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4.3.2.4.2 Hajócsavar-tervezés örvényelmélettel 
 
Az örvényelmélettel történő hajócsavar méretezés általános szempontjai már 
ismeretesek számunkra, ez a fejezet a számítás részletes ismertetésével foglalkozik. 
 

4.3.2.4.2.1 ábra Kétcsavaros 
hajónál mért sodormező és annak 
átlagértékei 
 
A hajócsavarok konkrét üzemi 
körülményeik szerint három 
nagy csoportra oszthatóak. A 
nyíltvízi állapothoz legközelebb 
dolgoznak azok a hajócsavarok, 
amelyek a hajótest közvetlen 
hatását többé-kevésbé elkerülik, 
mert a hajó hajtására szolgáló 
propulziós teljesítmény 
mértékénél fogva nem adható le 
egyetlen propulziós eszköz 
segítségével, hanem több főgép 
több külön hajócsavart hajt meg. 
Általában ezt az állapotot 
képviselik a kétcsavaros hajók. 
 
Az egycsavaros hajók 
farkialakítása általában fartőkés, 
ahol a hajócsavar teljesen el van 
temetve a fartőke mögött, és ez 

igen jelentősen befolyásolja nemcsak a sodortényező értékét, hanem a sodormezőt is.  
Ez azt jelenti, hogy a hajócsavarkör felületén végzett sebességmérés (a VA hajócsavar 
haladási sebesség mező értékeinek kimérése) hatalmas eltéréseket mutat nemcsak a 
fartőke mögött és az oldalt elhelyezkedő pontok között, hanem egy adott r/R 
sugárviszonyhoz tartozó szárnyszelvény átlagértéke és egy másik sugárviszony szelvény 
átlagértéke között is. 
A harmadik csoport a gyűrűben vagy hengeres csőben dolgozó hajócsavarok. Ezeknél a 
hajócsavar haladási sebességre nagy hatással van a gyűrű illetve cső (sugárhajtás) 
rendezőhatása, tehát a VA értéke a hajócsavarkör teljes felületén megközelítően azonos. 
Emiatt a különbség miatt a szárnymetszetek hidrodinamikai méretezésében is eltérés 
van, amint látni fogjuk. Először a legáltalánosabb számítási módot ismerjük meg, és 
utána foglalkozunk a másik két módszernél látható különbségekkel. 
A sodormező ábrák jól mutatják, hogy olyan hajócsavart semmiképpen sem tudunk 
tervezni, amelynek szárnyszelvényei minden üzemállapotnál tökéletesen megfelelnek a 
sebességvektor mező értékeinek és irányainak. Kompromisszumra van szükség egy 
olyan átlagos wm érték kiválasztásával, amely vagy a teljes hajócsavarkör felületére 
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határoz meg egyetlen értéket, vagy olyan esetben, amikor a sodormező nagyon változik 
a sugárviszony és a hajócsavar szárnyszelvény pillanatnyi helyzete szempontjából, a 
kiválasztott sodortényező más és más minden sugárviszony esetében. 
 

 
 

4.3.2.4.2.2 ábra Fartőkés egycsavaros hajó sodoreloszlása telt illetve karcsú farnál 
 
Sodor- és szívási tényező és forgási hatásfok meghatározása  
Sodortényező. Amennyiben a sorozatmérések alapján elvégzett előzetes számításnál 
elegendőnek tartjuk, ha egyetlen átlagos sodortényezővel dolgozunk, annak értékét a 
jelenlegi gyakorlat szerint két módon számíthatjuk ki. 
Taylor két képletet javasolt egy- illetve kétcsavaros hajók esetében, amelyek a hasábos 
teltség függvényében adják meg a sodortényezőt: 
 
 egycsavaros w = 0,5CB-0,05 
 kétcsavaros w = 0,55CB-0,20 
 
A másik a szakma előtt Harvald-diagramként ismert eszköz. Sv. Aa. Harvald dán 
hajótervező szakember hatalmas munkával dolgozta ki diagramját. Az addig mintegy 
100 év alatt elvégzett összes modellkísérletet feldolgozta és azok eredményeit foglalta 
össze. Diagramja négy részből áll, ebből egy szolgál a szívási, három a sodortényező 
kiválasztására.  
A sodortényezőhöz készült első diagram vízszintes tengelyén a CB hasábos teltség 
szerepel. Külön görbékben ábrázolta az egycsavaros hajók sodortényezőit, ahol a 
görbék paramétere a B/L szélesség-hossz viszonyszám, illetve a kétcsavaros hajóknál 
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mérhető értékeket, ahol szintén két görbét rajzolt fel, egyik a burkolt tengelykilépés 
(nadrágcső), másik a tengelybakos kivitel esetére jellemző. Ebből az ábrából a w 
sodortényező alapértékét lehet leolvasni a megfelelő görbéből vagy interpolációval. 
 

4.3.2.4.2.3 ábra Harvald diagram 
sodor- és szívási tényező 
kiválasztásához 
 
A fartőke mögött elhelyezett 
hajócsavaroknál, vagyis 
egycsavaros hajóknál 
korrekciókat kell alkalmazni, ezt 
a másik két diagramból tehetjük 
meg. 
A Δw1 korrekció a hajófar 
teltségének mértéke miatt 
szükséges. Láttuk a 4.3.2.4.2.2 
ábrából, milyen eltérést okoz a 
far kialakítása a sodormező 
értékeiben. A telt farnál (U-
bordák) a korrekcióval növelni 
kell az alapértéket, a karcsú 
farnál (V-bordák) csökkenteni. A 
korrekció a CB hasábos teltség 
függvénye. 
A Δw2 és Δw3 korrekció a 
harmadik diagramból számítható 
ki. A Δw2 helyesbíti a w értékét a 
D/L hajócsavarátmérő-hajóhossz 
viszonyszámtól függően, azt 
fejezi ki, mennyire van benne a 
csavar a határrétegben. A D/L = 
0,04 értéknél a korrekció értéke 
zéró. A Δw3 korrigálja a 
sodortényezőt az E/T érték 
szerint, ahol E a hajócsavar 
tengelyének magassága a bázis 
felett, T pedig a merülés. Minél 

magasabban van elhelyezve a hajócsavar, annál jobban benne van a határrétegben, tehát 
nagyobb E/T értéknél a korrekció értéke nagyobb. E/T = 0,4 esetén értéke zéró. 
A mindezeket a körülményeket figyelembe vevő sodortényező érték ezzel 
 
 w = w0 ± Δw1 + Δw2 + Δw3  
 
A Harvald-diagramból kapott sodortényező értékek meglehetősen jó egyezést mutatnak 
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azokkal, amelyeket Taylor képleteiből számolunk ki. 
Természetesen a Harvald-diagram nem képes minden különleges esetet figyelembe 
venni. Amikor az eset speciálisabb, mint amiről eddig szó volt, pl. folyami vontató 
hajóról beszélünk, ahol a korlátozott vízmélység és ennek megfelelően kis merülés miatt 
a hajócsavart alagútban kell elhelyezni, csak abban bízhatunk, hogy az egycsavaros 
hajóknál szokásos sodortényező értékekkel nem követünk el nagy tévedést, mivel az 
alagútban is nagyon erős a határréteg hatása. Az ilyen hajóknál pontosabb értéket csak 
úgy kaphatunk, ha a hajócsavar megtervezése előtt a hajótest modelljével sodormező 
mérést végeztetünk. 
 
Szívási tényező. A Harvald-diagram a t szívási tényező becslésére is lehetőséget ad a 
legelső ábra segítségével. A sodortényező alapértékének meghatározására szolgáló 
ábrával analóg módon a független változó a CB hasábos teltség. Egycsavaros hajók 
görbéinél a paraméter a B/L viszonyszám. Kétcsavaros hajókhoz egyetlen görbe van 
megadva. 
Ha nem ezt a diagramot használjuk fel a szívási tényező kiszámításához, általánosan 
elterjedt a következő két képlet: 
 
 kétcsavaros: t = w 
 egycsavaros  t = kw ahol k = 0,6 ÷ 0,65 a mai korszerűnek megoldásoknál. 
 
Korszerű megoldásnak számít, ahol a csavar mögött áramvonalas kormánylapát van 
elhelyezve. 
 
Forgási hatásfok. A forgási hatásfok lényegében a hajócsavar által nyíltvízi állapotban 
és azonos fordulatszámnál illetve hajócsavar haladási sebességnél a hajótest mögött 
felvett nyomaték hányadosát fejezi ki: 
 
 ηR = Q’/Q 
 
A kormánylapát a hajócsavar mögött ennek a forgásra fordított energiaveszteségnek a 
csökkentését segíti elő. Egycsavaros hajóknál, ahol a hajócsavar előtt fartőke, mögötte 
áramvonalas kormánylapát van, a forgási hatásfok értéke nagyobb, mint egy. 
Kétcsavarosnál is nagyobb értéke van olyan helyen, ahol a csavar mögött van 
kormánylapát. 
Az általában használható értékek az alábbiak: 
 
 egycsavaros ηR = 1,01 ÷ 1,09 (átlagban 1,05) 
 kétcsavaros ηR = 0,95 ÷ 1,00 (0,97) ahol a csavar mögött nincs kormánylapát 
   ηR = 0,98 ÷ 1,02 (1,01) ahol a csavar mögött kormánylapát van. 
 
A sodor- illetve szívási tényező és a forgási hatásfok az adott hajóra és hajócsavarra 
elvégzett modellkísérlet eredményeiből a következőképpen számítható ki (4.3.2.4.2.4 
ábra). 
1. A hajótest és hajócsavar együttes méréséből (II.), ahol a hajósebesség függvényében 
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van ábrázolva a T tolóerő, a Q nyomaték és az n fordulatszám, kiindulunk egy adott V 
hajósebességből.  
 

4.3.2.4.2.4 ábra Adott hajó sodor- és 
szívási tényezőjének és forgási 
hatásfokának kiszámítása az elvégzett 
modellkísérletek eredményeiből 
 
Leolvassuk az ehhez tartozó n 
fordulatszámot és T tolóerőt. 
Kiszámítjuk a KT tolóerő-tényező 
értékét: 
 
 KT = T/(ρn2D4) 
 
A III. diagramból (propeller nyíltvízi 
mérés) ehhez megkeressük a J 
sebességtényezőt. 
Ebből a hajócsavar haladási sebesség 
és a sodortényező 
 
 VA = JnD és 
 w = (V-VA)/V 
 
2. Az ellenállás görbéjéből (I.) az 
ismert V hajósebességhez leolvassuk 
az RT teljes ellenállás értékét. A T 

tolóerőt már ismerjük. Ezzel a szívási tényező 
 
 t = (T-RT)/T 
 
3. A II. diagramból az ismert V hajósebességhez leolvassuk a Q nyomatékot, a III. 
diagramból pedig kikeressük a már ismert J sebességtényezőhöz a KQ 
nyomatéktényezőt. A nyíltvízi nyomatékot az alábbi képletből kapjuk meg: 
 
 Q’ = ρn2D5KQ 
 
amelyből a forgási hatásfok 
 
 ηR = Q’/Q 
 
Ezek után a testhatásfok és propeller nyíltvízi hatásfok 
 
 ηH = (1-t)/(1-w) illetve η0 = (KT/KQ)(J/(2π)) 
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A fenti három hatásfok adja ki a propulziós tényezőt: 
 
 ξ = ηD = PE/PD = RTV/(Qω) = η0ηHηR 
 
Az előbbiekben kimerítően tárgyalt sodor- és szívási tényezőt a hajócsavarok 
méretezésénél a legfontosabb kiindulási adatok közé sorolták a hajótervezők kezdettől 
fogva, ezért az egyik legjelentősebb modellkísérleti intézet, a holland MARIN is 
hozzátette saját kutatási eredményeit ehhez a témához. Méréseiket az egycsavaros 
hajókra korlátozták. 
Két táblázatot közöltek, amely két nagy méréssorozat eredményeiből született. Az első 
az x = r/R sugárviszony függvényében tartalmazza az U (telt), N (normál) és V 
(bordájú) hajókra megadott (1-wx)/(1-w) hányadosokat, ahol wx a sodormező adott 
sugárviszonyhoz tartozó gyűrűjében érvényes sodortényező átlag, w pedig az egész 
hajócsavarkör felületére érvényes átlagos sodortényező. 
A második táblázat már az első méréssorozat tapasztalatai alapján készült, ebben egy 
optimális hajóformához tartozó (1-wx)/(1-w) és (1-tx)/(1-t) hányadosok vannak 
összegyűjtve szintén a sugárviszony függvényében. 
 

4.3.2.4.2.1 táblázat Sodormező adatok telt, normál és karcsú hajókhoz 
[(1-wx)/(1-w) értékei] 

 
x =r/R 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
U alak 0,50 0,57 0,62 0,67 0,83 1,05 1,20 1,27 1,30 
N alak 0,40 0,55 0,69 0,80 0,93 1,06 1,15 1,20 1,20 
V alak 0,35 0,60 0,80 0,93 0,98 1,05 1,10 1,12 1,10 

 
4.3.2.4.2.2 táblázat Sodor- és szívási tényező mező adatok optimális hajóformához 

 
x =r/R 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 

(1-wx)/(1-w) 0,426 0,609 0,781 0,909 1,000 1,059 1,099 1,126 1,139 
(1-tx)/(1-t) 0,825 0,875 0,925 0,971 1,000 1,013 1,014 1,014 1,014 

 
Az utolsó sor adatait nem mérték, hanem számolták: tx = wx

3/4 . 
A második táblázat érdemes a használatra, mert gyakorlati célokra nagyon jó közelítést 
ad. 
 
Örvényelmélettel végzett hajócsavar méretezéshez szükséges kiindulási adatok 
meghatározása 
A hajócsavar örvényelmélettel történő méretezéséhez szükségünk van az alábbi adatok 
ismeretére. 
a) Önjáró hajónál, ebben az esetben azonosnak vehetjük az áru- és a személyszállító 

hajókat. 
I. fázisban, amikor a peremfeltételek kitűzése történik 

- Méréssel (propeller nélküli hajómodell kísérlet) vagy sorozatmodell kísérletek 
eredményeiből és tapasztalati formulákból számítással meg kell határozni a hajó 
RT = f(V) ellenállásgörbéjét a hajósebesség függvényében.  
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- A vonalterv alapján a későbbiekben ismertetett szempontok figyelembe 
vételével ki kell számítani a Dmax hajócsavar átmérőt, amely még elfér. 
- Az ellenállásgörbe alakja alapján (ld. 2.2.2 fejezet) ki kell jelölni, illetve 
amennyiben előfeltétel, el kell fogadni a V hajósebesség értékét. 
- A hajósebességhez meg kell határozni a PB (BHP) főgép-teljesítményt. 
- Sorozat hajócsavarmodellekkel végzett kísérletek eredményei alapján meg kell 
határozni az nopt optimális hajócsavar fordulatszámot. 

II. fázisban az adott főgép-típus ismeretében 
- A főgép PB teljesítménye és n fordulatszáma ismert. 
- Sorozatmérésekből kiválasztjuk a Dopt optimális hajócsavar átmérőt. 
- Kiszámítjuk a kapott tolóerő-tényezővel a tolóerőt és a propulziós tényezővel a 
hajó meghajtásához szükséges PE effektív teljesítményt. 
- Az ellenállásgörbéből kiválasztjuk az elérhető V hajósebességet. A tolóerőnél a 
szívási (tolóerő csökkentési) tényezőt és a hajócsavarok számát (i) is figyelembe 
kell venni. 
 

4.3.2.4.2.5 ábra Önjáró hajó üzemi 
sebességének meghatározása 
 
b) Vontatónál vagy halászhajónál 
- Rendszerint elő van írva a V 
hajósebesség és az FP kötélerő. 
- Meghatározzuk a hajótest 
ellenállásgörbéjét.  
- RT és FP ismeretében kiszámítjuk a 
szükséges PB főgép-teljesítményt. 

- A főgép-típus kiválasztása után nS fordulatszámhoz Dopt optimális átmérőt illetve 
Dmax értékhez nopt optimális fordulatszámot határozunk meg, és a kedvezőbb 
értékkel dolgozunk. 
- Ezt követően már ismerjük a következő mennyiségeket: 
 tolóerő   T = RT + FP 
 sebességek  V és VA 

 fordulatszámok nS és n 
 nyomatékok  Q’ és Q 
 teljesítmények  PE, PT, PD és PB 
 hajócsavar átmérő D 
 
Teljesítmény. A teljesítmény számítási alapja minden esetben a hajó mozgatásához 
szükséges effektív teljesítmény, PE (EHP). A korábban ismertetett módon a hatásfokok 
segítségével a többi teljesítmény meghatározható. 
A teljesítmények számításánál az energiafolyam ábráját (ld. 4.3.1.6.1 ábra) követjük. 
A főgép fékpadi teljesítménye (PB) és a hajócsavar által felvett teljesítmény (PD) a 
mechanikai hatásfokban különbözik egymástól: PD = ηmPB. Ennek nagyságát az alábbi 
összetevők határozzák meg: 
 irányváltó-mű megléte 1%, 
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 irányváltó-reduktor üzeme 2-3%/módosítási fokozat, 
 elektromos tengelykapcsoló 3-4%, 
 hidraulikus tengelykapcsoló 3%, 
 csapágyak 

Mitchell csúszó toló 1%, 
csúszó tartó  0,2-0,5%/db, 
görgős toló  1-2% 
görgős tartó  0,1%/db, 
tönkcső (összesen) 1-2%, 
bakcsapágy  1%. 

