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4.3.2.3  Modellkísérletek 
 
A 2.2.1 fejezet, amely a hajók ellenállásának meghatározását célzó modellkísérleteket 
tárgyalja, részletesen ismerteti a modellkísérletek feltételeit. Bár a hajó ellenállása és a 
hajócsavar üzemi jellemzői jelentősen eltérnek egymástól, az ott szereplő feltételek a 
hajócsavar modellkísérletekre is mind érvényesek.  
 
A hasonlósági törvények 
A hajócsavar üzemi jellemzőinek meghatározása gyakorlatilag kivitelezhetetlen a 
fizikai nehézségek és a felmerülő költségek miatt, ezért modellkísérleteket kell végezni, 
hogy a hajócsavar modell paramétereit különböző sebesség- és fordulatszám értékeknél 
megmérjük, majd a mért tolóerő- és nyomatékértékeket át kell számítani a teljes léptékű 
hajócsavarra a modellkísérleti feltételeknek megfelelő sebesség- és fordulatszám 
viszonyokra. Egy használható modellkísérlet-sorozatot csak úgy lehet elvégezni és 
kiértékelni, ha képesek vagyunk „átkonvertálni” a méreteket, sebességeket és erőket, 
amelyeket a modellen mértünk, a teljes méretű hajócsavar ezzel egyenértékű méreteire, 
sebességeire és erőire. 
 
Komplett fizikai egyenlőség 
A modell és a hajó közötti átszámítási szabályok, azaz a hasonlósági törvények 
megalkotásának fő elve az volt, hogy a méretek elemzését olyan funkcionális 
kapcsolattá dolgozzák át, amely az összes változót tekintetbe veszi, amelyektől a modell 
vagy a hajó ellenállása függ. Ugyanez érvényes a modell-léptékű  és a teljes méretű 
hajócsavar kapcsolatára is. A  modell-hajó analógia alapján a következő következtetésre 
juthatunk a „komplett fizikai egyenlőség” elve alapján a hajócsavarok esetében. A 
tapasztalat szerint a hajócsavar tolóereje és felvett nyomatéka függ a következőktől: 

a hajócsavar átmérője (D) 
a hajócsavar helyén a víz sebessége (V) 
a hajócsavar fordulatszáma (n) 
a víz sűrűsége (ρ) 
a víz kinematikai viszkozitása (ν) 
a gravitációs gyorsulás (g) 
a hajócsavar paraméterei (P emelkedés, AE/A0 ill. AD/A0 felületviszony, z 

szárnyszám, stb.) 
 
A kinematikai viszkozitás (ν) helyett az abszolút vagy dinamikai viszkozitás (μ) 
behelyettesítésével és a rendkívül nagy sebességeknél fellépő kavitáció figyelembe 
vételével (a hajócsavar paramétereit jelenleg figyelmen kívül hagyhatjuk) a fizikai 
egyenlőséget a következő alakban írhatjuk fel: 
 

T = f (D,V, n, ρ, ν, g)   Q = f (D,V, n, ρ, ν, g) 
 
ahol T és Q a hajócsavar vagy modell tolóereje illetve felvett nyomatéka. Ez az 
egyenlőség az ellenálláshoz hasonlóan itt sem mutatja meg, milyen módon hatnak az 
egyenlet jobb oldalán levő változók a számított mennyiségre, csak azt állapítja meg, 
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hogy az a kísérlet során azoknak a mennyiségeknek a függvénye, amelyek az egyenlet 
jobb oldalán vannak felsorolva. Más megfogalmazásban a komplett fizikai egyenlőség 
feltételezi, hogy bármelyik független változó (az egyenlet jobboldala) értékében beálló 
változás magával fogja hozni a T vagy Q függő változó értékének megváltozását. 
Nincs értelme ugyanazt a gondolatmenetet ismét kifejteni, amit az ellenállás esetében 
már láttunk, ezért csak a konvenciót érdemes összefoglalni, amely szerint a 
modellkísérleteknél dolgozhatunk. 
A hajócsavar modellkísérleteket nyíltvízi körülmények között végezték el, ahol a 
hajótest hatása nem volt jelen, azonban a korábban már megismert tényezők (w, t, stb.) 
figyelembe vételével ezeknek az eredményeit a hajótest mögött dolgozó hajócsavarra át 
lehet számítani. 
Számos olyan modellkísérletet végeztek, ahol a paraméterek szisztematikus 
változtatásával állították össze a sorozatot, és ennek segítségével megállapíthatták az 
összefüggéseket. Ezeket később látni fogjuk. 
Az elvégzett sorozatméréseknél az eredmények kiértékeléséhez valamilyen dimenzió 
nélküli tényezőket használtak. 
A táblázatba vagy diagramokba foglalt eredmények alapján egy adott feladatnál ki lehet 
választani a körülményeknek legjobban megfelelő hajócsavar paramétereit, és annak 
alapján az adott hajócsavart meg lehet tervezni. 
A legismertebb és leggyakrabban használt sorozatmodell eredményeket a holland 
wageningeni modellkísérleti intézet publikálta az 1950-es és 60-as években végzett 
sorozatmérései alapján. Ezeknél a sebesség, tolóerő  és nyomaték az alábbi három 
dimenzió nélküli tényezővel azonosítható, ahol a mértékegység metrikus rendszerben 
van. 
 
 KT = T/(ρn2D4) tolóerő-tényező  
 KQ = Q/ρn2D5  nyomaték-tényező 
 J = V/nD  sebesség-tényező 
 
4.3.2.3.1 Hajócsavar modellsorozatokkal végzett kísérletek 
 
A legelső ismert sorozatméréseket R. E. Froude angol mérnök végezte a Torquay 
városban levő Haslar intézetben 1904-ben. A modellek átmérője 120 mm volt, 
eredményei a kritikus Reynolds szám küszöb alatt voltak, ezért a hajó méreteire való 
átszámítás bizonytalan. 
Szintén a 20. század elején, 1914 és 1916 között folytatott hasonló méréseket Dr. Karl 
Schaffran német hajótervező. Az ő csavarjai is 120 mm átmérőjűek voltak, tehát az ő 
eredményei is kevésbé megbízhatóak. Két sorozatot állított össze, az A sorozat 
szárnyformája aszimmetrikus volt, és éles belépőéllel rendelkezett, ezek gyors 
hadihajókhoz alkalmas csavarok voltak. A B sorozat elliptikus szárnyformával és 
köríves hátoldalú (körszelet) profilokkal rendelkezett. Az általa vizsgált B sorozatból 2-, 
3- és 4-szárnyú változatokat és a 3-szárnyúakból három különböző si/D tengelyen mért 
szárnyvastagság értékűeket alakított ki (B1, B2, B3, B4 és B5), ezeknek a 
csavarsorozatoknak mindegyike 5 P/D emelkedésviszony értéket foglalt magában 0,6 és 
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1,5 között, az AD/A0 felületviszony szintén öt értékre terjedt ki 0,15 és 0,75 között. Az 
agyviszony valamennyi csavarnál 1/6 volt. Eredményeihez már szinte lehetetlen 
hozzáférni jelenleg. 
Meg kell említeni D. W. Taylor hasonló méréssorozatait is, amelyeket 1900 és 1930 
között végzett. Az ő eredményeit később részletesebben látni fogjuk. 
Ezeket a méréseket Karl E. Schoenherr folytatta ugyanannál az amerikai 
vontatókísérleti intézetnél. Taylor 8 és 16 hüvelyk (kb. 200 ill. 400 mm) átmérőjű 
csavarmodellekkel dolgozott, ezek szárnyformája szintén ellipszis volt, a profilok 
hátoldala körív. Három- és négyszárnyú csavarokkal kísérletezett. Ő vezette be a 
közepes szárnyszélesség viszony fogalmát, AD/A0 helyett a közepes szárnyszélesség és 
az átmérő hányadosával (cm/D) dolgozott. 
R. W. L. Gawn angol hajótervező is a Haslar intézetben dolgozott 1950-51-ben. 
Sorozata 37 db 3-szárnyú hajócsavar modellből állt, amelyek emelkedésviszonya P/D 
0,4 és 2,0 között volt, AD/A0 felületviszonyuk viszonyuk pedig 0,2 és 1,1 között. 
A csavarok átmérője 20 hüvelyk (508 mm) volt. A szárnyprofilok a korábbiakhoz 
hasonlóan körszeletek voltak. Állandó si/D = 0,06 szárnyvastagsággal és dn/D = 0,2 
agyviszonnyal dolgozott. Kavitációs adatokat nem hoztak nyilvánosságra. 
Bár széles körben nem terjedtek el ezek a csavarok a kereskedelmi hajóknál, 
amennyiben hegesztett hajócsavart akarnak gyártani, ezek a csavarok valósíthatóak meg 
a legolcsóbban. 
Az 1950-es években kezdődtek meg a kísérletek a holland MARIN intézetben (ez a mai 
elnevezése) a manapság legismertebb, és állandó emelkedésű csavarként kis és közepes 
sebességű kereskedelmi hajóknál világszerte leggyakrabban használt hajócsavar 
modellekkel. A modellkísérleti intézet Wageningenben található. 
Ezeknél a hajócsavaroknál áttörést jelentett, hogy a csavarszárny-profilok 
kiválasztásakor az amerikai NACA szárnyprofilokat használták fel. 
Az intézet akkori vezetőjéről és a projekt irányítójáról ezeket kezdetben Troost 
sorozatoknak nevezték. Az első méréseket az A és B sorozatokkal végezték. Az A 
sorozat kisterhelésű csavarokból állt, amelyeket főként hadihajókhoz lehetett 
felhasználni. A B sorozat a kereskedelmi hajóknál szokásos üzemi viszonyokra való, 
szárnyformája a szabad vízben fartőke mögött dolgozó hajócsavaroknál szokásos alak. 
A szárnyprofilok, mint említettük, korszerűek, és teljesítmény paramétereik kiválóak. 
Összesen mintegy 210 csavarmodellel végeztek méréseket. 
A csavarsorozat emelkedésviszonya P/D 0,5 és 1,4 között volt, a szárnyszám z 2 és 7 
között. A felületviszonyt AE/A0 0,3 és 1,05 között változtatták. 
A B sorozat további jellemzői: 
- 250 mm átmérő és 0,167 dn/D agyviszony, 
- radiálisan állandó emelkedés a szárny külső szakaszán, 
- kis mértékben hátrafelé görbített szárny, 
- 15°-ban hátrahajló szárny, 
- a szárnyforma csúcsa széles kialakítású, 
- a szárny külső részén körszelet szelvények, a belső részen áramvonalas profilok, 
- kavitációs méréseket nem végeztek. 
Az egyes típusok jelölése: B-z.(AE/A0), pl. B sorozatcsavar, 4-szárny és 85% 
felületviszony B-4.85. 
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4.3.2.3.1.1 Taylor propulziós kísérletei és azok eredményei 
 
Az ebben a pontban összefoglalt szöveges információk és táblázatok illetve diagramok 
D. W. Taylor könyvéből valók (ld. bibliográfia), egyes jelölések eltérnek a többi 
fejezetben alkalmazott szimbólumoktól, a mennyiségek pedig angolszász 
mértékegységben vannak. A szöveg természetesen rövidített formában szerepel. A 
szerző a hajótervezés terén legendás alak, aki a washingtoni U. S. Experimental Model 
Basin modellkísérleti intézetben végezte kutatásait a hajók ellenállásának és 
propulziójának területén. Az intézet ma az ő nevét viseli. Bár a könyvet első ízben 
1910-ben (egy évszázaddal ezelőtt) adták ki, az abban foglalt adatok a hajótervező 
számára ma is gyakorlati segítséget tudnak adni a hajótest ellenállásának és a szükséges 
hajócsavar paramétereinek számítása során a kiinduláshoz. A könyv 1932-es második 
kiadásába került bele a propulzió témája a gyakorlatban használható módon. Az itt 
következő anyag a könyv harmadik kiadásából való, amelyben a 3- és 4-szárnyú 
sorozatcsavarok eredményei végleges formában szerepelnek.  
 

4.3.2.3.1.1.1 ábra Ideális hatásfok görbéi 
V és P/d2 függvényében 
 
A hajócsavar modellkísérletek 
kiértékelésének módszerét az American 
Towing Tank Conference (ATTC) átvette 
és szabványként fogadta el, majd az utód 
International Towing Tank Conference 
(ITTC), amely kb. 10 évenként ül össze, 
és adja ki a modellkísérletekre vonatkozó 
jegyzőkönyvét, gyakorlatilag nemzetközi 
alapmódszerként fogadta el, azonban a 
mennyiségek SI mértékrendszerben 
vannak. A jelenleg folyó munka ezen a 
szakterületen Taylortól ered, bár az eltelt 
közel egy évszázad alatt az eredmények 
pontossága magasabb szintre emelkedett. 
 
