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Folyadékszállítás zárt rendszerben

A	szivattyúval elérhető valóságos térfogatáramot befolyásolja:
• A	csővezeték
• Az áramlás sebessége
• A	veszteségtényezők

Csővezeték
Fejtőtömlők Állandó csővezetékek

• A	fejtés nélkülözhetetlen kiegészítői
• bor az egyik tartályból a	másikbam mozgatjuk
• Anyaguk legtöbbször vászonbetétes gumicső.
• A	vászonbetétek a	tömlőket tartóssá,	szívás- és

nyomásellenállóvá teszik

• A	szívótömlő
• A	fejtőcsaptól a	szivattyúig terjedő szakasz
• A	szívótömlő erős falú
• 5–6	vászonbetétes
• 3–10	m	hosszú
• mindkét végén hollandi anyacsavarral

• A nyomótömlő
• vékonyabb,	puhább falú
• 3–4	vászonbetétes
• 10–30	m	vagy ennél is	hosszabb
• egyik végére hollandi anyacsavart
• másikra apacsavart szerelünk

• nagyüzemi borgazdaságban
• nagy űrméretű tartályok zárt

rendszerű összekapcsoláa
• korszerű borászati üzem technológiai

kapcsolata
• palackozóüzemen belül

•	nagy CO2-nyomás	(pezsgőgyártás),
•	a	bor hevítése (pasztőrözés,	melegsteril
palackozás),
•	palacktöltők,	palackozóüzem borellátó
berendezéseinek,	gépeinek gőzölése
(hidegsteril palackozás),
•	szabadtéri építésű csővezeték (nagy
űrtartalmú acéltartályok,	illetve acélblokkok
összekapcsolása vasbeton tartályos
tárolókkal).

Csővezetékek tisztítása
• A	naponkénti üzemeltetés után vízzel mossuk át a	

csővezetéket.
• A	hetenkénti karbantartáshoz 1%-os lúgos,	majd 1%-os

salétromsavoldatot áramoltassunk át
• Erősebb szennyeződés esetén a	mosóoldatot egy éjjelen át

a	csővezetékben hagyjuk vagy 30–50	°C-ra melegítjük.
• A	mosóoldatokkal való kezelés után azonnal mossuk át a	

csővezetéket bőséges vízzel.
• A	csővezeték csírátlanítására 1%-os kénessav-oldatot,	

öblítésre steril vizet használjunk.	
• Az állandó csővezetékek tisztítására és sterilizálására

speciális tisztító- és fertőtlenítőszereket használnak.	

Áramlási sebesség
A	csőben áramló bor sebsessége és a	térfogatáram helyesen megválasztott
összefüggése fordított arányosságú.

Ahol,
Qv – folyadék térfogatárama [m3/h]
A	– a	cső keresztmetszete [mm2]



3/29/17

2

Áramlási sebesség
Borászati és üdítőital üzemekben az alábbi sebesség értékeket alkalmazzák:

A	folyadék tipusa Ajánlott áramlási sebesség

“csendes”	bor 1,5-2,0

Szűrt gyümölcslé 1,5-2,0

Újbor (2g/l	CO2) 0,8-1,2

Gyöngyözőbor 0,5-1,2

Pezsgő 0,5-1,0

Rostos lé 0,8-1,5

Hevítő-,	hűtőfolyadék 3	alatt

Mosóvíz 2,5-3,0

CO2	gáz 10	alatt

Sűrített levegő 20 alatt

Áramlási sebesség

Veszteségtényezők
A	veszteségmagasságot (h),	amelyet az alábbi képlettel számítunk:

Jele Megnevezés m.e.

λ Cső surlódási tényezője (0,02-0,03)

L A	csővezeték hossza [m]

D Cső névleges átmérője [mm]

v Áramlási sebessége [m/s]

g Nehézségi gyorsulás (9,81	m/s2)

Csőelzáró szerkezetek
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Csőelzáró szerkezetek
A szabályozóképesség karaktere, a
csőelzáró szerkezetek záróeleme
emelkedésének és a térfogatáram
érvényesülésének (a teljes nyitottságot
100%-nak véve) összevetése alapján lehet:

1. Hirtelen váltózó (nyitva-zárva rendszer)
• Fordítós csapok,	pillangószelep

2. Lineárisan változó
• A	nyitottság és a	folyadékátbocsátás százalékos értéke egyenlő
• Korszerű szabályzószelepek

3. Logaritmikusan változó
• Korszerű membránszelep,	tolózár

Idomdarabok
• Ívdarbok,	könyökök
• Növelik a	csővezetékek veszteségmagasságát
• Egyenérték csőhosszban fejezzük ki értékét

Szivattyúk üzemének automatizálása
• Kézi működtetés
• Félautomatikus vezérléssel
• automatizáltan

A	vezélrőberendezés működése lehet:
• A	szivattú jellemzőitől független
• Szivattyú jellemzőitől függő

Vezérlés a	folyadékszinttől függően
• a	töltendő vagy ürítendő tartályban történik a tartály teletöltése
• Határozott mennyiségek összefejtése egy tartályba
• Az ejtőtartályban az állandó folyadékellátás biztosítása (pl.	Palacktöltő)

