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

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. kiadás 2012.                                                    4.3.3 Különleges propulziós eszközök 

4.3.3 Különleges propulziós eszközök 
 
A hajócsavartól eltérő propulziós eszközök kialakulása 
A hajók mechanikus eszközökkel történő hajtása a legrégibb idők óta foglalkoztatta az 
embereket, és több-kevesebb sikerrel meg is valósítottak valamilyen elgondolást. A 
külső energiaforrásoktól eltekintve, mint a partról történő vontatás, a sekélyvízi 
járművek továbbítása a mederfenékre támaszkodó eszközökkel (csáklya, zuhatagi 
vontatók mederlánca, stb.), vagy a vitorla, amely szinte egyeduralkodó volt majdnem 
egy évezredig, és napjainkban is kiváló propulziós forma sport-, luxus- és kiképző hajók 
esetében, a következő propulziós-eszköz típusok alakultak ki az idők folyamán. 
1.  Hajócsavar, ezzel az előző fejezetben kimerítően foglalkoztunk. 
2.  Reakcióerő elvén működő eszközök: 
- evező, amely a legősibb propulziós eszköz, és megfelelő konstrukció  
    illetve munkaszervezés esetén (bár a szakszervezetek nem nagyon  
    érthettek egyet ezzel a gályákon alkalmazott szervezettséget illetően) a    
leghatékonyabb eszköz is, 
- az evező elvén működő lapátkerék; ennek két típusa terjedt el, az                
amerikai folyami hajókon a hajófarra szerelt farkerék és a világ többi                   
részén, elsősorban Európában tökéletesre fejlesztett oldalsó lapátkerék, 
- sugárhajtás, ahol a szivattyúval felgyorsított közeg energiáját alakítják    
               tolóerővé, a vízsugarat vagy a víz alatt, vagy a vízfelszín felett lövik 
ki. 
3.  Függőleges tengelyű propulziós eszközök: 
- Voith-Schneider propeller, 
- Kirsten-Boeing propeller. 
Ezeket más néven cikloidális propellereknek is nevezik, mivel a szárnyak középpontja 
egy külső koordináta-rendszerhez viszonyítva ciklois görbét ír le. 
 
A felsorolt propulziós eszközök jelentősége nagyon eltérő. A kifejlesztése óta épített 
hajók döntő többségénél a hajócsavar volt az az eszköz, amelyhez a tervezők magától 
értetődő természetességgel nyúltak. Utána azonban a lapátkerék foglalja el a második 
helyet. Az összes többi eszköz csak perifériális, de vannak olyan részterületek, ahol 
nem is lehet máshoz fordulni, mint egy adott eszközhöz (pl. sekélyvízi, mocsaras 
területen a vízsugárhajtás minden hátránya ellenére a legmegfelelőbb), ezért ezek 
jelentőségét nem szabad lebecsülni. Ismertetésüknél ezért inkább a fontossági sorrendet 
követjük. 
 
Mivel a gépi hajóhajtás kifejlődése a gőzgépnek hajókon való alkalmazhatóságával függ 
össze, a gőzgép jellemzői határozták meg a propulziós eszköz paramétereit. Az első 
dokumentálhatóan gépi propulzió az 1783-as évre datálódik, Lyonban Claude de 
Jouffroy D’Abbans márki épített be a Pyroscaphe névre átkeresztelt 44-méteres vitorlás 
hajótestbe egy mindkét irányban működő fekvő hengeres gőzgépet, amely a hajó két 
oldalán elhelyezett lapátkerekeket hajtotta. A hajó képes volt a Rhone folyón ár 
ellenében felfelé haladni. 
A második olyan kísérlet, amelyet gőzhajtású hajóval végeztek, Amerikában zajlott le, 
amely akkor már benne volt a függetlenségi háborúban. A philadelphiai John Fitch 
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1785-től kezdve próbálkozott hasonlóval, de fáradozása csak később járt haszonnal. 
Első kísérletében egy kis 18-méteres hajót hajtott meg olyan propulziós eszközzel, 
amely a hajó mögött volt felszerelve, és leginkább kacsalábakkal lehetett azonosítani. 
Experiment nevű hajójával menetrendszerű járatot létesített két közeli pont között. 
 
A hajócsavar mai páratlan sikere ellenére nem könnyen hódította meg a gépi propulzió 
területét. Mivel főként a hadihajók épültek gépi meghajtással, a haditengerészet 
határozta meg ezt a folyamatot, Amerikában gyorsabb volt a hajócsavar térhódítása, 
mint Angliában, az akkori másik nagy tengeri hatalom területén. A lapátkerék azonban 
a mai napig nem veszítette el jelentőségét. 
 
4.3.3.1 Voith-Schneider propeller 
 
Működési elv 
A Voith-Schneider propeller azt az elvet használja ki a gyakorlatban, hogy egy 
hidrodinamikai szárnyprofilon ébredő erők egy párhuzamos áramvonalakkal 
jellemezhető (lamináris jellegű) folyadékáramlásban a szárnyprofil húrjának 
(alapvonalának) és az áramlás áramvonalainak egymáshoz képest mérhető szögétől (a 
megfúvási szögtől) függnek. A húr irányából érkező áramlás a szárnymetszeten nem 
ébreszt felhajtóerőt, az ellenálláserő pedig a lehető legkisebb. Akkor ébred optimális 
értékű felhajtóerő a profilon, ha az α megfúvási szög a VA sebességből (ebben az 
esetben t = 0 és w = 0, tehát VA = VS) és a szárnyprofil haladási (kerületi) sebességéből 
felrajzolható sebességi háromszögben olyan értékű, amelynél az eredő sebesség 
húrirányú (ld. 4.3.2.2.15 ábra). 
 
A Voith-Schneider propeller szárnyain uralkodó erő- és sebességviszonyokat a 
következő ábra mutatja. 

 
4.3.3.1.1 ábra  A Voith-Schneider propeller sebesség- és erőviszonyai 
 
A függőleges tengely körül állandó fordulatszámmal forgó profilos szárnyak állásszöge 
minden fordulat alatt egyszer felveszi az N vezérlési pont által meghatározott két szélső 
helyzetet és a közbenső negyed fordulatoknál a semleges helyzetet. 
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Álló helyzetben a propeller N vezérlési pontja egybeesik az O tengelyponttal. A rajzon 
a szárnymetszeteket nulla ferdeségi szöggel ábrázoltuk, de az valójában olyan 
szögérték, amikor a profilon nem ébred felhajtóerő, az ellenálláserő pedig minimális. 
Amennyiben a hajó mozog, ezt a sebességet a vezérléssel korrigálják, tehát olyankor az 
N és O pont nem teljesen esik egybe ahhoz, hogy a propeller ne hozzon létre tolóerőt. 
Ilyen helyzet lehetséges, ha folyami hajónak kell a parthoz viszonyítva álló helyzetben 
maradnia. 
A szárnyak szögelfordulása az ábrán el van túlozva, az elfordulás mindössze 2-3 fokot 
tesz ki. Az N vezérlőpont a vonalkázott belső körön belül mozoghat tetszőlegesen (a kör 
mérete is túlzott a rajzon). Az N pontból a szárnymetszet súlypontjába húzott sugár 
merőleges a szárnymetszet húrjára, a vezérlőpont helyzete szabja meg, hogy a szárny 
melyik ponton veszi fel a beállított maximális szögelfordulás értékét, tehát a szárnyon 
hol ébred a legnagyobb felhajtó- és ellenálláserő. 
A szárnyakon áramló víz sebessége a hajó VS haladási sebességének és a vk kerületi 
sebességnek az eredője. A vR eredő sebességet a szárnyak pozíciójára jellemző 
sebességi háromszögek adják ki. Amennyiben az N vezérlőpont a semleges helyzetből 
ki van térítve, az eredő sebesség hatására a szárnyakon a két semleges pontot kivéve 
felhajtóerő és ellenálláserő ébred. Ezek eredője tolóerőre és oldalirányú erőre bontható, 
az utóbbiak valamennyi szárnyat figyelembe véve minden pillanatban kiegyenlítik 
egymást. A sebességi háromszögeket és a szárnymetszeteken ébredő erőket csak az 
előremeneti ábrán rajzoltuk meg, de értelemszerűen valamennyi vezérlési állapotra 
felrajzolhatóak. A sebességi háromszögekből a propeller által létrehozott 
sebességnövekedést azért lehet kihagyni, mert a vk sebességkomponens sokkal nagyobb 
a VS komponensnél, ezért a 4.3.2.2.4.1 ábrához képest a sebességi háromszögek sokkal 
laposabbak, a megfúvási szögben alig okoz eltérést az U sebesség elhanyagolása. 
Előremenetben a körpályán haladó szárny a bal- és jobboldali ponton semleges 
helyzetet vesz fel, nem ébred rajta felhajtóerő, az ellenálláserőt baloldalt a vk és VS 
sebességek különbözete, jobboldalt azok összege határozza meg. A vezérlőpont a 
hajóorr felé eső szélső pontban a profilnak olyan beállási szöget diktál, ahol a megfúvás 
szöge pozitív, a nyomás értéke a profil belső oldalán (a tolóoldalon) nagyobb. A 
felhajtóerő és az ellenálláserő eredője nem pontosan a hajó hossztengelyével egyezik 
meg, de látható, hogy az ellenkező pozícióban, a hajófar felé eső szélső pontban a 
szárnymetszet beállási szöge negatív, ezért a profilon keletkező ellenálláserő a hajóorr 
felé eső szárny oldalirányú erejét kiegyenlíti. A far felé eső szélső pontban a profilon 
ébredő felhajtóerő kisebb, mint az ellenkező pontban levő szárnymetszeten, mivel a 
szárnyprofil hátoldalán lesz nyomásnövekedés, és ez rosszabb hatásfokot eredményez. 
A vezérlőpont mozgatásával a propeller tetszőleges irányú tolóerőt képes létrehozni, a 
hajó akár oldalirányú mozgásra is képes. 
Ha az N vezérlőpontot a vezérlőkör kerületén mozgatjuk, a tolóerő maximális értékű, 
iránya változik. Az N pont sugáron történő mozgatása állandó irányú, de növekvő vagy 
csökkenő tolóerőt eredményez. 
 