A hasonlósági törvények alkalmazása 
hajócsavaroknál 
A hasonlósági törvények hajócsavaroknál 
alkalmazható képletei. Amikor a 

hasonlóság törvényével foglalkoztunk, kavitációmentes feltételek esetén a következő 
képlethez jutottunk el: T = ρd2v2 x (szlip függvénye), ahol T a tolóerő fontban, ρ a víz 
sűrűsége, d a hajócsavar átmérője és v a vízáramlás sebessége a hajócsavar helyén. Ha a 
Q nyomatékból indultunk volna ki, akkor azonban a kapott összefüggésben d3 szerepelt 
volna d2 helyett. 
Vizsgáljuk meg ismét a modell és a teljes méretű hajócsavar kapcsolatát kifejező 
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képleteket a hasonlósági törvények szempontjából. 
Vegyünk egy hajócsavart és egy hasonló kisebb hajócsavart illetve modellt. Használjuk 
a táblázat jelöléseit. 

4.3.2.3.1.1.1 táblázat 
 Nagyobbik 

hajócsavar 
Kisebbik hajócsavar 
vagy modell 

Átmérő, láb D d 
Fordulatszám percenként N n 
Vízsebesség, csomó V v 
Tolóerő, font T t 
Nyomaték, font x láb Q q 
Nyomás a hajócsavaron, font/hüvelyk2 P1 p1 

Felvett teljesítmény P p 
 

4.3.2.3.1.1.2 ábra Ideális hatásfok görbéi d és 
P/V3 függvényében 
 
Ha λ a modell és a teljes léptékű hajócsavar 
lineáris (geometriai) méreteinek arányát jelenti, 
a következő összefüggéseket írhatjuk fel. 
 

D = λd  N = n/√λ V = v√λ
 T = λ3t  

Q = λ4q P1 = λp1 P = λ3,5p 
 
A hasonlósági törvények alkalmazását 
befolyásoló feltételek.  
A hasonlósági törvények teljes 
alkalmazhatósága megköveteli, hogy a P1 = λp1 
mellett valamennyi nyomásértéknek a 
geometriai méretarányban kell állnia 
egymáshoz képest.  
A hajócsavar modellre ható nyomás azonban 
két komponensből tevődik össze – egyik a 
víznyomás amiatt, hogy a vízfelszín alá van 
merítve, a másik pedig a légkör nyomása, 
amely a vízfelületre hat, és amelyet a víz 
továbbít. 
A teljes méretű hajócsavarnál azonban azt 
találjuk, hogy bár a víz alá merítés 

megközelítőleg megvalósítható léptékarányosan, a légköri nyomás azonban nem 
növelhető, tehát a teljes léptékű hajócsavarnál a modellhez képest ez az összetevő a 
hasonlósági törvény alapján kívánt értéknek csak 1/λ-szorosa. Ebből arra lehetne 
következtetni, hogy a hasonlósági törvény feltételei nincsenek kielégítve, ezért a 
modellkísérletek a hajócsavarok vizsgálatánál nem megbízhatóak.  
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4.3.2.3.1.1.3 ábra Ideális hatásfok e görbéje a 
szlip s1 függvényében 
 
Ha azonban jobban meggondoljuk, 
nyilvánvalóvá válik, hogy a légköri nyomást 
mind a modell, mind a teljes léptékű csavar 
esetében a víz közvetíti, amely a modell és a 
hajócsavar előtt és mögött egyaránt jelen van; 
mivel pedig az erőket mind a modellnél, mind a 
hajócsavarnál azok a reakcióerők okozzák, 
amelyeket a víz mozgása hoz létre, a 
hasonlósági törvény igenis érvényes, feltéve, 
hogy a modellcsavar és a hajócsavar körüli 
vízmozgás hasonló. 
Ennek alapján tehát támaszkodhatunk a 
hasonlósági törvényre, és tervezhetjük a 
hajócsavarokat a modellcsavaroknál kapott 
eredmények alapján, ha biztosak lehetünk 
abban, hogy a modellcsavar és a hajócsavar 
körüli vízmozgások hasonlóak. 
Amíg el nem érjük azokat a sebesség- és 
tolóerő-tartományokat, amelyeknél a kavitáció 
jelensége fellép, a modellcsavar és a hajócsavar 
körüli vízmozgások olyan mértékben 
hasonlóak, hogy érvényes a hasonlósági 

törvény.  
 

4.3.2.3.1.1.4 ábra Modellcsavar 
helyzete 
 
Amikor a kavitáció jelen van, a 
hasonlósági törvény érvényét veszti, 
mivel, amint látni fogjuk a kavitáció 
tanulmányozásánál, a modellcsavar 
rendszerint nem kavitál, az abból 
származó eredmények tehát 
megbízhatatlan alapot adnak, ha át 
akarjuk számítani őket a hajócsavarra. 
A hajócsavarok többségénél azonban a 
kavitáció jelensége nem jelentkezik 

komoly mértékben, vagy egyáltalán nincs jelen, ezeknél a hajócsavaroknál pedig a 
modellkísérleti eredmények értékes segítséget adnak, mivel nyugodt lelkiismerettel 
támaszkodhatunk náluk a hasonlósági törvényre.  
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4.3.2.3.1.1.5 ábra Hátoldal 
emelkedése körszelet 
szárnyszelvénynél 
 
Igaz, hogy még sohasem 
végeztek összehasonlítást 
egy modellcsavar és annak 
teljes léptékű hajócsavar 
megfelelőjének mérései 
között, az U. S. 
Experimental Model Basin 

által elvégzett kísérletek azonban azt mutatták, hogy kisebb modellcsavaroknál, 
amelyek átmérője 8 és 24 hüvelyk között volt, a hasonlósági törvény meglehetősen jól 
érvényesül.  
 

4.3.2.3.1.1.6 ábra Kifejtett felület szelvényei 
 
Amennyiben a hasonlósági törvény érvényes egy 
adott hajócsavar-formára, amely adott szlippel 
mozog, a tolóerő és a nyomaték a propeller 
haladási sebességének négyzetével változik, a 
geometriai mértékaránynak pedig a tolóerő a 
négyzetével, a nyomaték a köbével arányos. 
Azok a kísérletek, amelyeket az U. S. 
Experimental Model Basin végzett 1904-ben 16-
hüvelykes modellcsavarokkal három és hét csomó 
közötti sebességeknél, azt mutatták, hogy a 
kísérlet hibahatárán belül a tolóerő és a nyomaték 
változása a sebesség függvényében nagyon közel 
volt a négyzeteshez.  
A pontosan elvégzett próbák elemzésében szerzett 
tapasztalat azt mutatja, hogy amikor kavitáció 
nincs jelen, azoknál a sebességeknél, ahol a hajó 
ellenállása a sebesség négyzetével arányosan nő, a 
szlip gyakorlatilag konstans; ami természetesen 
azt jelenti, hogy az ilyen konstans szlippel haladó 
hajócsavar tolóereje a sebesség négyzetével 
arányosan változik. 

Jelenlegi tudásunk szerint garantáltan levonhatjuk azt a következtetést, hogy a 
hasonlósági törvény a hajócsavarok működésénél megfelelően jól alkalmazható 
gyakorlati célokra, amíg a kavitáció nem jelentkezik. Vannak azonban kétségek azzal 
kapcsolatban, hogy jogosan hanyagoljuk-e el a viszkozitást vagy a „léptékhatás 
tényezőt” a nagyon kis modellcsavaroknál. Az U. S. Experimental Model Basin 
személyzetének véleménye az, hogy a „léptékhatás tényező” hatása nem jelentős 
azoknál a  hajócsavar modelleknél, amelyek átmérője 6 hüvelyk vagy annál több, az itt 
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használt eredmények pedig gyakorlatilag mindig olyan modellektől származnak, 
amelyek átmérője legalább 6 hüvelyk. 
 
Ideális propeller hatásfok 
Az ideális propulziós eszköz tolóereje, teljesítménye és hatásfoka.  
A Society of Naval Architects and Marine Engineers számára 1906-ban készített 
dolgozatában, amelynek címe „A propeller hatásfokának határa”, Assistant Naval 
Constructor W. McEntee, anélkül hogy bármilyen különleges elméletet dolgozott volna 
ki a hajócsavar működésével kapcsolatosan, megjelölte a propeller hatásfokának azt a 
határértékét, amelyet nem léphetünk át. 
 

4.3.2.3.1.1.7 ábra  
 
Vegyünk egy súrlódásmentes 
propulziós eszközt, amely A 
keresztmetszetű vízsugarat lövell 
ki egyenesen hátrafelé, ahol a víz 
abszolút sebessége u, a hajó 
sebessége v, és mind v, mind u 
mértékegysége láb per 
szekundum. Ebben az esetben, 
ha w jelöli egy köblábnyi víz 
súlyát, az a súly, amelyet egy 
szekundum alatt megmozgat a 
propulziós eszköz 
 

wA(v+u), a megfelelő 
tömeg pedig (w/g)A(v+u). 

 
A reakcióerő vagy tolóerő T = 
(w/g)A(v+u)u, amely 
megegyezik a szekundumonként 
létrehozott hátrafelé irányuló 
tömegerővel. 
Az elvégzett hasznos munka = 
(w/g)A(v+u)vu. 
Mivel feltételezésünk szerint 

nincs súrlódás, az energiaveszteség egyszerűen a kilövellt víz kinetikai energiája. Ebből 
az energiaveszteség = (w/g)A(v+u)(u/2)2 

Az elvégzett teljes munka = (w/g)A(v+u)vu+(w/g)A(v+u)(u/2)2 

Hatásfok e = hasznos munka / energiaveszteség = v / (v+u/2)  
Ha az egyenletből u értékét kifejezzük, megkapjuk 
 

u = (v2/4 + (gT/wA))1/2 – v/2 
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4.3.2.3.1.1.8 ábra 
 
Ezt behelyettesítve a hatásfok 
képletébe, a következőt kapjuk: 
 

e = 4 / (3 + ((gT/wA) + 
1)1/2) 
 
A maximális hatásfoknak ez a 
kifejezése azt a feltételezést kell, 
hogy tartalmazza, hogy a víz 
kilövellése során a nyomás nem 
nőtt. A nyomás növekedésének 
hatása az lenne, hogy 
csökkentené a hatásfokot, mivel 
a nyomás ellenében végzett 
munka hatásfoka v / (v + u) 
lenne. Ezért fel kell tételeznünk, 
hogy az e fenti értéke az a 
maximum, amelyet a tökéletes 
propellerrel el lehet érni.  
Tételezzük fel, hogy ezt a 
hajócsavarra alkalmazzuk, tehát 

πd2/4-et írhatunk A helyett, ahol d a hajócsavar átmérője lábban. Ha most U a 
hajócsavar hasznos teljesítményét jelöli, P pedig a teljes teljesítményt, vagyis azt a 
teljesítményt, amelyet a hajócsavar felvesz, írhatjuk, hogy 
 

eP = U = Tv/550, ahonnan T = 550eP/v 
 

Ugyanígy 
 
v = V6080/3600, ahol V a hajó sebessége csomóban. 

 
A g = 32,16 értékű, w = 64 tengervíz esetében. Behelyettesítés és egyszerűsítés után  
 

P/(d2V3) = 1/292,2 (16 – 24e + 8e2) / e3 = (2 - 3e + e2)/(36,52e3) 
 
Az ideális hatásfokra vonatkozó eredmények összegzése. A fentiek alapján rajzoltuk 
meg a 4.3.2.3.1.1.1 és 4.3.2.3.1.1.2 ábrát, az első a hatásfok görbéit ábrázolja, ahol az 
abszcisszán V értékei,  az ordinátán pedig P/d2 értékei szerepelnek, a második pedig a 
hatásfok görbéit d értékei mint abszcissza és P/V3 mint ordináta függvényében mutatja. 
Ezeket a számadatokat nem szabad összetéveszteni azokkal, amelyek az elérhető 
valóságos hatásfokokat jelképezik. Ezek pusztán ideális diagramok, és az a 
megállapítás, ami levonható belőlük, hogy a hatásfok mindig nő az átmérő 
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növekedésével, a valóságos hajócsavarok esetében félrevezető lehet. Ennek ellenére 
hasznosak, mivel minden egyes esetben jelzik azt a hatásfokot, amely fölé nem 
mehetünk, és amelyet a gyakorlatban elérni sem tudunk. 

