ábra 68. ábra 

"A Pf nyomásu közegnek a gépből - valamilyen P2 nyomásu 
tarványba való "eltávolitásához 

Lt = - v IP2 - Pll (157). 

mur~a szükséges 168." ábra 12341 területi. 

2.252.3 

Az izothermikus állapotváltozások technikai munkája 
a térfogatváltozási munkával egyezik, mivel a (125) egyen
let differenciális alakja szerint: P dv = - y dp, tehát 

2 "2 1 v dp = i p dv; ALt AL = Q. 
l l 

Ezt egyébként a 69. ábra s~emléletesen mutatj~ 1°1250 te
rület ~ 12341 területi. 
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v=áll. 

v 

69. ábra 

2.252.4 

Az ad.;habati.kus és a poly tropikus állapotvá1tozások 
technikai munkájának számitása, a Poisson f. egyenlet ala
ki felhasználása miatt hasonlóan tört1nik. 

p -
A (137) egyenletból v = vl ~/~ helyettesitéssel 

és adiabatikus állapotváltozásra: 

(158). 

Lt = k • L, (159). lA 70. ábrában Lt az 12341 terület
tel arányos/. 

A polytropikus állapotváltozásoknál - hasonlóan -
a (144) egyenlet felhasználásával 

(160). 

Lt n L. A technikai munka, a térfogatválto~ási munka 
n-szerese. 
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2.26 Az állapotváltozások meg
fordithatósága - a nyer-

hető munka nagyságát tekintve - P 
nagy jelentőségü kérdés. 

Valamely állapotváltozás 
akkor megforditható Ireverzi
bilisi, ha ugyanazokon az ál
lapotokon a közeg rendre,for
ditott sorrendben is keresz
tülmehet és ha nemcsak a kö-
zeg kerül vissza kezdeti ál
lapotába, hanem mindazon tes-
tek is, amelyekkel az álla
potváltozás során kölcsönha-
tásba került. 

Q=O 
Q==Q{n) 

2 

v 

70. ábra 

Néhány állapotváltozásról azonnal eldönthető, hogy 
megfordítható-e, vagy sem. 

2.261 

A surlódással járóállapotváltozások megfordithatat
lanok lirreverzibilisek/, mert bármely irányban lefoly tat
va háleadással járnak. 

2.262 

A fojtás, - áramló közeg vezetékében elhelyezett hir
telen szükület - szintén megfordithatatlan állapotválto
zást okoz 171. ábra/. Fojtást jelenthet belső perem, sze-

1 2 

71. ábra 

lep vagy egyéb zaroszerv részleges nyitása, fizikai kisér
leteknél vattacsomó stb. 
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A jelenség rövid vizsgálátához tekintsük azl és 2 
·jelü helyeket a fojtás helyétől olyan távolságra,-ahol-a 
fojtásnak az áramlásra gyakorolt zavaró hatása elhanya
golható, s az áramlás kiegyenlitett • 

. Ha az ~ és ~ hely között dQ = O /hőszigetelés/, akkor 
az energiatartalomra irható: 

2 2 
cl c 2 

A 2g + Ul + A Pivl = A 2"g" + U2 + A P2v2 (161). 

Mivel a gyakorlat legtöbb esetében a sebásség megváltozá
sa elhanyagolható mértékü /c l ~ c 2/, a fojtásnál a közeg 
entilalpiája nem változik - il = i 2 = állandó, (162) -, 
nyomása azonban csökken és fajtérfogata növekszik. Az ál
lapotvál tozás nem megfordi tható , mivel a köz·eget fordi tva 
áramoItatva ismét ugyanaz a jelenség jön létre. 

2.263 

Hasonlóképpen nem megforditható vaiamilyen közegnek 
nagy nyomásu tartányból kisnyomásu tartányba való áramlá
~esetén végbemenő állapotváltozása. 

2.261+ 

Nem megfordithatók a gyakorlatban lefolytatott, hő
közlési· folyamatokkal kapcsolatos állapotváltozások sem, 
mivel a hőközlés során az entrópia növekszik, s a II. fő
tétel értclmében nincs lehetőség arra, hogya hő kisebb 
hőmérsékletü helyről /közeg/ a nagyobb hőmérsékletü hely-

. re /hőforrás/ önként visszaáramoljék. !Külső munkavégzés 
árán, - pozitiv folyamat kiséretében - lehetséges hide
gebb helyről melegebb helyre hőt átvinni, a hütőgépek se
gi tségével. A hütőfolyamat: a közeg süri tése; a kompri
mált közeg lehütése TI - környezeti - hőfoku közeggel; a 

. közeg expandáltatásával a közeg - az expanzió mértékének 
megfelelő - T < TI hőfokra hül le; El. T hőfoku közeg vég
zi a hütést liiőfel vételi. Ezáltal a T ~isebb hőmérsékle
ten felvett hót a TI nagyobb hőmérsék~etre lehet feljut
tatni mechanikai munka felhasználásával/o 
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2.265 

Megforditható állapotváltozásnak tekinthető az adia
batikus kompresszió és expanzió,. mivel felváltva ismétel
ve őket - állapotegyenletük szerint - a közeg ugyanabba a 
kezdő állapotba jut vissza laz entrópia nem változik/o 

A gyakorlati megvalósitásnál azonban, a megforditha
tóság követelményeinek kielégitése nehézségekbe ütközik." 
E feltételek tisztázása céljából tekintsük a 72. ábrán 
raj zol t dugattyus gépet a lefólytatás eszközének.' 

~S . 
. 11' 

I == f 
..:lV - ,,, P I "- ---<V. - ._._----ti - -

, I ::::: I ®--4r. I 

== • 
P I. 

po 

P S 
o. 

P ,/. 

~ ~ 
V 

P .dS 
S 

m. -
/' 

Po1 
, 

J ~ 

../' 
s 

72. ábra 

Vizsgálatunkhoz feltételezzük, hogy 

a hengerben a dugattyu surlódásmentesen elmozdulhat, 

a dugattyu által elzárt térben a közeg thermikus 
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egyensulyban van 7ál1apötát külső energia felhasználása 
nélkül nem változtat jal, 

a nyomás Ip I és hőmér séklet ITol a tér minden pont-
ján ugyanaz II. aiagramm/. . 

Ha a dugattyu f:::.v Ivégesl sebességgel 1. irányban-6s 
távolságra - elmozdul lexpanzió/, akkor a közeg egyes ré
szei, Ipotenciális energiájuk rovásáral a dugattyutól va
ló távolságuk függvényeként gyorsulnak fel. A dugattyuhoz 
közeleső részecskék jobban felgyorsulnak, mig a henger 
fedőoldalán elhelyezkedő részek nyugalomban maradnak. Igy 

·a nyomás a hengerbell. nemcsak a terj eszkedés miatt csökken 
III.ábra/. A nyomáskép a vizsgálat első pillanataiban a 
rajzolt lesz, Ha a dugattyu a rajzolt helyzetben megáll, 
a nyomás bizonyos idő mulva a hengerben ki fog egyenli
tődni /p 1/' A nyomás kiegyenlitődése után ellenkező -~
irányban~ visszafelé mozditva el a dugattyut /kompresz
szió/, ismét a dugatt"z közeleső részek gyorsulnak job
ban fel /tömörülnek/ e Ezut tal az első pillanatban a nyo
máskép a III. ábra szerinti lesz. 

A II. és a III. ábrákban a közepes nyomások értéke 
/Pkl és Pk2/ érthetően nem egyforma, tehát az elmozdulás 

során szolgáltatott ILII / és felhasznált /LIlII munka 

mennyisége sem. LII = Pkl • F ,tl s < LIII = Pk2 • F ,L:. s. 

A felgyorsulás /felgyorsi tás/ miatt Pkl < Pk2' tehát 

a szolgáltatott munka /LI I kisebb, a szükséges munka 
I~III/,pedig ~agyobb, mint felgyorsulás nélküli állapot
valtozas eseten lenne. 

Az állapotváltozás tehát nem megforditható. Megfor
ditható csakis akkor lehetne, ha végtelen lassan folyna 
le, mivel ekkor a közeget felgyorsitani nem kellene. Ez 
esetben az expanzió és a kompresszió alatti közepes gáz
nyomás csak a terj eszkedés mértékének lenne· függvénye. 
A szolgáltatott munka tehát nagyobb lenne a kompresszió
hoz szükséges munka pedig kisebb, mint előbb. Belátható, 
hogy ilyen esetben a közeg - mintegy - az egyensulyi ál
lapotok sorozatán megy keresztül; s igy LII = LIII' 
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2.266 

Összefoglalva megállapitható, hogy a gyakorlatban 
surlódással, hőközléssel kapcsolatos állapotváltozások so
hasem megfordithatók, 

ho~y az adiabatikus állapotváltozások is csak akkor, 
ha végtelen lassan mennek végbe, 

hogya megforditható állapotváltozások több munkát 
szolgáltatnak /kevesebb munkát fogyasztanak/ mint a meg
fordithatatla~ok, s a gyakorlati megvalósitás során annál 
kisebb veszteségekre lehet számitani, minél jobban ki~lé
giti az állapotváltozás a megfordithatóság feltételeit. 

2.; A munkafolyamatok vizsgálata 

2.31 

A hőenergiából való folyamatos munkanyerés a (104) 
egyenlet értelmében valamilyen körfolyamat /munkafolyamat/ 
periódikus ismétlésével lehetséges. 

A munkafolyamatot a thermodinamika fő tételeinek meg
felelő módon kell felépiteni és gyakorlati megvalósitásá
hoz megfelelő tulajdonságu közvetitő közeget kell válasz
tani. 

2.311 

A munkafolyamat felépitése. A thermodinamika I. fő
tétele értelmében a közvetitő közeggel hőt kell közölni. 
A hőközlés a gépben, vagy a gépen kivül játszódhat le. 

A hőt tartalmazó közeggel - a gépben - expanzió ut
ján munkát végeztetünk. Ugyanolyan mennyiségü hőből annál 
több munkát ny.erhetünk, minél nagyobb mértékü expanziót 
tudunk megvalósitani. A megvalósitható expanzió mértékét 
külső körülmények /gépméretek, atmoszférikus állapot, hü
tési lehetőségek stb./ korlátozzák. 

Ahhoz, hogy a gépben uj folyamatot kezdhessünk, a 
közeget kezdet~ állapotába kell visszavinni, a folyamat
nak záródnia kell. Ehhez a közölt hő munkává át nem ala
kult részét - amellyel kezdeti állapotában nem rendelke-

107 



zett - el kell belőle vonni. Á hőelvonás az atmoszférában 
vagy külÖn e célra készitett hütőben történhet. 

Á m~~kafolyamat főbb mozzanatai tehát: 

hőközlés, expanzió, hŐelvonás. 

Megvalósitásához közvetítő közeg, tüzelőanyag ~~őfor
rási, hütőközeg és megfelelően kialaki tott gép sZüksége,s. 

2 • .32 

.A munkafolyamatok e'lméleti vizsgálata több cél érde
kében történik. Ismernünk kell 

a munkafolyamatból nyerhető m~~a' mennyiségét; 

a munkafolyamatok várható gazdaságosságát, hatásfo-
kát; 

a lefolytatáshoz szükséges berendezések~gépek ki ala
kitását; 

a megvalósitáshoz sza~séges külső feltételeket és kö
vetelményeket. 

2.321 

Az elmélet~ vizsgálatok eredményeként olyan folyama~ 
tok kialakitására törekszünk,amelyek adott körülmények 
között a legtöbb munkát szolgáltatják. A munkafolyamatok
nak tehát olyan állapotváltozásokból kell állaniok, ame
lyek a legkevesebb veszteséggel járnak. A 2.26 pontból 
tudjuk, hogya megforditható állapotváltozások, illetve 
az ezekből -f€lépülő megfordi tható, ~árt mUnkafolyamatok 
lesznek a'zük, -qmelyekből a legtöbb munka nyerhető. /Esz
ményi :folyamat:-.,~I 

2.322 

De tud.juk azt is, hogy eszményi foly.?w'3:tok megvaló-
'" .. , , l'" I' , * h' , ~ /' I· "''':''1' h'" 81. 'Gasara , fl 'va osa.goan ·80nasem l.anyzo, S1.U'J,.QQaS, _ ovan-

dorlás, gyors'clások, áramlási ellená11ás , jtás stb. I 
veszteségek miatt semmi 1"~eményüll~ se:n 1·ehet·9 

'r'l , ...... n'.,:;' :-;9 i.., r ~ ........ + ,...... l,.-
~zert dZ es~menl. ~o~Jan=~v~ 

vetkeztetéseket és eredm~~yBket a 
megfe~e15en helyesb~teni kell. 
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2.33 

Az eszményi munkafolyamatok - felépitésüktől függo
en - a legkülönbözőbb körülmények között mehetnek végbe. 
Elkerülhetetlen, hogy ezeket - gyakorlati szempontokból -
össze ne kelljen hasonlitani, A mlli~afolyamatok összeve-
tése mindig a hőközlés és a hőelvonás körülményei alapján 
történik , mivel ez a két folyamat határolja az expanziót. 
/A munkafolyamat határai./ A munkafolyamatok értékelése 
és összehasonlitása természetesen csak az egyforma hatá
rok között lejátszódó folyamatokra lehet egyérL~lmü. . 

A különböző határok között lefolytatott munkafolya
matok összehas'onli tása viszont mindig csak bizonyos ösz
szehasonlitási alap - önkényes - választása után lehetsé
ges, s az összehasonlitás eredménye is csak erre vonat
koztatva lehet érvényes. 

2.4 A hőerőgépek elméleti munkafo"lyamatai 

2.1+1 

A Carnot féle körfolyamat alkotója a nevét viselo 
francia mérnök volt. Elsonek ismertette a hőenergia-mecha
nikai mW1ka átalakulás feltételeit /lásd 2.11+1 ponti, el
sőnek mutatott rá a hatásfok javitásának módozataira. Ép
pen a korabeli gőzgép ek hatásfokának javitása érdekében 
hozta létre folyamatát és ezzel lényeg€ben a thermodina
mikai körfolyamatok elméleti vizsgálatának alapjait ra.1dá 
le. 

2.411 

A Carnot f. körfolyamat hőmérséklethatárok között 
játszódik le. - a h6közlés és a hőelvonás izothermikus. 

A közeg kezdeti állapotát a 73. ábrán az ~ pont jel
~i. Tekintettel arra, hogya hőközlés a közeg h6mérsékle
tét nem ellelheti, viszont a II.főtétel értelmében a mun-

. kaszolgáltatás folyamán a közeg hőtartalma n8gyobb hőmér
sékletról kisebb hőmérsékletre kell, hogy cs öld<::enj ék, 
ezért a közeg hőmérsékletét a hőközlés elótt valamilyen 
állapotvál tozással emelni sziLkséges, F; célra ali:-a1mas á1-
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73. ábra 

lapotváltozás az adiabatikus kompresszió. 112/. Ezt köve
ti a Ql hő közlése - a Tf = áll feltétel szerint - izo
thermiRus expanzió alatt 123/. A 2 á11apotu közeg adiaba
tikusan expandál a T' hőmérsékletig 131+1, miközben hőtar
talma - csru- - a m~avégzés miatt csökken. Hogya közeg
gel uj folyamatot lehessen kezdeni, vissza kell juttatni 
kezdeti állapotába, a Qlközölt hő munkává át nem alakult 
Q2 részének elvonásával. A T = állandó hőmérsékleten va-
10 hütés - izothermikus - ko~presszió kiséretében lehetsé
ges 11+1/. 

2.1+12 

A megfordithatóság feltételei: surlódásment~s és t0-
köletesen hőszigetelt gép, végtelen lassu lefolytatás. A 
hőközlés és hő él vonás megfopdithatósága végtelen lassu 
lefolytatással, a hőforrás /htitő~ és a közeg között vég
telen kicsiny hőmérsékletkülönbség feltételezésével elmé
letileg elképzelhető. /Pl. az izothermikus hőközlésr.·e: a 
közeg végtelen kis terjeszkedése a hőmérséklet végtelen 
kicsiny csökkenését okozná.oA folyamat végtelen lassu le
folyása eseté~azonban megvan a lehetőség a hőforrás és a 
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.k:ö!(.,t::ghómérsékletének állandó kiegyenlitődésére már a leg
kisebb homérséklet különbség hatására isi. Amint a 73.bl 
ábra mutatja, a folyamat alatt" az entrópia teljes váltG~á
sa zérus. 

2.413 

A Carnot f. körfolyamat fentiek alapján eszményi fo
lyamatnak tekinthető, s - mint ilyen - a legjobb hatásfo
ku mindazon .fol,amatok között ,amelyek adott hőmérséklet
hatások között játszódnak le. A folyamat vizsgálatát a 
2.3 pontban leirt szempontok szerint végezzük. 

2.414 

A folyamat által szolgáltatott munka az átalakult hő 
sgyenértéke. . 

A L = Ql - Q2 (163) 

Az izothermikus állapotváltozások során bevezetett és el
vezetett hőmennyiség a (128) egyenlet szerint 

p 
Ql = A R T ln.2 ( 164 ) 

f P3 

Pl 
Q2 = A R Ta ln -- (165) 

P4 

A Carnot f. körfolyamatból nyerh~tő munka tehát 

I P2 
L = Tf-T / R ln -a p_ 

5 
Pl P4 

mivel az adiabatikus szakaszokra -- = --. p P 
Tf és Ta mindkét adiabatára közös. 2 3 

(167), 

(166) 

lévén a 

(Ugyanerre az eredményre jutunk a zárt görb'e mentén 
vett integrállal is. Az adiabatikus expanzió munkája az 
adiabatikus kompresszió munkaigényét éppen fedezi, s igy 
,21 

;; nyert munkára L = ~ p dv - -h p dv érték marad, 

mely a fentiekkel valóban egyezik. 
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-A nyer"!; munka a - sraffozott - terül.attal a.:ráD.yoso 

2.4-15 

A Carnot f. körfolyamat thermikus hatásfoka a (105) 
és a (167) egyenletek alapján 

2.4-16 

ART 
I 

;' innen 

(168) . 

A (168) egyenlet alapján megállapitható,hogy a ther
mik us hatásfok 

csak a hőmérséklethatárok függvényei 
független a közvetitő közegtől; 
értéke az alsó hőfokhatár IT I csökkentésével és a 

felsŐ hőfokhatár ITfl növelésével n~velhető .. /Igy n:ye.r iga-
zoláat aIlnfőtétel kozvetett értelmezése ti. , hogya hő an
nal értékesebb J minél nagyobb hőmérsékleten áll rendelke
zésre.1 

.A thermikus hatásfok értéke 72th =-1 /l00 %1 csa.1cis ak:
kor lehetne~ ha az expánziót T = O KO_ig labszolut zérus 
pontigl lehetne kiterj eszteni ""végtelen nagy expanzió" l. 
Ez esetben a közölt összes hő munkává alakulna. A T - al
só - hőmérséklet ndgyságát általában a természetes ~ütő
közeg hőmérséklete szabja meg. 

A Carnot féle körfolyamat lefolytatáshoz szilléséges 
gépre és a betartandó külső feltéte1ekre vonatkozóan a 
(168) egyenlet kikötést nem tartalmaz, - a gép müködési 
rendszrre közömbös, 
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2.4-17 

A Carnot f. körfolyamat gyakorlati megvalósitása a 
2.4-12 pontban leirt, de nem biztositható szigoru feltéte
lek /surlódásmentesség,' tökéletes hőszigetelés, végtelen 
lassu lefolytatás/ következtében nem lehetséges. 

De a folyamat gyakorlati megközelitésére sem ér
demes törekedni, mivel D;lunkaterülete laz l kg közvetitő 
közeg felhasználásával nyerhető millL~a mennyisége/ olyan 
kicsiny, hogya legtöbb esetben a gép üresjárási veszte
ségeinek fed&zésére /üresjárásban tartására! sem lenne 
elegendő. A megvalósitására törekvőket a jó thermikus ha
tásfok csábitotta, sőt az a tévhit is, amely szerint a 
Carnot f. körfolyamat batásfoka az összes folyamatok kö
zött a legjobb. Mint tudjuk, a Carnot fo eszményi folya
mat thermikus hatásfoka csak azon folyamatok között .a leg
j obb, amelyek hőmér séklet határok között· játszódnak le. 

A Carnot f. körfolyamat hatásfoka egyébként - a ha
tárok függvényében - a legkülönbö~őbb számszerü érté~eket 
veheti fel. Nem is hasonlitható olyan folyamatokhoz - ösz
szehasonlitásialap hijján - amelyeknél pl. a hőközlés le
folyása alatt a közeg hőmérséklete állandóan változik. Az 
azonos mennyiségü közölt hő sem összehasonlitási alap, 
mert ugyanolyan mennyiségü közölt hővel pl. végtelen sok 
féle hatásfoku Carnot ciklus folytatható le. 

Hogy mégis e tévhit terjedt, sőt terjei, ez sajnos 
sokszor az idevágó irodalom mechanikus és pongyola rnegál
lapitásainak is betudható. 

Ilyen pl. az, hogy két reverzibilis folyamat csak 
azonos hatásfokkal dolgozhat, mivel lehetetlen, hogy egyik 
ugyanolyan mennyiségühő felhasználásával több munkát vé
gezne, mint a másik. Ez esetben ugyanis lehetőség volna a 
kevesebb hőt igénylő folyamat munkájának felhasználásával 
a több hőt igénylőt ellenkező irányban - hőszivattyuként -
lefolytatni, mikoris az utóbbi több hőt vinne fel az al
só hőmérsékleti határról a felsőre,mint amennyit a hajtó 
folyamat igényel. -Ez lehetetlenség J-enne, mivel a thermo:" 
dinam~ka II. főtételével ellenkeznék. 

Ez igaz, de csakis azonos határok között müködő fo
l:ramatokra. Általánosságban az a meg?llapi tás érvényes, 
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hogy az ugyanolyan határok között dolgozó folyamatok kö
zött aa~ak a hatásfoka a legjobb, amelynél a közölt hő 
minden egyes része, a kijelölt határok között lehetséges 
legnagyobb expanziót végzi. . 

2.42 

A robbanó /Otto féle/ munkafolyamat térfogathatárok 
között j át szódik le. 

2.421 

Az l állapotu közeg adiabatikus kompressziójával in
dul a folyamat /74. ábra, 12/ majd a v

2 
térfogatu közeg 

Ql mennyiségü hőt vesz fel /23/. A korfipres_sz ió, majd a .hő
kozlés hatására a közeg nyomása és hőmérséklete megnövek-

B., 

v~ál/. 

A~~--3~~~~ 

p,1-~--~nr~~~~ 

v 

74. ábra 

T b., 
73-t--------,t>-

2 7; -t----::O'Fl 

74+---H-t+t+t+H-bO" 

7t-+---:D~ 
1 

.$ 

szik. A 2 állapotból induló - adiabatikus - expa~~ió /34/ 
alatt történik a munkaszolgáltatás. Az expanzió a kezdeti 
VI térfogatnak megfelelő értékig terjeszthető ki /4/,majd 
a folyamat zárásához a Q2 munkává át nem alakult hő - izo
chJr - elvonása szükséges /41/. Ezalatt a közeg nyomása 
és hőmérséklete is a kezdeti értékére csökken le, s a fo
lyamat ismételhető. 
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2.422 

A folyamat a 2.412 pontban ismertetett feltételek 
mellett eszményinek tekinthető azzal a további ki-kötéssel, 
hogy a hőközlés és a hő elvonás során a megfordithatóság 
csak. a hőforrás és a hütő hőmérséklet ének - a közvetitő 
közeg hőfokának megfelelő - változtatásával érhető el. 

2.423 

A sz.'olgáltatott munka a (163) egyenlet alapján és a 
(123) szerint, Ql = cvIT3 - T2/, Q2 = cv IT4 - TIl he-

lyettesi tésével 

( 169) 

A munkaterületből látható, hogy a munka érté,ke ugy is ki
fejezhető, mint az expanzió és kompresGzió-munka különb
sége: 

(170 ) • 
vI 

A (139) egyenlet szerint, a kompesszióviszony t = - be-
vezetésével irható: v2 

l 
L e = ?c _ l Ip 3 v 2 - 1>4 v l I 

l 
~ = X _ l IP2v2 - Plvll és ezzel a (170)-ből 

v 21P3 - P2/ II L = _ é 1- IC I (171) • 
?(- l 

2.424 

Az Otto féle körfolyamat thermikus hatásfoka a (105) 
és a (1-2..3) egyenletek alapján 

Q2 T4 - TI 
~th= l - Q1 = l - T

3 
- T

2 
' (172) • 

Átalakitva 
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az adiabatikus szakaszokra 

2.425 

Tl l-T;. 
T., 

l - T) 

melyből 

T4 Tl l-x 
T) = T

2 
= é , tgy 

(173). 

A nyert (173) összefüggés szerint a hatásfok ideális 
gáz esetén csak az ~ kompresszióviszony függvénye és annak 
növelésével javul. 

2.426 

Az Otto féle robbanó munkafolyamatot a dugattyus 
rendszerü belsőégésii'illotorokban sikerrel valósitják meg. 

A géppel és a külső kKrülményekkel szemben támasz
tott követelményekkel a Belsőégésü móto:rok c. fejezetben 
foglalkozunl$:o 

2.43 

Az ~llandó nyomásu /Humprey féle/ körfolyamatban a 
hőközlés és a hőelvonás változatlan nyomáson történik. 

2.431 

A hőközlési - fels5 - p nyomást adiabati'kus kom
p~esszióval éri el a közeg /~5. ábra , 12/. A hőközlés 
alatt a közeg hőmérséklete terj eszkedésével egyidejüleg 
megnövekszik /23/. A 3 pontból indul az adiabatikus ex
panzió /34/ az - alsó - p nyomáshatárig, amelyen a mun
~ává át ,nem.a~ak~lt/Q2/ ~ő elvonás~v~l.a közeg kezdeti 
allapotaba JU1; vlssza, a folyamat zarodlk /41/. 
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75. ábra 

Az állandó nyomásu folyamat eszményi jellegére vonat
kozóan a 20422 pontban elmondottak szintén érvényesek. 

2.433 

.A folyamatból nyerhető munka az expanz~o w rán szol
gáltatott és a kompresszió alatt igényelt - tech:r:J.ikai -
munké~;: különbségeként is számítható: 

(17lt); 

helyettesitve a (174)-es egy~nletbe 
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ír-l 

L = K~ l [1- (:~f-r}2/V3 .. 
- v I 2 (177) o 

A (163) egyenlet szerint a munka a hőmérsékletek segitsé
gével is kifejezhető: 

A L = Ql - Q2 = ep 1T3 - T2 - T4 + T1I , 

2.434 

Az állandó nyomásu folyamat thermikus hatásfoka 

Q2 T4 - Tl 
"lth = l - Ql = 1 - T 3 - T 2 

(178). 

(179). 

T
l 

-11
4 

Mivel az adiabatikus szakaszokra T - T ,átalakitás 
2 3 

után, és a (138)" egyenlet felhasználásával irható: 
7c -l 

T4 Tl /11 7c 
'7th= l - T 3 = l - T 2 = l - P2 (180). 

A (181) összefüggés szerint a hatásfok a kompresszió
viszony növelésével javul. 

2.435 

Az állandó nyomásu körfolyamat gyakorlati megvalósi
tásával a Gázturbinák c. fejezetben foglalkozunk. 

2.44 

A klasszikus Diesel f. körfolyamatot az állandó nyo
másu folyamat dugattyus rendszerü gépekben való megva
lósitása érdekében fejlesztették ki. Mivel a dugattyus 
rendszerü gépeknél a hengertérfogat adott, a hőelvonást 
állandó térfogaton kell elvégezni. 
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2.41+1 

A folyamatot a 76. ábra szemlélteti. Az állapotválto
zas~ sorrend: 12 adiabatikus kompresszió, 2) izobár hőköz
lés IQll, 3~ adiabatikus expanzió a vI fajtérfogatig, ~l 
i7.ochor hőelvonás IQ2/. 

P Q1 
él., 

T 
b., 

2 3 ~ pa 
~ )/ '''!J v=a~ 

,-8~ 
~ 

+------;---d-
3
· 

L Tz 
4-

li Tt 1 
11 

V2 "3 1'1 II AS s 

76. ábra 

2.41+2 

A folyamat a 2.~22 pontban leirtak szerint eszményi-, 
nek tekinthető. 

'2.41+3 

A folyamatból nyerhető munka a közölt és az elvont 
hő segitségével számitható a (163) egyenletből kiindulva: 

A L = Ql - Q2 = Cp IT 3 - T21 - Cv /T~ - TIl, (181). 

2.~ 

A thermikus 

7th = l 

hatásfok 
Q2 

- - = l 
Ql 

l 
'J( 

(182) . 
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Aúatásfok a nyomásviszony 
hető. A (182) egyenletből 

függvényeként is kifejez-

TI 
T

2 
kiemelésével, az előexpanzió mértékének 

v 3 :=i 
f=V

2
=T

2 
(183) jelölésével 

tésével irható 

TI 'JC 

?th :::: l. - ~ ~ - l 
T2 if - l , 

T 
ugyanis s3 - s2 :::: c ln .=...l és s4 - SI :::: 

p T2 

és a 76.b/ ábrán is látható, hogy s3 ~ s2 
tehát 

(~~r = 
Je 

ct :::: 

Jr: -l 
.T l _ v 2 

A (136) egyenlet alapján T
2 

- IVl/ 

7th -= l 
l 
k 

1- Je: 
é. 

és helyettesi-

(184-), 

T4-
C ln-

v TI 

(185). 
1- Jf 

ezzel 

(186). 

A klasszikus Diesel folyamat hatásfoka a kompresszióvi
szony növelésével javul, az előexpanzió növelésével rom
lik. 

2.445 

A folyamat megvalósitásával a Belsőégésü Diesel móto
rok c. fejezetben foglalkozunk. 

2.45 

A Sabathier f. körfolyamat a hőközlés tekintetében 
é.tmenetetképez a robbanó és a lassuégésü folyamatok kö-
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zött., mivel a közöl t hő egyik része IQ 'I állandó tér foga
ton /gyors égési, másik része .IQl nl állandó nyomáson jllt 
a folyamatb~Hegállapitható, hogya hőközlés légésl gyor
sabb lefolyásu mint az állandó nyomásu folyamatoknál. 

A folyamat a 77. ábra szerint a következő állapot
vál tozásokból áll: 12 adiabatikus kompressz ió, 23 izochor 
hőközlés IQl'l, 34- izobar hőközlés IQltl/, 4-5 ad" "1batikus 
expanzió, SI izochor hőelvonás IQ2/. 

a., 

n. ábra 

2.4-52 

r 

2 7;,t----;1'í 

b., 

75:t----iH-H+tttttt+t+~-;;

~+-.-..1~~~-

A folyamat a 2.4-22 pontban leirt.ak értelmében eszmé
nyinek tekinthető •. 

2.'!-53 

A Sabqthier f. körfolyamat által szolgáltatott munka 
számítása a (163) egyenlet alapjan.: 
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Mivel Ql 
, 

::; e IT) - T2/; Q " = e IT4- - T31 v l p 

és Q2 ::; ev 1r5 TIl, igy 

A L = ev IT) - T -2 T5 + Tl/+c p !T4- - T)!. (187) 

A munka mennyisége és az egész folyamat alakulása a Q • 
l és QJ," hőmennyiségek arányától függ. 

2.4-54 

A thermikus hatásfok a hőmérsékletek segitségével 
irható fel a legegyszerübben: 

Q2 ev 1r5 - TI! 
7th::: l· - Ql ::: l - (~v !T) - T

2
1 + ep !T

4 
- T

3
/,(188). 

A többi állapot jelzővel a (188) egyenlet átalakitása és 
az állapotegyenletekből való helyettesités után a thermi
kus hatásfok kifejezhető. 

T - 'T' 
A (188) l tbHl 5 -l k' l' , (1)6) A egyen e o T -T leme ese utan, a , 

3 2 v l (121), (115) egyenletek alkalmazásával és a -;;-.::: E , 
p v 2 
-..:±.::; .Á , .-!±. = ~ , (189) !előzetes expanzió! jelölések 
P2 v 2 
bevezetésével, - a részletes levezetést mellőzve - a 
thermikus hatásfok 

'<Je 
J. ~ - l 

(190). lA-i! +7C.).!f-ll 

A thermikus hatásfok az ~ é.s a A növelésével ja
vul, a ~ növelésével romlik. Értéke f::: l esetén az Ot
to folyamatával, A::: l esetén a klasszikus Diesel folya
matával egyezik. 

2.455 

A S3.bathier féle körfolyamat gyakorlati megvalósitá
sával a Belsőégésü Diesel móto~ok c. fejezetben foglalko
zunk. 
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3. fejezet 

A gáz gépek 

3.0 Bevezetés 

3.01 

A gázgépekben a hő energiának mechanikai munkává való 
alakitása gáz-alaku közvetitő közeg alkalmazásával játszó
dik le. 

A gázgéptk - szerkezeti felépitésük szerint - dugat y
tyus és turbi~a rendszerben készülnek. 

A dugattyus rendszerü gázgépek közvetitő közege a gép 
hengerébe való bejutásának pillanatában még nem tartalmaz
za az átalakitásra szánt hőmennyiséget. A hőközlés a gép 
hengérében - gyulladásképes keverék elégetése során - tör
ténik meg. Ezért ezeket belsőégésü mótoroknak is nevezik. 

A gázturbinába bejutó közvetitő közeg már a bekerü
lése pillanatában rendelkezik a munkává alakitandó hőener
giával. A hőközlés a. turbinán kivi.U történik, a turbiná
ban csak az energiaátalakulás játszódik le. A gázturbinák 
ismertetésére az 5. fejezetben kerül sor. 

3.02 

A belsőégésü - dugattyus - mótorokat az Otto, Diesel 
és Sabathier f. körfolyamat ok gyakorlati megközelitése ér
dekében épitik. Szerkezeti felépitésüket tekintve - a ben
nük megvalósitandó folyamattól függően - egymástól külön
böző megoldások fejlődtek ki annál is inkább, mivel a mü
ködésükhöz szükséges külső feltételek sem egyeznek meg. 
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3.1 Az Otto rendszerü belső~gésü mótorok 

3.101 

Az e136 gyakorlatilag is megvalósitott és mtiködő du
::;atty'.ls gázgépet a francia Lenoir szerkesztette é;s mutat
t2- be 18óO-ban. A mótor közvetitő közege l!3vegő és világi
t6gáz gyulladásképes keveréke vol t, melyet a mótor dugat y
tyuja szivott be a hel1ger"be. Amint a dugattyu a löket kb. 
felét elérte, villamos szikra megg;yujtotta a keveréket. 
Azégéstermékek terjeszkedé e a löket másik felén ment 
végbe. Gazdasági hatásfoka néhány százalék volt csupán; 
mégis - a korabeli gőzgéppel szemben - komoly sikert ara
tott fplc ~a~y sulyu és költséges kazánt nem igényelt/. 

A gázgépek tökéletesedése során mindenekelőtt a gaz
dasági hatásfok növelé~}e /a faj lagos tüzelőanyagfogyasz
tás csökkentése/ volt a cél. Erre - a thermodinamika II. 
főtétele értelmében '- az expanzió határainak fokozottabb 
mértékü kiterjesztésével lehetőség nyilik. 

-Ezen elv alapján a - szintén - francia Beaude Rochas 
mérnök a,felső hőfok és nyomáshatár kiterjesztése érdeké
ben, a gyullad8sképes keverék - g;yujtás előtti - sürit~sét 
j a vaso l t a • / 

A kompresszió alkalmazá$a vezetett - a mai gépeknél 
is alkalmazOtt - lEl. né,gyütemü munkavégzéshez • 

A fokozatos tökéletesités terén Otto német kereske
ao is élen járt; mérnökök..1<:el és technikusokkal együttmü
ködve több'szabadalmat jelentett be és rövidesen a leg-

,jobb eredményeket tudta felmutatni. Ma is Otto motoroknak 
nevezik mindazokat a belsőégésü mótorokat, amelyek a hen
gerbe g;yulladásképes keveréket szi vnak be s munkavégzéstik 
4 ütemben történik. 

3.102 

Az Otto mótorokban a 2.42 pontban leirt izochor, 
- robbanó - mlli~afolyamatot igyekeznek megvalósitani. A 
folyamat a Syulladásképes keverélmek a gép hengerébe való 
beszi vásával ind'olI. Az első munkatitem tehát a szi vás, me
lyet a dugattyu egy teljes lökete mentén végéz. Ezt köve
tSen, <3. visszafelé induló dugattyu - az első ütemben be~ 
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szivott - keveréket süriti /kompresszióütem/. Az elméleti 
munkafolyamattól eltérően a gyakorlatban lefolytatott 
kompresszió sohasem lehet adiabatikus a közeg éG a'henger 
fala között létrej'övó hővándorlás miatt, hanem mindig po
ly tropikus. 

3 

p 

2 

v 

b., 

o I 
". 

E és2 1 
4 
4-

78. ábra 

A SÜTi tett keveréket - valamivel a dusattyunak ~ 
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nengerfedő oldali holtpontba való érkezése előtt - villa
mos szikra"meggyujtja. A keverék többé-kevésbé robbanás
szerüen ég el. Mindenesetre bármilyen gyors I"robbanás
szerü" I legyen is az égés, lefolyásához valamennyi idő 
szükséges .Ez alatt pedig a dugattyu elmozdul, s igy az 
elméleti folyamat szerinti izochor égés gyakorlatilag nem 
biztositható. 

A hőközlés - mivel a közeg elégetése által történik -
100 %-os hatásfoku. A közölt h9 mennyisége az elégetett 
tüzelőanyag mennyiségéveJ.. IGI és annak fütőértékéyel /HI 
arányos: Ql = G.H • A közeg nyomása és hőmérséklete - az 
égés alatt- a Ql nagyságától függő mértékben növekedik 
meg. 

A nagynyomásu közeg a dugattyut a forgattyuoldali 
holtpont felé lökve expanziót végez. Ez a III. munkaütem 
- az elméletitől eltér6r~ - szintén poly tropikus lesz. 

A poly tropikus kitevő a kompresszió és az expanzió 
alatt nem egyezik meg, mivel a kompresszió még éghető kö
zeggel, az expanzió pedig már égéstermékkel folyik le. 
Ink = 1,36 n = 1,25/. Az n értéke szorosanvéve sem a 
komp"resszió, ~em az expanzió ütemben nem állandó, mi vel a 

" fajhők függvénye la fajhő pedig a hőmérséklet függvényében 
változikl. Az adott értékek is legfeljebb átlagosnak te
kinthetők. 

A munkafolyamat IV. üteme a kipuffogás, me ly a hen
ger kiömlő nyilásának !kipuffogó szelepi nyitásával - ke
véssel az expanzióütem befejezése előtt - indul, majd a 
dugattyu a fedőoldali holtpont felé haladva az égéstermé
keket a hengerből kitólja és a kipuffogó szelep zár. 

Ezt követően a folyamat ismétlődik. 

3.103 

A valóságos gép hengerében lejátszódó folyamat tehát 
az eszményi Otto f. folyamattól eltér. Az eltérések leg
jobban az un. indikátordiagramm segitségével érzékelhetck, 
amelyet a vizsgál~ gép hengerfejébe illesztett in~ikátor
müszer fel is tud rajzolni. Az indikátordiagramm 178. áb
ra/ csakis arra a gépre érvényes, amelyre felvették. /Nem 
tévesztendő össze az eszményi munkadiagrammal, amely el
vileg bármilyen rendszerü és méretü gépben megvalósitható 
munkafolyamatot ábrázol.1 
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3.104-

Az eszményi munkadiagramm és az indikátordiagramm 
között az egyes munkaütemek lefolyása során - az emlitet
teker. kivül - a következő eltérések mutat.):\:oznak: 

al A szivás alatt a gépbe áraml6 közeg áramlási ellenál
lását a'közeg külső nyomásból származó energiája fede
zi. Er~ek hatására a közeg nyomása a hengerben a lég
köri alá csökken IÜl vonal, negativ munkaterületi. A 
nyomáscsökkenés következtében a beszivott keverék faj
térfogata megnövekszik és azzal a :p.átrányos következ
ménnyel jár, hogya hengerbe bejutó keverék sulya IG I 
kisebb lesz, mint lett volna környezeti nyomás és hő! 
mérséklet mellett IGh/. A beszivott keverék mennyisége 
a mótor teljesitőképességét befolyásolja. Aszivásnál 
fellépő jelenségek mennyiségi hatásának leirására a 
mennyiségi fok használatos : 

lA mennyiségi fok további csökkenését okozza a kisebb 
légköri nyomás pl. repülőgépeknél, . vagy a nagyobb kör
nyezeti hőmérséklet is. Gh értékét ilyenkor 100 C és 
l ata nyomásra szokás értelmezni.1 

bl A kompresszió - a szivási depresszió miatt - kisebb 
nyomásról indul, mint amekkora az ideális folyamatnak 
megfelelne. Emiatt a kompresszió végnyomás - és igy az 
exp~Qzió kezdőnyomás is - kisebb lesz, mint az eszmé
nyi folyamatnál. 

cl Az égés ideje alatt a dugattyu elffiozdul, igya hőköz
lés nem lehet izochor. Annak érdekében, hogya folya
mat az ideálistól minél kevésbé térjen el, tehát minél 
kisebb munkáterületveszteséggel járjon, el kell kerül
ni, hogy az égés az expanzióba tulságosan belenyuljon. 
A keveréket ezért már a holtpont előtt 12' ponti meg 
kell gyujtani s az égés a 2' pontban fejeződik be. 