A hajócsavar nyíltvízi tolóerejénél, amelyet a PT teljesítmény (TVA) számításánál 
használunk, illetve a hajócsavar által felvett nyíltvízi nyomatéknál figyelembe kell 
venni a közeget, amelyben a hajócsavar üzemel, a modell ugyanis minden esetben 
édesvízben dolgozik. Tengervízben 
 
 Ts = (1,025/1,000)Tm  illetve PDs = (1,025/1,000)PDm 
 
Tolóerő. A szükséges tolóerő függ a hajótípustól. Tengeri és tavi körülmények között 
(állóvízben) ennek képlete: 
 
 T = RT/(1-t) (önjárónál) illetve T = (RT+FP)/(1-t) (vontatónál) 
 
Folyami hajók esetében figyelembe kell venni a vízfelszín esését, amely a folyóvíz 
mozgását okozza: 
 
 T = (RT±iG)/(1-t) (önjáró) illetve T = (RT+FP±iG)/(1-t) (vontató) 
 
ahol RT = a hajó ellenállása adott V hajósebességnél 
 FP = kötélerő 
 i = a vízfelszín esése ezrelékben 
 G = a hajó vagy a vonta illetve tolatmány súlya 
 
Sebesség. A kiválasztott hajócsavarral elérhető sebesség számításánál a már leírt 
menetet követhetjük. 
 
Fordulatszám. A legkedvezőbb propulziós hatásfok érdekében törekedni kell a lehető 
legkisebb fordulatszám kiválasztására, ami még a maximálisan elhelyezhető átmérőjű 
hajócsavarhoz megfelelő. Ehhez felveszünk különböző fordulatszámértékeket és 
amennyiben van nopt optimális fordulatszám, azt választjuk ki. Az esetek egy részében a 
megvalósítható fordulatszámok tartományában a görbének nincs optimuma. Olyankor, 
ha nincs mód a fordulatszám megválasztására, mert adott, az optimális Dopt átmérőt kell 
megtalálni.  
A hajócsavarmodellnél és a valóságos hajócsavarnál nem tudjuk elérni, hogy a két 
felületi érdesség pontosan megfeleljen egymásnak, ezért a modellsorozatból végül 
kiválasztott fordulatszámot korrigálni kell az úgy nevezett léptékhatás tényezővel a 
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következő képlet szerint: 
 
 ns = (1+c)nm 
 
ahol  ns = a hajónál alkalmazandó fordulatszám 
 nm = a modellkísérleti eredményekből a hajóhoz kiadódó fordulatszám 
 c = léptékhatás tényező, amely az alábbi táblázat szerint választható ki 
 

 egycsavaros kétcsavaros 
próbaúti állapot 0,03 0,02 
üzemi állapot 0,02 0,01 

 
Átmérő. Az előzőekben elmondottak szerint, amennyiben a fordulatszám meg van adva, 
általában annál jobb a propulziós hatásfok, minél nagyobb a hajócsavar a hajófar által 
biztosított méretek mellett. Előfordulhat azonban, hogy van optimuma az átmérőnek. 
A gyakoribb eset az, hogy a hajófar méretei korlátozzák a hajócsavar átmérőjét, 
ilyenkor a fordulatszám lehetséges optimumát kell megtalálni. 
A hajócsavar átmérő és a propulziós hatásfok között fennálló kapcsolatra mutat rá a 
4.3.2.4.2.6 ábra, amely a D/Dopt hányados függvényében ábrázolja az η/ηopt hányadost. 
Minél közelebb van az alkalmazott hajócsavar az optimális átmérőhöz, annál jobban 
megközelítjük az adott sebességtényező másik két paramétere (n és VA) által 
meghatározott optimális hatásfokot. 

 
4.3.2.4.2.6 ábra A propulziós hatásfok 
változása a hajócsavar átmérő függvényében 
 
Az ábra világosan mutatja, hogy bár nem 
jelentős a hatásfok csökkenése az elméletileg 
elérhetőhöz képest, ha csak kis mértékben 
térünk el az optimális átmérőtől, 20%-nál 
nagyobb mértékben már nem érdemes eltérni 
tőle, mert akkor jelentősen romlik a 

hatásfok. 
Van egy másik kapcsolat, amelyre a tapasztalat mutatott rá. Ez a nyíltvízi hajócsavar 
modellkísérletnél optimálisra adódott átmérő és az egyéb üzemállapotok között 
ugyanarra a hajócsavarra optimálisnak mutatkozó átmérők között áll fenn. Ezt a 
4.3.2.4.2.7 ábra szemlélteti. A római számokkal jelölt üzemállapotok: 
 I. nyíltvízi kísérlet, 
 II. változó sebességmezőben végzett kísérlet, 
 III. hajócsavaros modellkísérlet, 
 IV. kormánnyal felszerelt hajócsavaros modellkísérlet, 
 V. a kész hajón végzett mérés eredményei. 
Az ábrából az is jól látható, hogy a sorozatmérésekből kiválasztott hajócsavarral végzett 
mérések jelentős eltérést mutatnak az optimális átmérő értékében az örvényelmélettel 
méretezett csavarral végzett mérésektől. 
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4.3.2.4.2.7 ábra Az optimális átmérő 
változása különböző üzemállapotok 
függvényében 
 
Az egyes osztályozó intézetek eltérő módon 
adják meg azokat a minimális távolságokat, 
amelyek meghatározzák hajótest méretei 
által korlátozott maximális hajócsavar 
átmérőt. A 4.3.2.4.2.8 ábra és a 4.3.2.4.2.3 
táblázat három olyan osztályozó intézet 

követelményeit tartalmazza, amelyek erre kitérnek előírásaikban, valamint a 
wageningeni intézet által ajánlott számadatokat. 
 

4.3.2.4.2.8 ábra Osztályozó 
intézetek által előírt biztonsági 
méretek Dmax esetén 
 
Az ábrán feltűntetett méretek 
betartása azért fontos, mert ha a 
hajócsavar szárny túl közel 
haladna el a hajótesthez, a 
sodormező eltérő területei között 
túlzott különbség lenne a 

szárnyszelvényen jelentkező sebesség értékében, és ez kavitációt okozna. 
 

4.3.2.4.2.3 táblázat Maximális hajócsavar átmérőt korlátozó távolságok 
 

 Lloyd’s Register Norske Veritas Bureau Veritas MARIN 
a 0,08÷0,15D 0,72(t/l)D 0,06÷0,10D 0,08÷0,12D 
b 0,15D 0,11(1+ϕ)D 0,15÷0,17D 0,15÷0,20D 
c 0,08D 0,08D 0,07D 0,10÷0,12D 
d - 0,03D 0,04D 0,03D 

 
A táblázat adatai megbízhatóbbak, mint a különböző közelítő formulák, ezért ezeket 
érdemes használni. 
 
Szárnyszám. Taylor hajócsavar modellsorozatokkal végzett kísérletei során a szárnyak 
számának a hatásfokra gyakorolt hatásával is foglalkozott. Hajócsavar modelljei, 
amelyek szárnyszáma 2 és 6 közé esett, meglehetősen jól kiértékelhető görbéket adtak, 
amikor a BU = NU1/2/VA

5/2 teljesítmény vagy terhelési tényező függvényében ábrázolta a 
hajócsavarok ideális hatásfokát. 
A kis terhelésű csavaroknál a kisebb szárnyszámúak hatásfoka bizonyult jobbnak, amint 
azonban nőtt a hajócsavar által előállított teljesítmény a sebességhez képest (nagyobb 
BU), a hatásfokok úgy csökkentek, hogy a nagyobb szárnyszámú csavarok görbéi 
haladtak felül, ezt mutatja a 4.3.2.4.2.9 ábra. 
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4.3.2.4.2.9 ábra Ideális hatásfok változása a 
terhelési tényező és a szárnyszám függvényében  
 
A BU terhelési tényező képletéből látható, hogy 
annak értéke akkor kicsi, ha kis hasznos 
teljesítmény (U) jön létre a hajócsavar működése 
közben viszonylag nagy hajócsavar haladási 
sebesség (VA) mellett. Ilyen esetben a kisebb 
szárnyszám jobb hatásfokot eredményez, mint a 
nagyobb. A két szárny azonban rendkívül ritka. 

Általában a 3 és 4 szárny van használatban, elsősorban a főgép (dízelmotor) 
hengerszáma döntő, 3 szárny a nyolc-, 4 szárny a hathengeres gépeknél hangolja el a 
torziós lengéseket. Az 5-szárnyú hajócsavarok a nagy terhelésű folyami vontató- és 
tolóhajóknál fordulnak elő, ahol a kavitációs kritérium miatt fizikailag 
megvalósíthatatlanul nagy felület adódna egy szárnyra kisebb szárnyszámnál. Hat 
szárnyat olyan helyen alkalmaznak, ahol a rezgéskeltő hatás elkerülése szempont, 
ilyenek a tengeralattjárók. 
 
Szárnyfelület. Ez a jellemző szoros összefüggésben van a szárnyszámmal, és a kavitáció 
témájánál ennek a fejezetnek a korábbi részében már volt szó róla. A szárnymetszetek 
számítása során a kavitáció és szilárdsági méretezés kiadja a szárnyfelületet. 
 
A hajócsavarok anyagai. A hajócsavarok anyagának megválasztásánál három lényeges 
tényező játszik szerepet: szilárdság, gyárthatóság, ár. A három közül mindig van olyan, 
amely döntő, mert a különböző hajókategóriák esetében ezek más-más fontosságúak. 
A hajók többségénél, mint pl. tengeren a kereskedelmi áruszállítók, belvízi hajóknál 
pedig a vontató- és tolóhajók, a legfontosabb az anyag elfogadható ára. Fontos 
ugyanezeknél a hajóknál az is, hogy a hajócsavar a lehető legegyszerűbb módon legyen 
gyártható, hiszen a hajócsavar összes költsége ebből a két tényezőből tevődik össze. 
Azoknál a hajóknál, ahol a hajó egésze nagyobb értéket képvisel, a hajócsavar lehet 
drágább, mert ezeknél a hajóknál vagy sok emberélet függ az üzembiztonságtól 
(személyszállító óceánjárók), vagy emellett még nemzetbiztonsági szempontok is 
vannak (hadihajók). 
Kisebb hajóknál a súly is fontos tényező, ezért azoknál az alumínium a leggyakoribb. 
A hegesztett hajócsavarokat rendszerint olyan helyen alkalmazzák, ahol az öntés 
valamiért nem járható út, ezekhez Gawn típusú szárnyszelvényeket használnak, 
amelyek hegesztéssel könnyen előállíthatóak. 
A hajócsavarok többsége azonban mind merevszárnyú, mind állítható szárnyú 
típusoknál öntéssel készül, a további megmunkálás azonban az utóbbi évtizedekben 
sokat változott, erről a 4.3.2.5 fejezet szól. 
A következő táblázat az elmúlt évtizedekben leggyakrabban használt anyagok 
szerepelnek, ezek közül azonban a sima öntöttvas mostanra már szinte teljesen 
kimaradt. 
Az anyagoknál a legfontosabb paraméter a húzó szakítószilárdság, azonban, amint 
látható, az anyag képlékenységi mutatója erősen befolyásolja a megengedhető 
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feszültségeket. 
 

4.3.2.4.2.4 táblázat Hajócsavarok öntéssel való gyártásánál használatos anyagok 
 

Anyag Szakító-
szilárdság Nyúlás Fajlagos 

tömeg 

Megenged-
hető 

feszültség 
Szabvány 

 N/mm2 % kg/m3 N/mm2  
Ö.v. GG180 150÷220 0 7.250 17,5 MSZ EN 1561:2000 
Ö.v. GG220 190÷260 0 7.250 20,0 MSZ EN 1561:2000 
Ö.v. GG260 230÷280 0 7.250 22,5 MSZ EN 1561:2000 

G.gr. ö.v. GGG280 260÷320 0 7.230 25,0 MSZ EN 1563:2003 
G.gr. ö.v. GGG320 280÷340 0 7.250 28,0 MSZ EN 1563:2003 
G.gr. ö.v. GGG350 330÷370 0 7.300 30,0 MSZ EN 1563:2003 
G.gr. ö.v. GGG380 350÷380 0 7.380 32,0 MSZ EN 1563:2003 
Acélöntvény GE380 380 20 7.830 34,0 MSZ EN 10293:2005 
Acélöntvény GE450 450 16 7.880 40,0 MSZ EN 10293:2005 
Acélöntvény GE520 520 12 7.920 45,0 MSZ EN 10293:2005 

Sárgaréz ÖMnSr 450 15 8.500÷8.700 45,0  
Különleges sárgaréz 600 20 8.400÷8.700 60,0  

Ónbronz 600 15 7.400÷8.900 60,0  
 
A tengeri hajóknál a megengedett feszültségnél a táblázat szerinti értékeket 
alkalmazzák, mert mindent beleszámoltak, a tengervíz fokozott korróziós hatását is. 
Belvízi hajók esetében a hajócsavar korróziója kisebb, ezért a megengedett feszültséget 
az alábbi képlettel számítják ki: 
 
 σperm = (1+m)σperm-tabl 
 
ahol az m tényező értékei = 0,2 öntöttvas 
       0,15 gömbgrafitos öntöttvas és acélöntvény 
       0,10 sárgaréz és bronz 
esetében. 
Jégben járó hajóknál m = -0,2. 
A ridegebb anyagok esetében (öntöttvas, acélöntvény) a hajócsavarszárny érzékenyebb 
a sodormező inhomogenitására, ezért egycsavaros hajóknál a számított szilárdsági 
vastagságot 10%-kal érdemes megnövelni. 
 
4.3.2.4.2.1 Hajócsavar-tervezés örvényelmélettel kétcsavaros hajónál 
 
Amint az előzőekben vázolt előzetes tervezési fázisok segítségével a tervező minden 
szükséges adatot összegyűjtött és meghatározott a megtervezendő hajócsavarhoz, 
elvégezheti a szárnymetszetek hidrodinamikai, szilárdsági és kavitációs méretezését. 
Az egyes szárnymetszetek egy-egy virtuális körgyűrűben működnek, és a tervezés során 
a gyűrű területén fellépő relatív vízsebességek átlagértékét vesszük figyelembe. A 
4.3.2.4.2.1.1 ábra a szárnyszelvény sebesség- és erőviszonyait mutatja. Az α megfúvási 
szög a korszerű profiloknál gyakorlatilag nulla, ezért az ábrában sem szerepel. 
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4.3.2.4.2.1.1 ábra Szárnymetszet sebesség- 
és erőábrája 
 
A módszer a Betz göttingeni német hajó- és 
légcsavartervező által kidolgozott elvekből 
kiindulva határozza meg a minimális 
energia-veszteseget biztosító szárny-menti 
örvényeloszlást. Betz munkájából 
levezethető, hogy az egyes szárnymetszetek 

ideális hatásfoka, amelyet a következő képlettel fejezhetünk ki 
 

ηpi = dTiVA/(dFTirω) 
 
a sugár menten állandónak tartandó a minimális energiaveszteség megvalósítása 
érdekében. A képletben használt jelölések: 
 

dTi  szárnymetszeten fellépő tolóerő a súrlódás figyelembe vétele nélkül, 
dFTi  szárnymetszeten fellépő kerületi erő a súrlódás figyelembe vétele nélkül, 
VA  hajócsavar haladási sebesség,  
r = xR  a vizsgált metszet sugara,  
ω  a hajócsavar szögsebessége. 