 
4.3.2.3.1.1.9 ábra Szárnyformák összehasonlítása 
 
A 4.3.2.3.1.1.1 ábrán látható egy további skála a P/A értékek 
számára, amely a teljesítményt osztja el a hajócsavarkör 
négyzetlábban megadott felületével. Ennek aránya a P/d2 értékeihez 
képest természetesen konstans. 
Meglepő eredmény az ideális propeller hatásfok esetében a 
viszonylag jó hatásfok nagy szlip értékeknél. Az s1 szlip 
viszonyszám kifejezése  

s1 = u / (v+u).  
A hatásfok képlete  

e = v / (v+u/2)  
ebből, ha a hatásfokot a szlippel fejezzük ki, 
 e = (1-s1) / (1-s1/2) 
A 4.3.2.3.1.1.3 ábra az e görbéjét mutatja s1 függvényében a fenti 
képlet szerint. Ez a hatásfok mindenütt az 1- s1 vonal felett van. 
Ennek kapcsán érdemes felidézni, hogy számos modellcsavarral 

végzett kísérlet mutatott nagy szlip értékeknél olyan hatásfokot, amelynek értéke 
nagyobb, mint 1 - s. 
 

4.3.2.3.1.1.10 ábra 
 
Nem szabad azonban megfeledkezni 
arról, hogy ezeknek a kis 
hajócsavaroknak az esetében az s a 
tolóoldali emelkedésből származik, az 
ideális képletben azonban az s1 a víz 
feltételezett hátrafelé irányuló u 
sebességén alapul, és a feltételezés 
szerint a víznek nincs keresztirányú 
sebessége. A valóságos hajócsavarok 
működésénél a tényleges hátrafelé 
irányuló sebességet nem egyszerű 
megmérni vagy megbecsülni, a 
keresztirányú sebesség pedig mindig 

létezik. 
Gyakori hiba azt gondolni, hogy a víznek a hajócsavar által keltett hátrafelé irányuló 
sebessége megegyezik a szlipnél figyelembe vett sebességgel. Ez csak akkor 
fordulhatna elő, ha nem lenne keresztirányú sebesség. 
 
Hajócsavar modellkísérletek 
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A kísérleteknél használt hajócsavar modellek és mérési módszerek. A U.S. 
Experimental Model Basin intézetnél számos kísérletet végeztek hajócsavar 
modellekkel.  
 

4.3.2.3.1.1.11 ábra A hátrahajlás vizsgálatára 
szolgáló modellcsavarok 
 
A hajócsavar modellek az elsőtől kezdve 
sorszámot kaptak, és most már (a könyv 1932-ben 
jelent meg) számuk több, mint 1.300. Azokkal a 
modellekkel, amelyek létező hajók csavarjának 
felelnek meg, saját hajójuk modelljeivel együtt 
végeznek mérést, de mind az ismert hajóhoz 
tartozó hajócsavar modelleket, mind a kutatási 

célúakat mérik nyílt vízben is.  
 

4.3.2.3.1.1.12 ábra 
 
A modellcsavarokat eredetileg 
bronzból (G összetétel) készítették, 
majd alumíniumból, később betűöntő 
ötvözetből, végül pedig fehérfémből. 
Ezt az utóbbi fémet használjuk jelenleg 
teljes megelégedésre. A 
modellcsavarokat alak- és mérethűen 
öntik, és ennek eredményeként nem 
igényelnek túlzottan nagy 
megmunkálást. A sima felületet 
csiszolóvászon és acélgyapot 
biztosítja. 
Nyíltvízi kísérlet közben a 
modellcsavart egy vízszintes tengelyre 
szerelik fel, amely egy kis 
mérőhajóból előre nyúlik ki, a hajó a 
modellvontató medence kocsijához 
van mereven rögzítve annak haladása 
közben. A tengely kinyúlása elegendő 
ahhoz, hogy a követő hajó jelenléte a 
hajócsavart nem zavarja. Az agy elől 
és hátul egyaránt áramvonalas 

végződésű.  
A 4.3.2.3.1.1.4 ábra tipikus elrendezést mutat egy 16 hüvelyk átmérőjű 3-szárnyú 
modellel, az agy átmérője 3 1/8 hüvelyk, a mérés során a tengely középvonala a vízszint 
alatt 16 hüvelykkel helyezkedik el. Valóságos hajócsavarok modelljeinél az agy a 
valóságos agy modelljét képezi, a felszerelés abban az esetben is áramvonalas 
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átmenetekkel van megoldva. 
A modellcsavar mögötti hajótestben levő dinamométerek mérik a tengelyen a 
nyomatékot és a tolóerőt, illetve a fordulatszámot is mérik. A haladási sebesség 
(propellersebesség), VA a hajótestet vontató kocsi sebességével egyezik meg.  
A mérést el lehet végezni konstans sebességnél, amikor a szlip változtatását a 
fordulatszám változtatásával érik el, vagy konstans fordulatszámnál, amikor a szlip 
változtatása a sebesség változtatásával érhető el. A modellkísérleti intézet személyzete 
az utóbbi módszert részesíti előnyben. Mindegyik esetben a tényleges fordulatszám 
vagy sebesség nem tökéletesen konstans értékű, de az eredményeket korrigálni lehet, 
hogy konstans értékek jöjjenek ki. 
Az agy hatását amennyire lehet kiküszöbölik azzal, hogy csavarszárnyak nélküli 
(dummy, kamu) agyakkal is végeznek méréseket, ezzel lehet azt a nyomatékot és 
tolóerőt meghatározni, amely tisztán a szárnyak jellemzője. A végzett nyíltvízi mérések 
megfelelően nagy száma lehetővé teszi, hogy elegendő pontot kapjanak, amelyek 
mindegyikéhez nyomaték-, tolóerő-, fordulatszám- és szlip-érték tartozik, és így az 
adott hajócsavar jellemzőihez a görbéket meg lehessen rajzolni. 
 
Hajócsavar modellkísérlet-eredmények diagramban való felrajzolása és elemzése 
Módszerek a kísérletekből nyert információ diagramban való felrajzolására.  
Amikor a modellkísérlet eredményei már rendelkezésre állnak, az adatok ezt követő 
kezelése már a felhasználási céltól függ. 
 

4.3.2.3.1.1.13 ábra Standard modellcsavar sorozat 
kifejtett felület értékei 
 
Természetesen az elemzéshez vagy hatásfok 
összehasonlításhoz szükséges módszerek alapvetően 
különböznek azoktól, amelyeket tervezéshez használnak. 
Amikor a hajócsavar modellkísérletekből kapott adatok 
diagramban való felrajzolásának legjobb módszerét 
keressük, pl. elemzéshez, azonnal nyilvánvalóvá válik, 
hogy ezeket az adatokat tényezők görbéiként jegyezzük 
fel – vagyis olyan mennyiségekként, amelyek nem 
függnek a méretektől. Az ilyen görbék abszcisszájaként 
a szlip lehet a legkedvezőbb mennyiség. Ez nem függ a 
mérettől vagy a sebességtől, és a hajócsavar működése 
során egyike a legfontosabb változóknak. 
 

Virtuális és névleges emelkedés és szlip. Egyből felmerül azonban a kérdés, hogy a 
névleges szlipet használjuk-e, azaz azt a szlipet, amely a hajócsavar tolóoldalának 
emelkedésén alapul, vagy pedig a valóságos szlipet, tehát azt a szlipet, amelynek alapja 
a virtuális emelkedés, vagyis az ideális csavarszárny emelkedése, amelynek nincs 
vastagsága, és amellyel a valóságos csavarszárnyat működés közben helyettesítjük. 
A virtuális emelkedés jelentősen különbözik a névleges emelkedéstől. A valóságos 
csavarnál ismerjük a tolóoldal emelkedését, azonban a hátoldal mindegyik pontjához is 
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tartozik emelkedés, és a hátoldal nagyon lényeges a csavar teljesítménye szempontjából. 
A hátoldal emelkedése nagyon is eltér a tolóoldal emelkedésétől.  
A 4.3.2.3.1.1.6 ábra egy csavar szárnymetszeteit mutatja, ahol a szárny vastagsága nem 
tér el a szokásostól, a tolóoldal emelkedése azonos értékű az átmérővel, a szelvények a 
szokásos körszeletek. Ha a tolóoldal emelkedése és az átmérő 16 láb, a 4.3.2.3.1.1.5 
ábra mutatja a sugár függvényében a hátoldal emelkedését a belépőélnél és a 
kilépőélnél. Látható, hogy a hátoldal belépő szakaszának emelkedése átlagosan mintegy 
50%-kal kisebb, mint a tolóoldal állandó emelkedése, azaz a névleges emelkedés. A 
hátoldal kilépő szakaszán ugyanakkor az emelkedés átlagosan kb. 50%-kal nagyobb a 
névleges emelkedésnél. Teljesen nyilvánvaló, hogy egy ilyen hajócsavar nem képes 
elméleti csavarként dolgozni, amelynek nincs szárnyvastagsága és emelkedése a 
tolóoldal állandó emelkedésének felel meg. Szükséges tehát, hogy lehessen találni 
valamilyen módszert arra, hogy egy ismert csavarhoz meg lehessen határozni a virtuális 
emelkedést, vagy esetleg az egyenértékű állandó emelkedést. A kísérleti eredmények 
azt mutatják, hogy az állandó névleges emelkedésű csavaroknál, amelyek 
szárnyszelvényei körszeletek, mindig van mérhető tolóerő és nyomaték akkor is, amikor 
a névleges emelkedésből kiszámított szlip zéró értékű. Ebből az következik, hogy az 
ilyen csavaroknál a virtuális emelkedés nagyobb, mint a névleges. Ez abból a tényből is 
leszűrhető, hogy a szárny hátsó részén a hátoldal emelkedése mindig nagyobb a 
névleges emelkedésnél, és ha a hátoldalnak bármilyen befolyása van, akkor az abban 
mutatkozik meg, hogy a virtuális emelkedést a névleges emelkedés fölé viszi. 
Nagyon gyakran a virtuális emelkedést akkorára veszik, hogy zéró szlipnél a tolóerő is 
zéró legyen. Ez nem teljesen korrekt, mert zéró tolóerőnél van egy kicsi negatív tolóerő 
a súrlódásnak köszönhetően, és egy azzal egyenlő de ellentétes pozitív tolóerő a szlip 
miatt. Ez a hiba azonban a gyakorlatban nem lényeges. Azon kívül, bár soha nem 
szabad arról megfeledkeznünk, hogy a névleges emelkedés nem a valóságos emelkedés 
vagy a virtuális emelkedés, nagy könnyebbséget jelent, ha a gyakorlati esetekben a 
névleges emelkedést használjuk. Látni fogjuk, hogy ezt megtehetjük, így a virtuális 
emelkedés kérdése, bár tudományosan van értelme, inkább akadémiai kérdés, mint 
gyakorlati. Ezért különleges esetektől eltekintve az állandó tolóoldali emelkedésű 
valóságos csavarok eredményeit a névleges szlipnek megfelelően rajzoljuk fel, amely 
tolóoldali vagy névleges emelkedésnek felel meg. 
A 4.3.2.3.1.1.8 ábra a különböző tényezők görbéit mutatja a BP3 függvényében standard 
formában. Változó mértékarányt kellett használni mind a vízszintes, mind a függőleges 
tengely mentén. A vízszintes tengelyen a tényleges BP3 abszcisszák a BP3 
négyzetgyökével arányosak, de jelölésük a valóságos BP3 értékeknek felel meg. Ennek 
az a célja, hogy jól használható legyen a BP3 gyakorlatban legfontosabb értékeinek 
skálája anélkül, hogy a diagram túl szélesre adódna. Ugyanabból az okból a függőleges 
tengely skálája logaritmikus. 
A hatásfok meghatározása. A hatásfok görbéjének ordinátái, amelyet a névleges szlip 
függvényében rajzolunk fel, könnyen és egyszerűen meghatározhatók a T tolóerő, 
illetve a Q nyomaték görbéjéből, ahol a mértékegység font illetve font x láb. Ugyanis, 
ha p jelöli az emelkedést lábban, N a percenkénti fordulatszámot, s pedig a szlipet, a 
hajócsavar haladási sebessége p(1-s)N, a percenként elvégzett hasznos munka pedig 
TpN(1-s). A teljes munka, vagyis a modellcsavar által felvett munka Q2πN. A hatásfok 
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ennek alapján = hasznos munka/teljes munka = TpN(1-s)/(2QπN) = (T/Q)(p(1-s)/2π. 
Ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy a p(1-s) mennyiség a csavar előrehaladása egy 
fordulat alatt, és annak értéke ugyanannyi, akár névleges, akár virtuális emelkedést 
használunk, mivel a szlip minden esetben az emelkedésnek felel meg. 
 