Az expanzió igy is az eszményinél (2 pont) kisebb nyo
másról indul, s emiatt munkaterületcsökkenés lép fel. 

li 

dl Az expanzió vonala is eltér az ideálistól, - részben 
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azért, mert nem adiabatikus, hanem változó kitevőjü poly
tropikus az expanzió - részben pedig a kipuffogószelep ~ 
holtpont előtti 14' ponti nyitása miatt. . . 

e/ A kipuffogás alatt a hengerben a nyomás a fellépő áram
lási veszteségek arányában nagyobb a légkörinél. A 
hasznds munkaterületeI:liatt is csökken. 

fl Az eszményi folyamattól való további eltérést okoz a 
Ql - bevezetni kivánt - hőmennyiség csökkenése. E csök
kenés oka részin t a henr,crköpeny hütése, - amelynek so
rán a bevezetett hő egy része még az expanzió megvaló
sulása előtt kikerül a gépből -, másrészt a vesztesé
ges égés - mivel a re~ldelkezésre álló rövid égési id5 
alatt, az alkalmazott légfelesleg ellenére sem tud min
den tüzelőanyagrészecske elégni, hanem a kipuffogógá-
zokban éghető részek is távoznak. . 

A közölt hőből fedeződik továbbá a mótor sugárzas1 ·vesz
tesége és .. az a hőmennyiség is, amely· a keverék gyulla
dási hőmérsékletre való felruelegitéséhez szükséges. 

gl A kalorikus veszteségek következtében az OttD móto~ok 
valóságos thermikus h~tásfoka az ideálisnál kisebb. A 
thermikus hatásfok azo~ban a valóságos folyamatnál is 
az l függvénye 179. ábra/. 

70 
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79. :ibra 

hl Az átalakulások során 
nyert munka egy ré
szét a gép egymáson 
elmozduló alkatrészein 
fellépő sur16dás mun
kája felemészti. Mivel 
a thermikus hatásfok 
csak a hőenergiaátala
kulás vesztesegeit ve
szi figyelembe és 
egyéb veszteségeket 
nem, önmagában a mótor 
gazdaságosságára nem 
lehet jellemző. ~~ek 
kifejezésére a későb
biekben ismertetendő 
gazdasági hatásfok al
kalmas. 
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· kl A valóságban lej.átszódó folyamat tulajdoliképpen nem 
zárt, hane.m nyitott, mivel az égésnél lefolyó kémiai 
átalakulás miatt a kipuffogó közeg már nem juthat visz
sza kezdeti állapotába, legfeljebb hőmérséklete és nyo
mása lehet ismét a kezdeti. A kipuffogó közeggel uj fo-
lyamat nem kezdhető. . 

3.110 

Az Otto mótorokban - valóságban - sZQlgáltatott mun
ka meghatározására az indikátordiagramm területe alkalmas. 
Ebből HZ - un. indikált - mulika a + és a - munkaterületek 
különbségeként adódik. lA területeket planimetrálással le-

'" het meghatározni.,' . . 

Az indikált mulikát.- a nyomásnak megfelelően - válto
zó dugattyuerő végzi, a dugattyunak.a löket ls = 2 ri men
tén történő elmozdulása során. A dugattyuerő nehézkesen' 
kezelhető változása és. a terület "kényelmetlenl1 alakja 
miatt, továbbá a méretez.ési szempontok és a gyakorlati 
összehasonlitás lehetőségeinek megteremtése érdek~ben a 
közepes értékekkel való számitás célszerü. A közepes, un. 
indikált középnyo!Ilás Ip. I értéke - azindikátordiagrammé
val egyező - Vh = VI - Vo alaphosszuságu és az in~ikált 
munkával egyező területü téglalap szélessége. Iso. 9.bral 

3.111 

Az indikál t mulika 
számitása most már - a 
gép méreteinek IF,sl 
ismeretében - egyszerü: 

E mulikát a gép i = 4 üte-o 
me 12 fordulata/. alatt ~ 
egyszer szolgáltatja. A 
percelikénti mulikalöketek 
száma n/perc fordulat-

, "1 2 n E szamu gepne : ~. z-

zel a gép indikált tel
jesitménye: 

P' 

v 

SO. 9.bra 
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Pi • F • s 

60 • 75 

A dugattyu középsebességének -vk 
tesitésével 

N. = 
1. 

LE 

LE 

2 n s 
60 

(192) 

mlmp - helyet-

(193) 

Amennyiben a mótornak több henger e van, a nyert értéket 
a hengerszámmal Izl is meg kell szorozni. 

3.112 

Az indikált munka - a hengerben lejátszódó, valósá
gos állapotváltozásból keletkező,mechanikai munka- és a 
közölt hő viszonya az indikált hatá§fok: 

A L. 
l 

1i =~ (194-) 

3.113 

Az indikált, hatásfok értéke a thermikus hatásfoknál 
kisebb, mert több veszteséget vesz figyelembe. Minél job
ban megközeliti azonban athermikus hatásfokot 

Ql - Q2 . 
/7th = Q ,I, annál jobban sikerült a gép. Az ezt ki

l 
fejező un. jósági fok: 

A L. 
1. 

(195) 

lAz 'l. értéke korszerü és jól karbantartott gépeknél 
rj =~0,82 ~ 0,92/. 

3.114-

Sajnos az indikált munka nem jut el teljes egészében 
a gép főtengelyéig, mert egy részét a surlódás, a szelep
mozgatás, a segédberendezések hajtása stb. felemészti. 
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A mótortengelyről levehető effektiv teljesitmény /Nel 
igya mechanikai veszteségek' következtében kisebb az i11-
dikáltnál. A veszteségek mértékére a mechanikai hatásfok 
jellemző: 

L e 
? m = L. 

J.. 

.N 
e 

N. 
J.. 

( 196) 

lAz 1'/ m értéke Otto mótoroknál 

A mótor teljesitményvesztesége 

y m = O.! 75 - 0, 85 I . 
N N. - N • 

s J..' e. 

3.115 

Az effektiv teljesitmény a (193) és a (196) egyenle
tek felhasználásával számitható: 

N 
e 

3.116 

N. = 
J.. 

2 n 
i 

Pi • F . s 

60 • 75 
n 
( m ' (197). 

A mótor teljesitményveszteségének a hatása olyan, 
mintha az indikált középnyomás csökkent volna ie ? . p. 
értékre. A számításokat célszeriibb.is a p = 7.~.' J.. 

- un. effektiv középnyomás - értékkel vég~zni. ~ p J.. érté -
ke egyben a bels6égésü mótorok fontos jellemzője ~s, 
mivel az adott méretek és fordulatszám esetén a mótor tel
jesitőképességét egyértelmüen megszabja. 

A különböző üzemanyaggal müködő belsőégésü mótorokra 
a megvalósitható p értékek, teljes terhelés mellett: e 

benzinüzem 

gázüzem 

petróleum üzem 

spiritusz üzem 

Pe 

Pé 

Pe 

Pe 

6,0 . 
3,2 

3,0 

5,5 

7,5 kg/crr!' 

4,5 " 
3,5 " 
6,0 " 

Az effektiv középnyomás a terhelés függvényében változik, 
tehát valamely adott érték csakis egyetlen - általában a 
teljes - terhelésre vonatkoz.ik. 
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A belsőégésü mótorok másik igen fontos jellemzője cl 

hasznos hengerürtartalom Ivagy lökettérfogat: 
D2j( .' . 

Vh = --4-- • si, amely z számu henger esetén VR = z . V~. 

A (197) összefüggést célszerü ugy átalakitani, hogy ez a 
fontos jellemző is szerepeljen benne. Az·állandók összevo
násával, négyüt~mü mótorra 

3.118 

Az Otto 
~ mellett a 
sel lehet 
hidraulikus 

ahol 

N e 

p • n • VR 
= -=..e_

9
-
O
-
O
-·'-:':' LE . (198). 

~e [kg/cm2].. 1. [liter]. 

mótorok effektiv teljesitményét ladott VR és 
p -ti fékpadon, forgatónyomaték mérés--
~ megállapitani. !próny fék, mérlegdinamó, 

örvé;nyfékJ. 

Ha valamely mótorra - különböző fordulatszámon vég
zett'fékezési kisérletek során - a forgatónyomaték érté
kei ismeretessé válnak, ugy megrájzolható a kérdéses mó
tor jelleggörbéJe: M = Mini. Az M = Mini ö3szetartozó ér
tékek alapján. márszámitással meghatározhatók ésmegraj-

zo~at6k ~Z NlnJ = 7~6n2' LE és a p = Pe/nl görbék is. 
181. ábral ' e 

11 mk!}.. 
NI! LE 

N emaK~.~. __ ~ ________ ~~~~ 
Pe kWcm2 

ge kghEÓ 

ia1max.,-+-......... ........"ífa;l~_ ...... ___ 

M: 

n, 
8-l. ábra 
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3.119 

Amint a 81. ábrá
ból látható, a legna-
gyobb nyomaték IM I . . max 
n~m a legnagyobb tel
j esi tménynek lN l· . max 
ID@gfelelő fordulat
számnál (nIl l~p fel. 
Az M es a motor 

max 
teljes terhelésénél 
fellé'pó nyoma ték Ml 
viszonyát a mótor ~ 
galmasságának.névezik: 



i'lI max 
M 

l 
(199). 

A nagy rugalmasság a jármüvéken alkalmazott mótorok 
esetán ártákes ás kedvező tulajdonság, mivellehe~5vá te
szi, hOGY kisebb emelkedőn, vagy átmenetileg rosszab-b te
repszakaszon, - ahol nagyobb vontatóerő, hajtónyomaták 
sZQ~ságes,a jármü sebességváltás nélkül is áthala~~asson, 
ha visz,onylag kisebb fordulatszámon is. Otto mótoroknál 
eM = 1,15 ~ 1,3. 

3.120 

Fontos ás gyakran használatos jellemző a belsőégásü 
mótorok l liter lökettárfogatára eső effektiv'teljesit
mány: az un. literteljesitmány, 

N e 
= V LE/l 

H 
( 200) 

4 ütemü mótorra a (198) összefüggás felhasználásával 

LE/z (201) • 

E fajlagos árték mintegy a konstrukció sikerére is jellem
ző, mivel Nl növekedése esetén a fajlagos mótorsuly 
[kg/LEJ csökken. 

3.121 

A mótor effektiv teljesitmányének IN /, az id5egység 
alatt elfogyasztott üzemanyag melmyiségén~k - G [kg/ój 
és minőságének H [kcal/kgj ismeretáben meghat~rozható 
a mótor "effektivlt vagy gazdasági hatásfoka. 

A L N 
e e 

'7 e = ~ = 1 i "lm = Ge 

• 632 

. H 
u 

Az 7e ártáke Otto mótoroknál 1e = 20 ~ 30 %. ' 

( 202) 



3.122 

A mótor gazdasági 11atásfoka mellett gyakran alkalma
zott gazdaságossági jellemző a ~ótor un. fajlagos fogyasz
tása [kg/LEó] 

G e 
N e 

kg/LEó, (203). 

A karburátoros 4 ütemü jármümótorokra g = 230-310 g/LEó, 
[H . = 10000 kcal/kg]. e 
A ~ajlagos fogyasztás azonban csak a tüzelőanyag H alsó 
fütőértékének ismeretében használható. Értéke a mói?"or for
dulatszámának fv-ben változik /81. ábra/. Leskisebb érté
ke - általában - a legnagyobb teljesitménynek megfelelő 
fordulatszám 2/3-ánál mérhető. Természetese-n ugyanitt 
lesz a mótor ~e hatásfoka is a legnagyobb, mivel 

/Itt 

1000 • 632 1e = g • H 
e u 

g [g/LEó J dirnanzióval helyettesi tendő./ 
e 

3.123 

l. 204) • 

Jármi~ótoroknál - főleg a nagyközönség számára -
szokásos a mótor 100 km-kénti fogyasztásának a megadása. 
Ez az adat semmiképpen sem tekinthető a mótor pontos jel
lemzőjének, mivel igen sok, a mótortól esetle::; teljesen 
független tényező /pályaellenállás, légellenállás, enyhe 
lejtő vagy emelkedő, a jármü terhelése stb./ befolyásolja 
és nagy mértékben függ a jármü sebességétől is. Értéke 
vál tozik továbbá a 100 km-es ut megtétele alatti sebessé_?:
váltások, megállások, gyorsitások számának függvényében 
is. Ezek miatt tehát a 100 km-kénti fogyasztás csupán tá
jékoztató jellegü gazdaságossági mérőszámnak tekinthető. 

3.124 

Az O~to rnótorok fejlesztése során a legfontosabb cél 
mindenkor a gazdaságosság - a gazdas4gi hatásfok - növe
lése volt. A következőben a gazdaságosság növelésének 1e
hetőséJ:ei t fogj uk megvizsgálni. 
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3.124.1 , 

Mint már megállapitottuk, a thermikus hatásfok az 
€. növelésével javul. 

Az ~ növelése - a kompresszió mértékének növelé-
se - sajnos már elég hamar komolyakadályokba ütközik. A 
mótorba beszivott gyulladásképes keverék hőmérséklete 
ugyanis a kompresszió következtében növekszik. A kompresz
szióviszony növelésével tehát olyan álJ,..apot is létre j öhet, 
melynél a keverék hőmérséklete már a holtpont előtt megha
ladja a keverék gyulladás i hőmérsékletét, s igy a keverék 
minden része egyszerre, detonáció szerüen - még a holtpont 
előtt -:- elég. 

A detonációs égés következményeként a dugattyura di
namikus többletterhelés hat, mely - az ütésszerü terhelés
változásra jellemző hangjelenség után - "kopogás" néven 
ismeretes. 

A mótor kopogása több okból kifolyólag káros, mert 

~/ károsan veszi igénybe a szerkezeti elemeket; 

b/ a dugattyunak a kompresszió vége felé még a járulékos 
dinamikus erőhatást is le kell győznie, s igya kom
pressziómunka feleslegesen, nagymértékben megnövekszik; 

c/ az égés a holtpontra nézve nem szimmetrikus, igya mun
katerület /indikált teljesitmény/ csökkenése jön létre, 
tehát a mótor fajlagos üzemanyagfogyasztása növekszik, 
hatásfoka romlik. 

A kopogás jelensége üzemanyagonként változó /kriti-' 
kus / kompressz ió-viszonynál lép fel, de függvénye a for
dulatszámnak /terhelésnek/, az egéstér kialakitásának és 
állapotának /kokszosodás/, továbbá a mótor hütésének 
/kompresszió véghőfok/ is. 

A tüzelőanyagok kompresszió-türésének jellemzésére 
az un. oktán szám szolgál, amely a kérdéses tüzelőanyagé
val egyező kompresszió-türésü izo-oktán és normál-heptán 
kisérleti keverék %-os oktán tartalmát jelenti. /Az izo
oktán a legnagyobb, a normál heptán a legkisebb kompresz
szió-türésü közeg/. 

A legnagyobb a benzin oktán száma! mind kisebb a spi
ritusz, benzol és petróleum oktán száma. 
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A kereskedelemben kapható tüzelőanyagok olyan keveré
kek, melyek oktánszámát kopogásgátló szerek adagolásával 
igyekeznek növelni. Ilyenek az ólomtetraethyl /mérgező/, 
avaskarbonyl /rendkivül tüzveszélyes/; ezeket megfelelő 
óvatossággal l-2 %-ban keverik a tüzelőanyagba. 

3.124.2 

A gazdasági hatásfok további növelése az 3.104 p~nt
ban részletezett veszteségek csökkentésével lehetséges. 

A szitási veszteségek /a .I'\. növelése/ nagy kereszt
metszetü szivószelep és helyesen kialakitott, kis áramlá
si ellenállásu szivócső esetén csökkennek. 

A keveréket a kompresszió végén megfelelő időpontban 
kell meggyuj t ani , hogy minél kisebb legyen a munkaterület
veszteség. 

Az égés legkisebb veszteséggel helyesen beállitott 
keverési arányu ü~emanyaggal, jól kialakitott égéstérben 
folyik le. 

A kipuí'fogási veszteségek nagykeresz tmetszetü kipuf
fogószelep, helyes szelepnyitási ~dőpont, megfelelően mé
retezett, kis ellenállásu kipuffogócső alkalmazása esetén 
a legkisebbek. 

3.13 Az Otto mótorok j'ármüveken való alkalmazásának fel
tételei 

3.131 Az Otto által kifejlesztett kis fordulatszámu 
IIOG-120/p/, nagy méretü és nagy sulyu gépek jármüveken 
való alkalmazására gondolni sem lehetett. Jármüvek hajtá
sára ugyanis olyan mótorok alkalmasak, amelyek viszonylag 
kisméretüek és kis sulyuk mellett nagy teljesitményüek,
t:hát: n~gy a literteljesitményük és ki~si aGteljesit
menyegysegre vonatkoztatott sulyuk / d N = N [kg ILE J , 
vagy az l lit. lökettérfogatra eső sulyuk: r~ = ~H [kgIIJ/c 

3 .. 132 

Változatlan, sőt nagyobb teljesitmény biztosHása 
mellett jelentős sulycsökkenést először. Daimler ért el 
/1883/, a ford111atszám megnöveléíséveL Ezzel a jármÜlnóto-
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rok széleskörü fejlődésének utját nyitotta meg. Ugyanolyan 
teljesitmény ugyanis n~gyobb fordulatszámon kisebb nyoma
ték, igy kisebb igénybevétel, - tehát kisebb méretek Iki
sebb sulyl mellett érhető el. 

E n~gyobb fordul~tszámu gépeken azonban a folyékony 
tüzelőanyagok kezdetleges ~dagolása miatt tö~életlen,rossz 
hatásfoku volt az égés. 

Világviszonylatban is döntő fordulatot hozott a jár
mÜIDótorok fejlődésében müegyetemfuLk világhirü professzorá
nak: Bánki Donátnak mUködése, aki a karburátor /Dorl~sztól 
megalkotásával a tüzelőanyag gazdaságos adagoláb .. nak pro
blémáját oldotta meg. Mótorában ezenfelül vizbefecskende
zést alkalmazott ~ kompressziótürés lés ezáltal a hatás
fokl növelése céljából~ s cca 30 %-osgazdasági hatásfokot 
ért el. jMótorának tökéletesedését és elterjedését a Die
sel mótorok megjelenése hiusitotta meg/. 

3.133 

A jármÜIDótoroknak egyenletes járás é:> rezgéslllentesség 
szempontjából is komoly követelményeknek kell megfelelni
ök. A négyiitemben való mlli"lkavégzésből és ~ forgattyus át
viteli .mechanizmus ~ozgásából adódóan lengések lépnek fel. 
A mótor fordul~tszáma egy mu:.'1kaperióduso.:l belül, - állandó 
terhelés esetén is - változik. 

A keletkező rezgés ekre és a mótor egyenlőtlen járásá
ra vonatkozóan a mót0r dinamikai vizsgálata ad felvilágo
sítást. 

3.133.1 

Az egyenlótlen J a:r?s ,'3. kerületi- !naj tó- I erő vál to· 
z.3sának következ;ménye. A kerületi erS IP kl a forgattyucsap 
kerületén é bred, nagysága a dugattyuerő fF dl és a forgat y
tyuálláf függvénye /82. ábra/. 

A dU2:attyura ~lató erő IP J, ~ gázerők fF I éG ~ tö
J:'eger6k IKI eredöj e: Pd = P ~ K • A ~ázerő agmindenkori 

g x -
;áznyomás és a dugattyufelület szorz~ta. Változás~ ~ löket 
függvényében az indikátord=.a.'Sramm /'78. al ábra/ ssgitségé
;re1 illeg2l11g.pitllatö é;; a 4- ütem minde.:::1 löket ére fel is ra~1-
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zolhatÓ. 183.a/ábra/. Pozitivnek tekintjük a dugattyu ha
ladási irányával egyező értelmü erőhatást. 

82. :ibra 

(205). 

valamely f hajtórudviszonyu mótorra. lOttó mótoroknál 

~ = J~5 ~ !/. A tömegerők löket menti változását a 8J.bl 

ábrán tüntettük fel. A dugattY\l.erő megállapitása céljából 
az al és bl ábrát egyberajzoltuk 18J.cl ábra/. Az erők 
egyirányuak, e~edőjük: a hatásos dugattyuerG teAát elő
jel szerinti összegezéssel állapitható meg. Az á9rán raj
zolt esetben a hatásos dugattyuerő - a 4 ütem fOlyamán -
két alkalommal zérus értéket vesz fel és ugyanakkor elő
jelet vált. Az ezeknek megfelelő forgattyuállásban tehát 
a forgattyucsap terhelésének iránya megváltozik laz eddig 
"huzott" hajtórud "nyomott"- lesz I, aminek következtében a 
forgattyucsapágy hézaga átvált ll. és 2. csapváltásl 
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A P d ismeretében a 82.· ábrán H-val j elölt e~ő és igy 
a kivánt Pk kerületi erő is megszerkeszthető, a löket, a 
forgattyuáIlás függvényében. 183.dl ábra/ 

3.133.2 

Az ábrákból megállapitható, hogy 

al a mótor kerületi ereje !hajtóerejel változik, 

bl a 4 ütem egyikében 13. üteml van csak munkaszolgáltatás , 
a IDás~k három ütem lefolytatásához külső munka szüksé
ges, 

cia gép Q = állandó terhelés esetén sem járhat állandó 
fordulatszámons mivel a hajtóerő csak az A és B pont
ban !83.dl ábral egyenlő a terheléssel. A terhelés a 
Pkk "" : közepes hajtóerővel egyezik. Mialatt a hajtóerő 
a~g~helésnél nagyobb lA és B közötti szakaszonl a gép 
fordulat száma növekszik: a gép gyorsul; mialatt kisebb 
la másik 3 ütembenl a gép lassul; 

dl a mótor üzeme csak az expanzió-ütemben szolgáltatott 
munkatöbbl"et 1+ terület = L lelraktározása esetén 
tartható fenn, amennyiben a.qerhelés választott értéke 
mellett e többlet a másik három ütem munkaigényének fe
dezésére ·elegendő. 

3.133.3 

AzL
AB 

munka lendület formájában raktározható el és 
a m6tor legnagyobb BS legkisebb fordulatszámon vett len
dületének különbségeként j ele:p.tkezik IL r ::: EB-E. /. Ugyan
akkora LJJl "tárolása>! tehát annálkisebbLOfordulafszámin
gadozás mellett lehetséges, minél nagyobbak a mozgatott 
tömegek. 

A gázgépek által hajtott munkagép üzemviszonyai a 
megeI1-fedhető fordulatszámegyenlőtlenséget meghatározzák. 
A gázgép egyenlőtlensége a kapcsolt, mozg~tott tömegek 
nagyságának helyes rnéretezés~vel 8zoritható a megengedett 
érték alá. Az e célra szükséges, járulékos tömeget leudi
tőkerék formájában - rends.zerint - a gép főtengelyére éke
lik. A lendítőkerék méretezése a lendületapadás alapján, 
az előirt egye~őtlenségi fok I~I betartásával történik: 

140 



( 206) 

mivel ( 207) és (2081 • . / 

a lendítőkerék szükséges.- keIÜletre redukált - tömege: 

LA B 
2 j' ' vk • o 

(209) • 

A ler~ __ tőkerék átmérőj e - valamely n fordulatszámu 
gépnél - az anyagára megengedhető legnagyobb kerületi se
besség értéké ből adódik jövo esetén kb .30 m/mp, kovácsolt 
acél esetén 60-100 m/mp/. A jármÜIDótorok lendit@ ~~ekét 
rendszerint a tengelykapcsoló tárcsafeleként és 1:... • ndi tó-
mótorral kapcsolódó fogaskerékként képezik ki. 

3.133.4 

A mótorrezgés annak következménye, hogy a mótor for
gattyus hajtómüveinek forgó és ide-oda mozgó' tömegei ál
tal keltett tömegerők eredője nem zérus; a fellépő "sza
baderő" következtében tehát a mótor sulypontja nem'ma
radhat nyug;alomban. 

A rezgések a gép élettartamát csökkentik. JármÜIDóto
roknál az utasokra i ll. aszálli tmányra, stabil gépeknél 
az épületre és az alapozásra kedvezőtlen hatással vannak, 
csökkentésük fontos feladat. 

3.133.5 

A rezgések csökkentése érdekében - Schlick nyomán -
a forgó és haladó mozgást végző tömegek kiegyensulyozásá
ra törekednek. Az elv: a mozgó tömegekkel egyenlő nagysá
gu tömegeket ugyanolyan mozgást örvények szerint ellenkező 
irányban mozgatni. 

A.forgó tömegek kiegyensulyozása pl. ellensulyok al
kalmazásával viszonylag könnyebb feladat, mert az ellen
sulyok a forgattyUs tengelyen, a kivánt sugáron, a for-
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gatty~csaphoz képest 180°-al elékelve minden nehézség nél
kül elhelyezhetők. 

Az ide-oda mozgó tömegek tökéletes kiegyenlitése 
szintén ide-oda Ide ellenkező irányhan/ mozgó "ellensu
lyo~-;:9.t" kívánna. E,~~;yhengeres mótorokon ez nem oldható meg, 
e~ért ezeknél részleges kiegyensulyozással kell megeléged
ni, - isyekezvén a haladó mozgást végző tömegek hatását 
forgó, töpbletellensulyokkal csökkenteni. /84. ábra/ 

I 
I 

ftl_: .. 1 

0i 
I 

I 
.I E 

84. ábra 

I 
I 

Stabil gépeknél szóbajöhet forg9.ttyustengelyról hajtott 
olyan "kiegyensulyozó" segédtengely alkalmazása is, ame
lyen megfelelően méretezett ellensulyok vannak elhelyezve. 

Tökéletesebb kiegyensuly'ozást lehet elérni akkor, ha 
a m0tor szükséges hengertérfogatát több hengerre osztják 
me:?; ,q hengereket e;symás rnelleti; - közös tömbben - képezik 
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ki és közös forgattyustengelyt alkalmaznak. Az egyes du
gattyuk egymásnak az "ellensulyaiként" mozognak. 

Bár Fl. többhengeres mótorok egyes fürgattyuin fellépő 
tömegerők .,... a közös sulypont körül - billentő nyomatéko
kat is keltenek és a tökéletes tömegkiegyenlitéshez még e 
"szabad nyomatékak" kiegyenlitése is szükséges volna, még
is tükörkép-elrendezések segi ts'égével a többhengeres móto
roknál ugyszólván tökéletes, tömegkiegyenli tés érhető el.' 
EmAllett a többhengeres mótorok járásának egyenlőtlensége 
is nagymértékben csökkenthető. Az egyes hengerekben ugyan
is a munkafolyamatok egymáshOz képest eltólva valósithatók 
meg. A mótor igy 2 fordulata alatt a hengerszámnak megfe
lelő alkalommal szolgáltat munkát, tehát a kerületi erők 
ábrája sokkal kedvezőbben alakul. 185. ábra: négyhengeres 
mótor esetén/. 

O~~~~~~~~~~~====~--~t 

JT 2JT .3Jl 4$ 
ÚJ W W ev 

85. ábra 

3.14 A többhengeres • né,'5yütemü Otto mótorok 

A belsőégésü mótorok fejlődése során sokféle többhen
geres megoldás alakult ki. 

3.141 

Soros mótorok 

al A kéthengeres soros mótoroknál az azonos és 180°-al el
ékelt forgattyuirány a szokásos 186.13.1 és bl ábra/. Az 
egyes hengerekben lejátszódó folyamatok eltolódását ~2 
ábrák alatt tüntettem fel. Kisebb teljesitményü jármi,;.

vekben alkalmazzák. 
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f. 2. 

a., 

3. 

87. <ábra 
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I. 

86. ábra 

2. 

b .. 

bl A háromhengeres so
ros mótor elrende
zése és ahengerek 
működési sorrendje 
a 87. ábrán látha
tó. Az egyeshenge-
rek forgattyuinak 
elékelési szöge 120 0 



cl A négyhengeres so
ros mótorok forgat y
tyustengelyét a 88. 
ábra tünteti fel 
IPobj edal~' A henge
rek szokásos műkö
dési Igyujtási/sor
rendje: 123~ vagy 
13~2. 

dl A hathengeres soros 
mótorok forgattyui 
120o-al hajlanak 
egymáshoz képest. 
189. ábra I. A tükör
k3pelrendezés igen jó 

f. 

89. ábrFl 

2. ·3. 4. 

88. ábra 

tömegkiegyensulyozást tesz lehetővé, forgattyukarokon 
elhelyezett ellensulyok nélkül is. A forgó tömegek bel
ső nyomatélcainak kiegyenlitésére szokás ellensulyokat 
is alkalmazni, bár igya tengely kritikus fordulatszá
ma kedvezőtlenül csökken. Az egyes hengerek ffiillLkaüte
mei lexpanziól 'egymásbanyulnak, i 6y a hajtóerő válto
zása, az egyenlőtlenség lés igy a s~Mséges lendi tő tö
meg isi az előbbieknél jóval kisebb. A szokásos gy~j-
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tási sorrend 135~2 vagy 153624. Nagyobb teljesitményü 
és méretü jármüvek hajtására alkalmas. 

e/ A nyolchengeres soros mótorok különleges személykocsi
kon és versenykocsikon nyernek alkalmazást. Ez egyben 
a l e gl:,l,agy o bb hengerszám, amelyet soros elrendezésben 
egymás mellé épitenek. Már enn,él is igen hossz'u a mó
tor és a forgattyustengelyen figyelemreméltó torziós 
lengések lépnek fel. A forgattyustengely egyik lehet
séges elrendezése a 90. ábrán látható. Gyujtási sorrend 
16258374 vagy 13578~2. 

_.-

3. 4. 
~""'~iI-

6. 5. 

2 .. 7. 
I 

90 •. áhra 

3.142 

A V elrendezésü mótorok 

Nagyobb hengerszám esetén a mótor hóssza előnyösen 
csökkenthető az un. V hengerelrendezés alkalmazásával. Az 
egyes hengerek hajlásszöge általában 900, mint a 91. áb
rán rajzolt elrendezésü 8 hengeres V mótor esetében is. 
/A gyujtási sorrend Bal 13 - Jobb 7865 - Bal 42./ 

Amint az ábrából látható, a V elrendezés egy forgat y-
. tyucsapon 2 henger hajtórudjának ágyazását kivánja meg. 

Ezt- vagy közös csapon, egymásmellé helyezett hajtórudak
kal /92.0/ ábra/ vagy az un. főhajtórudba kapcsolt melléy,
hajtóruddal·/92.b/ ábra/, vagy pedig villás hajtóruddal 
/92. a/ ábra/ oldják meg. 
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l. 
8. 

2. 
7. 

3. 
6.. 

4: 
5. 

91. ábra 

92. ábra al 



V-2 DIESE, 

bl 92. ábra cl 

A V mótorokat 12 hengeres kivitelbe,n vas uti mótorko
esik, harckocsik és repülőgépek mótorjaiként alkalmazzák. 
A legnagyobb hengerszám 16' legészen kivételesen 201 kü
lönlegesen nagy teljesitmények elérésére /hajómótorok/ al
kalmás. 8 hengernél kisebb hengerszámmal V mótort nem ér
demes épiteni. 

3.14,} 

A Boxer-mótorok 

1800 -os hengerhajlássz,öggel készülnek. Az ellentétes 
irányu dugattyumozgás a haladó mozgást végző tömegek ki
egyensulyozását teszi lehetővé. A 93. ábrán feltüntet ett , 

'2 hengeres Boxer-mótort főként mótorkerékpárokba éG kis-
autókb~~ a négyhengeres kivitelt lelrendezése a 94. ábránl 
többnyiregépkocsikba épitik. 
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93. ábra 94. ábra 

3.14-4 

A W 'elrendezésü mótorokat - a V mótorokhoz hasonló
an, de - 60v-os henger haj-
lásszöggel, 3 hengersorral 
·készi tik. Segi tségükkel' to
vábbi hosszméretcsökkenés 
érhető el. Hajtórudfej meg
oldása a 95. ábrán látha
tó. 

3.145 

A csillagmótorokat pá
ratlan hengerszámban főleg 
rep ülőgépek sz ámára épi tik, 95. ábra 
egy vagy egymás mögött 2 
- ritkán több - soros elrendezésben. Előnye a kedvező el
rendezésben, jó tömegkiegyensulyozásban és a jó léghütési 
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lehetSségekben rejlik. A 96. é.bran 5 hengeres csillB.::;mó
tor elrendezési vázlata látható. 

/ 

3.146 

/ 
/ 

1 

96. :ibra 

Az e~lendugattyus mótor-elrendezés /97. ábra/ már a 
tömegkiegyensulyozás elméletének kiala.imlása előtt ismert 
volt /Junkers 1893/. A 2 főtengely t többnyire fogaskerék
hajtómü kapcsolja. Főleg több hengeres, soros kivitelben 
terjedtek el. A haladó mozgást végző tömegek kiegyensu
lyozása szempontjából az elrendezés kedvező. 

Szokás egy főtengellyel és himbás mechanizmussal is 
épiteni, de ennél a megoldásnál a tömegkiegyensulyozás 
kevésbé tökéletes. 

»1 r I~~ Cit-88 I l~ 

97. ábra 
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Otto raz. mótor:Jkat ellendugattyus kivitelben 
- aránylag - ri. tk ':Í. n épitei:1ek. 

J .lL!-7 

A különböző hengerelrendezéseket vázlatosan a 98. 
ibra sze~lélteti. 

98. :ibra 
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3.l~ A kétütemü robbanó-mótorok 

A jármÜillótorok fajlagos mótorsuly csökkentése terén 
további lehetőségek nyilnak meg a kétütemben való mlL'1ka
végzés segitségével. 

Az O"Gto f. körfolyamat ,megvalósi tásához a szivás, 
kompressz ió, expanzió és kipuffógás folyamatai szüksége
sek. Ha ezek a gép l fordulata alatt ismétlődnek, tehát, 
ha a mótor 2 löketenként /2 ütemben/ szolgáltat mlLDkát, 
a folyamatot kétutemÜllek nevezik. A kétütemü mun...~avégzés 
megvalósitása több módon lehetséges. 

3.151' 

A forgattyuház - szivattyus mótoroknál a friss keve
rék szivását a dugattyu hátsó élét is felhasználva végzi, 
ugy, hogyelőrehaladása közben a keverék a szivónyiláson 
keresztül ajól tömi tett forgattyuházba /karterbe/ kerül • 

. /990 ábra/ Eközben a dugattyu a hengerben sűritést végez. 

k/puffogás 

Pl' 
b "1 

99. ábra 

152 



A meggyujtott keverék expanziója alatt visszafelé haladó 
dugattyu mellső éle e16ször a kipuffogóny~lást kezdi 
nyitni, - megkezdődik a kipuffogás. A kipuffogást előse
gitia fokozatosan szabaddáváló átömlő nyiláson - a for
gattyuházban mintegy 1,25 -' 1,4 ata nyomásra elősüritett 
friss keverék beáramlása. A friss keverék a hengert' 
- mintegy - kiöbliti. Az öblités tökéletessége az öblitő 
rések kialakitásától és viszonylagoselhelyezésétől f.ügg. 
A jó öblités /jó hatásfokl elérése érdekében számos meg
oldást dolgoztak ki IP1: terelő-orros dugattyu alkalmazá
sa, egyenáramu, hurkos stb. öblitések/. A forg~~tyuolda
li holtpont után előrehaladó dU["attyu a nyiláso..;;:at z2.rja 
s a folyamat ujra kezdődhet. . 

}~ indikátordiagrammot a 99.bl ábra mutatja be. 

,A mótor előnyös tulajdonsága t hogy nincs szelepe 13 
csatornás mót'or/, a nyitásokat-zárásokat maga a dugattyu 
végzi Idugattyuvezérlés/, igy nagyfoku szerkezeti egysze
rüsi tésre .és ennek következtében sulycsökkentésre van le
hetőség. 

A te).jes:LtménysulY I i NI csökkentését főleg a percen
kénti mlli~alöketek számána~ kétszereződése teszi lehető
vé. 

Kétszeres telj esitménynövekedé s azon'Dan nem ér;het ő 
el e kétütemü mótorokkal, mivel 

a.1 töltési fokuk a viszonylag rövid töltési idő mi
att elég kicsiny; értéke A = O,Ó - 0,8 a fordu
latszámtól függően. 

/3.; it löket egy részének elvesztése miatt a megva-
. lósi tható kompresszióviszony - és igya thermi

kus hatásfok is - kisebb, ~int a négyütemü mótc-
roké Ip = 3,5 - 4-,4 kg/cuf/. e 

'f/ Az öbli tés során bizonyos mennyiségü friss keve+· 
rék a szabadba áramolhat. 

Mindezek következtében a kétütemü mótorok gazdasági 
hatásfoka feltétlenül kise,bb, mint a hasonló 4 ütemüeké, 
fajlagos fogyasztásuk igy elég nagy; g == 400-500 gr/LEó 
/Hu = 9500 kal /kg/. e 
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3.152 

A segáddugattyus m6torokat a tölt~si fok növelése 
érdekáben 'fejlesztették ki. Ezek egyik változata se3éd 
sziv6dugattyuval dolgozik /100. ábra/ A segádduóattyu a 

100. ábra 

·101. ':ibra 
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sZiv6nyiláson át szintén sziv, 
majd az elősüritésben is részt
vesz. A gyakorlatban elterjedt 
sokféle változat közül az. egy
hengeres sziv6dugattyus k~t
üteIDÜ m6torok elrendez.~sél mu
tatja a 100. ábra. E m6torok
kal nagy li terte.ij esi tmány ár
hető el /80-100 LE/l/, hatts
fokuk azonban eJ,.ég kicsiny, 
mert a szivódugattyu hajtásá
hoz szükséges munkát és .a ve
le kapcsolatos veszteségeket 
is a mótor munkájáb61 kell 
fedezni. 

A töltódugattyus kivitel
nál a szivást és a mótor·töl
tásét is a töltődugattyu vég
zi, mely a mótordugattyuhoz 
kápest kissé "előresiet". 
/~Ol. ábra/ Ezeknál a forgat y
tyuház-szivattyus kiképzés el
marad, igya forgattyuház kon
strukci6ja egyszerübb. Emel
lett azonban mindazon hátrá
nyokkal rendelkezik, mint az 
előbbiek. 

3.153 

A kétütemü, többhengeres 
/Otto/ mótorok leginkább so
ros és V elrendezésüek. Hat
henge~esnél nagyobb henger
számban kétütemü mótort álta
lában nem ápiteneK. 



d., 

102. ábra 

A naiyobb mótorkerékpárok 
kéthengeres, kétütemü mótorjai
nál az ikerdugattyus elrendezé
seket is alkalmazzák. Szokásos 
kivitelük: közös forgattyuval 
/102.~/ ábra Garalli/, villás
hajtóruddal /102.b/ ábra, Puch/, 
vagy mellékhajtóruddal /102.c! 
1bra Zoller/. Előnyük az egy- -
hengeresnél tökéletesebb vezér
lé3 és a kisebb öblitési vesz
teségek. Szi~ódugattyut iker
dugattyus mótorokon is szokás 
alkalmazni. /103. ábra/ 

A nagyobb hen3erszámok 
esetén a 3.141 pontban ismer
tetett forgattyuelrendezések 
szokásosak a kétütemü mótorok
nál is azzal az eltéréssel, 
ho&y a négyhengeres kétütemü -

,~. 
-w--~-~-

\. , / "--t--
C., 

103. ábra 
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mótor í'orgattyui 900 -os, a hathengereséi 
szöget zárnak be egymással. 