 
Az ITTC i és p helyében 1 illetve 0 indexet használ, azonban az itt alkalmazható 
segédeszközök jelölései miatt az azokban használt indexeket és betűket alkalmazzuk. 
Az ábrában nincs jelölve a dL felhajtóerő és dD ellenálláserő eredője. Annak alapján 
azonban, hogy a korszerű profilok esetében (ld. 4.3.2.4 fejezet) a felhajtóerő és az 
ellenálláserő között nagyságrendi különbség van (20-30-szoros), az eredő helyett a dL 
felhajtóerőt bonthatjuk fel dT tengelyirányú és dFT kerületi összetevőre. 
Ezzel a közelítéssel az ábra szerint 
 
 dTi = dLcosβi és dFTi = dLsinβi  
 
Szintén a sebességábrából látható, hogy 
 
 cosβi = (rω-(UT/2))/V és sinβi = (VA+ (UA/2))/V 
 
A 4.3.2.4 fejezetben láttuk, hogy dL = ρΓVdr (Γ a szárnymetszet kötött örvénye). Ezzel 
és a fentiek behelyettesítésével 
 
 dTi = dL(rω-(UT/2))/V = ρΓ(rω-(UT/2))dr és 
 dFTi = dL(VA+ (UA/2))/V = ρΓ(VA+ (UA/2))dr 
 
Mivel  (VA+ (UA/2))/(rω-(UT/2)) = tgβi és VA/(rω) = tgβ, az ηpi hatásfok kifejezhető a 
fentiek behelyettesítésével a következőképpen 
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 ηpi = dTiVA/(dFTirω) = (ρΓ(rω-(UT/2))drVA)/( ρΓ(VA+ (UA/2))drrω) = 

     = ((rω-(UT/2))/(VA+ (UA/2)))(VA/(rω)) = tgβ/tgβi 
 

4.3.2.4.2.1.2 ábra 
Kramer ideális hatásfok 
diagramja tolóerő-
tényezőhöz (CTi-λ-z-ηpi) 
 
Az ηpi számszerű értéke 
adott szárnyszám és 
agyátmérő-viszony 
esetén függ a hajócsavar 
haladási sebességétől, a 
hajócsavar sugarától és 
szögsebességétől, azaz a 
λ = VA/(Rω) sebességi 
tényezőtől, ahol R a 
csavar sugara (a 
sebességi tényezőt a 
Kramer diagram 
jelölései miatt jelöljük 
λ-val, az ideális 
propeller hatásfok 
indexe 0i helyett pi 
ugyanebből az okból). 
Továbbá függ a 

hajócsavar által feldolgozandó PD teljesítménytől, amelyet vagy az ideális tolóerő-
tényezővel, vagy az ideális teljesítménytényezővel vehetünk figyelembe. 
Az ideális tolóerő-tényező 
 

CTi = Ti/(½ρVA
2(D2π/4)) 

 
Az ideális teljesítménytényező 
 

CPi = PDid./(½ρVA
3(D2π/4)) 

 
ahol Ti az ideális súrlódásmentes állapotban fellépő tolóerő, PDid. az ideális esetben 
felvett tengelyteljesítmény. 
Betz összefüggései alapján Kramer német kutató az ηpi értékeit számszerűen 
meghatározta, és a λ, z, CTi  illetve λ, z, CPi  függvényében görbeseregben közreadta 
(4.3.2.4.2.1.2 és 4.3.2.4.2.1.3 ábra). 
Nincs lehetőségünk a tervezés kezdetén a CTi illetve CPi értékek meghatározására, 
csupán a valóságos tolóerő vagy tengelyteljesítmény értékeket ismerhetjük. 
Ezért közelítést kell alkalmaznunk: 
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4.3.2.4.2.1.3 ábra 
Kramer ideális hatásfok 
diagramja 
teljesítménytényezőhöz 
(CPi-λ-z-ηpi) 
 
CTi = CT/(1-(2εiλ)) 

 
CPi =  
CP/(1+((2/3)(εi/λi))) 
 
ahol εi a 
szárnymetszetek 
siklószámának 
átlagértéke, amelynek 
előzetes becslésére az 
 
εi = (0,4/z)(AD/A0)-0,02 
 
összefüggést 
használhatjuk a 
későbbiekben 
ismertetendő 
profilcsaládok 
alkalmazása esetén, λi 
pedig 
 
 λi = λ/ηpi 

 
Természetesen ez a felvétel azt kívánja, hogy a számítás során, amint az egyes 
szárnymetszetek adatait meghatároztuk, ellenőrizzük az εi értéket, és eltérés esetén 
ismételjük, illetve finomítsuk számításunkat a helyes siklószámok átlagértékével. 
A valóságos tolóerő-tényező 
 

CT = T/(½ρVA
2(D2π/4)) 

 
A valóságos teljesítménytényező 
 

CP = PD/(½ρVA
3(D2π/4)) 

 
ahol T a kifejtendő tolóerő, 

PD a csavar által felveendő teljesítmény. 
Az egyes értékeket úgy kell a képletbe helyettesíteni, hogy az eredményt 
dimenziónélküli alakban kapjuk. 
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4.3.2.4.2.1.4 ábra Goldstein tényező 2-
szárnyú hajócsavarokhoz 
  
A diagramon a sebességi tényező (λ) 
értékétől a balra felfelé hajló vonalak mentén 
felhaladunk a csavar szárnyszámának 
megfelelő vízszintesig. Az így nyert 
függőleges rendező és a megfelelő CTi vagy 
CPi tényező vízszintes rendezője metszi ki a 
számítások során felhasználandó ηpi értékét. 
A 4.3.2.4 fejezetben láttuk, hogy az r sugarú 
szárnymetszetnél z számú szárnyon fellépő 
kötött örvények összege az r sugáron 
egyenlő egy bármilyen befoglaló idom (pl. 
téglalap) határvonalán jelentkező sebességek 
vonalintegráljával: 
 

zΓ = ∮VSds 
 

Végtelen szárnyszám esetén az r sugarú helyen igen távol a csavar mögött van kerületi 
irányú vízáramlás. Ennek sebessége az r sugarú szárnymetszet indukált sebességének 
kerületi összetevője, UT. 
 

4.3.2.4.2.1.5 ábra Goldstein tényező 3-
szárnyú hajócsavarokhoz  
 
Így végtelen szárnyszám feltételezésével 
 

∮VSds = 2rπUT 
 
Véges szárnyszám esetén a körív mentén a 
kerületi sebesség nem lesz végig UT értékű.  
A körív mentén változó sebességeket 
találunk, amelyeknek a szárnyak által érintett 
helyen maximuma van. 
Goldstein meghatározta a fellépő közepes 
sebességeket különböző esetekre. Kramer a 
Goldstein által nyert eredményeket tovább 
fejlesztette, és a gyakorlat számára 
használható formába öntötte. Bevezetett egy 
redukciós tényezőt (κ), amelynek 
értelmezése 
 

κ = UTκ/UT 
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4.3.2.4.2.1.6 ábra Goldstein tényező 4-
szárnyú hajócsavarokhoz 
 
ahol UTκ az r sugarú köríven, a csavar 
mögött távol fellépő kerületi sebességek 
átlagértéke, UT pedig egyik szárny r sugáron 
levő metszete által keltett indukált sebesség 
kerületi összetevője. 
Így véges szárnyszám esetén 
 

∮VSds = 2rπκUT 
 
és ezzel egy szárnymetszet kötött örvénye 
 

Γ =  2πrκUT/z 
 
összefüggéssel számítható.  
A Goldstein-tényező (κ) értékeit a szokásos 
d/D = 0,2 agyátmerő viszony esetén a 

4.3.2.4.2.1.4, 4.3.2.4.2.1.5, 4.3.2.4.2.1.6 és 4.3.2.4.2.1.7. ábrán találhatjuk. A 
szárnymetszetekhez leggyakrabban használt NACA 16 profilcsaládhoz a felhajtóerő-
tényező és a szárnymetszet húrhosszának szorzatát adják meg, ezért a későbbiekben 
ismertetendő profil-kiválasztási módszer érdekében az örvény helyett célszerűbb ezt a 
paramétert meghatározni minden egyes sugáron. 

 
4.3.2.4.2.1.7 ábra Goldstein tényező 5-
szárnyú hajócsavarokhoz 
 
Ennél a számításnál, mivel a dL felhajtóerőre 
két formulánk van, ezek segítségéhez 
fordulunk:  
 
dL = ρΓVdr és dL = ½ρCLV2cdr 
 
ahol CL a szárnymetszet felhajtóerő 
tényezője, c pedig a szárnymetszet hossza, 
így 
 

CLc = 2Γ/V = 4πrκUT/zV = 
(4πD/z)(r/R)κ(½UT/V) 
 
amely a 4.3.2.4.2.1.1 ábra jelöléseit 
felhasználva, mivel ½UT/V = sinβitg(βi-β) 
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CLc = (4πD/z)(r/R)κsinβitg(βi-β) 
 
Az egyenlet jobboldalán valamennyi érték számítással illetve diagramból 
meghatározható bármely r sugáron.  
Ha az x = r/R jelölést bevezetjük, érdemes az örvényeloszlást x = 0,2 és 0,9 között 
tizedes osztásokban meghatározni, és kiegészíteni az x = 0,95 értékkel ezt a sorozatot. 
Az x helyeken a sebességi vektorsokszög jellegzetes szögeit a 
 

β = arctg(VA/rω) = arctg(λ/x)  
 

βi = arctg(λi/x) = arctg(λ/(xηpi)) 
 
összefüggésekkel számolhatjuk.  
A számítást több szakaszban táblázatosan érdemes elvégezni (vagy megfelelő 
segédprogram készítésével számítógéppel elvégeztetni). 
 
A szárnymetszetek hidrodinamikai számítása 
A számítás az alábbi formátumban végezhető el leghatékonyabban. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
x tgβ tgβi β βi βi-β tg(βi-β) cos(βi-β) sinβ sinβi 

0,2          
0.3          
0,4          
0.5          
0.6          
0,7          
0.8          
0,9          

0,95          
 
4.3.2.4.2.1.8 ábra A szárnyszelvényt terhelő 
hidrodinamikai hajlító-nyomaték 
 
1. x = r/R 
2. tgβ = VA/(rω) = VA/(Rωx) = λ/x 
3. tgβi = (VA+ (UA/2))/(rω-(UT/2)) = tgβ/ηpi 
4. β = arctg[2]  
5. βi = arctg[3] 
6. βi-β = [5]-[4] 
7. tg(βi-β) = tg[6] 
8. cos(βi-β) = cos[6] 
9. sinβ = sin[4] 

10. sinβi = sin[5] 
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11 12 13 14 15 
cosβi κ (4πD/z)xκ CLc V 

 
11. cosβi = cos[5] 
12. κ - a 4.3.2.4.2.1.4, 4.3.2.4.2.1.5, 4.3.2.4.2.1.6 és 4.3.2.4.2.1.7. ábra segítségével 
13. = (4πD/z)[1][12] 
14. CLc = (4πD/z)xκsinβitg(βi-β) = [7][10][13] 
15. V = (VA/sinβ)cos(βi-β)) = VA([8]/[9]) 
 
A szárnymetszetek szilárdsági és kavitációs számítása 
 
A szárnymetszetek hidrodinamikai erőkből eredő igénybevétele 
Az elemi szárnyszakaszon ébredő felhajtóerő a szokásos értelmezéssel  
 

dL = CL0,5ρV2c  
 
ahol  CL  a szelvény felhajtóerő tényezője 
 0,5ρV2 a torló-nyomás 
 c a szárnymetszet húrhosszúsága. 
A hajócsavarszárny adott q = rq/R keresztmetszetét az r szelvénynél fellépő elemi 
felhajtóerő hajlító-nyomatékkal terheli (a szilárdságtani gyakorlat szerint a nyomatékot 
M jelképezi), és szélső szálaiban húzó- illetve nyomófeszültséget ébreszt. A vizsgálandó 
rq sugáron levő metszetet terhelő, hidrodinamikai erőhatásokból származó hajlító-
nyomatékot az alábbi megfontolások alapján határozhatjuk meg. A q jelű 
szárnymetszettől a szárny csúcsa felé eső valamennyi szárnyszeleten fellép egy 
felhajtóerő és egy ellenálláserő. Ezeknek a szárnymetszet húrirányú súlyponti 
tengelyére vett hajlító-nyomatéka (ld. 4.3.2.4.2.1.8 ábra) 
 

dM0 = (r-rq)[(dL/dr)cos(βiq-βix)+(dD/dr)sin(βiq-βix)]dr 
 
mivel a szárnymetszetek húrjának beállítási szöge közel azonos a βi szöggel. Általában a 
dD értéke kisebb a dL értékének tizedrészénél, a βiq-βix szög értéke pedig a két 
legtávolabbi metszet között legfeljebb 30-40˚ lehet. Így csak néhány százalékos hibát 
követünk el, ha csupán a 
 

dM = (dL/dr)(r-rq)cos(βiq-βix)dr 
 
nyomatékot vesszük figyelembe. Ezzel az rq sugáron levő metszetre ható teljes 
nyomaték a Simpson-szabály alkalmazásával elvégzett grafikus integrálással: 
                      R                                        x=1,0 

Mq = ∫dMdr ≅ (2/3)(R2/10)Σ(α(dL/dr)(x-q)cos(βiq-βix)) 
                               rq                                 x=q 

ahol α = a Simpson-szorzó,  
x = r/R  

és q = rq/R 
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A szárnymetszetek igénybevétele a centrifugális erőből 
A számítások végrehajtását megkönnyíti, ha a centrifugális erő okozta igénybevételeket 
előzetes számítással meghatározzuk. Hátrahajló szárnyak esetén J. A. Romsom holland 
kutató közelítő összefüggéséből kiszámíthatjuk a szárnytőben (x = 0,2) és a szárny 
sugárirányú felezőjében (x = 0,6) a centrifugális erő hajlításából és húzásából eredő 
húzó- és nyomófeszültségeket (σHC és σNC). Ezeket a feszültségeket a sugár mentén 
lineárisan változónak tekintve a további szárnymetszetekre is meghatározhatjuk közelítő 
értékeiket. 
Romsom a wageningeni B hajócsavar sorozatnál alkalmazható képletet közölt a 
hajócsavar szárnymetszeteiben ébredő feszültségek kiszámításához, amelyet két másik 
képlet egészít ki a centrifugális erő által okozott feszültségek meghatározásához.  
Az alapképlet a nyomó- és húzófeszültséget adja ki attól függően, hogy a benne levő 
tényezők nyomó- vagy húzófeszültségre vonatkoznak-e. 
Az alapképlet a szárnyszelvény szélső szálában ébredő feszültségre a következő: 
 
 σ = (PS/ZN)(1/α)(Ca(Cb+δη0)/t2c)X [dNcm-2] 
 
ahol PS = a hajócsavarra jutó tengelyteljesítmény [LE] 
 Z = a hajócsavar szárnyszáma 
 N = a hajócsavar fordulatszáma [min-1] 
 α = konstans tényező; αN = 0,085 nyomó αH = 0,0975 húzó 
 (emiatt σH = 0,869σN) 
 δ és η0 a BP-δ diagramból kapott értékek a csavarhoz  
 t = a vizsgált szárnymetszet vastagsága  [cm] 

c = a vizsgált szárnymetszet húrhossza [m] 
Ca a 4.3.2.4.2.1.1 táblázatból kapott tényező 
X a 4.3.2.4.2.1.2 táblázatból kapott tényező 
Cb = 66,7P0,2/D ahol P0,2/D = a 0,2R szelvénynél levő emelkedésviszony 

 
A centrifugális erőből adódó feszültségek képletei: 
 
 σHC = n2D2((A1C1/αH)+0,58) 

σNC = n2D2((A1C1/αN)-0,58) 
 
ahol n = N/100 
 D = a hajócsavar átmérője [m] 
 C1 a 4.3.2.4.2.1.1 táblázatból kapott tényező 
 A1 a 4.3.2.4.2.1.2 táblázatból kapott tényező 
 
A szárnymetszetek szükséges keresztmetszeti tényezői 
Mivel minden tényezőt nem lehet tekintetbe venni a hajócsavarok méretezésénél, ezért 
elfogadott gyakorlat, hogy a hajócsavarok szilárdsági igénybevételének számításánál 
csak a vizsgálandó keresztmetszeten kívül eső szárnyrészen fellépő erőhatások közül 
(tolóerő, kerületi erő, centrifugális erő) csak ezek hajlító-nyomatékából adódó nyomó és 
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húzó, valamint a centrifugális erő húzásából adódó feszültségeket szokás meghatározni.  
 

4.3.2.4.2.1.1 táblázat Szárnytő-szelvény 
emelkedésviszonyától függő tényezők 
 
Az elhanyagolt igénybevételek (csavarás, stb.) 
figyelembevétele úgy történik, hogy az általános tervezési 
gyakorlattól eltérően lényegesen kisebb feszültségeket 
engednek meg. A felhasználható csavaranyagoknál – ezen 
megfontolások alapján – a nemzetközi előírások szerint az 
anyag szakítószilárdságának kb. tizedrésze a megengedhető 
feszültség (ld. ebben a fejezetben korábban). 
A tervezendő szárnymetszetek szükséges keresztmetszeti 

tényezőinek meghatározásánál is csak a hajlításból és a centrifugális erő húzásából 
eredő igénybevételeket vesszük figyelembe.  
 