Jellemző tényezők. Bár számos tényezőt használhatunk a hajócsavar jellemzésére, a U.S. 
Experimental Model Basin gyakorlatában a nyíltvízi kísérletekből kapott adatok közül 
első helyen áll a hatásfok és nyomaték illetve tolóerő görbéinek felrajzolása, ahol a 
független változó a szlip. 
Ha T jelöli a tolóerőt fontban, Q a nyomatékot font x lábban, n a másodpercenkénti 
fordulatszámot, v a propeller haladási sebességét láb per szekundumban, p az 
emelkedést lábban, d az átmérőt lábban, s pedig a szlipet, felírhatjuk a következő 
képleteket. 
Nyomatéktényező CQ = Q/(n2p3d2) 
 
Tolóerő-tényező CT = T/(n2p2d2) 
 
Hatásfok  e = Tv/(2πQn) = (CT/CQ)(1-s)/2π 
 
Szlip    s = (pn-v) / (pn) 
 
A 4.3.2.3.1.1.7. ábra közös diagramban ábrázolja hat 3-szárnyú hajócsavar CQ és CT 
jellemzőinek a görbéit. A hajócsavarok mindegyike 0,25 közepes szélességviszonyú, és 
a tengelyen mért szárnyvastagság viszony mindegyiknél 0,05. Emelkedésviszonyuk 0,6, 
0,75, 0,9, 1,05, 1,20 és 1,35. Ez az ábra jól szemlélteti a jellemzők görbéjének 
változását a gyakorlatban alkalmazott emelkedésviszony tartományban. Látható, hogy 
bár a görbék természetesen változnak a közepes szélességviszonnyal és a 
szárnyvastagság viszonnyal is, ezek hatása sokkal kisebb, mint az emelkedésviszony 
befolyása. 
 
Módszerek az eredmények felrajzolásához a tervezés munkájában. A modellkísérletek 
eredményeinek eddig látott elemzése és diagramkészítése nem túlzottan kényelmes, 
amikor a tervezési munkára kerül sor. Amikor arról kell döntenünk, mi a legjobb forma 
ahhoz, hogy rögzítsük a modellkísérletek eredményeit a teljes léptékű hajócsavar 
megtervezésében való felhasználásra, nagyon hamar be kell látnunk, hogy másra van 
szükségünk, mint a szlip függvényében felrajzolt nyomaték- és tolóerő-tényezők illetve 
hatásfok. Alapvető tényezőként valami olyanra van szükségünk, amelyet az ismert vagy 
egyszerűen megbecsülhető szokásos fizikai mennyiségekből könnyen 
leszármaztathatunk, amikor a tervezést el kell végeznünk. A szlip nem ilyen mennyiség, 
ezért elsődleges vagy alapvető tényezőként nem célszerű. A gyakorlatban olyan 
hajócsavart kell megterveznünk, amely adott percenkénti fordulatszámnál (N) és a 
kívánt propellersebességnél (VA) adott teljesítményt (P) vesz fel, vagy az adott esetben 
szükséges hasznos teljesítményt (U) adja le. 
Nyilvánvaló, hogy alapvető tényezőnknek olyannak kell lennie, amely tartalmazza az N, 
VA  és P vagy U mennyiségeket, és nem függ a méretektől. 
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A feltételeket leginkább kielégítő ilyen tényező lehet annak a kissé módosított alakja, 
amelyet még 1890-ben javasolt R. E. Froude az Institution of Civil Engineers-nél 
folytatott vitában Barnaby dolgozatával kapcsolatos érvelésében. Ugyanannak a vitának 
a során C. Humphrey Wingfield ugyanannak a tényezőnek másik alakját javasolta. 
Ez az alapvető tényező, amelyet B jelöl, a következő 
 

B = fordulatszám x teljesítmény1/2 / sebesség5/2 

 
Ez műszakilag nem „dimenziónélküli”. Ahhoz hogy az legyen, annak figyelembe 
vételével, hogy ρ annak a folyadéknak a sűrűségét jelöli, amelyben a hajócsavar 
dolgozik, a következő alakot kell használnunk.  
 

fordulatszám x teljesítmény1/2 / (ρ1/2 sebesség5/2) 
 
Ez az alak nagyon jó, amikor repülőgép propellerekkel dolgozunk, mivel azonban a 
hajócsavarok vízben működnek, amelynek sűrűsége szinte konstans, nem kell a 
tényezőbe beépíteni a sűrűséget, hiszen az alkalmazott konstans együtthatókkal 
figyelembe vehető. 
Az alapvető B tényezőt (Taylor teljesítménytényező) pontosabban kell megjelölni, hogy 
tudjuk, a P vagy az U teljesítményre vonatkozik-e, valamint, hogy három- vagy 
négyszárnyú hajócsavarokról van-e szó. Ez indexeléssel elintézhető. 
 
Tehát  BP3 = NP1/2 / VA

5/2  háromszárnyú hajócsavaroknál P teljesítményre, 
 

BU3 = NU1/2 / VA
5/2  háromszárnyú hajócsavaroknál U teljesítményre, 

 
a BP4 és BU4 pedig négyszárnyú csavarokra utal. 
 
Azonban szükségünk van további mennyiségekre vagy jellemző tényezőkre, amelyek 
megfelelően lehetővé teszik számunkra, hogy minden gyakorlatban felmerülő kérdésre 
válaszolni tudjunk, amikor a modellkísérletben vizsgált és a teljes méretű hasonló 
hajócsavarok kerülnek szóba. Ezekkel a tényezőkkel természetesen a modellkísérlet 
teljes tartományában görbéket kell rajzolnunk, ahol a B a független változó. 
A legfontosabb mennyiség az e hatásfok. Ezt követően olyan mennyiség kell, amely a 
méretre utal. Ehhez használjuk a δ = Nd/VA tényezőt (Taylor sebességtényező), 
amelyben d az átmérő, és amikor azt meghatározzuk, már meg tudjuk határozni az 
összes geometriai méretet, mint pl. az emelkedés, a szárnyszélesség és a 
szárnyvastagság, hiszen ezek mindegyike konstans arányban van a d értékével mind a 
modellen, mind a teljes léptékű csavarnál. A δ tényező valóban dimenziónélküli. 
Felírhatjuk másként is, δ = 101,33/(a(1-s)), ahol a az emelkedésviszony, s pedig a szlip. 
Látható, hogy eddig a B és a δ tényezőben négy mennyiséget vezettünk be, ezek N, P 
(vagy U), VA és d. A B nem tartalmazza a d mennyiséget. A δ nem tartalmazza a P 
(vagy U) mennyiséget. Emiatt a történet akkor lesz kerek, ha bevezetünk két másik 
tényezőt, egyiküknek nem szabad tartalmaznia az N, a másiknak a VA mennyiséget. 
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Ehhez a következő két kifejezést használjuk: 
 

A = 1000aP(vagy U) / (d2VA
3)  és  C = aP(vagy U) / (d2(pN/1000)3) 

 
amelyeknél, mint a B esetében, indexelni lehet a pontosabb definiálás kedvéért.  
Bármennyire különbözőnek látszik A és C a többi tényezőktől, valójában mindkettő B 
és δ függvénye. Ugyanis A = 1000aB2/δ2 és C = (10003/a2) (B2/δ5). 
Ezek után B, A, C és δ értékeinek kiszámítása a hajócsavar modellkísérlet 
eredményeiből aszerint történik, amilyen módon ezeket az eredményeket eredetileg 
diagramba felrajzolták. 
Tegyük fel, hogy rendelkezünk a T tolóerő, Q nyomaték és e hatásfok görbéivel, 
amelyeknél a független változó egy adott VA propeller sebességhez (csomó) tartozó 
szlip. 
Ebben az esetben 

U = TVA101,33/33.000  P = U/e 
N = 101,33VA / (p(1-s))  δ = 101,33 / (a(1-s)) 

Amennyiben BP, BU és δ értékét meghatároztuk, A és C a fenti összefüggésekből 
kiszámítható. 
Akárhogyan vannak is felrajzolva a kísérleti eredmények, az A, B, C és δ tényezők 
könnyedén kiszámíthatóak. Azoknál a modellkísérleti adatoknál, amelyeket az U.S. 
Experimental Model Basin standard módszere alapján tolóerő- és nyomatéktényezőként 
(CT and CQ), valamint e hatásfokként rajzoltak fel a szlip függvényében, az átszámítási 
képletek az alábbiak. 
 

a = p/d 
 

AP = a(55,033/(1-s)3)CQ  
 

AU = a(8,7587/(1-s)2)CT  
 

BP = 23,772(CQ)1/2 / (a(1-s)2,5) 
 

BU = 9,4835(CT)1/2 / (a(1-s)2) 
 

CP = 52,889aCQ  
 
CU = 8,4175a(1-s)CT 
 
δ = 101,33/(a(1-s)) 
 

A számításoknál könnyebbséget jelent annak figyelembe vétele, hogy  
e =  (CT/CQ)(1-s)/2π, 

amelyből  
AU = eAP  BU = BP√e CU = eCP 
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A 4.3.2.3.1.1.2 táblázat mutatja a számítás módját a BP3, BU3, AP3, CP3, CU3 és δ 
értékeire a No. 1139 hajócsavar modell esetében, amelynek hatásfok, CT és CQ görbéi a 
4.3.2.3.1.1.7 ábrán láthatóak.  
A diagram alkalmazhatóságának szemléltetésére tételezzük fel, hogy olyan fantom 
hajóval van dolgunk Froude feltételezése szerint, amelynek ellenállása megegyezik egy 
valóságos hajóéval, és valóságos hajócsavarra van szüksége, hogy haladni tudjon, de a 
vizet nem zavarja, így a 4.3.2.3.1.1.7 ábra szerinti nyíltvízi eredmények érvényesek 
lesznek a hajócsavarra. 
 

4.3.2.3.1.1.2 táblázat Hajócsavar nyílvízi jellemzőinek számítása 
 
Az U.S. Experimental Model Basin mérési eredményeiből  Modell sz.: Átmérő: 

 
A teljes méretű hajócsavar jellemzői 

Hajó:       Hajócsavar: 
Hajócsavar típusa: Szárnyszáma: Forgásiránya: Szárny adatai: 
Átmérő: 9 hüvelyk Emelkedés: 12,15 hüvelyk MWR: 0,25 BTF: 0,05 Emelkedésviszony: 
a = 1,35 
Tengelyen mért szárnyvastagság:    Csúcsnál mért szárnyvastagság: 
 

Képletek 
BP = 23,772(CQ)1/2 / (a(1-s)2,5) = F1(CQ)1/2/a  BU = BP√e δ = dN/VA = 101,33/(a(1-s)) = F3/a 
AP = a(55,033/(1-s)3)CQ = F40Q AU = eAP CP = 52,889aCQ CU = eCP 

s -0,20 -0,15 -0,10 -0,05 0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

e   0,10 0,518 0,705 0,754 0,770 0,770 0,755 0,729 0,697 0,661 0,623 0,580 0,536 

F1 15,070 16,763 18,732 21,042 23,772 27,024 30,936 35,688 41,528 48,799 57,986 69,788 85,248 105,96 134,48 

CQ
1/2   0,0889 0,1114 0,1292 0,1418 0,1533 0,1640 0,1735 0,1828 0,1916 0,2000 0,2068 0,2131 0,2186 

BP   1,234 1,737 2,273 2,840 3,516 4,338 5,340 6,608 8,230 10,33 13,06 16,74 21,80 

√e   0,3161 0,720 0,840 0,8635 0,8775 0,8775 0,869 0,854 0,835 0,8135 0,789 0,762 0,732 

BU   0,390 1,249 1,909 2,468 3,088 3,805 4,641 5,644 6,873 8,409 10,31 12,75 15,96 

F3 84,44 88,12 92,12 96,51 101,33 106,67 112,59 119,22 126,67 135,11 144,76 155,90 168,89 184,24 202,67 

δ   68,22 71,47 75,05 79,04 83,44 88,40 93,83 100,1 107,2 115,5 125,1 136,4 150,1 

F4 31,85 36,19 41,35 47,54 55,08 64,19 75,49 89,61 107,49 130,45 160,45 200,39 254,78 330,78 440,26 

CQ   0,0079 0,0124 0,0167 0,0201 0,0235 0,0269 0,0301 0,0334 0,0367 0,0400 0,0428 0,0454 0,0478 

AP   0,4410 0,7960 1,240 1,741 2,392 3,252 4,370 5,894 7,957 10,83 14,72 20,27 28,42 

AU   0,0441 0,4122 0,8750 1,312 1,842 2,504 3,299 4,289 5,541 7,160 9,179 11,76 15,22 

CP   0,5640 0,8852 1,192 1,434 1,677 1,919 2,148 2,382 2,619 2,853 3,053 3,240 3,411 

CU   0,0564 0,4584 0,8410 1,081 1,291 1,477 1,623 1,737 1,824 1,886 1,901 1,879 1,829 

 
Adott N, P és V (mivel a fantom hajónál VA = V) esetén BP kiszámítható. Ezután a 
4.3.2.3.1.1.8 ábra alapján a B kiszámított értékéhez megkapjuk az e hatásfokot, a szlipet 
és a δ  értékét. A δ  értékéből már megkapjuk az átmérőt. Mivel ezeket a görbéket egy 
adott emelkedésviszonyú csavarral végzett mérés alapján rajzolták fel, ezt a 
viszonyszámot kell felhasználni az emelkedés meghatározásához. A közepes 
szélességviszony és a szárnyvastagság viszony adott. Ezt a rövid elemzést azonban, és 
ezt nem szabad elfelejteni, annak feltételezésével végeztük, hogy nincs kavitáció. 
 