3.16 

. o 
pedig 60 -os 

Az Otto niótorok fel töl tése. A j'ármÜIDótorok fejlődése 
során egyre fokozódtak a követelmények a mótorok sulycsök"
ke:::J.tésére - ill. a literteljesitmény növelésére - és a 
hatásfok növelésére /fajlagos' fogyasztás csökkentésére/ 
vonatkozóan. Az eddig megi --:mert megoldárokkal is már je
lentős eredmények voltak elér4etők, ezek azonban több 
esetben már nem bizonyul tak elégségesnek o' További lehető
séget a konstrQktörök a mennyiségi fok mesterséges növe
lésében láttak, amire különösen pl. a repülőgépmótoroknál 
volt nagy sz.ükség, mert nagyobb magasságban a levegő faj
térfogata /a kis atmoszférikus nyomás következtében/ ked
vezőtlenül nagy, s a mótorok mennyiségi foka igen kicsiny 
volt. 

A mennyiségi fok mesterséges növelése olyan töltő
kompresszor alkalmazásával lehetséges, amelyik a mótor 
szivási ütemében a hengerbe - a környezetinél - nagyobb 
nyomásu keveréi-::et szállit. A ::zivás üteme tehát töltésre 
változik. 

A töltést 1,6 ata töltési nyomaslg feltöltésnek, ezen 
felül tultöltésnek nevezik. A töltéssel dolgozó Otto mó
torokat feltöltéses, tultöltéses vagy - egyszerüen - kom
pressz oros Otto m ótoroknak }:ü vják. 

3.161 

A négyütemü, kompresszoros Otto mótorokindikátor
diagratnmjában a Hszivási" mml.k:aterület is pozitiv. /104-. 
ábra/. Ugyanakkora hengertérfogat esetén tehát a munkate-. 
rület növekedése nyilvánvaló. A teljesitménynövekedés ter
mészetes.en nincsen ingyen, mivel.a töltőkompresszor mun
kaigényét és veszteségeit is a móiornak kell fedeznie,igy 
a hatásfok bizonyos mértékiÍ romlásával kell számolni. 

A töltés történhet ugy is, hogy a kompressz or nem ke
veréket, hanem tiszta levegőt nyom a hengerbe. Ilyenkor a 
levegőbe .a tüzelőanyagot a tbl tés alatt fecskendezik be o 

A kompresszor rendszerint dugattyus, turbó-rendszerü vagy 
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valamilyen I pl. Roots/fuvó. 
A hajtása vagy a mótorteR
gelyről, vagy kipuffogógá
zokkal haj tott gázturbiná
val történik. Ez utóbbi 
esetben - az egyébként· 
veszendőbe menő hő fel
használása következtében -
jobb hatásfokra lehet szá
mitani. 

Négyütemü, ko:npresz
szoros Otto mótorokat fő
leg különle.;es jármüvekbe 
és versenygépekbe épitenek 
be. 

3.162 

A hengerek feltölté· 

P 
R-+-_~pQ,3 3 

2 

104-. ábra 

v 

sét és tultöltését a kétütemü mótorokon is alkalmazzák, 
gyakran rotációs vagy forgódugattyus kompresszorral. A 
105. ábrán egyhengeres, rotációs töltővel ellátott, két
ütemü mótor elrendezése látható. 

3.163 

Sajátságos feltöltést al
kalmé3.znak az un. Errain f. 
millL~afolyamattal müködő móto
roknál. A mótor aszivás üte
mében tiszta leveg5t sziv,igy 
a szivás végén több levegő van 
a hengerben, illintha keveréket 
szivott volna. A kompresszió
ütem elején gázalaku tüzelő
anyagot fuvat nak , - mintegy 
3-5 at .nyomással - a hengerbe, 
majd a keveréket villamos szik
ra gyujtja meg a kompresszió 
végén. Palackgázzal müködő mó
torokon alkalmazzák. A hatás
fok a kedvezőtlenebb keverék
képzés miatt némileg csökken. 

-

105, ábra 
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3.17 

A jármüvek gyors fejlődése a jármÜffiótorokkal szemben 
a literteljesitmény és fogyasztás terén további fokozott 
követelményeket támasztott. Ezek kielégitésére azonban a 
lehetőségek már eléggé leszükültek, igy egy-egy a+kalmas 
módszer nagyobbmértékü kihasználására kelil..ett gondolni. 

Mint a 3.131 pontban emlitett em, az Otto mótorok jár
müveken való alkalmazása a fordulatszám növelésével vált. 
lehetové. A fordulatszámnövelésének mértékét a vele négy
zetesen növekvő tömegerők eleinte eléggé korlátozták. A 
későbbiek során azonban a nagyszilárdságu, könnYÜfém szer
kezeti anyagok alkalmazása a fordulatszám további növelé
sét tette lehetővé. 

A korszerü Ottorsz. gépkocsi mótorok fordulatszámo. 

n = 3000 - 5000/perc t r,. 3portmótoroké n = 5000 - 7000/perc, 
a kompresszoros versenymótoroké pedig n = 8000 - 12000/perc. 

A fordulatszám növelése nem nyujt ingyen előnyöket, 
sőt igen sok nehézséggel jár. Emellett a fordulatszám nö
velésének eléggé meghatározott felső határa van. Ennek a 
határértéknek a nagyságára a tömegerők növekedésének, a 
dugattyu megengedhető középse.bességének, az égési viszo
nyoknak és a fordulatszámmal arányos vesz,teségeknek van 
hatása. 

3.171 

A fordulatszámmal négyzetesen növekvő tömegerők a 
szerkezeti elemek igénybevételét növelik meg /Pd növek
szik, 83. ábrát és 3.133.1 pontot/. 

Emellett - bizonyos fordulatszámnál a felnövekvő tö
meg erő értéke a gázerők IP / értékét a kompresszióütem vé
ge felé meghaladja és járufékos csapváltást okoz /83.c/ 
ábrán l' qsapváltás/. . 

Az uj csaphelyzet csak igen rövid ideig - az expan
zió ütem kezdetéig- maradhat meg és a visszaváltás éppen 
a legnagyobb dugattyuerő fellépése előtt következ ik be 
/83.c/ ábra: 2' csapváltás/, tehát nagy dinamikus tul
igénybevételt okoz. 
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Az ilyen fordulatszámon járó mótor csapágya rövid 
idő alatt tönkremenne. A mótorok üzemi fordulatszáma te
hát e veszélyes határérték fölé nem emelhető. 

Ez a határérték amótor kompresszióviszonyától függ. 
Nagyobb kompresszió nagyobb fordulatszám alkalmazását te
szi lehetővé, mert a járulékos csapváltás nagyobb tömeg
'9rónél követke zik be /83. c / ábra met székei növekednek. / A 
kompresszió növelésének viszont a tüzelőanyag öngyullaaá
sa szab nat árt , mint azt az 3.124.1 pontban mar e~itet
-cük I. 

3.172 

A fordulatszám növelése esetén megnövekszik a dugat y
t~u középsebessége is /vk = 26~ n/o A dugattyu középsebes
ségének növekedése a nagyobb mértékü kopás és a megnöve
kedő dinamikus hatások következtében a mótor élettartamá
nak rövidülését vonja maga után. A szokásos v érték sze
mélygépkocsik mótorjainál 13 m/mp, a kisebb ~ettartamot 
rivánó sport- és versenymótoroknál 16-20 m/mp. 

Hogya fordulatszám"növelését a ~ sebesség élettar
tamcsökkentő hatása ne ,akadályozza, a mótor löketét Isi 
lecsökkentik. Igya korszerü, nagy fordulatszámu móto;o
kon s ~ D./D a dugattyuátmérője/. 

3.173 

,A fordulatszám npvelésnek határt szabnak a gazdaságos 
égés feltételei is. 

A tüzelőanyag elégetéséhez 'és az égés tovaterjedésé
hez bizonyos időtartamra van szükség. Bármily rövidnek is 
tünjék az égéshez szükséges idő Ipl. 0,002 mpl, mégis na~y 
fordulatsz·ámu mótoroknál' máJ:' nag;yon is figyelemreméltó. 
Aránylag mér sékel t fordulatszám /pl. 3600/pl esetén ugyan
is l teljes löket 11/2 fordulat/ ideje 1/120 mp, tehát 
igen kicsiny, pedig az égésnek a löket tÖrt részében kell 
lefolynia, hogyaleggazdaságosabb lizochorl égést meg 
tudja közeliteni. Minél jobban elhuzódik az égés, a később 
bejutó hőrészek annál kisebb expanziót végez~tnek, tehát 
annál jobban romlik a thermikus hatásfok. Maga az égés is 
rosszabb hatásfokkal folyik le. /Nyilvánvaló, hogy a for-
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dulatszám növelésével arányosan növeIni kell az előgyuj
tás mértékét iS./ 

3.174-

A fordulatszámmal négyzetesen növekednek a szivási 
és kipuffOgási áramlási veszteségek, a töltési fok /liter-. 
teljesitmény/ pedig csökken. 

A fordulatszám bizonyos határon tul való növelése te-· 
hát éppen az általa nyerni kivánt előnyök /Pl. kisebb mó
torsuly/ hatását rontja le. 

3.18 Az Otto mótorok szerkezeti fel~pitése 

Az eddigi - jobbára csak elvi és elméleti - ismerte
tésnek a gyakorlati megvalósulással történő összekapcso -
lása a szerkezeti megoldások - rövid- ismertetésével vá
lik lehetővé. A mótorok szerkezeti felépitésének ismerte-

-tésé.nél - éppen az emlitett cél érdekében - a szerkezeti 
elemeket oly~n sorrendben ismertetem, amilyen sorrendben 
a mótorba bekerülő közeg (xeverék/ velük érintkezik. 

3.l8l 

106. ábra 
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A szivás ütemében a levegő a mó
tor $zivócsövébe a légszürőn keresz
tül jut be, mely portartalmát le
választja. A mótorba jutó por és 
más tisztátalanság az élettartamot 
jelentősen csökkenti. A 106. ábra 
olajos vasforgáccsal töltött - in
kább kisebb mótorokon alkalmazott -
légszürőt mutat be. Nagyo.bb móto
rok légszürőiben a porleválasztást 
a légáram megfelelő irányitásával 
fokozzák. A légszürő egyben a szi
vási zajt is csökkentí. 



'3.182 

A keverékképzés cseppfolyós tüzelőanyaggal müködő 
Otto mótorokban 

Aportó1 megtisztitott levegőt a hengerbejutás előtt 
tüzelőanyaggal kell kevel'ni. A keverékképzés a karburátor
ban /pórlasztóban/ ind~l meg. A 1égszürő a karburátor szi
vócsonkjára csatlakozik. Az üzemanyag az üzemanyagtartány
ból gravitációs vezetékke1'jmagasra helyezett tartány /, 
;e;:übrán tápszivattyu segitségével, - vagy egyéb módon -
folyamatos adago1á:=ban jut a porlasztó tüzelőanyag szürő
jébe. Ez viztartalmát és szilárd szennyeződését megköti. 

Jármü Otto mótoroknál 1 lit. hengertérfogat esetén, 
1 munkafolyamatra a szükséges tüzelőanyag mennyiség 
~ G = 12 ~ 70 mg. határok között mozog. 

3.182.1 

A karburátor feladata 4éghető és minden'üzemállapot
ban optimális keverési arányu keverék előállitása. Az el
ső müködőképes porlasztó megalkotása néhai Bánki Donát, 
világhirü magyarmüegyetemi tanár érdeme. Egyfuvókás kar
burátoráriak vázlatát a 107., ábra mutatja. 

Az érkező levegőáram-
lási sebessége/és egyben a 
depresszió/az ~ torokban a 
legnagyobb. A szükületbe he
lyezett 2 por1asztó-fuvóka 
csövének-kb. a szájnyi1ásá
ig jut fel a folyadék. A ' 
megfelelő folyadékszintet 
a 4 uszóházban elhelyezett 
2 ;szó biztosit ja. /A jár
mÜffiótorok karburátorainál 
a fuvókacsőben a folyadék
szint l-2 mm-rel a száj
nyi1ás,alatt van, nehogy 

keverék. 

t 

, ' 

I 
a jármü ferde helyzeténél 
benzinfolyás állj on elő /. iizemangiJg t 

A depresszió hatására 
a nagysebességü levegő a 

levegő 

107. ábra 

5 
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-
fuvókából üzemanyagcseppeket ragad magával, melyeket apró 
cseppekre bont. 

A torokban elpor:radó üzemanyag egy része a porlasztó 
falára lec'sapódik /annál több, minél hidegebb a fali és 
vékony hártyát képezve lassan mozog a sZivócsőben, a mó
tor hengere felé. Közben természetesen / a hőfokt6l függő 
mértékben/párolog is. Ezáltal a beszivott levegő tüzelő
anyaggőzökkel telitődik. A keverékképzés tehát a karburá
torban indul meg, de a szivócsőben folytatódik és rend
szerint a hengerben fejeződik be. 

3.182.2 

A karburátorokkal szemben támasztott követelmények 
és azok kielégitése 

A rendelkezésre álló rövid égési idő alatt tökéletes
nek mondható égésre általában csak akkor lehet remény, ha 
a.kémiai égési /stöchiometriai/ egyenletekből számitott, 
elméleti levegánennyiségnél nagyobb levegőmennyiséget , 
- légfelesleget - biztositunk az égéshez. Légfelesleg 
esetén ugyanis nagyobb a valószinüsége annak, hogya tü
zelőanyag minden molekulája oxigénre tud találni, már rö
videbb idő alatt is. 

A légfelesleg értéke amótor üzemanyagigényének a 
függvényében, üzem közben s.zükségképpen változik. A. kis, 

.vagy zérus légfelesleg a hatásfok romlását /a fajlagos 
fogyasztás növekedését/ idézi elő.~z égési sebesség szem
pontjából legkedvezőbb keverési arány kb. 1:15. 

3.182.3 

A mótor üzemanyagigénye a mótor terhelési állapotá
nak függvénye'. 

Inditásnál a mótor még hideg. Ezért a porlasztott 
üzemanyag nagy része lecsapódik. A. nagymértékü lecsapódás 
következtében a hen~erbe jutó keverék már tul szegény len
ne üzemanyagban, sőt esetleg már nem is lenne gyulásképes, 
ha a porlasztást ugyanolyan keverési arányban végeznék, 
mint az üzemben lev6 m6tornál. Inditáskor tehát dusabb ke
veréket kell biztositani /inditási keverék/. 

I 
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Teljes terhelésnél a mótor üzemanyagigénye; - fajla
gos fogyaszt~sa - a legnagyobb. Ilyenkor szükséges a leg
dusabb keverék IteljesitménYkeverék/. 

A mótor élettartama legjelentősebb részében nincs az 
elérhető maximális teljesitményéig kihasználva, hanem leg
többet részterheléssel jár. Részterhelésnél kisebb az 
üzemanyagigény és a keverék az optimálisnál - mintegy 
10-15 %-al - szegényebb lehet /takarék keverék/. Ilyen mér
vű higi tásnál az égési sebesség csökken--ugyan, laz égés 
jobban elhuzódik/ azonban kisebb fordulatszám mallett a 
rendelkezésre álló égési idő nagyobb. 

Gépjárművek üzemében gyakori az 'üres járás • Ilyenkor 
csak a mótor állandó veszteségeinek legyőzéséhez szüksé
ges üzemanyagmennyiséget kell biztositani. A szolgáltatott 
keverék a tüzelőanyag igen kis m~nnyisége mellett is 
gyulladásképes kell, hogy legyen. . 

3.182.4-

A 107. ábra segitségével belátható, hogy az egyfuvó
kás karburátoroke bonyolult feladatnak nem tudnak eleget 
tenni. Kis terheléseknél /kis fordulatszám/ az 2. fojtólap 
zárt. Ilyenkor a torokban kicsi a depresszió és a keverék 
annyira hig, hogy nem is g;yulladásképes. Nagyobb terhelé
seknél jegyre nyitottabb fojtólap állásnál/ nagyobb, lesz 
a légsebesség a torokban, s a keverék dusul. Ha a fuvóka 
ugy volna méretezve, hogya 2..egnagyobb terhelésnél szol
gáltassa az optimális keverési arányt, &ckor már nem sok
kal kis'ebb terhelésnél a keverék ugy felhigulna, hogy nel"l 
volna gyulladásképes. Megállapitható tehát, hogy az egyfu
vókás karburátor a mótor terhelési /fordulatszám/ tarto~á
nyának csak egy részét képes megfelelően kiszolgálni, az 
összes igények kielégitésére azonban nem alkalmas. 

3.182.5 

A gazdaságos keverékképzés biztositására különféle 
megoldások születtek. 

Az állandó depresszióval müködő karburátoroknál pl. 
szabályozó berendezés állandó értéken tartja a karburáto
rÖ~ átáramló levegő sebességét /depresszió/ és a levegő
nyilással egyidejüleg a benzinnyilás méretét laz adagolt 
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mennyiséget/is megfelelően változtatja. A legsikerültebb 
megold·ások egyike az un. Esse karburátor, me~yet Schima
nek Emil müegyetemünk professzora szerkesztett. 

3.182.6 

A fejlődés során ip~ább a keverési arányt viszonylag 
egyszerübb módszerekkel szabályozó un. változó ,depresszió
val müködő karburátorok hóditottak tért. 

Apótlevegő szabályozással müködő karburátoroknál a 
torok melletti nyilást rugóterhelésü szelep zárja 1108. 
ábra/, mely nagyobb depresszió /fordulatszám/ eseténnyi
lik és a rajta keresztül beáramló járulékos légmennjiség 
a keverék kedvezőtlenfeldusulását megakadályozza. Ezeknél 
a fuvókH ugy méretezik, ho'gy kis forcÍulatszámnál szolgál
tassa az optimális keveréket. 

A porlasztás-fékezéssel 
müködő karburátorok' II09.áb
ral fuvókája 121 perforált 
fuvókacsőbe /11 adagol. A 
fuvókát ugy méretezik, hogy 
kis fordulatszámnál bizto
sitsa a helyes keverési 
arányt. Amint a depresszió 
Ifordulatszáml növekszik, a 
fuvóka harangalaku leszori
tó sapkáj ának nyilásain 13/; 
továbbá a segédaknán 141 ke
resztül levegő jut a fuvóka 
féklevegő nyilásai közé, sőt 
a depressz ió növekedésével a 
fuvókába is. A féklevegő a 
depressziót csökkenti és a 
keletkező keverék kevésbé . 

I 108. ábra dus lesz. lA segédakna ben-
zinkészlete hamar elfog,y/. 

'Utánpótlása - az 151 fuvókán keresztül - kicsi, igy ujra 
feltöltődni csak a fordulatszám lecsökkenése esetén tud. 

A kiegyenlitő-fuvókás karburátorok IllO. ábral segéd-' 
fuvókávalis rendelkeznek. Az .l fő-fuvóka a legnagyobb 
fordulatszám mellett szolgáltatja az optimális keveréket. 
Ekkor a depresszió a torokban olyan nagy, hogyasegéd-· 
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fuvókacsövén .f. jórészt 
.atmoszférikus nyomásu 
- külső - levegő áram-
'lik a torokba, tekin~ 
tettel arra', hogya 1. 
segédfuvókánál a de
presszió megszÜllik. 
Kisebb fordulatszámon 
mindké t fuvóka. adago 1. 

3.182.7 

Az ismertetett kar
burátor megoldások az 
állandó keve,rési arányt 
képesek biztositani, az 
inditási, üresjárási, 
teljes terhelési és az 109. ábra 
un. takarék adagolást 
azonban segédberendezé-
sekkel oldják meg. 

Az inditási keve
rék biztositására két 
fő megoldás terjedt el; 
az inditófuvókás és a 
fojtólapos inditás. 
Az indi tófuvóka /111. 
ábra II az inditó csa-
tornába, az pedig a 
fojtólap mögött a szi
vócsőbe torkollik. A l 
csatorna csappal 12/ 
zárható. Inditásnál a 
csapot a vezető, az 
un. szivatógomb kihu-
zásával nyitja. Indi- 110. ábra 
tás alatt a fojtólap 
zárva van, igya levegőt nem a torkon keresztül, hanem az 
inditó levegőfuvók{nt át /31 szivja a mótor. 

A fojtólapos inditásu karburátoroknál a torok elé 
épi tett fojtólap lindi tócsappantyu, 112. ábra, 1/ a szi
vatógombbal e1forditva a beömlő keresztmetszet nagyrészét 
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2 

lll. ábra 112. ábra 

elzárja. Ennek következtében a torokban nagy depresszió 
jön létre, s igy kellő mennyiségü benzin juthat a levegő
be. 

166 

Üresjárásban a fojtólap majdnem teljesen zárva van 
/11). ábra/, igy légritkitás csak a 
fojtólap mögött keletkezik, - a fő
fuvóka nem adagolhat. A fojtólap mö-
gé torkolló üresjárási fuvókával /1/ 
azonban az adagolás megoldható. A le
vegőmennyiség egy része a csavarral 
/3/ szabályozható méretü, üresjárati 
levegőnyiláson /2/ keresztül jut be. 
Az üresjárási fuvóka aknájába /±/ a 
benzint a depresszió szivja fel. A 
gázpedál lenyomása esetén /a fojtó
lap nyilik/ a depresszió megszünik, 
a benzinszint lesiillyed és az üres
járási fuvóka tovább nem adagol. 

A jármümótorok üzemében a gyorsi
tási folyamatok jelentik a legnagyobb 

113. ábra teljesitményigényt. E gyorsitási fo-



lyamatok kiszolgálására legtöbbször az un. gyorsitószi
vatt,yukat alkalmazzak /144. ábra/. Az 1. dugattyuszerkezet 
a fojtólap zárása során felfelé halad és lefelé nyiló ré
sein át benzint enged maga alá. A fojtólap hirtelEn nyi
tásakor /a gázpedál hirtelen lenyomása/ a dugattyu az 
alatta levő benzint hirteJ-en a fuvókába nyomja a /2/ go
lyós záron keresztül, mely a gyorsitáshoz szükséges pil
lanatnyi többlp.tigényt fedezi. 

Egyes karburátorkonstrukciók-
nál a gyorsitószivattyu szerkezeti 
megoldása olyan, hogyafojtólap 
teljes nyitásakor a gyorsitószi
vattyu hengeréből állandó többlet 
benzin adagolás történhet közvet
lenül, vagy külör .. telj esi tmény fu
vókán keresztül. A csupán teljes 
terhelésnél müködő teljesitmény
fuvóka alkalmazása egyben az un. 
takarékberendezések lényege. A 
magyar Surányi féle takarékberen
dezés még a nagy lendülettel, de 
üresen futó mótorok benzinadago
lását is megszünteti, s ezáltal 
nemcsak üzemanyagot takarit meg, 
hanem a kenőolaj gyors fel higulá
sát is megakadályozza. 

3.182.8 

2 

114-. ábra 

A korszerü karburátorok felépitése tehát meglehető
senbonyolult. A gyakorlatban a jármü Otto mótorokon na
gyon sokféle ka.rburátort alkalmaznak. Más a traktor, te
her-j személygépkocsi, mótorkerékpár és egyéb jármü kar
burátorának a felépitése, de egy-egy jármüféleségnél is 
szinte minden gyár másfajta karburátort hoz forgalomba. A 
mind tökéletesebbre való törekvés érthető, mivel a karbu
rátor a mótor egyik legfontosabb szerkezetí eleme és mü
ködése az egész mótor gazdaságosságát és üzemi jellemzői
nek alakulását a legjelentősebben befolyásolja. /Itt jegy
zem meg, hogya 81. ábrán közölt jellemző görbék a mótor 
karburátorainak csak egy bizonyos fojtólap állása mellett 
érvényesek/. 

167 



L • 

115. ábra 

A 115. ábrán korszerü ZISZ-gépkocsi karburátorának 
elrendezési rajza látható, a 116. ábra pedig egy "Ámal fl 

tipusu karburátort mutat be. Mótorkerékpár mótorokon al-
kalmazzáko ' 

A 115. ábrán a gyorsitószivattyu karja 1., rudja-f., 
dugattyuja 2, visszatoló rugója 4; 2 takarékszelep,& tel
jesitményfuvóka. 

Az Amal por~asztó főfuvóka tüje a keverési arány 
be.álli tására szolgálo A levegőmennyiség a gáitolattyu és 
- kis fordulatszáillnál - a levegő tolattyu segitségével 
változtatható. 

3.182.9 

A jármü Otto mótorok szabályozását a vezető végzi a 
gázpedál' /karburátor fojtólap/ segitségével /minőségi sza
bályozási. A mótor legnagyobb megengedhető fordulatszámá
nak tullépését megakadályozandó /lejtőn lefelé, vagy kis 
terhelésnél/ a korszerü jármÜillótorokon a karburátor foj
tólapját fordulatszámszabályozóként képezik ki. A fojtó
lap ferde levágása lehetővé 'teszi, hogy tulzott fordulat
számnál /légsebesség/ a levégő dinamikus'nyomása a lapot 
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A -4. inétszet 

Tolattyú 

i'Jsze/ep \ -------. \ 

Levegőfo/attyJ \ \ 

\ 
\ 

." /~/ 
~ 

116. ábra 

- rugó erő ellenében - a záró helyzet fe
lé közelitse 1117. ábral s az adagolt 
üzemanyag mennyisége csökkenjen. 

3.182.10 

A nagyteljesitményü/kompresszo
rosi O,tto mótorok Ifőleg repülőgépmó
toroki egyes tipusainál a folyékony 

B-B l'i1etszet 

117. ábra 
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tüzelőanyagnak a sz~vas ütemében való befecskendezése is 
szokásos. Ezeken a mótorokon a karburátor helyett nagy
nyomásu tüzelőanyagbefecskendező szivattyut alkalmaznak, 
- rendszerint önmüködő - keverékszabályozóval. 

3.182.11 

Keverékképzés gázüzemü Otto mótorokban 

A belsőégésü mótorok egy csoportja gázalaku tüzelő
anyag felhasználásával müködik. Ezek a szivógázmótorok 
többnyire lassujárásu stabil gépek, üzemanyaguk szilárd 
tüzelőanyagokból lfa vagy faszén, barnaszén, ~antracit, 
kokszl az un. gázgenerátorban előállitott gáz,vagy palac
kozott tüzelőgáz. 

A gázgenerátorokban a cél CO-ban és H- -ben dus gáz 
előállitása. A termelt gá~ fütőértéke cca fOOO-1500 kcal/N~, 
attól függ6en, hogy rr.:':~ -en tüzelőanyagból készült. 

j ... gyakorlatban az egyenáramu llefeléégő l, az ellen
áramu Ifelfeléégől és a keresztáramu generátorkonstrukci
ók egyaránt használatosak. A 118. ábrán felfeléégő gene
r::3.tor elrendezése látható. A termel t gáz hütőbe kerül, 
ahol fizikai hőjének rovására a hütőviz egy részét elgo
zölögteti lelgőzölögtetől. A gőzt a nagyhőmérsékletü ros
t élyré tegre vezetik vissza, ahol disszoqiálni tili!., s a 
keletkező - nagy fütőértékü-- H

2 
a termelt gáz fütőértékét 

nö~eli. Ezáltal a gáz fizikai hojének jó része hasznosit
ható s a gáztermelés hatásfoka javul. A lehütött gáz mo
són Inedves tisztitóni és száraz tisztitónkeresztülve
zetve a kátránytermékektől megszabadul s a mótor szivócsö-
vébe jut. . 

Aszivás ütemében a mótor a generátort megszivja, de 
egyidejüleg tiszta levegőt is sziv. lA keverési arány 
1: 1,1-1,2/. A keveredés a keverőszelepként kialakitott 
szivószelep kever5terében történik. A keverési arányt a 
vezetékekbe épített fojtólapok helyzete szabályozza. A 
szabályozást - stabil mótoroknál - a centrifugális regu
látor közvetlenül végzi. A 119. ábrin rugóterhelésü cen
trifugális szabályozó vázlata látható. 

A palackgázzal müködő stabil Otto mótorok hajtóanya
ga rendszerint cseppfolyósitott propán-bután gáz. A pa
lackban a nyomás viszonylag kicsi 9-12 at, igy különösebb 
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~=2De:::t- _ viz 

Geneidlor 110so1 

118. ábra 

védőberendezés eket nem igé
nyel. A gáz elpárologtatá
sa a hütővizbe helyezett 
csőkigyóban történik. A gáz 
nyomáscsökkentő szelepen . 
keresztül jut a mótor szi
vóvezetékébe • 

. , Szokás - de inkább 
csak szükségből - jármü 
Otto mótorokat is palack
gázzal müködtetni. A gá
zok oktáns:: áma eléri 
- sőt meg is haladhat ja -
a b~~zin-levegő keveré
két, igya kompresszió
viszony csökkentésére 
nincs szükség. A pa1ack-

s 

Száraz fiszflló 

-~'-
119. ábra' 
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gázzal müködtethető jármümótorok - a benzinüzem lehetőse
gét és a könnyü inditást biztositandó - általában a kar
burátorral is fel vannak szerelve. 

3.183· 

A karburátorban kezdődő keverékképz~ a szivóvezeték
ben folytatódik, miközben a közeg rajta keresztül a hen
ger beömlőnyilásáig eljut •. 

Aszivócsatornát lehet!?leg nagy átmérőjiire, sima 
falura kell kiképezni. Emellett minél rövideQb és kevés 
görbületü legyen, hogya szivásnál fellépő áramlási vesz
teség ne legyen nagy: Kisebb hengerszámu jármümótoroknál' 
14 hengerigl rendszerint hengerenként külön szivócsövet 
alkalmaznak, általában egyetlen karburátorral. A karburá
tor terhelése 4 hengernél még egyenletesnek mondhat ó , hi
szen 1/2 fordulato~~ént mindig másik henger sziv~ 1120.al 
ábra: állószelepes, bl ábra: függő szelepes mótor!. Nagy 

a.; 1. 

b., 
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karburátor 

karburátor 
120Q ábra 

szfvó 
szelep 

iputfogó 
szelep 

kipvffogá. 
~B.--" szelep 
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SZIVO 
szelep 



teljesitm~nyü !főleg sport-í ~ótoroknál minden hengernek 
külön karburátbra lehet, rövidebb és kedvezőbb alaku szi
vócsővel. 

A 6 hengeres mótoroknál a szivási ütemek az egyes 
hengerekben . már e'gymásbanyulnak, igy 2 lesetleg 31 karbu
rátort célszerü alkalmazni. A 121. ábrán 6 hengeres, 2 
karburátoros, megosztott szivóvezetékü mótor elrendezése 
látható. 

I. karburátor JI. karburátor 

121. ábra 

A 8 hengeres Otto m6torok általában 2 karburátorral 
müködnek. 

Néha alkalmazzák a !1kompound" megoldást is, melynél 
a mótort az egyik karburátor szolgálja ki, s a másik CS~K 
közepes teljesitményen felül kapcsolódik be. 

A 122. ábrán 8 hengeres, 2 karburátoros, 2 szivócső
rendszerü mótor vázlata látható. 

I. karburátor II. karburátor 

122. 'ábra 
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A szivócsőkialakitását és a karburátor beépitését 
többnyire a hengerelrendezés és a szelepvezérlés megoldá
sa dönti el. 

3.184-

A szivócsőben áramló közeg a szivószelepen keresztül 
jut a hengerbe. He'ngerenként általában l szivó és l ki
puffogószelepet alkalmaznak. !Különleges, nagyteljesitmé
nyü - sportmótoroknál előfordul 2-2 szelep is./ 

3.184-.1 

A mótor szelepei a hengerfejben vannak elhelyezve és 
a mótor égőterébe befelé nyilnak. Igy zárásukata belső 
tulnyomás is elősegiti. A - rendszerint perselyezett ~ 
szelepfészekbe csiszolt, kupos felületen feküsznek bele. 

A szelepek megfelelő időpontban történő nyitása a 
vezértengelyen kiképzett, szelepemelő bütykök segitségé
vel történik. A vezértengely fordulatszáma 4- ütemü móto
roknál a főtengely'fordulatszámán~~ /n/ fele: ~ , a 2 üte
mü mótoroké: n. A vezértengely elhelyezése és a vezérlés 
megoldása a hengerelrendezésnek /soros~ V, stb./ és a mó
tor égőtérkialakitásának függvénye. 

3.184.2 

Az égőtér /vagy kompressziótér/ fogadja be a kompresz
suo végén a gyulásképes keveréket. E térben kezdődik és 
nagyrészt be is fejeződik az égés. Ide csatlakozik a gyuj
tóberendezés is. Az égőtér kialakitása az égés hatásfokát, 
az égési sebességet, tehát a mótor hatásfokát is jelentős 
mértékben befolyásolja. Igy érthető, hogya fejlődés so
rán többfajta égőtér megoldást fejlesztettek ki. 

Az L alaku égőtérkialakitás ne~ kedvező, mivel hütött 
felülete 'nagy és ezáltal benne az égési sebesség kicsi. 
A mótor fogyasztása az elnyujtott égés következtében meg
lehetősen nagy, - rossz a hatásfok. Az elérhető kompresz
szióviszony E. = 6 - 6,2. /Ricardo kisérletileg kimutatta, 
hogy az elérhető f az égőtérkialakitástól is függ/. A 
szívó és akipuffogó szelepek alul, oldalt egymás mellett 
helyezkednek el /alulvezérelt mótor, 123. ábra/. 
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Az un. Ricardo f. égő
tér 1124. ábral nagyrészt 
oldalra eltólt helyzete a 
keverék örvénylését hozza 
létre és igy kedvezőbb és 
györsabb égést tesz lehe
tővé. Hőv€sztesege is ki
sebb. Az ~lérhető kom
pressz~ov1szony ~ = 6-6,5. 
Szintén alulvezérelt, ál
ló szelepekkel rendelke
zik. 

A vegyes vezérlésü 
mótorok égéstér kialaki-
tása 1125. ábral igen 123. ábr~ 
kedvező. A szelepelren- _ 
dezés nagy szelepkeresztmet'szetek Ijobb '" I elérését te
szi lehetővé, a kis felület és a jó keveredés pedig tö
kéletesebb és gyorsabb égést biztosit. t = 6,9 - 7,2; 
Az ilyen égéstérrel tehát jó hatásfok és nagy litertelje
si tmény érhető el. A mótor vezérlése nehézkes. 

A hengeres égéstér kialakitás 1126. ábral elég gya
kori. A felület I térfogat viszony jó, tehát az égőtér 
alakja a lehülés szempontjából kedvező. Az egymás mellé 
felhozott szelepek miatt azonban az alkalmazható szelep
átmérő korlátozott /kisebb A I. A gyujtógyertya nem köz
ponti helyzete kedvezőtlen. -E, = 6,9 - 7. A függő-szele- . 
pek vezérlése oldalt elhelyezett, himbás rudazat segitsé
gével történik loldaltvezérelt szelepekl. 

A legkedvezőbb tulajdonságai a félgömb alaku égés
,térnek /127. ábral vannak: felületitérfogat viszonya a 
legkisebb, a gyujtás központos, az égés gyors, a szelep 
átmérője nagy lehet Iferde szelepelrendezési. Az elérhető 

t = 7,2 + 7,5. lA közölt ~ értékek ugyanolyan lökettér
fogat és tüzelőanyag esetén érvé nyesek.1 A szelepek ve
zérlése felül 'elhelyezett vezértengelyekkel történik. Ez 
lehetővé teszi a vezérlőrendszer nagytömegü karjainak 
Ipl. himbákl elhagyását , miáltal a mótor fordulatszáma 
- a vezérlés biztonságának megtartása mellett - nagy le
het. IFelülszelepelt mótorok.1 
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124. ábra. 

lenniök. Ez megfelelő mértékü 
érhető el. 

, '125. ábra. 

3.184.3 

A szelepek záródását 
,megfele,lően méretezett 
szeleprugók biztqsitják. 
A feleslege~ fojtások 
elkerülésére a szivósze
lepeknek a fedőoldali 
~oltpontokban már lés a 
forgattyuoldali hűltpont·· 
ban mégi teljeskeresz.t
metsz.etükben nyitva kell 

előnyitással 'és utózárással 

Gyorsjárásu Otto mótorok sziv6szelepeinél, - a fop
gattyuste~ely szögelfordulásábankifejezve - az előnyi
tás 10_40°; az utózárás 40-70° !kipuffogósz.elepeknél 
30-600 ill. 6-35°/0 

3.185 

Aszivás ütemében a m0torba bejutó keveréket a. fedő
oldali holtpont felé mozgó ~att;yu. s:.ix'i ti, a ],.endi tők~.:::. 
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·126. ábra 

rékből a .forgattyus te'ngelyen és a hajtórudon átszármaz
tatott energia felhasználásával. 

3.185.1 

A dugattyu a mótor egyik legjobban igénybevett szer
kezeti eleme: nagy hőmérsékleten, nagy igénybevétel mel
lett kell dolgoznia. Anyaga - jármÜIDótoroknál - általában 
nagyszilárdságu könnyüfém. A jó tömitést kompressziógyü
riik /dugattyugyürük/ alkalmazásával lehet elérni/. Számuk 
Ottó móto+oknál 3-4./ A dugattyuk ~éretezésénél nagymér
tékü hőtá.s;ulásukat is figyelembe veszik. 
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L __ . 
127. ábra 

3.185.2 

A forgattyus tengelyek és hajtórudak kiképzése a 3.1~ 
pontból már - a szükséges mértékig - ismeretes. 
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.3.186 

A süritett keveréket megfelelő időpontban villamos 
szikra gyujtja meg. A komprimált keveréken való átivelés
heznagyfeszültségü /cca 15000 V-os/ áram szükséges, me
lyetmágneses.vagy akkumulátoros, villamos gy~jtóberende
zés segitségével állitanak elő • 

.3.186.1 

A mágneses gyujtóberendezések /kapcsolási vázlata a 
128. ábrán/ a primer áramot indukciós uton állitják elő. 
A mágneses teret permanens mágnes biztosit ja. Erővonal
metszés mágnespólusok között forgó tekercs, lágyvasmagos 
tekercs vasmagsarui között forgó mágnes, vagy forgó erő
vonalvezető segitségével hozható létre. 

3 
2 
f 

5 

9 

128. ábra 

6 

7 

E három megoldás vázlata a 129. ábrán látható. 

Legkedvezőbb a forgómágneses és az erővönalvezetős 
rendszer, ~ert ezeknél a nagyfeszültségü áramot nem kell 
csuszógyürüvel levenni, a tekercselés nincs kitéve a cen
trifugális erő hatásának, sőt az utóbbinál még a mágnest 
sem kell forgatni. . 
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Q. 

129. ábra 

Kettős T alaku forgórész alkalmazása esetén minden 
fordulat alatt 2 gyujtásra alkalmas helyzet adódik Imax. 
erővonalmetszés/, mig az erővonalvezetős rendszernél két
szer sunyi. Ez utóbbi tehát fordulatonként több megszaki
tási lehetőséget szolgáltat és igy nagy hengerszámu és 
nagy fordulatszámu mótorokon is alkalmazható. 

A primer áramkört a legnagyobb erővönalmetszés pil
lanatában megszakitó berendezéssel nyitni kell. 

A megszakitó lassujárásu mótorokon forgótárcsás ki
vitel ü /130. ábra/. 

Az A tárcsávaI együttforgó álló érintkező Iüllől és 
B mozgó érintkező Ikalapács/eltávolodásaaz Ebetétnek 
a D pályára való felfutásakor következik be. Nagyobb for
dulatszámu mótorokon a kalapácsra ható centrifugális erő, 
a kalapács viszonylag nagy tömege miatt rezgésszerü moz
gást és bizonytalan szakitást eredményez"Ezért ezeken 
olyan megszakitót alkalmaznak, amelyiknek a kalapácsa nem 
forog. A kalapács tömege is kicsiny, - legtöbbszö~ egy 
haj litott rugóra szerelt érL1tkező csupán. A kalapács 
nyitását -a hen,f!erszámmal egyező ki.szögelésü - forgó bü-
työk .J.égzi. /131: al ábra I . . 

Nagy fordulatszámu mótorokon a gyujtási periódus már 
igen rövid. A primer áram es ~leg még ~l sem éri a kellő 
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130. ábra 

a. 

b-++--

ctt-~~dÍ 
d~~1li:lW 

131. ábra 

erősséget, máris ujabb megszakitás történik. Ilyen móto
rokon kétkalapácsos megszakitót alk,ümaznak IUl. bl ábral 
Mindkét ,kalapácsot ugyana;;:; a bütyök müködteti. A kalapá-
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csok a primer ,"C'amkört olyan beállitásban szaggatják,hogy 
közvetlenül az ~gyik szakitasa után zár a másik. Az átla
polt müködéssel a zárási időtartam - a nyitási időtartam 
rovására - megnövel hető. 

