
SZENT ISTVÁN EGYETEM 

HIDRAULIKUS
 ENERGIA-ÁTALAKÍTÓK 

JELLEMZ I

Doktori értekezés 

Török Sándor 

Gödöll
2005



A doktori iskola 

Megnevezése: M szaki Tudományi Doktori Iskola 

Tudományága: Agrárm szaki tudományok 

Vezet je: Dr. Szendr  Péter egyetemi tanár 
                                          Mez gazdasági tudományok doktora   
                                          SZIE Gödöll , Gépészmérnöki Kar 

Témavezet : Dr. Faust Dezs  egyetemi tanár 
                                          Mez gazdasági tudomány kandidátusa   
                                          SZIE Gödöll , Gépészmérnöki Kar 

……………………………...                               …………………………... 
Az iskolavezet  jóváhagyása                                A témavezet  jóváhagyása 



TARTALOMJEGYZÉK 

BEVEZETÉS                                           7. 

1.          A SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE                                     11. 

1.1.  A HIDRAULIKUS HAJTÁS ALAPFOGALMAI             11. 
1.1.1.  Az ideális rendszer alapegyenlete               11. 
1.2.  A HIDROSZTATIKUS RENDSZER ELEMEI             14. 
1.2.1.  A munkafolyadék                 16. 
1.2.1.1. Hidraulika olajok osztályozása               17. 
1.2.1.2. Hidraulika olajok viszkozitás-h mérséklet összefüggése            18. 
1.2.2.  Az energia-átalakítók                22. 
1.2.2.1. Hidraulikus szivattyúk és hidromotorok osztályozása            23. 
1.2.2.2. Terhelésérzékel s szivattyú                25. 
1.2.2.3. Az energia-átalakítók elméleti jellemz i              26. 
1.2.2.4. Az energia-átalakítók tényleges jellemz i              28. 
1.3.  HIDRAULIKUS ELEMEK VIZSGÁLATÁNAK
      METROLÓGIAI KÉRDÉSEI               33. 
1.3.1.  Térfogatáram mérés                 33. 
1.3.2.  Nyomásmérés                 41. 
1.3.3.  Nyomatékmérés                 42. 
1.3.4.  Fordulatszám mérés                 43. 
1.3.5.  H mérséklet mérés                 43. 
1.4        KÖVETKEZTETÉSEK A SZAKIRODALOM ALAPJÁN          44. 

2.          ANYAG ÉS MÓDSZER                47. 

2.1  A HIDROSZTATIKUS MÉR RENDSZER KIALAKÍTÁSA     47. 
2.1.1.    Hidraulikus tápegység                50. 
2.1.2.    Motorkör                  51. 
2.1.3.    Szivattyúkör                  53. 
2.2.  A HIDROSZTATIKUS MÉR PAD ENERGETIKAI                    
  MÉRTEZÉSE                                                            54.                        
2.2.1.  Szivattyúkör                  54. 
2.2.2.  Motorkör                  55. 
2.2.3.  Cs vezeték méretezése                57. 

3



2.3. A HIDROSZTATIKUS MÉR PAD H TECHNIKAI                  
            MÉRTEZÉSE                                                                                  59. 
2.3.1. A szivattyúkör h mérséklet viszonyainak vizsgálata            59. 
2.3.2. A motorkör h mérséklet viszonyainak vizsgálata             61. 
2.4.  HIDRAULIKA SZIVATTYÚK VIZSGÁLATA                        64. 
2.4.1. Kritikus szívótéri nyomás                64. 
2.4.2. Üresjárati nyomatékfelvétel                66. 
2.4.3.   Szállítási, teljesítményfelvételi és összhatás jelleggörbék            66. 
2.4.4. Kagylódiagram felvétele                67. 
2.4.5. Mérési adatok feldolgozása                69. 
2.5.    HIDROMOTOROK VIZSGÁLATA              72. 
2.5.1. Nyomatéki és folyadéknyelési jelleggörbék felvétele            72. 
2.5.2. Mérési adatok feldolgozása                74. 

3.         EREDMÉNYEK                 77. 

3.1.      FOGASKERÉK SZIVATTYÚ M SZAKI ÁLLAPOTÁNAK 
MEGHATÁROZÁSA                                      77. 

3.1.1. Kritikus szívótéri nyomás meghatározása              78. 
3.1.2.   Általános módszer hidraulika szivattyúk m szaki állapotának
            meghatározására                                                                               79 
3.1.3. Kagylógörbék felvétele                83. 
3.2.      FOGASKERÉK HIDROMOTOR M SZAKI ÁLLAPOTÁNAK 
            MEGHATÁROZÁSA                                      85. 
3.2.1. Nyomatéki jelleggörbék felvétele               85. 
3.2.2.   Új módszer hidromotorok m szaki állapotának meghatározására  86.                                       
3.3. HIDRAULIKA SZIVATTYÚ VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZ

H MÉRSÉKLET  OLAJJAL                                     89. 
3.3.1. Kritikus szívótéri nyomás                90. 
3.3.2. Szállítási, teljesítmény felvételi és összhatásfok jelleggörbék        91. 
3.4. HIDROMOTOR VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZ

H MÉRSÉKLET  OLAJJAL               94. 
3.4.1. Nyomatéki jelleggörbék                94. 
3.4.2. Folyadéknyelési jelleggörbék               95. 
3.4.3. Összhatásfok jelleggörbék                95. 

3.5. TRANZIENS JELENSÉG VIZSGÁLATA FOGASKERÉK 
 SZIVATTYÚNÁL                                       97. 

4



3.5.1. Periodikus nyomáseloszlás vizsgálata Fourier analízis
segítségével                                      102. 

4.       ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK            105. 

5.         KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK           109. 

ÖSSZEFOGLALÁS                111. 

MELLÉKLETEK                          115. 

I. Irodalomjegyzék                                                                            115. 
II. Fogaskerék szivattyú és hidromotor vizsgálati adatai.                  123. 

5



6



BEVEZETÉS 

 Napjaink mez gazdasági termelés módszerei olyan fokú 
termelékenységet biztosítanak, amely lehet vé teszi, hogy 100 ember 
élelmiszer szükségletét 3-5 dolgozó termelje meg. Ehhez egyfel l
széleskör  társadalmi munkamegosztásra, másfel l olyan technikai 
feltételekre van szükség, amelyek a fizikai munkavégzés könnyítésén kívül a 
nagy figyelmet igényl  tevékenységben is segítik a dolgozót. A két tényez
szoros összefüggésben van, hiszen a technikát csak fejlett ipari háttér képes 
el állítani [http://users.freastart.hu/ankai/hidraulika/].
            A mez gazdasági szakoktatás a technikai változásokra, különösen a 
hidraulikák térhódítására gyorsan reagált minden oktatási szinten (Szendr
et al. 1997), ma már a fels oktatásban mindenütt külön tantárgy a hidraulika 
(Anka 1997). A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán 1986-ban lett 
önálló tantárgy (Jánosi 1991, Kiss 1992). A Soproni Egyetem Erdészeti 
Géptani Tanszékén is nagy súlyt helyeznek a hidraulikák elméleti és 
gyakorlati oktatására (Horváth 1991, Czupy-Horváth 1997). Hasonló a 
helyzet a Nyíregyházi Mez gazdasági F iskolán és a Tessedik Sámuel 
F iskola Mez gazdasági F iskolai Karán is (Nagy 1997, Vas 1992).
 A hidraulika alkalmazási területe az utóbbi évtizedekben jelent sen
megnövekedett. Napjainkban nem képzelhet  el korszer  mez gazdasági
er gép vagy munkagép hidraulikus elemek nélkül. A hidrosztatikus 
hajtással nagy er k és teljesítmények vihet k át fokozatmentesen, 
viszonylag nagy távolságra. Automatizálási feladatok terén bonyolult 
munkafolyamatok vezérlése és szabályozása könnyen megoldható (Anka
1986). A legegyszer bb hidraulikus rendszer is olyan elemekb l épül fel, 
amelyek pontossága a dízel motorok adagolójának felel meg. Ezért a 
hidraulikus elemek tervszer  hibamegel z  karbantartásának és javításának 
elengedhetetlen eszköze a m szeres vizsgálat. 
 Ennek szellemében célul t ztem ki olyan vizsgálati módszer és 
eszközrendszer kialakítását, amelyek oktatási és kutatási feladatok 
megoldására, valamint a m szaki kiszolgálás területén egyaránt 
alkalmazhatók. A hidrosztatikus mér padon energia-átalakítók (hidraulika 
szivattyúk, hidromotorok) és irányítóelemek (útszelepek, nyomásszelepek, 
mennyiségszelepek) jelleggörbéit lehet mérés útján felvenni. Az így kapott 
jelleggörbéket a gyártó által megadott paraméterekkel összehasonlítva, a 
m szaki állapot számszer síthet . Ennek alapján elvégezhet  a szükséges 
beállítás illetve javítás, amelynek következtében a hidraulikus elem ismét 
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optimális hatásfokkal üzemelhet. Ezáltal jelent sen csökkenhet az 
energiafelhasználás és környezetszennyezés. 

Az értekezés célkit zései:

 Hidraulikus mér rendszer és vizsgálati módszer kidolgozása 
hidraulikus energia-átalakítók vizsgálatához. 
Értekezésem célkit zéseit részletesen az alábbiakban határoztam meg: 

1.) A speciális hidrosztatikus mér rendszer kialakítása során elvégzem 
annak energetikai és h technikai méretezését. A mér rendszer alkalmas 
legyen a következ  vizsgálatokhoz: 
          - hidraulika szivattyúk és hidromotorok statikus jelleggörbéinek

felvételére a m szaki diagnosztikai technológiák megalapozásához, 
          - mikrofolyamatok elemzésére dinamikus jelleggörbék segítségével.

2.) Általános módszer kidolgozása hidraulika szivattyúk m szaki 
állapotának meghatározására. A vizsgálati módszer tartalmazzon 
általánosítható elemeket, amelyek a következ k: 
          - legyen független a szivattyú típusától,
          - nagyságától,
          - a mért paraméterek mértékegységét l és 
          - a terhelés mértékét l.

Ehhez a hidraulika szivattyúk jellemz  paramétereinek mérését kell 
elvégezni: 
          - Kritikus szívótéri nyomás meghatározása:   
                       q = f(ps) -  szivattyú térfogatárama (qv) a szívótéri vákuum  

(ps) függvényében. 
          - Üzemeltetési jelleggörbék felvétele a nyomás (p) függvényében: 
  qv = f(p) – szállítási jelleggörbe, 

Pf = f(p) – teljesítmény felvételi jelleggörbe, 
ö = f(p) – összhatásfok jelleggörbe 

          - Kagylógörbék felvétele:    
ö = állandó. 

                        Az azonos hatásfokú pontokat összeköt  görbék. 
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3.) Új vizsgálati módszer kidolgozása hidromotorok m szaki 
állapotának meghatározására. A módszer tartalmazzon általánosítható 
elemeket, amelyek a következ k: 
          - legyen független a hidromotor típusától,  
          - nagyságától, 
          - a mért paraméterek mértékegységét l és 
          - a terhelés mértékét l.

Ehhez a hidromotor jellemz  paramétereinek mérését kell elvégezni: 
          - Nyomaték leadási jelleggörbék: M = f(n); p = áll. 
  Állandó nyomásesés ( p) mellett a nyomaték (M) a fordulatszám 
  (n) függvényében. 
          - Folyadéknyelési jelleggörbék:  qv = f( p); n = áll. 
  Állandó fordulatszámon (n) a térfogatáram (qv) a nyomásesés ( p)
  függvényében. 

         Az energia-átalakítók vizsgálata során lényeges, hogy az olaj 
h mérsékletét a szabványban rögzített értéken (50 ± 2 Cº) tartsuk. A 
h mérséklet növekedésével az olaj viszkozitása csökken. Ezáltal a 
résveszteség és a folyadéksúrlódás változik, így a jellemz  paraméterek 
is módosulnak. A m szaki állapot meghatározása során, amikor egy 
összehasonlító tevékenységet végzünk, akkor fontos szerepe van 
h mérsékletnek.
         Ennek igazolására, valamint a jellemz  paraméterek változásának 
számszer sítésére kívánom elvégezni a 4-es és 5-ös pontban 
megfogalmazott vizsgálatokat. 

4.)  Hidraulika szivattyúk üzemeltetési paramétereinek változását 
kimutatni az olaj h mérséklet függvényében:

 qv = f(ps) – kritikus szívótéri nyomás 
 qv = f(p) – szállítási jelleggörbe 
 Pf = f(p) – teljesítmény felvételi jelleggörbe 

ö = f(p) – összhatásfok jelleggörbe 
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5.)   Hidromotorok üzemeltetési paramétereinek változását kimutatni 
az olaj h mérséklet függvényében: 

 M = f(n); p = áll. – nyomatéki jelleggörbék 
 qv = f(n); p = áll. – folyadéknyelési jelleggörbék 

ö = f(n); p = áll. – összhatásfok jelleggörbék 

6.)    Tranziens jelenség vizsgálata hidraulika szivattyúnál: 

          - kavitáció mentes üzemben, 
          - kavitáció kezdetén, 
          - kavitációs üzemben. 

Összefüggést megállapítani az üzemi nyomás nagysága és a 
nyomáslengések amplitúdója között. 
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1. A SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE 

1. 1. A HIDRAULIKUS HAJTÁS ALAPFOGALMAI 

1. 1. 1. Az ideális rendszer alapegyenlete  

A hidraulikus energiaátvitel azon alapszik, hogy a körfolyamban 
áramló folyadékkal, a körfolyam valamely részén mechanikai energiát 
közlünk, majd a körfolyam más részén ezt az energiát - az átviteli 
veszteségekkel csökkentett mértékben - ismét visszanyerjük (1. ábra). 

             1. ábra: 
              Hidraulikus energiaátvitel [20] 

              Az id egység alatt bevezetett energia vagy teljesítmény (F rész-
Rostás 1977):

)Hg
2
vpU(Av)Hg

2
vpU(AvP 1

1

1

1
11112

2

2

2
2222
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ahol:    = s r ség [kg/m3]
               v = sebesség [m/s] 
              A = keresztmetszet [m2]
          U = fajlagos bels  energia [J/kg] 
           p = nyomás [N/m2]
           g = nehézségi gyorsulás [m/s2]
          H = magasság a vonatkoztatási szintt l [m] 
              P = teljesítmény [W] 

Az “l”-es index az energiaközlés el tti, míg a “2”-es index az 
energiaközlés utáni állapotra utal. A hidraulikus energiaátvitelnél a helyzeti 
energia változása a többi összetev höz képest elhanyagolható, tehát igen jó 
közelítéssel: 

)
2
vpU(Av)

2
vpU(AvP 1

1

1
1111

2

2

2
2222

A hidrosztatikus energiaátvitel esetében az energiaközlés (és 
elvonás) túlnyomórészt az áramló folyadék nyomásváltozásához, ezzel 
szemben a hidrodinamikus energiaátvitelnél f leg a folyadék 
sebességváltozásához kapcsolódik. 

Hidrosztatikus energiaátvitel esetén a sebesség és ezzel a mozgási 
energia változása elhanyagolható, azaz v1= v2 =v. Ebben a vonatkozásban 
továbbá figyelmen kívül hagyható a folyadék összenyomhatósága 
is: 21 . Ezek alapján a kontinuitás törvényéb l adódóan: 

. A hidrosztatikus rendszer energiaegyenlete ezekkel az 
egyszer sítésekkel:

AAA 21

1212 UUAv)pp(AvP     [W] 
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Ez a kifejezés a hidrosztatikus rendszerben alkalmazott energia-
átalakítók (szivattyúk és motorok) energiaáramának alapegyenleteként is 
tekinthet .

A bels  energia változása a munkaközeg h mérsékletváltozásával 
függ össze. A fajlagos (tömegegységre vonatkoztatott) bels  energia 
megváltozása ugyanis: 

)T - (TcUU 12f12    [J/kg] 
alakban írható. 

ahol: fc = a folyadék közepes fajh je [J/kg0C]
T = a folyadék h mérséklete [0C]

Az el z  egyenlet második tagja tehát, az id egység alatt közölt 
energiának azt a részét fejezi ki, amelyet a munkaközeg h mérsékletének 
T1-r l T2-re történ  növelésére fordítottunk. Ez az energiarész nem nyerhet
vissza és ezért, mint energiaátviteli veszteség szerepel az egyenletben. 

A veszteségteljesítmény tehát: 

12fv TTcAvP      [W] 
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1. 2. A HIDROSZTATIKUS RENDSZER ELEMEI 

A 2. ábrán látható a hidrosztatikus rendszer általános tömbvázlata. Az ábrán 
pont-vonallal körülhatárolt rész a hidrosztatikus rendszer, melynek szerepe - 
energetikai szempontból - a P mechanikai teljesítmény átvitele az er gépt l
a munkagépig (F rész-Rostás 1977).

2. ábra: 
              Hidrosztatikus rendszer tömbvázlata [20] 

Az ábra alapján a hidrosztatikus rendszer f  elemei: 

munkafolyadék
energia-átalakítók
irányítóelemek

A felsorolt f  elemeken kívül a hidrosztatikus rendszer esetenként 
tartalmazhat energiatárolót (hidroakkumulátort), továbbá minden esetben 
tartalmaz kiegészít  elemeket és berendezéseket. A 3. ábra összefoglalóan 
tartalmazza a hidrosztatikus rendszer elemeit. 
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             3. ábra: A hidrosztatikus rendszer elemei [45]                                                               
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2. 1. A munkafolyadék 

Az id rendi sorrendet tekintve, a hidraulikus rendszerben 
alkalmazott munkafolyadékok a következ k (T. Krist 1976):

- víz, 
- víz-olaj emulzió, 
- ásványolaj, 
- szintetikus olaj. 