A hajócsavar paraméterei, amelyek befolyásolják a működést és a hatásfokot 
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A U.S. Experimental Model Basin intézetben elégséges számú hajócsavar 
modellkísérletet végeztek el ahhoz, hogy a különféle paraméterek hatására vonatkozóan 
levonhatóak legyenek az általános és a specifikus következtetések. Ez a terület szinte 
végtelen, és a kísérleti munka nem egzakt, még a legjobb sem az, de nem is kell 
egzaktnak lennie a hajótervező és építő gyakorlati céljaihoz. 
A szárnyak száma. Amikor olyan hajócsavarok összehasonlítására került sor, amelyek 
azonos méretű szárnyakkal voltak ellátva, csak a szárnyak száma különbözött – kettő és 
hat között – azt a következtetést kellett levonni, hogy ugyanolyan szlip esetén a 
hatásfok a szárnyak számával fordítottan változott. 
Ez azonban nem jelenti, hogy egy adott esetben annál jobb a hatásfok, minél kisebb a 
szárnyak száma. Amikor adott teljesítményt kell leadni adott fordulatszámnál, ahogy az 
a gyakorlatban lenni szokott, minél kisebb a szárnyak száma, annál nagyobb a szlip, 
annak növekedésekor pedig a hatásfok mindig csökken.  
A gyakorlatban a kétszárnyú hajócsavarok, még ha bizonyos körülmények között jobb 
hatásfokúak is, nem fordulnak elő amiatt, hogy hajlamosak lengést okozni. Az öt- vagy 
hatszárnyú hajócsavarok nem ritkák, de alkalmazásukat csak az igazolhatja, ha a három- 
vagy négyszárnyú hajócsavarok túlzott lengést okoznának. Így tehát a gyakorlatban a 
döntést mindig a három és a négy szárny között kell meghozni. A három és a négy 
szárny közötti különbség olyan kicsi, hogy minden esetben meg kell vizsgálni minden 
egyéb körülményt. 
 
A szárnyak körvonala vagy alakja. Nagy figyelmet kapott a szárnyak alakja vagy 
körvonala a hajócsavarok tervezése során, és egyes esetekben szokatlan javaslatok 
születtek különleges formákra. A 4.3.2.3.1.1.9 ábra öt szárnyformát mutat, amelyekkel 
az U. S. Experimental Model Basin intézetnél kísérleteket végeztek. A szárnyvastagsági 
arány mindegyiknél azonos volt, 0,0575. Három emelkedésviszonyt alkalmaztak, 0,8, 
1,0 és 1,2 értékűt. 
Az eredmények eléggé következetesek voltak, és azt mutatták, hogy a széles végű 
szárnyak nagyobb teljesítményt vettek fel és nagyobb tolóerőt hoztak létre, de kissé 
rosszabb hatásfokkal. Bár a nagyon hegyes végű szárnyak mutatkoztak kis 
különbséggel a legjobbnak, jogos kétségek merültek fel, hogy vajon minőségi 
fölényüket – ami nem volt túlzott mértékű – megtartanák-e a teljes méretű 
hajócsavaroknál. Azoknál a hajócsavaroknál, ahol a szlip különlegesen nagy, a széles 
szárnyvég mutatkozik jobbnak. 
 
A szárnyszelvény típusa. A szárnyszelvény befolyásának vizsgálata érdekében számos 
kísérlet elvégzésére került sor, amelyek eredményeit egy jelentésben írták le, amely a 
Society of Naval Architects and Marine Engineers számára készült 1930-ban. 
A 4.3.2.3.1.1.10 ábrán látható öt szelvénytípust választották ki, ezeket B, C, D, E és F 
jelöléssel látták el, amelyek eredményeit összevetették a szokásos körszelet 
szelvényével, amely az A jelölést kapta ugyanazon az ábrán. Mindegyik szelvény 
esetében négy modellt készítettek el, ezek emelkedésviszonya 0,6, 0,75, 0,90 és 1,05 
volt. Tehát összesen húsz modellt vizsgáltak meg. A közepes szárnyszélesség viszonyt 
0,25, a szárnyvastagság viszonyt pedig 0,05 értékűre választották mindegyik modellnél. 
A modellek átmérője egyformán nyolc hüvelyk volt. 
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Az egyes csoportok szelvényeinek jellemzői a következők. 
A. Ez a szokásos körszelet típus – egyenes tolóoldal, ívelt hátoldal, éles szélek. 
B. A belépőél meg van emelve, de a tolóoldal legnagyobb része állandó emelkedésű. 

Éles belépőél. 
C. A belépőél lekerekített, és az agy felé eső metszeteknél meg van emelve. Az ábrán 

látható azonban, hogy a tolóoldal nagyobb része állandó emelkedésű. A maximális 
vastagság a szelvény közepe elé esik. 

D. Ennek szelvényei gyakorlatilag ugyanolyanok, mint a C-nél, de az emelkedés a 
sugáron kifelé haladva nő kb. a sugár kétharmadáig, utána kissé csökken. 

E. Ennél a belépőél éles és a szelvény eleje meg van emelve. A tolóoldal belépőél felé 
eső része kissé konkáv, majd egy konvex szakasz következik, a kilépőél felé eső 
rész állandó emelkedésű. 

F. Ez a szelvény kevéssel vastagabb a többinél. A belépőél meg van emelve a szelvény 
egészével együtt, a tolóoldal belépőél felé eső részének emelkedése pedig kissé 
nagyobb, mint a hasonló A alaptípusnál. 

 
A legjobb hatásfok és a δ értékei, amelyek az alapvető (teljesítmény-)tényezők értékein 
alapulnak, a 4.3.2.3.1.1.3 táblázatban vannak összefoglalva, a forrás a korábban idézett 
jelentés. 
 

4.3.2.3.1.1.3 táblázat  
 

 A B C D E F 
e 0,70 0,71 0,72 0,73 0,73 0,66BP4 = 10 
δ 128 135 127 135 140 115 
e 0,66 0,67 0,68 0,69 0,69 0,62BP4 = 15 
δ 152 160 157 159 175 142 
e 0,63 0,64 0,64 0,65 0,66 0,59BP4 = 20 
δ 173 180 179 179 190 162 
e 0,60 0,61 0,61 0,62 0,63 0,57BP4 = 25 
δ 190 197 195 196 205 180 
e 0,58 0,58 0,59 0,595 0,595 0,55BP4 = 30 
δ 205 210 210 211 220 192 

 
Az látható világosan, hogy F kivételével valamennyi csoport valamivel jobb hatásfokot 
mutat, mint a hagyományos körszelet típus, maximálisan öt százalékkal. Másrészt a δ 
értékei a B, C, D és E típusnál nagyobbak, mint az A-nál, a nagyobb δ értékek pedig 
nagyobb átmérőt jelentenek, mint amelyeket a standard körszelet szelvényeknél 
használnak. Az F típus következetesen rosszabb hatásfokot mutat, mint amelyet a többi 
szelvénynél mértek. Ebből arra lehet következtetni, bár a kísérletek nem nagy 
volumenűek voltak, hogy egyetlen szelvény sem kiemelkedően jobb a többinél, és hogy 
a gyakorlatban a körszelet profiloktól való eltérés bizonyos határokon túl nem jelent 
javulást vagy romlást a hatásfokban. 
 
A szárnyak hátrahajlása. Gyakori a hajócsavaroknál, hogy a szárnyakat hátrafelé 
döntik. Előfordul néha előre döntés is. Az U. S. Experimental Model Basin intézetnél 
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ennek vizsgálatára hat hajócsavarral végeztek kísérletet, ezeknél a közepes 
szárnyszélesség viszony egyformán 0,2 volt, a szárnyvastagság viszony pedig 0,0425.  
Három ezek közül 0,6, három pedig 1,2 emelkedésviszonnyal rendelkezett. Mindegyik 
hármasból egynek a szárnyai 10°-ra voltak megdöntve hátra, egynél a szárnyak a 
tengelyre merőlegesek voltak, egynél pedig a szárnyak dőlése 10° volt előre. Az átmérő 
mindegyik esetben 16 hüvelyk volt. A 4.3.2.3.1.1.11 ábra a szárnyak hosszmetszetét 
mutatja.  
A kísérletek szinte majdnem azonos eredményeket mutattak, csak nagyon kis különbség 
volt nyomaték, tolóerő és hatásfok értékeiben. Ami tehát a hatásfokot illeti, nincs indok 
arra, hogy a hajócsavaroknál a szárnyakat dőléssel helyezzék el. Az előny, amit néha 
felhoznak a hátrahajló csavarok mellett az, hogy megakadályozzák a víz feltételezett 
centrifugális mozgását.  
 

 
4.3.2.3.1.1.1.1 ábra 

 
A hátrahajlás valódi előnye a gyakorlatban az, hogy a szárnyak csúcsa, különösen a 
hajó szimmetriasíkjában elhelyezett csavaroknál, távolabb kerülhet a hajótesttől, mint 
amikor a szárnyak a tengelyre merőlegesek. A nagyon is valóságos hátránya azonban a 
hátrahajlásnak az, hogy a szárnytőben ébredő feszültségek nőnek a centrifugális erő 
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hajlító hatása miatt. Mivel ez nagy fordulatszámú csavaroknál komoly értékű lehet, 
ezeknek a csavaroknak a szárnyai sohasem készülnek hátrahajlással. 
 
A csavaragy mérete. Egyik jellemzője volt a Griffith csavarnak, amelyet kb. nyolcvan 
éve kezdtek alkalmazni, a nagy méretű agy – néha a hajócsavar átmérőjének 
egyharmadával egyenlő átmérőjű. Ezek a csavarok gyakran nagyon jól működtek, ami a 
gyakorlati tapasztalat alapján a nagy agyátmérő mellett szólt. Azok a hajócsavar 
modellkísérletek azonban, amelyeket az U. S. Experimental Model Basin hajtott végre, 
azt mutatták, hogy a nagy méretű agyak határozottan rontják a hatásfokot. A 
4.3.2.3.1.1.12 ábra a hatásfok, tolóerő- és nyomatéktényező görbéit mutatja négy 8-
hüvelykes modellcsavarnál, amelyeknél négy különböző agyméretet alkalmaztak. A 
görbéknél a független változó a szlip. Ha a B alapján vizsgáljuk, akkor is a nagy agyak 
a rosszabbak. 
A nagy aggyal szembeni érvelés nagyon egyszerű. Amikor a vízben nagy térfogatú 
tárgy mozog, mellső torlópontja előtt az áramvonalak erősen megváltoznak, a víz 
hátrafelé akar áramlani. Emiatt a szárnyak belső része negatív sodorban dolgozik, amely 
az agy miatt alakul ki – ez a körülmény rontja a hatásfokot. 
Időnként hallani olyan érvelést, hogy kis agy esetén a szárnyak belső része nagyobb 
ellenállást fejt ki, mint akkor lenne, ha azok helyét egy nagyobb agy venné át. Ez nem 
valószínű, hogy igaz, különösen, ha arra gondolunk, hogy a nagy agy jelentősen 
megnöveli a hajó ellenállását. De még akkor is, ha ez igaz lenne, a nagy agy 
hatásfokrontó hatása a szárnyakra elegendő lenne, hogy megfordítsa a mérleget. 
A nagy emelkedésű lassan forgó hajócsavarok esetében, amelyek hatásfoka rossz, a 
nagyobb agy nem okoz jelentős hatást; Ahol azonban a csavarnak kicsi az emelkedése, 
a szárnyak belső része viszonylag jobban kiveszi részét a munkából, emellett 
viszonylag jobb hatásfokú, mint a nagy emelkedésű csavaroknál. Ha tehát a csavar 
belső része által végzett munka csökken, és a nagyobb agy miatt létrejövő negatív sodor 
rontja az ottani hatásfokot, valószínű, hogy a teljes csavar hatásfoka komolyan csökkeni 
fog. Az utóbbi időben már a fontosabb feladatoknál majdnem egységesen kisebb szilárd 
agyat alkalmaztak. 
 