A megszakitáskor létrejövő szikrázás csökkentése ér
dekében a m, ;;sza..1ü tóval helyesen méretezett kondenzátort 
kapcsolnak párhuzamosan /128. ábra: 2/. 

A megszaki tó a ·legnagyobb primer áram pillanatában 
nyitja a primer áramkört. A secunder tekercsben /2/ indu
kált áramot a gyujtógyertyákhoz /7/ az elosztó /6/ jut
tatja el. Az elosztóban a mótor hengerszámának megfelelő 
számu /vörösréz/ kivezetés van beépitve. A secunder ára
mot a kivezetések felett elforduló, ~ alaku érintkező 
juttatja a megfelelő gyertya kivezetéséhez. 

A gyujtógyertya egyik pólusa a géptesthez, a másik 
/a köpenyétől jól szigetelt szeg/ az elosztó megfelelő 
kivezetéséhez csatlakozik /132. ábra/. Az ábrán l gyer
tyatest, ~ szigetelő test, 2 gyujtószeg, 4 elektróda a 
géptesthez kötve, .2. ~ és .2. tömitések, 1. szigetel ő leszo
ritó, ~ kábelszoritó, 10 menetes csatlakozás, II henger
fej , g viztér. 

3.186.2 

Az akkumulátoros gyujtás áramforrása az akkumulátor. 
Lényegében ugyanolyan alapelemekből épülnek fel, mint a 
mágneses gyujtóberendezések. Kapcsolási vázlatát a 133. 
á'bra mutatja. Az akkumulátor /3/ folyamatos töltését a 
feszültségszabályozóval ellátott 10 di.:ö.amó végzi. Cél sze
rü két primer tékercset /1 és la/ alkalmazni, hogy indi
tás alkalmával,":" amikor az inditómótor áramfelvétele kö
vetkeztében az a..~kumulátor feszültsége átmenetileg csök
ken - a secunder tekercsre két primer indukálhasson és 

. igy a berendezés megfe~elő erősségü szikrát biztosithas
son. A.2. kapcsoló az inditógomb lenyomásával zárul. 

3.186.3 

Az Otto mótorok.villamos gyujtóberendezéseivel szem
ben támasztott követeimények elég sulyosak: a mótor minder 
üzemállapotáDan a hengerek számára, a legm~gfelelőbb idő
pontban, elegendő erősségü szikrát kell szolgáltatniok. 
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AJacsony= és magashőértékG gyertya 

132. ábra 

6 

la 

133. ábra 
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A mótorfordrua"tonkénti gyujtások számát a hengerszám. 
Iz/ és a mUIlJmfolyamat, ütemszáma Iii szabja meg. /Ha pl. 
z = 4-, i = 4-, a mótorfordulatonkénti gyujtások száma 21. 
A 6yujtómágnes fordulatszámának alkalmas választásával 
biztositható, hogya szükséges gyujtások száma a gyujtási 
lehetőségek Imax. erővonalmetszés/ és a megszakitások 
sz~mával egyezzék. IKétsarku forgórésszel biró gyuj
tómágnes 1129. ábra al és bl fordulatszáma tehát a móto
réval egyező. I 

il. megszaki tónak abban é. pillanatban kell megszaki ta
nia, amikor a forgórész a legnagyobb erővonalmetszés hely
zetében van. pgyanezen pillanatban az elosztópipának ép
pen a megfelelő henger kivezetése felett k~l állnia. 

Azonban nemcsak a gyujtóberendezés egyes elemeinek 
összhangját kell biztositani, hanem a gyujtás pillanatát 
a hengerben lefolyó állapotváltozásoknak megfelelően kell 
beálli tal'.i. A mágne's, a megszaki tó, az elosztó tengelye 
és a forgattyus tengely viszonylagos helyzete tehát meg
határoz·ott o 

Mint tudju..~ a megfelelő hatásfok biztositása érdeké
ben az égés nem nyulhat tulságosan az expanzióba. Ezért a 
komprimált keveré1c8't - az égés szempontjából optimális 
mértékke::' - a holtpont előtt kell megg;yujtani. /1. 3.104- cl 
pontot és 3.173 pontotis.1 

Az optimálistól eltérő gyujtási időpont rosszabb ha
tás fokra vezet. A 134. ábra diagrammjai jól mutatják,hogy 
a g;s.J'uj tás időpont ja milyen j elentős mért ékben befoly~sol
ja éi mUIl2afolyamat al~~ulását. 

A'L al ábra - az optimális értéknél hamarabb bekövet
keZŐ, - u..~. ko~al ~yujtás esetén mutatja be az indikátor 
diagrammot. A hurok negativ munkaterülete jelentős hatás
fokromlást ered~ényez. 

Még holtpont előtt, de az optimálisnál később bekö
VetkeZŐ, 1m. késői 2:yujtás is kedVezőtlen, az expanzióba 
tulzottan belsnyruó é;és miatt. 

Az Ihol tpont után bekövet:-::eZő gyuj tás I 
eS et én a rrn .. 1.:.'lka terület -vesz teség még szembet Linőbb lb I áb
ral. Ezért utógyujtást csak az inditás kezdetén indokolt 
adni, mert é.l kis le:1dületü mótor az előgyujtásn~l laz 



p 

b., 

v v 

134. ábra 

égés megindulása miatt 1 megnövekedő kompressziómunkát nem 
tudná fedezni. 

3.~86.4 

Az égés tartamának a holtponthoz képest optimális 
o.egoszlása, meghatározott dugattyuhe:yzetnél történő elő
gyujtás segitségével csak egyetlen fo:rdulatszámnál bizto
sithatÓ. Ennél nagyobb ford'-1.1atssárnnil, ugyanolyan idő
tartamu égés alatt a dugattyu hagyobb utat tesz meg Ina
gyobb f6tengelye1ford~lis/, - és viszont. Ugyanolyan meg_O 
oszlásu é~és biztositisa váitozó .ford'-1.latszám mellett, 
csak a gyujtás időpont jának változt2.tásával lehetséges 
Igyujtásá1litás/. 

A ,2.;;,{uj tásálli tás a megs~!"'aki tás pillanatának változ
t2.tásával oldható meg. 

A kézi g;yujtásálli tó a kalapács és a vezérlő pál~,'a 
re lati v helyzeténei( megvál toz tatisával mlL"k:ödik /1. 130. 
ibra/. A szubjektiv emberi érzékelés hiányossá.';2.i miatt 
nem lehet tökéletes. 

A gyuj táscU1i tást önmüködővé lehet telmi 2. teD.gely
regulátor elvén müködő Ull. röpsulyos gyujtás2.l1itó beren-
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Csop 

J4egs.rakitd 
hiiil;ók 

135. ábra 

dezés segitségével /135 • ábra/o A röpsulyok a forgó tár
csába erősitett csapjaik körül a centrifugális erő hatá
sára - a fordulatszámtól függő mértékben - elfordulnak és 
körmeikkel a csőtengeIy megoldásubütyköt relative elfor
di t ják. 
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A gyujtási időpontnak a fordulatszám függvényében 
történő állitása azonos égési időtartam esetén kétségte
lenül kielégitő. Az égés időtartama azonban a mótor külön
böző terhelése mellett nem állandó, mivel az elégetendő 
tüzelőanyag me~~yisége és eset-
leg az égési sebesség is válto-
zik. 

Az adagol t /elégetendő/tü
zelőanyagmennyiség a karburátor 
fojtólapja előtt fellépő de
presszió függvénye. A depresz
szió a terheléstől függ. Ezt a 
depresszió-változást használ
ják fel a vakuum gyujtásálli
tók a gyujtási időpont szabá
lyozására. A depressziónak ki
tett membrán, rugóerő ellené-' 
ben mozdul el és csatlakozó 
karjával a megszakitó kalapá
esot a bütyökhöz képest a de
pressziótól függő mértékben 
- relative - elmozditja /136. 
ábra/. 

136. ábra 

Hogya gyujtási időpont változtatása ellenére is a 
maximális erővonalmetszés pillanatában történhessék a meg
szakitás, a mágnes pólussaruit a forgás irányában kis$ 
meghosszabbitják. 

3.186.5 

A mágneses és az akkumulátoros gyujtás összehason
litása. 

A mágneses gyujtóberendezést a mótor hajtja, i.sy haj
tóenergiája a mótor "hasznos" munkáját csökkenti. Indi
té,skor csak "segélyberendezésekke.l ll képes megfelelő erós
ségü szikrát adni. ISegélyberendezéskén t rugós csappan
tyu löké:3szerü forgató hatását, kéziforgatós mágnest, 
sza:o;gatót stb. használnak fel. / 

Nagyobb fordulatszámoknál viszont egyre tökéletesebb 
gyuj t8st biz tosi t. IL. 137. RI ábrán az áramerősség vál to
z3sát a f0rdulatS:lám fv-ben./.Előnye még, hogy az egyéb 
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villamos berendezésektől független, üzembiztos és.mindig 
üzemkész. Sulya vis~onylag kicsiny, azonban eléggé költ
séges. 

I 
a 

n 

A 138. ábrán forgó-
mágneses gyujtóberende
zés /Bosch/ szerkezeti 
rajza látható. /Az áb
rán.: 1. kobál"ö ötvözésü 
mágnes, 2 kiképzett pó
lusok, 2 forgó~ész ten
gelycsoxü-c, .1. lágyvas j á
ro::n, 2. röpsulyos gyuj
tásállitó, 6-12 fogas
kerékáttétel az elosztó 
hajtásához, 7 elosztó, 
~ megszakitást vezérlő 
bütyök, ~ megszakitó 
ház, 10 kondenzátor 
/metszősik előtti, 
II elosztó érintkező 

/pipa/, lJ kábelsaru és elosztócsucsok, 14- elosztóház, 
15-17 kábelkivezetések, 18 csuszógyürü, 19 tekercselés, 
20 secunderteksrcskivezetése/. . 

Az akkumuláto~os gyujtóberendezések felépitése vi
szonylag egyszerübb, A megszakitót, azelőgyujtásállitót 
és a kondenzátort általában az elosztóval egybeépitik. 
/139. ábra/ Kis hajtóerőt igényel. Inditásnál azonnal tel
j es erősségüáramot bizt osi t, bár növekvő fordulatszám 
mellett - a tekercs önindukciója mia'ct - az árame.rősség 
némileg cs ökken. /lJ7. b/ ábra/. Üzembiztonsága az akku
mulátortól, töltődinam6tól /stb./ függ, igy a mágneses 
rendszerénél kisebb. Szernélygépkocsikon általában akkumu
látoros gyuj tóberendezést alkalmaznal-c. 

Fokozott üzembiztonságot'igénylő, különleges jármü
véken használatos az un. "kétféle gyujtás", amely mágne
'ses és akkumulátoros rendszer használatát egyaránt lehe
tővé teszi. 
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3.1H7 

A belsőégésü mótorok hütőberendezései 

A hengerben lejátszódó folyamat alatt a közvetitő 
közee hőmérséklete széles határok között változik /50-
2500 cl. A szerkezeti anyagok élettartama nagy mértékben 
a~ üzemi hőmérséklet függvénye. Megfelelő élettartam biz
tositása csak a méretezésnél is alapulvett, w~~~ngedhető 
hőmérséklet alatt lehetséges. Hogy a hőmérséklet a megen
gedett értéket ne haladja meg, a mótor hengerét és henger
fejét hüteni kell. Hütőközegként levegő vagy viz hasznR
latos. 

A léghütéses mótorok hőátadó felületeit bordázással 
növelik. A kisebb jármüveknél a haladási sebesség felhasz

. nálásával /menetszél/ történő hütés terj edt el. /140·. ábra/ 

140. ábra 
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Uj.abban a léghütést axiális ventillátorok felhasználásával 
. fejlesztették tovább Ipl. Tátra gyári. E mÓdszer nagyon 
jól bevált, minden jármüvön alkalmazható és a vizhütés-
sel is felveszi a versenyt,. mivel nincs szükség külön hü
tóközegre, nincs fagyveszély stb. 

3.187.2 

A stabil mótorok hütése általában az un. párologtató 
vizhütési rendszerrel történik, melynél az elvezetendő hő 
vizgőz elpárologtatására forditódik. 

A jármüvek mótorjainál az un. "thermoszifon tl ésa 
"szivattyus ir vizhütés terjedt el. Ezeknél a méretezést 
ugy végzik~.hogy a hütőv~z legnagyobb h5foka 75-850 C le
gyen, mert a munkafolyamat szem.pontjából ez a legkedvezőbb. 

A thermoszifon hütésnél 1141. ábra/ a mótor henger-

141. ábra 
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köpenyében felmelegedő viz - a ventillátor által intenziv 
légáramban tartott, - bordás hütőben kezdeti hőmérsékle
tére hül le. Az áramlást a viz fajsulykülönbsége tartja 
fenn. 

A leggyakrabban alkalmazott; szivattyus hütésnél a 
hütővizet, a ventillátor tengelyére ékelt szivattyu "ke
ringeti". /11+2. ábra/ 

\ 

11+2. ábra 

A mótor - terhelése függvényében - változó mennyisé
gü hütővizet igényel. A vizmennyiség szabályozását a veze
tékbe iktatott fojtás mértékének változtatásával lehet 
megoldani~ 

3.187.3 

A hütés a hengerfalon keresztül történik, s igy mind
egyik szerkezeti elemre nem lehet egyformán intenziv. Igy 
az egyes szerkezeti részek hőmérséklete nem egyezik meg. 
Legnagyobb a hőmérséklete a dugattyufenék középső részé-
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nek, a kjpuffo6ó szelep szárának és a legfelső dugattyu
gyürü hornyának • 

3.188 

Az expandált gázok a kipuffogócsövön át távoznak a 
hengerből. A kipuffogócsövet ugy méretezik, hogy áramlási 
veszteségei kicsik legyenek. Ál talá'oan megfelelően kikép
zett hangtompitócső csatlakozik hozzá. 

3.189 

A gázgép egymáson elmozduló alkatrészeinek kenését 
olajozórendszer végzi. Ez a kisebb fordulatszámu Istabill 
gépeken tálcás vagY csepegtetős /Henry f.l, nagy fordulat
számu mótorokon pedig nyomás alatti, központi olajozórend
szer, - fogaskerékszivattyuval. 

A mótorokon tárolandó olaj mennyisége a lökettérfo
gat 3-4-szerese. A visszafoly~ olaj a mótor olajteknőjében 
gyülik össz.e és hül le. A szivattyu innen juttatja vissza 
a központi vezetékbe, - finom s~ürőn keresztül. 

A körforgásban levő olaj mennyisége és minősége a jár
mümótor tipusától, teljesitményétől, csapágyazási módjá
tól, fordulatszámától, hülési viszonyaitól stb. függ. 

3.190 

A belsőégésü m6torok inditása 

A belsőégésü m6torok inditásához olyan berendezések 
szükségesek, á~elyek a mótort·az un. inditási fordulat
számra képesek felgyorsitani. E'fordulatszámot elérve a 
mótor további üzemét már saját maga is képes fenntartani. 

3.190.1 

A kézi müködésü inditóberendezéseket ma már csak ki
sebb .jármüveken.· - főleg biztonsági kisegitők(~nt - alkal
mazzák. 
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3.190.2 

Általánosan használatosak a villamos inditóberende
zések. Ezek egyenáramu villamosmótorok és az akkurnul&tor 
áramát használják fel.Egyik eléggé elterjedt tipus a 
Bendix rsz. inditó /143. ábra/. Az inditógomb lenyomásá
val az áramkör zárul, az armatura /1/ forogni kezd. 

143. ábra 

Atengelyén lévő ,/2/ fogaskerék - tehetetlenségénél 
fogva - a Dl csavarmeneiEn szélső helyzetbe perdül. Itt 
kapcsolódik a mótor lenditőkerekén kiképzett fogaskoslfo
ruval és a mótor főtengelyét forgatni kezdi. Az inditási 
fordulatszámot a mótor - baindulása következtében - rövi
desen tullépi. Ekkor a 305.a/ fogaskerék gyorsabban forog, 
mint saját tengelye, tehát a csavarmeneten kezdeti hely
zetébe visszaperdül. 
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3.190.3 

A különböző inditómótoroknál a fogaskerekek ét külön
böző módszerekkelhozzák kapcsolatba. Cél az, hogya kap
csolódásnál a fogaskerekek a dinamikus hatásoktól mente
sülj enek. 

A csuszóarmaturás inditómótor segédtekercselése a 
lassan forgó armaturát axiális irányban kapcsolódási hely
zetbe huzza, s csak a kapcsolódás megtörténte után kap 
áramot a tulajdonképpeni inditó tekercselés. 

A csavarlöketü inditó kisebb áramerősséggel indul és 
csak a kapcsolódás megtörténte után kap teljes erősségü 
iramot • 

. A kapcsolókaros inditók fogaskerekét kényszermozgás
sal juttatják szélső helyzetbe. Az armatura csak a kapcso
lás megtörténte után indul. 

3.190.4 

A nagy tömegü és nagy kompresszióviszonyu mótorok in
ditására a lenditőkerekes /inercia-/ inditók alkalmasak. 
Az inditóba beépitett lenditőkereket nagy módositásu boly
gómü segitségével 15000/p körüli fordulatszámra gyorsit
ják, nagy energia. tárolása céljából. Ez a müvelet általá
ban hosszabb időt /1-2 percet/ vesz igénybe. A lenditőke
rékben tárolt energia megfelelő lassitó fokozatok, továb
bá tengelykapcsbló közbeiktatásával jut a mótorfogaskere
kére. Villamos- /144. ábra/ és kézihajtásu /145. ábra/ ki
vitelben készült. 

8 (; 

144. ábra 
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1'+5. ábra' 

3.1905 

A stabil mótorok inditására a villamos inditók a 
nagy méretek és a nagyenergiaigény, a lenditőkerekes in
d,itók pedig l~ssuságuk miatt nem felelnek meg. Ezeknél az 
1ru;ü.tás 10-30 ata nyomásu siiritett levegővel történik. A 
$~1tett levegőt a mótor á+tal hajtott kompresszor, vagy 
~a a mótor /előző üzemének végén, leállása, szabad ki
futása alatt, - mintkompres8zor/ adagolja nagynyomásu 
légtartányba. 

3.191 

Összefoglalásként szerkezeti összeállitási rajzokon 
mutatom be az Otto mótorok néhány főbb tipusát. 

3.191.1 

A lassujárásu /120-180 /p fordulatszámu/, stabil Ot
to mótorok négyütemÜek és általában egyhengeres, fekvó e~
rendezésben épülnek~ Üzemanyaguk rendszerint generátor
gáz, melyet a mótor mellé telepitett fa, vagy faszén gáz
generátorban állitanak elő. 

A gáz a "keverőszelepben" külső levegővel gyulladás
képes keveréket képez; a.mótor a keverqszelepen keresztül 
sziv. Gyujtása rendszerint kisfeszültségü /un. kalapácsos/ 
mágnes gyujtás. Az egyhengeres épitésmód és a kis fordu
latszám következtében lenditőkereke igen nagy méretüre 
adódik. 
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146. ábra 

A transzmissziós meghajtások korszerütlensége miatt 
j~lent6sége lényegesen lecsökkent. 

A 146. ábrán fekv6 sziv6gázm6tor ö~szeállitási raj
za látható. 

3.191. 2 

A 147. ábra 6 hengeres, 4 ütemü, feltöltős személy
gépkocsi m6tor szerkezeti rajzát mutatja be. A IRoots 
rendszerül feltölt6 kivánságra kikapcsolhat6. 

3.191.3 

Könnyü kivitelü 2 ütemü IOtto/ m01:or szerkezeti raj
zát láthatjuk a 148. ábrán. M6torkerékpárokon alkalmazzák. 
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14-7. ábra 

14-8. ábra 

199 



3.2 A Diesel rendszerü belsőégésü mótorok 

3.201 

Az Otto f. - robbanó - munkafolyamat thermikus hatffis
foka, - mint tudjuk - az ~ térfogatviszony függvénye. 
Nagyobb thermikus hatásfok eléréséhez nagyobb mértékü 
kompresszió megvalósitására van szükség. 

A kompresszió növelésének azonban a keverék öngyul
ladása határt szab, ami miatt az Otto rsz. mót,orok ther
mikus hatásfoka me,glehetősen korlátozott érték. 

Ez a korlátozó hatás nem érvényesül a Diesel rend
szerü mótoroknál, mivel ezek nem keveréket, hanem tiszta 
levegőt szivnak és süritenek. A keverékképzés a kompresz
szJ.o végén magában a hengerben - a hengerfejben -' törté
nik, a cseppfolyós tüzelőanyag befecskendezése során •. 

A Diesel mótorok kompesszióviszonya olyan mértéküre 
választható, melynél a süritett levegő hőmérséklete a be
fecskendezett tüzelőanyag gyulladási hőmérsékletét megha
ladja. Igy külön gyujtóberendezésre nincs szükség. 

A kúmpresszió bizonyos határon tul való fokozása 
azonban nem gazdaságos, mert'a vele arányosan nö~ekedő 
mechanikai veszteségek a thermikus hatásfok javulásával 
jelentkező hasznot lerontják. lA nagyobb nyomás ugyanis 
több kompressz iógyürü alkalmazását teszi szükségesre, 
emiatt a dugattyu,- S a nagyóbb erőhatások következtében
az egymáso~ elmozduló szerkezeti elemek surlódási veszte
sége növeks·zik/. Emellett növekszik a szerkezeti elemek 
igénybevétele is és a mótor nagyobb mcéretü és költségesebb 
szerkezeti anyagokat és igényesebb gyártástechnológiát ki
ván. A nyomásviszony növelésével elérhető gazdasági ha
szon velejárója tehát a gép sulyának és árának megnöveke
dése is. Az üzembentartási költségeket viszont kedvezően 
befolyásolja az a körülmény, hogy tüzelőanyagként lénye
gesen olcsóbb, nehezebb olajpárlatok használhatók fel. 

A Diesel mótoroknál- a fenti szempontokat figyelem
bevéve - az alkalmazott kompresszióviszony: 12 7 22, a 
mótor üzemi viszonyainak és alkalmazási területének a 
függvényében. . 
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3.202 

Diesel első törekvése J.;ulajdonképpen a Carnot f. kör
folyamat gyakorlati megvalósitása volt.' Mótorja tiszta le
vegőt 250 at nyomásig /800oC/ süritett volna. Az izother

,mikus hőközlést expanzió alatti szénpor adagolással gon
dolta megközeliteni. 

Az izothermikus szakaszok gyakorlati'megvalósitásá
nak nehézségei~ a tulzott mértékü kompr~?szió és a Carnot 
f. körfolyamat közismerten kis munkaterülete /fajlagos 
telj esi tménye / követ~eztében az első próbálkozások kud,'3L'C
ba fulladt ak • 

A sikertelen kisérletek tanulságai alapján az állan
dó nyomáson történő hőközlésü folyamat /1.76 ábra/ gyakor
lati megvalósitásával próbálkozott. Már az első ilyen ki
sérlet kitünő eredményt hozott: jelentősen nagyobb gazda
sági hatásfokot ért el, mint az Otto mótoroknál addig is
mert legjobb érték. 

3.203 

A Diesel,mótorok jármüveken való alkalmazása azonban 
még sOkáig késett. Ennek okai a nagyobb méretek, önsuly 
és beszerzési költségek mellett - jórészt - a keverékkép
zési nehézségek voltak. 

Az állandó nyomáson történő, - lassu - égést a tüze
lőanyagadagolás megfelelő lefolytatásával igyekeztek biz
tositani. Adagolókéntnagynyomásu /60-80 at/ levegőkom
presszort használtak fel. A nagynyomásu levegő a keverő
térbe adagolt folyékony tüzelőanyag /petróleum, nyersolaj
párlatok/ cseppjeit magával ragadta és besodorta a henger
be. Az égés alatti állandó nyomás megt{ll'tására az adago
lás elején kevesebb, később mind több tüzelőanyagot igye
keztek bejuttatni a keverőtérhe. 

A 149. ábrán a sürités és az expa~i.ó ütemére - a 
szögelfordulás függvényében - felvettr1;1omásgörbe látha:tó~ 
A t1i.zelőanyag adagolása az -f?!. pontnak megfelelő helyzet
ben kezdődik. Mialatt a tüzelőanyag a gyuladási hőmérsék
letre felmelegszik, a forgattyua ~ pontnak megfelelő 
~zögállásba kerül. Az ~,~ -nak megfelelő szögdifferenciát 
"gyulladási késedelemncekft neve21ik. Az égés a -i- pontnak 
megfelelő szögáll'ásnáFfej eződik be e 
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pt ata 

I 
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gyullkésede/e;v II égés"1 

75 50 25 O 25 50 75 
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(,:C:cú ,/~/ali holtpont 

lLi-9. 8,ora 

A kompresszoros tüzelőanyag adagolásu m6tor indiki
tordiagrawwját a 150. ábra tünteti fel. 

p 
Qmax. 

Po 

Vo 
v 

150. ábra 
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J.204-

Az állandó nyomáson történő égés biztositása nagy ne
hézségekbe ütközött, főleg azért, mert a keverékképzésre 
rendelkezésreálló idő /különö~en nagyobb fordulatszámli 
mótorcknál/ igen rövid. Az égés - a nagyobb veszteségek 
elkerülése céljából - ugyaris nem nyulhat bele tulságo
san az expanzióba, hanem a löket cca 10 %-ában be kell fe
jeződnie. E rövid idő alatt nemcsak a tökéletes elégetés, 
hanem az adagolás időbel i lefolyásá.i1.ak szabályozása is rop
pant nehéz feladat volt, költséges és bonyolult berende
zé~3eket igényel t o Amellett a kompresszor a mótor hasznos 
teljesitményének mintegy 5-10 %-át emésztette fel s a mó
torsulyt kedvezőtlenül megnövelte. 

Mindezen hátrányok ellenére sokáig törekedtek a klasz
szikus Diesel folyamat /a lassu-égési megvalósitására. En
nek fő oka az volt, hogya szerkezeti anyagok élettartamá
ra nézve - tévesen - a nagy nyomást tartották veszélyes
nek, - nem a nagy hőmérsékletet - és el akarták kerülni a 
nyomás növekedését az égés alatt. 

A klasszikus Diesel folyamat a már felsorolt hátrá
nyai mellett azzal a kedvezőtlen tulajdonsággal is bir, 
hogy a később bekerülő hőrészek mind kisebb és kisebb ha
tárok között expandálhatnak. Igya folyamat hatásfoka a 
közölt hőmennyiség /a terhelési növekedésével romlik. Ha 
a klasszikus Diesel folyamatot az elméleti Otto folyamat
tal hasonlitjuk össze, akkor megállapithatjuk, hogy egy
forma kompresszió végnyomás - és közölt hőmennyiség - ese
tén a gyorsabb lefolyás u égéssel rendelkező Otto folyamat 
hatásfoka a jobb, mivel abban minden bekerülő hőrészecske 
a kijelölt határok között a lehetséges legnagyobb expan-
ziót végzio 

3.205 

A felsoroltak alapján a lassuégésre való törekvé,., in
dokolatlansága nyilvánvaló. A gépszerkesztők is rövidesen 
belátták, hogy a Diesel mótoroknál mind a fajlagos suly, 
mind pedig a gazdaságosság tekintetében célszerü a kom
presszor elhagyása és az égés gyorsitása. 

Az égés gyorsitása érdekében - a klasszikus Diesel 
folyamat mellőzésével -, az elméleti Sabathier f. körfo-



lyamat ll. Z.45 ponti gyakorlati megvalósitására tértek 
át. A korszerü Diesel mótorokban tehát a Sabathier f. kör
folyamat megközelitése a cél. 

A holtpont környezetében felrajzolt nyomásgörbe, 
gyorsitoií,t égés esetén, az 'égés megindulása után sokkal 
meredekebb. /151. ábra/ 

p 

7S 50 25 O 25 50 15 

151. ábra 

Az indikátordiagrammot a 152. ábra tünteti fel. Az 
ábrából látható, hogy a gyakor~atban megvalósitott folya
mat az elméleti Sabathier f. folyamattól eltér. 

Az eltérések okai - jórészt megegyeznek az Otto móto
roknál leirtakkal - : 

al aszivásnál: az áramlási ellEmállások miatt van a hen
gerben depr.esszió, a töltési fok csökken; , 

bia kompresszió: polytrópikus (nk ;' 1,351 

cl a. hütóvizbe távozott hő !hütővizveszteség/ ai."ányában 
kisebb égési végnyomás; 

dl az expanzió: polytrópikus /kezdetben az utánégés miatt 
ne < l, késŐbb a dugattyu által fokozatosan felszaba-
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ditott hütőfelület nö-
vekedése következtében 
n~ > fC • Átlagos érté- p 
ke cca n€ = 1,29 ~ 1,3/; 

e/'kipuffogási veszteségek 
arányában a nyomás a ki
puffogás ütemében a lég
köri felett marad. A ki
puffogási veszteségek 
csökkentése ~Brdekében él. 

kipuffogó s~elepet a 
holtpont el~t//45+650-
ali nyi tjá~-/ 

3.206 

A gyorsitott égés gaz
daságosan csak megfelelően 
nagy légfelesleg mellett 
képzelhető el, melynél a 
tüzelőanyag - lehetőleg .-
minden részecskéje a rend
kivül rÜvid idő alatt is 

o 
I 

V, 
y 

152. ábra 

oxigénre találhat. Mivel a komprimált levegő mennyisége 
mótoronként a henger térfogata által meghatározott érték, 
a maximálisan adagolható tüzelőanyag mennyisége korláto
zott. A megengedhetőnél nagyobb mennyiségü tüzelőanyag 
adagolása esetén a mó:tor füstölni kezd /füsthatár/, s a 
henger elkormozódik. 

A tökéletes égés még optimá~isan adagolt tüzelőanyag
gal is csak igen finom porlasztás és intenziv keveredés 
biztosi tásával érhető el. Ezt "a feladatot a nagynyomásu 
befecskendező szivattyuval ellátott /mechanikus/ befecs
kendező rendszerek látják el. Ismertetésükre a 3.23 pont
ban kerül majd sor. 

3.21 

A Diesel m6torok indikált teljesitményének, közép
nyomásán~k és hRt~sfokának ·számitására az Otto mótorokra 
közölt összefüggések szintén felhasználhatók. 



A Diesel mótorokrugalmassága sajnos meglehetősen ki
csi jeM = 1,07 + 1.15/ a tüzelőanyag adagoló berendezések 
dugattyus-szivattyus megoldási rendszere következtében. 
A rugalmasság növelése érdekében az adagoló szivattyukat 
helyesbitőkkel /korrektorokkal/ szerelik fel, amelyek a 
nyomaték növelésére, cl fordulatszám csökkenése esetén bi
zonyos mértékü többletadagolást tesznek lehetnvé. 

A Diesel mótorok egyenlőtlen járására, -;;ömegkiegyen
sulyozására és a mótorok -több hengerre való megosztására 
vonatkozóan az Otto mótoroknál közöl tek szintén alkalmaz
hatók. Az: esetleges eltérésekre - szükség esetén - külön 
ki fogunk térni. 

3.22 

A Diesel mótorok jármüveken való alkalmazása nagy 
li tertelj esi tményt, ki;;: S 'l. l Y t , kis helyszükségletet ,szer
kezeti egY$zerüsé,:;et, uz,,_,,-biztonságot és kis beruházási 
költséget kiván. A teljesitménynövelés és a sulycsökken
tés Otto mótoroknál G. fordulatszám növelésével, a kétüte
mü mur~avégzéssel az effektiv középnyomás növelésével 
/feltöltés és tultöltés/ érhető el. 

A fordulatszám felső határát Otto mótoroknál a járu
lékos csapváltások fellépése határozza meg. A Diesel mó
toroknál ez a korlátozó hatás - a nagyobb kompresszió vég
nyomás miatt - nagyobb fordulatszám alkalmazását tenné le
hetővé. 

Sajnos azonban ennek ellenére a Diesel mótorok ki
sebb fordulatszámon járathatók, mint az Otto mótorok /n 
= 1800 - 3200/perc/. Ennek oka az, hogy az égéshez js a 
keverékképzéshez szükséges idő bizonyos érték ~lá nem 
csökkenthető .. uio az égés nagyobb fordulatszárnon tulságo
san-belenyulna az expanzióba. Az elnyujtott égés miatt 
részben a hatásfok romlana, részben pedig a k özeg hőmér
séklete hosszu ideig volna nagy. Emiatt a hengerfej köze
pes hőmérséklete meg nem engedhető értékre növekednék, s 
a hőhatásnak kitett részek /szelepek, hengerfej/ gyorsan 
tönkremennének._ Az égés időtartamát csökkentő módszer~ 
alkalmazásávru /nagymértékü e16befecskendezés, e16melegi· 
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tett tüzelőanyag felhasználása! bizonyos fordulatszámnöve
lés elérhető ugyan, de csak a kö.::;öl t értékhatárok között. 

Főleg a fordula tszám - viszonylag' - kis értéke okoz
~a, hogya Diesel jármümótorok mérete és fajlagos sulya 
meghaladja a hasonló teljesitményü Otto mótorQkét. A faj
lagos suly növekedésére vezet még a nagy légfeleslcgü 
égés is. Ugyanannyi levegőben az Otto mótoroknál több 
üzemanyag égethető el, tehát az Otto mótorok litertelje
sitménye nagyobb. 

3.222 

A kétütemü munkavégzés alkalmazása azonban Diesel 
rendszerben tesz'lehetővé hatásosabb és gazdaságosabb tel
jesi tménynövelést. A 2 ütemü Otto mótoroknála leguccgyobb 
vesztesé;et a henger nem tökéletes öblitése, illetve az 
öblités során az égéstermékekkel együtt távozó friss kev~ 
rék kiáramlása okozza. 

A Diesel mótor tiszta levegőt sziv és s Uri t, igy az 
égéstermékekkel távozó friss lev~gő nem veszteség, s5t a 
tökéletesebb öblitést elősegiti, igy erre kifejezetten tö
rekednek. 

A kétütemü Diesel mótorok töltéscseréje leggyakrabban 
nem forgattyuház-szivattyuval, hanem külön töltőkomp:.cesz
szorral történik !153. ábra!. A töltő kompresszor !fuvó! 
cea 1,3-1,6 ata nyomásu levegőt szállit a hengerbe a töl
tés alatt. Töltőként általában Roots fuvót, centrifugál
kompresszort, - ritkán dugattyus vagy 
lamellás töltőt - alkalmaznak. Igy a két
ütemü Diesel mótoroknál a kétütemü munka
végzést és a tÖltésnövelést, - mint tel~ 
jesitménynövelő eljárásokat - gyakran 
együtt alkalmazzák. 

A kétutemü Diesel mótorok indikátor
diagrammja a 154. ábrtÍnlátható. Az elmé
leti munkafolyam9.t szerint a kipuffogás
nak a41 nyomáseséssel kellene megkez
dődnie-.-A kipuffo,;::;ó rések a 4 pontban va-
lóbannyitnak is, de a dugattyu a holt- 153. ábra 
pontig még a résék méretétől függő 1x 
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3.222.1 

V v, V 
I r 

~;---t4--

154. ábra 

térfogatnak megfelelő 
löketrészt fut be. Köz
ben a ~ pontban megin
dul a friss levegő hen
gerba áramlása is, s.a 
kipuffogással egyidejü 
gázcsere a 44'51 vonal 
szerint megy végbe. Az 
51 vonal a töltőnyomás
tól függő mértékben tér 
el a légköri nyomástól. 

Az öblités tökéle~ 
tessége és a 44'51 sza
kasz alakulása természe
tesen a~ öblités rend
szerétől függ. 

a/ Az egyenáramu öblitésrendszerü mótoroknál eléggé elter
jedt az ellendugattyus rendszer /155. ábra/. Az ellen-
~ dugattyus mótorok résvezér-

ábra 
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lésüek. Az ábrán látható mó
tornak himbás hajtómüve van. 

b/ A kipuffogó szelepes egyen
áramu'öblitésü mótoroknál 
csak az öblitőréseket nyit
ja a dugattyu, akipuffogás 
vezérelt -szelepen keresztül 
történik. /153. ábra/ 

3.222.2 

A keresztöblitéses rend
szernél /156. ábra! az öblitő 
levegő utja a henger tengelyé
re merőleges sikot kétszer met
szi. 



3.222.3 

A SC~~ÜTle f. hurkos öblitésnél az öblitő levegő be
áramlása tangenciális /157. ábra/. 

A különböző öblitőrendszerek 
kialakitásánál arra törekedtek,hogy 
viszonylag kis mennyiségü és kis 
nyomásu Jevegővel /kis kompresszió
m~Dka igény/ minél jobb öblitést 
érjenek el. Ez annál inkább sikerül, 
minél nagyobb az öblitő keresztmet
szet /f/ és minél hosszabb ideig 
tarthat az öblités /minél nagyobb 
az un. lIidőkeresztmetszet" f.dt/. 
A fordulatszám növelésével csökken 
az időkeresztmetszet, s a tökéle
tes öblités csak nagyobb nyomásu és 
mennyiségü levegővel sikerül, tehát 
nikai hatásfoka. 

rmt 
l.~ ~/ ; 

fi O'-.i_~ pw-.·~~······. : ..- -,-', 
.' - i 
l ~ > / 

156,157. ábrák 

romlik a mótor mecha-

Viszonylag a legjobb öblités aSchnÜTle rendszerrel, 
az ellendugattyus mótorokon pedig az egyenáramu rendszer
rel érhető el. 

3.222.4 

A forgattyuház-szivattyu elvét használják fel a kis
nyomásu, kétütemü un. izzófejes mótoroknál /158. ábra/. 

A SZÜTőn és visszacsapó szelepen /légcsappantyu/ át 
beszivott levegő a beqmlő csatornákon át jut a hengerbe, 
amint azokat a dugattyu szabaddá teszi. Egyidejüleg az 
előző folyamatból visszamaradt égéstermékek a kipuffogóré
seken át távoznak. A kompresszió mértéke önmagábanvéve nem 
biztositaná a porlasztón át befecskendezett tüzelőanyag 
gyulladásához szükséges hőmérsékletet. A gyujtás céljára 
a hengerhez szük toroknyilással csatlakozQ, nagy üzemi hő
mérsékletü, un. izzófej szolgál. Az izzófejben levő gáz 
az öblités során teljesen nem távozik, hanem benne a kom
presszió elején égéstermék marad vissza. Ezáltal nagy elő
befecskendezés alkalmazható /levegő hijján nem kell korai 
gyulladástól tartani/ és lehetővé válik az üzemR.nyag nagy
mértékü párolgása. A gyulladás a felső holtpont közelében 
történik, amikor az égéshez szükséges levegő az izzófej 
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158. ábra 

terébe már elegendő mennyiségben jutott be. Főleg trakto
-rokon, vontatókon nyer alkalmazást, jó hazai hagyományai 
vannak /Vörös Csillag traktorgyár/. 

3.223 

A feltöltést, mint a teljesitménynövelés egyik hat
hatós eszközét, a négyüteInÜ Diesel métorokon kiterjedten 
alkalmazzák. Többféle feltöltési mód terjedt el. 
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3.223.1 

A mechanikus feltöltésü mótoroknál·fogaskerékáttétel
lel hajtott kompresszort alkalmaznak. /159. ábra,! 

3.223.2 

A turbó feltöltős mótorok 
nagy /20000-~8000/perc/ fordulat
számu centrifugális kompresszorát 
a mótor kipuffogó gázainak hőener-t'""P'Y.ItSJItI' 
~iájával müködő gázturbina hajt
ja. /160. ábra/ Ennél akipuffogó 
gázok nyomása /a csővezeték és a 
gázturbina áramlási ellenállása 159. ábra 
miatt / nagyo-bb is lehet, mint a 
fel töl tés nyomása. ~,,""'Nu. 

3.223.3 

A compound rendszerü feltöl
tésnél a kipuffogó gázok energiá
ját gázturbina hasznosit ja. A 
turbina munkáját fogaskerékátté
tellel a forgattyustengelyre jut
tatják vissza •. A töltőkompresszort 
- szintén fogaskerékbajtómü köz
beiktatásával - a mótor hajtja. 
/161. ábra/ A turbófeltöltőkkel 
igen nagy teljesitmények érhe-
tők el és nagyon gazdaságosak, 
mert a kompressz orok hajtására 
egyébként veszen~őbe menő hö
energiát használnak fel. 