A vizet ma már nem használják. A víz-olaj emulzió, mint nevéb l is 
adódik, nagyobb részt vízb l, kisebb részt ásványolajból áll, melyhez 
konzerváló szert adagolnak az állékonyság fokozására. Ma már csak 
bányahidraulikáknál, továbbá egészen nagy présgépek hidraulikus 
berendezéseiben használják, olcsó beszerzési áruk miatt. 

Az ásványolaj a jelenleg legáltalánosabban használatos 
munkafolyadék.

A szintetikus olajok az utóbbi három évtizedben kerültek 
kifejlesztésre. Ezek szintetikus úton el állított, nehezen éghet  folyadékok. 
Vizes glicerin és foszfátészter a két legismertebb formájuk. Gyakorlati 
alkalmazásuk magas el állítási költségük miatt nehezen terjed. 

A hidraulikus rendszerben a munkaközeg nyomása, áramlási 
sebessége, valamint h mérséklete széles határok között, állandóan változik. 
Ennek ellenére a munkaközegnek állékony folyadékfilmet kell alkotnia a 
mozgó alkatrészek felületén, elejét véve ezzel a nagyméret  súrlódásnak és 
kopásnak. Ez annál is inkább fontos, mert a hidraulikus elemeknél 
esetenként igen nagy felületi nyomások alakulnak ki az egymáson 
elmozduló felületek között. 

        A munkafolyadékkal szemben támasztott követelmények (Jánosi-Vigh
1987):

- üzemi h mérsékleten ne keletkezzenek benne g zök,
- kicsi legyen a leveg tartalma, és ne habosodjon, 
- ne okozzon korróziót, 
- jó ken képesség  és kémiai állandóságú legyen, 

16



- viszkozitása optimális legyen (túl kis viszkozitás növekv
szivárgási, túl nagy, pedig növekv  súrlódási veszteséget okoz), 

- viszkozitása kis mértékben változzon csak a h mérséklettel,
- ne legyen az egészségre káros, 
- ne legyen t zveszélyes.

A ma alkalmazott munkafolyadékok finomított ásványolaj 
származékok, melyek tulajdonságait különféle adalékokkal javítják. Az 
adalékok növekv  mennyiségével azonban az olaj öregedési tulajdonságai 
romlanak, ezért kompromisszumos megoldást kell alkalmazni. 

A munkafolyadék legfontosabb jellemz i:

- s r ség,
- összenyomhatóság, 
- gázelnyel  képesség, gáztartalom, 
- viszkozitás, 
- öregedés.

1.2.1.1. Hidraulikaolajok osztályozása  

Hidraulikaolajok összetétele:

-    Ásványolaj finomítványok és adalékok,  

-    szintetikus olajok,

-    biológiailag lebontható speciális olaj,

-    növényolaj.

ISO - viszkozitási osztályok  

A hidraulika olajok viszkozitás szerinti besorolása az ISO viszkozitási 
osztályok alapján (ISO VG 2-t l ISO VG 1500-ig 18 osztály). 
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[http://kgtt.bme.hu/pub/jarmufenntartas/jegyzet/kenéstechnika]

1. táblázat: Hidraulika olajok jelölései és felhasználási területei  

ISO HH HL HM HV - -

DIN H HL HLP HVLP HLP-D HVLP-D

összetétel: adaléko-
latlan

oxidáció
és
korr.gátló
adalék

nagy VI detergens
adalék

HLP,+D
adalék

HLP, + 

D ad. és 
nagy VI 

2. táblázat: Biológiailag gyorsan lebomló hidraulika olajok: 

HEPG HETG HEES

Poliglikol bázisú Növényolaj bázisú Szintetikus észter b. 

1.2.1.2. Hidraulikaolajok viszkozitás-h mérséklet összefüggése 

            A munkafolyadék viszkozitása függ a h mérséklett l és a 
nyomástól, de a h mérsékletfüggés (4. ábra) a fontosabb (Vigh 1982).
            A viszkozitás hatása a résveszteségekre jól látható az 5. ábrán. A 6. 
ábra a szivattyú szállítását tünteti fel a nyomás függvényében különböz
viszkozitású közegek esetében (Látrányi-Zalka 1977). Hasonló eredményre 
jutott Lelkes (1976), akinek mérési eredményei a 7. ábrán láthatók.               
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                                            4. ábra: 
 Hidraulikaolajok viszkozitás-h mérséklet összefüggése [40] 
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                                            5. ábra: 
                Viszkozitás hatása a résveszteségekre [33]

                                            6. ábra:
KRACHT szivattyú szállítása különböz  viszkozitású olajjal [33] 



7. ábra:
ORSTA típusú szivattyú szállítása két különböz  viszkozitású olajjal [35] 
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1. 2. 2 Az energia-átalakítók 

Az energia-átalakítók az energiaátalakulás irányától függ en két 
alapvet  csoportba sorolhatók (8. ábra): 

- szivattyúk, 
- motorok. 

              8. ábra: Energia-átalakítók [20] 

Energetikai szempontból a szivattyúk (1) mechanikai energia 
felhasználásával nyomás alatti folyadékáramot, azaz hidraulikus energiát 
állítanak el . A motorok (2; 3; 4) pedig ezen hidraulikus energia 
felhasználásával mechanikai energiát szolgáltatnak. A hidrosztatikus 
energiaátvitel területén, szorosabb értelemben motornak (2) azt az energia-
átalakítót nevezik, amely a mechanikai energiát forgó tengely mellett 
szolgáltatja. Ha a mechanikai energia leadása alternáló (3) mozgással, vagy 
szöglengéssel (4) történik, úgy az energia-átalakítót munkahengernek 
nevezik (F rész-Rostás 1977).
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1. 2. 2. 1. Hidraulikus szivattyúk és hidromotorok osztályozása 

A hidraulikus vezérléseket és szabályozásokat mindig a 
nyomáslétesít  szerkezeti elemmel, tehát általában a hidraulikus vagy 
olajszivattyúval kezdjük el. A hidraulikában, melynek legfontosabb el nye a 
kisméret  szerkezeti elemek ellenére nagy fajlagos energiaárama, 
gyakorlatilag kizárólag a hidrosztatikai elven m köd  térfogat kiszorításos 
szivattyúkat használják. 

Állandó P teljesítmény esetén a Q térfogatáram fordítva arányos a p 
nyomással. Ezért kis mennyiség  munkafolyadék, azaz a szerkezeti elemek 
kis méreteinek eléréséhez viszonylag nagy nyomás szükséges. Ez csak 
térfogat kiszorításos szivattyúkkal érhet  el. 

A térfogat kiszorításos szivattyúk sokféle elméleti lehet ségei közül 
itt csak azokat a szerkezeti típusokat sorolom fel, amelyek hidraulikus 
szivattyúként (és hidromotorként) gyakorlati jelent séget nyertek. A 
különböz  szivattyúfajták különféle szempontok szerint osztályozhatók 
(Kröell Dulay 1977):

1. A kiszorító elemek szerkezettípusa szerint: 

          -   fogaskerekes, 
     -   csúszólapátos, 
     -   csavarorsós, 
     -   dugattyús. 

2. A kiszorító elem mozgása szerint: 

            a.) Tolódugattyús szivattyúk: 
  - soros dugattyús, 
  - axiál dugattyús, 
  - radiál dugattyús. 

 b.) “Forgódugattyús” szivattyúk: 
- fogaskerék szivattyúk, 
- csavarszivattyúk, 
- záródobos szivattyúk, 

          -   két forgórészes szivattyúk. 
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3. A szállított mennyiség szabályozhatósága szerint: 

         a.) Állandó szállítású szivattyúk: 
      -    fogaskerék szivattyúk (küls  vagy bels  fogazású) 
      -    csavarszivattyúk, 
      -    kézi hajtású dugattyús szivattyúk. 

 b.) Állítható, szabályozható szivattyúk: 
     -    csúszólapátos, 
     -    axiáldugattyús, 
     -    radiáldugattyús. 

4. A beállítás módja szerint (szabályozható szivattyúknál): 

          -   kézzel állítható, 
          -   hidraulikusan állítható. 

           Meghatározott hidraulikus berendezésekhez a szivattyútípus 
kiválasztásánál alapvet en a következ  szempontokat kell figyelembe venni 
(Jánosi-Vigh 1987):

          -   teljesítmény (P), 
          -   térfogatáram (Q), 
          -   üzemi nyomás (p), 
          -   fordulatszám-tartomány (n) 
          -   méretek, 
          -   tömeg, 
          -   hatásfok, 
          -   forgásirány, 
          -   üzemi h mérséklet, környezeti h mérséklet, 
          -   munkafolyadék, 
          -   szállított mennyiség változása, lüktetése, 
          -   hajtási és beépítési el írások,
          -   élettartam, 
          -   az egész berendezés ára. 

A hidraulikus szivattyú megbízhatósága dönt  mértékben meghatározza az 
egész berendezés megbízhatóságát. 

24



1. 2. 2. 2. Terhelésérzékel s szivattyúk 

          A 9. ábrán látható a terhelésérzékel s szivattyú, amelynek m ködése 
a következ :

      -   terhelésérzékelés a fojtó és a terhelés között, 
      -   a jel a szivattyú szabályozó egységébe kerül, 
      -   szabályozás a „Vg” (fajlagos szállítás) változtatásával, így p = áll. 

p=k fojtás

terhelés

terhelés érzékelés 

9. ábra : Terhelésérzékel s szivattyú [64] 

A 10.ábrán a hidraulikus hajtás vezérlésének négy alapesete látható, 
amelyek: 
         A = F áramköri sebességvezérlés fojtóval, 
         B = Mellékáramköri sebességvezérlés fojtóval, 
         C = Szivattyú, nyomás hatására változtatható „Vg”-vel,
         D = Terhelésérzékel s szivattyú (legkisebb veszteséggel). 

A terhelésérzékel s szivattyú alkalmazásának el nyei:
- energia megtakarítás 
- hosszabb szivattyú élettartam 
- „Q” szabályozása gyors és pontos 
- kisebb veszteség – kisebb h t
- a szivattyúk száma csökkenthet
- kisebb zaj 
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[ftp://jht.gau.hu/pub./hidraulika]

vezérl  olaj 

készenléti
nyomás 

veszteség

veszteség

munkamez munkamez

munkamez

vezérl  olaj 

vezérl  nyomás

munkamez

veszteség

                                          10. ábra:
                         A vezérlés négy alapesete [64] 

1. 2. 2. 3. Az energia-átalakítók elméleti jellemz i

A szivattyúk folyadékhozamán azt az olajtérfogatot értjük, amelyet a 
szivattyú az id egység, vagy egy fordulat alatt szállít. Az id egység alatti és 
az egy fordulat alatti (fajlagos) folyadékhozam között a következ  az 
összefüggés:

szgszsz nVQ
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ahol:  = a folyadékhozam [cmszQ 3/s] 
           Vgsz = a fajlagos folyadékhozam [cm3 / ford.]
            nsz   = a szivattyú tengelyének fordulatszáma [1/s] 

A fajlagos folyadékhozam függ a munkaterek számától, szerkezeti 
kialakításától, méretét l és az olaj viszkozitásától (Jánosi-Vigh 1987).

A hidromotorba az id egység, vagy egy fordulat alatt táplált 
folyadékáramot folyadéknyelésnek nevezzük: 

mgmm nVQ
ahol: mQ  = a folyadéknyelés [cm3/s] 
           Vgm = a fajlagos folyadéknyelés [cm3 / ford.]
            nm    = a motor tengelyének fordulatszáma [1/s] 

Az egyes fordulatra es  (fajlagos) folyadéknyelést ebben az esetben 
is a munkatér paraméterei határozzák meg. 
A nyomatékot szolgáltató mechanikai teljesítmény:

]W[M  P
A hidraulikus teljesítmény:

[W]p  Q  Ph
mivel: P =Ph

pnVn2M g

A nyomaték:

]Nm[
2

pV
M g

A forgatónyomatékot a fajlagos folyadékáram és a nyomás 
egyértelm en meghatározza, mind a szivattyúknál, mind a motoroknál. 
Szivattyú esetén a hajtáshoz szükséges, motor esetén a leadott 
forgatónyomaték nagyságáról van szó. 

Vizsgáljuk meg a szivattyú és a hidromotor között a fordulatszám- 
és a nyomatékáttételt. Ezt olyan elméleti elemi körfolyamnál tesszük, ahol a 
szivattyú és a motor között a vezeték ellenállása 0, valamint a szivattyú 
beöml nyílásában és a motor kiöml nyílásában uralkodó 
folyadéknyomások egyenl  nagyságúak: 
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Az egyes elméleti értékeket e index-szel jelöljük. 

A szivattyú elméleti térfogatárama: 

eszgeszesz n V  Q

Ideális feltételek mellett a hidromotoron az összes folyadék átmegy 

emesz QQ

ebb l en
gem

gesz

esz

em i
V
V

n
n

fordulatszám-áttétel

Ha feltételezzük, hogy a szivattyúba belép  és a motorból kilép  olaj 
nyomása, valamint a szivattyúból kilép  olajnyomás a motorba belép ével 
azonos, akkor a nyomásesések is azonosak, tehát a nyomatékra is fel lehet 
írni, hogy: 

2
pV

  M szgesz
esz

2
pV

  M mgem
em

A nyomatékáttétel:

eM
gesz

gem

esz

em i
V
V

M
M

1. 2. 2. 4. Az energia-átalakítók tényleges jellemz i

A valóságos hidrosztatikus rendszerben a teljesítmény átvitel csak 
veszteségek árán valósulhat meg, a valóságos folyadék súrlódása, a relatív 
elmozdulást végz  elemek tömítetlensége és az egyes géprészek súrlódása 
miatt. 

A veszteségeket a k vetkez  csoportokba soroljuk: 
- A volumetrikus veszteségek, amelyek a tömítetlenségeken 

elszivárgó Qvol résáramban nyilvánulnak meg. 
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- A hidraulikai és a mechanikai veszteségek, amelyek a 
folyadéksúrlódás és a mechanikai súrlódás következtében jelentkeznek. 

A szivattyúk effektív térfogatárama a Qvol veszteség miatt kisebb, 
mint az elméleti: 

szvoleeff QQQQ
ahol:   : az elméleti térfogatáram eQ

: a résveszteség térfogatárama  volQ
 : a szívási veszteségek térfogatárama, amely helyesen 

beépített szivattyúnál csak igen nagy fordulatszámon jelentkezik 
szQ

A hidromotor veszteségei - az ellenkez  irányú energiaátalakításnak 
megfelel en - ellenkez  el jellel jelentkeznek. Ennek megfelel en a 
hidromotor tényleges folyadéknyelése:

voleeff QQQ
A szivattyú hajtásához szükséges tényleges nyomaték:

fmeeff M  M M  M
ahol: = elméleti nyomaték Me

             
2

pV
K M g

mm  a mechanikai súrlódásból keletkez

nyomatékveszteség 
             nVK M gff  a folyadéksúrlódásból származó  

nyomatékveszteség 
A Km és Kf a szivattyú konstrukciójától, méretét l és kivitelezését l

függ  állandó. 

A motor által leadott tényleges nyomaték:
fmeeff M - M- M  M

A szivattyúba bevezetett teljesítmény:
volfmhbe P PPP P

ahol: - a bevezetett teljesítmény beP
 - a hasznos teljesítmény hP

mP - a mechanikai teljesítményveszteség 
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fP  -a folyadék súrlódása miatt létrejött hidraulikus 
teljesítményveszteség 

 -a résveszteségekb l származó volumetrikus 
teljesítményveszteség 

volP

A motor tengelyén levehet  teljesitmény:
volfmbeki P PPP P

 -a hidromotor kimen tengelyén levehet  mechanikai 
teljesítmény 

kiP

A veszteségeket a hatásfokkal vesszük számításba. 

A volumetrikus hatásfok

A szivattyú által szállított, illetve a hidromotoron ténylegesen 
mechanikai munkavégzésre felhasznált Qeff effektiv térfogatáram értéke a 
Qe elméleti / geometriai méretekt l meghatározott térfogatáramtól / a Qvol
volumetrikus veszteség nagyságával különbözik. A Qvol volumetrikus 
veszteség egyrészt az energia-átalakítók alkatrészeinek kenését biztosító 
résolaj elvezetéséb l áll, másrészt az energia-átalakítók elemein a 
nagynyomású térb l a kisnyomású térbe a tömítetlenségeken átfolyó 
résolajból.

Szivattyúnál:      Motornál:
effevol QQQ                                eeffvol QQQ

e

vol

e

eff
vol Q

Q
1

Q
Q

            
eff

vol

eff

e
vol Q

Q
1

Q
Q

volszeszgsz

volszeszeffsz

nV
QQ

volm

emgem

volm

em
effm

nVQ
Q

mivel: effmeffsz QQ
volm

emgem
volszeszgesz

nV
nV

Ebb l a tényleges fordulatszám-áttétel: 

volmvolsz
gem

gesz

esz

em
eff V

V
n
n

i
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volöeeff ii
ahol:

volmvolszvolö
 A körfolyam volumetrikus összhatásfoka (ha feltételezzük, hogy a 
cs csatlakozók, csapok és szelepek nem okoznak veszteséget). 

A hidraulikus és a mechanikai hatásfok

A hidraulikus veszteség annak következtében jön létre, hogy a 
folyadéknak a szivattyútól a motorig való áramlása közben energiájának egy 
része a helyi ellenállások leküzdésére használódik el. Ugyanakkor a 
szivattyún és a motoron belül is van veszteség. Gyakorlatilag ez a nyomást
csökkenti és ezzel a motor tengelyén leadható forgatónyomaték nagyságát. 

sz

m
hidr p

p

ahol:
mp - a motorban 

- a szivattyúban uralkodó nyomás szp
A hajtóm  hidraulikus hatásfokát leginkább a vezeték hossza, a 

hirtelen irányváltozások, a folyadék sebessége és viszkozitása befolyásolja. 
A hajtóm mechanikai hatásfoka a szivattyú és a motor mechanikus 

hatásfokából tev dik össze és a fentiekhez hasonló módon fejti ki hatását. 
Mind a hidraulikus, mind pedig a mechanikus veszteség h vé alakul. 