4.3.2.4.2.1.2 táblázat Hátrahajlástól és vastagságviszonytól függő A1 tényező értékei 
 

Hajócsavar-átmérő / szelvényvastagság D/t Hátrahajlás 
ε° X 15 20 25 30 35 40 
0 1,000 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 
2 1,002 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17 0,18 
4 1,005 0,14 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 
6 1,010 0,18 0,22 0,27 0,31 0,36 0,40 
8 1,019 0,22 0,27 0,33 0,40 0,46 0,52 

10 1,030 0,26 0,33 0,40 0,49 0,56 0,65 
12 1,045 0,30 0,39 0,48 0,57 0,67 0,77 
14 1,062 0,34 0,45 0,56 0,67 0,80 0,91 
16 1,081 0,40 0,52 0,65 0,77 0,91 1,06 
18 1,104 0,44 0,59 0,74 0,89 1,04 1,21 

 
4.3.2.4.2.1.9 ábra A NACA 16 
profilcsalád keresztmetszeti 
tényezői 
 
Belátható, hogy a hajlító 
igénybevételek szempontjából a 
szárnymetszet húrjával 
párhuzamos tengelyre vett 
keresztmetszeti tényezők a 
mértékadóak. 
Egy szárnyprofilnál ez a 
keresztmetszeti tényező 
 

K = t2c/h [cm3]  
 
alakban írható fel,  

P0,2/D Ca C1 
0,5 8,98 0,80 
0,6 8,23 0,73 
0,7 7,65 0,66 
0,8 7,08 0,62 
0,9 6,54 0,58 
1,0 6,05 0,54 
1,1 5,65 0,50 
1,2 5,28 0,47 
1,3 4,93 0,44 
1,4 4,64 0,41 
1,5 4,37 0,39 
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ahol t [cm] = a profil legnagyobb vastagsága,  
c [cm] = a profil húrhossza, 

h = a profil húr-menti vastagság-eloszlásától és az íveltségtől függő érték. 
A 4.3.2.4.2.1.9 ábrán láthatjuk a h értékének változását a NACA 16 típusú vastagság-
eloszlású profiloknál. A gyakorlatban alkalmazott szárnymetszetek íveltségének 
változása olyan mértékű, hogy azonos vastagság-eloszlású profiloknál a h értékét az 
íveltségtől függetlenül megközelítőleg állandónak tekinthetjük. A jelenleg általánosan 
használt NACA 16 vastagságeloszlás esetén a hátoldal felé eső szélső szálra (a 
hajlításból adódó nyomófeszültség meghatározásánál) h = 11,85, a tolóoldali szélső 
szálra (a húzófeszültség számításához) h = 10,25 érték vehető figyelembe. 
A centrifugális erő miatt fellépő feszültségeket az alkalmazandó csavaranyag 
megengedett feszültségéből (σM) kivonjuk, ami azt jelenti, hogy a keresztmetszeti 
tényezővel egyenértékű t2c szorzat értékének nagyobbra kell adódnia, mivel a képletben 
a megengedett feszültség a nevezőben szerepel. A hidrodinamikai erőhatásoknak a 
szárnymetszetet igénybevevő hajlító-nyomatéka (M) ismeretében a szükséges 
keresztmetszeti tényezőt biztosító szárnyvastagság és húrhossz értékére a hátoldali 
szélső szálra felírt keresztmetszeti tényezőből a 
 

t2c = 11,85M/(σM-σNC) 
 
illetve a tolóoldali szélső szálra felírt keresztmetszeti tényezőből a 
 

t2c = 11,25M/(σM-σHC) 
 
összefüggést nyerjük. A t2c szorzat két értéke közül a nagyobbat tekintjük 
mértékadónak. 
A Simpson-szabály alkalmazása esetén a szükséges t2c értékeket csak minden második 
szárnymetszetre tudjuk meghatározni. Ezeket x függvényében ábrázolva, grafikus 
interpolációval a közbenső értékeket is meghatározhatjuk. 
A számítás következő lépései ezek alapján a szárnymetszeteket terhelő Mq hajlító-
nyomatékok meghatározását jelentik a következő táblázat szerint. 
 

      q = 0,2 
1  16 17 18 19 20 21 22 23 
x  V2 ½ρV2 dL αdL x-q βiq-βix cos(βiq-βix) αdM 

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

0,95      0,75    
       ΣαdL         ΣαdM 
16. V2 = [15]2 
17. Torló-nyomás  q = 0,5ρ[16] 
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18. Elemi tolóerő dL = [14][17] 
19. α[18]  (α = Simpson-szorzók: 0,5; 2; 1; 2; 1; 2; 1; 2; 0,5) 
 
A hajócsavar összes szárnyán ébredő teljes felhajtóerő a Simpson-szabály segítségével: 
 
 L = (2/3)(R/10)zΣ[19] 
 
Ennek a mennyiségnek nincs gyakorlati jelentősége, azonban ellenőrzésre jó: ha a 
számítás helyes, L ≅ T/(0,8÷0,85) értéket ad. 
 
20. Az adott x sugárviszonynál ébredő dL felhajtóerőből az igénybevételre vizsgált q = 
0,2 sugárviszonyú szelvényt terhelő dMq hajlító-nyomaték karja.   
21. Az igénybevételre vizsgált q = 0,2 sugárviszonyú szelvény és az adott x 
sugárviszonyú szelvény βi értékének különbsége. 
22. cos[21] 
23. Elemi hajlító-nyomaték α[19][20][22]  (α = Simpson-szorzók ld. [19]) 
 
A q = 0,2 sugárviszonyú szelvényt terhelő Mq hajlító-nyomaték: 
 
 Mq = (2/3)(R2/10)Σ[23] 
 
A [20]÷[23] oszlopok q = 0,4 és 0,6 értéknél megismétlődnek (Kort-gyűrűs csavarnál q 
= 0,8 értéknél is). Ezek számítása analóg módon végezhető. Ezzel az utolsó oszlop 
sorszáma 31 illetve 35, egységesítés érdekében a következő lépés a 36. oszloppal indul. 
 

  q = 0,4 q = 0,6 
1  24 25 26 27 28 29 30 31 
x  x-q βiq-βix cos(βiq-βix) αdM x-q βiq-βix cos(βiq-βix) αdM 

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

0,95  0,55        
               ΣαdM     ΣαdM 
 
A q = 0,4 illetve 0,6 sugárviszonyú szelvényt terhelő Mq hajlító-nyomaték: 
 
 Mq = (2/3)(R2/10)Σ[27] illetve Mq = (2/3)(R2/10)Σ[31] 
 
A keresztmetszeti tényező számítását elvégezzük a q sugárviszonyú szelvényeknél (0,2; 
0,4; 0,6; esetleg 0,8) a kapott Mq hajlító-nyomatékokkal. A hátoldali szélső szálra felírt 
keresztmetszeti tényező képlete 
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t2c = 11,85M/(σM-σNC) 

 
illetve a tolóoldali szélső szálra felírt keresztmetszeti tényező képlete 
 

t2c = 11,25M/(σM-σHC) 
 
Mindegyik q értéknél a t2c szorzat két értéke közül a nagyobbat tekintjük mértékadónak. 
A kapott értékeket diagramban felrajzoljuk és a nem számolt sugárviszonyokhoz tartozó 
értékeket abból olvassuk le. Ezek kerülnek be a számítás következő lépését elindító 36. 
oszlopba. 
 
A szárnymetszetek méreteinek meghatározása a kavitáció elkerülésével 
A kapott CLc (14. oszlop) és t2c (36. oszlop) értékek a szárnyszelvények hidrodinamikai 
és szilárdsági jellemzőit képviselik. A harmadik szempont a kavitáció elkerülése, ehhez 
a következő mennyiségekkel dolgozunk. 
 

 
 

4.3.2.4.2.1.10 ábra NACA 16 a = 0,8 profilcsalád jellemző adatai 
 
A kavitáció elkerülése érdekében a hajócsavar működése közben a szárny hátoldalán a 
nyomás sehol sem lehet kisebb, mint a kavitáció keletkezéséhez szükséges, a víz 



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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. kiadás 2012.                            4.3.2.4 Hajócsavar-tervezés 4.3.2.4.2 Örvényelmélet 

25 

sótartalmától és hőmérsékletétől függő telített vízgőz nyomása (pc). A profilok mérési 
adatai között általában nem közvetlenül a hátoldalon jelentkező legkisebb nyomás 
értékét szokták megadni, hanem a helyi sztatikus nyomás és a legkisebb nyomás 
különbségének (Δp) a 4.3.2.4.2.1.1 ábrán jelölt, eredő megfúvási sebességgel (V)  
számolt torló-nyomáshoz viszonyított értékét. A helyi sztatikus nyomás  
 

p0-γr-pc 
 
ahol p0 = pA+hγ 
 pA = külső légköri nyomás 

pc = telített vízgőz nyomás (sótartalom és hőmérséklet figyelembe vételével) 
h = a hajócsavar tengelyvonala feletti vízoszlop magassága 

 γ = a víz fajsúlya 
 ρ = a víz sűrűsége 
 
A kavitáció elkerülésének feltétele elméletileg így: 
 

(Δp/(0,5ρV2))max.elm.≤(p0-γr-pc)/(0,5ρV2) = σ0 
 
Az elkészült csavarszárny helyi egyenetlenségei, továbbá a rácshatás és egyéb 
figyelembe nem vett körülmény miatt a nyomáscsökkenés maximumára az alábbi 
feltételt kell szabni: 
 

 (Δp/(0,5ρV2))max.≤aσ0 
 
ahol   a = 0,75 és 0, 85 közötti érték. A nagyobb felületviszonyú vagy nagyobb 
szárnyszámú hajócsavaroknál a nagyobb rácshatás miatt a kisebb értéket kell választani. 
Számításaink következő fázisában a fentiek alapján minden szárnymetszetre 
meghatározzuk az aσ0 szorzat értékeit. A kiválasztott szárnyszelvény profilnak tehát ki 
kell elégítenie a már ismert hidrodinamikai és szilárdsági feltételeken kívül ezeket a 
kavitáció elkerülésére meghatározott feltételeket is. 
Ehhez a 4.3.2.4.2.1.10 ábra szerinti görbesereget használjuk, amely a NACA 16 a = 0,8 
profilcsalád valamennyi jellemző adatát tartalmazza. 
 

36 37 38 39 40 
t2c rγ (p0-pc)-γr σ0 aσ0 

 
36. Keresztmetszeti tényező t2c = 11,85Mq/(σM-σNC) hátoldali nyomó- illetve t2c = 
11,25Mq/(σM-σHC) tolóoldali húzófeszültséggel számolva, ahol a q sugárviszonyú 
szelvényeknél számolt értékeket diagramban fel kell rajzolni, és a közbenső x 
értékekhez tartozó keresztmetszeti tényezőket abból kell leolvasni. Mindegyik 
szelvénynél a nagyobb érték a mértékadó. 
37. Az adott x sugárviszonynál érvényes sztatikus nyomáscsökkenés a hajócsavar 
tengelyen érvényeshez képest a szárny függőleges felső helyzetében (amikor a kavitáció 
megjelenése a legvalószínűbb): rγ = Rγx = Rγ[1]. 
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38. Helyi sztatikus nyomás (p0-pc)-γr = (p0-pc)-[37]. 
39. Kavitációs szám: σ0 = (p0-γr-pc)/(0,5ρV2) = [38]/[17] 
40. aσ0 
 
Az ezután következő fázis a számításban iterációt tesz szükségessé. Nincs lehetőség 
arra, hogy elsőre olyan vastagság-eloszlást vegyünk fel a szárnynál, amely pontosan a 
hidrodinamikailag, szilárdságilag és a kavitáció elkerüléséhez szükséges szárnymetszet-
hosszakat eredményezze. Ezért első lépésként önkényesen felvesszük a t1 
vastagságeloszlást. 
A szárny tövében levő (0,2R sugarú) szárnymetszetnél bármilyen szárnyprofil kavitáció-
mentes működést biztosít. Így a legkedvezőbb szilárdsági jellemző elérése céljából a 
4.3.2.4.2.1.10 ábrán feltüntetett legnagyobb t/c = 0,16 értéket választhatjuk. A 
szükséges keresztmetszeti tényezőt biztosító t2c (36. oszlop) értékkel számítható 

 
t = ((t/c)(t2c))1/3 = (0,16(t2c))1/3  

 
összefüggéssel a 0,2R-nél levő metszet vastagságát, majd a c = (t2c)/t2 összefüggéssel 
hosszúságát egyértelműen meghatározhatjuk. Ha az agy hossza (lagy) korlátozott, meg 
kell vizsgálnunk, hogy ez a szárnymetszet nem nyúlik-e túl az agyon. Ha a metszet 
hosszabb, azaz 
 

c > lagy/sinβi 
 
akkor a metszet t/c viszonyát növelnünk kell, azonban 0,20 érték fölé nem célszerű 
menni. Ha az agynál még ezen értéknél is hosszabbra adódik a szárnymetszet 
tengelyirányú vetülete, akkor a feladatot csak a csavar szárnyszámának növelésével, 
vagy nagyobb szilárdságú anyag választásával oldhatjuk meg (a hajó tervezési fázisában 
a tengelyvég kialakítása is módosítható). 
A szárny csúcsánál (x = 1,0 és 0,95) viszont beláthatóan a szilárdsági feltétel marad el. 
Így a legkülső szárnymetszet vastagságát a gyárthatósági és egyéb szempontok (a 
vízben felkavart kavicsok ütőhatása, stb.) figyelembevételével szabadon 
meghatározhatjuk. A felvett t és a kiszámított CLc értékből nyert CLc/t és a kavitáció 
elkerülését biztosító aσ0 értékek függvényében a 4.3.2.4.2.1.10 ábrából kiolvasható a 
szárnymetszet karcsúságának értéke (t/c), ezzel a szárny csúcsánál lévő szárnymetszet 
hossza meghatározható: 
 

c = t/(t/c) 
 
A közbenső szárnymetszetek vastagságának felvételéhez a szárny csúcsánál és a szárny 
tövénél meghatározott vastagsági értékek (t1,0 és t0,2) között felvehetjük a többi x  
értékhez tartozó metszet vastagságát, pl. lineáris eloszlásban. Ezzel meghatározzuk a 
szilárdságilag szükséges metszethosszakat 
 

cszil = t2c/t2 
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 és a 
 

CLc/t 
 
értékeket. A 4.3.2.4.2.1.10 ábra diagramjában a függőleges tengelyen az adott 
értékekhez vízszintes, a vízszintes tengelyen pedig az aσ0 értékhez függőleges egyenest 
húzunk. A két rendező kijelöli azt a profilt, amely a megfelelő t/c és f/c értékekkel bír. 
Az utóbbival most nem kell foglalkoznunk, mert csak a szilárdsághoz és a kavitációhoz 
szükséges cszil és ckav metszethosszakra van szükségünk. A kavitáció elkerüléséhez 
szükséges metszethossz 
 

ckav = t/(t/c) 
 

{41} 42 43 {44} {45} 
t1; t2; t (CLc/t)1; (CLc/t)2; CLc/t (t/c)1; (t/c)1; t/c ckav1; ckav2; ckav cszil1; cszil2; cszil 

 
A {} azt jelöli, hogy az oszlop értékeit x függvényében diagramba kell felvinni. 
41. Felvesszük t1 értékeit, majd a 4.3.2.4.2.1.11 ábra szerinti diagram cszil és ckav értékei 
alapján módosítjuk t2-re és végül t-re. A diagramon a vastagságértékeket az x 
függvényében ábrázolva a közbeeső metszetek vastagságának felvételét is 
elvégezhetjük. Az így felvett vastagságok alapján minden metszetre meghatározzuk a 
cszil és a ckav értékeket (gyakorlatilag elegendő a szilárdsággal csak 0,2 és 0,6 
sugárviszony határok között foglalkozni, a kavitációval pedig 0,6-on kívül). Ezeket 
ismét az x függvényében ábrázoljuk. A szárnytő és a szárny csúcsa közötti vastagság-
eloszlást módosítgatva (szükség esetén x = 0,6 metszetnél is változtathatunk a lineáris 
eloszlástól eltérve) olyan vastagság-eloszlást nyerhetünk, amelynél a kétféle 
metszethossz görbéhez egy jó burkológörbét rajzolhatunk (mivel cszil képletében t 
négyzetesen szerepel,  módosításnál a végleges metszethosszak az első próbálkozáshoz 
képest 2/3-1/3 arányban fognak találkozni). Ehhez kiszámoljuk a végleges t 
vastagságokat. 