Ürescső érzékelős
• Szárazon futás elleni védelem
• Bor kimaradásának függvényében

Keverőberendezések

Folyadéksugaras keverők
• Keverőszivattyúk
• Keverő ejektorok

Mechanikus keverők
• Propellerkeverők
• Turbinakeverők
• Lassú keverők

Pneumatikus keverők

Keverőszivattyúk

3.	Frontális keverés
1.	Átlós keverés

A	keverés hatékonyságát növeli:
• Nagy	térfogatáramú szivattyú alkalmazása (30m3/h)
• Nagyobb nyomás (6-8	bar)
• Nyomócső végét szűkítővel látjuk el	(konfuzor)



3/29/17

4

Keverő ejektor Propellerkeverők
A	térfogatsebesség a	vonatkozási
keresztmetszeten időegység alatt átáramló
térfogatáram

Névleges szállítóképpessége:

Ahol,
v	– a	folyadék axiális sebessége d	átmérűjű körben [m/s]
d	– keverő átlagos átmérője [m]

Propellerkeverők

Keringetési kapacitás
Általában a	szállítási teljesítmény 60%-a

Ahol,
tk – a	keverési idő
m	– kísérleti úton meghatározott arányossági tényező
V	– tartály térfogata
Qc – a	keringési kapacitás

A	keverő alkalmazása
Koncentrikus beépítés hátrányai:
• Csak tangenciális áramlás
• Rossz hatásfok
• Egész folyadéktömeg egy idő után egy irányba forog
• Következménye a	tölcsérképződés,	habosodás
• 2-6	áramlástörő lemez a	paláston

Oxidatív hatások elkerülése:
• Folyadék felszíne felől ne	képződjön tölcsér
• Merülési mélység min.	600-800	mm

Tartós keverési igény esetén
• Lassú 125	1/min	alatti keverést alkalmazunk
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Turbinakeverők Turbinakeverők alkalmazása

Síklapátos,	
lassú keverők

Lapátos keverőtipusok
a) Lapkeverő
b) Karos keverő
c) Ferdelapátú karos keverő
d) Többkarú karos keverő
e) Horgony- vagy anker keverő
f) Ujjkeverő
g) Kalodás keverők
h) U.a.

Pneumatikus keverők

Bor keverését,	sűrített gáz (levegő,	nitrogén,	
széndioxid stb)	tartályba fúvatása révén
végzik.

Részei
• Gázelosztó cső
• Gázsűrítő berendezés

Működése
A	keverendő tartály aljára juttatott gázbuborékok magukkal ragadják a	folyadék
részecskéit.
Intenzitása a	gáz sebességének növelésével – bizonyos mértékig – fokozható.

Keverési mód jellemzői
• Leggyorsabb a	borászati technológiában
• Leghatásosabb
• Oxigénnel telítődhet (kompresszoros kevertetésnél),	illatveszteség
• Inert	gáz használata esetén az oxidatív hatások elmaradnak.
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Szeparátorok

1669	Huygens

Centrifugális erőteret tengely
körül forgó rendszerrel tudunk
előállítani

Ha	egy körhenger alakú edénybe
folyadékot töltünk és ω
szögsebességgel megforgatjuk,	
akkor egy forgó rendszert kapunk

Ekkor a	folyadék felszíne a	
centrifugális erő és a	gravitációs
erő eredőjeként jön létre.

Szeparátorok

Szeparátorok csoportosítása

A	dobbetétek alakja szerint
• Körkamrás
• Tányéros
• Csigás centrifugák (dekanter)

A	dobfej kivitele szerint
• Zárt
• Hermetikusan zárt

• Folyadékzáras (hidrotermikus)
• Túlnyomással zárt,	dobfejű szep.

Dob	ürítése alapján
• Szakaszos,	kézi ürítésű
• Szakaszos,	önürítő
• Folyamatosan önürítő

Teljesítőképessége
A	centrifugális térben való ülepítés hatásfokát a	következő főbb tényezők befolyásolják:

1.	A	tisztítandó mustban,	borban szuszpendált szilárd részecskék
• Mennyisége
• Mérete
• Sűrűsége
• Szuszpenzió viszkozitása

2.	A	centrifugális erő hatásideje
• Meddig tartózkodik a	tisztítandó szuszpenzió a	centrifugális erőtérben
• Hatásidő egyenlő a	dobon való áramlási idővel
• Betápláló szivattyú térfogatáramával szabályozzuk

3.	A	szeparálási effektus
• A	folyadék tisztasági foka és térfogatáram összefüggése
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Példa. NÁ 80-as, 240m hosszú csővezetéken, 1,5 m/s áramlási sebességgel
bort fejtünk. λ= 0,03 csősurlódási tényezővel mennyi a veszteségmagasság?

λ =	0,03
L	=	240m
D	=	80
v	=	1,5	m/s

h	=	?

Példa. Óránként 30m3 bort kell szállítanunk olyan csővezetéken,
amelynek névleges átmérője NA=80 mm. Mennyi lesz a bor
áramlási sebessége?

Példa.Mennyi egy propellerkeverő szállítóképessége, ha a szárny
átmérője 220mm a folyadék axiális sebessége 0,6 m/s?

d	=	220	mm
v	=	0,6	m/s

Qv =	?

0,023-ra	jav