Minthogy a hidraulikus és a mechanikus veszteséget külön nem lehet 
mérni (csak együtt) ezért összevontan kezeljük hidraulikai-mechanikai 
veszteségként és -vel jelöljük. p

A tényleges viszonyok: 

Szivattyúnál:     Motornál:

szesz effsz p- p p     meffm em p- p p

ahol:  - a szivattyúból kilép  olaj tényleges nyomása                                      
 - a motorba belép  olaj tényleges nyomása 

effszp

effmp
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Az elméleti nyomás: 

gesz

esz
esz V

M2
p     

gem

em
em V

M2
p

A hidraulikai-mechanikai hatásfok ( hm ):

esz

effsz
hmsz p

p
    

effm

em
hmm p

p

hmsz
gesz

esz
effsz V

M2
p                   

hmmhmszesz
gesz

gem
effm M

V
V

M

Az elemi körfolyam összes hidraulikai-mechanikai hatásfoka: 

hmmhmszhmö

A volumetrikus és a hidraulikus-mechanikus veszteségek hatására az 
átvitt teljesítmény csökken. A berendezés összhatásfoka (Pattantyús 1983):

hmövolö
be

ki
ö P

P

A teljesítményveszteség: 
kibev PPP

)1(PP öbev

Ez a rendszerben h vé alakul. A h  túlnyomó része az áramló 
folyadékot melegíti, ezért a h  folyamatos elvezetésér l gondoskodni kell. 
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1. 3. HIDRAULIKUS ELEMEK VIZSGÁLATÁNAK 
METROLÓGIAI KÉRDÉSEI 

Hidraulikus szivattyúk és hidromotorok, valamint egyéb elemek m szaki
állapotának meghatározása történhet diagnosztikai m szerekkel, valamint 
hidrosztatikus mer padon (Fekete 1986). Diagnosztizálás során megbontás 
nélkül, illetve részleges megbontással a hiba helye behatárolható, valamint a 
m ködtet  elemek beszabályozása végezhet  el. Diagnosztikai m szerekkel
a következ  fizikai mennyiségek mérhet k: térfogatáram, nyomás, 
h mérséklet és ritkán a fordulatszám. Hidrosztatikus mér padokat 
els sorban ott alkalmaznak, ahol hidraulikus elemek felújításával, 
javításával illetve bemérésével foglalkoznak. Ezek a mér padok alkalmasak 
jelleggörbék felvételére. Ennek megfelel en térfogatáram, nyomás, 
nyomaték, fordulatszám és h mérséklet pontos mérését kell biztosítani. 

1. 3. 1. Térfogatáram mérése 

Egyes hidraulika teszterekben térfogatáram mérésére lineáris finom 
fojtókat alkalmaznak (Anka 1978). A fojtón létrejöv  nyomásesés 
egyenesen arányos a térfogatárammal. Így a fojtók jelleggörbéinek 
felhasználásával közvetett úton tudunk térfogatáramot mérni. 

Térfogatáram mér ként számításba jöhet a mér motor is, mely köbözéses 
elven m ködik. Erre a célra konstans folyadéknyelés  dugattyús 
hidromotort használhatunk. Alkalmazás el tt az adott hidromotor fajlagos 
folyadéknyelését (fordulatszámonkénti nyelését) hitelesítéssel vagy 
kalibrálással kell meghatározni. Térfogatáram mérésekor elegend  a 
hidromotor fordulatszámát mérni és ezt megszorozni a fordulatonkénti 
folyadéknyeléssel.
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Legelterjedtebben használt térfogatáram mér k a Turbo Quant típusú 
áramlásmér k (Birjukov et al. 1977). A turbinás áramlásmér kre jellemz ,
hogy zárt cs vezetékben nyomás alatt áramló közeg térfogatáramát és 
mennyiségét képesek széles tartományban os%5,0...25,0  hibahatáron 
belül mérni. Gyors elterjedését az magyarázza, hogy mérési információja 
elektronikus eszközökkel továbbítható és mind értékelési, mind vezérlési 
(szabályozási) célokra egyaránt alkalmas (Sassy-Török 1983).

A m szer m ködését tekintve két egységre osztható: 

1. mér turbina, amely a mérend  mennyiség és a mér  kimen jele
közötti kapcsolat létrehozására szolgál (cs vezetékbe építve) 

2. a jelfeldolgozó egység, amely a mér turbina kimen jelét értékelési 
vagy szabályozási célra átalakítja, illetve kijelzi. 

Az elektromos jelrendszer  turbinás mér  elvi felépítését láthatjuk a 11. 
ábrán, ahol a mér turbina a következ  f bb szerkezeti egységekb l áll: 

- axiális lapátozású turbinakerék, 
- a turbinakerék tengelyét tartó sikló-, vagy golyóscsapágyakkal 

kialakított csapágybak, 
-az elektromos jeladó, amely egy mágneses tekercsben az el tte elhaladó 

turbinalapátoknak, vagy a forgótenge1yre ékelt fogaskoszorú fogainak 
megfelel  számú elektromos impulzusokat indukál. Az így keletkezett - a 
turbinakerék forgásával arányos - jeleket a jelfeldolgozó egység digitális 
vagy analóg információvá alakítja. 
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11. ábra : 
A turbinás áramlásmér  felépítése [51] 

A mér turbina, mint azt az ábrán láthatjuk, egy olyan axiális átömlés
turbina, amelynek küls , úgynevezett hasznos teljesítmény leadása nincs, 
tehát a járókereket ilyen fékez nyomaték nem terheli, így a lapátokon 
létrejöv  elterelés mértéke kisebb a szokásosnál. Ez lehet vé teszi, hogy a 
mér turbina m ködése jól megközelíthesse az áramlástechnikai gépek 
affinitási törvényeinek azt a tételét, hogy a járókerék fordulatszáma lineáris 
összefüggésben van a gépben kialakuló térfogatárammal (Sitkei et al. 1997).

Ezek alapján megállapítható, hogy a turbinakerék fordu1atszáma az 
átáramlott közeg térfogatáramával, egy adott id tartam alatt megtett 
fordulatok száma pedig ezen id ben átáramló térfogattal arányos. Ez a tény 
teszi a mér turbinát egyrészt térfogatáram mérésére, másrészt az átfolyt 
térfogat mennyiségének számlálására alkalmassá. 

A térfogatáram és a fordulatszám között lineáris a függvénykapcsolat,
amelyet a kés bbiekben a mér  linearitásának nevezünk tökéletesen csak az 
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ideális közeggel m köd  súrlódás nélküli mér turbinában jöhet létre. 

Qkn ii

ahol: = a turbinakerék „ideális” fordulatszáma a mér  tökéletes              
linearitása esetén, 

in

= az egyenes iránytangense, ik
    Q = tényleges térfogatáram 
A valóságos folyadék esetében a fellép  csapágysúrlódás, valamint 

résáramlás miatt tényleges fordulatszámmal fog forogni: 

Qkn

ahol: =  tényleges fordulatszám n
= a módosult ponthoz tartozó iránytangens, amely a térfogatáram   

függvényében változik 
k

A mér  linearitását jellemz és tényleges fordulatszám görbéjét 
jelent  n(Q) összefüggéseket a  12. ábrán láthatjuk 

(Q) ni

12. ábra: 
Mér turbina fordulatszám jelleggörbéje [51] 
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Az ábrából következik, hogy a mér  fordulatszámának n  eltérése a 
mért térfogatáramban  egy eltérést okoz.Q

A mért térfogatáram:  
i

m k
nQ

A mérés abszolút hibája:  QQQ m

A mérés relatív hibája:                           1
Q

Q
Q

QQ
Q
Q mm

A relatív hiba fordulatszámokkal is felírható: 

1
n
n

n
nn

ii

i

mivel a térfogatáram függvényében az n fordulatszám eltérése az 

in értékt l tendenciaszer en változik. Ennek a változásnak megfelel en a 
mér  abszolút és relatív hibája is a térfogatáram függvénye. A mér turbinák
relatív hibájának térfogatáram függését az ún. hibagörbén szokás megadni 
(13. ábra). 

Az ábrán feltüntettem a mérési tartományt, amelyik minQ -tól a mér n
megengedett  térfogatáramig terjed. A mérési tartományon belül a 
mér  relatív hibája nem lépheti túl a

maxQ
-nal megadott hibahatárokat. A 

mér  hibagörbéjének felrajzolása - az el z  összefüggés értelmében - a 
mér turbinán átáramló közeg térfogatáramának és a járókerék 
fordulatszámának meghatározása útján történhet. 

Mint az el z ekben ismertettem, a mér turbina olyan elektromos 
kimen jelet szolgáltat, amelynek frekvenciája a turbinakerék 
fordulatszámával arányos. A kimen jel frekvenciáját általában 
frekvenciamér vel mérik. A mér turbina jeladójának mágnes tekercsében 
keletkez  feszültséglefutások egy-egy impulzust adnak és ezeknek 
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id egységre es  mennyisége a frekvenciaszám. 

13. ábra.
A mér turbina hibagörbéje [51] 

Ha a mágnes tekercs feszültségváltozásait létrehozó járókerék lapátot, vagy 
a fogaskoszorú fogszámát z-vel jelöljük, a fordulatszám és a frekvencia 
közötti összefüggés: 

nzf

Térfogatáram mérés közben mért frekvenciából a következ  összefüggés 
szerint számolhatjuk a térfogatáramot: 
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f
f
Q

Q
max

max

ahol: Q      =  a mért térfogatáram, 
=  a mér turbinára jellemz  maximális 

térfogatáram, 
maxQ

 =  a mér turbinára jellemz  maximális térfogatáramhoz maxf
                tartozó frekvenciaszám 
   f        =  a mért frekvenciaszám. 

A mér turbina beépítése 

Az áramlástechnikai szempontok figyelembe vételével, a specifikált 
pontosság eléréséhez a mér turbina közvetlen környezetében ún. 
„mér szakaszt” kell kialakítani. A mér szakasz (14. ábra) 
áramlásrendez vel ellátott megel z  egyenes cs szakaszból áll. A megel z
cs szakasz hossza legalább 10D, a követ  cs szakasz hossza legalább 5D 
legyen, ahol D a mér turbina névleges átmér je.

Ha a cs vezeték átmér je nagyobb, mint a mér turbina névleges 
átmér je, akkor a mér szakasz el tt sz kítést, utána pedig b vítést kell 
alkalmazni. A cs vezeték és a mérési szakasz közötti átmenetekhez 70-os
kúpszög  konfúzort, illetve diffúzort kell beépíteni (Török 1988).
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                         14. ábra: Mér szakasz kialakítása [45] 
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1. 3. 2. Nyomásmérés 

A legelterjedtebb nyomásmér k cs rugós, illetve Bourdon-csöves 
kivitel ek. A hidraulikus rendszerekben gyakran nyomáslengések lépnek 
fel. Ennek következtében a leolvasás pontatlanná válik. Ezen 
nagymértékben segíthetünk, ha glicerin csillapítású manométereket 
alkalmazunk. Hagyományos nyomásmér k használatakor mechanikus 
csillapítást érhetünk el azáltal, ha a nyomásközl  vezetékbe menetes 
t szelepet építünk be. Itt a fojtás mértékének beálltásával tudjuk a 
lengéseket kisz rni. 

Hagyományos manométereken kívül alkalmazhatunk nyúlásmér -
bélyeges mér jel átalakitókat is (Loginov 1978). A nyomásmér  cella egy 
különleges acélból készített test, melyben egy üreg van. Az üreg egyik 
oldala egy furattal csatlakozik a mérend  közeghez, a másik oldalát pedig 
egy membrán-gy r  zárja el a mér elemt l. A mér elem alkalmasan 
kialakított helyeire nyúlásmér  ellenállások vannak ragasztva, melyek 
Wheatstone-hidas kapcsolásban m ködnek. A mér elemet és a h mérsékleti
hibákat kompenzáló ellenállásokat egy hermetikusan záró fémb l készült 
ház védi a küls  hatásoktól. A nyomásmér  cella csatlakozó menete 
szabványos, M20 x 1,5-es menet, így alkalmazása olyan helyen is 
egyszer en megoldható, ahol azt megel z en mechanikus nyomásmér t
alkalmaztak. 

A nyomások kivezetésére célszer  gy r kamrás nyomásmegcsapolást 
készíteni az ISO szabvány szerint ( 15. ábra). 
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15. ábra: 
Gy r kamrás nyomásmegcsapolás [50] 

1. 3. 3.  Nyomatékmérés 

Els sorban hidrosztatikus mér padok alkalmazása esetén jöhet 
számításba. Ahhoz, hogy a hidraulikus szivattyúk és hidromotorok 
hatásfokát meg tudjuk határozni, mérni kell a szivattyú által felvett, illetve a 
hidromotor által leadott nyomatékot. 

A nyomaték mérésére több módszer ismeretes. Hidraulikában a 
leggyakoribb megoldások a tengely deformációján alapulnak. Ezen belül is 
a legelterjedtebben haszná1juk a nyúlásmér -bélyegeket. A deformációs 
tengelyre Wheatstone-hídba felragasztják a nyúlásmér -bélyegeket (Boros 
1978). A tengely elcsavarodása a nyomatékkal arányos. Így a nyúlásmér -
bélyegek ellenállásának a változása is. A forgó tengelyen a mér bélyegek
táplálása, illetve a jelek levétele csúszógy r k vagy nagyfrekvenciás 
tekercseken keresztül történik. A tengely deformációján alapszik még a 
merül vasmagos differenciál transzformátor is. 

Nyomatékmérésre használhatunk er sáramú módszereket is. 
Lényegük, hogy a mérend  nyomatékot valamilyen különleges villamosgép 
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egyenlíti ki. Használt eszközök a villamos fékek és a mérlegdinamók
(Pattantyús 1983).

A mérleggépekhez hasonlóan, a hidraulikus szivattyúból is 
kialakítható mérlegfék [49]. 

1. 3. 4. Fordulatszámmérés 

Fordulatszám mér k megválasztásánál alapvet  szempont, hogy a 
mérend  helyen rendelkezésre áll-e szabad tengelyvég, vagy sem.  

Amennyiben rendelkezésre áll, akkor hagyományos (mechanikus) 
kivitel  m szereket is alkalmazhatunk. Ellenkez  esetben elektromos elven 
m köd k jönnek számításba. 

Ezek közül a legismertebbek (D.Hofmann 1982) : 

- stroboszkóp hatáson alapuló mér k,
- induktiv jeladók, 
- infrasugaras jeladók 

1. 3. 5.  H mérséklet mérés 

        Az olaj h mérsékletének változása jelent sen változtatja a viszkozitást. 
Ez kihat az energia-átalakítók paramétereire. Ezért fontos a h mérséklet 
pontos mérés. 

Legismertebb h mérséklet mér k:
- higanyos h mér ,
- ellenállás h mér ,
- kett s fémb l készült h mér .
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1. 4. KÖVETKEZTETÉSEK A SZAKIRODALOM ALAPJÁN 

A kutatási témához kapcsolódó szakirodalom áttekintése után a 
levonható következtetéseket az alábbiak szerint csoportosítom: 

- m szaki állapot meghatározása, 
- az olaj h mérsékletének hatása az energia-átalakítók jellemz

paramétereire, 
- tranziens jelenségek és 
- kavitáció. 

A m szaki állapot meghatározása általában úgy történik, hogy a 
mérések által meghatározott paramétereket összehasonlítják a gyártó által 
megadott értékekkel. Az eltérést számszer sítik, és amennyiben a különbség 
meghalad egy bizonyos értéket, akkor a hidraulika szivattyút cserélni vagy 
felújítani kell. A kérdés az, hogy mekkora legyen ez a bizonyos érték.

A gyakorlatban a hidraulika szivattyúk m szaki állapotának 
meghatározását a térfogatáram (szállítás) változásához kötik. Megmérik a 
szivattyú térfogatáramát a névleges nyomáson. Ezután összehasonlítják a 
gyári adattal, és ha az eltérés nem haladja meg a 20%-ot, akkor megfelelt. 
Látható, hogy a m szaki állapot meghatározása ennél a módszernél a 
szállítási jelleggörbe egy pontjára korlátozódik. A hidromotorok m szaki 
állapotának meghatározását a fordulatszám változásához kötik. Megmérik a 
hidromotor fordulatszámát a névleges terhelésen. Ezután összehasonlítják a 
gyári értékkel, és ha az eltérés nem haladja meg a 20%-ot, akkor megfelelt. 
Látható, hogy a m szaki állapot meghatározása ennél a módszernél is egy 
munkapontra korlátozódik [1, 14, 16]. 

Tehát szükségesnek tartom egy új módszer kidolgozását, amely a 
m szaki állapot meghatározását a szállítási, illetve a folyadéknyelési 
jelleggörbe teljes tartományára kiterjeszti. A vizsgálati módszer 
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tartalmazzon általánosítható elemeket, amelyek a következ k:
- legyen független az energia-átalakító típusától,
- nagyságától,
- a mért paraméterek mértékegységét l és 
- a terhelés mértékét l.

Az olaj h mérsékletének változása hatással van az energia-
átalakítók jellemz  paramétereire. A munkafolyadék viszkozitása függ a 
h mérséklett l [5]. A viszkozitás változása hatással van a résveszteségekre 
és a folyadéksúrlódásra, aminek következtében az üzemeltetési paraméterek 
is módosulnak [24]. 