 
4.3.2.4.2.1.11 ábra A szárnyszelvények 
hosszának kiegyenlítése 
 
A végleges metszethosszakat a burkológörbe 
alapján vehetjük fel. Az így felvett végleges 
metszethosszakhoz az előzőkben közölt 
módszerek alapján a metszetek maximális 
vastagságának értékeit kissé még 
korrigálhatjuk. 
42. CLc/t = [14]/[41]. 
43. [42] és [40] alapján 4.3.2.4.2.1.10 

ábrából. 
44. ckav = t/(t/c) = [41]/[43]. 
45. cszil = t2c/t2 = [36]/[41]2. 
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A 4.3.2.4.2.1.11 ábra mutatja a végleges c metszethosszak meghatározását. 
A végleges t értékeket most már beírhatjuk a 41. oszlopba, és a t és c értékből számított 
t/c és CLc/t értékek függvényében most már a 4.3.2.4.2.1.10 ábrából kiolvashatjuk az f/c 
értékeket, amiből f számítható. 
A NACA 16 a = 0,8 szelvényekre érvényes közelítő tapasztalati összefüggéssel 
számítással közvetlenül is meghatározhatjuk a metszet íveltségének értékét 
 

f ≅ 0,0678CLc 
 
Az eredő erőhatások és jellemzők számítása  
Megközelítőleg húrirányú megfúvásnál, tehát ütközésmentes belépés esetén a profil 
ellenállás-tényezője azonos vastagságeloszlásnál állandó, CD ≅ 0,008. Így a NACA 16 
vastagságeloszlás esetén a metszet siklószáma megközelítőleg 
 

ε = 0,008/CL = 0,008c/(CLc) 
 
A NACA 16 profilok jellemzőit tartalmazó diagramból nyert f/c íveltség olyan 
profilokat tételez fel, amelyek a homogén áramlásban egyedül vannak jelen, tehát nem 
módosítják az áramvonalak egyenes vonalát. A valóságban azonban a rácsrendszert 
alkotó hajócsavarszárnyak az egyenes áramvonalakat meggörbítik, és ez azt okozza, 
hogy a szelvény íveltsége virtuálisan kisebb lesz. Ez viszont felhajtóerő veszteséget 
okoz, tehát korrekciót kell alkalmazni az íveltség értékénél. Ezt a jelenséget első ízben a 
német Ludwieg és Ginzel vette figyelembe 1944-ben Göttingenben, az utóbbi a témával  
a washingtoni modellkísérleti intézetben tovább foglalkozott. Módszerüket általánosan 
átvették a szakterület kutatói. A 4.3.2.4.2.1.12 ábra azt a diagramot mutatja, amelyből az 
általuk javasolt k korrekciós tényezőket nyerhetjük. 

 
4.3.2.4.2.1.12 ábra 
Szárnyszelvény íveltségének 
Ludwieg-Ginzel korrekciós 
tényezője 
 
A 4.3.2.4.2.1.10 ábrából a 
végleges vastagságeloszlással 
kapott f/c értékeket a következő 
képlettel lehet korrigálni 
 
 f0/c = (1/k)(f/c) 
 
Az így kapott íveltséget azonban 
az alábbi μ anyag- illetve 
felületminőségi tényező 

figyelembevételével tovább kell módosítani 
 
 fgeom/c = K(f0/c) 
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ahol K = (1,3+0,7μ)/(2μ) 
 
A μ még egy helyen szerepet kap. Amikor kezdetben a metszetek húrjának beállítási 
szögét meghatároztuk, nem vettük figyelembe a rácshatást és a szárny felületén fellépő 
súrlódási veszteségeket. Emiatt azt most Δα szöggel meg kell növelnünk. A holland 
hajókísérleti intézet ajánlása szerint 
 
 Δα = ((1-μ)/μ)2(180/π)(f/c) 
 
ahol μ a szárny anyagától és felületének minőségétől függ, nagysága 0,75 és 0,8 között 
van. Nem követünk el nagy hibát, ha a mangán-sárgaréz alkalmazása esetén szokásos 
felületi finomsággal számolunk, azaz 
 

Δα = 14,6(f/c) [fok] 
 
A szárnymetszetek beállítási szöge ezzel 
 

φ = βi+Δα 
 
4.3.2.4.2.1.13 ábra A szárnyszelvény erőábrája 
 
Mivel a számításokat táblázatos formában érdemes 
végrehajtani, az egyes oszlopok összegezésével az alábbi 
eredmények számítása igen egyszerűen elvégezhető.  
A 4.3.2.4.2.1.13 ábra jelölései értelmében, mivel a βi 
szög a dD ellenálláserő melletti ellenkező állású és a dR 
eredő erő csúcsánál levő merőleges derékszögű 
háromszögben is megtalálható, a dT és dFT erőt a 
következőképpen írhatjuk fel: 

 
 dT = dLcosβi - dDsinβi illetve dFT = dLsinβi + dDcosβi 
 
mivel dD = εdL, ez a következőképpen egyszerűsödik: 
 
 dT = dL(cosβi - εsinβi ) illetve dFT = dL(sinβi + εcosβi) 
 
Tehát a hajócsavar egy szárnyán keletkező tolóerő 
                              R 

Tp0 = ∫ (dL/dr)(cosβi-εsinβi)dr ≅ (2/3)(R/10)Σ(α(dL/dr)(cosβi-εsinβi)) 
                          0,2R 
 
és támadáspontjának sugara 
 

rT ≅ R(Σ(αx(dL/dr)(cosβi-εsinβi))/Σ(α(dL/dr)(cosβi-εsinβi))) 
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A hajócsavar egy szárnyán keletkező kerületi erő: 
                             R 

FT = ∫(dL/dr)(sinβi+εcosβi)dr ≅ (2/3)(R/10)Σ(α(dL/dr)(sinβi+εcosβi)) 
                            0,2R 
és támadáspontjának sugara 
 

rFT = R(Σ(αx(dL/dr)(sinβi+εcosβi))/Σ(α(dL/dr)(sinβi+εcosβi))) 
 
A hajócsavar által felvett nyomaték: 
                                 R 

Q = z∫(dL/dr)(sinβi+εcosβi)rdr ≅ (2/3)(R2/10)Σ(αx(dL/dr)(sinβi+εcosβi)) 
                            0,2R 
A hajócsavar nyújtott felülete 
                                 R 

AD = z∫cdr ≅ (2/3)(R/10)Σαc 
                            0,2R 
A hajócsavar 0,2R sugáron kívül eső szárnyrészének súlya  
                              R 

G0 =∫0,737ctγdr ≅ (2/3)(R/10)0,737γΣαct 
                            0,2R 
és súlypontjának sugara 
 

rG = R(Σ(αxct)/Σ(αct)) 
 
A 0,737 szorzót a NACA 16 típusú metszetvastagság-eloszlás 2y/t értékeinek (lásd a 
NACA szelvények mérettáblázatában) grafikus integrálásával nyertük. 
Egy szárnyon fellépő centrifugális erő: 
                               R 

C0 = ∫0,737ct(γ/g)rω2dr ≅ (2/3)(R2/10)0,737(γ/g)ω2Σαxct 
                             0,2R 
Egy szárny poláris tehetetlenségi nyomatéka: 
                               R 

Ip0 = ∫0,737ct(γ/g)r2dr ≅ (2/3)(R3/10)0,737(γ/g)Σαx2ct 
                             0,2R 
 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 
c t/c f/c Δp/q k fgeom/c Δα CL ε 

 
46. Végleges szelvény húrhosszak a 4.3.2.4.2.1.11 ábrából. 
47. Végleges t/c = [41]/[46]. 
48. Végleges t/c és CLc/t értékekhez tartozó f/c értékek a 4.3.2.4.2.1.10 ábrából. 
49. Kavitációs ellenőrzés: a Δp/q értékek a 4.3.2.4.2.1.10 ábrából olvashatók le a t/c és 
f/c görbék metszéspontjánál, ki kell elégíteniük azt a feltételt, hogy Δp/q < aσ0. 
50. Szárnyszelvény íveltség korrekciós tényező k a 4.3.2.4.2.1.12 ábrából. 
51. A hajócsavar rajzon ábrázolt és a hajócsavar gyártásánál megvalósított geometriai 
szárnyszelvény íveltség: fgeom/c = K(f0/c) = K(1/k)(f/c) = K([48]/[50]) 
ahol f0/c = (1/k)(f/c) 
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K = (1,3+0,7μ)/(2μ), a μ értéke 0,75 és 0,8 között vehető fel a hajócsavar anyaga 
és felületi minősége szerint (színesfémhez és jó felületminőséghez a kisebb érték 
tartozik). 

52. Megfúvási szög korrekciója: Δα = 14,6(f/c) [fok] 
53. Ellenőrzés: CL = CLc/c = [14]/[46]. 
54. Siklószám: ε = 0,008/CL = 0,008c/(CLc) = 0,008[46]/[14] = 0,008/[53] 
 

55 56 57 58 59 60 61 62 63 
εsinβi εcosβi cosβi-εsinβi sinβi+εcosβi αdT αdFT αxdFT fgeom ϕ 
              Σ   Σ       Σ 
 
55. [10][54] 
56. [11][54] 
57. [11]-[55] 
58. [10]+[56] 
59. [19][57]  a tolóerő számításához. 
60. [19][58] a kerületi erő számításához. 
61. [1][60] a nyomaték számításához. 
62. [46][51] 
63. Szárnymetszet beállítási szöge: φ = βi+Δα = [5]+[52] 
 

64 {65} 66 67 68 69 70 
tgϕ P Pkorr αc αtc x2 αx2tc 

       Σ          Σ         Σ 
 
64. tg[63] 
65. A hajócsavar emelkedése az adott x sugárviszonynál: P = xDπtgϕ = Dπ[1][64]. 
A {} azt jelöli, hogy az oszlop értékeit x függvényében diagramba kell felvinni és 
korrigálni kell az értékeket, hogy szép folyamatos görbét adjanak. 
66. Korrigált emelkedés értékei, a 65. oszlop értékeinek helyesbítésével nyerhetőek. 
67. α[46] (α = Simpson-szorzók: 0,5; 2; 1; 2; 1; 2; 1; 2; 0,5) a szárnyfelülethez. 
68. α[41][67] a szárnytérfogat és súly számításához. 
69. [1]2 
70. [68][69] a szárny poláris tehetetlenségi nyomatékának számításához. 
 
Ezzel a szárnyszelvények minden adata ismert előttünk, megrajzolhatjuk a hajócsavart. 
Előtte azonban el kell végezni a végső szilárdsági és egyéb számításokat. 
 
A szárny tövének szilárdsági ellenőrzése 
A 0,2R sugarú szárnymetszetet terhelő nyomatékok a hidrodinamikai erőhatásokból a 
4.3.2.4.2.1.14 ábra szerint: 
 

M = Tp0(rT-r0,2)cosφ+FT(rFT-r0,2)sinφ 
 
ahol φ a fentiek szerint a 0,2R sugarú metszet beállítási szöge 
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4.3.2.4.2.1.14 ábra A hajócsavar 
szárnytövét terhelő hajlító-nyomatékok 
 
és a centrifugális erőből eredő 
nyomaték (csak hátrahajló 
csavarszárnynál) 
 

MC = C0(rG-r0,2)tgε 
 
ahol  ε a szárny alkotójának 
hátrahajlási szöge. 
A fellépő eredő húzófeszültség 
 
σH = (10,25/(t2c))(M+MC)+ 

+(C0/(0,737t2c)) 
 

4.3.2.4.2.1.15 ábra A centrifugális erő 
csavaró-nyomatékának meghatározása 
 
A nyomófeszültség 
 

σN = (10,85/(t2c))(M+MC)-
(C0/(0,737t2c)) 
 
Amint már szó volt arról a szükséges 
keresztmetszeti tényezők meghatározása 
során, a hajócsavarok szilárdsági 
ellenőrzésénél a jelenlegi általános gyakorlat 
szerint csak ezeket a feszültségeket 
határozzuk meg, a szárny tövét terhelő 
további feszültségeket elhanyagoljuk. A 
nemzetközi előírásokban ennek megfelelően 
adják meg a megengedhető maximális 
feszültségek értékeit is sokkal alacsonyabban 
az általános gépészeti megengedett 
feszültségekhez képest. Ennek ellenére 
érdemes a többi feszültségre is figyelmet 
fordítani. 
A szárnytőnél levő szárnymetszet csavarásra 

is igénybe van véve. Csavaró-nyomaték származik a szárny egyes metszetein fellépő 
hidrodinamikai erőhatásokból és a szárny tömegelemeire ható centrifugális erőkből. A 
kétféle nyomaték a szárnyat ellentétes értelemben csavarja. A hidrodinamikai erőkből 
adódó nyomaték az egyes szárnymetszetek beállítási szögét növelni, a centrifugális 
erőből adódó pedig csökkenteni igyekszik. Általában az egyes szárnymetszeteket a 
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csavarszárny alkotójához képest úgy igyekszünk elhelyezni, hogy a hidrodinamikai 
erőhatások eredője az alkotó közelébe essék. Például a NACA 16 típusú profiloknál a 
mérések szerint a profil-menti nyomások eredője megközelítőleg a profil húrjának 
felezőjébe esik, így a metszeteket az alkotóra szimmetrikusan helyezzük el. Ezért a 
hidrodinamikai erőhatásokból származó csavaró-nyomaték a centrifugális erőhatásokból 
adódóhoz képest igen kis értékű, s nem követünk el nagy hibát, ha számításainknál 
elhanyagoljuk. Az elkövetett hiba egyébként is a biztonságot növeli, mivel a kétféle 
csavaró-nyomaték ellentétes értelmű. 
A centrifugális erőből származó csavaró-nyomatékot a 4.3.2.4.2.1.15 ábra alapján 
határozhatjuk meg.    
Az r sugarú szárnymetszet egy elemi tömegére 
 

dC = (γ/g)ω2rdrdudy 
 
centrifugális erő hat, amelynek iránya merőleges a hajócsavar tengelyére. Ez az erő a 
szárny tövében levő metszet súlypontján átmenő tengely körül 
 

dM = ydCsinψ 
 
csavaró-nyomatékot fejt ki, ahol ψ = u/r. Mint látható, a szárny valamennyi elemi 
részecskéjére ható centrifugális erő azonos értelemben csavarja a szárnyat. Így a szárny 
tövére ható eredő nyomaték a következő kifejezéssel írható le: 
 
                                        R ub y2                                               R  ub 

Mcs = (γ/g)ω2∫ ∫ ∫ysinψdydurdr = ½(γ/g)ω2∫r[∫ (y1
2-y2

2)sinψdu]dr 
                                 0,2R uk y1                                           0,2R  uk 
 
Az integrál értékét a hajócsavar megrajzolása után aránylag könnyen meghatározhatjuk. 
A hajócsavar rajzolása során elkészítettük az egyes szárnymetszetek nyújtott 
körvonalait (a profil sablonrajzait). Ezeket úgy helyezzük el, hogy a metszet húrja a 
vízszintessel a metszet beállítási szögét, a 
 

φ = arctg(P/Dπx) szöget 
 
zárja be. A vizsgálandó metszeteken bejelöljük a szárnytőnél lévő (0,2R) metszet 
súlypontjának helyét, s azon keresztül függőlegest húzunk. Ezen függőlegestől a 
metszet belépőéléhez és kilépőéléhez húzható függőleges érintőig terjedő vízszintes 
távolságot lemérjük (uk és ub). 
Az uk és ub távolságokat a = 6-10 (páros számú) azonos hosszúságú szakaszra osztjuk 
(Δuk és Δub). Minden osztásnál lemérjük az y1 és y2 távolságokat. Az ábrán a belépőél 
felőli részen rajzoltuk be az osztásokat, és az i = 4 számú rendezőnél láthatjuk 
bekottázva az y távolságokat. 
Valamennyi szakasznál meghatározzuk az 
 

Ai = (y1
2- y2

2)sinψ 
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értékeket, ahol 
 

ψ = iΔu/r 
 
Ezek után grafikus integrálással meghatározhatjuk az 

ub                                                     a                     a   
 ∫(y1

2-y2
2)sinψdu ≅ (2/3)[(ΔubΣαAi)+(ΔukΣαAi)] = (2/3)Bx 

uk              0                    0  
integrál értékét minden r sugarú szárnymetszetnél, ahol α a Simpson szorzó. Ezzel a 
számítandó nyomaték 

        R 

Mcs = (1/3)(γ/g)ω2∫rBxdr 
     0,2R 

illetve a szokásos x = r/R helyettesítéssel  
            1                                                          1   

Mcs = (1/3)(γ/g)Rω2∫xBxdx ≅ (1/45)(γ/g)Rω2ΣαxBx 
          0,2                                                        0,2 

alakban kifejezve kiszámítható. A 45 értékű állandó akkor érvényes, ha az egyes 
szárnymetszeteket egymástól a szokásos módon 0,1R távolságra rajzoljuk meg. 
Figyelembe kell vennünk, hogy a jelenleg szokásos szabványos szilárdsági ellenőrzés 
során nem a szárnytő legveszélyesebb keresztmetszetére, hanem megállapodás szerint a 
0,2R sugáron lévő nyújtott körhenger-metszetre számítjuk a mértékadó feszültségeket. 
A nemzetközi szabvány a megengedett feszültségek megadásánál ezt figyelembe is 
veszi. Tehát ha szilárdsági számításainknál a hajócsavarokra adott értékektől eltérő, a 
szerkezeti anyagoknál a műszaki gyakorlatban általánosan használt megengedhető 
feszültségeket vesszük alapul, nemcsak az igénybevételt okozó erőhatásokat kell 
hiánytalanul számításba vennünk, hanem meg kell keresnünk a csavarszárny 
alkotójának a 0,2R sugarú pontján átfektethető sík által kimetszett, legkedvezőtlenebb 
keresztmetszeti tényezőkkel rendelkező síkmetszetet is, és az itt jelentkező 
feszültségeket kell meghatároznunk. 
 