A következő ábra a Voith-Schneider propeller egy uszonyának valóságos pályáját 
ábrázolja, amely olyan ciklois, amelyet a legördülő kör kerületén kívül elhelyezkedő 
pont ír le. 
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4.3.3.1.2 ábra  A Voith-Schneider propeller uszonyainak ciklois pályája 
 
Üzemi jellemzők és beépítési lehetőségek 
A Voith-Schneider propeller az ismertetett működési elveknek köszönhetően nagyon jól 
kezelhető és ugyanakkor sokoldalú propulziós eszköz. 
A propulziós főgép állandó fordulatszámmal forog, a csavarnak átadott nyomaték 
azonban a vezérlési pont beállítása szerint nulla és a maximális érték között változhat. 
Ennek fő előnye az, hogy a csavar indítása nem lökésszerűen jelentkezik, hanem 
fokozatosan. Az állandóan üzemi fordulatszámon járó motort nem veszi igénybe a 
kritikus fordulatszámokon való áthaladás, fogyasztása pedig a lehető legkedvezőbb. 
Mivel a tolóerő változtatása nem igényli a motor átkormányzását (forgásirányának 
megfordítását), az ilyen propulziós eszközzel felszerelt hajó nagyon biztonságosan 
manőverezhető. 
Összefoglalva, előnyei a főgép szempontjából: 
 - sima indítás, 
 - kis tömegerők, 
 - kedvező fogyasztás, 
 - átkormányzás szükségtelen, 
 - homogén nyomaték a tengelyen. 
 
A szokásos hajócsavarral való összehasonlításban vannak előnyei és hátrányai. Ez 
utóbbiak: 
 - különleges hajótestet kíván, amelynek ellenállása esetleg nagyobb a 
szokásosnál, 
 - Voith-Schneider hajócsavar alkalmazása esetén egy nagyságrenddel nagyobb  
   súllyal kell számolni. 
Előnyei ezzel szemben: 
- elmarad a külön kormánylapát beépítésének szükségessége, amelynek 
költsége, súlya és ellenállása lenne, 
- nincs szükség fartőkére és hasonló szerelvényekre, amelyeknek szintén lenne
    súlyuk és ellenállásuk, 
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- kedvezőbb az összhatásfok, mivel a forgási tényező nem értelmezhető és   
elmarad, 
- a kormányzás már egyetlen Voith-Schneider propellerrel is számos 
könnyebbséget hoz, kettő beépítése esetén a hajó tisztán oldalirányú mozgásra is képes. 
Ami azonban inkább tulajdonság, sem előny, sem hátrány, az, hogy a Voith-Schneider 
propeller nagyon bonyolult berendezés rengeteg alkatrésszel, emellett igen sérülékeny. 
Ezt mindenképpen tudomásul kell venni, ha alkalmazását mérlegelni akarjuk. 
 
A 4.3.3.1.1 ábra mutatja, hogy a tolóerő nagysága és iránya az azonos irányban 
egyenletes sebességgel forgó szárnyak (uszonyok) szögbeállításával változtatható. A 
vezérlőberendezés jellemző pontja az N vezérlési pont, amelyet az origóból olyan 
irányban kell kitéríteni, amely a kívánt tolóerő irányára merőleges, és az annak 
irányával megegyező sugáron levő lapát belépő-élével azonos irányú. A kitérítés 
mértéke a kívánt tolóerővel arányos. Az így beállított vezérlési pontba húzott sugárra a 
szárnyak merőlegesen helyezkednek el, ezért a kívánt tolóerő irányával megegyező 
kerületi sebességű szárnyak (mindkét irányban) nulla kitérítésűek. A szárnyak 
szögbeállítása minden fordulat alatt egyszer veszi fel ugyanazt a szögértéket. 
 

4.3.3.1.3 ábra A Voith-Schneider 
propeller szárnyszögének 
változása egy fordulat alatt 
 
A vezérlési pont mozgatása egy 
tárcsa középpontjának 
áthelyezésével történik, amely 

egy olyan korongra van felszerelve, és ahhoz rudazattal csatlakoztatva, amelyet a motor 
forgat. A rudazat a korong minden fordulata alatt egyszer a tárcsa által beállított 
szögértékre állítja be a szárnyakat a fenti diagram szerint, a hullámgörbe ordinátája a 
maximális szögeltérés és nulla között változhat. 
 
A Voith-Schneider propeller leggyakoribb beépítési lehetőségeit a 4.3.3.1.4 ábra 
mutatja. 
A propulziós főgép és a propulziós eszköz közötti meghajtó kapcsolatra sok 
konstrukciós lehetőség van, a leggyakoribb az egy motor, egy propeller hajtás. A motor 
és a propeller között állandó kapcsolat van, amelyet leggyakrabban fix módosítású 
egyfokozatú kúpkerekes hajtómű biztosít. A hajtómű a nagy-fordulatszámú főgép és a 
kisebb sebességtartományban üzemelő propeller fordulatszámának összehangolását is 
elvégzi. 
 
Azokon a helyeken, ahol nagyobb teljesítményű főgép és több propeller van beépítve, a 
konstrukciós problémákat a dízel-elektromos meghajtás küszöböli ki legjobban. A 
főgép nagysebességű stabil motor, amely generátort hajt meg, a propulziós motorok fix 
fordulatszámú függőleges tengelyű elektromotorok. A hálózat háromfázisú váltakozó 
áramú. 
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4.3.3.1.4 ábra  A 
Voith-Schneider 
propeller 
beépítésének 
lehetőségei 
 
 
A Voith-Schneider 
propeller súlya 
illetve tömege 
(főként a nagyszámú 
mozgó alkatrész 
miatt) a teljesítmény 
növekedésével 
rohamosan nő. 
 

 100 LE   (73,6 kW)  kb.    700 kg 
 225 LE (165,6 kW)  kb. 2.400 kg 
 450 LE (331,2 kW)  kb. 4.500 kg 
 900 LE (662,4 kW)  kb. 8.500 kg 
 
A súlynövekedés nem lineáris, kisebb teljesítménynél kb. 7 kg/LE-vel lehet számolni, 
ami felmegy 10 fölé, de a felső tartományban ismét csökken. 
A Voith-Schneider propeller üzemeltetése tartósabb üzem esetén olcsó, mivel hatásfoka 
elérheti a 80%-ot is. 
 
4.3.3.2 Kirsten-Boeing propeller 
 

4.3.3.2.1 ábra  A Kirsten-Boeing propeller 
sebesség- és erőviszonyai 
 
Beépítési lehetőségei hasonlóak, mint a Voith-
Schneider propellernek. Felépítése is hasonló, 
függőleges tengely körül forgó szárnyak vagy 
uszonyok adják a tolóerőt, erőviszonyai azonban a 
lapátkerékre emlékeztetnek, mivel  
- a szárnyakon nem két szembenálló, hanem 

csak egyetlen helyzetben keletkezik maximális felhajtóerő, a többi pozícióban, az 
egyetlen semleges helyzetet kivéve, a felhajtóerő a maximális érték és nulla között van, 
- a tolóerő a lapátot terhelő ellenálláserő összetevőjeként adódik ki. 
 
A 4.3.3.2.1 ábra a sebesség- és erőviszonyokat szemlélteti. A szárnyakon ébredő 
tolóerő-komponensek az eredő sebesség következtében a szárnyon keletkező felhajtóerő 
és ellenálláserő eredőjéből határozhatók meg. Az összes szárnyon ébredő erők az egész 
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csavarra vonatkozóan nincsenek kiegyenlítve, ezért a szerkezetnek robosztusabbnak 
kell lennie, mint a Voith-Schneider propellernél. 
A Kirsten-Boeing propeller amerikai konstrukció, elsősorban Amerikában alkalmazzák. 
 
4.3.3.3 Lapátkerék 
 
Kialakulásának folyamata 
Amint azt a korábbi fejezetekben bemutattuk, a gépi hajóhajtás kifejlődése a gőzgépnek 
hajókon való alkalmazhatóságával függ össze, a gőzgép jellemzői határozták meg a 
propulziós eszköz paramétereit. Így az első dokumentálható lapátkerekes gőzhajót az 
1783-as évben építette Lyonban Claude de Jouffroy D'Abbans márki. A Pyroscaphe 
névre átkeresztelt 44-méteres vitorlás hajóba duplex fekvő hengeres gőzgépet helyezett, 
amely a hajó két lapátkerekét hajtotta. A hajó képes volt a Rhone folyón ár ellenében 
felfelé haladni. 
A második gőzhajtású hajóval végzett amerikai kísérlet nem lapátkerék, de a tolóerő 
keletkezésének forrása a vízbe merített test ellenállása volt. John Fitch 1785-től kezdve 
próbálkozott, első kísérletében egy kis 18-méteres hajót hajtott meg olyan propulziós 
eszközzel, amely a hajó mögött volt felszerelve, és leginkább kacsalábakkal lehetett 
azonosítani. 
A többi hasonló első próbálkozást már említettük a propulziós eszközök történeténél, a 
legismertebb név Fultoné, aki a skóciai Clyde folyón avatta fel működő gőzhajóját. A 
propulzió két úttörője, a svéd származású amerikai Ericson és az angol Smith mind 
hajócsavarral, mind lapátkerékkel tett lépéseket. A lapátkerék a 19. század közepén még 
egyenrangú társa volt a hajócsavarnak, a tengeri hajózásban, főként az óceáni 
átkelésben azonban a hullámos víz nem kedvezett ennek az üzemnek, bár a gőzgépek 
mindaddig a lapátkerék paramétereivel voltak jobban összhangban, amíg csak a 
gőzgépek állóhengeres nagyobb sebességű konstrukciója meg nem érett a hasznosításra. 
A leghíresebb lapátkerekes hajó egyike volt az Angliában épült The Great Eastern nevű 
kettős (vagy inkább hármas) propulzióval ellátott hajó, amely eredetileg 
személyhajónak és csapatszállítónak épült, de csak akkor lehetett megfelelően 
kihasználni, amikor az Atlanti-óceán alatti távírókábelek fektetésére került sor. 
A hajó hat árboccal is fel volt szerelve, amelyre vitorlákat lehetett felvonni, bár 
leginkább árbocdaruként használták őket. Vészhelyzetben, amelyre csak néhány 
alkalommal került sor, vitorlával is hajózhatott. Fő propulziója a hajócsavar volt, 
amelyet 7 m átmérőjűre készítettek, és az 1.600-LE-s gőzgép hajtotta meg, amelyet hat 
kazán látott el gőzzel. Nem kevésbé fontos eszköz volt azonban a két oldalsó 
lapátkerék, amelyek átmérője 17 m volt, és az 1.000-LE-s gőzgép négy kazánból kapta 
a gőzt. Ezzel a hajónak összesen öt kéménye volt. 
A maximális sebesség, amelyet el tudott érni, 14 csomó volt (26 km/h), amely hatalmas 
teljesítmény a mindössze 2.600 LE-től, ha a hajótest adatait is figyelembe vesszük: 207 
m hossz, 25 m szélesség és 18 m oldalmagasság 8-m-es merüléssel, a hajó teljes 
vízkiszorítása illetve súlya 22.374 tonna volt. A hajó normális elhelyezéssel 4.000 utast 
tudott szállítani, csapatszállítóként 10.000 főt vehetett fel. 
Érdekesség kedvéért a következő vázlaton ezt az akkori idők szerinti hajóóriást 
mutatjuk be. 
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4.3.3.3.1 ábra A The Great Eastern nevű 
óriás kerekes-csavaros gőzhajó 
 
