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4.3.2.3.1.2 MARIN 

4.3.2.3.1.2 A wageningeni MARIN intézet modellkísérletei 
 
4.3.2.3.1.2.1 B-sorozatok 
 
A B sorozatokba sorolt hajócsavar modelleket a Netherlands Ship Model Basin (mai 
elnevezése MARIN) hajómodell kísérleti intézetben tervezték, amely Wageningenben 
található, és ezek méréseit az 1950-es években végezték el. Összesen 120 B típusú 
hajócsavar modell nyíltvízi jellemzőit mérték az intézetben, a mérési eredményeket  
polinom regressziós elemzéssel értékelték ki. A kapott polinomok a tolóerő- és 
nyomatéktényezőket a szárnyszám, szárnyfelület viszony, emelkedésviszony és a 
sebességtényező függvényében tartalmazták. A Reynolds szám hatását és a 
szárnyvastagság változásának befolyását a B sorozatú hajócsavarok jellemzőire szintén 
kiértékelte az intézet. A hajócsavaroknak a kapott polinomok függvényértékeiből nyert 
nyíltvízi jellemzőit ezután diagramokban ábrázolták a Reynolds szám 2,0 x 106 
értékénél, ahol az egyes diagramlapok külső paramétereként a szárnyszám (2 és 7 
között) és a felületviszony (0,3 és 1,05 között) volt megjelölve, a diagramlapokon pedig 
a hatásfokot, a tolóerő- és nyomatéktényezőt olyan görbék ábrázolják ordinátaként az 
abszcisszán levő sebességtényező függvényében, ahol az egyes görbék paramétere 
valamennyi diagramlapon azonos módon az emelkedésviszony. Az emelkedésviszony 
tartománya 0,5 és 1,4 közé esik, ami megegyezik Taylor modellcsavarjaival. 
A holland intézet elemző jelentését 1981-ben egy diplomamunkában feldolgozták a 
michigani egyetemen, a következő ábrákon látható diagramok ebből származnak. 
 
A képletekben alkalmazott jelölések jelentése: 
AE/A0  nyújtott felületviszony 
D  hajócsavar átmérő, m 
J  sebességtényező 
KQ  nyomatéktényező 
KT  tolóerő-tényező 
n  hajócsavar fordulatszáma, 1/sec 
P/D  emelkedésviszony 
Q  hajócsavar által felvett nyomaték, Nm 
T  hajócsavar tolóereje, N 
t/c  szárnymetszetek vastagság/szelvényhossz viszonya 
VA  haladási sebesség a hajócsavar helyén, m/sec 
Z  szárnyak száma 
η0  a hajócsavar nyíltvízi hatásfoka 
ρ  a közeg sűrűsége, kg/m3  
 
A hajócsavar nyíltvízi jellemzői a következő képletek szerint határozhatóak meg:  
 

KT = T / ρn2D4  tolóerő-tényező 
 
KQ = Q / ρn2D5  nyomatéktényező  
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J = VA / nD  sebességtényező 

 
ahol a képletben szereplő mennyiségek a fentiek szerint értelmezendőek. 
A hajócsavar nyíltvízi hatásfokát a következő képlettel számíthatjuk ki: 
 

η0 = (J/2π)(KT/KQ)  
 

A szárnyvastagság változása a Reynolds szám korrekciójával elvégezhető, ezért az 
nincs figyelembe véve a diagramokban. 
 
B csavarsorozatok nyíltvízi jellemzői 
Az alábbiakban az említett diagramlapok közül a hajótervező számára legfontosabbak 
következnek. A fontosság kiválasztásának kritériuma a szárnyszám volt. Kétszárnyú 
hajócsavar a gyakorlatban nem fordul elő, a hat- és hétszárnyúakat csak ott alkalmazzák 
(pl. tengeralattjáróknál), ahol vagy a felületviszony csak így osztható el a szárnyakra, 
vagy különlegesen fontos szempont a lengések felharmonikusainak minél magasabb 
frekvenciára emelése. Egycsavaros hajónál a páros (négy) szárnyszám rezgéskeltő 
hatású lehet a fartőke miatt, ugyanez a helyzet dízelmotoros főüzemnél nyolc henger 
esetében. Ezért a három-, négy- és ötszárnyú hajócsavarok jellemzői találhatóak az 
alábbiakban. Ha olyanra lenne szükség, amely itt hiányzik, az irodalomjegyzékben 
megjelölt forrásműből kivehető. 
 

 
4.3.2.3.1.2.1.1 ábra 
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4.3.2.3.1.2.1.2 ábra 

 

 
4.3.2.3.1.2.1.3 ábra 
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4.3.2.3.1.2.1.4 ábra 
 

 
4.3.2.3.1.2.1.5 ábra 
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4.3.2.3.1.2.1.6 ábra 

 

 
4.3.2.3.1.2.1.7 ábra 
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4.3.2.3.1.2.1.8 ábra 

 

 
4.3.2.3.1.2.1.9 ábra 
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4.3.2.3.1.2.1.10 ábra 

 

 
4.3.2.3.1.2.1.11 ábra 
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4.3.2.3.1.2.1.12 ábra 

 

 
4.3.2.3.1.2.1.13 ábra 
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4.3.2.3.1.2.1.14 ábra 

 

 
4.3.2.3.1.2.1.15 ábra 
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4.3.2.3.1.2.1.16 ábra 

 

 
4.3.2.3.1.2.1.17 ábra 
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4.3.2.3.1.2.1.18 ábra 

 

 
4.3.2.3.1.2.1.19 ábra 
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4.3.2.3.1.2.1.20 ábra 

 

 
4.3.2.3.1.2.1.21 ábra 
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4.3.2.3.1.2.1.22 ábra 

 

 
4.3.2.3.1.2.1.23 ábra 
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4.3.2.3.1.2.1.24 ábra 

 

 
4.3.2.3.1.2.1.25 ábra 
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4.3.2.3.1.2.1.26 ábra 

 

 
4.3.2.3.1.2.1.27 ábra 
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4.3.2.3.1.2.1.28 ábra 

 

 
4.3.2.3.1.2.1.29 ábra 
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4.3.2.3.1.2.1.30 ábra 

 

 
4.3.2.3.1.2.1.31 ábra 
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4.3.2.3.1.2.1.32 ábra 

 

 
4.3.2.3.1.2.1.33 ábra 
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4.3.2.3.1.2.1.34 ábra 

 

 
4.3.2.3.1.2.1.35 ábra 
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4.3.2.3.1.2.1.36 ábra 

 

 
4.3.2.3.1.2.1.37 ábra 
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4.3.2.3.1.2.1.38 ábra 

 

 
4.3.2.3.1.2.1.39 ábra 
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4.3.2.3.1.2.1.40 ábra 

 

 
4.3.2.3.1.2.1.41 ábra 

 



BBBZ kódex 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. kiadás 2012.                                                     4.3.2.3 Hajócsavar modellkísérletek 

4.3.2.3.1.2 MARIN 
23 

 
4.3.2.3.1.2.1.42 ábra 

 

 
4.3.2.3.1.2.1.43 ábra 
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4.3.2.3.1.2.1.44 ábra 

 

 
4.3.2.3.1.2.1.45 ábra 
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4.3.2.3.1.2.1.46 ábra 

 

 
4.3.2.3.1.2.1.47 ábra 
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4.3.2.3.1.2.1.48 ábra 

 