A hidraulika olaj másik lényeges tulajdonsága az üzemi h mérséklet 
és az élettartam összefüggése. Az optimális üzemi h mérséklet-tartomány:   
t = 40 – 55 C°. Az olaj élettartama 60 C° fölött 8,3 C°-os h mérséklet-
növekedéskor felére csökken [18]. 

A m szaki állapot meghatározása során lényeges, hogy az olaj 
h mérsékletét a szabványban rögzített értéken (50 ± 2 Cº) tartsuk [23, 56, 
57]. Ellenkez  esetben a mért paraméterek változnak. Az eltérések 
számszer sítésére, disszertációmban vizsgálatokat végzek 30, 40 és 50 C°-
os olajjal. 

Tranziens jelenség vizsgálata azért fontos a térfogat-kiszorítású 
szivattyúk esetén, mert azok folyadékszállítása egyenl tlen. A szállítás 
ingadozása nyomásingadozást eredményez, ami gerjeszti a rendszert [31]. 

Nyomás alatt dolgozó szivattyú kerületén a nyomáseloszlás 
periodikusan változik. A váltás akkor van, amikor egy fog fejszalagja a 
tömít  zónából éppen belép a nyomótérbe, azaz a mögötte lev  fogárkot a 
nyomótérrel összeköti. Minél nagyobb a rendszer közepes nyomása, adott 
szállításlüktetéshez, annál nagyobb nyomáslüktetés tartozik. Nyomás 
növekedésével a zajhatás is n  [32, 34]. 
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Ahhoz, hogy a fogaskerék szivattyú közepes nyomása és a 
fogankénti nyomáslüktetés amplitúdója között összefüggést lehessen 
megállapítani, a nyomásingadozást leíró függvényt kell meghatározni 
Fourier analízis segítségével [http://www.szgti.bmf.hu/fizika/fizeload/].

A tranziens jelenség vizsgálatához olyan mérési módszert kell 
biztosítani, ami az id ben nagyon gyorsan lezajló nyomásváltozás 
megfigyelésére, illetve rögzítésére alkalmas. A nyomás mérésére 
piezokristályos vagy nyúlásmér -bélyeges érzékel  használható.

A fizikusok évtizedek óta vizsgálják a kavitáció jelenségét, és 2000-
ben sikerült lefényképezniük a buborékok összeroppanásából származó 
lökéshullámokat [http://www.origo.hu/tudomány/real/000320 forro.html].

A kavitációt Lord Rayleigh fedezte fel hajócsavaroknál még 1917-
ben. Az azóta eltelt id szakban számos kutató foglalkozott a jelenség 
vizsgálatával pl.: Seth Putterman (Kalifornia Egyetem), Rainer Pecha 
(Stuttgarti Egyetem) és Larry Crum (Washington Egyetem). A fejlett 
technikai háttér ellenére a kutatási eredmények tág határok között változnak 
A buborékok összeroppanásakor keletkez  helyi h mérsékletet egyes 
kutatók 25 ezer kelvinre becsülik, míg mások úgy vélik, a h mérséklet a 15 
millió fokot is elérheti – ennyi szükséges a Nap energiáját termel
folyamatnak, a hidrogénatomok héliummá történ  fuzionálásának 
beindulásához.

Disszertációmban a kavitációs jelenség vizsgálatakor a nyomás 
lengések bemutatására szorítkozom. A technikai háttér ezt teszi lehet vé
(nyúlásmér -bélyeges nyomás érzékel , er sít , PCL 718-as és PCL 818-as 
mér kártya valamint IBM PC számítógép). Ezen kívül még a számítógépes 
modellezésben látok lehet séget [11].
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                               2. ANYAG ÉS MÓDSZER 

           2. 1. A HIDROSZTATIKUS MÉR RENDSZER KIALAKÍTÁSA 

             A hidrosztatikus mér rendszer tervezését a SZIE Rendszertechnika 

Intézet Áramlástechnika és Vízgazdálkodás Gépei Tanszékén végeztem. Annak 

megépítésére és beüzemelésére a Tanszék laboratóriumában került sor. 

             Els sorban oktatási célra alkalmazzuk, de kutatási feladatok megoldására 

is alkalmas. Segítségével hidraulikus szivattyúk és hidromotorok összes jellemz i

mérhet k, amelyek a következ k: térfogatáram, nyomás, nyomaték, fordulatszám 

és h mérséklet. Ezen paraméterek segítségével felvehet k azok a jelleggörbék, 

amelyek az üzemeltetés szempontjából a m szaki állapot megítélésére 

szolgálnak. A mér pad nemcsak hidraulikus szivattyúk és hidromotorok 

vizsgálatára alkalmas, hanem egyéb hidraulikus elemek mérése is elvégezhet

rajta. Ehhez némi átalakítás és b vítés szükséges. 

A hidrosztatikus mér pad felépítése 

A mér kör kapcsolási rajza a 16. ábrán látható. A mér pad három f

szerkezeti részre bontható: 

I. Hidraulikus tápegység 

II.  Motorkör 

III. Szivattyúkör 
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                       16. ábra: A hidrosztatikus mér pad [45] 

48



A hidrosztatikus mér pad elemei: 

1. Tápegység                500 TE 40-160 

2. 2/2-es útváltó és termosztát   AVTB 3N 3252 

3. Háromutas áramállandósító             3 FRM 10-20/SQL 

4. Mér turbina      HF 15/2-250 

5. Hidromotor     12,5 TGL 10860 

6. Nyomatékmér  cella    MOM (0...50 Nm) 

7. Nyomásmér     213.100.25 (VIKA) 

8. Nyomásmér     213.100.250 (VIKA) 

9. Fojtó      MG 10 

10. Olaj-víz h cserél     OHV-315 

11. Mágnessz r      MS 63 

12. 2/2-es útváltó és termosztát   AVTB 3N 3252 

13. Fojtó visszacsapó szeleppel   MK 20 G 

14. Kézi elzáróelem     A 20 TGL 21575 

15. Hidraulikus szivattyú   12,5 TGL 10859 

16. Nyomásmér     213.100.250 (VIKA) 

17. Vákuummér     213.100-1/+1,5 (VIKA) 

18. El vezérelt nyomáshatároló   DB 10-30/315 LJ 

19. Fordulatszám távadó   5ES-1/4 .600.03 

20. Dugattyús hidromotor    A2F 1OR 4 Pl 

21. Olaj-víz h cserél     OHV-315 

22. Tartály     250 dm3
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2. 1. 1.  Hidraulikus tápegység 

A hidrosztatikus mér pad energiaellátását biztosítja az 500 TE 40-160 

típusú egyetemes rendeltetés  hidraulikus tápegység (1). A tápegység 500 dm3-es

olajtartállyal rendelkezik [60]. Ebbe merül bele egy fogaskerék szivattyú, amely 

állandó térfogatáramot biztosít ( mindm40 3 ). A szivattyúval elérhet  maximális 

nyomás 160 bar. Hajtását négypólusú, háromfázisú aszinkron motor végzi, amely 

függ leges elrendezés  peremes kivitelben a tápegység fed lemeze felett 

helyezkedik el és teljesítménye 15 kW. A tápegység fed lemezén található a 

túláram védelemmel ellátott motorkapcsoló, valamint egy közvetlen m ködés

nyomáshatároló és a visszafolyó ágban egy mágneses finom sz r . Szintén a 

fed lemezre szerelt a manométercsap a manométerrel. A manométercsap 

gondoskodik a nyomásmér  védelmér l oly módon, hogy lekapcsolja azt a 

nyomó vezetékr l. Nyomógombjának m ködtetésével a nyomásmér t a 

nyomóvezetékre kapcsolhatjuk, ezáltal a nyomás értéke ellen rizhet , illetve 

beállítható. Ezen kívül a tartály oldalán olajszint-ellen rz k találhatók. 

A mér kör tervezése a tápegység alapadatainak figyelembe vételével 

történt. A vizsgálandó hidromotornak és hidraulika szivattyúnak nem lehet 

nagyobb a teljesítményigénye, mint: 

kW  10,65 10  160 l0  6,66 p QP 2-4
ttt

ahol:   = a tápegység hidraulikus teljesítménye (10,65 kW) tP

 = a tápegység térfogatárama ( )tQ s/m 10 6,66 3-4

= a tápegység névleges nyomása (160 bar). tp
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A szivattyúk mérésénél a tápegység által produkált hidraulikus energiát 

hidromotor alakítja forgómozgássá. Az alkalmazható legnagyobb teljesítmény

és fordulatszámú hidromotor a 12,5 TGL 10860 típusú fogaskerekes változat. A 

fordulatszám tartománya 250...3000 min-1, nyomásterhelése 160 bar[Arányi et al 

1978].

A hidromotor folyadéknyelése maximális fordulatszámnál: 

s
m10025,6

60
1 3000 10  12,5   nq  Q

346-
max

ahol:  = a hidromotor maximális fordulatszáma (3000 minmaxn -1)

           q= a hidromotor fajlagos folyadéknyelése( )ford. / cm 12,5 3

A hidromotor maximális fordulatszámnál tehát majdnem teljesen 

kihasználja a tápegység által biztosított térfogatáramot. 

2. 1. 2.  Motorkör 

Közvetlenül csatlakozik a hidraulikus tápegységhez. A tápegység állandó 

térfogatárama miatt - hogy a méréseket teljes fordulatszám tartományban tudjuk 

elvégezni - egy háromutas áramállandósítót (3) építettünk be, amely a felesleges 

térfogatáramot a h t n (10) és a sz r n keresztül visszajuttatja a tartályba. A 

motorkör következ  eleme a mér turbina (4). Ennek segítségével tudjuk a 

hidromotor (5) folyadéknyelését mérni. Mérési tartománya 3,66...36,6 dm3/min és 

a mérend  közeg maximális nyomása 250 bar lehet. A mér turbina villamos 

kimenete frekvencia, amely egyenesen arányos a térfogatárammal. Ezért 

kijelzésre frekvenciamér t használunk. 

A motoron létrejöv  nyomásesés mérését úgy oldottuk meg, hogy a motor 
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elé (8) és utána (7) Bourdon-csöves nyomásmér t kapcsoltunk. A nyomásmér k

glicerin csillapításúak, így a rezgések és nyomáslökések ellenére is biztosítva van 

a pontos leolvasás. A visszavezet  ágba (hidromotor után) fojtót (9) építettünk be, 

hogy a hidromotor fordulatszámát állandó értéken tudjuk tartani terhelés 

ingadozások esetén is. A hidromotor által leadott nyomatékot nyomatékmér

cellával (6) mérjük. A hidromotor által elméletileg leadható maximális nyomaték 

nagysága:

Nm 31,2
2

10  160 10  12,5
2

pq
M

5-6
ee

e

ahol: = a hidromotor fajlagos folyadéknyelése,  eq

= a hidromotoron létrejöv  nyomásesés. ep

A nyomaték mérésére tehát olyan elemet kell választani, amelynek mérési 

tartománya 0-tól legalább 31,2 Nm-ig terjed. Erre a legalkalmasabb a MOM által 

gyártott nyomatékmér  cella (6). Méréshatára 0...50 Nm. A nyomatékmér  cella 

egy deformációs tengelyb l áll, amelyre mér bélyegek vannak felragasztva. A 

csavaró nyomatékkal arányosan megváltozik a mér bélyegek ellenállása. Így 

lineáris villamos jelet kapunk, amely a leadott nyomatékkal arányos. A 

mér bélyegek táplálása és a villamos jel levétele csúszógy r k segítségével 

történik. Kijelz  m szerként a DDAD 06-os m szert alkalmazzuk. A hidromotor 

fordulatszámát infra sugaras fordulatszám-mér vel határozzuk meg. Az olaj 

h mérsékletét állandó értéken (500C) tartjuk a termosztáttal (2) ellátott olaj-víz 

h cserél  (10) segítségével. 
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2. 1. 3. Szivattyúkör 

A szivattyúkör különálló hidraulikus egység a motorkört l. Olajtartálya 

(22) is külön helyezkedik el. Hajtását a hidromotortól (5) kapja a nyomatékmér

cellán (6) keresztül. A szívótéri nyomás beállítását a szívóoldalon beépített 

fojtóval (13) tudjuk elvégezni. A szivattyú nyomását a nyomóoldalon elhelyezett 

el vezérelt nyomáshatárolóval (18) fokozatmentesen szabályozhatjuk. A 

térfogatáram mérésére axiáldugattyús konstans hidromotort (20) használunk, 

amely egy fordulatszám távadóval (19) van egybeépítve. A fordulatszám távadó 

egy áramgenerátor, amely a fordulatszámmal arányos kimen  áramot szolgáltat. 

Méréstartománya 0...3000 ford/min és 0...5 mA. A kimen  áramot úgy tesszük 

alkalmassá fordulatszám mérésére, hogy ismert ellenálláson (600 ohm) vezetjük 

keresztül és a rajta létrejöv  feszültségesést mV-mér vel mérjük. Ezáltal 1 mV 

megfelel 1 ford/min-nek. 

A szivattyú üresjárati mérésénél egy kézi elzáró elem (14) nyitásával a 

mér motort (20) és az el vezérelt nyomáshatárolót (18) kiiktatva a mér körb l, a 

rendszer ellenállása a lehet  legkisebb lesz. A szivattyú nyomatékának és 

fordulatszámának mérése a motorkörnél ismertetett módon történik. A szívótéri 

nyomást vákuumméterrel (17), a nyomóoldali nyomást glicerin csillapítású 

nyomásmér  órával (16) mérjük. 

Az elemeket összeköt  cs vezeték méretét a 40 dm3 /min térfogatáramhoz 

és a 160 bar üzemi nyomáshoz szabványból választottuk ki (MSZ 2898). A 

nyomóoldalon megengedett áramlási sebesség 4,3 m/s, ebb l adódóan a 

cs vezeték bels  átmér je 14 mm. A falvastagság 2 mm, így a küls  átmér  18 

mm. A csatlakoztatási feladatokat ERMETO cs szerelvényekkel oldottuk meg. A 

szivattyú szívócsövét is szabványból választva, a bels  átmér  24 mm és a küls
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28 mm. Ezeket az értékeket is egyrészt a térfogatáram, másrészt a megengedhet

szívóoldali sebesség (1,6 m/s) határozza meg. 

  2. 2. A HIDROSZTATIKUS MÉR PAD ENERGETIKAI MÉRETEZÉSE

A méretezés során ellen rzöm, hogy a vizsgálható legnagyobb szivattyú 

és hidromotor energia ellátását tudja-e biztosítani az adott hidraulikus tápegység. 

2. 2. 1. Szivattyúkör 

Kiindulási adatként a vizsgálható legnagyobb fogaskerék szivattyú (TGL 

10859)/10) paramétereit kell figyelembe venni: 

            - fajlagos folyadékszállítás:     q=8 cm3/ford  

            - max. nyomás:                 pmax=160 bar 

            - fordulatszám tartomány:    n=500-3000 1/min 

            - névleges fordulatszám :    nn=1450 1/min 

            - összhatásfok:     0.7ö

A szivattyú hajtásához szükséges maximális teljesítmény (n=3000 1/min és 

p=160 bar mellett): 

ö

h
f

P
P

ahol:     Pf – felvett teljesítmény [KW] 

 Ph- hasznos teljesítmény [KW]   

ö - összhatásfok 

A hasznos teljesítmény:

[kW] p n q p  q  P vh
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56-
h 10160

60
3000 108P

kW 6.46400WPh

A felvett teljesítmény:

kW 9.146.4/0.7 
P

P
ö

h
 f

2. 2. 2. Motorkör 

A hajtáshoz szükséges hidromotorként választom a TGL 10860/12,5 típust: 

- fajlagos folyadék nyelés:   q= 12.5 cm3/ford

- nyomásesés :               bar 160p

- nyomaték:     M=30 Nm 

- fordulatszám tartomány:   n=500-3000 1/min 

- névleges fordulatszám:   nn=1500 1/min 

- összhatásfok:    0.7ö

Ellen rizöm a választott hidromotort, hogy képes-e a szivattyú hajtására. 

A hidromotor által leadható teljesítmény (n=3000 1/min-nél). 

nM2MPhm

W9424
60

3000230Phm

kW 9,42Phm

Mivel  P P fhm megfelel a hajtáshoz. 

A hidromotor m ködtetését a hidraulikus tápegység szivattyúja végzi: 

            - fajlagos szállítás:    q=28 cm3/ford 

            - maximális nyomás:    p=160 bar  
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            - névleges fordulatszám:   1/min  1450nn

            - összhatásfok:                0.7ö

A szivattyú hajtására négypólusú, háromfázisú aszinkron motor szolgál. 

Fordulatszáma: n=1440 1/min. 

A szivattyú hajtásához  szükséges villamos motor teljesítmény: 

]kW[pnqP
ö

vm

7.060
1016014401028P

56
vm

kW 15.36 W15360Pvm

Az alkalmazott villamos motor (VZ 180 M-4) képes erre a teljesítményre. 

Ellen rzöm, hogy a tápegység szivattyúja milyen fordulatszámmal tudja      

forgatni a hidromotort. 

A szivattyú által szállított térfogatáram: 

/s][m       n q q 3
vmv

/fordcm 28q 3  /mi1 1440n vm n

/sm    100,672 
60

1440 1028q 3 3-6-
v

A hidromotor fordulatszáma:  

 /min]1 [ 
q

q
n v

hm

/sm100,672q 3-3
v    /fordcm 12,5q 3
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min / 1  6 3225,   
1012,5

60  10 672 0, n 6-

-3

hm

Tehát a maximális fordulatszám (3000 1/min) biztosított. 

2. 2. 3. Cs vezeték méretezése 

A méretezés során a térfogatáram és nyomás ismeretében olyan 

cs vezetéket kell biztosítani, amely egyrészt az el írt sebességnek, másrészt a 

megengedhet  szilárdságnak megfelel. 

