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A	szőlőfeldolgozás géprendszerei
A	fehérborszőlő-feldolgozó gépsorok

előkészítés léelválasztás

• Zúzó
• Bogyozó
• Segédanyag adagolók
• Cefreáztató- és kezelő berendezések

• Mustelválasztók
• Sajtók

A	fehérborszőlő-feldolgozó gépsor
Vezérgépei:
• 2	db csigás szőlőfogadó medence 15	t/h
• 2	db zúzó – bogyózógép,	30	t/h
• 2	db segédanyag-adagoló szivattyú 20-200	l/h
• 2	db cefretároló tartály keverővel 20	m3/db
• 2	db horizontális sajtó 6m3

1. Tartálymérleg, mérlegfej,	mintavevő
2. Zúzó bogyózó,	kocsánykivető,	cefreszivattyú
3. Segédanyag adagoló
4. Segédanyag adagoló
5. Áztatótartály,	szintjelző
6. Pneu.	Sajtó
7. Ülepítőtartály
8. Előszűrő
9. Szeparátor
10. Hőkezelés
11. Erjesztő
12. Mustalj elkülönítés,	dobszűrő

A	kékszőlő-feldolgozó gépsorok

előkészítés léelválasztás

• Zúzó
• Bogyozó
• Segédanyag adagolók
• Cefreáztató- és kezelő

berendezések

• Mustelválasztók
• Sajtók

Szín- és aromaanyagok kinyerése

• Héjonerjesztő
• Melegítéses eljárást

alkalmazó gépsor
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Héjonerjesztéssel működő gépsor

1. Tartálymérleg, mérlegfej,	mintavevő
2. Zúzó bogyózó,	kocsánykivető,	cefreszivattyú
3. Segédanyag adagoló injektor
4. Héjonerjesztő berendezés
5. sajtó
6. Elő ülepítő tartály,	majd pince
9.					vákumdobszűrő

Gépsorok feldolgozó képessége

Óránként 10	t	szőlő feldolgozásához szükséges teljesítőképesség:

Szőlőpuffer kapacitás 50-60m3

Szőlőfeltáró gépek 50-60 t/h

Cefrepuffer kapacitás 40-80m3

Léleválasztó gépek 10	t/h

Melléktermékeket szállító gépek 20	t/h

A	folyadékszállítás gépei

Térfogat kiszorítású szivattyúk Örvényszivattyúk

• Dugattyús
• Csiga
• Gumilapátos
• Forgódugattyús
• Fogaskerék
• Axiáldugattyús
• Csúszólapátos

• Centrifugál
• Oldalcsatornás

Dugattyús szivattyúk

Főbb szerkezeti elemei:
• Henger
• Dugattyú
• Légüst
• Szelepek
• hajtómű
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Szelepház kialakítása

Kialakításuk lehet:
• Tányéros
• Kúpos
• Golyós
• Rugós

Feladatuk szerint:
Szívó
nyomó

Löketszám a	borászatban:
Közepes járás 40-60	1/min
Közepes járás 80-160	1/min

Dugattyús szivattyú

Jellemző tényezői:
• Szívómagasság
• Nyomómagasság
• Szállítóképesség
• Mechanikus teljesítmény
• Volumetrikus hatásfok (térfogathasznosítás)
• Résveszteség (tömítetlenségek)

Dugattyús szivattyú
Teljesítőképességét befolyásoló tényezők:
• Lökettérfogat
• Löketszám
• hatásfok

Jel Megnevezés mértékegység

D Dugattyú átmérője [m]

s lökethosszúság [m]

n Másodpercenkénti löketszám [1/s]

k Működések száma értéke: 1	v.	2.

ηvol Volumetrikus hatásfok (0,85-0,96)

Dugattyús szivattyúk

Üzemének jellemzői:
- Normál közegeket,	viszkózus folyadékokat és szuszpenziókat egyaránt

képes szállítani
- Önfelszívó
- Mennyiségtartó
- Levegő szállítására is	alkalmas
- Folyadékszállítása nem egyenletes
- Nagy	tömegű,	sok alkatrészt tartalmaz

A	térfogatáram az alábbi módszerekkel szabályozható:
• Löketszám változtatásával
• Szívóoldali fojtással
• A	szívószelepek zárásának megakadályozásásval (visszafolyás)
• Kerülő vezetékkel
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Csigaszivattyúk

Főbb részei:
• Forgórész vagy csigadugattyú (rotor)
• Állórész (sztátor)
• hajtómű

Csigaszivattyúk működése

Csigaszivattyúk jellemzői
Térfogatáramát befolyásolja:
• Csigadugattyú átmérője (d)
• Az állórész menetemelkedése (h)
• Csigadugattyú excentricitása (e)
• Fordulatszáma (n)	[1/sec]
• Hatásfoka (ηvol)