A lapátkerekes hajókat a belvízi hajózásban 
szinte alapelvnek tekintették egészen a 
második világháború kezdetéig. A legtöbb 
ilyen hajó a 19. és 20. század fordulóján 
épült, amikor a lakosság megnövekedett 
mobilitása ösztönözte ezt a tevékenységet. 
Emellett a tömeges áruszállítási igényeket a 

vasút még nem tudta kielégíteni, a hajós személyzet képzettsége pedig lehetővé tette a 
zavartalan és jövedelmező fuvarozást. 
Az európai folyókon a vízi-utak állapota javult, a folyókat szabályozták, ezért az 
uszadék nem jelentett veszélyt a propulziós eszközre. Az amerikai területek azonban 
nagyrészt még nem voltak ilyen állapotban, az afrikai partmenti belvizeken is hasonló 
volt a helyzet, ezért az amerikaiak a Mississippin kialakult far-lapátkereket használták, 
amely sokkal védettebb volt, mert a hajótest félresodorta az uszadékot. Ezeket a 
berendezéseket hasznosították a viszonylag jelentéktelen afrikai vízi-úton is. A farkerék 
beépítési korlátai azonban nem engedték meg az Európában már jó ideje működő 
vontatásos szállítási formát, ezért ott a tolóhajózás terjedt el, amelyet majdnem 100 
évvel később vettek át az európai belvízi hajózásban. 
A farkerék hatásfoka a következők alapján érthetően jobb, mint az oldal-lapátkeréké, 
amennyiben merev lapátokat használunk. Ennek kiküszöbölésére kezdtek foglalkozni a 
vezérelt lapátokkal, és az oldalkereket így egyenértékűvé lehetett tenni a farkerékkel 
gazdaságosság szempontjából. 
A hajócsavar mai páratlan sikere ellenére nem könnyen hódította meg a gépi propulzió 
területét. Mivel főként a hadihajók épültek gépi meghajtással, a haditengerészet 
határozta meg ezt a folyamatot, Amerikában gyorsabb volt a hajócsavar térhódítása, 
mint Angliában, az akkori másik nagy tengeri hatalom területén. A lapátkerék azonban 
a mai napig sem veszítette el jelentőségét. 
 
A propulzió történeti visszapillantásából látható, hogy a hajócsavar és a lapátkerék 
kialakulása fej-fej mellett haladt, és sokáig nem dőlt el, melyik lesz a győztes. A 
hajócsavar a tengeri hajózásban egyértelműen nyerőnek számít ma már, de a lapátkerék 
a folyami hajózásban a mai napig sem veszítette el teljesen a jelentőségét. Ennek oka 
elsősorban az, hogy a korlátozott vízmélység miatt a hajócsavar mérete abban a 
tartományban lenne, ahol a hatásfok a gazdaságosságot veszélyeztetően alacsony 
értékű. Lapátos kerékből ugyanakkor a hajózóút méretei által megengedett szélességű 
eszköz készíthető, tehát megvalósítható az optimális propulzió. 
A lapátkerék az elmúlt kétszáz év során a gőzgéppel együtt tökéletesedett, legalább száz 
évig szinte változatlan paraméterekkel épültek a folyami lapátos gőzösök. Ennek szinte 
kizárólag az az oka, hogy a gőzgépek és a lapátkerék optimális fordulatszáma nagyjából 
megegyezik. A nagy tömegerők elkerülése érdekében a folyami hajókba épített 
fekvőhengeres 3-fokozatú (a legkisebb henger közvetlenül kapja a kazánból a gőzt, 
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expanzió után a kisebb, de még túlhevített munkaképes gőz a második, nagyobb méretű 
hengerbe áramlik, majd abból expanzió után a legnagyobb méretű hengerbe vezetik, 
ahol a maradék energiát adja le, ezután kerül a kondenzátorba; a három henger 
méretkülönbsége biztosítja a megközelítőleg azonos nyomóerőt és forgatónyomatékot) 
gőzgépek maximálisan 60 löket/min sebességgel üzemeltethetőek, a lapátkerék 
optimális fordulatszáma pedig 40-45 1/min körül van. A farkerekes hajóknál ez a 
sebesség még kisebb. 
A lapátkerék konstrukciójának megőrzésével egyidejűleg új propulziós gép jelent meg a 
két világháború között. Erre az időre már a dízelmotor megfelelően ki tudta terjeszteni 
teljesítmény-tartományát, a tengeralattjárók meghajtásánál pedig megoldották az 
elektromos propulziós motorok kérdését. A dízel-elektromos propulzió nagyon 
ígéretesnek mutatkozott, Magyarországon is épült két ilyen folyami vontatóhajó, a 
"Baross" és a "Széchenyi". A két hajó harminc évnél is tovább volt szolgálatban, annak 
ellenére, hogy gazdasági okokból olyan dízelmotort építettek be, amely stabil 
energiafejlesztő erőgépként nem volt optimális választás. A hazai ipar korlátai miatt 
pedig a kis sebességű propulziós elektromotor sok karbantartást igényelt. A vezérelt 
lapátkerék azonban minden szempontból jól vizsgázott. 
A lapátkerék jövőjét tekintve előre lehet jelezni, hogy amint megoldódnak a felsorolt 
gondok, kedvező üzemeltetési tulajdonságai miatt ez a propulziós eszköz ismét előtérbe 
kerülhet. 
 
Működési elve 
Működési elve alapján a lapátkerék olyan propulziós eszköz, amely az evezőhöz 
hasonlóan a vízbe merített felületre ható ellenállást hasznosítja tolóerő formájában. A 
lapátkeréknek két változatát különböztetjük meg: a merevlapátos kereket és a vezérelt-
lapátos kereket. 
 
1. Merevlapátos kerék 
A merev lapátokkal felszerelt lapátkerék volt az első ilyen propulziós eszköz, amelyet 
hajóba építettek be. Az első próbálkozások oldalt elhelyezett kerekekkel történtek. A 
szabályozatlan amerikai folyókon a nagy mennyiségű uszadék-fa miatt a jobb védelem 
érdekében a kereket a hajófarra szerelték fel. A kerék védelme mellett ezzel a kerék 
méretének növelése is lehetővé vált. Az ilyen lapátkerekek merev lapátokkal is 
megközelítették azt a hatásfokot, amely a vezérelt-lapátos kerekeknél elérhető. 
A merevlapátos kerekek két fő változatát a 4.3.3.3.2 ábra mutatja. Mindkét esetben a 
sebességi háromszögek szerkesztésénél figyelembe vehető vk kerületi sebesség 
jelentősen nagyobb a hajó haladási sebességéből eredő VA propellersebességnél. A hajó 
főméreteihez képest viszonylag nagyobb átmérőjű merevlapátos kerék lapátjának 
bemerülési szöge kisebb, a rajta ébredő R eredő erő iránya közelebb áll a kívánt tolóerő 
irányához, ezért jobb hatásfokú. A sebességi háromszögben a v eredő sebesség (a lapát 
megfúvási sebessége) közelebb áll a lapát síkjára merőleges irányhoz, ezért az eredő erő 
alig nagyobb a K kerületi erőnél. 
A kilépő lapát esetében is ez a helyzet. 
 



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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.3.3 Különleges propulziós eszközök                                                    3. kiadás 2012. 
10 

4.3.3.3.2 ábra  Oldalsó és 
farkerékkel felszerelt 
lapátkerekes hajó 
 
A függőleges helyzetben 
levő lapát sebességi 
háromszöge egyenes 
szakasz, az eredő v 
sebesség a kerületi 
sebesség és a 
propellersebesség 

különbsége, mivel a tolóerő keletkezésének feltétele, hogy a lapát kerületi sebessége 
legyen nagyobb. Az eredő erő a kerületi erővel és a T tolóerővel azonos. 
A kisebb kerék esetében a függőleges lapát sebesség- és erőviszonyai ugyanígy 
jellemezhetőek. 
 

4.3.3.3.3 ábra  Merevlapátos lapátkerék 
sebesség- és erőviszonyai 
 
A be- és kilépő lapátnál a kerületi és a 
propellersebesség iránya jelentősen eltér, így 
a lapát megfúvása nem merőleges, az eredő 
erőben nagyobb aránya van az A 
felhajtóerőnek, és kisebb a W 
ellenálláserőnek, mint a nagyobb átmérőjű 
keréknél. Az eredő erő iránya jelentősen 
eltér a T tolóerőétől, ezért tolóerő-irányú 
összetevő kisebb. Mivel a kerületi erő nem 
tér el ilyen mértékben az eredő erőtől, a 
hatásfok rosszabb értékű. 
A merevlapátos kerék sebesség- és 
erőviszonyait a 4.3.3.3.3 ábrán láthatjuk. Az 
ábrán VA helyett vp jelölést alkalmaztunk. 
 
2. Vezérelt-lapátos kerék 
A vezérelt lapátokkal működő lapátkerék 

egyesíti a kis- és nagyátmérőjű merevlapátos kerék előnyeit. A sebességi háromszögek 
a kisátmérőjű merevlapátos keréknek felelnek meg, de a lapátokon ébredő erők a 
nagyátmérőjű keréken ébredőkkel nemcsak azonosak, hanem kedvezőbbek. Mivel a 
kerék átmérője kisebb lehet, nagyobb fordulatszámmal üzemelhet, tehát kisebb méretű 
és ezzel együtt könnyebb propulziós főgép (akár gőzgép, akár más erőgép, pl. 
elektromotor) hajthatja meg. 
A kerék szerkezete a lapátkerék-tengelyre van szerelve, amely azonos a propulziós 
főgép főtengelyével. A lapátok a kerékszerkezethez csuklósan csatlakoznak, az egyes 
lapátok helyzetét a körhagyó megfelelő pontját a lapát hátsó csuklópontjával összekötő 
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rúd szabja meg. A körhagyó (excenter) középpontja a kerék forgáspontjához képest 
vízszintesen a hajóorr felé van eltolva. Külpontosságát és az összekötő rudak 
hosszúságát úgy választják meg, hogy a lapátforgató kar és az összekötő rúd a lapát alsó 
és felső helyzetében derékszögű háromszöget alkosson, így a lapát ilyenkor radiálisan 
helyezkedik el. Az alsó helyzetből kiemelkedő lapát visszamarad a kerék elfordulásához 
képest, így amíg teljesen ki nem emelkedett a vízből, tolóerőt hoz létre. A felső 
végpontban a lapát beéri a kerék forgását és előresiet, ezért bemerüléskor már közel 
függőleges helyzetű, és képes tolóerőt termelni. Az ábrán látható, hogy bár az eredő erő 
és a kerületi erő eltér, az eredő erő kis mértékben tér el a tolóerő irányától, így a 
propulzió hatásfoka az elérhető maximális érték közelében van. 
A 4.3.3.3.4 ábra 9-lapátú vezérelt-lapátos kereket ábrázol. 
 