3.223.~ 

- {r- f ~- JrG 
-' GázIIlltJi,o 

+.=<9~)~!;l/> 

160. ábra 

161. ábra 

A feltöltéses Diesel mótorokban á feltöltési nyomás 
növelésével csökken a gyulladási késedelem, tökéletesebb 
égés érhető el, javul az indikált hatásfok. A legnagyobb 
égési hőmérséklet és nyomás sokkal nagyobb, mint aszi vL-
sal müködő mótorokban /100-120 atala Az effektiv közép
nyomás a 10 kg/cm' értéket is elérheti. , 
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A tulnagy égési ~égnyomás és véghőmérséklet nem ked
vező minden szempontból. A nagy égési végnyomás miatt a 
porlasztást -lényegesen kedvezőtlenebb feltételek mellett 

I 
kell megoldani. Az égési végnyomás tulzott növekedését a 
feltöltéses mótoroknál azzal igyekeznek kiküszöbölni,hogy 
kisebb kompresszióviszonyt alkalmaznak. 

A nagy égési véghőmérséklet a dugattyu és a hengerfej 
hőterhelését kedvezőtlenül megnöveli. A hőterhelés csök
kentésére a töltőlevegővel intenziven átöblitik a hengert 
oly módon,_ hogyaszivó és akipuffogó szelepeket átlapol
tan működtetik, s igy cca 120-1300-os forgattyu-elfordu
lás alatt mindkett'ő nyitva van s az öbli tő levegő a hen
gerből el is távozik. A feltöltés gazdaságossága jelentős 
mértékben a töltésre hasznalt ko~resszor hatásfokától 
függ, hiszen a kompresszor munkaigényét a mótor hasznos 
munkájából kell fedezni. 

A feltöltéses Diesel mótorokat főleg nagy jármüvek ."" 
/teherautók, lokomotivok, hajók, repülőgépek/ hajtására 
alkalmazzák. 

Egyes esetekben a kipuifogógázokkal hajtott-gáztur
bina mUnkáját a főtengelyre juttatva hasznosit ják és a 
feltöltést elhagyják /a mótor szivással működik/. Ez az 
eljárás a hatásfokot javitja, a mótor fajlagos teljesit-

. ménye azonban lényegesen kisebb a feltöltéses mótorokénál~ 

3.223.6 

A fajlagos teljesitménysuly további, nagymértékü 
csökkentése érhető el az un. Diesel generátoros megoldásu 
mótorokkal. Ezek működési elve a következő. 

A' tultöltési nyomás növelésével növekszik a kompresz..
szor hajtásához szükséges munka is. Bizonyos /cca 6 kg/c~ 
körüli/ tultöltési nyomásnál a mótor hasznos teljesitmé
nye már teljes egészében a kompresszor hajtására for~
tódik. 

A 3.206 pontban foglaltak szerint az ilyen mótor 
rendkivül nagy légfelesleggel dolgozik, s igy nagy mennyi
ségü kipuffogógázt Iltermel". A kipuffogógázokkal hajtott 
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gázturbina munkája teljes egészében'hasznositható. A gáz
turbinás feltöltős mótorokhoz viszonyitvaa hatásfok lé
nyegesen nem változik, a mótor teljesitménysulya azonban 
kb. harmadrészére csökken. 

3.224-

, A lassujárásu, - stabil - Diesel mótorok élettartama 
és üzembiztonsága t'erén fokozottabbak az igények, igy 
ezeknél a könnyü jármÜIDótoroktól eltérő épitési szempon
tok is érvényre jutnak. 

A lassujárásu Diesel mótoroknál természetesen szin
tén cél a teljesitménynövelés, akár erőmüvi, ~~ár pl. ha
jómótorokról van szó. A teljesitménynövelés itt főleg a 
határteljesitinény laz egy gépegységgel gazdaságosan és 
üzembiztosan elérhető legnagyobb teljesitményl növelése 
céljából szükséges. 

A már ismertetett módszereken tulmenően további tel
jesitménynövekedés érhető el azáltal, hogya dugattyu 
mindkét oldalát felhasználják munkavégzésre: kettősmükö
désü gépeket épitenek. Ezeknél a kétütemü folyamat - egy
máshoz képest l ütemmel eltólva - ismétlődik a dugattyu 
mindkét felületén. lA határteljesitmény értéke ezeknél 
cea 20-25000 LEl. 

A kettősmüködés alkalmazás ának s~erkezeti feltétele 
li dugattyu egyenesbevezetése, a henger és a dugattyu meg
felelő kiképzése. 

Az egyenesbevezetést csuszótalp vagy keresztfej se
gitségével lehet megoldani; segitségükkel a dugattyu men
tesithető a henger tengelyére merőleges erőhatásoktól. 
IE kedvező tulajdonsága folytán gyakran egyszeres müködé
sü, stabil gépeken is alkalmazzák./ 

A 162. ábrán kétütemü, kettősmüködéHü, egyenesbeveze
tett dugattyuju, feltöltéses HAN Diesel mótor vázlatos 
metszete látható. 

3.'23 

A Diesel mótorok keverékképzése az egyik legnagyobb 
horderejü gazdaságossági kérdés ll. 13.206 ponti. A mótor 
hat~sfokát elsősorban az égés tökéletessége befolyásolja. 
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A tökéletes égés éi tüzelőanyag helyes porlasztá$á~a.i~ le
vegővel való intenzivelkeveredéssel és az égési tér lhen
gerfejl megfelelő kiképzésével biztositható. . 

3.231 

A tüzelőanyag befecskendező berendezés nagynyomásu 
Idugattyusl befecskendező szivattyuból és befecskendező 
fuvókából áll. A nagy befecskendező nyomás azért sz-~ksé
ges, mert egyrészt a befecskendezés pillanatában a henger
ben komprimált keverék nyomása nagy, másrészt mert a be
fecskendezett folyadéksugárnak elég nagy lendiilettel 
lenergiáva11 kell érkeznie ahhoz, hogya nagynyomásu le
vegővel jól keveredhessék. 

3.231.1 

Abefecskendező fuvókát a hengerfejbe csavarják c 

Többf'éle kivitelben készül 1163. ábra/: egylyuku tüs (aj 
ábra), csapos (cl ábra). A bJ ábrán nagyobb égéstér egyen
letes beszórására:alkalm.a;:s~ többlyuku fuvóka látható. 

a c 

163. ábra 

.fo. iuvókát erős rugó ellen€ben /164. ábra 
golás pillanatában a folyadék nyomása nyitja. 
ba szerelt fuvóka összeállitási rajzát a 164. 
ja. 

ls az .J.da
Fuvókatartó
ábra mutat-
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fúvOkanJ 

fÚvÓka 

164. ábra 

3.231. 2 

A nagynyomásu, tüzelő
anyagadagoló szivattyu a 
Diesel mótorok egyik leg
fontosabb alkotó-eleme. 
Igen sok követelményt kell 
kielégitenie. Elő kell ál
litania a befecskendezés
hez szükséges nagy nyomást$ 
majd biztositania kell en
nek a hirtelen megszüuését 
az adagolás végén /nehbgy 
a fuvókából utócsepegés 
jöjjön létre/, a mindenko
ri terhelésnek megfelelő 
mennyiséget kell szállita
nia, az adagolást a henger
ben 7égbemenő folyamatnak 
megfelelő időpontban kell 
kezdenie és megfelelő idő
tartam alatt kell lefoly
tatnia, biztositania kell 
a'mótpr üresjárási adago

lását, ki kell küszöbölnie a mótor "megfutásill veszélyét 
és megfelelő üzembiztonsággal kell müködnie. 

A gyakorlatban többféle megoldási mód terjedt el. Az 
elóállitandó nagy nyomás következtében valamBnnyi dugat y-

,tyus rendszerü" .A sökféle megoldás a tüzelőanyag mennyisé
gi változtatását tekintve két fő rendszer köré csoporto
sul. Az egyik a dugattyu lökethosszát változtatja, a má
sik a -megfelelő oldalhoronnyal ellátott - dugattyut for
ditja el; a szállított mennyiség változtatása érdekében. 

A 165. ~brán~ az utóbbi rendszer szerint müködő, igen 
gyak~an alkalmazott Bosch féle üzemanyagszivattyu szerke~ 
zeti rajza látható. 

A métor minden hengere számára egy-egy szivattyuegy
séget tar'talmaz. A szivattyuegységet, kinagyitva a 166", 
ábra mutatj-a be. A dugattyu rudja görgős emelőre támasz
kodik. A gdrgőt és igya dugattyut is, rugé ellenében a 
bütykö.stengely megfelelő bütyiJiktárcsája emeli. .A löket a 
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165. ábra 

bütyök kiszögelése által adott, ál
landó érték. Az adagolás időbeni 
lefolyását a bütyök kiképzése szab
ja meg. 

A szállitott mennyiség változ
tathatósága érdekében a dugattyu 
palást ján bemarás készül 1167. áb
ra l. A dugattyu hengerét a ~ö
zös üzemanyagelosztó csatorna V8-

sz;i körül ll. 165. ábránl, me-ly.., 
lyel az egyes hengerek atulöm16 
furatokon keresztül közlekednek 
1166. ábra/. A szálIitás megindu
lása előtt a tulömlő fill'atokon 
kereszti.il a henger - dugattyu fe
letti - tere üzemanyaggal telik 
meg 1167. ábra l. helyzeti. Amint 
a bütyköstárcsa felfe~é nyomja a 
dugattyut - s ermek A fedőlapja a 
tulfolyónyilások fölI-ke~ül - a 166. ábra 
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J67. ábra 

szálIitás mcginQUl a nyomószelepell keresztül,_az illető 
henger fuvókájához. A szálIitás addig tart, amig a dugat y
tyu E.. éle a tu.lfolyónyilást el nem éri és a nyomott fo
lyadék 02;:,1 )pot az elosztó csatornával rövidre nem zárj3.. 
A 167. ábra~. helyzete a szálIitás végét mutatja. A szál
li tis a dugattyu. löketéből h hosszuságon keresztül tartott o 

Ám811nyiben ,:. dugat tyut elforgat j uk, aszálli tott 
me~nyiség la h szállitási löketl megváltozik 1167. ábra 2 
és 4 helyzetei. A dugattyu elforditása a szabályozó hüvely 
seg~~ségéY'31 , eGzközölh~tő, '1lelynek _ ~ornyába ~ dugat.tyu .' 
rudJa.nak 3.1so, orros re.sze belellyullk 1166. abra/. A sza
bályozást a szabályozó hüvelyre szerelt fog3.sivnek fogas
léc segitségével való elforgatása teszi lehetővé. A fogas
léc a gáz:pedálhoz lés a regu.látorhozl csatlakozik. 

Az adagolás végén a tulnyomás gyors megszÜLését 3. 

nyomószelep biztosit ja. A szeleptest - helyére visszasü±y
lyedve - elegendő teret tesz szabaddá ahhoz, hogya tul
nyomás megszÜllhessell éa a folyadékoszlop lengések elkerül
hetők legyenek. 

A legkedvezőbb mQ~~afolyamat biztositása a befecsken
dezés 'időpont jának változtathatóságát teszi szükségessé.' 
Az un. ~lőbefecskendezés-szabályzó a szivattyu bütykös 
tengely é3 a "'SZl vattyut meghaj tó tengely relati v helyze-
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tének, a fordulatszám függvényében való megváltoztatásá
val szabályoz. 

A tüzelőanyag-szivattyu fontos feladata az üresjárá
si és a megengedhető legnagyobb fordulatszám biztositása. 

Az üresjárásban az amugy is nagy légfelesleggel dol
gozó mótor egy-egy ciklushoz rcpp~nt kevés ImilIigramm 
nagyságrendül üzemaQyagot igényel. E kevésnek - bármilyen 
kismértékü - megváltozása azonnal a mótor lefulladását 
vagy megfutását eredménY3zhetné • 

.fl. nagy légfelesleg viszont a szükségesnél nagyobb 
meQDyiségü üzemanyag elégetését is lehetővé teszi. A sze
mélyzet helytelen kezelése mellett a mótor fordulatszáma 
veszélyes értékre emelkedhetne. 

Tekintettel az emberi érzékelés hiányosságaira, ez 
utób::>i" két fU!L~ciót aszi vattyu tengelyére szerelt rugó
terhelésü, centrifugális regulátorra bizzák. Ez, az üres
járási f:)rdulatszám tartását megfelelő adagolással biz"to
.sit ja, a legnagyobb megengedett fordulatszámon pedig az 
adagolás szabályozását átvaszi és a vezet6től, la gáz:pe
dál helyzetétőll függetlenül adagol/maximum-minimum re
gulátor /. A regulátor rugójánal<:: előfes:.ü tésével a szabá
lyozási tartomány állitható. lAz univerzális regulátorck
nál a vezető csak a regulátoron keresztül, a rugók. válto
zó feszi té sével tud befolyással len...'li az adagolásra . Ez ek 
kissé érzéketlenebbek.1 

A tüzelőanyagszivattyu vezetékrendszerét a 168. áb
rán láthatjuk, négyhengeres mótorhoz. Abefecskendező szi
vattyu számára az üzemanyagot az adagoló szivattyu szál
litja. 

3.232 

A Diesel m6t6rok égésterének kialakitása terén - ép
pen az égésre gyakorolt nagy befolyása miatt - a gépszer
kesztők különböző megoldásokkal kisérleteztek. 

3.232.1 

Az osztatla..."'1 égésterü, közvetlen befecskendezésü rend.
sZereki.lél a tüzelŐ2.?lyag porlasztásához és á tökéletes ke-
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veredéshez szükséges energiát a folyadéksugárba.:.'1. lendület 
for:nájában kell felhalmozni. Mivel az egy ciklusban be-
j uttatandó tüzelőanyag mennyisé.ge /50-'70 mg/ és' a befecs
kendezés időtartama nagyon kicsi, ~ szükséges - viszony
lag - nagy el1S'rgiát csak igen nagy sugársebesség, tehát 
igen na;:';J befecskendező nyomás esetén sikerül biztositani. 

A legnagyobb befecskendező nyomások a Hessel:nalUl f. 
égésterü mótoroknál fordulnak elő /l~OO kg/ci/. E mótor~
kat főleg har~kocsikba és repülőgépekbe épitik be /169. 
ábra/ • 

A fuv6kát leggyakrabban a hengerfej közepére hely'e
zik ~z egyenletes cseppelosztás céljából. A 170. ábrán 
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néhány osztatlan. égőtér jellegzetes megoldásának vázlatos 
el~endezése látható. 

b 

d 

169. ábra 170 •. :iDra 

Az !!-I ábra. az egyszerü, E./ a Hess elmarL~ f. égéstér. 
A::::..I ábrán a Sal.l.:rer f. égéstér látható, melynél a befecs
kendező nyomás csökkentése céljából a keveredéshez szük
séges energia nagy részé·t a dugat t yufe lli.le t kiala.lfi tásával 
igyekeznek biztositani. Az :i..lyen dugattyufelület a kom
presszió alatt a levegőt ör7énylő mozgásba hozza. 

A MÁN féle Dieselekb~n Id/-ábral az égéstér mintegy 
BO %-a a dugattyuban van kiképezve, - a hőátadó felületek 
csökkentése céljából gömb alakban. A levegő örvénylésé-~ 
a szivószelepeken elhelyezett terelőlapokkal i~ elősegí-
tik 1171. ábra/. . 

A keveredést elősegitő 
ilyen megoldásokkal a befecs
kendező nyomás kb. 200-300 
kglci értéküre csökkefrthetc. 

A közvetlen befecskende
zésü mótorok az égőtér kis hü-

, KIPuffogó sulep 

;\~~/:~ 
! -' ,. 

z/vo 
.---,-:=-~ szelep ! Hf29-674! 

171. ábra 
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t6felruete kovetkeztében jó égési hatásfokot biztositanak. 
Ige = 160.;.190 gr/LEó, p e = 6 -:- 7,2 kg/cri/. 

A l72~ ábra Saurer f. égésterü, jármü Diesel mótor 
hengerfej elrendezését mutatja be. 

Közvetlen befecskende~ésü a Hesselma~n féle ml. fél
Diesel mótor is. Ellilek kompresszióvlszonya kicsi / € = 9/, 
igy külön gyujtóberendezé3t is igénysl /173. ábra/. 

172. ábra 173. ábra 

J. 232. 2 

Az osztott égésterü Diesel mótorokat a befecskende
zeSl nyomás csökkentése érdekében fejlesztették ki. A nagy 
befecskendezési nyomás ugyanis a befecskendező-szivattyu 
és abefecskendező fuvóka kialakitását illetően igen nagy 
gyárt4si po~tosságot,'költséges és kényes berendezést igé
·nyel. 

Osztott égéstérrel az előkamrás, légkamrás és az ör
vénykamrás mótorok készrunek~ 
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a/ Az előkamrás égéstér kialakitás 
a 174. gbrán látható. Az elő
kamra térfogata az égéstér cea 
25-40 %-a. A befecskendezésl a 
kompresszió végén azelőkamrába 
történik, melybe a dugattyu a 
levegő ~gy részét besüriti. A 
kamrában a tüzelőanyagból any
nyi ~g ei J .:l;nennyinek az elége
tésére a kamra levegőtar'!;alma 
elegendő. Az égésnél felnövek
vő nyomás és a dugattyu vissza
felé haladása következtében az 
előkamra tartalma -aszük, fu- 174. ábra 
vókaszerü nyiláson át - nagy se-
bességgel ahengerbe ürül, magával ragadva és a leve
gővel jól·keverve a még el nem égett üzemanyagcseppe
ket. A befecskendező nyomás ezáltal lényegesen csök-

. kenthető /100-140 kg/cn? /. ' 

Az előkamrát a szerelés megkönnyitése és a nagyobb sze
lepátmérő biztositása érdekében gyakran ferdén szere
lik /177. ábra/. 

Az elókamrás mótorokat különösen jármüveirben alkalmaz
zák szivesen, a velük elért jó eredmények mi~tt. 
/g = 170.;.210 g !LEó ,p = 6,5 .;. 7,5 kg/cn? /. Igen jól 
befáltak a magyar Ganz~Jendrassik elókamrás Diesel m6-
torok Ige = 167 gr!LEó/. 

b/ A légkamrás ékéstérmegoldásnál ~komprimált levegő egy 
része a - rendszerint - oldalt elhelyezett légkamrába 
jut és abban örvénylő mozgást végez /175. ábra/. 

I • 

A befecskendezés a főelégőtérbe történik ugy, hogya 
sugár a légkamra szük nyilásának irányul /esetleg kia. 
mennyiség a légkamrába be is juti. A. dugattyu vissza
felé haladásakor a kamr:ib61 kiáramló közeg a folyadék':' 
sugarat porlaszt ja és keveri. Abefecskandező nyomás 
mintegy 100~130. kg/ci. Ezekkel a mótorokkal viszonylag 
nagyobb fordulatszám.érhetó el; fajl'l.gos fogyasztásuk 
kissé nagyobb. Ige = 210-:.-240 gr!LEó, Pe = 6 kg/Cl!/. 

c/ Az örvenykarru'áa égésterek /176. gbra/ a tüzelőanyag 
ör'lénylő levegőben való elkeve.redését és az égés gyor-



SAURER 
DI[S[L 

175. ábra 

si tás.§:: teszik lehetővé o Az örvénj-ka;n.rák térfogata az 
égést6r 50-80 %-a. A kompresszióütemben a tangenciális 
nyilásokon bajutó levegő mintegy ~~000-50000/p fordulat
számu forgómozgást végez. Ebbe történik a porlasztás 
60-120 kg/ci nyomással. Az- örvénykamraáltaláb~~ gömb ala
ku, tange:lciálisan csatlakozó nyilással. 

Bennük a keverékképzés jó. Á kamra hütési és áramlá
si veszteségei következtében fajlagos fogyasztásuk elég 
nagy /210-230 gr/LEó/. Az égés azonban kisebb légfelesleg
gel folyhat le, igy effektív közepnyomásuk elég kedvező. 
/p = 6,5 - 7,2 kg/ci/. JármÜillótor-)k céljaira jól meg-
fe!elnek. -

3.2~ 

A Diesel niótorok indítása neh~zkes, részben a nagyobb 
kompresszióviszony, részben pedig a külön gyujtóberende
Zé;3 hiánya miatt. Indítási energiaigén;yiik nagyobb. A meg
osztott égésterü mótoroknál - előmelegités céljából - iz
zógyertya alkalmazása szükséges. 
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Szellemesen oldot~' 
ták meg az inditási pro
blémákata Ganz-Jendras
sik mótor~n /177. ábra/. 
A vezértengely elállitá
sával elérhető, hogy in
ditáskor aszivószelep 
csak később - a szivó
ütem végefelé -nyisson, 
miko2' a hengerben a nyo
más már erősen lecsökken. 
A hengerbe beáramló le
vegő igy - mintegy 1008 

C-ra - felmelegszik,majd 
a kompressLió végén, a 
további felmelegedés mér
téke olyan, hogy a befecs
leendezett tüzelő'3.llyag a 
fő elégőtérben már meg
gyulladhat. /A befecsken-
dező nyomás csökkentés ér~ 
dekében az a fuvókaa ~ 
szemőlcsre fecskendez, 
amely a dugattyufelület 
legnagyobb hőmérsékletü 
helye és igy a tüzelő
anyag jó porladás át és 
gyors fel~elegedését elő
segiti. / 

177. ábra 

Más mótortipusoknál az ind1tási nehézségeket "a kom
press~ióviszony átmeneti csökkentésével hidalják áta De~ 
kompresszor szelepet alkalmaznaK, me ly a kompresszióütem 
egy része alatt még nyitva van, tehát a dugattyu a beszi
vott keverék egy részét ismét kinyomja a hengerből, s csak 
a bell-l'lmaradt levegőt siiri ti. Indulás után a dekompresszor 
szelep zárva marad. 

3.25 Az Otto és a Diesel mótorok összehasonlitása 

A Diesel mótorok, nagyobb" gazdasági hatásfokuk elle
nére sem tudnak még minden ter.ületen az Otto mótorok mél-
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tó versenytársai lenni. Igy pl. ~ világon jelenleg alkal
mazásban levő jármüvek kb. 75-80 %-a Otto rendszerü móto
rukkal rendelkezik. 

Ennek oka az, hogy az Otto mótorok literteljesitmé
nye nagyobb Ifajlagos mótorsulyuk kisebbi, ezen kivül üze
mük egyszerübb, kevésbé igényes és az Otto mótorok olcsób
bak is. Emellett az Otto mótorok rugalmassága is nagyobb, 
és ez főleg személygépkocsizás terén kedvezőbb. 

A Diesel rendszerü mótorok fejlődése - gyors üte~
ben - jelenleg is folyj_k. Ujabban már személygépkocsikon 
is kezdenek megjelenni, különösen mióta a tüzelőanyagszi
vattYQ nyomószelepének korrigált kialakitásával és az ada
golás sZA-bályozásával a réginél rugalmasabb jelleget tud
nak elérni. Egyelőre főleg a nagyobb gazdaságosságot ki
v~nó, nagy jármüveken hóditottak tért lautóbusz, teherko
csi, traktor, repülőgép, mótorvonat, harckocsi, hajó stb.l, 

Stabil üzemben !főleg kétütemü, kettősmüködésü, fel
töltéses, sokhengeres kivitelben! a folyékony tüzelőanyag
gal müködő mótorokat Diesel rendszerben épitik, Ezekkel 
4-0% fe-Lett i gazdasági hatásfokot is sikeriil t már elérni. 

3.26 

Bizonyos esetekben indokolt, hogy gázüzemü tüzelő
anyag felhasználásával Diesel rendszert valósitsanak meg, 
vagy erre térjenek át. Ilyenkor Diesel-Otto vegyes munka
folyamatot végez a mótor Illi_esel gázüzemi. Gáz és levegő 
megfelelően hig keverékének beszivásával, a kopogás hatá
ra feltolódik és a diesel rendszerben szokásos kompresszió
viszon;i alkalmazása válik lehetővé I e == 6-171. A hol t-
pontban tüzelőal1yagot fecskendeznek be, amely külön gyuj
tás nélkül gyullad meg a nagy hőmérsékletü keverékben. 

Ezzel a mótorral a jobb keverékképzés és a kisebb 
légfelesleg miatt nagyobb literteljesit~ény és néhány szá
zalékos· gazdasági hatásfok javulás érhető el. 

A kétütemü jármÜillótorok gázüzemre való átállásakor 
alkalmazzák a Diesel-Errain ~unkafolyamatot. A mótor"t 
tiszta levegő öbliti és tölti, majd a kompresszióütemben 
gázt fujnak be és a kompresszió végén Diesel üzema..'1yaggal 
gyujtanak. 
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E vegyes tüzelőanyaggalmüködőrendszerek - aránylag 
kedvező gazdasági viszonyaik ellenére is - legtöbbször 
kényszermegoldások. Feltétlenül hátrányos ugyanis a két
féle üzemanyag t~oláBa és hordozásá, amellett bonyolul
tabb és kevésbé üzembiztos a berendezés. A többletberen
dezések sulya többnyire lerontja a literteljesitmény nö
vekedésében mutatkozó hasz~ot. 
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4. fejezet 

A gőzgépek 

4-.0 Bevezetés 

4.01 

A kalorikus gépek ezen csoportjában közvetitő közeg
ként valamely folyadék /általába:.1. a vizi gőzét használják 
fel. 

A gőzgépek dugattyus és turbina rendszerben épülnek • 

.A dugattyus gázgépekben lefolyó energiaátalakulásnál 
a hóközlés a hengerben t8rténik, 'a dugattyus gőzgépbe ju
tó közeg.viszont már a gépbevezetés állapotában tartalmaz
za az átalakitásra szánt hőmelL~yiséget. 

A gőzök és a gázok eltérő viselkedése miatt a gőz
alaku közvetitő közegre a gáztörvények általában csak bi
zonyos megszoritásokkal alkalmazhatók. A vizgőz pl. csak 
erősen tulnevitett állapotb~n "tekinthető" gázna..1c. 

A gőzgépekben lefolyó energiaár alakulások megismeré
séhez mindenekelőtt a közvetitő 'közeg tulajdonságait és a 
hőközlés körülményeit kell vizsgálattárgyává tenni. 

4-.1 A vizgőz tulajdonságai és hőtartalma 

4.11 

)~apfogalmak és elnevezések. A viz gőz állapotba 
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- hőközlés következtében létrejövő - párolgás és forrás 
utján jut. A vizet - állandó nyomás mellett - melegitve~ 
hőmérséklete fokozatosan emelkedik .. Bizonyos hőmérsékle
ten a viz forrni kezd és megindul aZ,intenZiv gőzfejlődéss' 
A forrásban lévő viz hőmérséklete továbbmelegitése elle
nére is állandó marad mindaddig, amig teljesen el nem pá
rolog; - feltéve azonban, hogya fejlődő gőzt fokozatosan 
elvezet jük és igy a nyomás a vizfelszin felett mindvégig 
állandó marad. . 

Azt a hőmérsékletet, amelyen ez az izothermikus hal
mazállapotváltozás végbemegy, telitési hőmérsékletnek ne~ 
vezzük. A telitési hőmérséklet csak a nyomás függvénye. A 
nyomás növelésével a teli tési hőmérséklet /forráspont-/ . 
emelkedik. ' 

A folyadékával érintkező; telitett gőzt nedves gőz
nek nevezik. Ha a fejlődő gőzt folyamatosan elvezetik 
/száraz, teli tett gőzl és tovább melegi tik, 'akkor a gőz 
tulhevitetté válik. 

A telitett Inedvesl gőz hőmérséklete hőleadás esetén 
nem változik, hanem' a gőz egy része lecsapódik. A telitett 
Inedves/ gőz tehát hőt felvenni és hőt leadni hőfokválto
zás nélkül is tud. 

4.12 

A gőztermelés folyamata 

A korszerü gőzgépek tulhevitett gőzzel mükö~ek. A 
tulhevitett gőz termeléso a gőzkazánban történik. l kg 
tulhevitett gőz termeléséhez a következő hőmennyiségeket 
kell a közegnek felveIL~ie: 

al a fOlyadékhő li' I az a hőmennyiség, amelyet l kg O U c hő
mérsékletü folyadék, a .E.l kazánnyomáshoz tartozó tI 
telitési hőmérsékletre való felmelegedés e során feI
vesz; 

bl a párolgáshő /rl az a hőmennyiség, amelyet l kg telité
si hómérsékletü folyadék ugyanilyen hőmérsékletü teli~ 
tett gőzzé való elpárolgása során felvesz; /mivel köz
lése ellenére a hőmérséklet. állandó marad, "rejtett 
hőn-nek is nevezikl. A t~litett gőz hőtartalma 
i" = i'+r. 1210} 



c/"at~hevité~i,h~t /qt! l kg szá;~z,teli:e:t ~őz - ál
lando p tell.tesl. nyomason - ·::negKl.Vant homersekletre va
ló tulhevitése során veszi fel. 

A tulhevitett gőz hőtartalma: it = i'+ r +.qt /211/. 

4.13 

Diagrammok 

4.131 

Az egyes rész-hőmennyiségek a nyomás és a hőmérsék
let füg6Yényébe~ v~toznak. A 178. ábrán diagrammba fe1-

kcal/kg 
goo 
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178. ábra 

vi tt i./P/ függvényből látható, hogya folyadékhő mennyi
sége /a telitési hőmérséklet emelkedése miatti a nyomás 
emelésével növekszik, ugyanakkor a párolgáshő értéke csök
ken. lA di.agramm vizre vonatkozik. I 

Az ur,. kritikus IKI pontban /224 ata, 374oC/ a pá
rolgási hő értéke zérus. A! pont a görbét alsó és felső 
ágra bontja. 

230 



Az alsó ág mindazon pontok összessége, amelyek mind
egyikét az illető nyomáshoz tartozó folyadékhő hat:í.roz 
meg. A görbe alsó ága tehát a telitési pontokat tartal
mazza és ezál~al - mintegy - elhatárolja a közeg folya
dékfázisát a gőzfázistól. Ezért alsó határgörbének is ne
vezik. 

A felső ágat az illető nyomáshoz tartozó telite.tt gőz 
b.5tartalom ér"tékek határozzák meg, elhatárolva ezál ~.,:l.l a 
tulhevitett gőz tartományt a nedyes gőztartománytól /fel
ső hatá~görbe/. 

A két hatirgörbe közötti bármelyik pontban a közeg 
nedves gőzállapotban van. A közeg itt telitési h5mérsék
letü folyadék és száraz telitett gőz elegye. A nedves gőz 
hőtartalma a folyadékh6 és a rejtett hő értékéből hatá
rozható meg: i = i' + x • r kcal/kg /212/, ahol'x az 
elegy %-os gőz~artalma. 

Az i-p diagramm Ide más gőzdiagrarnmok isi az állap01;
jelzők által meghatározott és a kezdő állapottól fligget
len értékpárokból szerkeszthetók. Igy tehát i a gőz tel
jes hőtartalmát /enthalpiáját/ jelenti, tartalmazván a fo
lyadék zérus nyomásu helyről a E nyomásti helyre való b8-
j,uttatásához szükséges szivattyuzási munkát is. 

jMegjegyzend6, hogya szivattyuzási munkát nem hő 
felhasználásával, hanem a kazántápszivattyu villamos mo
torjával fedezik. A kazánban közlendő hő értéke igy, a 
diagramm.ból kivehető értéknél valamivel kiseb!). A gőztáb
lázatokban éppen ezért nem az enthalpiát, hanem - a szi~ 
vattyuzási munkával csökkentett értékét - a gőzmelBget ad
ják meg. A közöttük lévő eltérés azonban gyakorlatilag 
elhanyagolható./ 

4.132 

Ha valamely gőzfejlesztő berendezésben a fej15d5 g~zt 
fokozatosan nem vezetnék el, akkor a hőközlé s ha t ,:í,;3 ára a 
folyadékszint felett a nyomás értéke növ9kednék. A nyo
mással arányosan növekednék a telitési hőmérséklet is. A 
gőzfejlesztés ez esetben tehát változó hőmsrséklet mellett 
menne végbe. A hőmérséklet növekedése a krltikus pontnak 
megfelelő állapotig tart. A kritikus pont elérése ut:í.n 
már bárii1ilyen kis hőmennyiség elegendő a folyadé.k gőzál-
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lapotba juttatásához; /a rejtett hő zérus.telitett gőzről 
beszélni nem lehet. A 179. ábrán - különbözőfolyadékokra 
felvett un. telitési görbék végpontja tehát a kritikus 
pont. 
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179. ábra 

A telitési görbék összehasonlitásából megállapitha
có, hogy a fol~adékok közül a higany gőznyomása a legki
sebb. mert 500 C-nál még 10 ata alatt van. Ebből a szem
pontból mind a Eg, mind· pedig a difenyloxid a viznél ked
vezőbb közvetítő közegek. 

Á gőzgép ek méreteit nagy mértékben befolyásolja a 
közvetitő közeg halmazállapotváltozással kapcsolatos tér~ 
fogatnövekedése. A gépnek ugyanis kis nyomáanál laz expan
zió végén/ is'be keli fogadnia a gőzt. A 180. ábrán lát
ható p/v/ diagrammból kitiinik, hogy folyadékállapotban a 
fajtérfogat /v'/ nem mutat jelentős változást, az alsó 
határgörbe majdnem függőleges. 

A gőz.fejlődés során fellép ő faj'térfogatnövekedés 
/v"/ igen jelentőse A felső határgörbe a különböző nyo
másu telitett yizgőz. fajtérfogat értékeit tartalmazza. Az 
ábrá~ól kitünik, hogy kis nyomásoknál a telitett vizgőz 
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180. ábra·· 

fajtérfogata igen nagy. A vizgőznek ez a tul~jdonsága a 
.gépméretek szempontjából kedvezőtlen. 

4.134 

Az e16bbiekból kitünik, hogy a gépbe vezetett tulhe
vi tett gőz hőtártalma több rés.zből tevődik i)ssze. Az egyes 
hőrészek nagyságának és további sorsának végigkisérésére 
és a munkafolyamat qualitativ vizsgálatára a T-s diagram
mot is szokás alkalmazni. A 181. ábrán a vizgőz T-s dia
grammja látható. A határgörbe harang alaku, tető-
pontján van a kritikus pont. 

Az állandó nyomásu gör~k a telitési zónában vizszin
tes egyenesek, a felső határgörbén kivül pedig logaritmi
kus görbék. 

A v = állandó görbék és T és p görbék alapján szer
keszthetők. 
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181. ábra 

4-.135 

A méretezéshez és a számitásokhoz olyan diagramm 
használható célszerüen, amelyben a hőmennyis6geket nem 
területek, hanem hosszuságok jelzik. A "Mollier f. i-s 
diagramm e célra igen alkalmas "/182. ábra/. A nedv;S-zó
nában a p = áll és T = áll vonalak összeeső egyenesek. 
A felső határgörbe felett a p = áll görbék logaritmikus 
jellegüek. 

~.2 A gőzgépek m~~afolyamata 

Lj..21 

A gőzgépbe vezet-et t gőz a illurLl{ár9. át9.laki tandó hő-
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kcal/J. 
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182. ábra 

mennyiséget már tartalmazza, s annak rovására az expanzió 
során munkát végez. 

A munkafolyamat vizsgálatához a diagrammban való áb
rázolás előnyeit ezuttal is ki fogjuk használni. 

4.22 Célunk a gepből nyerhető munka mennyiségének, az 
elérhető hatásfok értékének a megállapitása és a munkafo
lyamat megvalósitásáraalkalmas berendezések felépitésé
nek megismerése. 

A gépbe bekerülő tulhevitett gőz hőtartalma három 
részból tevődik össze. E/három részhómennyiség különböző 
állapotváltoz.ás során jutott be a gőzbe. Ez a körülmény 
arra mutat, hogy a gazdaságossági sze:npontok vizsgálatá
nál az egyes részhőmennyiségek sorsát külön-külön kell 
követnUnk , mert hasznosi t~latóságuk várhatólag nem lesz 
egyforma. Ezér"t a további tárgyalás során a munkafolyama
tot a részhőmennyiségeknek megfelelő részfolyamatokra 
fogj~~ bontani. Az általános eredményt a részeredmények 
öS8zegezése által nyerjük. 
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A,lB3. ábrán a munkafolyamatot /Rankine-Clausius f. 
folyamatot Ip-v diagrammban ábrázoltuk. A diagramm ezut
tal is l kg közegre érvényes. /A diagrammban a határgör
bét is berajzoltuk./ 

p 

i' 

. 4.231 

ad 

3' 

183. ábra 

felső 
határgörbe 

A munkafolyamat kezdőpqntja a O pont. E kezdő ál·la
potban a közeg folyadék. Állapotjel~ői P4' T4 , vo. 

4.232. A Q állapot'u. közeget a tápsz.ivattyu benyomja 
a Pl nyomásu kazánba, ahol az a már bennlévő telitett ál
lapotu vizzel fokozatosan keveredik és felvesz:;i.. az i' fo
lyadékh5t /1. állapot/. Ha az állapotváltozást az alsó 
határgörbéll lefolyónak tekintjük - amely jelentéktelen el ... 
~anyagolást jelent csupán - a folyamat megfordithatósága 
teljesül~ Az állapotváltozás /a folyadékhő közlései során 
a közeg minden állapotjelzője megváltozik. 
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,4.233 

A forrásban lévő folyadék az r rejtett hő felvétela 
közben teljesen elgőzölög. A fejlődő gőz fokozatos elveze
tésével, a, Pl nyomás állandósága biztositható. A re,j tett hó 
közlése alatt tehát a Pl = áll, Tl~ill. Az állapotválto
zás végpontját igy vizszintes metszi ki a felső határgör
bén /2 pont /. 

4.234 

A fejlődő telitett gőzzel a tlilhevitő csőrendszerében 
a további qt tulhevitési hőt közölnek, változatlan nyomás 
mellett. A qt hőmennyiség a közeg - tulhevitési - hőmér-

sékletét T
t
_ =, T

3
-ra emeli. /3. pont /. 

40235 

A közeg a 1. pontban gé:pbevezetésre alkalmas állapot
ban van. A 1. állapotu közeg valamilyen rendszerü gépbe ke
rül, ahol - feltéte18ink szerint - adiabatikus expanziót 
végez /4. pontj. Az expanzió sormL a közeg hőtartalma a 
mu'lkavégzés arányában csökken. Csökken a nyomása /vizsgá
latunk során az expanziót a kezdeti nyomásig p -ig ter
jesztettük ki, hőmérséklete T4-re csökken, mig ~ajtérfo
gata tovább növeksz,ik v4-re .,' ' 

Amint az ábrából látható a 1.' pontban az expanzlo vo
nala metszi a felső hat~rgörbét. Az expanzió további ré
szében /3' 4/ tehát a gőz egy része le fog csapódni. Az 
exp~~zió végén a nedve$ gőz gőztartalma: X4 • ' 

4.236 

A 4. állapotu közeg jórészt mé;:!; gőzállapotban va~L 
/x

4 
%/.-Mivel a kezdőállapotban a közeg folyadék volt, a 

munkafolyamat záród~sához.,. - a megfordithat6ság feltéte
leinek kielégi téséhez - a mU1L.~ává át nem alakul t .9..2 hőt 
el kell vonni. Ez a hőelvonás az un. kondenzátorban megy 
végbe, ah::> l a még le nem csapódot~ /x4 %/ gőz kondenzáló-
dik. . . 
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4.24 

A munkafolyamat megvalósitására alkalmas berendezés 
kapcsolási rajza a 184-. ábrán látható. Az ábra jelölései 
követik a P-y diagramm jelöléseit. 

4.2S 

friss gőz -
túlhevítő 

3 " , gozgep. 

2 " kazan 
f 

t 
h ~J. " kondenzátor r;;:>_.... (/(,'()-
víz 

o 
Upszivattyú 

-kazántápv/z 

184-. ábra 

Az l kg közvetitő közeg által szolgáltatott munka a 
diagramm - v'Jnalkázott - területével arányos. Nagysága a 
közölt öss~es h6 és az elvQnt hő ismeretében 

L = mkg/kg, /213/ 

ahol ql = i' + r + qtO 

4-.26 

A munkafolyamat thermikus hatásfokának meghatározásá1" 
ra 

238 



az /214/ 

összefüggés alkalmas, de ebbea a formába:n nem sokat moni, 
hiszen ez bármelyik therrnikus mun..'!.cafolyamatra érvényes. Az 
elméleti megfontolások és a gyakorlatJ. szárnitások céljaira 
egyaránt csak olyan összefüggés'használhat6, amely a ha
tásfokot, mint az állapotje,lzőknek /lehetőleg az állapot
cál tozás "határainak" I függvényét adja __ meg. 