A megengedhet  sebességek (Szlivka 2000):

szívó:               vsz=0,8 m/s 

nyomó:               vny=4,5 m/s 

visszafolyó:          vv =2 m/s 

A motorkör kiindulási adatai: 
- térfogatáram:   s/m000672,0q 3

v

- nyomás:                                 p = 160 bar 

Nyomóvezeték:

 m 000149 0, 
4,5

000672 0,
v
q

 A 2

ny

v

bels  átmér :

m01378 0,   00019013,0A4 d

d=14 mm 

A választott cs vezeték: 18x2

küls  átmér : l8 mm  

falvastagság: 2 mm  
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Visszafolyó vezeték:

2

v

v m 000336 0,  
2

000672 0,
v
q

A

bels  átmér :

m020 0, A4 d

d=20 mm 

A választott cs méret: 25x2.5

küls  átmér : 25 mm 

falvastagság: 2.5 mm 

A szivattyúkör kiindulási adatai: 

Térfogatáram: s/m0004,050000008,0nqq 3
v

A sebességek az el z ekben ismertetettek alapján. 

A szívóvezeték:

A=0,0003 m2

bels  átmér : d=0,02523m=25 mm 

A választott cs átmér : 25x1.5

küls  átmér : 28 mm 

falvastagság: 1.5 mm 

A nyomóvezeték:

A=0,000088 m2

bels  átmér : d=0,01063 m=10,63 mm=10 mm 

A választott cs átmér : 16x2.5

küls  átmér : 16 mm

falvastagság: 2.5 mm 
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Visszafolyó vezeték:

A=0,0002 m2

bels  átmér : d=0,01595 m=15,95 mm=16 mm 

A választott cs átmér : 18x1

küls  átmér : 18 mm

falvastagság: 1 mm 

2. 3. A HIDROSZTATIKUS MÉR PAD H TECHNIKAI MÉRETEZÉSE 

A hidrosztatikus mér pad üzemeltetése során a veszteségek h vé

alakulnak és emelik az olaj h mérsékletét. Amennyiben az állandósult 

h mérséklet nagyobb, mint a vizsgálati (50 oC), akkor h cserél t kell alkalmazni.  

2. 3. 1. A szivattyúkör h mérséklet viszonyainak a vizsgálata 

A hajtás összhatásfoka: 7,0ö

A h vé alakuló veszteség teljesítmény: 

beöv P1P

s/J41,28277,94247,01P1P beöv

Az olajh mérséklet id beni alakulását az alábbi differenciál egyenlet írja le: 

kv1f
f TPAT

dt
dT

t

ahol:

Tf- az olajh mérséklet [0C]

Tk- a környezeti h mérséklet [0C]

A)/kVc(t fff - id állandó [s] 

Al- átviteli tényez  [s0C/J]
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cf= 2093 [J/kg0C] az olaj közepes fajh je

][kg/m 900 3
f az olaj s r sége

Vt- a tartály térfogata [m3 ] ,

k- a h átszármaztatási tényez C] s  [J/m2

At- az olajtartály h átadó felülete [m2]

Jelen esetben:  értékkel lehet számolni   C]m[J/s 15,12 k 2

A választott olajtartály: V=250 dm3

Ez esetben: Vt=0,25 m3  At=2.17m2

Ezekkel az adatokkal az id állandó: 

h 99 3,  s 91 14352,  
2,1715,12

0,259002093t

Az átviteli tényez :

C/J][s  0,03042,17)1/(1,12)A1/(kA t1

A differenciál egyenlet megoldása a 17.ábra szerinti melegedési görbét 

eredményezi. Figyelembe véve, hogy az állandósult olajh mérséklet elérése után 

a differenciálhányados elt nik:

0
dt

dTf

Ha csak az állandósult h mérséklet meghatározása a cél, akkor a 

 összefüggés használható.v1kvégtvégt P AT-TT

Jelen esetben: 

C 86,172827,410,0304PAT v1végt

Mint várható volt, a nagy veszteségi teljesítmény miatt a rendszer 

melegedés szempontjából nem felel meg. Feltétlen h cserél re van szükség. 
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17. ábra: Melegedési görbe [21] 

A h cserél  kiválasztása: 

A veszteségi teljesítmény h egyenértéke: Pv=2827,41 [J/s] 

A h cserél re jutó h mennyiség: P1=Pv-Po=2827,41-984,31=1843,1 [J/s] 

ahol:

 TAkP to =15,12 . 2,17 . 30=984,31 [J/s] a h átadó felületek 

(olajtartály, cs vezeték stb.) által  elvezetett  h mennyiség. 

C 3020-50T

A h cserél  kiválasztása a (Fürész-Rostás 1978) Tervezési segédlet 46. 

táblázata alapján történik. ETD korrekciós tényez : l.33 

 [J/s] 2451,321,33  PP 1 tényl

A táblázatból választott h cserél :  5.0476.2.05-0200/3 

2. 3. 2. A motorkör h mérséklet viszonyainak vizsgálata 

A hajtás összhatásfoka: .0,7ö 0,7=0,49

A h vé alakuló veszteség teljesítmény:  
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beö v P)1(P

[J/s] 7833,615360 0,49)-(1P)-(1  P beöv

Az olajh mérséklet id beni alakulását az alábbi differenciál egyenlet írja le: 

 T  P A  T  
dt

dT
t kv1f

f

ahol:

Tf- az olajh mérséklet [°C] 

Tk- a környezeti h mérséklet [°C]  

ttff A)/kV(ct - id állandó [s]

Al- átviteli tényez  [s°C/J] 

C][J/kg 2093 cf az olaj közepes fajh je

900f [kg/m3] az olaj s r sége

Vt- a tartály térfogata [m3]

k- a h átszármaztatási tényez ] C  s  [J/m2

At- az olajtartály h átadó felülete [m2]

Jelen esetben: értékkel lehet számolni.  C]m[J/s 15,12 k 2

A választott olajtartály: 500-TGL 0-2353 

Ez esetben: Vt=0,5 m3 At=4,2367 m2

Ezekkel az adatokkal az id állandó: 

h  084 4,  s 87 14702  
4,236715,12

5 0, 10 9 0, 10 093 2,t
33

Az átviteli tényez :

C/Js  0,015614,2367)1/(15,12)A1/(kA t1

A differenciál egyenlet megoldása a 17.ábra szerinti melegedési görbét 
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eredményezi. Figyelembe véve, hogy az állandósult olajh mérséklet elérése után 

a differenciálhányados elt nik:

0
dt

dTf

Ha csak az állandósult h mérséklet meghatározása a cél, akkor a 

vlkvégtvégt P AT-TT

összefüggés használható.

Jelen esetben: 

C 122,28247833,60,01561P AT v1végt

Mint várható volt, a nagy veszteségi teljesítmény miatt a rendszer 

melegedés szempontjából nem felel meg. Feltétlen h cserél re van szükség. 

A h cserél  kiválasztása:

A veszteségi teljesítmény h  egyenértéke : Pv=7833,60 [J/s] 

A h cserél re jutó h mennyiség: 

[J/s]  5911,831921,77-7833,60P-PP ov1

ahol:

 TAkP to =16,12 . 4,2367 . 30=1921,77  [J/s] a h átadó felületek 

(olajtartály, cs vezeték stb.) által elvezetett h mennyiség. 

C 3020-50T

A h cserél  kiválasztása a (Fürész-Rostás 1978) Tervezési segédlet 46. 

táblázata alapján történik: ETD korrekciós tényez : l.33

[J/s] 74,78621.33  PP 1tényl

A táblázatból választott h cserél :

5.0476.2.05-0250/5
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2. 4. HIDRAULIKA SZIVATTYÚK VIZSGÁLATA 

Ebben a fejezetben a szivattyúk üzemeltetésére, valamint a m szaki

állapot meghatározására szolgáló jelleggörbék felvételéhez dolgoztam ki 

vizsgálati módszert. 

A mérések a 2.1. fejezetben ismertetett hidrosztatikus mér pad

segítségével végezhet k el. A mérések menetének leírásakor a 16. ábrán látható 

mér pad elvi kapcsolási vázlatára hivatkozom, az ott feltüntetett tételszámok 

alapján.

A vizsgálandó szivattyút (15) beépítjük a szivattyúkörbe. Hajtását a 

nyomatékmér  cellán (6) keresztül a motorkörben elhelyezett hidromotor (5) 

biztosítja. Ezáltal a szivattyú fordulatszáma fokozatmentesen változtatható. 

2. 4. 1.  Kritikus szívótéri nyomás 

A térfogat kiszorításos szivattyúk nagyon érzékenyek a szívótéri 

nyomásra. Bizonyos szívótéri nyomásnál fellép a kavitáció és nagyon megn nek

a résveszteségek. A munkafolyadék kavitációjakor tehát a folyadék folyékony és 

gáznem  halmazállapotban egyaránt jelen van, s a keletkez rt a folyadék g zei,

valamint a folyadékból kivált gázok töltik ki. A kavitációs áramlás kellemetlen 

kísér  jelensége az er teljes zajhatás és erózió, amit a kavitációs örvények 

periodikus leválása, illetve a kavitációs üregek gyors összeomlása eredményez. A 

kavitációs erózió súlyosabb esetekben a folyadékkal érintkez  szerkezeti részek 

gyors mechanikai tönkre menetelét eredményezheti (F zy 1978).

Kritikus szívótéri nyomásnak nevezzük azt az értéket, ahol a térfogatáram 

2...3 %-kal esik a geometriai szállításhoz képest (18. ábra). 
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18. ábra:  Kritikus szívótéri nyomás [45] 

A jelleggörbék felvétele a következ képpen történik: A motorkörben 

elhelyezett háromutas áramállandósítóval (3) beállítjuk a szivattyú 

fordulatszámát. Majd fokozatosan növeljük a szívótérben a vákuumot (vagyis 

csökkentjük a szívótéri nyomást) a szivattyú (15) elé csatlakoztatott fojtóval (13). 

Minden egyes fojtási helyzetben mérni kell a szivattyú térfogatáramát az 

axiáldugattyús konstans hidromotorral (20).Egy jelleggörbe felvétele után a 

következ  fordulatszámra állunk rá és a szívótéri vákuumot ismét fokozatosan 

növeljük.

A jelleggörbékb l kit nik, hogy magasabb fordulatszámok esetén 

nagyobb szívótéri nyomások (kisebb vákuumok) irányába tolódik el. A méréssel 

az a célunk, hogy  értékét meghatározzuk a legnagyobb fordulatszám mellett 

és a szivattyú vizsgálata során a szívótéri nyomást ennél magasabb értékre 

állítsuk be. 

skrp  a

skrp
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2. 4. 2. Üresjárati nyomatékfelvétel 

Az üresjárati nyomatékfelvétel a mechanikai- és folyadék súrlódásból 

származó veszteségek fedezésére szolgál. A szivattyú vizsgálata terheletlen 

állapotban történik. 

A mérés megkezdése el tt a szivattyúkörben elhelyezett kézi elzárót (14) 

nyitott helyzetbe kell állítani. Ezáltal az olaj visszaáramlása a tartályba a 

legkisebb ellenállással történik. A mérés során a szivattyú fordulatszámát 

fokozatosan növeljük a motorkörben elhelyezett háromutas áramállandósító (3) 

segítségével és mérjük a felvett nyomatékot (19. ábra). 

19. ábra: Üresjárati nyomaték felvétel [45] 

2. 4. 3. Szállítási, teljesítmény felvételi és összhatásfok jelleggörbék 

Ezek a jelleggörbék a szivattyú kiválasztás során, valamint m szaki

állapot meghatározásakor használhatók. Egy közös koordináta rendszerben 

található a térfogatáram, a felvett teljesítmény és az összhatásfok a nyomás 

függvényében, állandó fordulatszám mellett.  

            A jelleggörbéket (20. ábra) a szivattyúra jellemz  névleges 

fordulatszámon vesszük fel, amelyet a motorkörben elhelyezett 

áramállandósítóval (3) állítunk be. A szivattyú nyomását fokozatosan növeljük a 
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szivattyúkörben elhelyezett el vezérelt nyomáshatárolóval (18). Közben mérjük a 

szivattyú által felvett nyomatékot nyomatékmér vel (6) és a szállított 

térfogatáramot mér motorral (20).  

                                                           20. ábra: 

A szállítási, teljesítményfelvételi és az összhatásfok jelleggörbék [45] 

2. 4. 4. Kagylódiagram felvétele 

A szivattyú üzemére jellemz  legfontosabb paraméterek az ún. 

kagylódiagramban találhatók (21.ábra). A kagylódiagramból a térfogatáram, a 

nyomás, a fordulatszám és az összhatásfok közötti összefüggés olvasható ki. E 

diagram megszerkesztésének els  lépése az, hogy a méréssel meghatározott 

különböz , de n=állandó fordulatszámokhoz tartozó f(p) Q ) jelleggörbéket 

felvesszük. Ezzel olyan ábrához jutunk, amelynek bármely pontjához a Q‚ p, n 

értékhármas tartozik (Varga 1974). Annak megítéléséhez azonban, hogy egy 

szivattyú különböz  fordulatszámokon üzemi alkalmasság szempontjából hogyan 

viselkedik, a hatásfokeloszlás ismeretére is szükség van. Ehhez a már említett 

különböz , de n = állandó fordulatszámokhoz tartozó )p(fö jelleggörbéket is 
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fel kell venni. 

               21.ábra: A szivattyú kagylódiagramja [45] 

 A motorkörben elhelyezett áramállandósító (3) segítségével beállítunk 

egy n1 = állandó fordulatszámot. Megmérjük a szivattyú térfogatáramát, nyomását 

és a felvett nyomatékot. Ezután a szivattyúkörben elhelyezett el vezérelt

nyomáshatároló (18) segítségével fokozatosan növeljük a nyomást, de ügyelünk 

arra, hogy a fordulatszám állandó értéken maradjon. Minden egyes 

nyomásértékhez mérjük a hozzátartozó térfogatáramot és a nyomatékot. Amint 

elérjük a szivattyúra jellemz  névleges nyomást, a nyomáshatárolót visszaállítjuk

kiindulási helyzetbe és az áramállandósítóval növeljük a szivattyú fordulatszámát 

n2-re. Majd az el z ekben leírt módon járunk el. A fordulatszámot addig 

növeljük, míg a szivattyúra jellemz  névleges értéket el nem érjük. 
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2.4.5. Mérési adatok feldolgozása 

Térfogatáram méréshez olyan axiáldugattyús konstans hidromotort 

alkalmazunk, amelynek fordulatonkénti nyelését el z leg bemértük 

(9,4 ). A mér motor fordulatszámát fordulat-távadó segítségével 

mérjük és ezt megszorozzuk az ismert fajlagos folyadéknyeléssel. Így a szivattyú 

térfogatáramát a következ  összefüggéssel tudjuk számolni: 

ford/cm3

)s/m(
106

n4,9Q 3
7
m

ahol: mn  = a mér motor fordulatszáma (min-1)

Nyomatékmérés nyomatékmér  cellával és DDAD 06-os kijelz vel. A 

nyomatékmér  kalibrációs görbéje az origóból induló egyenes, ezért a mért 

impulzusból aránypár segítségével számolhatjuk a mért nyomatékot: 

)Nm(M
00020

50M x

ahol: Mx = a mért nyomatékkal arányos impulzusok száma (imp.) 

Hasznos teljesítmény (hidraulikus teljesítmény): 

)kW(10pQP 2
haszn

ahol:  p = a szivattyú nyomása  (bar) 

Felvett teljesítmény (tengelyteljesítmény):

)kW(
100055,9
nM

P sz
felvett
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Összhatásfok:

(%)100
P

P

felv

haszn
ö

Az ered  mérési hibák meghatározása: 

A térfogatáram mérésekor a mér motor fordulatszámát fordulatszám 

távadóval mérjük, amelynek pontossága %1 . A véletlen hiba n=3 mérési 

adattal az alábbiak szerint határozható meg (Sváb 1982):

-a mérési sorozat átlaga: 

min)/dm(Q
n
1Q 3n

1i
i

-a mérési sorozat átlagának szórása: 

min)/dm(
1nn

QQ
s 3

n

1i

2
i

Q

- a mérési sorozat átlagának relatív szórása: 

(%)100
Q

s
s Q

Qv

-relatív véletlen hiba: 

(%)s2e QQv
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A térfogatáram mérés ered  hibája: 

(%)eee 2
Qv

2
QsQr

ahol: - a már említett rendszeres hiba, amelynek értéke: Qse 1%

Nyomaték mérésére nyomatékmér  cellát használunk, aminek 

pontossága:  Ezért a nyomatékmérés rendszeres hibája: %5.0

%5,0eMs

A véletlen hibát n = 3 mérési adatból számítjuk ki: 

- a mérési sorozat átlaga 

)Nm(M
n
1M

n

1i
i

- a mérési sorozat átlagának szórása: 

)Nm(
1nn

MM
s

n

1i

2
i

M

- a mérési sorozat átlagának relatív szórása: 

(%)100
M
ss M

Mv

- relatív véletlen hiba: 

71



(%)s2e MMv

A nyomatékmérés ered  hibája: 

(%)eee 2
Mv

2
MsMr

A hidraulikus szivattyú összhatásfokának ered  hibája: 

(%)eeee 2
pr

2
Mr

2
Qrr

ahol: - a nyomásmérés ered  hibája, amely a nyomásmér  rendszeres 

hibájával( ) egyezik meg. 

pre

%1,6

2. 5. HIDROMOTOROK VIZSGÁLATA 

Ebben a fejezetben a hidromotorok üzemeltetésére, valamint a m szaki 

állapot meghatározására szolgáló jelleggörbék felvételéhez dolgoztam ki 

vizsgálati módszert. 

A mérések végzésére a hidrosztatikus mér pad (16. ábra) szolgál. A 

vizsgálandó hidromotort az 5-ös számú elem helyére kell felszerelni szerelni. 