4.3.2.4.2.2 Fartőke mögött működő hajócsavar tervezése örvényelmélettel 
 
A fejezet elején egyértelművé tettük, hogy az örvényelmélettel végzett hajócsavar 
tervezés menetében jelentős eltérés van az oldalt elhelyezett hajócsavarok és a fartőke 
mögött üzemelők között. További jelentős különbség van a megközelítésben a gyűrűben 
működő hajócsavarok területén, amelyek számításánál azok szivattyú jellegéből 
indulunk ki. 
A fartőke mögött a hajócsavarkörben mérhető tengelyirányú sebességek olyan mezőt 
alkotnak, ahol a kétcsavaros hajók hajócsavarjainak sebességmezejével ellentétben a 
különböző sugárviszonyokhoz tartozó körpályák mentén az átlagos sodortényező 
értékek között jelentős eltérés van (ld. 4.3.2.4.2.2 ábra). 
Emiatt a számítás kiindulási adatainak meghatározásánál több tényezőt kell figyelembe 
venni. A kétcsavaros hajó hajócsavarjánál abból indultunk ki, hogy az ηpi ideális 
hatásfok a sugár menten állandónak tartandó a minimális energiaveszteség 
megvalósítása érdekében. A sugár mentén változó sodortényező miatt egycsavaros 
hajónál az ideális propulziós tényezőt tartjuk konstansnak, vagyis 
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 ξi = dRiV/(dFTirω) = konstans 
 
ahol dRi = (1-tx)dTi elemi hajóellenállás (szemben az elemi tolóerővel) 
 VS = hajósebesség VS = VAx/(1-wx) azaz VAx = VS(1-wx)  
 
Az ideális propulziós tényező 
 
 ξi =  ((rω-½UT)/(VAx+½UA))(VAx/rω)((1-tx)/(1-wx)) 

ξi =  dRiV/(dFTirω) = (dTiVAx/(dFTirω))((1-tx)/(1-wx)) = (tgβ/tgβi)((1-tx)/(1-wx)) 
 
Ebből tgβi a következőképpen írható 
 
 tgβi = (1/ξi)((1-tx)/(1-wx))tgβ 
 
Indukciós tényezőn alapuló eljárás 
A washingtoni David Taylor Model Basin intézet H. W. Lerbs vezetésével az 1950-es 
években számításokat végzett egy hajócsavar családra, és annak eredményeit részben 
közreadta.  
Az indukciós tényezőket kb. húsz évvel korábban Kawada japán hajómérnök vezette be, 
azonban a washingtoni szakemberek dolgoztak ki olyan elméletet, amellyel a változó 
sodormezőben dolgozó hajócsavarok méretezését el lehetett végezni.  
Főként amerikai szakemberekhez jutottak el az eredmények, az elvek ismeretesek, de a 
számításoknál alkalmazott segédletekhez nehéz hozzájutni. 
 
Sorozatméréseken alapuló módszer 
Az ideális propulziós tényező értékének meghatározásánál az ideális propulziós 
hatásfokra van szükségünk, amelynek értéke változó, azonban ismerjük a kapcsolatot a 
két mennyiség között 
 
 ξi = ηpix((1-tx)/(1-wx))  
 
A 4.3.2.4.2.1 és 4.3.2.4.2.2 táblázatból látható, hogy optimális hajóforma esetén x = 0,6 
sugárviszonynál egyezik meg a teljes hajócsavarkörre érvényes átlagos sodortényező 
értéke a sodormező helyi értékével, U- és V-bordánál ez az érték valamivel 0,6 felett 
van. Nem követünk el tehát nagy hibát, ha a Kramer diagramból meghatározzuk az 
ideális hatásfok értékét a kétcsavaros hajó hajócsavarjánál ismertetett módon 
(4.3.2.4.2.1 fejezet) iterációval, és azt a 0,6R sugáron érvényes értéknek vesszük. Ehhez 
az előbbi képletből a 0,6-os sugárviszonynál használható helyi szívás- és 
sodortényezővel meghatározzuk az ideális propulziós tényező értékét. Kiindulásunk 
szerint ez az érték az egész hajócsavarra konstans, ezért ezt tekintjük érvényesnek a 
teljes számítás során.  
Mivel  1-tx = ((1-tx)/(1-t))(1-t) és 1-wx = ((1-wx)/(1-w))(1-w) 
 

ξi = ηpix((1-tx)/(1-t))((1-w)/(1-wx))((1-t)/(1-w)) = ηHηpix((1-tx)/(1-t))((1-w)/(1-
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wx)) 
 
A szorzat négy tényezője közül az ηH testhatásfok konstans a hajócsavarnál, az utolsó 
kettő pedig a 4.3.2.4.2.1 és 4.3.2.4.2.2 táblázatból vehető ki a hajóalak és a 
sugárviszony ismeretében. 
Ezzel az egyes sugárviszonyokhoz tartozó propulziós hatásfok 
 
 ηpix = (ξi/ηH)((1-wx)/(1-w))((1-t)/(1-tx)) 
 
Magától értetődik, ha a felhajtóerő számítás során kiderül, hogy a kiindulási érték nem 
megfelelő, korrigáljuk és a számítást addig a pontig megismételjük. A kiindulási adatok 
(T tolóerő, RT hajóellenállás vagy RT + FP ellenállás plusz kötélerő, V és VA sebességek, 
wx sodor- és tx szívási tényező eloszlás, nS és n fordulatszámok, Q’ és Q nyomatékok, 
PE, PT, PD és PB teljesítmények, D hajócsavar átmérő) birtokában elvégezhetjük a 
táblázatos számítás első fázisát a szelvények hidrodinamikai jellemzőinek 
meghatározását. 
 

1 2a 2b 2c 3a 3b 4 5 6 7 
x (1-wx)/(1-w) (1-tx)/(1-t) ((1-tx)/(1-t))((1-w)/(1-wx)) tgβ tgβi β βi βi-β tg(βi-β) 

0,2          
0,3          
0,4          
0.5          
0.6          
0,7          
0.8          
0,9          
0,95          
 
1. x = r/R 
2.a (1-wx)/(1-w): 4.3.2.4.2.1 ill. 4.3.2.4.2.2 táblázatból  
2.b (1-tx)/(1-t): 4.3.2.4.2.2 táblázatból vagy számolva (1-tx)/(1-t) = ((1-wx)/(1-w))1/4 
2.c [2.b]/[2.a] 
3.a tgβ = VAx/(rω) = VAx/(Rωx) = V((1-wx)/(1-w))(1-w)/(Rωx)= ((1-wx)/(1-w))(1-w)λ/x = 

= (1-w)λ[2.a]/[1] 
3.b tgβi = tgβ/ηpix = tgβ(ηH/ξi)(((1-w)/(1-wx))((1-tx)/(1-t))) = (ηH/ξi)[2.c][3.a] 
4. β = arctg[3.a]  
5. βi = arctg[3.b] 
6. βi-β = [5]-[4] 
7. tg(βi-β) = tg[6] 
 

8 9 10 11 12 13 14 15 
cos(βi-β) sinβ sinβi cosβi κ (4πD/z)xκ CLc V 
 
8. cos(βi-β) = cos[6] 
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9. sinβ = sin[4] 
10. sinβi = sin[5] 
11. cosβi = cos[5] 
12. κ - a 4.3.2.4.2.1.4, 4.3.2.4.2.1.5, 4.3.2.4.2.1.6 és 4.3.2.4.2.1.7. ábra segítségével 
13. = (4πD/z)[1][12] 
14. CLc = (4πD/z)xκsinβitg(βi-β) = [7][10][13] 
15. Vx = (VAx/sinβ)cos(βi-β)) = VS((1-wx)/(1-w))(1-w)(cos(βi-β)/sinβ) =  

=VS(1-w)[2.a][8]/[9] 
 
A számítás többi lépése megegyezik a homogén sebességmezőben dolgozó 
(kétcsavaros) hajócsavarnál látott számítással. 
 
A változó sodortényező figyelembe vétele két hatással jár ahhoz képest, mintha átlagos 
sodortényezővel dolgoznánk: 
- a hajócsavar hatásfoka kb. 5%-kal magasabb, ami kétségtelenül eredmény, 
- a szárnyszelvények emelkedése nagyobb mértékben változik, ami nagyobb 
odafigyelést igényel, mivel az erősebben változó emelkedés miatt jobban kell ügyelni 
arra, hogy az emelkedés görbéje jól ki legyen egyenlítve. 
 
4.3.2.4.2.3 Kort gyűrűben és sugárhajtóműben dolgozó hajócsavarok 
méretezése örvényelmélettel 
 
A gyűrűben és csőben dolgozó hajócsavarok tervezése olyan sok mindenben eltér az 
eddig ismertetett két másik csoportétól, hogy a következőkben előfordul, hogy lesznek 
olyan gondolatmenetek, amelyek ismétlésnek tűnnek. Erre azért van szükség, mert az a 
szakember, aki ennek az anyagnak a segítségével gyűrűben dolgozó hajócsavart akar 
tervezni, valószínűleg nem tanulmányozza át a teljes fejezetet, és számára kimaradna 
több olyan összefüggés, amely elengedhetetlen a számítási eljárás egészének 
megértéséhez.  
A vízsugárhajtást és a Kort-gyűrűs propellert alapelvében hasonló propulziós 
rendszernek tekinthetjük. Mindkét propellertípusnál a csőben, illetve a gyűrűben 
elhelyezett hajócsavar egy meghatározható nyomáskülönbséget létesít, amely a vizet 
felgyorsítja a csőben illetve a gyűrűben jelentkező ellenállások ellenében. 
A Kort-gyűrű ideálisan rövid, irányeltérítés nélküli, tehát igen kis ellenállású 
sugárhajtóműként is felfogható, amely a gyűrűn ébredő tolóerő révén lényegesen kisebb 
terhelésű, tehát jobb hatásfokú hajócsavar alkalmazását teszi lehetővé. Bár a teljes 
propeller tervezésének módszere (a megfelelő sugárhajtómű-csőrendszer, illetve a 
megfelelő méretű és típusú gyűrű meghatározása, az optimális csavarátmérő és az 
optimális fordulatszám megállapítása) eltér a két propellertípusnál, a víz 
felgyorsításához szükséges nyomáskülönbséget létrehozó hajócsavar tervezése 
lényegében azonos módon hajtható végre. 
 
A Kort-gyűrűs propeller főméreteinek megválasztása 
A hajó propulziójának előzetes vizsgálatához, a várható üzemi jellemzők 
meghatározásához, továbbá a választott típusú Kort-gyűrűben működő hajócsavar 
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tervezéséhez szükséges főméretek megállapításához a 4.3.2.3.1.2.2 fejezetben említett 
kísérleti eredményeket jól felhasználhatjuk. 
Mint minden más típusú propeller tervezésénél, így a Kort-gyűrűs propeller 
tervezésénél is, az első feladat a hajóba építendő főgép megválasztása. A beépítésre 
alkalmas motortípusok korlátozott számban állnak rendelkezésünkre és az egymáshoz 
legközelebb álló típusok teljesítményei 10-30%-kal különböznek. Így általában csupán 
az elméletileg szükséges motorteljesítményhez közel álló, de azzal nem pontosan 
azonos névleges teljesítményű motort építhetünk be a hajó hajtására. Ez egyúttal azt is 
jelenti, hogy a szükséges teljesítmény értékének előzetes meghatározását elegendő 
csupán közelítőleg elvégeznünk. 
A hajótest főméreteinek birtokában irodalmi adatok (pl. a 4.3.2.4.2.3 ábrában közölt 
Harvald-diagram) alapján felvett szívási illetve sodortényező segítségével 
megállapíthatjuk a propeller szükséges tolóerejét (T), az adott vagy felvett 
hajósebességhez tartozó nyíltvízi hajócsavar haladási sebességet (VA), és az 
alkalmazható legnagyobb hajócsavar átmérőt (Dmax). A rendelkezésünkre álló 
motortípusok és fordulatszám-csökkentő művek adatainak ismeretében a 
megvalósítható csavarfordulatszámokhoz (n) néhány különböző D ≤ Dmax átmérő 
felvételével tolóerő-tényezőt és sebességi tényezőt számolhatunk. 
 

KT = T/(ρn2D4) 
 
 J = VA/(nD) 
 
ahol T [kgm/s2, N] a szükséges tolóerő 

ρ  [kg/m3] a víz sűrűsége 
n  [sec-1] a hajócsavar fordulatszáma 
D [m] a hajócsavar átmérője 
VA [m/s] a gyűrű + csavar együttes haladási sebessége. 

 
Ezeknek segítségével valamely gyűrűs propellertípus sorozat nyíltvízi mérési 
eredményeiből (pl. K.4.55 és K.a.4.55 csavar 19 vagy 19-A gyűrűben, amelyeket a 
4.3.2.3.1.2.2.5, 4.3.2.3.1.2.2.6, 4.3.2.3.1.2.2.7, 4.3.2.3.1.2.2.8, 4.3.2.3.1.2.2.9 és 
4.3.2.3.1.2.2.10 ábra mutat) meghatározhatjuk a propeller által igényelt nyíltvízi 
nyomatékot. 
 

Q’ = KQρn2D5               [kgm2s2, Nm] 
 
Ebből a különböző felvett fordulatszámok és átmérők esetében szükséges 
motorteljesítményt megkapjuk, és ezek közül a legkedvezőbbet kiválaszthatjuk. 
A szükséges motorteljesítmény ismeretében üzembiztonsági, gazdasági megfontolások 
alapján a beépítendő főgép is kiválasztható. 
Közvetlen hajtás esetén az optimális átmérő értékét az adott fordulatszám alapján a 
4.3.2.3.1.2.2.13 ábra segítségével közvetlenül meghatározhatjuk. Az optimálisnál kisebb 
átmérő esetén, ami miatt fordulatszám-módosító hajtómű beépítésére van szükség, az 
optimális fordulatszám értékét legegyszerűbben a különböző fordulatszámok 
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felvételével, az egyes felvett fordulatszámokkal adódó tolóerők összehasonlításával 
állapíthatjuk meg. E célra jól használhatjuk a 4.3.2.3.1.2.2.7, 4.3.2.3.1.2.2.11 és 
4.3.2.3.1.2.2.12 ábrán látható diagramokat. 
Adott fordulatszám, motorteljesítmény és hajósebesség esetén az optimális átmérőt, 
továbbá adott átmérő esetén a várható hatásfokot és tolóerő értékeket a következő 
példában közölt módon határozhatjuk meg. 
 