Amint már emlitettem és a 4.23 pontban külön ki is 
emeltem, a talhevitett gőz hőtartalmát képező r;;;szhőmeny
nyis égek különböző körülménY'3K között kerülnek a gőzbe. ' 
~~lek megfelelően a munkafolyamat 3 részfolyamatra bom
lik. A felbontást jel.képez;ve is megtehetjük, az l-4' és a 
i-4" adiabatHk berajzolásával ll. a 183. ábrán/. 

4.261 

Az első részfolyamatban a közölt hő a folyadékhő: i'. 
lA folyamatot - a 183. ábrán, - 0-1-4'-0 pontok hatirol~ 
ják./ E folyamat a thermodiriamikai fejezetben tárgyalt 
egyetlen folyamathoz sem hasonlit, igy hatásfokát nem is
merjük. Hatásfoka az elemi Carnot f. folyamat segitségé
vel egyszerüen megállapitható. Az i' hőmennyiséget ugyan
is olyan d~' = c.dT elemi részekre bonthatj uk, amely mind- , 
egyike mellett a hőmérséklet megváltozása elhanyagolható 
mértékü. Amennyiben az i' hőmennyiség elemi részrke való 
bontását közbensőadiabatá.'k.kal végezzük, a..'k.kor minden ele
mi hőrész a 8arnot f.körfolyamat hatásfoka 

/ 7 = l - -.!±/ szerint hasznosi.tható, Az egyes elemi hő
részgk hatástokainak nurnerikus -értéke termész2tesen nem 
egyforma, mivel mindeD részhőmennyiségnél mások a hőfok
határok. 

A vizsgált folyamat h3.tásfokát elemi Carnot folyama
tokkal való megközelitéssel, a teljes változás határai kö
zötti integrálás után k3.phatjcl{. 

Valamelyik részhőmeLh~yiség által szolgáltatott munka 

T 
AdL' = di'. ~ = c.dT /1 - ~I 

{c T' , /2151 
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Az egész ~ hóből nyerhető munk~ T4 - Ti hatEL~ok közötti 
integrálással: 

. T1 T 

J 4 
AL '= c • ( 1- T) (216) • 

T4 

Mivel i' c /T1-T4/, az első részf.olyamat hatásfoka 

4.262 

YJ I _ .AL' 
i - i' /217/ 

Az r rejtet~ hő közlése alatt a hőmérséklet állandó. 
A kondenzáció is izothermikl1.s, tehát a rejtett hő hasz
nosítása a Carn::Jt f.körfolyamat hatásfoka szerint 

A nyert munka: AL" 

4.263 

Tlj.. 
l - T 

l 
Tlj. 

/1 - T
l

/ • r kcal/kg, 

/218/ 

/219/. 

A qt tulhevitési hő közlése során a hőmérséklet vál~ 
tozik. -- A részfolyamat hatásfokának megállapitására az 
elelJli Carnot f. folyamat"okkal való megközeli tés ismét al
kalmazható. 

/220/ 

A nyerhe.tő munka mennyisége 

AL'" = '17'" ( • qt /221/. 

4.261+ 

A gőz-munkafolyamatból nyerhető összes munka tehát: 
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AL= AL'+AL"+AL'''= 7'·i'+ r;".r + '7"'. qt' 1222/ 

A gőzgép munkafolyamatá:fJ.ak thermikus hatásfoka: 

Yth 
T}' ., n" ?? //I qt t. l +~~ r + ~ " /223/ 

4.265 

A 12231 összefüggés szerint a gőzg~:p2;.k thermikus ha
tás;foka. az egyes részhatásfokok fiiggvé~1.ie. A részhőmennyi
ségek hasznosithatóságának megi télésé-oen igen nagy segit
séget nyujt a mWlkafolyamat T-s diagrammban való ábrázo
lása 1185. ábra/. Az ábráü O"lállapotváltózás: a folys.
dékhő közlése, O-l alatti terület a közölt folyadékhő: 
i'; 1-2_ a rejtett hő közlése ITI = áll, Pl = álli; 
2-J a tulhevités Pl =.áll nyomáson; 3-4 adiabatikus 
lizentropi~u81 expanzió a P4 kondenzátGrnyomásig. 

A 185. áb.rából 
látható, hogy minden 
egyes rászhőmennyi
ség hatásfokát a 
·sraffozott :jhasznos 1 
munkater:Uet és a 
görbe alatti teljes 
terület Ibevezetett 
hől viszonya adja. 

Már egyszerü 
szemlélettel is meg-

. állapi tható, hogya 
legrosszabb hatás
fokkal az ~ folya
dékhő, legjobb ha
tásfokkal.pedig a 
qt tulhevitési hő 
~ hasznosithat9· 
Ez teljesen össz
hangban-van azzal a 
megállapitásunkkal, 
hogy a thermikus ha
tásfok annál nagyobb, 

fl 
~-+--------~K~--~3 

., 
Z 

185. ábra 
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minél nagyobb mértékü expanziót végezhet a közölt hőrész. 

A numerikus szá~tásokhoz és az összhatásfok értéke
lésére az i-s diagrammban való ábrázolás előnyös, mivel 
belőle - "mint emlitett em - a hőmennyiségek egyszerü hosz
szuságméréssel állapi thatók meg /136. ábra/. 

186. ábra 

4.267 

A thermikus hatásfok javitásának lehetőségei az ed
digiek alapján jórészt felismerhetők. 

a/ A munk~diagrammnak bármelyikéből, már puszta szemlélet
tel is belátható, hogya mu.11k:afolyamat thermikus hatás-,
foka az expa:t1...zió felső határánai>: /nyomás és hőmérsék
let/ amelésével és alsó határának /expanzió végnyomás/ 
csökkentésével javUl. 
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bj Az öSRzhatásfokot nagy mértékben lero:::J.tja a folyadékhő 
rossz hatásfoka,(7tJ arL"1ál is iD-"k:ább, mivel i' - a má
sik két részhőmeD-~yiséghez viszonyitva - jelentős /1. 
178. ábrát/. 

A folyadékhő káros hat~sa kiktiszöbölhető, ha az i' 
':1őmennyiséget nem tüzelőanYElgból, hane,n a folyamEltból-el
vont - a gépből kivezetett - gőzzel fedezzük. A hatásfok-
j avi tás ezen módszere a tápvizne~-c a gép ből megcsapolt gőz
zel való előmelegitésén alapul. Az előmelegités ugy törté
nik, hogya kon'::er.LZOátorból a tápszi vattyu a tápvizet nem 
aZOD-~al a kazánba, hanem először az un. előmelegitőkbenyom
ja. Az el5melegitőkbeIl a viz hőmérséklete az előnÍelegltés 
mértékének megfelelő értékre emelkedik. Az előmelegites 
céljára a gépben Bxpandáló gőz egy részét az előmelegitők
be vezetik. A gépet megcsapolják, mégpedig azokon a helye
ken, Elhol az expandáló gőz hőmérséklete a kivánt előmelegi
tési hőmérséklettel egyenlő 1187. ábra/. 

Könnyen belátható, hogy abba:::l 3.Z E,setben, ha végte
len sok megcsapolást végeznéD-"k: és a vizet mindig a meg
csapolt gőz nyomásának megfelelő telitésL hőmérsékletre, 
melegitenénk, akkor a tápvizet végtéla"1 kis hőfoklépcsők
kel vihetnénk fel a kazán:::lyomásnak megfelelő telitési hő
mérsékletre és a megfordithatóság feltétele ki lenns elé
gitve. 

Ha emellett a gép ből csak aYl..llyi gőzt vonu.Y11c el, ameny
nyi éppen i' hőt ad át a tápviznek és ezt a hőmennyiséget 
veszteség nélkül a tápvizbe át is tudjuk vinni, akkor a 
kivezetett gőz expanziójának megszakitása miatt elvesztett 
munka pontosan egyenlő azzal a munkáv3.1, ame:Lyet az ,i' hő 
jegyes részeinek ugyanilyen mértékü expanziója/ szolgálta-
tott volna. -

A hatásfokra nyert ,/223/ ö'sszefüggés tehát ugy módo
sul, hogyaszámlálóból elmarad az expa..."1zió megszaki tása 
miatt az elveszt ett '7 '. i' mUD-ica, de a nevezőb6l is az 
i' hő, miyel azt nem tüzelőanyagból fedeztük. Ezzel tehát 

7 tc = 
Cit 

/224-/ 

tehát a th8rmikus hs.tás'fok a legkisebb értékü tag kiesés. 
folytán jelentős mér~ékben javult. 
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h .,. 

gozgep 

---
4. elómelegítő 

~ + 
3. előmelegítő 

-- t 
2. e/őme/egjtó 

--- ~ 
1. előmelegítő 

kondenzátor 
__ cs_éJp-adékszivattyú 

''\.!;.f9CS8/2;/é gőz kondenzátuma 

187. ábra 

megC8apo-
lások 

~fárcJdt 
goz 

hűtóv/z 

Telitett gőz termelése esetén 

~ II. r 
y tc == r == '7" , /225/ 

éi hatásfok az azonos hőmérséklethatárQk között dolgozó 
Carnot f. körfolyamat hatásfokával egyező értékre javul 
fel. Ezért ezt az eljárást karl10tiiálásnak is nevezik. 
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A gyakorlatban természetesen nem végtelen sok, hanem 
- általában - csak 3-5 előmelegitőt alkalmaznak. Az elér
hető thermikus haszon és a járulékos költ.ségtöbblet alap
J án J.lyen számu előmelegitő bizonyul a leggazd.a.sagosabbnaK~ 

A hőfoknövekedés az egyes előmelegitőkben kb. egyfor-
;> 

ma.: 

A tápviz megcsapolt gőzzel való előmelegitése a ha
tásfokot minden más módszernél jobban növeli. 

c/ Ha a gőzgép T-s diagramm·ban megrajzolt munkafolyamatá
ra tekintünk, akkor láthatjuk, hogy a közegbe juttatott 
hőnek aránylag igen kis részét teszi ki a legjobb ha
tásf0ku hőrész: a tulhevitési hő /qt/. Közlése közben 
a hőmérséklet változik, tehát a hatasfok nem állandó •. 
A legjobb hatásfoka a legutoljára /a legnagyobb hőmér
sékleten/ bekerülő hőrésznek van, mivel ez tud legna
gyobb mértékü expanziót végezni. 

Rogy a bejuttatott hőnek csak ilyen jelentéktelen ré
sze hasznositható jó hatásfokkal, az a vizgőz előnyte
len tulajdonságainak tudhátó be. A hőközlés és a ther
mikus hatásfok szempontjából ugyanis előnytelen, hogy 
a vízgőz kritikus hőmérséklete igen alacsony /374°0/ és 
igya szerkezeti anyagok által elviselhető 550-6500 0-s 
expanzió kezdőhőmérséklet csak tulhevitéssel érhető ela 
Tulhevi téssel pedig a tuL11.evi tett gőz kis fajhőj e 
/e

t 
= 0,6 kcal/kg $ °C/ miatt csak viszonylag kevés hő 

juttatható a közegbe~ s ennek is csupán az utolsó ré
szei hasznosithatók a felső és alsó hőfokhatár által 
~eghatározott jó hatásfokkal. Jobb thermikus hatásfo
kot és nagyobb mUnkát lehetne elérni- olyan közvetitő 
közeggel, amelyet a felső hőmérséklet eléréséhez nem 
kell tulheviteni. Ilyen tulajdonsá§u közvetitő közeg a 
higany /Pkr =1076 ata, t kr = 1460 O/j melynek telitett 
gőznyomása 500°0 hőmérsékIetnél csupán 8,4 ata" 

Mivel az étpanzió alsó határán tulajdonságai a vizénél 
is kedvezőtlenebbak /pL 30°0 hőmérsékleten a teli tési 
nyomás 3,7 • 10-6 ata és a fajtérfogat 38000 i/kg~tart
hatat+an értékek/ olyan kombinált rendszereket épite
nek, ~elyekben a felső hőmérséklethat4r közelében Hg" 
az alsó határ közelében pedig viz a közvetitő kÖzeg. A 
rendszer kapcsolási rajza a 188. ábrán látható, munka-



diagrammját pedig a 189. ábra mutatja./Az ábrtk jelölő 
számai egyeznek./ 

vízgŐz túlhevítő 

&........!-..... JI. l/l. 

4 higan!Jgliz-gép 

hűtővíz higany kondenzátor. ~:--'f 2. 
vízgőz kazán 

higany szivattyú 

víz szivattyú 

188. ábra 

A higany alkalmazásával már komoly hatásfokjavulást 
értek el. Tartós üzemben 37 %-08 gazdasági hatásfokot mu
tattak ki, amely mintegy 5-8 %-os többletet jelent a ha
sonló teljesitményü vízgőz turbinákhoz képest. 

Hátrányként a higany magas ára, a bonyolultabb beren
dezés és a higanygőzök mérgező volta miatt szükséges fo
kozott védelem /hegesztett csőkötések stb./ jelentkeznek • 

. Alkalmazása ezért nagy telj esi tményU. alap-erőmüvek gépei
nél fizetődik csak ki. 
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Hg alSÓ} 
hetár

gó'rbéje 

T 

o 

189. ábra 

~.3 A dugattyus rendszerü gőzgép ek 

4.31 

Hg felső ha
tárgörbéje 

víz határ
/"- görbtfje 

IS 

A dugattyus gőzgép müködését a 190. ábra kapcsán mu
tatom be. Az ábrán egyhengeres, kettős müködésü, fekvő 
elrendezésü gőzgép vázlatos rajza látható. 

A kazánb61 csővezetéken érkező gőz vezetéke a gép 
beömlő szerveihez csatlakozik. A beömlő szervek nyitása 
esetén friss gőz áramlik a hengerbe és a dugattyut maga 
előtt tólja. A henger friss gőzzel va16 töltése la töl-

-tési a "dugattyu löketének bizonyos hányada alatt törté
nik, majd a gép vezérlómüve a beömlő rést elzárja. A hen
gerbe juttatott VI térfogatu és Pl nyomásu·gőz a henger 
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teljes V
2 

térfogatáig: expandál, mialatt ,a dugattyu telje::. 
löketet végez. A folyamatot ideális gépre a 191. ábrán 
rajzolt indikátordi~~ramm sZrmlélteti /eszményi indikátor
diagramm/. 

A - feltételeink szerint - adiabatikus expanzió után 
a vezérlőberendezés a gép kiömlőny{lását szabaddá teszi 
és a dugattyu a fáradt gőzt a hengerből kitolja. A fáradt 
gőz a kondenzátorba jut és a kondenzátor hütött felületeiu 
/felületi koridenzátor/,vagy hidegvizzel való közvetlen 
keveredés sorin /keverő kondenzátor/ lecsapódik. Kisebb, 
főleg jármüveken ~s~ált gőzgépek a szabadba puffognak 
ki. 

A kipuffogás végén a vezérlőrendszer a kiömlő szer
vet zárja és ismét megnyitja a beömlő szervet a következő 
folyamat töltése számára. 

A kettósmüködésü gépek dugattyujának mindkét oldalán 
a leirt folyamat játszódik le, - váltakozva. 

4.32 

A valóságos gép indikátordiagrammja az eszményi től 
jelentős mértékben eltér. 

A valóságos gépben ugyanis a beömlőszervek elhelye
zése miatt a dugattyu nem haladhat a holtyontig, hanem a 
dugattyu "felső állásában" a henge1'-fedél és a dugattyu 
felülete között bizonyos tér laz un. káros tér Vki kell 
hogy maradjon. E tér káros hatásaként a gőz kevesebb mun
kát szolgáltat, mint az e~zményi gép. ~ndaddig ugyanis, 
amig a káros tér friss gőzzel meg nem telik, a dugattyu 
"nem mozdul", jóllehet az ideális gép dugattyuja ezalatt 
már bizonyos utat tesz meg és munkát végez o' 

A káros hatás kiküszöbölésére a káros teret fáradt 
gőzzel szokás feltölteni oly módon, hogy a kiömlő szerve
ket a holtpont előtt annyival lezárj9k, ho~y a hengerben 
~aradt gőzt a dugattyu a káros térbe, kb. 3 Pl nyomásra 
sUritse. Evnél nagyobb mértékü kompresszió IpI. a teljes 
Pl nyomásig/ nem bizonyult gazdaságosnak. Hogya holtpont, 
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191. ábra 

ban a károstér már teljesen ki legyen töltve Pl nyomásu 
gőzzel, megfelelő előbeömlést szoktak alkalmazni. Az el
téréseket a 192,. ábrin szemléltettük. A fáradt gőz kom
prassziójáta IV-I vonalszakasz ábrázolja. Az r. pontban 
indul az előbeömlés. A legnagyobb gőznyomás J ~.~ / a holt
pont környezetében lép. fel. 

p 

px -tittiiltttHrtftc----,---'-~>4.,. 
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v 

192. ábra 
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Lf..322 

.k töl té,; alatt a nyomás csökken és legnagyobb értéke 
sem éri el a Pl nyomást. ~~ek oka részben a gőz áramlási 
ellenállása, reszben pedig a fojtás, melyet a gőz a beöm
lőszerveken:szenved. Fojtás azért lép fel, mert a beömlő
szervek a nyitás kezdő pillan~tában nem lehetnek máris tel
jesen nyitva Izárásl1ál zárval, hanem - müködési rendsze
rüktől függő mértékben - a keresztmetszet felszabaditása 
fokozatos. Ennek következtében a töltés teljes tartamának 
cs~~ tört része alatt van a beömlőnyilás teljesen nyitva. 
A töltés az I-II. vonalszakasz szerint játszódik le. 

A kedvezőtlen beömlési viszonyok következtében egy
részt munkaterületve.szteség lép fel, másrészt a töltés re-
lative megnövekszik. A 192. ábrából kitünik, hogya végle
ges expanzió' vonalnak az III pontban befejeződő töltés fe
lelne meg, - feltéve, a veszteség csak nyomásesésben 
jelentkezik. Igy az ::;'l! lr';nttól j obbra eső sraffozott sáv 
elv8sz. 

A veszteség mértéke a vezérlés rendszerének a függ
vénye. Legnagyobb a tolattyus,kisebb a szelepes, legki
sebb a kikapcsolós yezérlőmüvEK mellett. 

4.323 

Az.expanzió a II. pontban indul. Lefolyása az adiaba .. 
tikustól jelentősen eltér. Kezdetben az expanzió görbe me
redekebb lefolyás~~ mivel a gőz és a hengerfal közötti hő
fokkülönbség hatására a gőz1:)ől hő áramlik a hengerfalba. 

Az expanzió során a gőz hőmérséklete csök~en, igy a 
hőfokkülönoség és az átadott hőmelli~yiség is. Bizonyos nyo
máson a hőfokkülönbség zérus, ez álatt pedig a gőz hőmér
séklete már kisebb lesz, mint a henserfalé. Ettől kezdve 
tehát a hőáramlás forditott, az expanziógörbe lankásabb 
Ivisszapárolgás/. A gőz és a hengerfal között fellépő hő
áramlás lecsapód4sra vezet. Ez - a töltés alatt - a gőz-

_fogyasztás megnöv~kedését, később munkaveszteséget okoz. 
A lecsapódott gőz ugyanis már nem végezhet munkát. 

A hővándorlás megakadályozására és a lecsapódás csök
kentésére több eljárást dolgoztak ki. Ilyenek -a hengerfal 
fütése; az expanzió több hengerre való megosztása la le-
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csapódás csökken, mert mindkét hengerben kisebb lesz a gőz 
és a hengerfal közötti hőfokkülönbség, hiszen a megosztás 
következtében az expanzió határai is fele~ődnek/; tulhevi
tés alkalmazása. 

Ez utóbbi a hőfokkülönbséget növeli ugyan~ azonban a 
vándorló hőmennyiség mégis sokkal kisebb lesz, tekintettel 
arra, hogya tulhevitett gőz ~ hőátadási tényezője a 

H'k l l d' .' telitett go zene 50 - 108 -a resze csupan. 

A tulhevités mértékét csak a lecsapódás bizonyos ha
tár alá való csökkentéséig fokozzák. 

4.324 

A gőz fajtérfogata az expanzió alatt Rövekszik. Az 
expanzió végén a fajtérfogatot a nyomás értéke szabja m~g 
ll. 178. ábra/. Minél kisebb az expanzió végnyomás, annál 
nagyobb a gőz fajtérfogata. 

A hengernek az expanzió végén is be· kell foga~~ia a 
közeget. A henger és a gép mérete azonban nem fokozható 
olyan mértékig, hogy az a kondenzátor nyomásának m8gfele
lő fajtérfogatu közeget befogadhassa II kg telitett víz
gőz térfogata pl. 0,1 ata nyomáson 14590 lit.l. Ezért a 
Vh hengertérfogatu gépben a~ expanziót a gazdaságosnak mu
tatkozó p nyomásnál megszakitják és akiömlőszerv llyitá-

.sával III!. ponti nyomásesést létesitenek a ko~denzátor 
nyomásáig. Hogya holtpontba.n a kiömlórés már teljesen 
nyitva legyen, előkiömlést létesitenek. 

4.325 

A kiömlés alatt a hengerben az áramlási ellenállások
nak illegfeleló értékkel nagyobb a nyomás, oint a kiömlési 
hely latmoszféra, kondenzátorl nyomása. 

4.326 

A valóságos indikátordiagramm tehát az eszményinél 
jelentősen kevesebb munkát szolgáltat. A 192. ábrában a 
sraffozott részek elvezetésével számolni kell. 
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4.33 

/ A dugattyusgőzgép munkafolyamatának thermikus hatás
foka'lényegesen alatta marad a gőzturbináénaK. Ennek oka 
~hogy a hatásfok javitására szolgáló'iehet5ségek a du
gattyus rendszerü gépeknél csak korlátozott mért,ékben al
kalmazhatók, amint a továbbiakban részletesebben is ki
fejtjük. 

4-.331 

Az expanzió felső határá,nak Inyomás és hőmér séklet / 
felemelését több körülmény korlátozza. 

A keZdőnyomás növelésével a thermikus hatásfok javul, 
növekszik azonban a töltés' alatti lecsapódás,amint az az 
i-s diagramm /186. ábra/ alapján belátható. /Nagyobb nyo
másnál, ugyanolyan köz'-: '; ql hő esetén a 1. pont balra to-
lódik, - 3 1f 

- és igy 3. h:::'.tárgörbét már hamarabb elé.ri az 
expanzió vonala: l.' pont. Ha azonban a nagyobb nyomás mel
lett nagyobb mértékü a tulhevi tés is , a .l pont balra ,to
lódása elkerülhető, 

A lecsapódás a dugattyus gépnél igen káros, ezért a 
kezdónyomás növalése csak megfelelő mértékü tulhevités egy
idej"1 alkalmazásával lehet gazdaságos • .Az alkalmazható tul
hevitést a dugattyus gőzgépeknél az olajozási nehézségek 
és a beömlő szervek h$állósága aránylag kis értékre kor
látozzák. Ezért a dugattyus gépeknél a tulhevités alkal
mazásán~~ fő célja csak a töltés alatti lecsapódás megaka
dályozása lehet és ez szabja meg a t~hevités mértékétis. 
Az alkalmazott tulhevitési hőmérséklet általában 350°0. 
Az igen nagy teljesitményü, kéthengeres gépeknél 400°0 
fölé Ü~ mentek "már /cca 4500 -ig/. 

Az expanzió alsó nyomáshatárának csökkentése igen 
jelentős javulást eredményez. A kondeJ:1..z.ációs gőzgepek ha
tá~foka tehát indokoltan 'sokkal jobb, mint a k~uffogós 
gépe~é. 

A kondenzátorban uralkodó VakUUill nagyságát a L~tőviz 
hőmérs"éklete és a bejutó levegő rész.nyomása szabja meg. 
A bejutó levegő eltávolitására légszivattyut kell alkal<> 
mazni. A kondenzátornyomás csökkentése a légszivattyu és 
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a hütővizszivattyu munkaszükségletének megnövekedését von
ja maga után. A csökkentés mértékét a thermikus haszon és 
a szivsttyuzási munkák kiegyenlitődése jelöli meg. 

b-cl A tápviz gépből megcE?éj.polt gőzzel való előmele
gitésp és a higany közvetitőközegként való alkalmazása 
olyan hatásfo~javitási lehetőspgek, amelyek csak a nagyobo 
teljesitményü turbináknál gazdaságosak. 

4-.332 

A dugattyus gőzgépek thermikus hatásfokának javitá
sára tehát csak igen szerény lehetőségek állnak rendelke
zésre. Igy nem c'soda, ha a dugattyus rendszerü' gépek gaz
dasági hatásfoka is jelentősen kisebb mint 8. gőzturbináké' 
vagy a.z egyéb kalorikus gépeké.. A :üpuffogós 
rends:i;:erü, tolattyus vezérlésü gépek gazdasági hatásfoka 
gyakran a 10 %-ot sem éri el, a nagyobb kondenzátoros, ' 
szelepes gépek hatásfoka általában 12-20 % közötti érték 
jNagynyomásu géppel 20 % feletti hatásfokot is elértek 
már./ 

Ilyen gazdasági hatáifokmellett érthető, ha a du
gattyus rendsz,erü gózgépek jelentősége a stabil üzemben is 
egyre csökken. Egyedül a nagynyomásu - két vagy háromhen
,geres - g6zgépek alkalmazása látszik továbbra is indokolt
nak. Sőt ezek mé~ ma is elsőrendü fontosságuak olyan ipa
ri létesitményeknél, amelyeknél jelentős fütő és egyéb 
gőzs~ükséglet jelentke7.ik. Ipari célra ugyanis csak már 
munkát végzett gőzt gazdas/gos felhasználni. Igy ilyen- 1'1:..
lyekre olyan erőmüv,et kell épiteni" amelynek gőzgépében a 
gőz b. kivánt gőznyömási; laz un. ellelmyomásig/ expandál 
~supán. Xisebb gőzigényt a gép megcsapolás ával fedeznek. 

Kis teljesitményeknél a turbina rendszerü gépek vesz
teségei jelentősen felhövekednek. Igy bizonyos teljesit
mény alatt a nagynyomásu dugattyus gép már gazdaságosabb. 

A többhengeres , megosztott expamnoJu gőzgép ek egyes 
hengerei kb. azonos mértékü expanziót végeznek. A munka
folyamatnak a henger ek közötti megosztását tehát ugy vég
zik, h·)gy mindegyik henger közel egyforma munkát szolgál-
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tasson, hogy a kerületi erő. változása és a óép járása mi
nél egyenletesebb legye::}. /193, ábra/. 

L, 
p, I '\ 

ft , " aJ. L·I . --"::.J2' 
pr I LII 1'. 
,h =+01 J ~~'2 
f2 l' ._--l!= 

V 

193 . .:ibra 

A illurücafolyamat megosztás2. főleg a nagyobb nyomásu 
gőzzel dolgozó gépeknél indokolt és gazdaságos. Leggyako
ribb 8. kéthengeres elrend;?zés, rii.;kábban három és n~gy
hengeres gépeket is alkalmaznak. 

4.34:1. 

A kéthengeres gépeket tendsill é", compound elrendezés
ben sz::Jkás épiteni. Mindkét épí tési rendszernél a friss 
gőz előbb a nagynyomásu, kishenge,cbe j u~, ahol amegos z
tás::.ak 2egfelelő D nyowásif:: t'c.d expandálni. Az expandál t 

"'-' . .... r .. I --. -. ". _ , " ,,/ 

goz a reszlverbe kerul. ~ reSZlver JO~ megha~arozo~T ter-
foga tu g5zgyüj t5 tart , melyet azért alkalmaznak, hogy, 
a két henger közvetlen kapcsolatából és egymásrahatásából 
származó egyenlőtlensé kiküszöbölhetők legyenek. 

A gép indikátordiagrammja és vezérlési megoldása a 
hengerelrendezés függvénye. 

A 194 • .:ibrán tendem, a 195. ábrán pedi; compounci e1-
, ,., k' -'-h ' k ' l t l ' tb " rendezesu, _ev~engeres gepe vaz a a . a _aoo. 
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194. ábra 

A tendem gépnél a két 
henger közös forgattyura 
dolgozik. Rendszerint fekvő 
elrendezésben alkalmazzák. 

195. ábra 

A compound §ép nagyhengerének d~~attyuja a kishenge
réhez kepest 90 -al van előre-ékelve. Egyenletesebb kerü· 
eti erőt szolgáltat. Ál16 elrendezésben is kész~l. 

A háromhengeres gépek elrendezése gyakran tend·em é3 
compoundkombináci6ja. A három és elli~él több hengeres du
gattyus gőzgépek már olyan nagy teljesitményüek, amelynéJ 
a turbinarendszer gazdaságosabbnak bizonyul. 

4.342 

, A többhengeres gé'pek nagyhengerének térfogata tulaj-
donképpen az egyh~ngeres gép hengertérfogatának felel meg. 
A többi henger és szelvényei nagyobb helyigényt és több
letköltségeket okoznak. Amellett a több henger káros te
reinek összfelülete is nagyobb és a sz p bályozhat6ság is 
rosszabb. A gép telj esi tményét 19;vanis csak: ..i kishenger töl
tésének változtatásával lehet módositani. Ez a m6dszer a 
nagyobb hengerekre n~zve csak közvetett eljárás. 

A többhengeres gepek kezelése,karbantartása és i~di
tása is nehezebb, mint az egyhengeresé. 

A felsorol t hátrán:',To1c'k:al jelentős, főleg thermikus' 
előnyök állnak szemben, amelyek alkalmazásukat indokolják. 
Ilyenek: a töltés alatti lecsap6dás kisebbi az expanzi6 



végefelé a hengerfal tól fe.lvett hő a következő hengerben 
még hasznositható; a gép járása egyenletesebb. 

A dugattyus gőzgépek be- és kiömlő elzáró szervei to
lattyus, csapos és szelepes megoldásban készülnek. Mozga
tásukat a vezérlőberendezés végzi,melyne~ megoldását az 
alkalmazott zárószer-y·-tipus telj esen meghatározza. A záró
szerv-tipust rendszerint a teljesitmény és a friss gőz ál
lapot jelzői szerint választják ki. A dugattyus gőzgépek 
vezérlése a thermikus és egyéb veszteségek, továbbá a sza
bályozás és az egyenletes üzemelés szempo~tjából igen je
lentős szerepet tölt be. A vezérlések megoldására - a gőz
gépek hosszu fejlődése során - rendkivül sok, szellemes 
berendezést dolgozta..1{: ki és a "vezérlések" ::ri.ntegy külön. 
tudományággá fejlődött. 

4-.351 

A tolattyus vezérlések legegyszerübb fajtája a ka'gy
lós tolattyu •. Mozgatását a forgattyus tengely-.ce ékelt ex-

. center végzi. /L. 190. -ib ra felülnézet./ A kagylós tolat y
tyunál a nyitást és a zárást ugyanaz a szerkezet végzi. 
Nyitási és zárási viszonyai csak nagyobb töltések esetén 
kielégitőek. Az olajozási nehézségek és a csuszófelületek 
kopási veszélye miatt csak kis /8-10 ata/ gőznyomás és 
300 0 -350 0 körüli tulhevitési hőmérséklet mellett alkalmaz-

. ható. A tolattyu lökete akkora, 'hogy 'vál takozva a henger 
egyik maJd másik oldali nyílását kapcsolja össze a friss 
gőz vezetékével. A hE;mger másik oldali nyilásán a fáradt 
gőz a tolattyu mögött a tolattyuszekrénybe, ömlik. Innen a 
szabadba, vagy a kondenzátorba jut. 

A nagyobb nyomás okra való alkalmazhatósága érdekében 
a tolattyu "tehermentesitését" kellett biztositani. Egyik 
jólsikerült és amellett egyszerü tipus a körtolattyu, ame
lyet pl. 'gőzmozdonyok gőzgépén~l is alkalmaznak /196. áb
ral. 

Körtolattyus, hengeres, álló gőzgép metszetétmutat
j a a 197 • ábra / • 
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A nag~obb töltéseknél való alkalmazhatóság, a kedve
zőbb nyitási és zárási viszonyok elérésére összetett to
lattyukat ~pitettek, amelyelméI a nyitást a.z alaptolaty
tyuval, a zárást pedig az un. expanz~os tolattyuval - kü
lönválasztva - végeztetik !Meyer, Rider f. tolattyuk/. 

4.352 

A szelepes vezérlómüvekben kizárólag tehermentesitett 
szelepek használhatók, hogy nagynyomásu gőz esetén nyitá
sukhoz ne legyen szükség nagy eróhatásra, mivel az a sza
bályozó ber.endezésre nézve előnytelen lenne. 

198. ábra 

2ó2 

A 198. ábrán teher
mentesitett beömlőszelep 
metszete látható. A eőz 
a f8rgásfelület alaku 
3~eleptest felemelése 
esetén az A térből a Q 
térbe áramlik. 

A szelepek excenter
rel és bütykös tárcsá
val közvetlenül mozgat
hatók, de jól beváltak 
az olyan mozgató mecha
nizmusok is, amelyek a 
felemelt szelepet lekap
csalják az excenterről 
s a zárást rugóval vé
geztetik. (Kikapcsoló ve_ 
zérlőmüvek. lAz ütéssze
rü felütközés elkerülé
sére - a zárás helyzeté
nek közelében - olajfék 
lép müködésbe. 

A szelepes vezérlőmü
vek elanye, hogya gép.,
nek kisebb lehet a káros 
tere, kisebb a gőz foj
tása abeömlésnél, na
gyo~b nyomás és hőmér
séklet mellett, továbbá 



kisebb töltéseknél és üresjárásb9.n is jól müködnek. A bo· 
nyolult rudazatot és annak kellemetlen hatását szünteti 
meg a hidraulikusan.müködő szelepes vezérlőmü. Alkalmazá
sa főleg a gyorsjárásu gépeken indokolt. 

A 199. ábrán szelepes vezérlésü, gyorsjárásu fekvő 
elrendezésü gőzgép metszete látható. Felül a beömlő, alul 
a kiömlő szelepek vannak elhelyezve. 

Szelepes vezérlésüek, az igen jól bevált un. egyen
áramu gőzgépek is. Ezeknél a gőz beömlését szelep, kiöm
lését pedig a dugattyu vezérli a hengerfal résein keresz
tül. Előnyei: kisebb a károstere, kisebb mértékü benne a 
lecsapódás és egyszerübb a szerkezete is. Hatásfoka eléri 
a megosztott expanzióju gépekét. Müködése és szerkezete 
a 200. ábrából érthető meg. 

199. ábra 

4.353 

A csapos vezérlőmü a tolattyustól abban különbözik, 
hogyazárószerv nem sikban mozog, hanem hengerpalást 
mentén elfordul. Mozgatását reJ.1.dszerint excent er végzi. 

A 201. ábra gyorsjárásu álló ikergép /kéthengeres, 
nem megosztott expanzióju gép!/ metszete látható. A gép 
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200. ábra 

csapos vezérlésü, egyenáramu tipus. /Adatai: N = 85 LE, 
n = 600/p, Pl = II ata, tI = 250 0 C/. A csap megoldását az 
ábra külön is feltünteti. 

" I 

201. ábra 
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4.36 

Á dugattyus gőzgépek teljesitményszabályozása általá
ban a töltés változtatásával történik. IItt jegyzem meg, 
hogya dugattyus gőzgép egyik legkedvezőbb tulajdonsága a 
tulterhelhetőség. Mértéke cca 25 %./ 

Á töltés változtatása a szelep időkeresztmetszetének' 
változtatását teszi·szűkségessé, - lehetőleg minél kisebb 
fojtással. Áz időkeresztmetszet változtatása azt jelenti, 
hogy a beömlő csatorna rövidebb vagy hosszabb ideig van 
nyitva. Kis terheléseknél és nagy fordulatszám esetén a 
töltés megfelelő változtatása nagy nehézségekkel j ár •. 

Á töltés változtatásának módja a vezérlőberendezés 
megoldásától függ. Szelepeknél a nyitvatartási idő, kagy
lós tolattyuknál az ex~entricitás Itolattyulöketel vagy 
az el~kelési szög, összetett tolattyuknál pedig a tolat y
tyurészek tulfedéseinek változtatásával oldható meg. 

Á töltés változtatásra 
a sebességszabályozó Iregu
látori ad utasitást~ A gőz
gépeken centrifugális sebes
ségszabályozókat alkalmaz
nak, ezek közül is főleg a 
rugó-terhelésü szabályozó, 

··és a tengelyregulátor ter
jedt él. Ez utóbbit gyak
rabban a tolattyus vezér
lőmüvü gépeknél alkalmaz
zák. Ilyenkor a ~egulátor 
a forgattyus tengelyen van 
elhelyezve. Szelepes vezér
lőmüvü gépen a vezérten
gelyre ~kelik. A tengelyre-
gulátor működése a 202. áb
rából érthető meg. 

202. ábra 

A szabályozó az ~ ~xoentertárcsa "elékelési szögét" 
képes változtatni. A tengellyel együtt forog két suly 
12/, amelyek a centrifugális erővel és az ellentartó ~ 
rugó erejével IRI arányosan az ~ont körül el tudnak for
,dulni és a 3-3 kar segitségével a tengelyen az ~ excen-
ter tárcsát-i~ elforditják~Az elfordulás mértéke a gép 
fordulatszámával arányosa 
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Jármiiveknel es kisebb stabil gépeknel a szabályozás 
kezi uton törtenik. 

4.4 

A gőzgepek fontos szerkezeti tartozeka a. kondenzátor. 
Felepités és müködés szempontjából felületi és keverő 
rendszerben epitik. 

4.4-1 

A felüJ.eti 

bÜtóríz 
bs _ 

levegtÍ 

kondenzátoroknál a gőzből a kondenzá-
láshoz szükséges hőmennyiseg 
hidegvizzel hütött csőfala
kon keresztül vonható el. A 
203. ábrán felületi konden
zátor metszete látható. 

A belepő gőz hütővizzel 
kitöltött csőrendszer körül 
áramolva lecsapódik. A tömi
tetlenségeken beszivárgó le
vegő folyamatos eltávolitása 
a"levegő"-nyiláshoz csatlako
zó legszivattyuval, a konden
zát~ eltávolitása pedig a 
"csapadek" nyiláshoz epithe
tő tápszivattyuval törtenik. 

4.42 

A keverő kondenzátorba 
bejutó gőz hütővizzel közvet
lenül keveredik és lecsapó
dik. 

203. ábra A 4ütővizet sugárban vagy 
porlasztva osztják el a kon~ 
denzátorban. A 204. ábrán 

látható berendezésnel a hütőviz és a gőz ellenár~mban ta
lálkozik /ellenáramu kondenzátor./ 
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204~ ábra 

Az ~n. vizsugár-kondenzátornál 
/205.· ábra/ az oldalirányban beömlő 
gőz - kinetikus energiájának rová
sára - injektorhatás alapján ten
gelyiránybari hütővizet sziv fel és 
azzal keveredve lecsapódik. Ez utób
bival azonban a nagyteljesitményü 
gépeknél megkivánt, igen kis kon
denzátornyomás nem biztositható. 

4.5 A gőzturbinák 

4.51 

A gőzgépek munkafolyamatának 
turbina rendszerben való megvalósi
tása eltérést jelent a dugattyus 
géphez képest. A turbinában a hő- 205. ábra 
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energia nem közvetlenül, hanem két lépésben alákul át me
chanikai munkáváe Az ene.rgiaátalakulás lefolyása és a gőz
turbinák felépitése a 2060 ábrából megismerhető. 

A Pl nyomásu - friss - gőz az A vezetőcsatornában 
/vagy fuvókában/ P2 nyomásra expandál, miközben a hőener
giája sebességi energi ává alakul. 

206. ábra 

A körben elhelyezett, álló vezetőcsatorna-rendszert 
vezetókeréknek is nevezik. 

A nágysebességü gőzsugár a E jelü, -C tengelyre 
éke1t - járókerékre ömlik és azt lendületének rovására 
forgatja. A villamos generátor /vagy munkagép/ a turbina 
tengelyéról kap meghajtást, rendszerint közvetlen tengely
kapcsolattal. A sebességi energiának mechanikai munkává 
való alakulása tehát a járókeréken történik. 
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Egy vezetőkerék és egy járókerék egy fokozatot alkot. 
A gőzturbi'nákat a j ó hatásfok elérése érdeképen rendsze-
rint több fokozattal épitik. ' 

Ha a gőz hőenergiája a vezetőkerékben·teljesen átala
kul sebességi energiává /a teljes nyomásesés a vezetőcsa .... 
tornákban játszódik lel a fokozatot akciósnak nevezik. 