A 120 db-os hajócsavar modell sorozat. Eddig a szekunder tényezőket vizsgáltuk meg 
azok közül, amelyek a hajócsavarok működését és hatásfokát befolyásolják, térjünk rá a 
primer tényezőkre. Ezek: emelkedésviszony, szárnyfelület, szárnyvastagság és szlip. A 
U.S. Experimental Model Basin tevékenysége a kezdeti években a háromszárnyú 
hajócsavarokra koncentrált, amelyek modellsorozatai az emelkedésviszony, közepes 
szárnyszélesség viszony és szárnyvastagság viszony leggyakrabban használt 
tartományára terjedtek ki.  
Ezek tehát mind 16 hüvelyk átmérőjű háromszárnyú hajócsavarok voltak, amelyek 
szárnyainak formája a kifejtett felületben elliptikus volt. 
Az agyak formája hengeres volt, átmérőjük 3 1/8 hüvelyk, tehát gyakorlatilag 0,2 
agyviszonnyal a hajócsavar átmérőhöz képest. Hat emelkedésviszony értéket használtak 
– ezek 0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 és 2,0. Mindegyik emelkedésviszonyon belül öt 
szárnyfelület értéket alkalmaztak. A 4.3.2.3.1.1.13 ábra mutatja a kifejtett felületet az öt 
szárny esetében.  
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4.3.2.3.1.1.1.2 ábra 

 
Amint látható, a közepes szárnyszélesség viszony értékei 0,15, 0,20, 0,25, 0,30 és 0,35 
voltak. A hatszor öt változat 30 hajócsavart jelentett. Ezeket valóságos hajócsavarokká 
alakították ki, amelyek szárnyszelvényei körszeletek voltak, tehát a hátoldalt körív 
formálta, a szárnyak pedig különlegesen vastagok voltak. Azt követően, hogy ezeket a 
hajócsavarokat kimérték, a vastagságot csökkentették olyan módon, hogy a hátoldalból 
vettek le anyagot, amivel új körszelet szelvények jöttek létre, a tolóoldalhoz nem 
nyúltak hozzá, tehát ugyanolyan tolóoldalú vékonyabb szárnyú csavarok jöttek létre.  
 

4.3.2.3.1.1.4 táblázat Standard modellcsavar sorozat paraméterei 
 

Szárnyvastagság viszony 
Csavar 
száma 

Emelkedé
s hüvelyk 

Emelkedés
i viszony 

Közepes 
szárny-

szélesség 
viszony 

Vetített 
felület-
viszony 

Eredeti 
vastagság 

A-
metszés 

B-
metszés 

C-
metszés 

220 0,15 0,2129 0,1033 0,0774 0,0516 0,0258 
221 0,20 0,2838 0,0894 0,0672 0,0448 0,0224 
222 0,25 0,3548 0,0800 0,0600 0,0400 0,0200 
223 0,30 0,4257 0,0730 0,0544 0,0363 0,0181 
224 

9,6 0,6 

0,35 0,4966 0,0676 0,0507 0,0338 0,0169 
225 0,15 0,2023 0,1033 0,0774 0,0516 0,0258 
226 

12,8 08 
0,20 0,2698 0,0894 0,0672 0,0448 0,0224 
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227 0,25 0,3373 0,0800 0,0600 0,0400 0,0200
228 0,30 0,4047 0,0730 0,0544 0,0363 0,0181
229 

  
0,35 0,4721 0,0676 0,0507 0,0338 0,0169 

230 0,15 0,1919 0,1033 0,0774 0,0516 0,0258
231 0,20 0,2557 0,0894 0,0672 0,0448 0,0224
232 0,25 0,3198 0,0800 0,0600 0,0400 0,0200
233 0,30 0,3837 0,0730 0,0544 0,0363 0,0181
234 

16,0 1,0 

0,35 0,4476 0,0676 0,0507 0,0338 0,0169 
235 0,15 0,1814 0,1033 0,0774 0,0516 0,0258
236 0,20 0,2418 0,0894 0,0672 0,0448 0,0224
237 0,25 0,3023 0,0800 0,0600 0,0400 0,0200
238 0,30 0,3627 0,0730 0,0544 0,0363 0,0181
239 

19,2 1,2 

0,35 0,4231 0,0676 0,0507 0,0338 0,0169 
240 0,15 0,1656 0,1033 0,0774 0,0516 0,0258
241 0,20 0,2209 0,0894 0,0672 0,0448 0,0224
242 0,25 0,2761 0,0800 0,0600 0,0400 0,0200
243 0,30 0,3313 0,0730 0,0544 0,0363 0,0181
244 

24,0 1,5 

0,35 0,3865 0,0676 0,0507 0,0338 0,0169 
256 0,15 0,1394 0,1033 0,0774 0,0516 0,0258
257 0,20 0,1887 0,0894 0,0672 0,0448 0,0224
258 0,25 0,2323 0,0800 0,0600 0,0400 0,0200
259 0,30 0,2788 0,0730 0,0544 0,0363 0,0181
260 

32,0 2,0 

0,35 0,3253 0,0676 0,0507 0,0338 0,0169 
 

 
4.3.2.3.1.1.1.3 ábra 
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4.3.2.3.1.1.1.4 ábra 

 
Ezeket is kimérték az előzőekhez hasonlóan. Ezt az eljárást még kétszer ismételték meg, 
amivel mindegyik szárnyat négy különböző vastagsággal mérték ki, végül már nagyon 
vékonyakká váltak. Tehát így összesen 120 hajócsavarra végezték el a kísérleteket. A 
4.3.2.3.1.1.4 táblázat ezeket az adatokat tartalmazza. Az eredeti csavarokat a táblázat 
szerint jelölték, a vékonyításokkal keletkező sorozatokat pedig A, B és C betű jelölte. A 
vastagság csökkentése során nagyon ügyeltek arra, hogy ne változtassák meg a 
tolóoldalt, a végek táján pedig ezek módosított szárnyak egy árnyalattal vékonyabbak 
voltak a körszeletnél. 
Általában nehéz hajócsavar modellkísérleteket végezni nagy pontossággal, ebben az 
esetben azonban a mért csavarok nagy számának és a képletekben szereplő független 
változók mennyiségének köszönhetően a véletlenszerű mérési hibákat gyakorlatilag 
teljesen ki lehetett küszöbölni azzal, hogy az emelkedésviszony, közepes 
szárnyszélesség viszony és szárnyvastagság viszony tartományában ki lehetett 
egyenlíteni a görbéket. 
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4.3.2.3.1.1.1.5 ábra 

 
Amikor a hatásfok kiegyenlítésére került sor, ügyeltek arra, hogy inkább alábecsüljék, 
mint túl, a maximális hatásfokok pedig általában nem fordulnak elő az eredeti formában 
a későbbi hasonló modelleknél. 
Talán a későbbi modellek, amelyek más anyagból készültek, simább felülettel 
rendelkeztek. A következtetések azonban, amelyeket ezekből a nagy számú csavarral 
összehangoltan elvégzett kísérletekből le lehetett vonni, nagyon jól összhangban vannak 
a későbbi, szintén nagy számú modellcsavarral végzett kísérletekkel. 
 
Emelkedésviszony. Az emelkedésviszony mindent összevetve a legfontosabb változó.  
Konstans szlip és propellersebesség mellett a nyomaték és a tolóerő nő, ha az 
emelkedésviszony csökken, a növekedés üteme egyre nagyobb az emelkedésviszony 
csökkenésével. A hatásfok majdnem konstans értékű marad az emelkedésviszony 
meglehetősen széles tartományában 1,5 felett. Amint azonban az emelkedésviszony 
csökken, a hatásfok kezd romlani, és az 1-es érték alatt felgyorsul a romlás. 
A gyakorlatban a kis emelkedésviszonyú csavarok gyakran voltak nagyon rossz 
hatásfokúak a kavitáció hatására, ettől eltekintve is a kis emelkedésviszonyú csavarok, 
kb. 1-es érték alatt, lényegesen rosszabb hatásfokot mutatnak, mint pl. a 1,5-es 
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emelkedésviszonyúak, a hatásfok annál rosszabb, minél kisebb az emelkedésviszony. 
Ennek ellenére más megfontolásból manapság nagyobb azoknak a felszerelt 
csavaroknak a száma, amelyek emelkedésviszonya 1 alatt van, mint amennyié felette. 
 

 
4.3.2.3.1.1.1.6 ábra 

 
Szárnyvastagság. Amikor a szárnyvastagság befolyását vizsgáljuk, azt találjuk, hogy 
minél vastagabb a szárny, annál nagyobb a tolóerő és a nyomaték egy adott szlip estén. 
Ez tökéletesen természetes, ha visszaemlékszünk, hogy az eredményeket a névleges 
szlip függvényében rajzolták fel diagramba, és hogy minél vastagabb a szárny, annál 
nagyobb a virtuális emelkedés, és annál nagyobb a szárnyszelvény profilhatása. A 
hatásfokra azonban a szárnyvastagságnak nincs nagy hatása. 
A keskeny szárnyak hatásfoka gyorsan javul, ha vékonyabbá válnak, a széles 
szárnyaknál azonban a vastagságnak kevés hatása van a hatásfokra, sőt, valójában a 
vastagabb szárnyak tűnnek kissé jobb hatásfokúnak. Ha meggondoljuk, hogy a 
szilárdság érdekében a keskeny szárnynak vastagabbnak kell lennie, mint a szélesnek, 
arra a következtetésre jutunk, hogy ésszerű változtatások a szárnyvastagságban 
viszonylag kis hatással vannak a hatásfokra. 
Ez általában összhangban levőnek látszik a lassú járású hajócsavaroknál tapasztalt 
tényekkel. Az ilyen típusú nagy emelkedésviszonyú nehéz hajócsavarok gyakran 
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nagyon jó eredményeket produkálnak üzem közben a vastag szárnyak ellenére. 
 

 
4.3.2.3.1.1.1.7 ábra 

 
A szárny felülete. A 120 hajócsavar sorozatával végzett kísérleteknél nem volt 
kivitelezhető a szárnyfelület kérdésének vizsgálata úgy, hogy a szárnyvastagságtól 
teljesen külön lehessen tanulmányozni. A széles szárnyak vékonyabbra lettek 
kialakítva, mint a keskenyek, ahogy az a valóságos hajócsavaroknál is lenni szokott a 
gyakorlatban, amikor a kérdés a keskenyszárnyú és a szélesszárnyú hajócsavar között 
dől el, hogy azonos teljesítményt vegyenek fel azonos fordulatszámon és haladási 
sebességnél. 
A keskeny szárnyak nagyobb vastagságának köszönhető, és emiatt a nagyobb virtuális 
emelkedésnek adott névleges emelkedésnél, hogy kisebb emelkedésviszonyoknál a 
keskeny szárnyak nagyobb teljesítményt vesznek fel és nagyobb tolóerőt hoznak létre 
adott névleges emelkedésviszonynál, mint a széles szárnyak. A nagyobb 
emelkedésviszonyoknál nem ez a helyzet a gyakorlatban előforduló szlipek esetében, 
azonban a széles szárnyak alig képesek többre, mint a keskenyek. 
Még ha figyelembe vesszük is a vastagsági viszony hatását, nyilvánvaló, hogy a széles 
szárnyak semmiképpen sem vesznek fel nyomatékot és adnak le tolóerőt felületük 
arányában. Valójában a szárnyfelületnek a tolóerőre és a nyomatékra gyakorolt 
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befolyása meglepően kicsi.  
 

 
4.3.2.3.1.1.1.8 ábra 

 
Ami a hatásfokot illeti, azt találtuk, hogy a gyakorlatban leginkább előforduló 
emelkedésviszonyú hajócsavaroknál a széles és a keskeny szárnyak egyaránt kevésbé jó 
hatásfokúak, mint a közepes szélességű szárnyak, pl. 0,25 és 0,30 közepes 
szárnyszélesség viszony között. A különbségek azonban nem túl jelentősek. Érdemes 
felfigyelni arra a különlegesen jó hatásfokra, amely az abnormálisan kis emelkedésű 
hajócsavarok keskeny szárnyainál tapasztalható. Ez azonban nem annak a ténynek 
tulajdonítható, hogy a szárnyak keskenyek, hanem annak a ténynek, hogy a keskeny 
szárnyak nagyobb virtuális emelkedésviszonnyal rendelkeznek, a nagyon kis 
emelkedésű hajócsavaroknál pedig a virtuális emelkedésviszony növekedése 
hatásfokjavulást jelent. 
 