Üzemi jellemzői:
• Nem csak folyadékok,	hanem szuszpenziók szállítására is	alkalmas
• Önfelszívók
• A	szállított mennyiség nyomásfüggetlen
• A	folyadék szállítása folyamatos,	az áramlás laminális jellegű
• Kevés alkatrészből állnak
• Szárazon (folyadék nélkül)	nem üzemeltethető!
• Jelentős kopás esetén sem tud kialakulni megfelelő szívóhatás (-0,2	bar)	

Csigaszivattyú
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Gumilapátos szivattyú
Főbb részei:
• Szivattyúház
• Lapátkerék
• Fedél
• Tömítés
• Csatlakozó elemek
• hajtómű

Jellemzői:
• Önfelszívó
• Forgásirány elektromos kapcsolóval
• 5-70	C	hőmérsékletű anyagok
• Szárazon nem üzemeltethető!

Forgódugattyús szivattyú

Fogaskerék szivattyú

Jellemzői:
• Viszkózus anyagok szállítására (olaj)
• Pontos megmunkálás adja a	tömítetlenséget
• Folyadékszállítás a	fogárkokban történik
• 40-160	bar	nyomás hozható létre
• Hidraulikák üzemeltetéséhez

Csúszólapátos szivattyúk

• Egyaránt alkalmas kis- és nagy
viszkozítású anyagok szállítására
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Perisztaltikus szivattyú

Jellemzői:
• összehúzódó-elernyedő mozgáson alapul,	ami a	tömlő vagy cső tartalmát továbbítja
• a	tömlő összenyomását a	forgó részre (rotorra)	szerelt papucsok vagy görgők végzik
• a	tömlőszivattyú szárazon is	önfelszívó.
• Legalább egy papucs/görgő mindig van,	ami a	tömlőt összenyomva tartja és meggátolja

a	folyadék visszaáramlását a	nyomó oldalról a	szívó oldalra
• 2-6	rétegű erősített tömlő

Perisztaltikus szivattyú működése

Örvényszivattyúk
A	folyadék energiaátalakulása lapátokkal ellátott forgó kerékben (járókerék)	megy végbe.
A	járókerékből a	folyadék örvényszerűen távozik.

• Centrifugálszivattyúk
• Oldalcsatornás szivattyúk

Centrifugálszivattyúk

Főbb szerkezeti elemei:
• Szivattyúház
• Járókerék
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Járókerék Működése

Jellemzők:
• Szilárd részecskékkel szenyezett folyadékok szállítására alkalmas
• A	térfogatáram egyszerűen,	folytással szabályozható
• Kis tömeg
• Olcsó kialakítás
• Nem önfelszívók!	Ráfolyással kell üzemeltetni
• Levegő szállítására alkalmatlan

Kapcsolási lehetőségei Oldalcsatornás szivattyú
Az oldalcsatornás (folyadékgyűrűs) szivattyúk olyan körforgó rendszerű
fejtőgépek, amelyek működésükben átmenetet képeznek az örvény és a térfogat
kiszorítás elvén müködő gépek között.

Fő részei:
• Lamellák
• Lapátkerék
• Meghajtás
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Oldalcsatornás szivattyú
Működési jellemzői:
• Nyomó és szívócsonk közé szabályzószeleppel ellátott kerülővezeték (bypass)
• Ezáltal fokozatmentes teljesítmény szabályzás
• Csak tiszta,	szilárd részektől gyakorlatilag mentes folyadékok szállítása
• Önfelszívó képességgel rendelkeznek,	kopás rontja
• Áramlásszerű folyadéktovábbítás (habosodás,	emulgeálódás)
• Közepes hatásfok
• Gépezeti tömegük kicsi

Térfogatáramot befolyásolja:
• Szivattyúház szerkezeti kialakítása
• Laptkerék fordulatszáma
• Szivattyú hatásfoka

Mennyi annak a kettősműködésű szivattyúnak a teljesítőképessége, amelynek
a dugattyúátmérője 220mm, a lökethosszúság 100mm, a másodpercenkénti
löketszám 1, a működések száma 2, a hatásfok 0,95?

D=	220	mm	
m=	100	mm
n=	1
k=	2
ηvol=	0,95

Qv=?

Számítsuk ki annak a csigaszivattyúnak a szállítóképességét, amelynek a
csigaátmérője 50mm, a menetemelkedése 60mm, az excentricitás 30mm, a
másodpercenkénti fordulatszáma 24, és a volumetrikus hatásfoka 0,9!

D=	50	mm	
h=	60	mm
e=	30	mm
n=	24
ηvol=	0,9

Qv=?