PÉLDA. Egy kisméretű kétcsavaros folyami tolóhajón a beépített főgépek fékpadi 
teljesítménye tengelyenként PB = 132 LE, N = 500 min-1 hajócsavar fordulatszám 
esetén. A hajó sebessége V = 12 km/h. Az optimális átmérő meghatározásához Taylor 
teljesítménytényezője 
 

BP = nP0,5/VA
2,5 =  490x1250,5/4,42,5 = 134,9 

 
ahol n = N/(1+c) = 500/1,02 = 490 min-1 
 c = 0,02 léptékhatás tényező 

P = (75/76)ηSηRPB(1000/γ) = (75/76)x0,95x1,01x132x(1000/1000) = 125 HP 
ηS = 0,95 a tengelyrendszer mechanikai hatásfoka 
ηR = 1,01 forgási hatásfok 
VA = (1-w)V = (1-0,32)x12x(1/1,852) = 4,4 csomó = 2,26 m/s 
w = 0,32 sodortényező (Harvald diagramból) 

 
A 4.3.2.3.1.2.2.13 ábra szerint változó emelkedésű csavarnál  δ01 =322, állandó 
emelkedésű csavarnál pedig δ02 = 358 adódik. Ezzel az optimális csavarátmérők 
 

D1 = (VA/n)δ01 = (4,4/490)x322 = 2,89 1áb = 0,88 m 
D2 = (4,4/490)x358 = 3,22 1áb = 0,95 m 

 
Tegyük fel, hogy a hajó merülése csak olyan méretű gyűrű alkalmazását teszi lehetővé, 
amelyben legfeljebb 0,8 m átmérőjű hajócsavar fér el. Így a nyíltvízi nyomatéktényező 
 

KQ = Q’/(ρn2D5) = 1.776/(1.000x8,172x0,85) = 0,081 
 
ahol Q’ = (PB/N)716ηRηS = (132/500)x716x1,01x0,95 = 181 mkp = 1.776 kgm2s2 

ρ = 102 kpsec2m-4 = 1.000 kgm-3 
n = 490/60 = 8,17 sec-1 

A sebességtényező 
 
 J = VA/(nD) = 2,26/(8,17x0,8) = 0,346 
 
A K.a.4.55 csavar 19-A gyűrűben mért eredményeiből (4.3.2.3.1.2.2.10 ábra) ehhez a  
KQ-J érték-párhoz P/D = 1,38 névleges emelkedésviszony tartozik. Ehhez az értékhez a 
diagramból 
 

KT = 0,59 és KTg = 0,22 értékeket kapunk.  
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A gyűrűs propeller nyíltvízi hatásfoka így 
 

η0 = (KT/KQ)(J/2π) = 0,59x0,346/(0,081x2π) = 0,401 
 
A gyűrűn ébredő tolóerő és az összes tolóerő hányadosa 
 
 KTg/KT = 0,22/0,59 = 0,37 
 
Összehasonlításként a K.4.55 (változó emelkedésű) hajócsavar 19. számú gyűrűben 
mért mérési eredményei alapján nyert értékeit is közöljük (4.3.2.3.1.2.2.5 és 
4.3.2.3.1.2.2.6 ábra): 
 

KT = 0,61              KTg = 0,23  
 
Ez esetben a nyíltvízi hatásfok értéke: 
 

η0= 0,61x0,346/(0,081x2π)  = 0,414  
 
A gyűrűn ébredő tolóerő és az összes tolóerő hányadosa 
 

KTg/KT = 0,23/0,61 = 0,38 
 
A fenti tolóerő-tényezők segítségével a 
 

T = ρn2D4KT           [N] 
 
összefüggéssel meghatározható tolóerők értékei a következők: 
 

Hajócsavar  állandó   változó 
emelkedésű  emelkedésű 
(Ka.4.55)  (K.4.55) 

Összes tolóerő (T, N)  16.128   16.697  
Gyűrű tolóerő (Tg, N)    6.023     6.298 
Csavar tolóerő (TP, N) 10.103   10.399 
 
Ha a hajó korlátozott merülése nem teszi lehetővé teljes gyűrű kialakítását, akkor az 
alábbi módon kell eljárnunk. (A továbbiakban csak az állandó emelkedésű csavar 
adatait használjuk fel a példa követhetősége érdekében.) 
Tételezzük fel, hogy a hajócsavart 60%-ban (z = 0,60) gyűrű, 40%-ban pedig a hajó 
farából képzett alagút veszi körül. Ez esetben úgy tekinthetjük, mintha a csavar részben 
Kort-gyűrűben, részben hengeres csőben lenne elhelyezve. Ez utóbbi állapotban várható 
nyomaték- és tolóerő-érték meghatározására a 4.3.2.3.1.2.2.5 és 4.3.2.3.1.2.2.8 ábrán 
feltűntetett „vékonyfalú csőben” végzett kísérletek eredményeit használhatjuk. 
Az eredő nyomatéktényező 
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 KQ = zKQ’ + (1-z)KQ’’ 
 
ahol KQ’ a hajócsavar nyomatéktényezője gyűrűben (4.3.2.3.1.2.2.10 ábra)  

KQ’’ pedig ugyanazon emelkedésű csavar nyomatéktényezője vékonyfalú 
csőben (4.3.2.3.1.2.2.8 ábra), azonos sebességi tényezőnél. 

 
A tengely végén rendelkezésre álló nyíltvízi nyomatékkal (Q’) azonos nyomaték-
felvételű hajócsavart kell választanunk, azaz 
 

Q’ = (zKQ’+(1-z)KQ’’)ρn2D5 
 
illetve a 
 

Q’/(ρn2D5) = KQ = zKQ’+(1-z)KQ’’ 
 
egyenlőséget kell kielégítenünk. 
Ha a teljes gyűrűhöz alkalmas 1,38 névleges emelkedésviszonyú csavart választanánk, J 
= 0,346 sebességi tényezőhöz a kétféle diagram alapján a következőket kapjuk: 
 

KQ = zKQ’+(1-z)KQ’’ = 0,6x0,081+0,4x0,093 = 0,0858 ≠ 0,081 
 
ami nagyobb nyomatékfelvételt ad. Próbálkozással kisebb emelkedésű csavarokat 
vizsgálva 1,345 névleges emelkedésnél az egyenlőség helyreáll: 
 

KQ = 0,6x0,0765+0,4x0,088 = 0,081 
 
Így az eredő tolóerő-tényező az 1,345 névleges emelkedéshez J = 0,346 sebességi 
tényezővel a 4.3.2.3.1.2.2.8 és 4.3.2.3.1.2.2.10 ábra szerint: 
 

KT = zKT’+(1-z)KT’’ = 0,6x0,55+0,4x0,49 = 0,53 
 
A gyűrűn ébredő tolóerő tényezője (4.3.2.3.1.2.2.10 ábrából):  
 

KTg = zKTg’ = 0,6x0,215 = 0,13  
 
Így a csavaron ébredő tolóerő: 
 

Tp = (KT-KTg)ρn2D4 = (0,53-0,13)x1.000x8,172x0,84 = 10.938 N 
 
Az összes tolóerő pedig T = 0,53x1.000x8,172x0,84 = 14.519 N 
 
Végül pedig a nyíltvízi propeller-hatásfok       
 

η0 = (KT/KQ)(J/2π) = (0,53x0,346)/(0,081x2π) = 0,36 
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A példában látható számítási eljárással lényegében sorozatmérések alapján 
kiválasztottunk egy hajócsavart és egy Kort gyűrűt, amelyet a korábban már megismert 
módon szilárdságra és kavitációra ellenőrizhetünk. Erre természetesen csak akkor van 
szükség, ha a sorozatcsavar jellemzői számunkra kielégítőek (pl. igénytelen feladatokra 
szánjuk, vagy pedig az üzemi feltételek annyira kiszámíthatatlanok, hogy a hajócsavar 
szinte sohasem fog jó hatásfokkal dolgozni). A szilárdsági ellenőrzést követően meg 
kell vizsgálni, elegendő-e a hajócsavar felületviszonya a kavitáció elkerüléséhez. 
 
A kavitáció határgörbéje. A holland kísérleti intézetben az egyes csavar-, illetve 
gyűrűtípusok vizsgálata során részben kísérleti eredmények, részben elméleti 
megfontolások alapján a gyűrű nélküli csavaroknál ismert Burrill rendszerű 
diagramokhoz hasonló, gyűrűs hajócsavarokra érvényes kavitációs határgörbéket is 
meghatároztak. A 4.3.2.4.2.3.1 ábrán egy ilyen határgörbét láthatunk. A bejelölt pontok, 
melyek segítségével elméleti megfontolások alapján az egyenest meghatározták, igen 
nagy szóródást mutatnak, tehát a kavitáció határhelyzetének megállapítása a diagram 
alapján elég durva közelítésnek tekinthető. 
 

4.3.2.4.2.3.1 ábra A kavitáció 
határgörbéje Kort gyűrűs 
csavarokhoz 
 
Mint ismeretes, a gyűrű nélküli 
csavarokra adott Burrill 
rendszerű görbék segítségével is 
csak optimális átmérőjű, 
közepesen terhelt hajócsavarokra 
határozhatjuk meg megbízhatóan 
a kavitáció határhelyzetét, ezért a 
hazai tervezések során gyakori, 
korlátozott átmérőjű, nagy 
terhelésű hajócsavaroknál már 

bizonytalan a diagram használhatósága. Így a közepesnél nagyobb csavarterheléseknél 
vagy az optimálisnál kisebb csavarátmérőknél ajánlatos a csavar tervezése során 
részletesen vizsgálni a kavitáció elkerülésének feltételeit. 
 
A kiindulási adatok meghatározása 
 
A propeller rendszer (hajócsavar plusz gyűrű illetve cső) hajócsavarjának 
szárnymetszeteihez, azok részletes tervezéséhez az alábbi kiindulási adatokra van 
szükségünk: 
1. a hajócsavar átmérője       D [m], 
2. a csavarszárny csúcsa és a cső ill. gyűrű belső fala közötti rés  C [mm], 
3. a csavar fordulatszáma       n [sec-1], 
4. a csavar szárnyszáma       Z, 
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5. a hajócsavar haladási sebessége      VA [msec-1], 
6. a csavar által elméletileg biztosítandó nyomáskülönbség  Δpe [Nm-2], 
7. a csavarkörön átáramló víz tengelyirányú átlagsebessége  Va [msec-1]. 
 
Az első öt adatot a propeller előzetes tervezése során, a megvalósítható optimális 
viszonyok biztosítása érdekében már meghatároztuk (ld. példa).  
A csavar által kifejtendő nyomáskülönbség értékét sugárhajtómű esetén a csőrendszerre 
felírható Bernoulli egyenletből nyerhetjük. A szükséges tolóerő kifejtéséhez 
biztosítandó Q [m3sec-1] vízmennyiségből pedig a csavarkörön átáramló víz 
tengelyirányú átlagsebessége számítható 
 

Va = 4Q/(π(D2-d2)) 
 
ahol d a csavar agyának átmérője. 
 

4.3.2.4.2.3.2 ábra K.4.55 
hajócsavar nyíltvízi 
jellemzői vékonyfalú 
csőben 
 
Kort-gyűrűben működő 
csavaroknál a 
nyomáskülönbség elméleti 
értékét az előzetes tervezés 
során, módszeres 
modellkísérleti 
eredmények 
felhasználásával 
meghatározott csavar-
tolóerő (Tp) értékéből 

számíthatjuk: 
 

Δpe = 4Tp/(π(D2-d2)) [Nm-2] 
 
A Kort-gyűrűs propellerekkel végzett modellkísérlet sorozatok során – a gyűrű változó 
keresztmetszete miatt – nem tudták közvetlenül mérni a csavarkörön átáramló víz 
átlagsebességét. Ezért a gyűrűben alkalmazott csavarokat vékonyfalu csőben vontatva 
vizsgálták. Nyilvánvaló, hogy egy csavaron azonos fordulatszám és azonos 
tengelyirányú vízsebesség esetében azonos erőhatások lépnek fel. Így a Kort-gyűrűben 
működő csavar körén átáramló víz sebessége azonos a vékonyfalu csőben működő, 
ugyanazon csavarnál mérhető, a hajócsavar által létrehozott sebességgel, amennyiben a 
tolóerő és a fordulatszám mindkét esetben azonos. 
A holland hajókísérleti intézetben végzett sorozatmérések eredményeiből készültek az 
4.3.2.4.2.3.2 és 4.3.2.4.2.3.3 ábrán látható diagramok. A kísérletek során mérték a 
vékonyfalú csőben elhelyezett csavar fordulatszámát (n), tolóerejét (Tp) és a csőben 
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átáramló víz átlagos sebességét (Va). A diagramokban ezen mért eredményekből alkotott 
tényezők szerepelnek. A 
 

Ja = Va/nD 
 
sebességi tényező függvényében különböző névleges emelkedésű csavarok 
 
  KTp = Tp/ρn2D4 
 
csavar-tolóerő tényezőit ábrázolták. 
 

4.3.2.4.2.3.3 ábra K.a.4.55 
hajócsavar nyíltvízi 
jellemzői vékonyfalú 
csőben 
 
A Kort-gyűrűs propeller 
előzetes tervezése során 
nyert adatokból ismerjük a 
feladatunknak megfelelő 
sorozatcsavar névleges 
emelkedésviszonyát (P/D) 
és a csavar-tolóerő tényező 

értékét. Így a 4.3.2.4.2.3.2 és 4.3.2.4.2.3.3 ábra segítségével az adott KTp értékhez a P/D 
függvényében leolvashatjuk a Ja értékét, s ezzel a csavar által létrehozott tengelyirányú 
vízsebességek átlagos értéke számítható: 
 

Vai = JanD    illetve VA levonása után   
 
Va = Vai - VA 

 
A szárnymetszetek által biztosítandó felhajtóerő-tényezők meghatározása 
A szárnycsúcs és a szárnyat körülvevő fal (gyűrű vagy cső belső fala) között viszonylag 
nagyobb rést alkalmazunk, mint amit az említett modelleknél találhatunk. Emiatt a 
résveszteségek is nagyobbak lesznek mint a modellnél. Így a modellkísérlet eredményei 
alapján számított „elméleti” Δpe nyomáskülönbségnél nagyobb átlagos 
nyomáskülönbséget kell előírnunk. A Kort-gyűrűs propellerekkel végzett kutatómunka 
során a rés hatását is vizsgálták. A Kort-gyűrűben működő hajócsavar kiindulási 
adatainak meghatározásához felhasznált kísérletsorozatnál alkalmazott minimális résnél 
nagyobb rések esetére a hatásfok mért százalékos csökkenését diagramban is közölték 
(ld. 4.3.2.3.1.2.2.4 ábra). A diagramból a valóságos csavarnál alkalmazandó résnek a 
modell méreteire átszámolt mérete alapján leolvasható Δη0/η0 értékkel 
meghatározhatjuk a hajócsavar által biztosítandó valóságos nyomáskülönbséget: 
 

Δp0 = (l+(Δη0/η0))Δpe 
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A jelenleg szokásos résméreteknél (1,60 m átmérőnél pl. 10 mm rés, ami 0,24 m 
átmérőnél 2,65 mm-es résnek felel meg) a relatív hatásfokcsökkenés Δη0/η0 = 0,02 
körüli értékű, s így általában 
 

Δp0 = 1,02Δpe 
 
közelítéssel számolhatunk. 
Az r sugáron levő dr vastagságú szárnymetszet által létrehozandó nyomáskülönbség a 
4.3.2.4.2.1.1 ábra jelöléseivel: 
 

Δp0 = ZdTp/(2πrdr) = (dLcosβi-dDsinβi/(2πrdr))Z        
 
ahol dL = a szárnyszelvényen fellépő felhajtóerő  

dD = a profilellenállás  
Z = a szárnyak száma 
 

Az ε = dD/dL  siklószám bevezetésével 
 

Δp0 = dL(cosβi-εsinβi)Z/(2πrdr) 
 
A különböző sugarú szárnymetszeteknél adódó dL, βi és ε értékek általában olyan 
tartományba esnek, hogy csaknem minden esetben felírhatjuk az agytól a szárnycsúcsig 
valamennyi értékre következő megközelítő összefüggést: 
 

∫dLεsinβidr/∫dLεcosβidr ≅ 0,02 
 
Így, ha a szárnymetszetek veszteségeit a számítási munka egyszerűsítése érdekében a 
tervezés ezen szakaszában még nem kívánjuk figyelembe venni, az alábbi közelítést 
alkalmazhatjuk: 
 

1,02Δp0 = (dLcosβi/(2rπdr)Z = Δp 
 
azaz a veszteségek ellensúlyozására a kifejtendő nyomáskülönbséget 2%-kal 
megnöveljük. A számítások során a későbbiekben pontosan figyelembe fogjuk venni a 
profilveszteségeket is, tehát eredményeinket ez a közelítés nem befolyásolja. 
A számítás megkezdésekor figyelembe veendő nyomáskülönbséget az elméleti 
nyomáskülönbségbő1 a 
 

Δp = (l+(Δη0/η0))Δpe 
 
összefüggéssel kaphatjuk, illetve a szokásos résméretekkel az előzőkben említettek 
szerint 
 

Δp = 1,02(1,02Δpe) ≅ 1,04Δpe 
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értékkel számolhatunk. 
Vízsugárhajtás esetén valamennyi szárnymetszetnél azonos nyomáskülönbséget 
írhatunk elő. Kort-gyűrűs csavarok esetében viszont, ha a kísérleti eredményekből 
meghatározott gyűrűtolóerő-értéket el akarjuk érni, akkor a kísérletsorozat tervezésénél 
felvett nyomáseloszlást kell biztosítanunk. 
A 4.3.2.4.2.3.2 ábrában közölt mérési adatokkal rendelkező K.4.55 jelű változó 
emelkedésű csavar esetén az egyes x = r/R szárnymetszeteknél (ahol r a szárnymetszet 
sugara, R a teljes hajócsavar sugara) a megvalósítandó nyomáskülönbség 
 

Δpx = kΔp 
 
ahol k értéke a szárnytőben x = 0,2-nél 1/3 ; x = 0,5-nél 1,00 (közben lineárisan 
változó), x = 0,6 és ennél nagyobb sugaraknál 1,09 állandó. 
 