Ha az expanzió a járókerékbe is átnyülik és ott feje
ződik bej a fokozat reakciós. lA fokozaton belüli nyomás
eses miatt 8. nyomásfokozat elnev;ezést is használják.l 

Az olyan turbinafokozatot, amelyben a nyomás nem vál
tozik - csak az átáramló gőz sebessége - sebességfokozat
nak nevezik. 

4-.52 

A hőenergiaátalakulása sebességi energiára 

4-.521 

Az energiaátalakulás ezen első része a vezetőkerék 
fuvókájában indul és abban részben vagy teljesen be is fe
jeződik. A vezetőcsatorna /fuvóka/ kiképzésének olyannak 
kell lennie, hogy benne a belépő friss gőz a kivánt /Pl 
és P2/ nat árok közötti expanziója létre jöhessen. 

A folyadékok mechanikájából ismeretes, hogy az állan
dó fajsulyu áramló közeg nyomásból származó energiája igen 
JO hatásfokkal alakitható lendületté szükülő csőtoldat
ban /konfuzorban/. A sebességnövekedés - a kontinuitási 
törvény értelmében - a keresztmetszetváltozással forditva 
E;rányos. A gőz /légnemü folyadék/ ki tünően összenyomható 
közeg, igy 'a vezetőcsatornára EL kon,tinuitási törvény suly
mennyiségre felirt alakja alkalmazható csak. A vezetőcsa
tornán átáramló gőzmennyiség 

kg/mp /226/ • 

Fenti összefüggés alapján és.a gőz tulajdonságainak 
ismeretében beláthatjuk, hogy-a fuvóka kiképzését, a fuvó
ka be- és kiömlő keresztmetszetének viszonyát megállapita
ni nem egyszerü.· 
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A beömlő keresztmetszet nagyságát a gőzmenny~seg és 
a kezdeti állapotj'elzők határozzák meg. A keresztmetszet 
további kialakitására vonatkozóan pedig megállapitható, 
hogy a fuvóka keresztmetszetét eleinte csökkenteni kell a 
nagyobb áramlási sebesség érdekében. Később azonban, ami
kor az expandáló gőz nyomáscsökkenésének megfelelően a 
fajtérfogata már jelentősen növekszik,a keresztmetszet 
csökkentése további sebességnövelést nem tesz lehetővé. 

4-.522 

Megvizsgálandó tehát, hogy szűkülő fuvókában a gőz 
milyen mértékü expanzióra képes és mekkora maximális gőz
sebesség tud benne létrejönni. 

Co C 
~-

R, 

207. ábra 

A 
Q 

2g 

A 207. ábrán felrajzolt, 
jól legömbölyitett, szűkülő 
fuvókába RI nyomásu gőz lép 
be. HőtartaIma il' sebessé-
ge c • ' 

° A fuvókán történő átáram-
lás végére sebesség ~-re nö
vekszik, nyomása az expanzió 
végén /a fuvóka kilépő szel
vényében/ R, hőtartalma 
i 2ad • /Adiabatikus exp~Dzióo/ 

Az energiaegyenlet szerint 

/227/ 

Mi vel c :; ° /a .Q.-hez képest . elhanyagolható / 
a konstansokOhelyettesitése és rendezés után a kiömlési 
sebesség 

/228/ 

Mivel adiabatikus expanzióval a'munka AL = il - i 2ad és 
a /139/ összefüggés szerint 

)( 

L = re _ l (Pl v~ - P v) . ' 
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helyettesitve /228/-ba: 

c ~ V2g h /P1V1 - pv/ = ~g :"1 P1V1[/l 

Az átárarnló gőzmennyiség 

G 
f.c és - -- a 

v 
, 

l 
p~ 

IC 
V = vl /-±./ p 

G = f 

/226/ szerint 

/137/ <:lgyenletből 

, ezzel 

K-l 

_ (;-) Je J /229/ 
l 

K+l ] 
_ ~/ :t" ; /230/ 

A /230/ összefüggés szerint világos, hogy 1. minimális 
értéke a gyökös kifejezés, illetőleg a 

/2311 

kifejezés maximuma esetén lép fel /f ~ ~/; 
A/230/ egyenletet a/%-I nyomásviszony szerint deri

l 
válva, zérUssal téve egyenlővé, egyszerüsitve és rendezve 

.-lL 
iLi = I~/K-l /232/. 
Pl k Je-l 

Ez az un. kritikus ~yomásviszony, amely a szükőlő 
csőtoldatban maximálisan megvalósithatő nyomásviszonyt je
lenti. Helyettesitve értékét a /229/ egyenletbe, a szükü
lő ~sőtoldatban nyerhető legnagyobb sebességet kapjuk: 

cmax V 2g K: l Pl vl /233/ 

Ez a hangsebesség egyenlete. /Visszahelyettesitéssel 
Q és 1. értékei meghatározhatók./ 

Fl;ntiek alapján megáJlapitható, hogy egyszerü szükü
lő fuvókaesetén az expanzió csak a 
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....lL 

/-L/JC- l 
Pk = Pl· X-l i234/ nyomásig ter~ 

jeszthető ki. A gőz sebessége a hangsebességet nem halad~ 
hatja meg. 

4.523 

Amennyiben tehát az expanzióvégnyomás kivánt értéke: 

P2 < Pk ' egyszerU lekerekitett nyilás nem lesz megfe

lelő, hanem a gőz további expanzióját is lehetővé kell 
tenni. Erre a célra a fuv6kához /mintegy 6-100 -os/ bővUlő 
csőtoldatot, Ull. Laval f. csövet illesztenek, mely a nyo
más további csökkenését lehetővé teszi, miveJL a fajtérfo
gat növekedését biztosit ja. 

A 208. :ibr.án Lava..~ 'sővel ellátott fuvókát mutat be. 

f'min. 

208. ábra 

A Laval cső kilépő keresztmetszete négyszögletes, a meg
fuvandó járókerék-lapátköz alákjának megfelelően. Hogya 
gőzsugárnak a járókerékre való juttatása megfelelő szög 
alatt történhessék, a Laval f. csövet ferde levágásu tol
dalékcsővel is ellát~ák. 
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lékkal az is el van látva 
/209. ábra/. 



4-.53 

A sebességi energia átalqkulása mechanikai munká vá. 
Altalános összefüggések 

4-.531 

A vezető-csatornáóan felgyorsult ~ [kg mp/m] tömegü 
gőzsugár a járókerék lapátain irányel terelés.t szenved és 
alapátokra - az imp~zus tétel ismert összefüggése sze~ 
rint -

kg /235/ 

erőt fejt ki. /w a g6znek a lapáthoz viszonyított sebessé
gel. 

Alkalmazzuk a fenti összefüggést a j árókerék egy la
pát jára, mely u kerületi sebességgel halad és melyre a 
210. ábrán a sebességi háromszögeket is felrajzoltuk. 

Mivel a mozgás fenntartására csak a kerületi sebes
ség irányába eső komponensEk hatásosak, a továbbiakban 
csak ezeket vesszük figyelembe s igy közvetlenül a kerü-
leti erőt kapjuk. . 

A lapátokon a relativ sebesség teljes változása 

/wlu-ról O-ra, majd O-ról w2U-ra/: wlu+ w2u.1 kg gőzre 

p . = 1. /w
I 

+w2 /= l./w~ c-os ~1+w2 cos O2/ , 
-u 6U u g ~ 

A kerületi teljesitmény pedig 

N = u ') w 
v. g '--' u 

/236/. 

/237/. 

A kerületi 
másodpercenként 

teljesitmény természetesen a járókeréken 
átáramló gőz lendület-apadásával egyenlő~ 

N = u 

2 2 
Cl - c 2 

2g mkg/mp, kg gőz /238/ 
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210. ábra 

4-.532 

Az akciós gőzturbina 

4-.532.1 

Az akciós ~~őzturbinák vezetőcsator::1áiban az expanzlo 
teljes mértékben befejeződik, igya járókeréken való át
áramlás folyamán további állapotváltozás nem áll elő. 
Ezért a gőz relativ sebessége nem változik, tehát ~ ~ 
27l.j· 



210. ábra jelöléseivel - wI = w2 ésa lapátcsatornák 
és kilépő keresitmetszetei is egyenlőek fl_ = f 2 • Igy 
szerü és lehetséges szimetrikus lapátot alkalmazni: 

be
cél-

~ l = ~ 2' Ilyen egyszerüsödések folytán 

w
lu :; w2u ' 12391 tehát 

p 2 
~l 124-01 :; -w cos u g l 

és N 
2 

Pl )24-11 = -u wI cos u g 

ihvel wI cos ~l = cl cos CI. l-U Ilásd 210. ábrát/. 

2 
lu.cl,cos <Xl 

2 
124-21 N = - u 1 , u g 

más alakban 

N 
2 u 

hos al _ ]LI c 2 
124-31 u g cl cl l 

, 

A 124-31 összefüggés szerint a kerületi teljesitmény 
nos cl esetén - csak a kerületi sebesség függvénye. 
timálls kerületi sebesség mellett N = N 

- azo
Az op-

Szélsőértékszámitással: dd N 
u u 

innen Cl·C'osCX l 
u = opt 2 

Az optimális sebességviszony 

I]LI 
Cl . opt 

cos ex- l 
--"-

2 

u umax 

2 
= - Ic cos cxl-2ul 

g l 
o 

/2451 

/Közeli tő számitások esetén cos ex ~ l, tehát /~I "-
vehető.1 Cl opt 

Az optimális sebességviszonyra rajzolt sebességi három-
3zöget a 211. ábra mutatja be. 

l 
2 
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211. ábra 

A turbina maximális teljesitménye a /245/ helyettesi-
tésével 2 

N . umax 
cl 2 
-,,- cos a 

cg l /246/ 

Mivel a turbinába ve~etett 
~ -

t l · . t' N "l. e JeSl meny . = -2- , a 
o g 

kerületi hatásfok legna
gyobbértéke:

2 
r(} = cos al /247/ (ll max 

A kerületi hatásfok az ~ 
Cl 

viszony és az ex lapát
szög függvénye, 7L. 212. 
ábrán./Ugyanis 

212, ábra 

/2.43/-ból JI ~/ II / = ..... cos al - -
Cl Cl 

/248/ . 

4 .. 532.2 

Az optimális sebességviszony biztositása komoly ne
hézségekbe ütközik, mivel az llópt értékére már viszonylag 
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kisebb Pl g9znyomás mellett is többszáz m/mp adódik. Ilyen 
nagy keruleti sebesség szilárdsági okokból nem valósitha
tó meg. A munkafolyamat thermikus hatásfokának javitása 
szempontjából pedig éppen a Pl nyomás növelése kivánatos. 
Nagy hóesés feldolgozása eseten igen nagy a c1 sebesség. 
Igy a kerületi sebesség értékét a szilárdságilag megvaló
sitható legnagyobb értékre választják, hogy az optimális
hoz minél közeiebb lehessen kerülnie A megengedhető kerü
leti sebesség a járókeréktárcsa kialakitásától is függ. 
Az egyenszilárdsági .~ az azt megközelitő tárcsaalakok al
kalmazásával /213. ábra/ maximálisan mintegy 400 m/mp ke
rületisebességet lehet alkalmazni. 

Ez az érték a 
legtqbb esetben még 
mindig nem éri el 
az optimálist, s a 
különleges szerkeze
ti kialakitás elle
nére a turbina kerü
leti hatásfoka rossz 
lesz. 

Mindebből kö
vetkezik, hogy egy 
fokozatban jó ther
mikus és kerületi 
hatásfokot elérni 213. ábra 
nem lehet, tehát egy-
'fokozatu akciós /un. Laval féle/ turbinát épiteni nem ér
·demes. 

4.532.3 

Ahhoz, hogy a turbina u t kerületi sebessége gya
korlatilag könnyen megvalósi~Rató értékre csökkenjen, a 
cl sebesség ért.ékét kell csökkenteni, mégpedig nem a mun
kafolyamat határainak zsugoritásával /rossz thermikus ha~ 
tásfok/, hanem a munkafolyamat több fokozatban való meg
valósitása által. Ha ugyanis a telj es hőesést több foko·
zatra bontják, . - lehetőleg ugy, hogy az egyes fokozatok 
egyforma mennyiségü munkát szolgáltassanak /214. ábra! -
akko~ az egy fokozatra eső,~őesés csökken. 
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p 

LI. Lt.=Ln.=Lm.=L/y.=Lv. 
t---~ 

8 
VO 

Ha a fokozatok 

I il 
cIn = 91,5 V 

értéklire csökken. 

Ezál tal az u opt n 

L". 

LIV. 
L 

214. 

száma n-- , 
- i 2ad 

= n 

CIn· cos ct l 
2 

V2 
V 

ábra 

akkor az abszolut sebesség 

cl 
/249/ v;; , 

Cl cos LX l 

2 VU ' 
/250/ 

lesz, mely n kedvezően választott értéke mellett gyakor
latilag már megvalósitható. 

4.532.4 

A hóesés több fokozatra való megosztása természetesen 
meg drágit ja a turbinát. Különösen az akciós rendszernél 
tetemes az árnövekedés, mert minden egyes fokozat - ugy
szólván:" kiilön turbinaként fogható fel. Jól látható ez a 
215. ábrán, amelyen a lapátkoszoruk és vezetókerekek ki
fejtése és a nyomásnak és sebességnek az egyes fokozatokon 
belüli változása is fel van tüntetve. 

Több nyornásfokozatu, akciós turbináknál /un. Zoelly f. 
turbináknál/ az egyes fokozatok után nagyobb teret hagy
nak, hogya sebesség a kezdeti értékre csökkenhessen. 
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c, 
""y" pr 

I 

;'w11~ \ Wo: 
I il '""t- 2 l 

I II \. : ! / 
I \1 / 

: " II f.z : I lj il I .... ...., 

I li!!. 
I II l I 
! 1/ I l 
[ lJ' 

215. ábra 

A 216. ábrán 3 fokozatu akciós turbina vázlatos met
szete látható. 
/Az ábrán l a Pl nyomásu gőz elosztó tere, ~ az első foko
zat vezetőkereke, 2 az első fokozat járókereke, 4 a máso
dik fokozat vezetőkereke, 2 a második fokozat járókereke, 
&-2, a harmadik fokozat, ~ a P2 nyomásu gőz kiömlőtere, 
2 tengely, 10 tömitések, II turbinaház./ 
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4.532.5 

Lényegesen olcsóbb és ked
vezőbb megoldást lehet talál
ni az optimális kerületi se
besség csökkentésére több se
bességfokozat alkalmazásával. 
Az olyan akciós turbinát, 
amely a rendelkezésreálló hő
esést egy nyomásfokozatban és 
több sebességfokozatban dol
gozza fel, Curtjs f. turbiná
nak nevezik. A két sebesség
fokozatu Curtis turbina elren
dezését mutató 21'? ábrán a. 
nyomás és a s~bességdiagram
mot is feltüntettük. 

Az ábrából láthat·ó,· hogy 
a második vezetőkerékben ex
panzió nincsen, hanem az csu
pán a sebesség irányának meg
forditására való. 

A Curtis turbina két /rit-
216. ábra kán három/ futókoszoruja egy 

dobon van kiképezve. A dobot 
a turbina tengelyére ékelik. Rét sebességfokozatu turbina 
sebességi háromszögét a 218. ábra tünteti ·fel. Az. első fo
kozatból c 2 sebességgel kilépő gőzsugár a vezetőkerék ben 

irányt változtat és ci irányában lép a második fokozatba. 

A Curtis turbina· optimális /~/ viszonyának megálla
c 

pi tása céljából felirjuk a kerületi telj esi tm~nyt: 

N .l± L w = u /w + w + w' + w' / , /251/ u g u g lu 2u lu 2u 

Mivel wlu 
w

2u = Cl cos al - u 

és w' 
lu 

w' 
2u Cl cos CX l - 3u 
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Nu ~ 4 ICI cos ex. l ... 2u/ 

/252/ 

és más alakban: 

N 
u = 

4 
g 
u/2 u /. 2" ~, • cos o: - - cl ,t:I. \.), 

cl l Cl· r l 
/253/ 

A legnagyobb kerületi telje
sitményhez tartozó kerületi 
s~bességet széls6é~tékszámi
tással határozzuk meg. A szá
mitás mel16zésével' 

/":d-/ 
c lopt 

cos' <:);1 

4 

/254/ 

Az u t értékét a kerületi 
telj2-~ltm~ny /253/ összefüg
gésébe helyettesitve, a ma
ximális teljesitményre 

, 2 
cl ' 2 

N = -- • cos lX l u 2 g össze-

függést kapjuk, 'mely ugyan
akkora, mint sebességfoko
zat nélkül. A sebességfoko
zatok alkalmazásával tehát 

218. ábra 

p. 

217. ábra 
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sem többletmunka, sem kerületi hatásfokjavulás nem jár, 
pusztán a legkedvezőbb kerületi sebességet sikerült csök
kenteni. 

A fellépő veszteségek következtében azonban a Curtis 
turbina hatásfoka a fokozatok számával romlik /219. ábra/. 

~8r-~---.--~~~~---r-!~---r--' 
z.:=-~,I 

as o. 6 0.7 0.8 ag 

219. ábra 

Főleg sokfokozatu turbinák első részeként, önállóan 
pedig rendszerint segédberendezések hajtására alkalmazzák. 

A 220. ábrán egy kétfokozatu Curtis kerék látható, 
amely jobboldali tengelyvégére ékelt szivattyuval un. tur
b6tápszivattyu egységet alkot. 

A 221. ábra kétfokozatu Curtis turbinát mutat be 

IN = 400 kw, n = 7500/p/ • 

. Jelölések : 1. járókerék, ..s hajtómü, .l tengelykapcso16 • .Az 
ábra felső részén a fó-elzár6 szelep látható, a jobbold,a
li képen pedig a beömlő fuvókarendszert lehet látni. 

Az akciós turbinák első fokozata részleges beömlésü. 
A fuvókarendszerből fuvókacsoportokat képeznek ki. 
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220. <ibra 

Ezek valamelyikének elzárás ával a turbina mennyiségi 
szabályozása fojtás nélkül válik lehetővé. Emiatt a Curtis 
turbinát első /szabályozó/ fokozatként szivesen alkalmaz
zák a nagyobb turbináknál is. 

A 222. <ibrán N = 3200 kw-os /n = 3000/p/ teljes~t
ményü megcsapolt, több fokozatu akciós gőzturbina metsze
te látható. 

Szabályozó fokozatként itt is Curtis kereket alkal
maznak. Az ábrán jól látható - különösen a megcsapolás 
utáni, kisnyomásu részen -, hogy a gőz expanziója során 
bekövetkező fajtérfogat-növekedésnek megfelelően az átöm
lő csatornák is bővülnek. 

4.532;6 

Az akciós gőzturbinákat a cl sebesség és ezzel a la
pátokon fellépő veszteségek csökkentése és egyéb előnyök 
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érdekében kismértékü reakció-fokkal készitik s igya tur
bina vezetőcsatornájában az expanzió csak kb. 90 %-ig megy 
végbe, s a lapátok sem lesznek teljesen szimmetrikusak. 

Igen nagy hóesés feldolgozására gyakran olyan nagy 
fokozatszám adódik, hogyaturbinát több házas kivitelben 
épitik meg. 

4-.533. 

A reakciós rendszerü gőzturbinák 

4-.533.1 

A reakciós gőzturbinák vezetőkerekében, az egy foko
zatban feldolgozandó hőesésnek csak egy része - rendsze~ 
rint a fele - alakul át Jendületté. Az expanzió másik ré
sze a járókerék futóGB~ :rnáiban játszó<Íik le. 

A vezetócsatornában lefolyó átalakulásra vonatkozóan 
irható: 

i 
r /255/ 

ahol c 2 az érkező gőz sebessége. A járókerékben a leját
szódó expanzió hatására a relati v sebess.ég növekszik: 

2 2 
\"2 - wI 

i - i - A /256/ r 2 - 2 g 

ahol wl a belépési, w2 a kilépési relativsebesség. 

A járókerékre eső hőesésnek a teljes hőeséshez va.ló 
viszonyát reakciófoknak nevezik. /~/ 

i - i r 2 /257/ 

A járókerék futócsatornáiban tehát a gőz további expanzió
ját biztositani kell. 
Ezért a reakciós turbinák járókerék-lapátozásánál 

f 2 < fl /P2>pkritikus, a fokozaton belüli, 
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A vezetőkerék és a járókerek közötti résben /223. 
ábrán s / a nyomás p > p , s emiatt a járókerékre - a 
tengelyirányu nyomás{ülön~ségből - axiális erő is hat. 

223. ábra 

2 2 2 
cl - c 2 = w2 

4.533.2 

A reakciós gőzturbiná
kat többnyire r = 0,5 re
akciófokkal készitik. Eb
ben az -esetben 

2 2 2 2 
cl - c 2 w2 - wI 

= 2 g 2 g /258/ 

és igy 

2 
- wI /259/ 

Fenti egyenletet a cl = w2 ' wI = c 2 felvétel kielégi
ti. Ennek alapján megrajzolhato a reakcl.ós turbina sebes
ségábrája /224. ábra/. 

224. 

A sebességábra szerint: 

"lu = cl cos (Xl -u 

vi = cl cos Ct l 2u 

ábra 

/260/ 

/261/ 



Ezekkel l ct
l -u) /262/ p = -. (2 cl cos 

-u' g 

N 
u 

-u) /263/ = - (2 cl cos ex l u g 

A legnagyobb telj esitmény értéke - szélsőértékszámitással 

az uopt .= cl cos o: l ' 

értéknél adódik. 

/264-/ . 

Összevetve az akciós turbináknál nyert értékkel meg
állapithatjuk, hogy annak ez a kétszerese, s igy az u t 
biztosiiása terén a helyzet lényegesen rosszabb. op 
Ez azzal a gyakorlati következ-
ménnyel j ár;' hogy ugyanakkora 
hőesés feldolgozására, ugyan
akkora hatásfok eléré u>""', - re
akciós rendszerben - bok.K3.1 több 
fokozatu turbinát k ell épi te.ni. 
Az optimális esetre rajzolt se
bességi háromszöget a 225. ábra 
mutatja. 225. ábra 

A reakciós gőzturbina kerületi hatásfoka: 
2oc l' .cos c( -u 

17 _ Nu _ u . l /265/ 'u - N
b

,- g Nb 

A bevezetett teljesitmény a teljes fokozati hőeséssel 
egyenlő 

2 
.c 

= --2.:..... 
2 g ~ 

Helyettesitve és rendezve: 
u 

2 cos al - c'l 
(co / cl)C 

c 
A ~ viszonyszám a reakciófok függvénye. 

Cl 

/266/ 

/267/ 

Ugyanakkora reakciófok mellett tehát a kerületi ha
tásfok változása (J:!. fv-ben) szintén pa.rabolikus. 
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(_u) = cos ex l 
C~ opt . és 

.i. 2 2 2 
l c. cl C 

o t , o 2 
r = 2 ese en ~ = ~ tehát ---2 = 2 helyet-

cl 
tesitéssel: 

7umax 
COS 2 ex l . értéket kapjuk. 

Az rJe = 77 (JL) összehasonli tó diagrammját a 226. 
{u (u cl 

ábrán láthatjuk. 

226. ábra 

lában csak álló és forgó 

4-.533.3 

A reakciós gőzturbinák
nál a réstulnyomás miatt rész
leges beömlést alkalmazni nem 
lehet. Mivel a vezető- és a 
futócsat0rnákban ugyanolyan 
energiaátalakulás folyik le 
a sebességábrájuk teljesen 
szimmetrikus és ezért szerke
zeti kia,laki tásuk is egyezik. 
Igy nincs is értelme a merev 
megkülönböztetésnek és álta

lapátkoszoruról beszélnek. 

A teljes beömlés kö~etkezményeként az első reakciós 
fokozatnál a lapát kialakitása terén nehézségek mutatkoz
nak. A beömlő keresztmetszet ugyanis nagyon kicsire adódik, 
mivel a beömlő gőz nyomása Ipll nagy, fajtérfogata pedig 
igen kicsiny. A beömlő keresztmetszet alakja körgyürü, 
melynek vastagsága a lapát hosszával egyenlő. Mivel az át
mérő kb. adott laz u t és az üzemviszonyok által igényelt 
fordulatszám követke~~ebenl és a szükséges keresztmetszet 
kicsi,· gyakran szinte megvalósithatatlanul kis iapáthosz
szak adódnak. 

4.533.4 

Ennek a problémá~ak a megoldására, továbbá a turbina 
hosszát csökkentendő, a hóesés első részét Curtis keréken 
és esetleg további akciós fokozatokban dolgozzák fel /ve-
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gyesrendszerü turbinák/. A reakciós rész már csak akkor 
következik, amikor a gőz fajtérfogata elég nagy. 

4.533.5 

A re~kciós turbinák szerkezeti felépitése egyszerü. 
Az álló lapátkoszoru a turbina házöntvényébe, a futókoszo
ruk pedig lépcsőzetes, vagy kupos, dob-alaku forgórészbe 
vaILTJ.ak befüzve. 

A 227. ábrán N = 35000 kw /n = 3000/perc/ teljesit
ménrJ vegyesrendszerü turbina metszete látható. 

227. ábra 

A Curtis kerék után 6 akciós fokozat következik /nagynyo
másu részi az első megcsapolási helyig, majd 6 reakciós 
fokozat a második gőzeIvétel helyéig. 

Végfokozatként - az elvé~eli viszonyok miatt - ismét 
akciós rendszerüt alkalmaztak. 

Jellegzetes dobépitésü vegyesrendszerü turbina 
IN = 3500 kw, n = 3000/p/ metszetét mutatja a 228. ábra. 
Az első fokozat Curtis kerék, majd reakciós fokozatok 
következnek. 
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228. ábra 

Itt emlitem még meg, hogy a viszonylag jobb helyki
használás érdekében reakciós turbinákat radiális átömlés
seI is készitenek. Radiális átömlésü reakciós turbina 
egyik megoldásának vázlata a 229. ábrán látható. 

góz kilépés 

/1 

goz --vo...._-"I\I r:::!:::::::IIiF~~::;;":;:;;:Ií' beáramlás 

gőz kilépés 
229. ábra 
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4.534 

Az akciós és a reakciós rendszer összevetéséből meg
állapitható, a nagynyomásu részen, kis mennyiségü gőz fel
dolgozása és a mennyiségi szabályozás megoldhatósága te
kintetében az akciós turbina előnyösebb. A kisnyomásu ré
szeken az egyszerübb szerkezetü reakciós turbina használ
ható jól. Az elérhető hatásfok tekintetében nincs közöttük 
lényeges különbség, mindkét rendszer egyaránt jól használ-
ható. . 

A gőzturbinák veszteségei 

4.54-1 

A 230. ábrán t ö b,)±': ·'1zatu akciós 6őzturbina i-s dia
grammjának a valóság2an való alakulását láthatjuk, melyen 
a veszteségek mértékét é·s hatását j ól követni lehet. 

A turbina 25 ata nyomásu It = 3900 C hőfokul gózének 
nyomása, a beömlési veszteségek következtében mintegy 10%
al, kb. 22,5 ata értékre csökken le~ A gőz expanziója te
hát a B pOhtból indul. 

A turbinában adiabatikus expanzióval - a kondenzátor 
p = 0,1 ata nyomásáig ~ Et = 236,5 kal hóesés volna el
é~hető lA ponti. 

A hóesés ht részét -p = 5 ata nyomásig - kétfokozatu 
Curtis keréken Rivánják feldolgozni, a többit pedig 6 ak
ciós fokozatban. 

A Curtis kerékre jutó esés ideális esetben ht lenne, 
ehhez.azonban az expanziónak az A pontban kellene befe
jezódnie. A veszteségek következ~ben az ezpanzió végpont
ja Al-be tolódik •. 

4.542 

A gőznek a turbina vezetócsatornájában való átáram
lása folyamán áramlási veszteségek lépnek fel. Áramlási 
veszteségek a gőznek önmagában, a csatorna falán való sur
lódásából és a leválásokból Ilengésekbőll erednek, s az 
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áramlási sebességgel függnek össze. Ennek következménye
ként a vezetőcsatOrnából kilépő sebesség a számitottnál 
kisebb ICI = 'f cl, s a rendelkezésreálló energia egy ré-, o 
sze elvesz: 

2 
C 

o 
2 g 

• A , 12ósI 

A fuvóka vesztesége hővé alakul, s ennek következtében az 
expanzlo alatt az entropia növekszik. Ezért a Curtis foko
zatba jutó gőz expanziója az Al pontban --fej eződik be. 

A vezetőcsatorna veszteségek csökkentése helyes mére
tezéssel és simára munkált csatorna falakkal lehetséges. 

4.543 

A gőz a vezetőcsatornából a lapátokra áramlik. A lapá
tokon való átáramlás közben szintén veszteségek lépnek fel; 

. Ih a futó, h a vezetőIapátoni, mivel ö gőz a lapát élé
b~ hasába ütiözik, a lapátokon és önmagában surlódik, ör
vénylések lépnek fel. 

231. ábra 

A veszteségek az 
áramlási sebesség 
csökkenését okozzák, 
amellyel már a mérete
zésnél számolni kell. 
Pl. akciós turbinánál 
w 2 = l/l wI 1 ljf-;; 0,95/, 

s igy a valósfigos se
bességi háromszögek a 
231. ábra szerint ala
kulnak. 

Természetesen a megadott ~ faktor arányában az ösz
szes eredményeket módositani lehet. 

A lapátveszteség igy 

h = A s 

számitható: 
W 2 
l· 2 

2g II - lj! I; 12ó91 

A Curtis kerék irányterelő l~pátkoszoruján fellépő veszte
ség a 1217. ábra jelöléseinéli: 
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A ( 2 ,2) c 2 - cl 
= ----~----~--2 g 

/270/ 

A lapátveszteségek csökkentése alkalmas profilok válasz
tásával, helyes méretezéssel és finomra munkált lapátfe
lületekkel lehetséges. 

A második lapátkoszorut elhagyó gőznek még c 2 sebes
sége van /L. 217. ábrin/, .9 az ebből számítható lendüle
te feltétlenül elvész. Igy az un. kilépési veszteség 

2 
A c

2 
h = -- /271/ a 2 g 

Optimális esetben a kilépő sebességnek nincs hatásos kom
ponense /c 2u = 0/, értéke azonban tovább csökkenthető,mi-

vel a kivánt mennyiségü gőznek a turbinán át kell áramol
nia .• A kilépési veszteség értéke 2% körüli. 

4.545 

Az akciós turbina járókerekének tárcsája és a reak
ciós turbina dobja a kö~nyező gőzben forog, benne surló
dik. Emellett a részleges beömlésü turbinák lapátai a kör
nyező gőzt kavarják. A kavarási és a surlódási munkával 
arányos veszteségeket tárcsasurlódási és ventillációs 
veszteségnek Ih / nevezik. Számitására közelitő képletek 
szolgálnak. rv 

4.546 

Mindezen veszteségek hővé alakulnak vissza, s a lapá
tokon való átáramlás közben az entrópiát j~lentősen növe-

. lik. Igya 230. ábra kapcsán vázolt példánál a Curtis ke
rék utáni első fokozat expanziója nem az Al' hanem - a 
hőveszteségek hővé visszaalakulása miatt - az Ac pontból 
indul. A Curtis turbinában roegvalósuló hóesés vaIóságos 
értéke tehá~ csak h .• 

-l 
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A továbbiakban·rendelkezésre álló elméleti hőesést 
/Rt MD,NDI 6 fokozatban, hasonló veszteségek mellett dol-

gozza fel a turbina, és az utolsó fokozat veszteségeit is 
beleszámitva összesen H. hőesést valósitott meg. 

l 

A rés és tömitetlenségi veszteségek Ihtl különösen 
reakciós turbináknál jelentősek. A résveszteséget reakciós 
turbináknál a gőznek az állólapátok és a dob, továbbá a 
forgólapátok és a ház közötti réseken - a lapátok megkerü
lésével, munkavégzés nélkül - a következő fokozatba való 
áramlása okozza~ 

Tömitetlenségi veszteség mindkét turbinafajtánál fel
léphet, mert a gőz a fokozatok között és a válaszfalak 
mellett a tengely tömszelencéin kiáramlik. 

A rés minimális méretét a gyártási és szerelési pon
tosság és az üzembiztonság szabja meg. 

232. ábra 

4.550 

A tömitetlenségi veszteségeket külön
böző rendszerü labirint-tömitések alkalma
zásával csökkentik 1232. ábra/. 

4.548 

A mechanikai veszteségeket jh 1 a csap
ágysurlódási munka, a szabályozó~erende
zés és áz ola~szivattyu munkaszükséglete 
okozza. Értéke a teljesitmény függvényében 
1-2,5%. 

4-.549 

A turbina természetes lehülése során 
távozó hő mennyisége nem jelentős. A ki
sebb gépeknél a lehülési veszteségeket a 
mechanikai hatásfokba foglalják. 

A felsorolt veszteségeket hatásfokok segitségével le
het figyelembevenni: 

299 



A belső hatásfok: 
~ 

=r:--' elm 
/272/ 

a tárcsasUrlódási és résveszteségeket veszi figyelembet mi
vel a belső munka /Lb / ezen veszteségekkel kevesebb a ke
rületi munkánál/L /. 

u 
A belső munkából csak mechanikai veszteségekkel csök

kentett érték: az effektiv munka /L / jut el a tengely-
k l

,· e apcso Olg. 

4-.552 

A mechanikai hatásfokkal 

a mechanikai veszteségeket lehet felmérni. 

4-.553 

Az effektiv hatásfok, 
L = ..",..;;.e __ 

Lelm , 
a turbina összes v,eszteségei t figyelembe veszi. 

4-.554-

-
/273/ 

/274-

A gazdasági hatásfok_ a munkafolyamat thermikus hatás
fokát is magában foglalja s a turbina gazdaságosságának 
abszolut mérőszáma. 

AL 

'7 == _e = ~t ·"lb . 7}m g ql { 
/275/. -
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4-.555 

A gőzturbinákban lefolyó energiaátalakulás -mint 
tudjuk - két lépésben megy végbe. Ennek következtében az 
energiaátalakulással kapcsolatos veszteségek is kétszer 
jelentkeznek. A dugattyus gépben viszont az átalakulás 
közvetlen, tehát ugyanezen körülmények között a turbiná
nak rosszabb hatásfokkal kellene dolgoznia, mint a dugat y
tyus gépnek. 

A gczturbinák gazdasági hatásfoka a gőzgépekét a'zert 
haladja meg mégis, mert a hatásfok javítására szolgáló 
eszközök közül legtöbbet és legnagyobb mértékben a turbi
náknál lehet alkalmazni~ 

4.555.1 

A gőznyomás növelésének nincsen akadálya s több fo
kozatban nagy nyomásesés is gazdaságosan és nem tul drá
gán dolgozható fel • 

.A 'nyomás növelésével az expandáló gőz hamarabb éri el 
a határgörbét, hamarabb kezd lecsapódni. A lecsapódó gőz 
veszteségetis jelent, me:rt munkát már nem végez o Jelen
tősebb hátrány azonban a hatásál'a fellép ő lapátroncsoló
dás lerózi61 és lapátkopás, mert a turbina lapátait hamar 
tönkreteszi. A lecsapódás csökkentését - mint tudjuk - a 
gőz tulhevitésével lehet elÁrni~ A turbinák jelenlegi 
lapátanyagaira maximálisan kb~ 550-600

0
C tulhevi~ési hő

mérséklet engedhető meg. Ilyen nagy mértékü tulhevités 
mellett a kazánnyomás a lecsapódás határának eltolódása 
következtében jelentősen növelhető s a korszerü-erőmüvi 
turbináknál a 100 ata-t is megha~adja. 

Előfordul azonban, hogy az alkalmazott friss-gőz ál
lapot jelzők és kondenzátornyomás mellett az expanzió vé
gén a lecsápódás már káros mértéket ölt: 10-15 %-nál na
gyobb. Ilyen esetben ujratulhevitést szoktak alkalmazni 
ugy, hogy majdnem a határgörbéig expandáltat ják a gőzt az 
,egyik turbinarészben Inagynyo.másu fokozat l? maj d ki veze
tik és változatlan nyomáson tulhevitik. !Le 233. ábrán BI 
pont.1 

Ezáltal a gőz állapota az i-s diagrammba:n jobbra to
. lódik a.ll!l.Yira, hogy - ugyanazon a 0,04- ata kondenzátor-
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nyomásra expandáltatva - az 
expanzlo végén lecsapódása 
nem éri el a káros mértéket. 
A gőz ujratulhevitését vagy 
a kazán füstgázaival, vagy 
friss gőzzelfütött hőki
cserélőkben végzi. A 234. 
ábra kazán füstgázokkal 
történő, a 235. ábra pedig 
friss gőzzel való tulhevi
tés kapcsolását mutatja. 

4.555.2 

A gőzturbinák fokoza
taiban az expanzió az al
só nyomáshatárig 10,03-
0,04 atal teljesen lefoly-
hat, mivel a gőzturbinák
ban a nagyobb fajtérfoga
tok feldolgozásának nincs 
akadálya. A dugattyus gé
peknél viszont akisnyo
másu részen nyomásesést 
kell alkalmazni, s ez, 
mint tudjuk, munkaterü
let veszteséget jelent~ 
Szokásos ezért a me~08Z-

tú/
hev/tó-.. 

tápvíz 

_I}agy
nyomasu . 

t t(jrbina 

tÍjra túlheyítésre 

i /tea/lkq 
800 r--'--,-. 

A fOO~to 
, 1,50 CO 

7~r-H: ~~----+---,~-4 , 
I 
I 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

5S0r-~, -~--~\r+--

I 

O!?-' _--+-_---:%. 
500r-r-~--~-r--~+---~ 

s kcal/ kq. 1(0 

233. ábra 

k~$P!lpm~ú 
t(jrbina 

kondenzátorba 

234. ábra 
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235. ábra 

4.56 

A gőzturbinák szabályozása 

4.561 

tott expanz~oJu gőzgé
pek kisnyomásu hengere 
helyett turbinát alkal
mazni. 

4.555.3 

A tápviz gépből meg
csapolt gőzzel való elő
melegitése ugyszólván 
teljesen, a más folyadék 
gőzének közvetitő közeg
ként való alkalmazása 
pedig kizárólag a nagy
teljesitményü turbinák 
területére esik. 

A szabályozó berendezés a kondenzátorra dolgozó gőz
turbinák üzemében a gép fordulatszámának /a terheléstől 
függetlenül/ állandó értéken való tartására szolgál, /for
dulatszámszabályozók,/. Az olyan gőzturbináknál, amelyek
nél a gőzmennyiség egy részét ipari célokra elvonják /gőz
elvételes turbinák/ vagy a turbina teljes gőzmennyiségét 
feIhasználják a turbina végnyomásán /ellennyomásos turbi
nák/, a gőz nyomásának szabályozására is szükség van /nyo
másszabá~yozás/. 

4.562 

A fordulatszámszabályozó berendezés a turbina telje
sitményét !hőesését/ mindig a terhelésnek megfelelő ér
tékre állit ja. A szabályozást a beömlő gőz fojtásával és 
a beömlő keresztmetszet változtatásával /mennyisé;i szabá
lyozás/ lehet megvalósitani. 

Az egész gőzáram fojtása esetén a beömlő gőz hőtar
talma állandó marad, nyomás~ azonbar. a fojtás mértékébe~ 
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lecsökken és igya turbimí'.:.a áramló gőz mennyisége meg
változik. A fojtás követ~d3tében tehát az i-s diagrammban 
a beömlési pont vizszintesen jobbra tolódik /1. 230. áb
ra/ a megvalósitható hőesés csökken. 

A mennyiségi .szabályozásnál a turbínába ömlő gőz ál
lapota változatlan marad, csupán a gőz mennyisége változik 
a szabályozó fokozat fuvókáinak elzárása következtében. 
Egyes fuvókacsoportok kiiktatása azonban nem ad lehetősé
get a folYB:matos szabályozásra. A lépcs.őkön belül a szabá
lyozás fojtással történik. 