4.3.3.3.4 ábra Vezérelt lapátos 
kerék szerkezete 
 
A lapátkerék összhatásfokában a 
szivattyúhatásfok kisebb, mert 
rosszabb szivattyú, mint a 
hajócsavar, ugyanakkor a kisebb 
vízmélység miatti kisebb 
merülés a hajócsavar méretét 
korlátozza, ami azt jelenti, hogy 
eleve rosszabb propulziós 
hatásfokkal kell számolni.  
 
Hasonlítsuk össze a Dunán 
korábban szokásos lapátkerekes 
vontatóhajó lapátkerekének 
hatásfokát az azonos befoglaló 
méretű hajótestnél alkalmazható 
hajócsavar hatásfokával. 

Ha 2 m vízmélységet tételezünk fel a hajózóútban, a hajótest merülése 1,7 m lehet. Két 
csavar illetve két oldalsó lapátkerék esetén  
 a lapát mérete:  A1 = 1,2 x 6 m = 7,2 m2 
 a hajócsavar mérete:  A2 = 1,42 x π / 4 = 1,54 m2 
A szükséges tolóerő T = 50.000 N (50.000 kgm/s2, 5 tonna), ehhez a szükséges 
nyomáskülönbség a propulziós eszköz előtt és után megközelítően 
 lapátkeréknél:  Δp1 = 50000 / 7,2 = 7000 Pa (7000 kg/ms2, 0,07 bar) 
 hajócsavarnál:  Δp2 = 50000 / 1,54 = 32500 Pa (32500 kg/ms2, 0,32 bar) 
A szükséges vízgyorsítás a propellersugárban 
                 ______      ____________ 
 lapátkeréknél:  UA1 = √2Δp1/ ρ = √2 x 7000 / 1000 = kb. 3,7 m/s 
                 ______________ 
 hajócsavarnál:  UA2 = √2 x 32500 / 1000 = kb. 8 m/s 
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A hajó haladási sebessége vízhez képest 9 km/h, azaz 2,5 m/s. A propulzió hatásfoka 
 lapátkeréknél:  η01 = VA / (VA + CA1/2) = 2,5 / (2,5 + 1,85) = 57% 
 hajócsavarnál:  η02 = VA / (VA + CA2/2) = 2,5 / (2,5 + 4) = 38% 
 
Van egy másik szempont is: a lapátkerék hátramenetben kb. 80%-át hozza létre 
előremeneti tolóerejének, a hajócsavarnál ez csak kb. 50%. 
 
4.3.3.4 Sugárhajtások 
 
Amikor olyan területeken közlekedik a jármű, ahol minden eddig ismertetett propulziós 
eszköz alkalmazása ki van zárva, különleges meghajtási módot kell keresni. Mocsaras 
helyeken használják a légpárnás vagy a légcsavaros kétéltűeket, ahol pedig sok 
uszadékra kell számítani vagy annyira változó a vízmélység, hogy a hajó vagy csónak a 
mederfenékkel érintkezik, a vízsugárhajtás marad. 
Valamennyi esetben a hatásfok alacsony szintje annak az ára, hogy a járművel 
közlekedni lehessen. 
 
Vízsugárhajtás 
Két fő funkciót teljesít: propulzió és kormány. A propulzióhoz szükséges tolóerőt a 
hajófenéken levő nyíláson át beszívott és a szivattyúval felgyorsított víz nagy 
sebességgel való kilövellése hozza létre. 
A kormányzás a kiömlőnyílásban elhelyezett terelőlapok szabályozásával és a külön 
kormánylapáttal történik. 
A speciális úszóművek esetében egyedi megoldások lehetségesek, ezek adott esetben 
minden más hajtóműnél kedvezőbbek, ami a hatásfok kis értékét is elfogadhatóvá teszi. 
 
Általános ismertetés 
A siklásra képes nagysebességű kishajók területén tapasztalt hatalmas fejlődés jelentős 
részben a vízsugárhajtómű rendszerek alkalmazásának tulajdonítható. Az ilyen 
rendszerek célja hajók meghajtása (propulziója), amikor a rendszer lelkét képező 
szivattyú nagysebességű vízsugarat hoz létre. A standard vízsugárhajtómű berendezést 
három fő részre oszthatjuk fel, a szívótorokra vagy belépőcsatornára (inlet), a 
szivattyúra vagy hajócsavarra (pump) és a fúvókára vagy kiömlő-csatornára (nozzle). 
Ezen kívül a manőverezés és irányváltás végrehajtásához szükséges függelékek is 
megtalálhatóak a fúvóka környezetében. Jelenleg a vízsugárhajtómű már nemcsak 
kishajók propulziójaként számít elfogadott megoldásnak, hanem gyors komphajóknál is 
alkalmazzák, amelyek így elérik az 50 csomós sebességet (kb. 90 km/h). 
Bár amint említettük, az ezen az elven működő hajóhajtás viszonylag új dolog, az első 
vízsugárhajtóművet több, mint 300 évvel korábban, 1630-ban szabadalmaztatta David 
Ramseye. Leírásában azt állította, hogy ezzel a készülékkel képes ’olyan csónakokat, 
hajókat és bárkákat készíteni, amelyek erős szél és dagály ellenében is haladni tudnak’. 
Egy másik angol szabadalom három évtizeddel később hasonló találmányt ír le, 
amelynél ’a vizet a vízfelszín alatt a hajó fenekén át szivattyúkkal kinyomják, és az 
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megkönnyíti a navigálást’. Mindkét találmány kétség kívül vízsugárhajtóművet 
jelentett, működő modell vagy prototípus azonban nem volt. A gőz erejének 
felhasználásával a 18. században is voltak próbálkozások a vízsugárhatásra, a 19. 
században pedig örvényszivattyú segítségével számos vízi járműben valósították meg az 
elvet. Nagy előnye volt a konstrukciónak, hogy külső forgó elemek nélkül oldotta meg a 
hajók hajtását.  
A jelenleg alkalmazott, a hajó farára szerelt vízsugárhajtóművek Riva Calzoni 
először 1932-ben használt megoldására épülnek. A hajófenéken keresztül szívó, belülről 
a hajó fenékszerkezetére épített egységek, amelyeket Gill és Hotchkiss alkotott meg a 
20. század elején, különösen jó szolgálatot tesznek nagyon sekély vízben, a hasonló 
konstrukciók a Schottel kínálatában találhatóak. A Calzoni mellett az 1950-es években 
az új-zélandi Hamilton cég bizonyult a másik úttörőnek a vízsugárhajtás területén. 
A legutóbbi években ez a fajta propulzió új fejlődésnek indult, már a 3 méter átmérőjű 
járókerék is előfordul, ami 2.500 kW teljesítmény felvételét jelenti, és ezzel nagy hajók 
is elérhetik a 65 csomót, azaz a 120 km/h sebességet. 
A vízsugárhajtás jelenségeinek fizikai és matematikai leírása hasonló a nyílt vízben 
dolgozó hajócsavar vizsgálatához. A hajócsavaron ébredő tolóerőt mind a kettőnél a 
csavarkörön átáramló vízsugár impulzusegyensúlyával hozzuk kapcsolatba. A 
hajócsavarnál ezt a tolóerőt a hajócsavar tengely adja át a hajótestnek. A 
vízsugárhajtásnál ezzel szemben az erőket nemcsak a tengely közvetíti a hajótesthez, 
hanem a berendezés többi alkatrésze is. A hajócsavarnál alkalmazott  feltételezések 
közül tehát több olyan is van, amelyet nem lehet érvényesnek venni a vízsugárhajtásnál. 
A szivattyúhoz jutó vízáramlás egyáltalán nem homogén, ezért az terhelés-változásokat 
okoz a járókerék (hajócsavar) szárnyán minden egyes fordulata alatt. Az elvégzett 
vizsgálatok szerint ennek az inhomogén sebességmezőnek, amely közvetlenül a 
járókerék előtt mérhető, négy oka van. Az első ezek közül, hogy a víz a hajófenék alatti 
nem-egyenletes sebesség-eloszlású határrétegből jut a szívótorokba. Ezt a hatást növeli, 
hogy magában a szívótorokban is ellenállásba ütközik a vízsugár, ezért az áramlás 
inhomogenitása tovább növekszik. A harmadik tényező az, hogy a víznek át kell 
haladnia a szívótorok utáni görbült csőszakaszon. Végül pedig a vízáram beleütközik a 
csövön keresztülhaladó tengelybe, amely újabb örvényeket kelt. Az áramlás 
inhomogenitása tehát az örvénykeltő hatások eredménye. A turbulencia miatt a 
sebességeloszlás jellege stabil, ami a vizsgálatok alapján kevéssé függ a szívótorok 
kialakításától. 
 
A vízsugárhajtás méretezésének fő elvei 
A szokásos vízsugárhajtómű rendszer négy fő részre osztható, a szívótorokra vagy 
belépőcsatornára (inlet), a szivattyúra vagy hajócsavarra (pump), a fúvókára vagy 
kiömlő-csatornára (nozzle) és a kormányzást lehetővé tevő függelékekre. 
A rendszer fő egysége a szivattyú, amely a vizet felgyorsítja, és ezzel létrehozza azt a 
vízsugarat, amely a fúvókán át távozik. Általában a járókerék mögött beépített 
terelőszárnyak (stator) egy egységet képeznek a fúvókával. A számítások során a 
szivattyút és a fúvókát egyetlen egységnek tekintik. 
A vízáramlásban a szivattyú előtt levő csatornarendszert nevezik belépőcsatornának. 
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A vízsugár kiléptetésére szolgáló fúvóka mögött pedig a kormány van elhelyezve, 
amely eltéríti a vízsugarat a jármű irányváltoztatásához, illetve ott található az a 
kanálhoz hasonló kialakítású záró-csappantyú is, amellyel a vízsugarat vissza lehet 
terelni a hajótest alá, és ezzel hátrameneti sebességet lehet létrehozni. Ez a készülék a 
gyors megállást is segíti. A kormány és sugárfordító csappantyú nélküli 
vízsugárhajtóműveket tolóerő fokozó hajtóműveknek hívják. 
 