2. 5. 1. Nyomatéki és folyadéknyelési jelleggörbék felvétele 

A mérés során a szivattyúkört fékezésre használjuk. A méréseket úgy 

végezzük, hogy a motoron állandó nyomáseséseket hozunk létre a 

szivattyúkörben elhelyezett el vezérelt nyomáshatároló (18) segítségével. Az 

állandó nyomásesés mellett a motor fordulatszámát fokozatosan emeljük a 

motorkörben elhelyezett háromutas áramállandósítóval (3). Minden egyes 
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fordulatszám értéknél mérjük a motor által leadott nyomatékot és a 

folyadéknyelést. A mérési adatokból a jelleggörbék megrajzolhatók (22. és 23. 

ábra). A hidromotorra jellemz  további paraméterek (felvett és hasznos 

teljesítmény, valamint az összhatásfok) számítás útján határozhatók meg. 

22. ábra: Hidromotor nyomatéki jelleggörbéi [39] 

23. ábra: Hidromotor folyadéknyelési jelleggörbéi [39] 
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2.5.2. Mérési adatok feldolgozása 

Nyomatékmérés (nyomatékmér  cellával és DDAD 06-os kijelz vel): 

A nyomatékmér  50 Nm nyomatéknál 20000 impulzust szolgáltat. Mivel a 

nyomatékmér  kalibrációs görbéje az origóból induló egyenes, ezért a mért 

impulzusból aránypár segítéségével számolhatjuk a mért nyomatékot: 

)Nm(M
00020

50M x

ahol:     M = mért nyomaték (Nm) 

Mx = mért nyomatékkal arányos impulzusok száma (imp.) 

Térfogatáram mérés (mér turbinával és frekvencia mér vel). A mér turbina 

kalibrációs görbéje szintén az origóból induló egyenes. A HB 15/2 típusú 

mér turbinával mérhet  maximális térfogatáram és az ehhez 

tartozó frekvencia 1074 Hz. A mért frekvenciából a következ  összefüggés 

segítségével meghatározhatjuk a térfogatáramot: 

/sm106,11 3-4

)s/m(Q
1074

1011,6Q 3
x

4

ahol:  Q = a mért térfogatáram (m3/s)

          Qx = a mért térfogatárammal arányos frekvencia (Hz) 

Megjegyzés: A mér turbinához frekvenciamér  helyett “MIDI-FLOW” 

típusjel  kijelz  elektronika is csatlakoztatható, amely a térfogatáram 

pillanatértékét és a mérés ideje alatt átáramlott közeg térfogatát közvetlenül 

kijelzi. 
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Hasznos teljesítmény (tengelyen leadott teljesítmény): 

)kW(
100055,9
nMPhaszn

ahol: n = a hidromotor fordulatszáma (min-1)

Felvett teljesítmény (a bevezetett hidraulikus teljesítmény): 

(kW) 10pQ P 2
felv

ahol: = a hidromotoron létrejöv  nyomásesés (bar)  p

Összhatásfok:

(%)100
P

P

felv

haszn
ö

Az ered  mérési hibák meghatározása

Térfogatáram mérésére turbinás áramlásmér t használunk. A mér turbina 

rendszeres hibája % 0,5 . Ezért a térfogatáram mérés rendszeres hibája: 

%5.0e Qs

A véletlen hiba n = 3 mérési adattal az alábbiak szerint határozható meg (Sváb 

1982):

- a mérési sorozat átlaga: 

min)/dm(Q
n
1Q 3n

1i
i
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- a mérési sorozat átlagának szórása: min)/dm(
1nn

QQ
s 3

n

1i

2
i

Q

- a mérési sorozat átlagának relatív szórása: 

(%)100
Q

s
s Q

Qv

- a relatív véletlen hiba 

(%)s2e QQv

A térfogatáram mérés ered  hibája: 

(%)eee 2
Qv

2
QsQr

A hidromotor összhatásfokának ered  hibája: 

(%)eeee 2
pr

2
Mr

2
Qrr

Az éspre Mre  a meghatározása ugyanúgy történik, mint a szivattyú vizsgálatánál. 
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3. EREDMÉNYEK 

3. 1. FOGASKERÉK SZIVATTYÚ M SZAKI ÁLLAPOTÁNAK 
MEGHATÁROZÁSA 

 Ahhoz, hogy a fogaskerék szivattyú m szaki állapotáról meg tudjunk 
gy z dni, a 2.4. fejezetben ismertetett jelleggörbéket kell mérés útján 
felvenni. A szivattyút a 24. ábrán látható hidrosztatikus mér padra
szereljük, amelynek rajzát a 16. ábra mutatja. 

24. ábra: Hidrosztatikus mér pad

A vizsgált fogaskerék szivattyú m szaki adatai: 

 - gyártó:   Monori MEZ GÉP
 - névleges térfogatáram: Qn = 10 dm3/min 
 - névleges nyomás:  pn = 160 bar 
 - maximális nyomás:  pmax = 200 bar 
 - névleges fordulatszám: nn = 1450min-1 

 - fordulatszám-tartomány: n = 500-3000 min-1 

            - hidraulika olaj:                    Hidro 30
A 25. ábrán a baloldali energiaátalakító a szivattyú és a jobboldali a hajtást 
biztosító hidromotor. 
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A kett  között nyomatékmér  cella létesít kapcsolatot, amely méri a 
szivattyú által felvett nyomatékot. 

25. ábra: Hidraulikus energia-átalakítók 

Az MII.1. táblázat tartalmazza a vizsgálat során alkalmazott mér m szerek 
adatait, amelyek részben felhasználásra kerülnek a hidromotor mérésekor is. 
A mérési adatok felvételét háromszori ismétléssel végeztem. A 
kiértékelésüket IBM PC számítógépen Excel segítségével végeztem. A 
feldolgozott adatokat az MII.2.-5. táblázatok tartalmazzák. 

3. 1. 1. Kritikus szívótéri nyomás meghatározása 

 A vizsgálat során három szállítási jelleggörbét vettem fel a szívótéri 
vákuum függvényében. Ezután szerkesztéssel határoztam meg a kritikus 
szívótéri nyomás értékét, ahol a térfogatáram 2…3%-kal esik a geometriai 
szállításhoz képest (26. ábra). 
 A jelleggörbékb l kit nik, hogy magasabb fordulatszám esetén pskrit.
a nagyobb szívótéri nyomás (kisebb vákuum) irányába tolódik el. A 
méréssel az volt a célom, hogy pskrit. ismeretében a vizsgálat (üzemeltetés) 
során a szívótéri vákuumot ennél alacsonyabb értéken tartsam, így 
elkerülhet  a kavitációs jelenséget. 
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y = -106,63x4 + 176,53x3 - 105,31x2 + 26,41x + 
13,006

R2 = 0,9969
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ps [bar]

3 %Q [dm 3/min]

pskrit.

26. ábra: Kritikus szívótéri nyomás 

3. 1. 2. Általános módszer hidraulika szivattyúk m szaki állapotának  
            meghatározására    

 A m szaki állapot megítélése általában úgy történik, hogy a mérések 
által meghatározott paramétereket összehasonlítják a gyártó által megadott 
értékekkel. Az eltérést számszer sítik, és amennyiben a különbség 
meghalad egy bizonyos értéket, akkor a hidraulika szivattyút cserélni vagy 
felújítani kell. A kérdés az, hogy mekkora legyen ez a bizonyos érték.
 A gyakorlatban a hidraulika szivattyúk m szaki állapotának 
meghatározását a térfogatáram (szállítás) változásához kötik. Megmérik a 
szivattyú térfogatáramát a névleges nyomáson. Ezután összehasonlítják a 
gyári adattal, és ha az eltérés nem haladja meg a 20%-ot, akkor megfelelt. 
Látható, hogy a m szaki állapot meghatározása ennél a módszernél a 
szállítási jelleggörbe egy pontjára korlátozódik. 
 Az általam kidolgozott módszernél célul t ztem ki, hogy a m szaki
állapot meghatározása a szállítási jelleggörbe teljes nyomástartományára 
kiterjedjen. A vizsgálati módszer tartalmazzon általánosítható elemeket, 
amelyek a következ k: 

- legyen független a szivattyú típusától,
- nagyságától és
- a mért paraméterek mértékegységét l.
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Ehhez els  lépésként a vizsgálandó szivattyú szállítási jelleggörbéjét kell 
felvenni a nyomás függvényében. Ezután meg kell határozni a jelleggörbe 
egyenletét, amely az esetek túlnyomó többségében (fogaskerék szivattyúnál) 
els fokúra adódik. Majd az egyenes iránytangensének (meredekségének) 
ismeretében a m szaki állapot meghatározható. 

y = 0,0205x + 0,1896
R2 = 0,9986

y = -0,0018x2 + 0,3996x + 55,484
R2 = 0,9211

Q = -0,00724p + 11,06
R2 = 0,9981
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27. ábra: Szállítási, teljesítmény felvételi és összhatásfok jelleggörbék 

A 27. ábrán a vizsgált fogaskerék szivattyú szállítási, teljesítmény 
felvételi és összhatásfok jelleggörbéi láthatók a nyomás függvényében. A 
vizsgálat ideje alatt a fordulatszámot állandó értéken tartottam a szivattyúra 
jellemz  névleges értéken és mértem a következ  paramétereket: nyomást 
(p), térfogatáramot (Q) és nyomatékot (M). A további jellemz ket számolás 
útján határoztam meg. 

Hasznos teljesítmény: 

Ph =
600

pQ  [kW] 

ahol: Q = térfogatáram [dm3/min] 
             p = nyomás [bar] 
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Felvett teljesítmény: 

Pf = 3
sz

1055,9
nM

      [kW] 

ahol: M = nyomaték [Nm] 
nsz = fordulatszám (1450 min-1)

Összhatásfok: 

ö = 100
P
P

f

h       [%] 

A m szaki állapot meghatározására a szállítási jelleggörbét 
használtam fel. A diagramban eredmény vonallal jelöltem azt a területet, 
amelyen belül kell a szállítási jelleggörbének elhelyezkedni ahhoz, hogy 
m szaki állapota megfelel  legyen. A felvett szállítási jelleggörbét (Q) nem 
a gyári jelleggörbéhez viszonyítottam, hanem a geometriai szállításhoz (Qo).
A használhatósági határnak (QH) tekintem azt a térfogatáram értéket, ahol a 
szivattyú szállítása 30%-kal csökken a geometriai szállításhoz (Qo) képest. 
A 30%-os érték két adatból tev dik össze. Egyrészt a gyári új szivattyúk 
[54, 55] szállítási jelleggörbéi mutatnak 10% körüli csökkenést a Qo-hoz
képest, másrészt az üzemeltetés során bekövetkez  kopások miatt újabb 
20%-os csökkenést engedhetünk meg. A m szaki állapot meghatározásához 
a geometriai szállítás (Qo) értékét meg kell adnunk. Ezt megtehetjük a gyári 
adatokból vagy a mérési adatokból felvett szállítási jelleggörbe segítségével, 
ahol az metszi a függ leges tengelyt, ott leolvassuk (Qo az egyenes 
egyenletének második tagja). A gyakorlat számára elfogadható eredményt 
kapunk, ha megmérjük a szivattyú szállítását terheletlen állapotban (p 0).

 A használhatósági határ (QH) egyenlete a különböz  nagyságú 
szivattyúknál más és más alakot ölt. Általánosan használható egyenlethez 
úgy juthatunk, ha a koordináta rendszert dimenzió nélküli változatban adjuk 
meg. Ezáltal a mértékegységekt l is függetlenítjük az egyenletet (28. ábra). 

A szállítási jelleggörbe egyenletének dimenzió nélküli alakja: 

1
p
pm

Q
Q

no
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ahol: Q = tényleges térfogatáram [dm3/min] 
  Qo = geometriai térfogatáram [dm3/min] 
             p = tényleges nyomás [bar] 
            pn = névleges nyomás [bar] 

m = az egyenes meredeksége 

Ebb l az egyenes meredeksége: 

m = 
o

n
Q
Q1(

p
p

)

A vizsgált szivattyú m szaki állapota megfelel nek tekinthet
általános esetben, ha az egyenes meredeksége: 

0 < m < |0,3|

0

0,5

1

0 0,5 1

Q/Qo

p/pn

Q/Qo= - m p/pn + 1

megfelelt, ha
 0  m < |0,3|

Qo

m = pn/p (1 - Q/Qo)

Q

QH

28. ábra: Hidraulika szivattyúk m szaki állapotának meghatározása 
                      általános esetben 

A módszer további el nye, hogy diagnosztikai vizsgálatok során a 
hidraulika szivattyút nem kell a maximális nyomásig terhelni. Ez különösen 
hidraulika teszterek alkalmazása esetén jelent s szempont lehet. A 28. ábra 
vonalkázott területéb l látható, hogy a szállítási jelleggörbe meredeksége 
egyetlen (tetsz leges), függ leges metszék segítségével is meghatározható. 
A megállapításomat egy példán keresztül kívánom szemléltetni. A 
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vizsgálandó szivattyút terheljük a névleges nyomás (pn) 50%-ára. Mérjük a 
térfogatáramot (Q) és a nyomást (p). A geometriai szállítást (Qo) el zetesen 
mérjük meg terheletlen állapotban (p 0). Ezután a szállítási jelleggörbe 
meredeksége (m) kiszámítható a megadott összefüggés segítségével, aminek 
ismeretében a m szaki állapot meghatározható. Természetesen az eljárás 
megbízhatóságát növeljük, ha a vizsgálatokat a terhelési tartomány több 
pontján megismételjük. 

3. 1. 3. Kagylógörbék felvétele 

 A 29. ábrán látható diagram jelent sége abban áll, hogy a szivattyúra 
jellemz  legfontosabb paraméterek összetartozó értékként egy közös 
koordináta rendszerben találhatók. 

 Ezen jelleggörbéket a szivattyú kiválasztása során tudjuk el nyösen
használni. Segítségükkel a szivattyú üzemeltetését a legjobb hatásfokú 
mez ben végezhetjük. Az azonos hatásfokú pontokat összeköt  görbéket 
nevezzük kagylógörbéknek. 
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3. 2. FOGASKERÉK HIDROMOTOR M SZAKI ÁLLAPOTÁNAK 
MEGHATÁROZÁSA 

 Ahhoz, hogy a fogaskerék hidromotor m szaki állapotáról meg 
tudjunk gy z dni, a 2.5. fejezetben ismertetett jelleggörbéket kell mérés 
útján felvenni. A hidromotort a 24. ábrán látható hidrosztatikus mér padra
szereljük, amelynek kapcsolási rajzát a 16. ábra mutatja. 

A vizsgált fogaskerék hidromotor m szaki adatai: 

 - gyártó:     Monori MEZ GÉP
 - fajlagos folyadéknyelés:   q = 12,5 cm3/ford.
 - maximális nyomásesés:   p = 160 bar 
 - névleges fordulatszám   nn = 1500 min-1

 - fordulatszám-tartomány:   n = 500  3000 min-1

 - maximális nyomaték:   Mmax = 30 Nm 
            - hidraulika olaj:                                            Hidro 30

 A 25. ábrán a jobboldali energia-átalakító a vizsgált hidromotor és a 
baloldali a fékezés szerepét betölt  fogaskerék szivattyú. A kett  között 
nyomatékmér  cella létesít kapcsolatot, amely méri a hidromotor által 
leadott nyomatékot. 
 A mérési adatok felvételét itt is háromszori ismétléssel végeztem. A 
feldolgozott adatokat az MII.6.-10. táblázatok tartalmazzák. 

3. 2. 1. Nyomatéki jelleggörbék felvétele 

 A 30. ábrán a hidromotor nyomaték leadási jelleggörbéit látjuk a 
fordulatszám függvényében. ezek a jelleggörbék állandó nyomásesés mellett 
lettek felvéve. A jelleggörbék eltérése a vízszintest l egyértelm en utal a 
hidromotor m szaki állapotára. Minél használtabb, kopottabb a hidromotor, 
annál nagyobb az esése a jelleggörbéknek. 
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30. ábra: Hidromotor nyomatéki jelleggörbéi 

3.2.2. Új módszer hidromotorok m szaki állapotának meghatározására 

            A m szaki állapot megítélése általában úgy történik, hogy a mérések 
által meghatározott paramétereket összehasonlítják a gyártó által megadott 
értékekkel. Az eltérést számszer sítik, és amennyiben a különbség 
meghalad egy bizonyos értéket, akkor a hidromotort cserélni vagy felújítani 
kell. A kérdés az, hogy mekkora legyen ez a bizonyos érték.
 A gyakorlatban a hidromotorok m szaki állapotának meghatározását 
a fordulatszám változásához kötik. Megmérik a hidromotor fordulatszámát a 
névleges terhelésen. Ezután összehasonlítják a gyári adattal, és ha az eltérés 
nem haladja meg a 20%-ot, akkor megfelelt. Látható, hogy a m szaki
állapot meghatározása ennél a módszernél egy munkapontra korlátozódik. 
 Az általam kidolgozott módszernél célul t ztem ki, hogy a m szaki
állapot meghatározása a folyadéknyelési jelleggörbe teljes tartományára 
kiterjedjen. A vizsgálati módszer tartalmazzon általánosítható elemeket, 
amelyek a következ k: 

- legyen független a hidromotor típusától,
- nagyságától és
- a mért paraméterek mértékegységét l.

Ehhez els  lépésként a vizsgálandó hidromotor folyadéknyelési 
jelleggörbéjét kell felvenni a nyomásesés függvényében. Ezután meg kell 
határozni a jelleggörbe egyenletét, amely az esetek túlnyomó többségében 

p=40 bar

p=60 bar

p=80 bar

p=100 bar

p=120 bar

n [1/min]

M [Nm]
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els fokúra adódik. Majd az egyenes iránytangensének (meredekségének) 
ismeretében a m szaki állapot meghatározható. 