4.3.2.4.2.3.4 ábra Az axiális 
sebesség eloszlása különböző 
gyűrűhosszaknál 
 
Nagy terhelésű propeller esetén, 
ha a tervezés későbbi lépései 
során azt találjuk, hogy a szárny 
csúcsánál kavitáció-veszéllyel 
kell számolnunk, akkor ennek 
elkerülésére vagy csökkentésére 
a szárnycsúcs közelében kisebb k 
értéket is választhatunk. Ekkor 
azonban figyelembe kell 
vennünk, hogy a gyűrű fala 

közelében kisebb helyi axiális sebességek jönnek létre, tehát a gyűrűn ébredő tolóerő 
csökken. 
A k értékeket minden esetben úgy kell választanunk, hogy a 
 

Δp(π/4)(D2-d2) = ∫kΔp2πrdr (integrálási intervallum d/2 és D/2 között) 
 
egyenlőség továbbra is fennálljon.  
Az egyenlet baloldalán a szokásos d = 0,2D értékkel számolva, a jobboldalon a Simpson 
szabály szerinti grafikus integrálással közelítve azt kapjuk, hogy                                                 
 

Δp(π/4)0,96D2 = 
 
= (2/3)(D2/40)2πΔpΣ(αkx) (ahol α a Simpson szorzó) 
 

Ennek alapján láthatjuk, hogy biztosítanunk kell a 
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Σ(αkx) = 7,2 
 
egyenlőséget, illetve a szokásostól eltérő agyviszony esetében a 
 

Σ(αkx) = 7,5(1-(d/D)2) 
 
egyenlőséget. 
 

4.3.2.4.2.3.5 ábra Az axiális 
sebesség eloszlása K.4.55 
csavarnál 
 
A holland hajókísérleti 
intézetben vizsgált és a 
4.3.2.4.2.3.3 ábrán közölt mérési 
adatokkal rendelkező K.a.4.55 
jelű állandó emelkedésű 
hajócsavarnál a 
nyomáskülönbség értéke minden 
szárnymetszetnél azonos volt. 
Így a K.4.55 csavarnál 
alkalmazott nyomáseloszlás és a 
sugár mentén állandó értékű 
nyomás között felvett 
nyomáseloszlás esetén a gyűrűn 
ébredő tolóerő nagyságát 
becsülhetjük a kétféle csavarral 
végzett modellkísérlet sorozat 
diagramjaiból meghatározható 
gyűrű-tolóerők közötti 

interpolálás útján. 
A K.4.55 jelű csavarnál a változó nyomáseloszlás miatt az egyes szárnymetszeteknél 
fellépő axiális sebesség Vax is változik a sugár mentén. A sebesség eloszlását különböző 
hosszúságú gyűrűknél a 4.3.2.4.2.3.4 ábrán láthatjuk. Az l/D = 0,5 hosszviszonyszámú 
gyűrű esetére – tervezési célokra – készítették a 4.3.2.4.2.3.5 ábrát. A diagramokban VA 
a propeller (gyűrű és csavar együttes) nyíltvízi haladási sebessége. 
Állandó nyomáskülönbség előírása esetén Vax =Va állandó értékkel számolhatunk (pl. 
sugárhajtásnál). 
Az egyes szárnymetszetekre az axiális sebességet (Vax) és a kerületi sebességet (xRω) 
meghatározva a 4.3.2.4.2.1.1 ábrán látható sebességsokszöget is meghatároztuk, mivel 
tudjuk, hogy a 0,5U indukált sebesség iránya merőleges az eredő sebességre. A 
sebességek és a metszet által biztosítandó Δpx nyomáskülönbség ismeretében a 
szükséges felhajtóerő-tényezőt így már meghatározhatjuk. 
A profilellenállást az előzők szerint figyelmen kívül hagyhatjuk (figyelembe vételére a 
nyomáskülönbséget már megnöveltük) s alkalmazhatjuk a veszteségmentes áramlásra 
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érvényes 
 

Γ = 2πrUT/Z 
 
összefüggést. Mivel az örvény     
 

Γ = dL/ρV 
 
felírhatjuk, hogy a szárnymetszeten fellépő felhajtóerő 
 

dL = ρV2πrUT/Z  
 
Ezzel a nyomáskülönbség   
 

Δpx = ZdLcosβi/2πrdr = ρVUTcosβi 
 
A 4.3.2.4.2.1.1 ábra szerint 
 

Vcosβi = rω-0,5UT 
 
így 
 

Δpx = ρ(rω-0,5UT)UT 
 
azaz 
 

2Δpx/ρ = 2UTrω-UT
2 

 
A jobboldalt teljes négyzetté alakítva 
 

(rω)2-(2Δpx/ρ) = (rω)2-2UTrω+UT
2 

 
majd gyökvonás és rendezés után az indukált sebesség kerületi összetevője: 
 

UT = rω-((rω)2-(2Δpx/ρ))1/2 
 
Ezzel a βi szög értéke számítható         
 

βi = arctg(Vax/(rω-0,5UT) 
 
Így kiszámíthatjuk az egyes szárnymetszetekre az elemi felhajtóerő értékeit  
 

dL/dr = 2πrΔpx/(Zcosβi) = (Dπ/Z)(Δpx/cosβi) 
 
A torló-nyomás: 



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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. kiadás 2012.                            4.3.2.4 Hajócsavar-tervezés 4.3.2.4.2 Örvényelmélet 

49 

 
0,5ρV2 = 0,5ρ(Vax/sinβi)2 

 
A szokásos értelmezésű felhajtóerő-tényezővel számolva (ahol c = a szárnymetszet 
húrhosszúsága), a felhajtóerő-tényező 
 

CL = dL/(0,5ρV2cdr), illetve CLc = (dL/dr)(2/(ρV2)) 
 
összefüggéshez jutunk. A felhajtóerő-tényező és a profil húrhosszának szorzata adott 
sebességek esetén a profil hidrodinamikai tulajdonságait egyértelműen meghatározza. 
 
A szárnymetszetek hidrodinamikai számítása 
A számítás a korábbiak szerint az alábbi formátumban végezhető el leghatékonyabban. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
x rω k Δpx (2/ρ)Δpx (rω)2 (rω)2-(2/ρ)Δpx ((rω)2-(2/ρ)Δpx)1/2 UT rω-(1/2)UT Vax/Va 

0,2           
0,3           
0,4           
0,5           
0,6           
0,7           
0,8           
0,9           
1,0           
 
1. x = r/R 
2. rω = Rωx = Rω[1] 
3. k nyomáseloszlás tényezője a sugár mentén (K.4.55 csavarnál a k értéke a 
szárnytőben x = 0,2-nél 1/3 ; x = 0,5-nél 1,00, közben lineárisan változó, x = 0,6 és 
ennél nagyobb sugaraknál 1,09 állandó) 
4. Δpx = kΔpe = Δpe[3] 
5. (2/ρ)Δpx = (2/ρ)[4] (UT számításához) 
6. (rω)2 = [2]2 (UT számításához) 
7. (rω)2-(2/ρ)Δpx = [6]-[5] (UT számításához) 
8. ((rω)2-(2/ρ)Δpx)1/2 = [7]1/2 
9. Indukált sebesség kerületi összetevője UT = rω-((rω)2-(2Δpx/ρ))1/2 = [2]-[8] 
10. rω-(1/2)UT = [2]-½[9] 
11. Axiális sebességeloszlás Vax/Va 4.3.2.4.2.3.4 ábra alapján 
 

12a 12b 12c 12d 13 14 15 16 17 
tgβi βi cosβi sinβi Dπx/Z V V2 0,5ρV2 CLc 

 
12.a tgβi = Vax/(rω-(UT/2)) = Va[11]/[10] 
12.b βi = arctg[12] 
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12.c cosβi = cos[12b] 
12.d sinβi = sin[12b] 
13. Dπx/Z = (Dπ/Z)[1] 
14. V = Vax/sinβi = Va([11]/[12d]) 
15. V2 = [14]2 
16. Torló-nyomás 0,5ρV2 = 0,5ρ[15] 
17. CLc = (Dπx/z)(Δpx/(0,5ρV2cosβi)) = [4][13]/([16][12c]) 
 
A számítás többi lépése megegyezik a homogén sodoreloszlású hajócsavarok 
számításának menetével, mindössze annyi különbség lehet, hogy a centrifugális erőből 
eredő feszültség számítása egyszerűbb, mert a gyűrűben dolgozó hajócsavaroknál csak a 
legritkább esetben fordul elő hátrahajlás. 
A tengelyre merőleges alkotójú szárnyaknál a centrifugális erő csak húzásra 
veszi igénybe az egyes keresztmetszeteket. A vizsgált keresztmetszettől a szárny 
csúcsáig terjedő szárnyrész súlyának és súlypontjának becslésével a centrifugális erő, 
majd a vizsgált keresztmetszet várható felületének felvételével az általa okozott 
húzófeszültség σC értéke meghatározható. Így a 
 

t2c = 11,85M/(σM+σC) 
 
és a 
 

t2c = 11,25M/(σM-σC) 
 
összefüggéseket írhatjuk fel. A két összefüggésből, ha 
 

σC < 0,0724σM 
 
akkor a méretezésnél a nyomófeszültség az irányadó, és így az első összefüggést kell 
alkalmaznunk. Ha 
 

σC > 0,0724σM 
 
akkor a húzófeszültség lesz nagyobb, tehát a második összefüggéssel kell 
meghatároznunk az egyes szárnymetszetek szilárdságilag szükséges t2c értékét. 
 
A hajócsavar rajzának elkészítése a 4.3.2.2.2 fejezet ill. 4.3.2.2.2.1 ábra szerint 
történhet. 
 
4.3.2.4.3 Hajócsavar-számítási előírások osztályozó intézeteknél 
 
A hajóosztályozó intézetek közül többen saját előírásokat fogalmaznak meg a 
hajótestnek a hajócsavarok körül kialakított szerkezetére, a hajócsavarok tervezésére, 
anyagára, a szárnyak szilárdsági ellenőrzésére, stb. Ezek általában nem adnak azonos 
eredményt, ha összehasonlítjuk őket. Azonban az osztályozó intézetek alapvető 
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törekvésével összhangban vannak, pontosan azzal, hogy a biztonság az a szempont, 
amelyet legkevésbé lehet figyelmen kívül hagyni. 
 
4.3.2.4.3.1 A Germanischer Lloyd intézet legfontosabb hajócsavar előírásai 
 
4.3.2.4.3.1.1 A hajócsavarszárny szilárdsági méretezése (tengeri hajóknál, I - Part 

1 GL 2009 Section 6 Propeller Chapter 2) 
 
Az alábbiakban az ábrák és táblázatok számozása a GL előírásainak felel meg. 

 
Előzetes 
követelmények. A 
hajó hajtására 
szolgáló 300 kW 
feletti teljesítményű 
főgép-berendezések 
és az 500 kW feletti 
teljesítményű 
sugárkormányok 
tervrajzait az 
általános elrendezési 
rajzokkal együtt be 
kell nyújtani az 
osztályozó intézetnek 
ellenőrzésre. 
A hajócsavarokat 
tengervízálló öntött 
színesfém vagy 

öntött acél ötvözetekből kell gyártani, amelyek minimális szakítószilárdsága 440 
N/mm2. A hajócsavarszárnyak szilárdsági méretezésénél figyelembe vett 
követelmények kielégítése érdekében az öntött színesfém vagy acél ötvözetnek ki kell 
állnia a 108 ciklusból álló kifáradási próbát is, ahol a váltakozó hajlítófeszültségek 
megközelítően a minimális szakítószilárdságnak kb. 20%-át teszik ki 3%-os NaCl 
oldatban azzal a feltételezéssel, hogy a váltakozó feszültséggel szembeni kifáradási 
szilárdság nem lesz kisebb természetes tengervízben, mint a 3%-os NaCl oldatban mért 
érték 65%-a. 
A hajócsavar szárnyvastagságának számítása. Az egybeöntött hajócsavarok esetében a 
szárnyszelvény maximális vastagságának a 0,25R és 0,6R sugáron el kell érnie a 
következő képlet szerinti értéket. 
 

t ≥ K0xkxK1xCGxCdyn 
 
ahol K0 = 1+(ecosα/H)+n2/15.000 

k a 6.2 táblázat szerint 
K1 = ((105Pw((2(D/Hm)cosα+sinα))/(n2BzCwcos2ε)))1/2 
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Pw = a hajócsavart meghajtó főgép teljesítménye [kW] 
D = a hajócsavar átmérője [mm] = 2R 

Hm = a tolóoldal közepes emelkedése változó emelkedés esetén [mm] = Σ(RBH)/Σ(RB) 
 

 
ahol R, B és H az egyes szelvények 
megfelelő méretei 
 
α = a szelvény emelkedési szöge a 
0,25R, 0,35R és 0,6R sugárnál [°] 
α0,25 = arctan(1,27H/D) 
α0,35 = arctan(0,91H/D) 
α0,6 = arctan(0, 53H/D) 
n2 = a hajócsavar fordulatszáma [min-1] 
B = a szelvények kifejtett 
szárnyszélessége hengerpaláston mérve 
a 0,25R, 0,35R és 0,6R sugárnál [mm] 
z = szárnyszám 

Cw = a hajócsavar anyagának 
jellemzője a 6.1 táblázat szerint 
ε = a tolóoldali szárnyalkotó és a 
tengelyre merőleges egyenes által 

bezárt szög (hátrahajlás) [°] 
CG = mérettényező = ((f1+D/1.000)/12,2)1/2 
σmax/σm = f2ET+1 
ET =4,3x10-9(VSn2(1-w)D3/T) 

VS = a hajó sebessége [csomó] 
w = sodortényező 
T = a hajócsavar tolóereje [N] 
 
CG ki kell, hogy elégítse a  következő 
feltételt: 1,1≥CG≥0,85 
f1 = 7,2 egybeöntött hajócsavaroknál 
    = 6,2 állítható emelkedésű vagy szerelt 
szárnyú hajócsavaroknál 
Cdyn = dinamikai tényező = 
        = ((σmax/σm-0,8)/0,7)1/2 ≥1,0 

ha σmax/σm ≥1,5 
egyébként Cdyn = 1,0 

σmax/σm értéke általában a részletes 
számításból származik. Ha kivételes esetben 
nincs ilyen számítás, a feszültséghányadost 
(biztonsági tényezőt) a következő képlettel 
lehet kiszámítani. 
f2 = 0,4÷0,6 egycsavaros hajóknál, a kisebb 
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értékeket kell választani olyan farkialakításnál, amikor elegendő a távolság a 
hajócsavarszárny csúcsa és a hajótest között és nincs kormánysarkantyú, 
a nagyobb értékeket pedig ellenkező esetben. A közbenső értékek értelemszerűen 
választhatóak. 
     = 0,2 kétcsavaros hajóknál 
 
Kiegyensúlyozás és vizsgálatok 
KIEGYENSÚLYOZÁS Mind az egybeöntött hajócsavarokon, mind az állítható és 
szerelt szárnyú hajócsavarok szárnyain a tengelyre való felszerelés előtt sztatikusan ki 
kell egyenlíteni. Az állítható és szerelt szárnyú hajócsavarok szárnyainak tömegeltérése 
nem lehet több, mint 1,5%. 
 
VIZSGÁLATOK 
Mind az egybeöntött hajócsavarokat, mind az állítható és szerelt szárnyú hajócsavarokat 
rendszerben be kell mutatni a GL intézetnek végső ellenőrzésre és a méretek 
ellenőrzésére. 
A GL intézet fenntartja a jogot arra, hogy roncsolás-mentes vizsgálatot írjon elő felszíni 
repedések és öntési hibák kimutatásához. Az állítható szárnyú hajócsavarok rendszerét 
ezen felül nyomás-, szivárgási és működési próbáknak kell alávetni. 
 
4.3.2.4.3.1.1 A hajócsavar beépítésére vonatkozó előírások (tengeri hajók, I - Part 

1 GL2009 Section 13 Stem and Sternframe Structures Chapter 1) 
 
A hajócsavar beépítési mélységére vonatkozó előírás  
 

d0,9 ≥ 0,004ndp
3((v0(1-sin(0,75γ(0,5+(zB/xF)))))/D)1/2 [m] 

 
A hajócsavar beépítésénél ajánlatos a fenti magassági 
méretet betartani, ahol a hajócsavar d0,9 vízfelszín alatti 
távolsága a 0,9R sugáron levő szelvényre vonatkozik a 
13.1 ábra értelmében.  
 
Ahol R = a hajócsavar sugara 

v0 = a hajó sebessége [csomó] 
n = a hajócsavar fordulatszáma [min-1] 
D = a hajó maximális vízkiszorítása [t] 

 
dp = a hajócsavar átmérője [m] 
γ = a hajócsavarszárny íveltségi szöge a 13.2 ábra 

értelmében [°],  
zB = a kormányállás-fedélzet magassága a szabadoldal-

fedélzet felett [m] 
xF = a kormányállás mellső válaszfalának távolsága a 

hajófar hátsó szélső pontjától a 13.1 ábra szerint [m]. 