A számításoknál használt jelölések a következők: 
D - hajócsavar átmérő, m 
T - tolóerő, N 
J - a hajócsavar sebességtényezője, (vs/nD)  
mQ - átfolyó vízmennyiség tömege, kg/s 
n - csavar fordulatszáma, 1/s 
NVR - fúvókasebesség viszony (nozzle velocity ratio), vki/vbe 
PS - tengelyteljesítmény, W 
Q - átfolyó vízmennyiség, m3/sec 
vs - a hajócsavar sebessége (VA helyett alkalmazzák vízsugárhajtóműnél), m/sec 
vbe - a sugárhajtómű haladási sebessége, m/sec 
vki - a vízsugár kiáramlási sebessége, m/sec 
ηp - propulziós hatásfok  
μ - sugársebesség viszony, (jet velocity ratio, 1/NVR) 
ρ - a víz sűrűsége, kg/m3 
 

4.3.3.4.1 ábra 
Vízsugárhajtómű vázlata és 
jellemző sebességei 
 
A szivattyú (hajócsavar) 
méretezésénél az alábbi 
négy sebességgel 
dolgozunk: 

1. hajósebesség (hajócsavar sebessége), vs, 
2. beszívott víz átlagsebessége a szívótoroknál, vbe, 
3. átlagos axiális vízsebesség a szivattyú előtt, vsziv, 
4. a vízsugár átlagos kiáramlási sebessége a fúvókánál, vki, 
 
A 4.3.3.4.1 ábra egy vízsugárhajtóművet mutat a négy sebesség jelölésével. A 
határréteg hatására kialakuló sebességeloszlás jól látható a szívótorok előtti részen a 
hajófenék alatt. Az ábrán a szívótorok környezetében kialakuló áramlási határvonal is 
jelezve van, amelyen át nincs jelentős folyadékáramlás. A szívótorok hajófar felé eső 
pereme ívelt alakú, itt az áramlás megszűnik, elnevezése szívóperem vagy vágó-él. 
 
A víz belépési sebessége olyan keresztmetszetre vonatkoztatható, amely közvetlenül a 
szívótorok előtt levő, a hajófenékre merőleges síkba esik, ahol a vízsugár hatása még 
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nem érzékelhető. A beszívott víz valóságos vbe sebességének meghatározásához az 
alábbi integrálási művelet szükséges: 
 
 vbe = (1/Q)∫v(z)vndA 
                           A 
 
Az említett négy sebesség között három viszonyszám írható fel: sodortényező, belépési 
sebesség viszony és sugársebesség viszony.  
 
A sodortényező definiálásához a hajótest (fenék) melletti határréteget kell figyelembe 
venni, mert a szívótorokba belépő víz nagyrészt abból származik. A beszívott víz 
átlagsebessége (vbe) kisebb, mint a hajósebesség, amit a határréteg okoz. A csökkenés 
mértékét a sodortényező mutatja 
 
 w = 1 – (vbe/vs) 
 
A sodortényező közelítéséhez a határréteg sebességeloszlására méréseket végeztek, és 
azt találták, hogy annak alakja elliptikus, amelynek keresztmetszetét olyan derékszögű 
hasábbal közelítik, amelynek szélessége a szivattyú járókerék (hajócsavar) átmérőjének 
1,3-szerese. A sodortényező értéke 0,1 és 0,14 között szokott lenni. 
 
A belépési sebesség viszony (inlet velocity ratio, IVR) arra a sebességre vonatkozik, 
amely közvetlenül a szivattyú előtti keresztmetszetben mérhető, és amely a vsziv jelölést 
kapta. Ezt a sebességet a következőképpen fejezhetjük ki: 
 
 vsziv = Q/(Dsz

2π/4) 
 
ahol  Q a szivattyún átfolyó víz mennyisége, m3/sec és 
 Dsz a szivattyú szívóoldalán az áramlási keresztmetszet átmérője, m 
 
A szívótoroktól a szivattyú előtti pontig a sebesség változik, és az utóbbi helyen 
mérhető sebességet a hajósebességhez tudjuk viszonyítani. Ez a viszonyszám a belépési 
sebesség viszony: 
 
 IVR = vs/vsziv 
 
Normál működési körülmények között az IVR értéke 1,3 és 1,8 közé esik. A 
szakirodalomban gyakran használják ennek reciprok értékét, az ITTC 
jegyzőkönyveiben is ez a helyzet, amely így 1-nél kisebb lesz, viszont a hajó álló 
helyzetében végtelen. Ha maradunk a fenti formulánál, az IVR értéke nulla és 2,5 lehet 
a két szélsőséges esetben. 
Az IVR viszonyszám azt mutatja, hogyan változnak az áramlási viszonyok a 
vízsugárhajtómű belépő csatornájában. Kisebb hajósebességnél, pl. kikötőben történő 
manővereknél, az IVR értéke kisebb 1-nél. Tehát a víz felgyorsul a szívótorok és 
szivattyú közötti belépő csatornában. Mivel a kettéváló áramlás álló pontja a vágó-él 
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külső oldala, kavitáció vagy leválás alakulhat ki a vágó-él másik oldalán. A belépő 
csatornát tehát úgy kell megtervezni, hogy kis és nagy IVR értékeknél egyaránt 
biztosítsa a jó áramlást, hiszen a hajó ugyan üzemi sebességen fog dolgozni az idő 
túlnyomó részében, de nulla sebességről is tudnia kell felgyorsulni. 
 
A sugársebesség viszony értelmezésében a víz vki sebességét, amellyel a vízsugár a 
fúvókát elhagyja, hozzuk kapcsolatba a szívótorokba beáramló víz sebességével. A vki 
sebesség számításának módja: 
 
 vki = Q/(Dfúv

2π/4) 
 
ahol  Q a fúvókán átfolyó víz mennyisége, m3/sec és 
 Dfúv a fúvóka átmérője, m 
 
A fúvókát elhagyó víz sebessége és a szívótorokba beáramló víz sebessége közötti 
kapcsolat a sugársebesség viszony: 
 
 μ = vbe/vki 
 
A μ paraméter jelentősége a vízsugárhajtómű propulziós hatásfokának kiszámításánál 
mutatkozik meg. A viszonyszám tipikus értéke 0,5 és 0,7 között van. 
 
A vízsugárhajtóművet szivattyúként kezelhetjük, ekkor a szivattyú-hatásfok, amely az 
emelőmagasság és a vízszállítás szorzataként adódó hidrodinamikai teljesítmény, 
valamint a tengelyen felvett teljesítmény kapcsolatát jelenti, a következőképpen 
számítható: 
 
 ηsziv = Phidr/PS = ρgQH/(Mω) 
 
A μ sugársebesség viszony és az IVR belépési sebesség viszony között fennáll a 
következő összefüggés (ennek levezetése az irodalomjegyzék 37. tételében található): 
 
 IVR = vbe/vprop = 2vbe/(vbe+vki) = 2μ/(μ+1) 
 
ahol vprop a hajócsavarkörben kialakuló átlagsebesség 
 
A vízsugárhajtómű által létrehozott tolóerő (impulzuserő) egyszerűsített egyenlete: 
 
 Tvízsugh = ρQ(vki-vbe) = (ρQ2/Afúv)(1-μ)  
 
ahol Afúv a fúvóka keresztmetszete 
 
Bár ez az egyszerűsített képlet nem vesz tudomást a vízsugárhajtás csatornáinak és a 
hajótestnek a felületén kialakuló erőkről, jól felhasználható a vízsugár-propulzió 
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elméletének magyarázatára. A képlet rámutat a vízsugárhajtás három legfontosabb 
paraméterére: a rendszeren átáramló Q vízmennyiségre, a fúvóka Afúv keresztmetszetére 
és a μ sugársebesség viszonyra. 
 
A propulzió összhatásfokának meghatározásánál a μ viszonyszám jelentős szerepet 
játszik. Input mennyiség a rendszernél a PS tengelyteljesítmény, az adott sebességnél 
létrehozott T tolóerő pedig outputként jelentkezik. A rendszerre érvényes propulziós 
összhatásfok ezzel 
 
 ηp = RTvs/PS 
 
ahol RT a hajótest teljes ellenállása, N 
  vs hajósebesség, m/sec 
 PS a tengelyen felvett teljesítmény, W 
 
Egy adott sebességnél a hajótest ellenállása és a vízsugár által termelt tolóerő közötti 
különbségre a t szívási tényező utal: 
 
 RT = (1-t)T 
 
A vízsugárhajtóművek számításánál a szívási tényező funkciója kettős. Egyrészt kifejezi 
azt a nyitott hajócsavaroknál ismert tényt, hogy nagyobb tolóerőt kell létrehoznia a 
csavarnak, mint amekkora a hajó ellenállása akkor, ha a hajócsavar nem dolgozik, 
másrészt figyelembe kell vennie két elhanyagolást: 
- a felületi erők hatását a csatornákban és a szívótorok mögötti területen, és 
- a hajófenék mentén mérhető nyomáseloszlást. 
A vízsugárhajtóművek szívási tényezője összességében nemcsak jóval kisebb, mint a 
nyitott hajócsavarok esetében, értéke negatív is lehet, 0,03 és -0,03 között van, 
leggyakoribb értéke -0,02. 
A korábbiak alapján a propulzió összhatásfoka: 
 

ηp = (1-t)/(1-w)ηsziv(Tvbe/ρgQH) 
 
A változók további átrendezésével (ld. irodalomjegyzék 37. tétel): 
 
 ηp = (1-t)/(1-w)ηsziv(2μ(1-μ)/((1+φ)-μ2(1-ε))) 
 
ahol φ a fúvókaveszteség tényezője, értékét 0,01 és 0,03 között lehet becsülni 
 ε a belépési veszteség tényezője, értéke 0,1 és 0,3 között változhat 
 
A fenti formula első tényezője a testhatásfok. 
Az egyenlet azt mutatja, hogy a propulzió összhatásfoka leginkább a μ sugársebesség 
viszony függvénye, hiszen a testhatásfok, a szivattyúhatásfok és a két veszteségi 
tényező megközelítőleg konstans értékű. 
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A 4.3.3.4.2 ábra egy gyors komphajó vízsugárhajtóművénél mutatja a propulziós 
összhatásfok változását. A szívási tényező t = -0,02, a sodortényező w = 0,12, a 
szivattyú hatásfoka ηsziv = 0,90, a fúvókaveszteség φ = 0,02. Az ideális hatásfok is 
szerepel az ábrán, ahol a veszteségeket zéró értékűre tételezték fel, ami lényegében a 
Froude által javasolt nyíltvízi propeller-hatásfoknak felel meg. 
 

4.3.3.4.2 ábra A propulziós 
összhatásfok és a 
sugársebesség viszony 
közötti összefüggés 
 
Az ábra szerint akkor érhető 
el az optimális propulziós 
hatásfok, ha a 
sugársebesség viszony a 
0,65-0,75 tartományban 
van, ezt azonban az ε 

belépési veszteségi tényező is befolyásolja. A tervező általában olyan sebességviszonyt 
választ, amely valamivel az optimális érték alatt van.  
 

 
 

4.3.3.4.3 ábra Két különböző IVR viszonynál mért sebességeloszlás a szivattyú előtt 
 
Mivel a görbének ez a szakasza viszonylag lapos, marad bizonyos tartalék arra az 
esetre, ha a belépési veszteségek változnának.  
 