 A 31. ábrán a vizsgált fogaskerék hidromotor folyadéknyelési 
jelleggörbéi láthatók a nyomásesés függvényében. A vizsgálat ideje alatt a 
fordulatszámot állandó értéken tartottam, és mértem a nyomásesést ( p),
illetve a térfogatáramot (Q). 

Q = 0,0004 p + 0,3212
R2 = 0,9981
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31. ábra: Hidromotor folyadéknyelési jelleggörbéi 

A m szaki állapot meghatározására a folyadéknyelési jelleggörbét 
használtam fel. A diagramban eredmény vonallal jelöltem azt a területet, 
amelyen belül kell a folyadéknyelési jelleggörbének elhelyezkedni ahhoz, 
hogy m szaki állapota megfelel  legyen. A felvett folyadéknyelési 
jelleggörbét (Q) nem a gyári jelleggörbéhez viszonyítottam, hanem a 
geometriai folyadéknyeléshez (Qo). A használhatósági határnak (QH)
tekintem azt a térfogatáram értéket, ahol a hidromotor folyadéknyelése 
30%-kal n  a geometriai értékhez (Qo) képest. A 30%-os érték két adatból 
tev dik össze. Egyrészt a gyári új hidromotorok [53, 55] folyadéknyelési 
jelleggörbéi mutatnak 10% körüli növekedést a Qo-hoz képest, másrészt az 
üzemeltetés során bekövetkez  kopások miatt újabb 20%-os növekedést 
engedhetünk meg. A m szaki állapot meghatározásához a geometriai 
folyadéknyelés (Qo) értékét meg kell adnunk. Ezt megtehetjük a gyári 
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p [bar]

QH=0,0006 p+0,3212
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adatokból vagy a mérési adatokból felvett folyadéknyelési jelleggörbe 
segítségével, ahol az metszi a függ leges tengelyt, ott leolvassuk (Qo az 
egyenes egyenletének második tagja). A gyakorlat számára elfogadható 
eredményt kapunk, ha megmérjük a hidromotor folyadéknyelését terheletlen 
állapotban ( p 0).

 A használhatósági határ (QH) egyenlete a különböz  nagyságú 
hidromotoroknál más és más alakot ölt. Általánosan használható 
egyenlethez úgy juthatunk, ha a koordináta rendszert dimenzió nélküli 
változatban adjuk meg. Ezáltal a mértékegységekt l is függetlenítjük az 
egyenletet (32. ábra). 

0

0,5

1

1,5

0 0,5 1

Q/Qo

p/ pn

megfelelt, ha
 0  m < 0,3

Qo

Q/Qo= m p/ pn + 1

Q

m = pn/ p (Q/Qo - 1)

QH

32. ábra: Hidromotorok m szaki állapotának meghatározása 
                            általános esetben 

A folyadéknyelési jelleggörbe egyenletének dimenzió nélküli alakja: 

1
p
pm

Q
Q

no

ahol: Q = tényleges térfogatáram [dm3/s] 
  Qo = geometriai térfogatáram [dm3/s] 
             p = tényleges nyomásesés [bar] 

pn = névleges nyomásesés [bar] 
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m = az egyenes meredeksége 
Ebb l az egyenes meredeksége: 

m = )1
Q
Q(

p
p

o

n

A vizsgált hidromotor m szaki állapota megfelel nek tekinthet
általános esetben, ha az egyenes meredeksége: 

0 < m < 0,3 

            A módszer további el nye, hogy diagnosztikai vizsgálatok során a 
hidromotort nem kell a maximális nyomásesésig terhelni. Ez különösen 
hidraulika teszterek alkalmazása esetén jelent s szempont lehet. A 32. ábra 
vonalkázott területéb l látható, hogy a folyadéknyelési jelleggörbe 
meredeksége egyetlen (tetsz leges), függ leges metszék segítségével is 
meghatározható. A megállapításomat egy példán keresztül kívánom 
szemléltetni. A vizsgálandó hidromotort terheljük a névleges nyomásesés 
( pn) 50%-ára. Mérjük a térfogatáramot (Q) és a nyomásesést ( p). A 
geometriai szállítást (Qo) el zetesen mérjük meg terheletlen állapotban ( p
0). Ezután a folyadéknyelési jelleggörbe meredeksége (m) kiszámítható a 
megadott összefüggés segítségével, aminek ismeretében a m szaki állapot 
meghatározható. Természetesen az eljárás megbízhatóságát növeljük, ha a 
vizsgálatokat a terhelési tartomány több pontján megismételjük. 

3. 3. HIDRAULIKA SZIVATTYÚ VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZ
H MÉRSÉKLET  OLAJJAL 

 Az olaj h mérsékletének változása nagyban befolyásolja a 
viszkozitás értékét. Ez a változás egyidej leg hat a részveszteségekre és a 
súrlódási veszteségekre. A helyzetet bonyolítja, hogy nem azonos el jellel 
jelentkeznek ezek a változások a különböz  veszteségeknél. Így például az 
olaj h mérsékletének növekedésével a viszkozitás csökken és ezáltal a 
résveszteségek n nek, de a folyadéksúrlódásból származó veszteségek 
csökkennek. Ezek a változások kihatnak a szivattyú jellemz  paramétereire. 
A vizsgálatokat 30, 40 és 50 C°-os olajjal végeztem. A mért és a számított 
adatokat az MII.11.-14. táblázatok tartalmazzák. 
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3. 3. 1. Kritikus szívótéri nyomás 

 A vizsgálathoz ugyanazt a fogaskerék szivattyút használtam, amelyet 
a 3.1. fejezetben bemutattam. A 33. ábrán látható három szállítási 
jelleggörbe (30, 40 és 50 C°-on) a szívótéri vákuum függvényében. A 
jelleggörbékb l a következ  megállapítások tehet k:

- a h mérséklet növekedésével a szállítás csökken (ez a viszkozitás 
csökkenésével és a résveszteségek növekedésével 
magyarázható), 

- a kritikus szívótéri nyomás (pskrit) eltolódása a kisebb vákuumok 
irányába a h mérséklet növekedésével (ez a telített g z
nyomásának változásával magyarázható a h mérséklet 
függvényében, amely azt eredményezi, hogy melegebb olajjal 
kisebb vákuum hatására következik be a kavitáció). 

y = -1,9591x4 + 3,2285x3 - 1,922x2 +
0,4824x + 0,2756

R2 = 0,994

33. ábra: Kritikus szívótéri nyomás a h mérséklet függvényében. 

0,20

0,23

0,26

0,29

0,32

0,35

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

t=30 C

t=40 C

t=50 C

3%

pskrit.
ps [bar]

Q [dm3/s]

n=1450 1/min

90



3. 3. 2. Szállítási, teljesítmény felvételi és összhatásfok jelleggörbék 

 A vizsgálatokhoz a hidrosztatikus mér pad hidraulikus 
tápegységének (500 TE 40-160) fogaskerék szivattyúját használtam, 
amelynek m szaki adatai a következ k:

 - gyártó:     Monori MEZ GÉP
 - névleges térfogatáram:   Qn = 40 dm3/min 
 - névleges nyomás:    pn = 160 bar 
 - maximális nyomás    pmax =200 bar 
 - névleges fordulatszám:   nn = 1450 min-1

 - fordulatszám tartomány:   n = 500  3000 min-1

            - hidraulika olaj:                                            Hidro 30

 A jelleggörbéket itt is három különböz  h mérséklet  (30, 40 és 50 
C°-os) olajjal vettem fel. A 34. ábrán a szivattyú ún. „saját motoros” 
szállítási jelleggörbéi láthatók a nyomás függvényében. A diagramban 
feltüntettem a fordulatszám változását is a terhelés függvényében. A 
szivattyú hajtását aszinkron motor végzi. 

y = -1,7381x2 + 0,619x + 1487
R2 = 0,9986
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34. ábra: „Saját motoros” szállítási jelleggörbék 
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 A jelleggörbéket elemezve láthatjuk, hogy a fordulatszám a terhelés 
függvényében mintegy 6%-ot esik. Ez a változás a szállítási jelleggörbékben 
úgy nyilvánul meg, hogy a résveszteségekhez hozzáadódik. Ezen 
megállapításomat alátámasztják a 35. ábrán megadott szállítási jelleggörbék, 
amelyeket az affinitási törvények felhasználásával adtam meg, állandó 
fordulatszámra vonatkoztatva. A szivattyú katalógusokban általában az 
állandó fordulatszámon felvett szállítási jelleggörbékkel találkozhatunk. A 
h mérséklet változás hatása is jól látható a diagramban. Az olaj 
h mérsékletének növekedésével (30 C°-ról 50 C°-ra) a résveszteségek 
n nek és a szállítás (n=1450 min-1 és p=100 bar mellett ) 0,3 %-kal csökken. 
Itt kívánom megemlíteni, hogy a szivattyú szállító képességét a m szaki 
állapot és az olaj viszkozitásán kívül, a beépítési mód is befolyásolja (pl.: 
Ha ráfolyással vagy hozzáfolyással üzemeltetjük a szivattyút, akkor javul a 
szállító képesség). 

y = -0,2271x + 44,686
R2 = 0,9649

35. ábra: Szállítási jelleggörbék állandó fordulatszámon 

A 36. ábrán a szivattyú teljesítmény felvételének változását látjuk a nyomás 
függvényében, különböz  h mérséklet  olajjal. A jelleggörbékb l kit nik,
hogy az olaj h mérsékletének növekedésével (30 C°-ról 50 C°-ra) a 
szivattyú hajtásához szükséges teljesítmény (n=1450 min-1 és p=100 bar 
mellett ) 2,8 %-kal csökken. Ez részben a folyadéksúrlódás csökkenésével, 
részben a szállítás csökkenésével magyarázható. 
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y = 0,0002x2 + 0,0616x + 1,1396

y = 0,0002x2 + 0,0655x + 1,1433

y = 0,0002x2 + 0,0675x + 1,2039
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36. ábra: Teljesítmény felvételi jelleggörbék 

 A 37. ábrán a szivattyú összhatásfokának változását láthatjuk a 
nyomás függvényében, különböz  h mérséklet  olajjal. A jelleggörbékb l
kit nik, hogy az olaj h mérsékletének növekedésével (30 C°-ról 50 C°-ra) a 
szivattyú összhatásfoka (n=1450 min-1 és p=100 bar mellett ) 2 %-kal javul. 

y = 2E-08x4 + 2E-05x3 - 0,0097x2 + 0,9412x + 50,836
R2 = 0,9875
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37. ábra: Összhatásfok jelleggörbék 
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3. 4. HIDROMOTOR VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZ
H MÉRSÉKLET  OLAJJAL

 A vizsgálathoz ugyanazt a fogaskerék hidromotort használtam, 
amelyet a 3.2. fejezetben bemutattam. 

3. 4. 1.  Nyomatéki jelleggörbék 

 A 38. ábrán a hidromotor nyomatéki jelleggörbéi láthatók a 
fordulatszám függvényében, állandó nyomásesés mellett és különböz
h mérséklet  olajjal. 
 A diagramból kit nik, hogy a h mérséklet növekedésével (30 C°-ról 
50 C°-ra) a leadott nyomaték (n=1500 min-1 és p = 120 bar mellett ) 3 %-
kal növekszik. A mért és számított adatok az MII.15.-17. táblázatokban  
találhatók.

y = -0,0005x + 21,494
R2 = 0,9592

y = -0,0007x + 22,113
R2 = 0,9643

y = -0,0009x + 22,657
R2 = 0,9841
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38. ábra: Hidromotor nyomatéki jelleggörbéi 
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3. 4. 2.  Folyadéknyelési jelleggörbék 

 A 39. ábrán a hidromotor folyadéknyelési jelleggörbéi láthatók a 
fordulatszám függvényében, állandó nyomásesés mellett és különböz
h mérséklet  olajjal. A diagramból látható, hogy a h mérséklet 
növekedésével (30 C°-ról 50 C°-ra) a folyadéknyelés (n=1500 min-1 és p = 
120 bar mellett) 10 %-kal növekszik, amely a résveszteségek 
növekedésének a következménye. 

y = 0,0002x - 0,0064
R2 = 0,9998

y = 0,0002x + 0,0083
R2 = 0,9997
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39. ábra: Hidromotor folyadéknyelési jelleggörbéi 
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3. 4. 3.  Összhatásfok jelleggörbék 

 A 40. ábrán a hidromotor összhatásfok jelleggörbéi láthatóak a 
fordulatszám függvényében, állandó nyomásesés mellett és különböz
h mérséklet  olajjal. A jelleggörbékb l megállapítható, hogy a h mérséklet 
növekedésével (30 C°-ról 50 C°-ra) az összhatásfok (n=1500 min-1 és p = 
120 bar mellett) 5 %-kal csökken. Ez a jelenség azzal magyarázható, hogy a 
h mérséklet növekedésével a leadott nyomaték nagysága ugyan növekszik, 
de csak a térfogatáram jelent s növelése árán tartható a nyomásesés állandó 
értéken. Különösen alacsony fordulatszámon a hatásfok eltérése a 10%-ot is 
elérheti 20Co h mérséklet változás hatására. 

40. ábra. Hidromotor összhatásfok jelleggörbéi 

y = -6E-06x2 + 0,0173x + 63,912

y = -4E-06x2 + 0,0092x + 73,96

y = -2E-06x2 + 0,0002x + 84,695
R2 = 0,9801
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3. 5. TRANZIENS JELENSÉG VIZSGÁLATA FOGASKERÉK 
SZIVATTYÚNÁL 

A tranziens jelenségek változását különböz  szívótéri vákuum 
értékeknél vizsgáltam. A méréshez nyúlásmér -bélyeges nyomásérzékel t,
optó (fénykapus) fordulatszám-jeladót, valamint er sít t és PCL-718 típusú 
mér kártyát használtam, amely másodpercenként kb. 40 000 mintavételt 
képes produkálni. Ez a mérési módszer lehet séget biztosít arra, hogy az 
id ben nagyon gyorsan lezajló nyomásváltozást megfigyelhessük, illetve 
rögzíthessük. A 41. ábrán a nyúlásmér -bélyeges nyomásérzékel
kalibrálása látható a nagypontosságú súlyterhelés  manométer-vizsgáló 
készük segítségével. 

41. ábra: Nyomásmér k kalibrálása 

 Az 42. ábrán a fogaskerék szivattyú kavitáció mentesen üzemel. Itt 
az egy fordulatra es  nyomáslengések számát a fogszám (Z = 10) határozza 
meg. Megfigyelhet , hogy a szivattyú nyomásának fokozásával a lengések 
amplitúdója is növekszi. Az 43. ábrán a szivattyú a kavitáció kezdetén 
üzemel. Látható, hogy a kavitációs üregek összeomlása milyen periodikusan 
történik. Az 44. ábra mutatja a tranziens jelenséget teljesen kifejlett 
kavitáció mellett. 
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3.5.1. Periodikus nyomáseloszlás vizsgálata Fourier analízis segítségével 

            A Fourier analízis egy tetsz leges periodikus rezgést harmonikus 
rezgések összegeként állít el (Faust 2002):

1n
n

1n
n0 tncosBtnsinAA)t(x

ahol A és B a Fourier együtthatók és n=1,2,3, A Fourier együtthatók a 
következ k:

2

0
0 dt)t(x1A dttnsin)t(x

2
1A

2

0
n

dttncos)t(x
2
1B

2

0
n

 Mint ismeretes a fogaskerék szivattyúk folyadékszállítása 
egyenl tlen. A szállítás ingadozása nyomásingadozást eredményez. Ez 
pedig gerjeszti a rendszert (Látrányi-Zalka 1977).
 Nyomás alatt dolgozó szivattyú kerületén a nyomáseloszlás 
periodikusan változik. A váltás akkor van, amikor egy fog fejszalagja a 
tömít  zónából éppen belép a nyomótérbe, azaz a mögötte lev  fogárkot a 
nyomótérrel összeköti. 
 Minél nagyobb a rendszer közepes nyomása, adott 
szállításlüktetéshez, annál nagyobb nyomáslüktetés tartozik. Nyomás 
növekedésével a zajhatás is n .
 Ahhoz, hogy a fogaskerék-szivattyú közepes nyomása és a 
fogankénti nyomáslüktetés amplitúdója között összefüggést tudjak 
megállapítani, els  lépésként a nyomásingadozást leíró függvényt 
határoztam meg Fourier analízis segítségével (45. ábra). Az ábrán látható, 
hogy a fogaskerék szivattyú nyomócsonkján három különböz  nyomást 
hoztam létre, amelyeknek nyomásingadozása a következ  függvényekkel 
adható meg: 
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 1. )333,0N2cos(35,010N2sin65,010
2. )975,0N2cos(6,010N2sin4,15,22

  3.   )1333,0N2cos(8,010N2sin3,25,37

 Az összefüggésekben „N” az egész fordulatokat jelenti. A sinus 
függvény az egy fog által keltett nyomáslökést írja le. A vizsgált fogaskerék 
szivattyú fogszáma (Z = 10). Így az egy fordulatra es  nyomáslökések 
száma is 10. A cosinus függvény a rendszer nyomáslengését adja meg. A 
Fourier analízis további tagjait elhagytam, kis értékeik miatt. 
 A 46. ábrán tüntettem fel a nyomáslökések amplitúdóját a közepes 
nyomás függvényében. Az ábrából egyértelm en kiolvasható a két 
paraméter között a lineáris kapcsolat. 