Az un. egyesitett szabályozás akciós vagy vegyes rend
szereknél alkalmazható. Ezeknél az üzemi terhelés környe
zetében mennyiségileg 1/2 terhelés alatt pedig fojtással 
szabálYozn8.k • 

A gőzelvételesés ellennyomásu turbináknál azelvétel 
helyén a nyomás állandó értéken tartásárá még nyomásszabá
lyozót is alkalmaznak. 

A nyomásszabálYDzás következtében a turbina teljesit
ménye is megváltozik. Ezért az elvételes turbináknál a 
nyomasszabályozást és a fordulatszámszabályozást nem lehet 
egymástól szétválasztani. Az elleWQyomásu túrbináknál vagy 
csak fordulatszám szabályozás, vagy csak nyomásszabályozás 
valós:ltható meg. 

4.ó A gőzgépek fejlődésének rövid áttekintése 

4.61 

A gőz energiájának felhasználása igen hosszu multra 
tekinthet vissza. 

Az első kipuffogá.ssal müködő gőzgépet Papin szerkesz-· 
tette /1706/, amely rövid ideig üzemben is volt és malom 
hajtására használ ták. 

A dugattyus rendszerü gépek első komoly gyakorlati 
sikerét Nevrcomen gépei érték el s 1770-ben már több mint 
100 gépe volt üzemben Angliában. Gépehimbás mechanizmus
.sal mQ~ödött, szivattyus hajtására alkalmazták. 
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Tudományos értékü vizsgálatai alapján Watt igen nagy 
mértékben járult hozzá a gőzgép ek fejlődésehez. Ő válasz
totta szét először a kazánt, a gépet és a kondenzátort. 

A lecsapódás csökkentésére ő alkalmazta először a 
hengerköpeny . fütését. Később kettő,smüködésü gépet is épi
tett /1763-1794/.· Ő alkalmaz először lendi tőkereket és 
automatikus szabályozót. 

A forgó mozgásra való áttérést először Polzunov java
solta /1763./ s az általa épitett gép /1766/ j ól müködött. 
A forgattyus hajtómü alkalmazására Pickard tett javasla
tot /1779/. 

A további fejlődést a gőzgépek által az iparban /bá
nyászat, kohászat, textilipari létrehozott, óriási átalaku
lása siettette. A hatásfok javitása és a szerkezeti tök~
letesités terén értékes munkát végzett Evans, Perkins, 
Hoolf, Zeuner és Smidt. 

Já~müveken 'való alkalmazásán Clignot /1769/ és Evans 
/1772/ munkálkodott. Az első üzemképes gőzkocsit Threvithik 
épitette ISOl-ben. Ő javasolta először a vaspályán való· 
vontatást is. A vasut nyilvános fejlesztése előtt Stephen-
son gőzmozdonya nyitott utat. Hajóban való alkalmazás te
rén Fulton és Livingston végzett uttörő munkát. Az első 

gőzhajó lS19-ben k~lt át az Óceánon. 

Hazánkban az első gőzgépet a Röck Gépgyár készi~ette 
1858-ban J az első lokomobilt lS59-ben. A Láng . Gépgyár fő
leg stabil gépek épitésében ért el sikereket, már lS91-ben 
4150 LE-s gépet gyártott a diósgyőri hengermü részére. 

4.62 

A XIX. század vegen megjelenő Diesel mótor még JO 
ideig nem tudta befolyásolni a dugattyus gőzgépek alkalma
zását. A hatásfok javitásának igénye azonban mindjobban 
':lövekedett. 

A jobb hatásfo~kal kecsegtető gőzturbina megépitésé
re Laval tett javaslatot, s gépét lS83-ban meg is épitet
te • Tőle függetlenül épitett turbinát Parso nslS84·-':)en. 
Mellettük, Rateau és Zoelly nevét kell emli tenünk.Z,:,elly 
akciós turbinák terén végzett tevékenysége i.sen nagyjeleY!
tőségü volt. 



A turbinákfejlődése aránylag gyors volt, 1912-ben 
már J5000 LE-s egységek is voltak működésben. A határt el· 
jesitmény rövidesen ~OOOOO kw-ig emelkedett, s a Szovjet
unió LM2 és Kirov gyárai - teljesen önálló utakon - épi
tettek is ~lyen teljesitményü egységeket. A turbinákat 
tengeri hajókon is rövidesen nagy sikerrel alkalmaz ták. 

Hazánkban190J-ban helyezték üzembe az első gőztur
binát. A Láng Gépgyár 1905-ben épiti az első magyar tur
binát. 

A gőzturbinák elméletének alapvető összefoglalásával 
és sokrétü kisérleti eredményeinek feldolgozásával Bánki 
Dónát uttörő tudományos munkát végzett. 

A Láng Gépgyár önálló elvek szerinti gyártásának si
kerét bizonyit ja, hogy turbinái'külföldön is keresettek. 
5. fejezet. 

A gázturbinált. 

5.1 Alapfogalmak 

5.11 

A,gázturbina gázalaku közvetitő közeggel dolgozó hő
erőgép. A "gázturbina" elnevezés alatt rendszerint nem 
csupán a turbina értend5, - amelyben a közeg hőenergiájának 
munkává való alakulása végbemegy, - hanem a munkafolyama
tának megvalósitásához szükséges gépekkel és berendezések
kel ellátott egysége. 

5.12 

Maga a turbina működési elv és rendszer, felépités 
és szerkeze~i elemek tekintetében a gőzzel dolgozó turbi
nától csupán a közvetitő közegek eltérő tulajdonságainak 
megfelelő mértékben különbözik. A hőenergiának mechani
kai munkává alakulása itt is két lépésben megy végbe, s a 
közeg a turbinába-vez'etés pillana.tában már tartalmazza az 
átala.~i tásra szánt összes hőt. A hőközlés a g·ázturbinák 
égőterében történik, melybe a közeget - rendszerint nagy
nyomásu - kompresszor juttatja oe. 
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A turbina s~intén lehet akciós vagy reakciós rendsze
rü, lapátprofiljait a gáz dinamika törvényszerüségei 
alapján képezik ki. 

5.13 

A nyitott rendszerü gázturbinák közvetitő közege a 
munkavégzés végén a szabadba "puffog ki" és a turbina a 
friss közegét a légkörből veszi. Ezeknél a turbináknál a 
hőközlés a tüzelőanyagnak á közegben való elégetése által 
történik. 

A zárt rendszerü gázturbinák ugyanazt a közvetitő 
közeget ismételten használják fel. Ezeknél a közeg - rend
szerint tiszta levegő - zárt csőrendszerben cirkulál. Az 
átalakításra szánt hőmennyiséget a közeg falon keresztül 
történő hőátadás során veszi fel. Az un. félig zárt rend
szerü gázturbinákat a nyitott és a zárt rendszerek előnYQs 
tulajdonságainak egyidejü kihasználása céljából épitik. 

A megvalósitott munkafolyamat rendszerint az állandó 
nyomáshatárok között lejátszódó, Humprey féle körfolyamat. 
Épitettek azonban már robbanó munkafolyamattal müködő gáz
turbinákat is. Előbbieket állandó nyomásu /vagy belsőégé
sül, utóbbiakat explóziós gázturbináknak nevezik. 

5.2 

Az állandó nyomásu gázturbinák 

5.21 

Az állandó nyomásu munkafolyamat megvalósitására szol
gáló, legegyszerübb berendezés vázlatos rajza a 236. ábrán 
látható.- -

Az ábrából a berendezés ~üködése megérthető. A meg
valósitott folyamat munkaábrája és a legegyszerübb beren
dezés kapcsolási rajza a 237. ábrán látható. A kapcsolási 
rajzon és a munkadiagrammban a jelölések egyeznek. /A _ 
szaggatott vonalas kiegészités zárt rendszernél érvényes./ 
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237. ábra 

5.22 

A két adinbata és két izobar által határolt munkafo
lyamat thermikus hatásfoka 

/276/ 

5.221 

l /277/ 

Mivcl ugyanazon nyomáshatárok közötti adiabatákra igaz, 
hogy 
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és 

azért 

alakban irható fel. 

5.222 

7c -l P --
;-J:./ Je 
P2 

; /278/ 

A thermikus hatásfokra nyert /278/ összefüggés elmé
leti értékelésével megállapítható, hogy 7th csak a nyo
másviszony függvénye. Adiabatikus kompressz1o esetén ugyan
i~ a T 2 és a T 4- hőmérsél:let csak a kompresszióviszony függ
venye. 

A gyakorlatban azonban a T) hőmérséklet nagvságát a 
turbina lapátok szerkezeti anyagainak a hőállósága megha
tározza. Ennek következtében az elérhető hatásfok a beve
zetett hőmennyiség függvényévé is válik. A turbina elmé
leti munkája: 

/279/ 

Ebből az összefüggésből jól látható, hogy a hatásfok nö
vekvő értéke mellett a T2 hőmérséklet a T3-hoz mindig kö
zelebb kerül, aminek következtében a közölhető hő nagysá
ga nagyon kis értékre csökken le. 

A turbinából nyerhető elméletí munka is kicsiny lesz 
a jó hatásfok ellenére, hiszen a munka a közölhető hőnek 
is függvénye. Ha az l kg közvetitő közegből nyerhető mun
ka kicsi, akkor - adott teljesitmény eléréséhez - egyide
jüleg nagyon sok közeg felhasználása szükséges és a gép 
méretei előnytelenül megnövekednek. 

A ql hőmennJiség nagysága tehát nem választható tel
jesen tetszés szerint s igyahatásfoknak a közölt hő
mennyi~égtől való függése valóban fennáll. 



5.23 

Figyelemreméltók ezért mindazok az eljárások, amelyek 
az l kg közvetitő közegből nyerhető munka és a thermikus 
hatásfok megnövelésére alkalmasak. 

5.231 

A folyam&tból nyerhető munka növekszik, ha a kompresz
SZ10 nem ad1abatikusan, hanem izothermikusan folyik le. 
A munkaterület megnövekedését a 238. ábrából is láthatjuk. 
A közölhető hő elméletileg 

ql = cp/T2-T2' / = cptr2-Tl/ értékkel növekszik Illeg. 

F: 

p 

~ 
\ V /lI'-Tl1l-
\ 
\ 
\ 
\ 

\ , 
pv1t,.áll " 

~------~------~--------~v 

238. ábra 

A hatásfok azonban szemmel láthatóan csökken, mivel az 
12' 21 járulékos munkaterület hatásf.oka az eredetinél ki
sebb. /Ha ugyanis a hatásfoka az előzővel egyezne, akkor 
a 6 ql hőből az ll' 2' 21 munkaterületet kellene nyernünk. / 
E módszer tehát csupán a közvetitő közeg sulyegységéből 
nyerhető munka mennyiségét növeli meg, a hatásfok romlik. 

5.232 

Mint tudjuk, 2. gyakorlatban izothermikus kompresszi-
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ót megvalósitani nem rehet. Meg lehet azonban közeliteni 
oly módon, hogy a levegőt valamely közbenső Pk nyomásig 
/közel adiabatikusan /süritik, majd a kompresszorból hütő
be vezetik. Ott elveszti a közeg a kompressziómunka hő
egyenértékét és kezdeti hőmérsékletre hül le. Ezt követő
en a közeget a következő kompresszorfokozatban /vagy kom
presszorban/ a kivánt végnyomásra,süritik. Minél több 
lépcsőt /közbenső hütőt/ alkalmaznak, az izothermikus 
kompresszió megközelitése annál tökéletesebb. A 239. áb
rán kétfokozatu kompresszi6val /1 közbenső hütővel/ biró 
berendezés munkaábrája és kapcsolási rajza látható • 

. Y 

239. ábra 

A munkaábrából kitünik, hogya 1'11"1"'1 terület 
elvesztése folytán a hatásfok romlásával ezuttal is szá
molni kell. 

5.233 

A thermikus hatásfok javitása a szerkezeti anyagok 
korlátozott hőállósága és a közvetitőközeg sulyegységéből 
nyerendő munka elégséges mennyisége miatt ütközik nehéz
ségekbe, ezért más módszer bevezetése vált szükségessé~ 
A hatásfok javitására alkalmazható minden lehetőség közül 
a leghatásosabbnak a regenerátorral való hővisszatérités 
bizonyult .. 
jl~ 



A regenerátor olyan hőkicserél"ő, amelyben a turbiná
ból távozó közeg hőenergiájának felbasználásával a kom
primált közeg előmelegithető. Igy a közlendő ql hő egy ré
szét /q / a regenerátorban f a távozó gázok hőtartalmából 
lehet f§dezni, s ezáltal egyébként veszendőbe menő hőt 
siker:Jl hasznositani. 

240. ábra 

A regenerátoros gázturbina 
kapcsolási rajzát a 240. ábrán 
láthatjuk. /A p-v diagrammon a 
regenerálás-- t ény e nem vál toz
tat./ 

A regenerálható hő mennyi
sége qr = cp /T4-T2/; /280/ 

A thermikus hatásfok regenerá
lás ese.tén: 

AL elm 
~th = q - q 

l r 
/281/ 

a regenerálásomértékével arányosan javul. 

A /280/ és /281/ összefüggésekből következik, hogya 
regenerálható hő mennyisége - és igy rt - annál 'nagyobb, 
minél nagyobb a T4 és minél kisebb a T2 ~őmérséklet. 

A T2 hőmérséklet csökkentésére kitünő eljárás az 
5.232 pontban leirt izothermikus kompresszió, miv~ a re
generálással elérhető gazdasági haszon sokkal nagyobb,mint 
az izothermikus kompresBzió miatt, a folyamat hatásfokában 
mutatkozó csökkenés. 

A 241. ábrán kétfokozatu kompresszióval és renerá
torral rendelkező gázturbinarendszer kapcsolási rajza lát
hatóo !Munkadiagrammja a 239. ábrán vázolttal egyezik./ 

A regenerálható h.ő mennyisége tovább növelhető, ha 
- a T4 hőmérséklet növelése érdekében - az expanziót is 
izothermikusan folytatják le. /Ebben az esetben T4 = T

3 
lenne~ s mivel izothermikus kompresszió mellett TI = T

2o
! 

ezért ql = q vagyis: elméletileg az összes közlendő fi 
regeneraláss~l visszavihető lenne a közegbe. 

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy igy L~gyen 
kapnánk a munkát, hiszen az izothermikus expanzió feltéte
le az -expanzió soré.n való hőközl:ée,,! 
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241. ábra 

Az izothermikus expanziót is csak - néhány'lépcsőbe~ -
megközeliteni tudják oly módon, hogy a már bizonyos nyo
másra expandál t közeget a /nag:rnyomásu/ turbinából másik 
égőtérbe vezetik s ujra hőt közölnek vele. /Ujratulhevi
tés./ Kétfokozatu kompresszióval és expanzióval biró rend
szer munkadiagrammját és kapcsolásivázlatát a 242. ábra 
tünteti fel. 

p 

f 

P,,-
2-, ______ ~ __ _+--~~~~ 

v 

242. ábra 

A gyakorlatban a J fokozatu kompresszióju /2 közben
sóhütóvel ellátott/ berendezéseket is épitenek /243. áb
ral· 
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Az áb~án.a/ alacsony-nyomásu kompresszor, bl első köz
benső hütő, cl középnyomásu kompresszor, dl nagynyomásu 
kompresszor, el regenerátor, fl nagynyomásu égőtér, 
gl nagynyomásu turbina J hl kisnyomásu égőtér,. il kisnyo
másu turbina, kl inditómótorok, II hajtómü, ml generátor, 
nl gerjesztő dinamó. ' 

Á követelmények szükségess é tehetik az egyik tur1ina 
. külön tengelyre épitését /hasznosteljesitmény-turbina/ .. 

Ilyenkor a kompresszorok munkaszükségletét másik turbina 
fedezi. Az egyedülfutó turbina létesitése több előnnyel 
bir. Egyik pl., hogy jó nyomatékkarakterisztikája megma
rad és kihasználható; ez főleg járro.ü Ihajó, mozdonyl gáz
turbináknál jelent ·előnyto. Stabil üzemben a szabályozás 
területén nyuj t előnyt a többtenge lyes '·elrendezés. Ilyen 
elrendezéssel é~hető el, hogy az egyik turbina állandóan 
a legjobb hatásfoku pontnak megfelelő teljesit~ényen jár
hat s a teljesitmény megkivánt változtatását másik turbi
na biztosit ja .. 

Á többtengelyes elrendezések a legkülönfélébb válto
. zatban épülnek. Á megfelelő változatot mindig a turbina 
alkalmazási területe szabja meg. 

5 .. 24 

Á va16ságos viszonyok, a turbina veszteségei 

5.241 

Az állandó nyomásu gázturbinákból nyerhető munka 
mennyisége ugy is kifejezhető, mint a turbina által szol
gáltatott /L

t 
l I és a kompresszor által elfogyasztott 

/tkelml munkH, }.gülönbsége : 

L - L - h elm ~ t elm -kelm' 12821 

mivel a·kompresszor hajtását a turbina végzi. 

IÁ 237. ábrán látható egyszerü rendszernél az L l 
az. ábra e m 

l 2 3 4- l területével, Ltelm az 5 3 4- 6 5 területtel, 

az ~elm pedig az 5 2 l 6 5 területtel arányos.1 
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A thermikus hatásfok tehát ugy is felirható~ hogy 

A /Ltelm - Lkelml 

ql 
1 12831 

5.242 

A gyakorlatban ezt a hatásfokot sohasem lehet elér
ni, mert a turbina az Lt lm munkánál kevesebbet szolgál
tat, a kompresszor pedigeaz ·~-o munkánál többet igényel, 
- a fellépő veszteségek követie~ében. A turbinában fel
lépő veszteségeket az 'IT turbinahatásfokkal,. a kompresz-
szor veszteségei t pedig az V k kompressz orhatásfokkal 
vess~ük figyelembe. 

A 237. ábra körfolyamatának effektiv hatásfoka tehát 
l I 

= A /Ltelm G 7r - ~elm "ik = . .ALv 7e 12841 

A nevezőben szereplő ql Ival ó s ágban közölhető hól a ql
nél kisebb. Ez azért vati igy, mert a kompresszor veszte
ségeinek jó része hővé alakul s a közegbe kerül, la kom
presszió nem adiabatikusi igy a komprimált közeg hőmérsék
lete T2 " > T2 lesz" Ennek következményeként viszont az 
égőtér5en vaIóban közölhető hő kisebb lesz: 

12851 

.A T2 ' hőmérséklet a kompresszióhatásfok ismeretében szá

mítható: 

T ,-
2 1286/ 

A turbina elméleti mIDLkája a közeg expanzió előtti és ex
panzió utáni hőtartalom-különbségétól, IALt l = i3-i41 a 
kompresszor elméleti munkaszükséglete pedigea~ompresszió 
ut~ni és ~lótti hőtartalomkülönbségből IA~elm = i 2 - ill 
szamithato. 
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EZE:lkkel 

12871 

A hőmérsékletekkel kifejezve c 
= c p /T 3-Tl./ ~T - %" ir 2- T

l l 
? e c p ir 3 -T ~/ 12881 

5.243 

A 12881 egyenletet átalaki~va s a politropik~s álla
pot~áltozásra ismert összefüggéseket helyettesitve az ef
fektiv hatásfoknak a nyomásviszonytól való függőségét meg
ismerhetjük. Ic változásától eltekintvel 

P. n-l 

T3 IL r l-AI --;-l77T -. TI [ ;r:2 n~l -l] _1_ 
P2 J { . Pl . Vk . 

Ez utóbbi összefüggés szerint megállapitható, hogy mig a 
vesz:eségmentes foly~mat ha~ásfoka anyomásviszonnyal ará
nyosan nö-vakBzik, ad!1íg a valóságban Ipl. T 3' TI' ? T és 

~k érÜkén(!lok állandóságát, tételezve fell az ? :: 'f (P2) 
e Pl 

függvénynek maximuma van. . p 

A 244. ábrán az 77:: f;--1./ fiiggvényt ábrázoltuk kü-
lönböző (e Pl 

T 3' fT és 7 k értékek mellett. 

lAda t ok : r. T3 = 650
0

C, ? t ~ 85 %, ? k = 80 %, l fakoz3.t. 

II. T3 = 650
0

C, l T = 90%, 7
k

= 85%, l fokozat, 

III. T3 = 760°0, '7 T = 90%, ?k = 85%, l fokozat, 

° IV. T3 = 650 C, fT = 90%, Yk = 85%, 2 fokozati. 
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244. :í.bra 

&z 7k kompresszorhatásfok befolyása a /289/ egyenletbeL 
a száilllálóban nagyobb; az fk növekedése tehát ~e ja
vulásával jár. 

Azt a n:yomásviszoll;yt, amely mellett a hatásfok a leg
nagyobb, optlmális nyomásviszonynak nevezik. A hasznos 
teljesitmény szintén maximumot mutat bizonyos -·másik op
timális - nyomásviszonyúál. lA hatásfokra és a telj esit
mén3rre természet~senaz "optimális p.yomásviszonyok!l nem 
egyeznek megj. 

Regenerátor alkalmazása esetén sem éri el az effAk~ 
tiv hatásfok a thermikus hatásfok értékét, részbe:c'l a már 
ismertetett okok miatt, részben azért, mert a hőátadás 
sohasem lehet annyira tökéletes, hogy a közegek hőmérsék
letkülönbségéből 'számitható hOmen:!J.yiség valóban kí is cse
ré16djék. A regenerátorban a hőesés tehát nem 100 %-os, 
hanem valamilyen ?R < l hatásfokkal megy végbe. 

A regenerálható hő mennyiségét·a hőméY3éklet különb
ség apadás a is csökkenti., A qR = cp )T4 - '</ hőmennyiség 
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helyett, a poli tropikus kompresszió 
kéletes hőátadás esetán is csak ~ 
hasznositható. /Tlj.'<T4 , T2 '>T2/. V 

és expanz10 miatt, tö
= cp /T4' - T2 '! volna 

A valóságban tehát aragenerátorban ?R. qRv hő té
rül csak vissza, s igy az ef:tekti v hatásf'ok 

/290/ 

További veszteséget okoz az égőtérben az áramlási el
lenállások miatt fellépo ~PE nyomásesés, mert emiatt a 
turbina belépő nyomása P3 kisebb lesz, mint a kompresszor 
kilépő-nyomás: P 2> P':3 ; P2 = P3 + .6. PEO Ennek következmé
nye a nyomásviszony 6sökkenése: tehát~atásfokromlás. 

Regenerátor alkalmazása esetén a nyomásesés további 
csökkenésével kell számolni, mert a leyegő az égőtérbe a 
regenerHorból áramlik, tehát nyomása az ott fellépő PRL 
értékkel már lecsökken, mire az égőtérbe ke.rül. Igya 
turbinába belépő közeg nyomása: P3R = P2 ·- PRL - PE ér-

tékre csökken. A regenerátoron azonban a turbinából kilé
pő gázo~· is á t áramlanak , a szaeadba !Pl ! való kiömlés 
előtt. Aramlási ellenállásuk legyőzésére PRG nyemásesés 
fogy el, amely viszont a turbina kilépőnyomast növeli meg: 

Ez a nyomásyiszony - és igy a hatásfok - továbbicsökke
nésével· jár. 

5.3 Az exploziós gázturbinák 

Bár az első gázturbinaszabad,almat már 1791-ben bead
ta John Barber !Anglia! s azóta a mérnökök ezrei foglal
koztak kifejlesztésével , gazdaságos és a ~többi kalorikus 
géppel versenyképes gázturbinát csak a legutóbbi évtized
ban tudtak épiteni. 
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Ennek oka azonnal látható, ha meggondoljuk, hogy Dr. 
sandford általl900-ban végzétt kísérleteket sike:reseknek 
nevezte a tudományos világ~ jóllehet kompresszora több 
teljesitményt igényelt, mint amennyit a turbinája szolgál
tatott la ko.mpresszort turbina hajtottal. 

1906-ban sikerült ugyan már önmagát üzembentartó gáz
turbinát épit eni , a hatásfoka azonban zérus volt, mivel 
hasznos teljesítményt szolgáItatni ne.m volt képes. A fő-
ok az vol t, hogy egyrész"c a turbina lapátainak hóállósága 
miatt, csak eléggé szerény belépő hő.mérsékletek 1450-550oCI 
voltak megvalósithatók, másrészt a turbinának és a kom
presszornak a hatásfokát nem tudták megfelelő mértékig 
feljavi t8.l1.-Í. J.z áramlástan, a gázdinamika és a szárnyla
pátos gépek elmélete ugyanis még olyan fejletlen volt, hogy 
az axiális kompresszorök hatásfoka az 50 ,%-ot sem érte eL, 

1906-ban Holzwarth - a technikai fejlődés azon stá
"diumában - a nehéz.ségek kiküs.zöbölése érdekében kompresz
szort nem igénylő, exploziós folyamat kifejlesztésére gon
dolt" 

5.32 

Turbinájában állandó térfogaton történő hőközléssel 
igyekezett nyomásnövekedést elérni. A 245. ábrán a Holz
warth f. turbina munkafolyamat át éskapcsolási rajzát 
tünteHtik fel. 

p, 

f~ -+--<iS 
/{ _+-+.o~~~~",""!lQ--

24-5" ábra 

Ylzgőz 
Tv turbina 
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A gázalaku üzemanyagot és a levegőt egy-egy fuvó IF. 
ésFZ I kis nyomáson szállit~a az égőtérbe • .Amint az égő~ 
tér nyomása p -t elérte la ter feltöltése befejeződött/ 
az s és sl ~zelepek bezárulnak. Zárva van az St szelep 
is. Ekkor a keveréket villamQs szikra gyujtja meg, s az 
állandó térfogaton való elégés· során a nyomás PJ-ra nö
vekszik. Á Pi értékét a q1közölt hő, a fuvók P2 nyomása 
és a kamra méretei szabjak meg. Az égés befejeztével meg
nyilik az St 'szelep, s a köz eg fuvókában expandál, maj d a 
gázturbinában )r I munkát végez. A gazdaságosság növelése 
érdekében Holzwa~th a távozó füstgázokat vízgőz fejlesz
tésére használta fel. A vizgőzzel hajtott ITvI turbina a 
fuvók teljesitmény szükségletét fedezte. . 

. .Az. ea.ploziós munkafolyamat p-v diagrammját szemlélve 
megállapi that6, hogya thermikus hatásfoka kicsi. A kö""" 
zölt hő különböző hőmérsékleten jut a közegbe s az egyes 
hőrészek expanzi6juk mértékének megfelelő hatásfokkal hasz
nosithatóke A legnagyobb hatásfoka a legkésőbb t legkisebb 
a legelőször bejutóhőrésznek van /hasonlóan a gőz folya
dékhőjének hasznosithatóságához/. Az exploziós folyamat 
ther~ikus hatásfoka tehát sokkal rosszabb az állandó nyo
másu folyamaténál. ~mellett kellemetlen technikai nehéz~ 
ségeket okoz a.szelepek megfelelő hütése, a szelepek miatt 
kis értékre korlátozott égési véghőmérséklet, a periodi
kusmüködés és a változó kezd6nyomással lefolyó expanzió. 
Ez utóbbi miatt a fuvókaaz expanzió végefelé már tul 
hosszunak bizonyul s kellemetlen nyomáshullámok keletkez
nek~ amelyek miatt fuvóka veszteségéi növekednek. 

5.33 

tindezen hátrányai ellenére több holzwarth gőzturbi
~a épült la BBC 1939-ben 5000 LE~s egységet épitett/, föld
gáz és kohótorokgáz felhasználására, mivel a kompresszor 
elhagyása mi8.ttsokáig egyedül volt képes megfelelő hasz
nos teljesitmény szolgáltatására. 

Az állandó.nyomásu gázturoinák fejlődése azonban nem 
állt meg. A:;,; áramlástani gépek elméletének fejlődése ma 
mar jó hatásfoku centrifugális és axiális kompresszorok 
építését teszi lehetóvé. A szerkezeti anyagok hőállósága 
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is fokozódott s az állandó nyomásu folyamattal müködő gáz
turbinák gazdasági hatásfoka nagy mértékben feljavult. Ma 

a gázturbina a többi hőerőgéppel versenyképes és további 
fejlődésére is megvan még a lehetőség. 

lA továbbiak során "gázturbina" megjelölés alatt csak 
az állandó nyomásu turbinákat értjük. I 

~elentős sikereket ért el az állandó nyomásu gáztur-
'binák fejlesztése terén a magyar Jendrassik György. Kísér-' 
leteit a 20-as években a Ganz gyár::,an v:égezte, sturbiná
jával 20 % körüli hatásfokot ért el, amelyvilágviszö:üy
latban nagyszerü eredmény volt. Kísérleteit anyagi okok 
miatt - sajnos - abba kellett hagynia. 

5.4 A z.árt és a félig - zárt rendszerek 

5.41 ' 

A zárt rendszerü gázturbináknál a hőkozlés csak fa
lon keresztül történhet vala.milyen kényszerá:ramlásu lég
kazánban, mivel a rendszer ugyanazt a közeget ismételten 
felhasználja. A kompresszorba visszakerülő közeget fel
tétlenül 1'L kezdeti hőmérsékletre kell visszahüteni, ezért 
a kompresszor elé hütőt kell beiktatni 1237. ábra/. 

A zárt rendszerU turbinák kifejlesztését több előnyös 
tulajdonságuk indokolta • 

• Előnye a szennyezetlen közveti tő közeg Itiszta leve-
'gől, mert á lapátokon, a légelőmelegitón és a hőkicseré
lőJl jregé'nerátorl átlépye azokat 'nem szennyezi. Ez a hőki
cserélőnél és előmelegitőnél ai;iszta hőátadófelületek kö
vetkeztében 'p R tetemes növekedését jelenti, de a turoina 
hatásfok I '?T1 is javul. ' 

Emellett előnye, hogy a folyamat különböző nyomásni
vón járatható • .A rendszerbe ikta"tott nagynyomásu és kís-' 
nybmásu ~artány segitségével a nyomásnivóváltoztatása 
megoldható, - ugyanolyan nyomásviszony mellett. 

A nagyobb nyomásra való átállás ugy történik, ho~y a 
nagynyomásu tar~ányt beiktat ják a rendszerbe s az abból 
beáramló nagynyomásu levegő mennyisége arányábarr aP2 nyo
más növekszik. Kisebb nyomásszintet ugy érnek el, hogya 



r~ndszert a kisnyomásu tartánnyal kötik össze, melybe a 
közeg egy része beáramlik. A tartányrendszer által a sza
bályozás számára is uj lehetőség nyilik meg. 

5.4-2 

Á nyitott rendszerü gázturbinák szabályozása legegy
szerübben az adagolt tüzelőanyag mennyiségének változtatá
sával old..h.ató meg. A nyomáshatárok ugyan változatlanok ma-" 
ra dnak , . a hátásfok mégis romlik, mert a T) hőmérséklet - a 
közölt hő - csökken. /A kompresszor munkaszükséglete ugyan
akkora, a turbina által szolgáltatott munka kisebb./ 

. A tartányrendszer a szabályozást oly módon is lehetó
vé teszi, hogyanyomásnivó változtatásával a lJlunkafolya
matot zsugoritja anélkül, hogya nyomásviszony változnék. 
/24-6. ábra: teljes terhelés, üresjárás/. 

Pt , 

246. ábra 

A tüzeló~~yag mennyiségének változtatása mellett te
hát változtatható a komprimált levegő mennyisége is, és 
ezáltal a kompressziómunkát az expanzió munkával arányo
san csökkenteni lehet. Ezzel a szabályozási móddal elér
hető, hogya turbina ideális hatásfoka a terheléstól füge.. 
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• 
getlen legyene A valóságban fallépó veszteségek miatt a 
hatásfok a kisebb terheléseknél romlik. 

5.4-) 

A zártrendszerü gázturbinák tehát nagyobb nyomásni
vón is müködhetnek. Ez azért is előnyös, mert ugyanakkora 
gépméretek mellett nagyobb mennyiségü közeg dolgozható 
fel ~~g-ban/, tehát a turbina fajlagos teljesitménye nö
veksziko Igy érthetó, hogy zárt rendszerben nagyobb tel
jesitményt lehet megvalósitani, mint nyitott rendszerben~ 

~ lA határteljesitmény többfokozatu, nyitott rendszernél 
)0000 kw, zárt rendszernél lO~OOO kw/~ 

A zárt folyamat azonban hátrányokkal is jár. A hőköz~ 
lés - falon keresztül történhet csak tehát - rosszabb ha
tásfokkal mehet csak végbe s ez tetemes ~eszteséget okoz. 

Eátrányos, hogy a kompresszor előtt hütőre mindig 
szükség van, tehát még a legegyszerübb berendezés is hüt.ó
vizet igényel. Emellett a kis- és nagynyomásu tartányok 
kiszolgálására segédkompressz orok szükségesek. 

A légkazán, az előhütó és a segédberendezések a zárt 
rendszerü gázturbinák helyszükségletét és beruházási költ
ségeit a nyitott randszerüeké fölé emeli. A hőközl~s ked
vezőtlenebb viszonyai és a segédgépek többlet munkaigénye 
miatt viszont hatásfoka teljes töltésnél alig nagyobb a~ 
hasonló adatok mellett dolgozó, ugyanolyan kapcsolásu nyi~ 
tott gázturbináénál. 

A részterheléseknél viszont a hatásfok a jelentósen 
nagyobb, a gazdaságosabb szabályozási módszerek következ
tében. 

A 247. ábrán összehasonlitásul néhány hatásfok-dia
grammot közlök. /Jelölések: 1. Regenerátor nélküli,nyi
tott rendszerü gázturbina, 2. Regenerátoros, nyitott rend
szerü gázturbina, 3. Korszerl gőzturbina, 4.Zártrendsze
rü gázturbina./ 
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A nyitott és a zárt rendszerek előnyös tulajdonsá
gait kívánták egyesit eni az un. féligzárt reudszerü.gáz
turbinák épitésével. 

Az élterjedt megoldások egyikének /Sulzer/ alapelve 
az, hogya légkazán füstgázainak hőenergiáját nyitott 
turbinábanhasznositják, a zárt rendszerü rész megtartása 
mellett. 

A másik megoldás JWestinghouse/ a közvetlenhőközlés 
előnyéne'k megtartása érdekében nem alkalmaz légkazánt. Az 
elégetés a tüzelőanyag- levegőbefecskendezésével történik. 

-A gázok a kompresszorba hütőn keresztül jutnak vissza. Az 
égéshezállandóan friss levegőt szállitó kompresszor szük-
13éges. 'lA nagyon nagy -légfelsslegü égés következtében az 
égéshez szükséges levegő, a turbinán átáramlo közegmeny
ny.iségnek csak tört része./ . 
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A féligzárt folyamatok előnye főleg a szabályozási 
veszteségek további csökkentésében rejlik. Gazdasági ha
tásfok növekedés tel,jes terhelSsnél az egyéb rendszerek
k~l szemben nem jelentkezik. 

5.5 A gázturbinák. gőzturbinák és dugattyus gázgépek ösz
szehasonlitása 

5.51 -. 

A gázturbina fejlődése az utóbbi évtizedben olyan 
gyors volt, hogy jelenleg már minden hőerőgéppel verseny
képes. Előnyös tulajdonságai folytán egyes t~rületeken 
egyeduralmat vivott ki. Előnyeit - összehasonlitó alapon -
a következőkben foglalom össze. 

5.52.1 

Nincsenek ide-oda lengő alkatrészei, futása kiegyen
litett,'forgatónyomatéka állandó. 

5.52.2 

Egyszerü a szerkezete, kevés a csapágya, a mechanikai 
hatásfoka jobb, min-t a dugattyus gépé. . 

Sulya /kg/IiE/ kisebb, mint bármelyik más hőerőgépé. 
Ez a tulajdonsága a jármüvek hajtására alkalmassá teszi. 
Vasuti mozdonyok, hajók, repülőgépek és automobilok haj
tására nagy számban készitenek gázturbinát. Kü1önöaen r~
pü1őgépeknél hódi tott tért az utóbbi évtizedben,,, mert re
pülőgépeken a fajlagos mótorsuly és az üzembiztonság a 
legdöntőbb tényező, a gazdasági hatásf'Qk9sak má~9d.rendü . 
fontosságu. Lökhajtásos gázturbina hajtómüveknél a fajla
gos mótorsullyal 0,08 kg/LE értékre tudtak már lemenni~ A 
gázturbinás' repülőgéphajtÓmüvek terén a Szovjetunióban je
lentős eredmények és sikerek születtek /TU 104, 114/. 

tó. 
A 248. ábrán rep~~.gép - gázturbina" metszete látha-
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/Jelölések: l. levegő beömlés, 2. kettős beömlésü centri
fugál-kompresszor, 3G égótérbe vezető, diffuzoros cső, 
4. tüzelőanyagbevezetés, 5. csöves égőtér, flecunder leve
gőnyilásokkal, 6. vezető-lapátkoszoru, 7. turbi~a járóke
rék, 8. terelőlapok az égőtérbe való beömlésnél, 9. hütő
levegőt szállitó segédkompresszor, ~ csapágyak és a turbi~ 
natárcsa hütésére, 10. terelőlapok a levegő beömlésnél, 
ll. propulziós.~ső. 

A gázturbina csak a segédberendezásek hajtását vég
zi, igy a közeg hőenergiájának csak egy részét használja 
fel. A többi hőenergia a propulziós csőben expandál és se
bességi energiává alakul. A nagysebességü gázsugár toló
erej e haj t ja a repülőgépet. A ben utatott berendezés max~
mális lökőereje 2270 kg/. 

A gázturbinák helyszükséglete és beruházási költsé
gei kisebbek, mint a gő:z;turbináké vagy hasonló telj esitmé
nyü Diesel mótoré. 

Vezér15 és szabályozó berendezése egyszerü. 

5.52.6 

Kondenzátora nin:::sen, hütővizigénye - még több foko
zat és zárt rendszer eset én is - tört része /ljó-+l/4/ a 
gőzturbináénak. Egyszerü, nyitott turbi..'1a üzeme htitőviz 
nélkül - léghütéssel - is .biztOsitható. 

Igaz, ho@;y a kisteljesitményü, nyitott gázturbi.nák 
hatásfoka /22 %/ jelentősen elmarad az lli~yanolyan telje
sitménYÜ.Diesel mótorúké mögött /35 %/~ üzemköltségQk 
azonban nem n3.gyobb, mivel a bennQ~ felhasználható fütő
olaj ára csak kb. 60 %-a a Diesel olaj árának, s kenőolaj
szükségleti~ pedig jóval kisebb. 



A gázturbinának kevés mozgó alkatrésze van, igy fenn
tartási költségei csekélyek~ Kevés csapágyának kenése egy

szerü, szemben a Diesel mótorok rendkivül bonyolult 'csap
ágykenésével. 

A gázturbinák kipuffogása - az igen nagy légfelesle
gü égés miatt - füst és szagmentes, emellett kevésbé han
gos. 

5.52.10 

Inditási ideje roppant rövid: nyugalmi állapotából a 
teljes terhalésig cea 3-10 mp. 

5.53 

A gázturbinák b~trányos tulajdonságai a következők: 

5.53.1 

Gazdasági hatásfok tekintetében - különösen a kisebb 
és egyszer-übb fel~pitésü gépek - a Diesel mótorok mellett 
elmaradnak. Bizonyos esetekben ez jelentős hátrány fplc 
személyautó/ ,. a kisebb üzemköltségek ellenére is. 

5.53.2 

Hátránya, hogy önmagától nem tud megindulni. Inditás
kor segédmótorral addig.kell felgyorsitani; mig a kom
presszor elegendő levegőt nem szállit. Ezért pl. gázturbi
nás re))ülőgépeket segéd,mótorral vagy rakétákkal indit ják • 

Végezetül ésösszefoglalásul összehasonlitó tábláza
tot közlök' egy 10000 t-ás teherhajó, 6200 LE-s hajómótor-
jára elvégzett vizsgálati eredményekalapjári /BB~/. . 
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gőz gép/csavar Suly, t Összes Fajla- Tüze1ő-

Hajtómü pata fordu1at- kazán főgép su1y, t. gos s zü.k-
t Oc szám :n/perc suly, séglet 

kg/LE kg/LEó 

Hengerka- 16/320 2200/110 430 160 590 95 0,4-
zános gőz 
turbina 

Hajó gőz-
turbina 36/450 7000/130 140 97 237 38,2 0,31 

Diesel, 
2 ütem. 
2-ös 
mü.ködés 
közvetlen - 105 - 530 530 85,5 0,177 
beL 

Gázturbina - 6500/110 - 90 90 14,5 0,29 

A közölt táblázatból látható, hogy a gázturbina a többi, korszerü 
h5erőgépnek valóban méltó versenytársává fej16dött. 

, 