Érdemes ejteni néhány szót a nem-egyenletes (inhomogén) sebességeloszlásról a 
szivattyú előtti keresztmetszetben (ld. 4.3.3.4.3 ábra).  
Annak kialakulását a folyadékok mechanikájából ismert következő négy alapvető 
jelenség magyarázza: 
1. sebességmező a határrétegben 
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2. az áramlás lelassulása a szívótorokban, 
3. az áramlásba benyúló tengely zavaró hatása és 
4. a bevezető szakaszban szükségszerűen elhelyezett hajlat. 
 

4.3.3.4.4 ábra A szivattyú 
előtti keresztmetszetben  
kialakuló inhomogén 
sebességeloszlás okai 
 
A jelenséget a 4.3.3.4.4 
ábra szemlélteti. 
 

Légcsavaros hajtás 
A légcsavaros hajóhajtásnál azt az alapelvet kell megsérteni, hogy mindig az a közeg 
biztosítja a legjobb hatásfokot, amelyben a jármű közlekedik. Ennek oka az, hogy bár a 
hajó vagy csónak vízen halad, a víz nem alkalmas a propulziós eszköz elhelyezésére, 
mert például nagyon kicsi a medermélység, esetleg mocsaras területről van szó, ahol a 
vizet száraz foltok váltják fel. A megfelelő méretű és fordulatszámú légcsavar képes a 
jármű ellenállásának legyőzéséhez szükséges tolóerő létrehozására. 
 
Légpárnás járművek 
Az előző esethez hasonlóan olyan helyen alkalmazzák, ahol a hagyományos propulziós 
eszközök nem jöhetnek szóba. A légpárnás hajó vagy csónak azonban inkább a 
légpárnás jármű nevet kapta, mivel képes arra, hogy bizonyos távolságokat teljesen 
vízmentes száraz területen tegyen meg. 
A légpárnás jármű működési elve kettős. Egyik rendszere a légpárnát hozza létre, a 
másik a jármű haladását biztosítja. A légpárna kialakulásához az szükséges, hogy nagy 
teljesítményű légsűrítőkkel levegőt juttassanak a járművet körülvevő szoknya alá. A 
szoknya gumilemezből készül, és teljesen zárt teret biztosít a jármű alatt mindaddig, 
amíg a nagynyomású levegő meg nem emeli a járművet, amikor a szoknya alatt 
eltávozó levegő egyensúlyba kerül a befújt levegő mennyiségével. A rés a jármű 
terhelésének és a légsűrítő üzemi paramétereinek a függvénye. Száraz területen való 
mozgásnál a testet jobban meg kell emelni, mint vízen, utóbbi esetben akkor is kis 
ellenállású haladás valósítható meg, ha a jármű alatt a szoknya formájának megfelelő 
depresszió jön létre. A haladó mozgáshoz szükséges energiát rendszerint légi járművek 
hajtására használt propulziós berendezés, pl. légcsavarok vagy gázturbinák adják. 
A legismertebb ilyen járművek az Anglia és Franciaország között közlekedő Hovercraft 
járművek, ezek neve a légpárnás hajó angol elnevezése. 
A légpárnás jármű megfelelő méretű példánya az energiaköltségek függvényében 
vetélytársa lehet mind a személyszállító hajónak, mind a repülőgépnek. Az utóbbival 
szemben nagy előnye lenne, hogy nagyobb mozgásteret biztosíthat az utasoknak, a 
hajóknál pedig jóval gyorsabban lehetne átkelni az óceánon. 
 
4.3.3.5 Z-hajtások 
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A 20. század közepéig (leszámítva a hajócsavar kezdeti lépéseinek időszakát) a 
hajócsavar és a meghajtó gép közötti kapcsolat egyértelműen a hajótesten tömítetten 
áthaladó tengelyt jelentette. A II. Világháború után azonban olyan mértékben 
szaporodtak el a szabadidő eltöltését segítő motoros vízi-járművek, hogy a középpontba 
került a csónak és a motor egymáshoz képesti variálhatósága, és ez a beépített 
propulziós konstrukciókkal való szakításhoz vezetett. Az első ilyen fel- és leszerelhető 
csónakmotorok hosszú egyenes tengellyel készültek, amelyet, mint egy kormányevezőt, 
a csónak hátsó részére szereltek fel. A tengely a vízszintessel szöget zárt be, a csónak 
farán kialakított gömbcsuklós felfüggesztés lehetővé tette, hogy a hajócsavar egyben a 
kormányt is helyettesítse. Ez a konstrukció a haditengerészettől került a polgári életbe, 
nálunk a Kovács-motor volt ilyen kialakítású. 
 

4.3.3.5.1 ábra Egyenes tengelyvezetésű 
külmotor motorcsónakhoz 
 
Hamarosan megjelentek azonban azok a 
külmotorok is, amelyeknél a 
tengelyvonal Z-alakban helyezkedik el, 
a motor tengelyvonala és a hajócsavaré 
párhuzamos, de két kúpkerék-hajtással 
jut el az energia a motortól a 
hajócsavarhoz. Ezek a csónakmotorok is 
képesek kormányként működni, mivel a 

csónak farán függőleges tengely körül elfordíthatóak. Az egység egy vízszintes 
tengelyű csap körül felbillenthető szerelés céljából. 
Néhány év alatt ez a konstrukció vált elfogadottá, a különleges eseteket kivéve 
(vitorlások segédmotorja, vízsugárhajtások, stb.) minden kisebb motorcsónakot ilyen 
külmotorral hajtanak meg. 
A sebességtartomány kiterjesztése miatt a meghajtó motorok teljesítménye nőtt, és ez a 
tendencia szükségessé tette, hogy maga a motor fix alapozást kapjon, csak magát a 
hajtóművet kelljen kibillenteni a vízből a hajócsavar ellenőrzése, cseréje, stb. 
érdekében.  
A svéd Volvo gyár Penta elnevezésű konstrukciója ennek a követelménynek is 
megfelelt. 
 

4.3.3.5.2 ábra Z-tengelyvezetésű külmotor 
motorcsónakhoz  
 
Ezek a hajtóművek a mai napig megtalálhatóak a 
közepes motorhajó kategóriáknál. 
A Volvo által kidolgozott propulziós elveket a világon 
mindenütt átvették, és a szabadidő- és sporthajók piacán 
legnagyobb súlyt képviselő Amerikai Egyesült 
Államokban is kifejlesztették saját gyártmányukat. Az 
amerikai egységek mind tengeren, mind belvizeken nagy 
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számban fordulnak elő, a meghajtó motor azonban általában helyi gyártmány, leginkább 
a General Motors terméke.  

 
4.3.3.5.3 ábra Volvo-Penta Z-hajtás  
 
A propulziós egységek teljesítménye jelentős, a 
hajónként két Z-hajtómű 4-500 LE teljesítményt 
képvisel.  
A hajók méretéhez képest nagy teljesítményű 
gépek elhelyezése nem biztosítja a megfelelő 
hozzáférést, vezérlésüket távirányítással végzik, a 
nagyon gyakori karbantartás és szerelés pedig 
szükségessé teszi az egységek daruval történő 
kiemelését és a munka fedett műhelyekben való 
elvégzését.  

 
A konstrukció másik változata az Azipod® Propulsion Concept elven alapul, amelyet az 
innovációiról ismert ABB skandináv cég dolgozott ki. 

 
4.3.3.5.4 ábra Motorhajó két Volvo-Penta 
Z-hajtással 
 
 Olyan rendszerről van szó, ahol egy 
függőleges tengely körül elfordítható, 
tehát kormányként alkalmazható Azipod 
egységet helyeznek el közvetlenül a 
standard propeller mögött. A két 
hajócsavar tengelye egybeesik, azonban 
fizikai kapcsolat nincs közöttük. A 
kormányozható egység hajócsavarja a fő 
propulziós hajócsavarral ellentétes 

forgásirányú. Ez az elrendezés a propulziós hatásfokban mintegy 10% javulást 
eredményez. 

 
4.3.3.5.5 ábra Z-hajtással ellátott 
kikötői vontató 
 
A Z-hajtást propulziós eszközként 
széles körben alkalmazzák kikötői 
vontatók és hasonló kisebb hajók 
esetében. A hajócsavar ezeknél az 
egységeknél szinte kizárólag gyűrűben 
van elhelyezve, a gyűrű leggyakrabban 
Kort profillal rendelkezik. nagyon 
nagy előnye ennek a megoldásnak, 
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hogy nem szükséges külön kormányszerkezetet kialakítani, a hajócsavar a gyűrűvel 
együtt elfordítható függőleges tengely körül.  
 

4.3.3.5.6 ábra Nagy teljesítményű Z-hajtómű 
 
A folyami hajózás az 1960-as években világszerte nagy 
fejlődésen ment át, az építkezésekhez szükséges kavics 
és kő szállítását végző uszályokat a feladatok 
sokrétűsége miatt a dunai hajózásban is önjáróvá kellett 
tenni. A Duna mentén két országban fejlesztettek ki 
ehhez megfelelő propulziót. A német Schottel cég Z-
Antrieb néven gyártotta a 4-500 tonnás uszályokhoz 
alkalmazható berendezést. Magyarországon a MAHART 
Hajójavító üzem tervezte meg és gyártotta 
középsorozatban a 100-LE-s Z-hajtást a 400-tonnás 
uszályokhoz, majd kifejlesztette a 250-LE-s változatot 
az új tervezésű és építésű Duna-Európa dereglye-
uszályokhoz, amelyek az 1.000-1.600 tonnás kategóriát 
képviselték. A berendezések gyártása nem folytatódott, 
de jelenleg is van még üzemben néhány egység.  