Szlip. A gyakorlatban leginkább alkalmazott szárnyvastagságok esetén a névleges szlip, 
amely a maximális hatásfoknak felel meg, szinte mindig 15 és 20% között van, a szlip 
azonban 25 vagy egyes esetekben 30%-ra növelhető a hatásfok jelentős romlása nélkül. 
Azonban ez a növekedés hatalmas emelkedést jelent a tolóerőben és a nyomatékban is. 
Az következik tehát ebből, hogy egy adott hajócsavar teljesítménye és tolóereje széles 
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tartományban változhat anélkül, hogy a hatásfok számottevően változna. Így tehát a 
gyakorlatban nincs arra szükség, hogy a nagy emelkedésű hajócsavaroknál nagyon 
pontosan célozzuk meg a kívánt szlipet, feltéve, hogy a hajócsavart úgy tervezték, hogy 
üzemi feltételek között a szlip nem túl kicsi. Az a hajócsavar, amely túl nagy, és emiatt 
olyan szlip alakul ki, amely jelentősen a maximális hatásfok alatt helyezkedik el, 
nagyon rossz hatásfokú lesz. Ezzel szemben az a hajócsavar, amely esetleg túl kicsi, és 
olyan szlippel dolgozik, amely sokkal nagyobb, mint a maximális hatásfokhoz tartozó 
érték, nem feltétlenül veszít sokat a hatásfokából. Nem szabad megfeledkezni arról, 
hogy ezek a szlip értékek olyan hajócsavarokra érvényesek, amelyek zavartalan vízben 
(nyílvízi feltételek között) üzemelnek. A hajótest mögött dolgozó hajócsavarok 
látszólagos szlipje általában kisebb még oldalt elhelyezett csavaroknál is, és még kisebb 
a hajó szimmetriasíkjában levőknél. 
Amikor olyan hajócsavarokkal kell foglalkoznunk, amelyek emelkedésviszonya kicsi, 
pl. az 1-es érték körül vagy alatta, a szlip által befolyásolt hatásfok kérdését bonyolítja 
az emelkedésviszony által befolyásolt hatásfok kérdése is. Ennek a kérdésnek igen nagy 
gyakorlati jelentősége van. A későbbiekben láthatunk olyan módszereket, amelyekkel ki 
lehet választani adott körülményekhez az emelkedésviszony és szlip legjobb 
kombinációját. 
 
Felületi súrlódás hajócsavaroknál. Egy hajócsavar esetében, amelyet adott 
körülmények közötti üzemre terveznek, valószínűleg egyetlen más, a tervező és a 
gyártó által befolyásolható jellemző sem bír akkora befolyással a hatásfokra, mint a 
felület jellege és minősége. 
Jó ok van azt hinni, hogy a hatásfok egy új öntött vas vagy acél hajócsavarnál, illetve 
bronz hajócsavaroknál viszonylag jó (nem rossz) állapotban általában kb. 10%-kal 
marad alatta egy új, tökéletesen elkészített bronz hajócsavarnál érvényes hatásfoknak, 
amelyet a lehető legsimábbra munkáltak meg. Más szavakkal a létező hajók nagy 
többsége valószínűleg mintegy 10%-os elkerülhető teljesítményveszteséggel dolgozik. 
Ennek a gazdasági veszteségnek az orvoslása valószínűleg inkább tartozik a 
metallurgus, mint a mérnök feladatai közé. Amire szükség van, olyan felület a 
hajócsavarnál, amely nemcsak új állapotában lehet azonos minőségű a finoman 
megmunkált bronz hajócsavarokéval, hanem olyan is marad. 
 
Modellkísérletekből nyert gyakorlati tényezők és állandók teljes léptékű 
hajócsavaroknál 
Az általános irányvonal. 
Tudjuk, hogy a kavitáció megjelenéséig a hasonlósági törvény kielégítően érvényes, és 
a modellkísérleti eredmények érvényesek az összehasonlítható körülmények között 
működő teljes méretű hajócsavarokra. Amikor alkalmazzuk az eredményeket, nem 
szabad arról megfeledkeznünk, hogy kavitáló környezetben nem maradnak érvényben, 
arról azonban majd külön beszélünk. 
Ennek a korlátozásnak a fényében láttuk, hogyan tudunk a modellcsavarral végzett 
kísérletek alapján olyan konstans tényezőkhöz jutni, amelyek minden méretre 
érvényesek. Ugyanennek a módszernek a felhasználásával és kiterjesztésével szeretnénk 
olyan diagramokat rajzolni, amelyek hasonló vonalat követve lehetővé teszik 
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számunkra, hogy a hajótól függetlenül nyíltvízi körülmények között dolgozó 
hajócsavarokra vonatkozóan bármilyen problémát meg tudjunk oldani. 
 

 
4.3.2.3.1.1.1.9 ábra 

 
A 120 modellcsavarból álló sorozat méréseinek eredményeinél láttuk, hogy a közepes 
szárnyszélesség viszony és szárnyvastagság viszony hatásai szekunder fontosságúak – a 
legfontosabb változó az emelkedésviszony. Ezért a követendő vonal az volt, hogy a 
témát olyan módon vizsgáljuk ki először is, amikor átlagos szárnyszélesség viszonnyal 
és szárnyvastagság viszonnyal rendelkező modellcsavar sorozatot vizsgálunk meg, 
amely a szükséges emelkedésviszony tartományt foglalja magában. Szükségünk volt 
külön sorozatra a három- és a négyszárnyú hajócsavarokból. 
Mindegyik modellcsavarnál a közepes szárnyszélesség viszony 0,25, a szárnyvastagság 
viszony pedig 0,05 volt. Hat emelkedésviszony értéket használtunk, ezek 0,6, 0,75, 
0,90, 1,05, 1,20 és 1,35. Ezt a hat modellt neveztük háromszárnyú alapsorozatnak. A 
munkát elvégeztük a háromszárnyú alapsorozat mindegyik modelljénél, illetve a 
hasonló négyszárnyú sorozatnál. 
 
4.3.2.3.1.1.1 Alapvető sorozatdiagramok 
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Az információ teljessége érdekében ismernünk kell bármelyik emelkedésviszonyhoz és 
a BP vagy BU értékéhez az alapvető tényezőket, tehát az e hatásfok, δ, AP, AU, CP és CU 
értékét.  
 

 
4.3.2.3.1.1.1.10 ábra 

 
 
Emellett, bár a szlip nem elsődlegesen szükséges, szükségünk van arra, hogy hozzá 
tudjuk kapcsolni más tényezőinkhez. 
Képesnek kell lennünk bármilyen hajócsavarral két szempontból foglalkozni, a felvett 
teljesítmény, azaz P, valamint az általa leadott teljesítmény, vagyis U oldaláról. 
Így tehát két diagram készletre van szükségünk, egyik BP, a másik BU értékeire 
alapozva. 
Magától értetődően a diagramokból, amilyen pl. a 4.3.2.3.1.1.8 ábra, minden egyes 
modellnél leolvashatjuk az adatokat minden egyes tényező görbéjéről, szükség esetén 
keresztgörbéket használhatunk. 
Ezt az eljárást végig követve végül megkaptuk eredményül a 4.3.2.3.1.1.1.1- 
4.3.2.3.1.1.1.18 ábrákat (Taylor hajócsavar modellkísérleti diagramok, Figures 267-
284, E függelék a Taylor könyvben). 
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4.3.2.3.1.1.1.11 ábra 

 
Az alábbiakban ezeket ismertetjük. 
4.3.2.3.1.1.1.1 ábra A hajócsavar-hatásfok és a δ tényező görbéi BP3 függvényében 
4.3.2.3.1.1.1.2 ábra AP3 görbéi 
4.3.2.3.1.1.1.3 ábra CP3 görbéi 
4.3.2.3.1.1.1.4 ábra BU3 és s görbéi BP3 függvényében  
4.3.2.3.1.1.1.5 ábra A hajócsavar-hatásfok és a δ tényező görbéi BU3 függvényében 
4.3.2.3.1.1.1.6 ábra AU3 görbéi 
4.3.2.3.1.1.1.7 ábra CU3 görbéi 
4.3.2.3.1.1.1.8 ábra A hajócsavar-hatásfok és a δ tényező görbéi BP4 függvényében 
4.3.2.3.1.1.1.9 ábra AP4 görbéi 
4.3.2.3.1.1.1.10 ábra CP4 görbéi 
4.3.2.3.1.1.1.11 ábra BU4 és s görbéi BP4 függvényében  
4.3.2.3.1.1.1.12 ábra A hajócsavar-hatásfok és a δ tényező görbéi BU4 függvényében 
4.3.2.3.1.1.1.13 ábra AU4 görbéi 
4.3.2.3.1.1.1.14 ábra CU4 görbéi 
4.3.2.3.1.1.1.15 ábra A hajócsavar-hatásfok és a δ tényezőgörbéi BP4 függvényében 
nagy BP4 értékekre  
4.3.2.3.1.1.1.16 ábra AP4 görbéi nagy BP4 értékekre 
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4.3.2.3.1.1.1.17 ábra A hajócsavar-hatásfok és a δ tényező görbéi BU4 függvényében 
nagy BU4 értékekre  
4.3.2.3.1.1.1.18 ábra AU4 görbéi nagy BU4 értékekre 
 

 
4.3.2.3.1.1.1.12 ábra 

 
Ez a tizennyolc ábra referencia és tanulmányok céljára alkalmas méretben szerepel a 
könyvben. Tervezőirodai használatra ezek kinagyított változatát célszerű alkalmazni. 
 
Az alapsorozatok diagramjainak vizsgálata. Természetesen azok a legfontosabb 
diagramok, amelyek alapján meg lehet határozni az átmérőt, emelkedésviszonyt és 
hatásfokot, amelyeket a 4.3.2.3.1.1.1.1, -5, -8, -12, -15 és -17 ábra tartalmaz. 
Vegyük pl. először is a 4.3.2.3.1.1.1.1 ábrát a BP3 esetében. Egy adott BP3 értéknél azon 
a ponton található a maximális hatásfok, ahol az e görbéjének érintője az adott pontban 
húzott függőleges egyenes. Ez a pont egyben megadja a maximális hatásfokhoz tartozó 
emelkedésviszonyt is, és az adott ponthoz tartozó δ értéke az átmérőt határozza meg, 
azzal együtt pedig a szárnyszélességet és szárnyvastagságot. Az azonban nyilvánvaló, 
hogy a maximális hatásfok pontja alatt és felett eléggé nagy tartományon belül 
választható ki az emelkedésviszony (és δ) értéke. 
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4.3.2.3.1.1.1.13 ábra 

 
A diagram legérdekesebb tulajdonsága, hogy amint a BP, azaz N, P és VA értékét 
rögzítettük, már az elérhető maximális hajócsavar hatásfokot is rögzítettük. 
Választhatunk olyan konstrukciót, amely ezt a maximális hatásfokot nem éri el, de nem 
tudunk a diagramnak megfelelő hajócsavar típusból olyant kiválasztani, amely azt 
meghaladja. 
A másik érdekes tulajdonság, hogy a B érték növekedésével az elérhető maximális 
hatásfok csökken. A tervező által kiválasztható paraméter a B tényezőben N, és a 
diagram világosan megmutatja, hogy N értékének növekedése csökkenti azt a maximális 
hatásfokot, amelyet a hajócsavarral el lehet érni. 
Hasonlóképpen használható a másik öt hasonló ábra is. 
A 4.3.2.3.1.1.1.1 táblázat néhány B értéket tartalmaz a tipikus hajókhoz, amelyek a 
jellemzők széles skáláját foglalják magukban, illetve hajócsavarjuk 
emelkedésviszonyát, amelyek már mind jónak bizonyultak. 
Ha összevetjük a fenti emelkedésviszonyokat a legjobb emelkedésviszonyokkal, 
amelyek a  4.3.2.3.1.1.1.1 és 4.3.2.3.1.1.1.8 ábrán találhatóak, azt látjuk, hogy az 
egyezés kiváló. A legnagyobb eltérés a négycsavaros hadihajó esetében tapasztalható. A 
4.3.2.3.1.1.1.1 ábra 0,95 értéket ad legjobb emelkedésviszonyra 10,6 B értékhez, a 
valóságos emelkedés azonban 1,13. Az első értékhez tartozó legjobb hajócsavar 
hatásfok 0,694, viszont az 1,13 emelkedésviszonynál ez 0,682. Ez a csökkenés 
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elfogadható, ha pl. kisebbre kell venni az átmérőt. Ezt mutatja a 4.3.2.3.1.1.1.1 ábra 
alapján az, hogy az adott B értéknél az átmérő az 1,13 emelkedésviszonynál majdnem 
10%-kal kisebb, mint 0,95 emelkedésviszony esetén. 
Ha a hajócsavar tervezését az effektív vagy nettó teljesítmény, illetve vontatási 
teljesítmény (a hajó teljes ellenállásához tartozó teljesítmény) alapján kell elvégezni, 
amelyet E jelöl, szükség van E és U, azaz a hasznos teljesítmény kapcsolatára. 
Ezt a már ismert képlettel tehetjük meg. 
 

U = E(1-w)/(1-t) 
 
Ez az eljárás azt teszi szükségessé, hogy megbecsüljük a t és w értékét, hogy 
kiszámíthassuk U-t. Utána már VA kiszámítható, és N ismeretében már BU 
meghatározható. A 4.3.2.3.1.1.1.5 és -12 ábra ezt követően lehetővé teszi a maximális 
standard hatásfoknál az a emelkedésviszony és a δ kiválasztása után az átmérő 
kiszámítását. A korábbiakhoz hasonlóan ezek a görbék ugyanazokkal a jellemzőkkel 
dolgoznak, mint a BP esetében. 
 