Az egyenes egyenlete: 
pa = 0,0615 pü

ahol:    pa = nyomáslökés amplitúdója [bar] 
            pü = üzemi nyomás [bar] 

pa = 0,0615pü

R2 = 0,9996
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46. ábra: Fogaskerék szivattyú nyomásingadozása az üzemi nyomás 
függvényében
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 Felvet dik a kérdés, hogy mire használhatjuk a gyakorlatban ezt a 
megállapítást. Ennek az összefüggésnek a segítségével, adott fogaskerék 
szivattyú esetén tetsz leges üzemi nyomás mellett, a várható nyomáslökés 
nagyságának amplitúdója egyszer en meghatározható. Ehhez csupán annyi 
a teend , hogy az üzemi nyomás értékét az összefüggésben a „pü” helyére 
beírjuk.
 Hidraulikus rendszerek tervezése során a várható 
nyomásingadozások nagysága el re meghatározható. 
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4. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

1.    Speciális hidrosztatikus mér rendszert alakítottam ki, amely 
alkalmas hidraulikus energia-átalakítók vizsgálatához:

- statikus jelleggörbék felvételére, 
- dinamikus jellemz k meghatározására, 
- átmeneti folyamatok (tranziens jelenségek) rögzítésére és 
- mikrofolyamatok analizálására. 

Segítségével hidraulikus energia-átalakítók (hidraulika szivattyúk és 
hidromotorok) jelleggörbéit lehet mérés útján felvenni. Az így kapott 
jelleggörbéket a gyártó által megadott paraméterekkel összehasonlítva, a 
m szaki állapot számszer síthet .
A mér rendszer segítségével a statikus jelleggörbék felvételén 
túlmen en lehet ség nyílik dinamikus folyamatok (pl. tranziens 
jelenségek) elemzésére is. A mikrofolyamatok analízise a 
diagnosztizálásban új utakat nyit meg. 

2.    Általános vizsgálati módszert dolgoztam ki hidraulika szivattyúk 
m szaki állapotának meghatározására. A szállítási jelleggörbe 
meredekségére összefüggést munkáltam ki a következ k szerint: 

m = 
oQ

Q1(
p
np

)

      ahol:          m = az egyenes meredeksége 
            pn = névleges nyomás [bar] 

                  p = tényleges nyomás [bar] 
            Q = tényleges térfogatáram [dm3/min] 
            Qo = geometriai térfogatáram [dm3/min] 

A vizsgált szivattyú m szaki állapota megfelel nek tekinthet
általános esetben, ha az egyenes meredeksége: 

0 < m < |0,3|
A vizsgálati módszer el nyei a következ k:

                        - független a szivattyú típusától,
                        - nagyságától,
                        - a mért paraméterek mértékegységét l és 
                        - a terhelés mértékét l.
      Ehhez a vizsgálandó szivattyú szállítási jelleggörbéjét kell felvenni a            

nyomás  függvényében.  Ezután  meg  kell  határozni  a  jelleggörbe
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egyenletének dimenzió nélküli alakját:

1
p
pm

Q
Q

no
      Ebb l a m szaki állapotra jellemz „m” meghatározható. 

3.    Új vizsgálati módszert dolgoztam ki hidromotorok m szaki
állapotának meghatározására. A folyadéknyelési jelleggörbe 
meredekségére összefüggést munkáltam ki a következ k szerint: 

m = )1
Q
Q(

p
p

o

n

      ahol:          m = az egyenes meredeksége 
pn = névleges nyomásesés [bar] 
p = tényleges nyomásesés [bar] 

            Q = tényleges térfogatáram [dm3/s] 
            Qo = geometriai térfogatáram [dm3/s] 

A vizsgált hidromotor m szaki állapota megfelel nek tekinthet
általános esetben, ha az egyenes meredeksége: 

0 < m < 0,3 
A vizsgálati módszer el nyei a következ k:

                        - független a hidromotor típusától,  
                        - nagyságától,
                        - a mért paraméterek mértékegységét l és 
                        - a terhelés mértékét l.

Ehhez a vizsgálandó hidromotor folyadéknyelési jelleggörbéjét kell 
felvenni a nyomásesés függvényében. Ezután meg kell határozni a 
jelleggörbe egyenletének dimenzió nélküli alakját:

1
p
pm

Q
Q

no
      Ebb l a m szaki állapotra jellemz „m” meghatározható. 
          Az energia-átalakítók vizsgálata során lényeges, hogy az olaj 

h mérsékletét a szabványban rögzített értéken (50 ± 2 Cº) tartsuk. 
A h mérséklet növekedésével az olaj viszkozitása csökken. Ezáltal a 
résveszteség és a folyadéksúrlódás változik, így a jellemz
paraméterek is módosulnak. A m szaki állapot meghatározása 
során, amikor egy összehasonlító tevékenységet végzünk, akkor 
fontos szerepe van h mérsékletnek.
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         Ennek igazolására, valamint a jellemz  paraméterek változásának 
számszer sítésére végeztem a 4-es és 5-ös pontban megfogalmazott 
vizsgálatokat. 

4.    Fogaskerék hidraulika szivattyú üzemeltetési paramétereinek 
változását vizsgáltam különböz  h mérséklet  (30, 40 és 50 C°) 
olajjal:
             qv= f(ps) – kritikus szívótéri nyomás 
             qv = f(p) – szállítási jelleggörbe, 
             Pf = f(p) – teljesítmény felvételi jelleggörbe 
             ö = f(p) – összhatásfok jelleggörbe 

A jelleggörbékb l a következ  megállapítások tehet k (n=1450 min-1 és 
p=100 bar mellett, miközben az olaj h mérséklete 30 C°-ról 50 C°-ra 
növekszik):
- A kritikus szívótéri nyomás eltolódik a kisebb vákuumok irányába a 
h mérséklet növekedésével (ez a telített g z nyomásának változásával 
magyarázható a h mérséklet függvényében). 
- A szállítás 0,3 %-kal csökken a h mérséklet növekedésével (ez a 
viszkozitás csökkenésének és a résveszteségek növekedésének 
köszönhet ).
- A szivattyú ún. „saját motoros” jelleggörbéib l látható, hogy a 
fordulatszám a terhelés függvényében 6%-ot esik. Ez a változás a 
szállítási jelleggörbékben úgy nyilvánul meg, hogy a résveszteségekhez 
hozzáadódik. 
- A szivattyú hajtásához szükséges teljesítmény 2,8 %-kal csökken az 
olaj h mérsékletének növekedésével. Ez részben a folyadéksúrlódás 
csökkenésével, részben a szállítás csökkenésével magyarázható. 
- Az összhatásfok 2 %-kal javul a h mérséklet növekedésével. 

5.    Fogaskerék hidromotor üzemeltetési paramétereinek változását 
vizsgáltam különböz  h mérséklet  (30, 40 és 50 C°) olajjal:

            M = f(n); p = áll. – nyomatéki jelleggörbék, 
            qv = f(n); p = áll. – folyadéknyelési jelleggörbék, 

ö = f(n); p = áll. – összhatásfok jelleggörbék 

A jelleggörbékb l a következ  megállapítások tehet k (n=1500 min-1 és 
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p = 120 bar mellett, miközben az olaj h mérséklete 30 C°-ról 50 C°-ra 
növekszik):
- A hidromotor által leadott nyomaték 3 %-kal növekszik a h mérséklet 
emelkedésével (ez a folyadéksúrlódás csökkenésének köszönhet ).
- A folyadéknyelés 10 %-kal növekszik a h mérséklet emelkedésével, ami 
a résveszteségek növekedésének a következménye. 
- Az összhatásfok 5 %-kal romlik a h mérséklet növekedésével. Ez a 
jelenség azzal magyarázható, hogy a h mérséklet növekedésével a leadott 
nyomaték nagysága ugyan növekszik, de csak a térfogatáram jelent s
növelése árán tartható a nyomásesés állandó értéken. Így a felvett 
(hidraulikus) teljesítmény nagyobb ütemben növekszik, mint a leadott 
vagy hasznos teljesítmény. Különösen alacsony fordulatszámon a hatásfok 
eltérése a 10%-ot is elérheti 20Cº h mérséklet változás hatására. 

6.    Tranziens jelenséget vizsgáltam fogaskerék szivattyúnál különböz
szívótéri vákuum értékeknél:

 - kavitáció mentes üzemben, 
 - a kavitáció kezdetén és 
 - teljesen kifejlett kavitáció mellett. 

Mikrofolyamatok analízise segítségével összefüggést állapítottam 
meg a szivattyú üzemi nyomása és a lengések amplitúdója között.
Megfigyelhet , hogy a szivattyú nyomásának fokozásával a lengések 
amplitúdója is növekszik. 
Ahhoz, hogy a fogaskerék szivattyú üzemi nyomása és a fogankénti 
nyomáslüktetés amplitúdója között összefüggést tudjak megállapítani, els
lépésként a nyomásingadozást leíró függvényt határoztam meg Fourier 
analízis segítségével. Ezt követ en a nyomáslökések amplitúdóját (pa) az 
üzemi nyomás (pü) függvényében ábrázoltam.                                            
A két paraméter között egyértelm  lineáris kapcsolat mutatható ki: 

pa = 0,0615 pü

Az egyenes egyenletének ismeretében – adott fogaskerék szivattyú esetén 
– tetsz leges üzemi nyomás mellett a várható nyomáslökés amplitúdója 
meghatározható. Ennek segítségével hidraulikus rendszerek tervezése 
során a várható nyomásingadozások nagysága el re meghatározható 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 A hidraulikus energia-átalakítók jellemz inek pontos 
meghatározásához elengedhetetlenül szükséges a m szeres vizsgálat, amely 
elvégezhet  diagnosztikai m szerrel vagy hidrosztatikus mér pad
segítségével. A diagnosztikai m szer a megbontás nélküli, illetve részben 
megbontással történ  vizsgálatokra alkalmas. Ezen m szerek az alapvet
hidraulikus paraméterek (térfogatáram, nyomás, h mérséklet és 
fordulatszám) mérésére alkalmasak. A hidrosztatikus mér pad a javítás 
el tti és utáni m szaki állapotra utaló összes jellemz  felvételére alkalmas. 
Azáltal, hogy képes nyomatékot is mérni, lehet ség van a szivattyú által 
felvett és a hidromotor által leadott teljesítmény meghatározására is. Ily 
módon a hatásfok számolható. 
            Hidraulika szivattyú m szaki állapotának meghatározása a szállítási 
jelleggörbe iránytangensének segítségével egyértelm en elvégezhet .
Hidromotor m szaki állapotának meghatározása viszont a folyadéknyelési 
jelleggörbe meredekségének ismeretében tehet  meg. Általánosan 
használható módszert sikerült létrehozni oly módon hogy a jelleggörbéket 
dimenzió nélküli koordináta rendszerben ábrázoltam. Ezáltal az energia-
átalakítók m szaki állapotának meghatározása függetlenné válik annak 
típusától, nagyságától és a mért paraméterek mértékegységét l. A 
viszonyítási alapul szolgáló geometriai szállítás, illetve folyadéknyelés jól 
definiálható és könnyen meghatározható akkor is, ha a gyártó adatai nem 
állnak rendelkezésre. A módszer további el nye, hogy diagnosztikai 
vizsgálatok során a hidraulika szivattyút vagy hidromotort nem kell a 
maximális nyomásig, illetve nyomásesésig terhelni. Ez különösen hidraulika 
teszterek alkalmazása esetén jelent s szempont lehet.   
 A vizsgálatok során lényeges, hogy az olaj h mérsékletét a 
szabványban rögzített értéken (50 ± 2 Cº) tartsuk. Vizsgálatokat végeztem 
különböz  h mérséklet  olajjal is. A h mérséklet növekedésével az olaj 
viszkozitása csökken. Ezáltal a résveszteség és a folyadéksúrlódás változik, 
így a jellemz  paraméterek is módosulnak. Hidraulika szivattyú vizsgálata 
során a következ  megállapításokra jutottam. Az olaj h mérsékletének 
növekedésével a kritikus szívótéri nyomás eltolódik a kisebb vákuumok 
irányába, a szállítás és teljesítmény felvétel csökken, az összhatásfok javul. 
Hidromotor vizsgálatánál, az olaj h mérsékletének növekedésével a leadott 
nyomaték és folyadéknyelés növekszik, de az összhatásfok romlik. 
Tranziens jelenségek vizsgálata során Fourier analízis segítségével 
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megállapítottam, hogy a fogaskerék szivattyú üzemi nyomásának 
növelésével a lengések amplitúdója egyenes arányban növekszik. 
 A hidraulikus energia-átalakítók jellemz inek további vizsgálatához 
a következ  javaslatokat teszem: 

- Egy hidraulikus rendszer összhatásfokát alapvet en az energia-
átalakítók hatásfokának szorzata határozza meg. Azonban a 
szivattyú és hidromotor m ködéséb l adódóan a veszteségek 
ellenkez  el jel ek, ezért lenne szükséges a rendszer 
összhatásfokát vizsgálni különböz  viszkozitású olajokkal és ezt 
optimalizálni. 

- Hidraulikus rendszerek diagnosztikai vizsgálatát kiterjeszteni a 
mikrofolyamatok analizálásával. A hidraulikus energia-átalakítók 
tengelyének egy körülfordulása alatt bekövetkez
nyomásváltozások elemzését a Fourier analízis mellett 
keresztkorreláció segítségével. 

- Hidraulika szivattyúknál a kavitáció és a h mérséklet közötti 
numerikus összefüggések feltárását, modellalkotás segítségével.

- A meglév  hidrosztatikus mér rendszer használatát kiterjeszteni 
irányítóelemek (útszelepek, nyomásszelepek és mennyiség 
szelepek) vizsgálatára is. Ezen hidraulikus elemek vizsgálatának 
elméleti részét a „Hidraulikai mérések” cím  SZIE jegyzetben 
kidolgoztam.
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 Disszertációmban a hidraulikus energia-átalakítók jellemz ivel
foglalkozom. Ennek megfelel en a témához kapcsolódó szakirodalom 
feldolgozását is erre irányítottam. A hidrosztatikus rendszer elemei közül a 
munkafolyadékot és az energia-átalakítókat (szivattyúkat és 
hidromotorokat) mutatom be. A következ  fejezetben a hidraulikus elemek 
vizsgálatának metrológiai kérdésével foglalkozom. Ezt követ en az „anyag 
és módszer” fejezetben rátérek a hidrosztatikus mér rendszer kialakítására, 
amelynek felhasználása els sorban az oktatás és kutatás területén történik. 
Bemutatom a hidrosztatikus mér padot, amelynek energetikai és 
h technikai méretezését, valamint kivitelezését a SZIE Gépészmérnöki 
Karán a Rendszertechnika Intézet Áramlástechnika és Vízgazdálkodás 
Gépei Tanszékén végeztem. Vizsgálati módszert dolgoztam ki hidraulika 
szivattyúk és hidromotorok jellemz  paramétereinek mérésére. 
 Az „eredmények” fejezetben fogaskerék szivattyú és hidromotor 
mérési adatait mutatom be „jelleggörbe centrikusan”. Ezekkel a m szaki
állapot egyértelm en számszer síthet . Általánosan használható új 
vizsgálati módszert dolgoztam ki hidraulika szivattyúk és hidromotorok 
m szaki állapotának meghatározására. A módszer alkalmazhatósága 
független az energia-átalakító típusától, nagyságától és a mért paraméterek 
mértékegységét l. Ezután vizsgálatokat végeztem különböz  h mérséklet
olajjal. A h mérséklet változásával az olaj viszkozitása változik. Ezáltal a 
résveszteség és a folyadéksúrlódás is változik, így a jellemz  paraméterek 
módosulnak. Ezért fontos, hogy az olaj h mérsékletét a szabványban el írt
értéken tartsuk a vizsgálatok során. Végezetül tranziens jelenség 
vizsgálatával foglalkoztam fogaskerék szivattyúnál. A periodikus 
nyomáseloszlás leírását Fourier analízis segítségével végeztem. A 
mikrofolyamatok analízise segítségével összefüggést állapítottam meg a 
szivattyú üzemi nyomása és a lengések amplitúdója között. 
 A mellékletben az energia-átalakítók vizsgálati adatait közlöm 
táblázatok formájában. Ahhoz, hogy a különböz  dimenziójú paraméterek 
mérési pontosságát össze lehessen hasonlítani, meg kell határozni a szórás 
százalékot, amely az ismétl  képességet fejezi ki, de nem azonos a 
pontosság fogalmával. Az ered  mérési hiba kiszámításakor a véletlen hiba 
mellett a mér m szerre jellemz  rendszeres hibát is figyelembe vettem. 
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Summary

My dissertation deals with the main characteristics of the hydraulic energy 
transformers. The overview of the professional literature is focused on the 
results can be found on this research field. 
Among the elements of the hydrostatic system the working liquid and the 
energy transformers (motors and pumps) are introduced in details. 
The next chapter deals with the metrological concern of the hydraulic 
elements analysis.  
This is followed by the chapter called “Material and method”, where the 
construction of the experimental hydraulic system –used mainly on the field 
of education and research- is introduced. The above mentioned experimental 
hydrostatic system has been realised on the base of my energetic and 
thermologic calculations and design. The measuring system is placed at the 
laboratory of the Department of Fluid Mechanics and Water Resource 
Management of the Szent István University.  
Within the frame of my scientific research work I have developed a 
measuring method for hydraulic pumps and motors. This is also discussed in 
this chapter. 
In the chapter called “Results” the measuring data are summarised regarding 
to the experimental gear pump and motor. The results are introduced by 
tables and graphs that are able to use for featuring the technical condition. 
A number of measures have been carried on different oil temperatures. The 
viscosity of the liquid is changed by the temperature. Because of this the 
liquid-friction and the losses are also changed resulting the modification of 
the featuring characteristics. 
I have examined the transient phenomenon of the gear pumps. Fourier 
analysis has been used to describe the periodic pressure abundance. 
Examining the micro-processes of the gear pump I have appointed 
connection between the pressure and the amplitude of the periodic cycling. 
All the data regarding to the results are summarized in the Appendix. 
According to the demand of comparing the measuring accuracy of different 
dimensioned parameters, the variance in percentage is also determined.  
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