Mindkét változat főmotorja járműmotor, a hajócsavar és Kort-gyűrű anyaga alumínium. 
A meghajtó motor és a Z-hajtómű behajtó-tengelye között rugalmas tengelykapcsoló és 
két kardáncsuklós hajtás van elhelyezve, az utóbbira azért van szükség, hogy a hajtómű 
kibillenthető legyen a hajócsavar ellenőrzése és esetleges javítása érdekében. A behajtó-
tengely és a hajócsavar-tengely párhuzamos, a két kúpkerék-hajtás Oerlikon Spiromatic 
(eloid) fogazású kúp- és tányérkerékből áll. 
A függőleges tengely hossza változtatható a merüléshez való igazodás érdekében, a 
felső és alsó nadrágcső összecsúsztatható, a tengely hosszának változtatását bordás 
meghajtás biztosítja. 
A nagyobb teljesítményű Z-hajtóműnél a két kúpfokozat közé ferdefogazású 
homlokkerék-hajtómű is be van iktatva, amelynek feladata, hogy a hajócsavar tolóerejét 
kihasználva kiegyenlítse a hajtómű veszteségeiből adódó forgatónyomatékot, amely a 
kormányzást egyik irányban segíti, a másik irányban akadályozza. 
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4.3.3.5.7 ábra Z-hajtásos uszály 

 
Az utóbbi években a Z-hajtás (amelyet újabban angol megnevezésével Azimuth 
Thruster néven emlegetnek) megújulóban van, teljesítménytartománya két 
nagyságrenddel bővült. A legújabb luxus óceánjárók propulzióját ilyen egységek adják, 
ezek egyben a hajó kormányzásában is aktív szerepet kapnak. Meghajtásukat általában 
elektromotorok biztosítják, amelyek (ld. személyhajók segéd- és főüzeme) a 
folyamatosan működő dízelgenerátoroktól kapják a táplálást. A meghajtómotorok 
gyakran függőleges tengelyűek, ezzel a Z-hajtás helyett az L-hajtás kifejezés a 
pontosabb, mivel a felső kúpkerék-hajtómű ezzel feleslegessé válik. Másik új megoldás 
(bár a 20. század ötvenes éveiben szabadalmaztatták), hogy az elektromotor magában az 
alsó hajtóműben van kialakítva. Egy-egy egység teljesítménye húszezer lóerő felett van. 
A Finnországban épült Oasis of the Seas luxus óceánjárót (kb. 100.000 tonna a 
vízkiszorítás tömege) három ilyen egység hajtja, teljesítményük egyenként 27.000 LE, 
amelyet 6 m átmérőjű hajócsavarok alakítanak tolóerővé. 
A Z-hajtás és a többi hasonló propulziós eszköz felbecsülhetetlen előnye, hogy kiesnek 
a hajótesten áthaladó hosszú sérülékeny tengelyek, emiatt a hajó biztonsága sokkal 
jobb, mint a hagyományos hajócsavaros propulziónál. Nem szabad azonban 
megfeledkezni arról, hogy a technika jelenlegi fejlettségi színvonala kellett ahhoz, hogy 
ezeket a megoldásokat meg lehessen valósítani. 
 
4.3.3.6 Vitorla 
 
A vitorla a hajók esetében olyan, mint a ló a szárazföldi közlekedésben: a múltat 
képviseli, de számos területen, amilyen a szabadidős tevékenységek és a sport világa, a 
jelenben is fontos szerepe van, emellett megvan a lehetőség arra, hogy a jövőből is 
kivegye a maga részét. 
A vitorlás hajók kora szemmel láthatóan letűnt, azonban a szél, mint hajtóerő, komoly 
tudományos hátteret szerzett magának, és az emberiség nem engedheti meg magának, 
hogy ez a tudás feledésbe merüljön. Az energiát igénylő műszaki berendezéseknél a 
természet erőinek olyan felhasználása, amely a bolygó javát szolgálja, az egész 
emberiség érdeke. 
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4.3.3.6.1 Vitorla-történelem 
 
A vízi-járművek a közlekedés legősibb formáját jelentik, az első hajók maradványai – 
és ki tudhatja, nem voltak-e még régebbiek – i.e. 2.900-ból valók. Tehát az ember már 
majdnem 5.000 év óta hajózik. 
Az első vitorlás-hajók nem választhatóak el az evezőtől, a vitorla természetes 
kiegészítője volt az emberi erő. Egyiptomban III. Ptolemaiosz uralkodása alatt nagy 
változások kezdődtek meg. Megépíttetett egy 40-pados hajót, amelyet 4.000 evezős 
hajtott (az akkori hajók Concordja) – azonban sohasem került vízre. 
A Krisztus születését követő első évezredben az európai tengerészek a római 
modelleket használták hadihajóként. A kereskedelmi hajók azonban akkor már egészen 
mások voltak: hatalmas stabil hajótestek, amelyek azonban sem gyorsak, sem jól 
manőverezhetőek nem voltak.  
A hajózásban a vitorla előretört, az evező egyre inkább visszaszorult. Ami a 
hadihajóknál és a kereskedelmieknél azonban megegyezett, hogy mindkét kategória 
egyetlen szögletes vitorlát használt, esetleg két háromszögletű csúcsvitorlát. 
Az logikus, hogy a hadihajóknak könnyebbeknek és gyorsabbaknak kellett lenniük, 
mint az áruszállítóknak. Ezért az előzőek hajóteste hosszú volt és keskeny, sőt, az 
orrtőke is különleges volt a harcban használt orrsarkantyúval.  
A vitorla igazi fejődését mégis a kereskedelmi hajók hozták meg, amelyek egyre több és 
több vitorlát húztak fel. Az evezős gályák azonban megmaradtak egészen a késő 
középkorig, sőt az észak-afrikai országokban a tizenkilencedik század elejéig. Nagy 
előnyük volt, hogy a rendszeresen szélcsendes egyenlítő-menti vizeken is át tudtak 
haladni folyamatosan.  
A vitorla első nagy fejlődési fokozata a karavella megjelenése volt a 15. században, 
amely már két fedélzettel épült, a portugál halászok hajója volt eleinte. Forradalmian új 
volt és rendkívül hatékony: Kolumbusz hajói, a Niña, a Pinta és a vezérhajó, a Santa 
Maria is karavella volt.  
Bár a telt hajótestű 3-árbocos karavella nem volt olyan gyors, mint az evezős gálya, 
stabilan képes volt a széllel hajózni. Jobban el lehetett benne helyezni az árut, emellett a 
lakóterek is több kényelmet nyújtottak. Igen hosszú utakat is megtettek vele. Kezdetben 
latin vitorlát alkalmaztak rajta – ferdén beállított felső vitorlarúddal elől-hátul  mindkét 
árbocon egy –, hamarosan azonban megjelent a három árboc – elő-árboc, főárboc, tat-
árboc –, amelyből az első kettőre szögletes (kereszt-) vitorlát húztak fel, a tat-árboc 
pedig megtartotta a háromszögletű latin vitorlát. Az utóbbival jobban tudtak 
oldalszélben hajózni.  
Még a 15. század során jelent meg az új típus, a karak, amelyen több vitorla volt, és 
jobban lehetett irányítani, alkalmasabb volt az óceáni hajóutakra. Ezek a hajók tették ki 
VII. és VIII. Henrik angol királyok flottájának zömét, ezért abban az időben az angol 
hajóhad szinte legyőzhetetlen volt. 
Kelet-Ázsiában a dzsunka volt az alapvető hajótípus, amelynek vitorlázata állhatott latin 
vagy szögletes vitorlákból. Sok helyen ma is ugyanolyan hajókat építenek ugyanúgy, 
mint több száz évvel ezelőtt. 
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Ugyanez volt érvényes a viking hajók vitorlázatára is, amelyek a 8. és 12. század között 
közlekedtek az Atlanti-óceán északi részén és az európai folyókon. Maguk a hajók 
szinte alig rendelkeztek hossz-szilárdsággal, a hajó felvette a hullám alakját, ezért a 
hajótestben nem volt jelentős feszültség a hosszirányú hajlító igénybevételektől.  
A vitorla legújabb fejlődését a következő fejezetben a hajótípusoknál láthatjuk. 
  
4.3.3.6.2 Vitorlás-hajó típusok 
 
A vitorlás-hajók vitorlázata sokféle és változatos. Azon kívül, hogy a hajóépítő üzemből 
kibocsátott hajók alapvetően különböznek egymástól, jelentős különbséget hozhatnak 
azok az átalakítások is, amelyeket a tulajdonos vagy a hajó kapitánya határoz el, vagy 
esetleg a szállított áru tesz szükségessé, nem is említve a helyi sajátosságokat. Ezeket 
rendszerint azért végzik el, hogy javítsák a navigációs jellemzőket vagy kevesebb 
emberrel kezelhető vitorlázatot alakítsanak ki, így megtakarításokat érhetnek el. 
A következőkben az egyes ismertetett hajótípusok mellett található a megfelelő 
árnykép, ezek a hajók a 19. század elejétől közlekedtek az Atlanti-óceánon, illetve a 
jelentősebb európai hatalmak gyarmatain, főként az anyaország és a távoli kolóniák 
között. Mivel sem az amerikai földrészt nem osztotta még ketté csatorna, sem a Szuezi-
csatorna nem létezett, hatalmas távolságokat kellett megtenniük. A legkomolyabb 
feladat a Horn-fok megkerülése volt keletről-nyugatra, mert az Antarktisz közelében 
szinte állandóan viharos nyugati széljárás van, ezért a hajóknak fel kellett hajózniuk 
majdnem a sarki földrészig, hogy legyen elegendő terük a lavírozásra (széllel szembeni 
cikk-cakkban való hajózásra). 
A vitorlás-hajókat két nagyobb csoportra lehet felosztani: ezek egyike a hossz-
vitorlázatú, a másik a kereszt-vitorlázatú hajóké. Mindkettőnek megvannak a maga 
előnyei. 
 
Hossz-vitorlázatú hajók  
 

4.3.3.6.2.1 Szlup 
 
A hossz-vitorlázat, amelyet neveznek sóner-vitorlázatnak is, 
kisszámú legénységgel is irányítható volt, és általában a part-
menti és halászhajóknál fordult elő. Az ilyen hajók jobban 
tudtak szél ellen haladni (közelebb a szélirányhoz), és a 
változó szélirányhoz ezért jobban alkalmazkodtak. A hossz-
vitorlázat azonban a parti hajókon kívül előfordult az 

óceánokon is. 
Az ilyen hajókat a következő típusokba sorolták. 
Szlup (sloop). Egyárbocos hossz-vitorlázatú hajó, amely a 19. század elején nagy 
méretekben is megtalálható volt a karibi térségben, a legtöbb ilyen hajó azonban kisebb 
halászhajó volt. A 20. században a vitorlás jachtok ezt a vitorlázatot tartották meg 
leginkább. 
 

4.3.3.6.2.2 Parti nagy halász-sóner 
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Parti nagy halász-sóner. A sónerek két vagy többárbocosak és hossz-vitorlázatúak. A 
normál vitorlákon kívül a főárbocon (hátsó) vitorlarúddal irányítható csúcsvitorlát és a 
két árboc között kifeszített elő-kötélvitorlát (staysail) is hordoz. 
 

4.3.3.6.2.3 Kétárbocos halász-sóner 
 
Kétárbocos halász-sóner. Az ábra szerinti kétárbocos halász-sóner 
téli vitorlázatot hordoz, a csúcsárbocot és a csúcsvitorlákat 

leszerelték és a parton hagyták. 
 

4.3.3.6.2.4 Kereszt csúcs-vitorlázatú sóner 
 
Kereszt csúcs-vitorlázatú sóner. Ez a típus a hossz- és kereszt-
vitorlázat bizonyos kombinációját jelenti. A hossz-vitorlák nagy, a 
kereszt-vitorlák kis méretűek. A 19. század elején volt népszerű a 

parti hajózásban. Az Angliához tartozó Kanada atlanti partvidékén építették őket.  
 

4.3.3.6.2.5 Parti sóner 
 
Parti sóner. A parti hajózás valódi munkajárműve volt. Általában 
nem nagyobb száztonnásnál, de mindent szállított a szokásos 
rakománytól az építőanyagig, sőt, még szénát is a partmenti 
települések állatainak. Előfordult, hogy a főárboc mellett az 

előárbocra is csúcsárbocot szereltek fel. A szolgálati csónakot általában vontatta maga 
után. 