4.3.2.3.1.1.1.1 táblázat  
Hajó fő jellemzői B értéke Emelkedés-

viszony 
1.200-tonnás 35-csomós kétcsavaros gyors hadihajó  7,5 1,11 
500-tonnás 18-csomós egycsavaros őrnaszád 20,5 0,72 
20.000-tonnás 21-csomós kétcsavaros csatahajó 8,7 1,08 
33.000-tonnás 21-csomós négycsavaros csatahajó 10,6 1,13 
16.000-tonnás 18-csomós kétcsavaros személy- és áruszállító hajó 9,2 1,03 
11.000-tonnás 13-csomós kétcsavaros szénszállító hajó 17,5 0,97 
14.000-tonnás 11,5-csomós egycsavaros tankhajó 18,5 0,90 
 
A 4.3.2.3.1.1.1.4 és -11 ábra egyidejűleg mutatja az összefüggést a BP, BU és a szlip 
között. A BP kis értékeinél az emelkedésviszony növekedése növeli az arányt a csavar 
által leadott teljesítmény és a felvett teljesítmény között. Amint BP tovább nő, ez a 
tendencia csökken, így BP egészen nagy értékeinél a viszony U és P között már nem 
változik észrevehetően az emelkedésviszony változásának hatására. Másrészt egy adott 
BP értélnél az emelkedésviszonyban bekövetkező növekedés növeli a valóságos szlipet, 
egy adott emelkedésviszony értéknél azonban a szlip növekedése a B értékét növeli, 
azaz, ami ugyanazt jelenti, N értékét – adott teljesítmény mellett. 
A többi görbe, amelyek A és C viszonyát fejezik ki B értékeihez, csupán arra 
használatos, hogy teljessé tegye a kapcsolatot a hajócsavar jellemzői között, emiatt tehát 
szekunder fontosságot kell nekik tulajdonítani. A C tényező nem tartalmazza VA, A 
pedig nem tartalmazza N mennyiségét. Emiatt bármilyen körülmények között 
meghatározható az ismeretlen tényező. Észre kell vennünk, hogy BU nagyobb értékeinél 
CU meghatározása nem egyszerű. Az ilyen ritka esetekben CU kiszámítását közvetlenül 
a 4.3.2.3.1.1.7 és 4.3.2.3.1.1.8 ábra alapján végezhetjük, mivel C arányos a B2/δ5 
hányadossal, és ezeket az értékeket könnyű kiszámítani. 
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4.3.2.3.1.1.1.14 ábra 

 
 
A három- és négyszárnyú hajócsavarok összehasonlítása. Nem lehet nem észrevenni, 
hogy a 4.3.2.3.1.1.1.1-4.3.2.3.1.1.1.14 ábrák kicsit jobb hatásfokot adnak a 
háromszárnyú hajócsavarokra mint a négyszárnyúakra. A kereskedelmi áruszállító 
hajókra jellemző B értékeknél ez a különbség nem jelentős, de tekintetbe kell venni a 
kisebb B értékeknél, amelyek a hadihajóknál és a többi gyors hajónál fordulnak elő. 
A hadihajók hajócsavarjai általában három-, a kereskedelmi hajókéi pedig 
négyszárnyúak, tehát a 4.3.2.3.1.1.1.1-4.3.2.3.1.1.1.14 ábrák valóban összhangban 
vannak a gyakorlattal. A kérdés felvetése miatt különleges méréseket végeztünk, 
amelyek a fenti eredményeket igazolták. Eredményeik szerint kisebb B értékek esetén 
kevéssel jobb a hatásfoka a háromszárnyú hajócsavaroknak, és nagy B értékeknél még 
kisebb mértékben a négyszárnyú hajócsavarok mutatnak jobb hatásfokot. 
Ezek a megfigyelések alátámasztják a jelenlegi gyakorlatot, ahol a háromszárnyú 
hajócsavarokat a tervezők általában ott részesítik előnyben, ahol a B értékei kisebbek, a 
négyszárnyúakat pedig olyan körülmények között, ahol a B értékei nagyobbak. A 
gyakorlatban azonban olyan esetekben, amikor a B értéke 10 körül van, az eltérések már 
annyira jelentéktelenek, hogy figyelmen kívül hagyhatóak. A három- vagy négyszárnyú 
hajócsavar alkalmazása annak eredménye lehet ilyenkor, hogy a fordulatonként leadott 
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három vagy négy gerjesztés okoz-e rezgést a hajótestben harmonikus rezgésszámok 
miatt. A tapasztalat alapján egy hajónál ki lehet cserélni a hajócsavart háromról 
négyszárnyúra vagy ellenkezőleg, és valószínűtlen, hogy mindkét esetben a hajócsavar 
jelentős rezgéskeltő lenne. 
 

 
4.3.2.3.1.1.1.15 ábra 

 
4.3.2.3.1.1.2 A standard szárnyvastagságtól és szélességtől való eltérés hatásai  
 
A 4.3.2.3.1.1.1.1-4.3.2.3.1.1.1.14 ábrák mindegyike olyan hajócsavarokra vonatkozik, 
amelyeknél a szárnyak elliptikusak voltak, a standard közepes szárnyszélesség viszony 
0,25 volt, a szárnyvastagság viszony pedig 0,05. 
A szárnyforma változtatásainak hatását korábban már láttuk. 
Itt arra van szükség, hogy annak hatását vizsgáljuk meg, amennyiben el kell térni a 
közepes szárnyszélesség viszony és a szárnyvastagság viszony standard értékeitől. 
Ehhez foglalkoznunk kell a következőkkel:  
(1) emelkedésviszony,  
(2) közepes szárnyszélesség viszony (MWR),  
(3) szárnyvastagság viszony (BTF),  
(4) B értékei és  
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(5) vagy a hatásfok vagy az átmérő. 
 

 
4.3.2.3.1.1.1.16 ábra 

 
 
Nem tudunk öt mennyiséget belefoglalni egyetlen diagramba, amennyiben pedig 
megpróbálnánk, és olyan B diagramokat akarnánk szerkeszteni, amelyek az MWR és a 
BTF gyakorlatban előforduló összes kombinációjára kiterjednek, nagyon nehézkesen 
használható rendszert kapnánk. Szerencsére egyszerűbbé tehetjük a dolgunkat azzal, 
hogy annyi megközelítést alkalmazunk, amennyit a gyakorlat megenged. 
Először is bármelyik B diagramban főleg az a terület hasznos a gyakorlat 
szempontjából, amely a görbék függőleges szakasza közelében van, tehát az adott B 
értékek esetében a legjobb hatásfok tartománya. Így, ha azon a görbén dolgozunk, 
amely összeköti a maximális hatásfokú pontokat, eggyel csökkentjük a változók számát, 
mert azon a vonal mentén dolgozunk, ahol az összefüggés B és az emelkedésviszony 
között ismert. Ez a görbe a különböző MWR és BTF értékek B diagramjainál annyira 
kevéssé tér el, hogy valamennyi esetében a standard értékhez tartozót fogadhatjuk el. 
Másodszor, jelentősen egyszerűsödnek a dolgok, ha helyettesítjük a hatásfok és δ 
(amely arányos az átmérővel) standard értékeit 1-gyel, és a nem-standard értékek 
helyett azok standard értékekhez viszonyított arányát használjuk. 
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4.3.2.3.1.1.1.17 ábra 

 
Harmadszor, amikor a 120 modell méréseinek eredményeit vizsgáltuk úgy találtuk 
szerencsére, hogy az emelkedésviszony (és B) gyakorlatban előforduló tartományában 
az arány a standard értékek és az MWR és BTF nem-standard kombinációinak értékei 
között, bár nem konstans, de annyira közel van a konstanshoz minden esetben, hogy 
semmilyen lényeges hibát nem követünk el, ha az arányt konstansnak tekintjük. Ha ezt 
tesszük, kis mértékben alulértékeljük a relatív hatásfokot a nagyobb 
emelkedésviszonyoknál, illetve túlbecsüljük a kisebb emelkedésviszonyok esetében. 
Ha így teszünk, csökkenthetjük a tekintetbe veendő változók számát a következőkre  
(1) MWR,  
(2) BTF és  
(3) hatásfok vagy δ (átmérővel arányos). 
Így végül két diagram elegendő a helyzet feloldásához, a 4.3.2.3.1.1.2.1 és 
4.3.2.3.1.1.2.2 ábra.  
A 4.3.2.3.1.1.2.1 ábra a relatív hatásfok görbéit mutatja, ahol az abszcisszán az MWR 
szerepel, illetve az ordinátán a BTF. A másik, a 4.3.2.3.1.1.2.2 ábra pedig a relatív δ 
értékekkel foglalkozik. Ezek az ábrák azt mutatják, hogy az MWR és BTF gyakorlatban 
előforduló változásai meglepően kis hatást gyakorolnak. 
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4.3.2.3.1.1.1.18 ábra 

 
Ami a hatásfokot illeti, nem lehetett találni semmilyen számottevő nyereséget abból, ha 
eltérünk a standard MWR = 0,25 és BTF = 0,05 értékektől, hacsak nem választunk 
olyan szárnyat, amely nemcsak keskeny, hanem vékony is, ami azonban járhatatlan 
megoldás mindaddig, amíg nem használunk sokkal erősebb anyagokat. 

 
4.3.2.3.1.1.2.1 ábra 
 
Az átmérőre vonatkozóan az a tapasztalat, 
hogy a keskeny vastag szárny használata 
kicsivel kisebb átmérőt tesz lehetővé, a 
széles vékonyabb egy kissé nagyobbat kíván. 
Ez érthető a vastagabb szárnyon a profilhatás 
miatt keletkező nagyobb felhajtóerőből. 
Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a 
4.3.2.3.1.1.2.1 és 4.3.2.3.1.1.2.2 ábra szerint 
a különbségek meglehetősen kicsik, és ezek 
az eredmények mérésekből származnak, 
tehát inkább tendenciáknak kell őket 
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tekinteni, nem pedig egzakt feltételeknek.  
Azt azonban egyértelműen jelzik, hogy a 120 háromszárnyú modellel végzett kísérlet 
annyira kis eltéréseket mutat a csavarok teljesítménye szempontjából, amikor eltérünk a 
standard szélességű és vastagságú szárnyaktól, hogy a standard diagramok eléggé jó 
megközelítést adnak ahhoz, hogy használhatjuk őket gyakorlati célokra a nem-standard 
körszelet profilú szárnyak teljesítményének meghatározásánál. 
Ami a négyszárnyú körszelet szelvényű hajócsavarokat illeti, ezekre kevesebb kísérleti 
eredmény áll rendelkezésre, mint háromszárnyú hajócsavaroknál. A kísérletek elemzése 
azonban, amelyet a U. S. Experimental Model Basin végzett, azt látszik alátámasztani, 
hogy valamivel nagyobb hatása van a teljesítményadatokra az MWR és BTF 
változtatásának, mint a háromszárnyú hajócsavarok esetében, de még akkor is, ha ez 
valóban így van, a gyakorlatban ez az eltérés a standard eredményektől nem jelentős. 

 
4.3.2.3.1.1.2.2 ábra 
 
Hasonlóan a három szárnyhoz, bizonyos 
javulás van a hatásfokban, amikor egy adott 
vastagság esetén a szélesség nő. 
A 4.3.2.3.1.1.1.1 táblázatban látható, hogy B 
értékek különféle hadi- és kereskedelmi 
hajóknál megközelítően 7,5 és 20 között 
vannak. Tehát a B értékeknek a 
4.3.2.3.1.1.1.1-4.3.2.3.1.1.1.14 ábrákban 
található tartománya a legtöbb hajónál 
bőségesen elegendő.  
Nem megfelelő azonban vontatóhajókhoz és 
hasonló járművekhez. Ez az oka annak, hogy 

a jelenlegi kiadásban már megtalálható a 4.3.2.3.1.1.1.15, -16, -17 és -18 ábra annak 
érdekében, hogy ezekre a hajókra is kiterjesszük az adatokat. Ezek az ábrák 0,30 
közepes szárnyszélesség viszonyú, 0,05 szárnyvastagság viszonyú és elliptikus 
szárnyformájú négyszárnyú csavarokhoz adják meg a hatásfok és δ görbéket. Érdemes 
figyelembe venni, hogy ezek az ábrák a B értékeit a 10-300 tartományban adják meg. A 
0,30 közepes szárnyszélesség viszonyt azért választottuk a standard 0,25 érték helyett, 
mert a gyakorlatban a vontatóhajók csavarjai általában szélesebb szárnyúak, mint a 
kereskedelmi hajókéi. A korábban a 4.3.2.3.1.1.1.1-4.3.2.3.1.1.1.14 ábrákhoz adott 
magyarázat ezekre a további ábrákra is érvényes. 
 
 