4.3.3.6.2.6 Kecs 
 
Kecs. Lényegében egyárbocos hajó, mert a tatárboc közvetlenül a 
kormány előtt van felállítva és sokkal kisebb a főárbocnál. Ezért, bár 
vitorlázata hasonló a sóneréhez, a főárboc nem a hátsó, hanem az 
első. Az Atlanti óceánnak főleg a keleti részén használták, 

Európában. A 20. században a jachtok közül sok ilyen vitorlával van felszerelve. 
Négyárbocos sóner. Ez a konstrukció azt célozta, hogy csökkentse az egyes vitorlák 
méretét, növelje a hordképességet amellett, hogy kis legénységgel hajózhasson.  
 

4.3.3.6.2.7 Négyárbocos sóner horgonyon 
 
Kezdetben a vitorlákat kézzel vonták be, később azonban a 
belsőégésű motorok elterjedése a gépi kötélcsörlőket is 
lehetővé tette, ezzel tovább lehetett csökkenteni a legénységet, 

ami bér- és egyéb megtakarítást eredményezett. Egy 5-700 tonnás hajón csak nyolc fő 
szolgált.  
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A 20. század elején az Atlanti-óceán mindkét partján ezek a hajók szállították az árukat 
a parti forgalomban. Mintegy 7-800 ilyen hajó épült, azonban az I. Világháború után 
eltűntek, kivéve néhány 5-7-árbocos vastestű hajót. 
 

4.3.3.6.2.8 Tern sóner 
 
Tern sóner. A hajótípus nevét a sirályok egy fajtájától kapta. A 
háromárbocosokat 1880 és 1920 között nagy sorozatban 
építették. A 2-400 tonnás áruszállítók 6-8-fős legénységet 

igényeltek. A képen látható vitorlákon kívül az árbocok között kifeszített elő-
kötélvitorlákat (staysail) is fel lehetett vonni. A hajókat általában fenyőfából építették, 
ezért nem voltak tartósak. A típus utolsó példányai a II. Világháború alatt tűntek el. 
 
Kereszt-vitorlázatú hajók  
A kereszt-vitorlázat parti hajóknál alakult ki, de nagyon jól megfelelt a hosszú utaknak 
az óceánon, mivel az állandó széljárású területek viszonyait jól ki tudta használni. Az 
ilyen vitorlákkal felszerelt hajók a párszáz tonnás brigantinoktól a több-ezer tonnás 
hadihajókig és bárkákig terjedtek. A kereszt-vitorlázat megmaradt a parti hajózásban is. 
 

4.3.3.6.2.9 Brigantin 
 
Brigantin. A kétárbocos vitorlás-hajó előárbocán kereszt-, főárbocán 
hossz-vitorlázatú volt. Az ábrának megfelelő profilú volt a 220-

tonnás Mary Celeste rejtélyhajó, amelyet eredetileg Amazon névre kereszteltek. Az ábra 
a két árboc között kifeszített elő-kötélvitorlákat is mutatja. 
 

4.3.3.6.2.10 Brig 
 
Brig. A kétárbocos hajó mindkét árbocán kereszt-vitorlázattal 
volt ellátva. A brig nagyon régi típus, ugyanakkor hatékony, 
amelyet a kereskedelmi vitorlás-hajók korának legvégéig 
használtak. Ezt a típust főleg Európában építették. 

Barkentin. Ezt a háromárbocos hajót az előárbocon kereszt- a másik két árbocon hossz-
vitorlázattal látták el. Ennek  típusnak az utolsó egyede volt a 750-tonnás Maid of 
England, amelyet 1919-ben építettek, és a tengeren veszni hagyták 1928-ban. Ezt a 
típust nem építették nagy sorozatban. 
 

4.3.3.6.2.11 Barkentin 
 
Bárka (bark). Általában háromárbocos hajó, az elő- és a főárboc 
kereszt-vitorlázatot kapott, a tatárboc azonban teljes hossz-
vitorlázattal volt ellátva (elő-kötélvitorlákkal együtt). A 

négyárbocos bárka sem volt ritka az óceánokon, ezek azonban leginkább Kanadában 
épültek. 

4.3.3.6.2.12 Bárka 
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Teljes vitorlázatú hajó. Ez a hajótípus illetve típuscsalád volt a legelterjedtebb a vitorlás 
korszakban. Rendszerint háromárbocosok voltak, de a nagyobbak között előfordultak 
négy- vagy ötárbocosok is. Az első ilyen hajók a 19. század elején alakultak ki a 
napóleoni háborúk idején, amikor a hadiflották egységeinél mindenre szükség volt a 
hajók képességeinek maximálissá tétele érdekében.  
 

4.3.3.6.2.13 Teljes vitorlázatú hajó 
 
A leggyakoribb volt a fregatt, egy vitorlás hadihajó típus, az 
akkori idők sebesség csúcstartói. A sorhajók nagyobb 
vízkiszorítással rendelkeztek, de vitorlázatuk ugyanilyen volt, 
ezek sebessége elmaradt a kisebb hadihajókétól, tűzerejük 

viszont sokkal nagyobb volt. Mindegyik árboc keresztvitorlákat hordott. Az árbocok 
között elő-kötélvitorlákat tudtak kifeszíteni. A keresztvitorlák vitorlarúdjának 
meghosszabbításával mindkét oldalon tarcsvitorlákat lehetett kifeszíteni, a legfelső 
vitorlák (royal) felett pedig fantázianevekkel ellátott különleges vitorlákat, amilyen a 
skysail (égvitorla), moonraker (holdgereblye), Trust to God (Istenben bízunk) vagy 
Angel Whispers (angyali suttogás). 
Klipper. A vitorlás korszak hajóinak csúcsát jelentette ez a típus, amelynek hajótestét a 
szlup típus vonalrajzának megfelelően, de jóval nagyobb vízkiszorításúra építették, 
vitorlázata pedig a teljes vitorlázatú hajóéval volt szinte azonos. 
A vitorlás korszak leggyorsabb hajó voltak, a Champion of the Seas állította fel azt a 
„leggyorsabb nap” rekordot (465 tengeri mérföld, azaz 861 km 24 óra alatt) 1854. 
december 10-11-én, amely 130 évig volt érvényben, egészen 1984-ig. 
Ezek a hajók nemcsak gyorsak voltak, hanem szépek, emiatt drágák is. A Cutty Sark, a 
leghíresebb angol tea klipper építéséről írta Basil Lubbock: „Azt rajongást, amelyet a 
tea klipperek tulajdonosai éreztek hajóik iránt, legjobban az a hatalmas összegű pénz 
mutatja meg, amelyet arra költöttek, hogy kidekorálják őket, a faragványok és 
aranylevelek pompája, vagy ahogy a tengerészek hívták, mézeskalács-művészet”. De 
nemcsak a díszítés volt szép rajtuk, ezeknek a 19-ikszázadi hajóknak az árbocait és 
vitorlarúdjait is úgy alakították ki, az álló- és futókötélzettel együtt, hogy ezek a dolgok 
ne csak tökéletesen funkcionálisak legyenek, hanem gyönyörűek is. Ez nemcsak a 
hajótestre vonatkozik, hanem a vitorlázat és a kötélzet kialakítására is. Magasak voltak, 
vonalaik felfelé viszonylag nagy összetartással haladtak, a vitorlafelület pedig hatalmas 
volt a hajótest vízkiszorításához képest. Elsősorban nem az áru mennyisége számított, 
hanem az a sebesség, ahogy azt egyik kikötőből a másikba elvitték. Természetesen azért 
a klipperek is minden évben nagyobb mennyiségű árut vettek fel, mint az előzőben. 
Nagy gondot fordítottak az árbocok helyének kijelölésére, illetve azok hátrahajlásának 
mértékére. Fontos volt az árbocok egyes szakaszának (alsórész, csúcsárboc, árboc-
sudár), valamint az orr-sudárnak és az orrvitorlarúdnak a hossza.  
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4.3.3.6.2.14 ábra Klipper vitorlázata 
 

4.3.3.6.2.15 ábra Klipper főárbocán levő vitorlák 
 
A vitorlák megtervezésénél pedig alapszabályként 
kezelték, hogy a főárboc legalsó vitorlarúdjának 
kétszer olyan hosszúnak kell lennie, mint a hajó 
szélessége. A vitorlarudak hossza és az árbocok 
magassága határozza meg a vitorlafelületet.  
Egy klipper vitorlázata látható a 4.3.3.6.2.14 ábrán 
oldalnézetben, a 4.3.3.6.2.15 ábra pedig a főárboc 
vitorláit mutatja elől-nézetben. A 4.3.3.6.2.16 
ábrán a hajó baloldalán és a szimmetriasíkban levő 
állókötelek láthatóak. 
Az állókötélzet nagyon sok elemből áll, és az 
árbocok helyzetének biztosítását szolgálja. 
Keresztirányban az oldalsó támasztókötelek 

(shrouds) fogják az árbocok egyes szakaszait a helyükön, illetve felveszik azokat az 
erőhatásokat, amelyeket a billegés miatt ébredő tömegerők ébresztenek az árboctőben. 
Ezek feszesen tartását az árboc tövénél elhelyezett feszítődobok biztosítják. 
Az árbocok hosszirányú rögzítésére szolgálnak az elő-kötelek (stays). Ezek a vitorlákat 
terhelő szélerők alól mentesítik részben az árbocokat, illetve az árbocok között 
kifeszített elő-kötélvitorlák hordására szolgálnak. 
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4.3.3.6.2.16 ábra Klipper 
baloldali és 
szimmetriasíkban levő 
álló-kötélzete 
 
A futókötelekből még az 
állóköteleknél is több van. 
Minden vitorlarudat fel 
kell tudni húzni és le kell 
tudni engedni a fedélzetről 
(a vitorlák kurtítását vagy 
reffelését a magasban 
végezték, ehhez 
talpalóköteleket helyeztek 

el minden vitorlarúdon, amelyen a tengerészek végig tudtak lépdelni), illetve a vitorlák 
sarkait a széliránynak megfelelően be kell állítani. A kötelek behúzását és kiengedését a 
fedélzeten levő horgony- és egyéb csörlők kötéldobjainak segítségével végezhetik. Ez a 
legnehezebb munka a hajón, a kötelekben akár több tonna erő is lehet.  
A futókötelek mindegyike csigákon halad át (innen származik a kötélcsiga elnevezés, 
mivel kezdetben nem tengely körül forgó görgőt használtak a kötelek irányának 
megváltoztatására, hanem olyan fából faragott és fényesre csiszolt tömböket, amelyek 
két furata közül az egyik lehetővé tette a felfüggesztést, a másik pedig a futókötél 
vezetését), és emiatt a futókötelek rendszere rendkívül bonyolult.  
 
A nagy vitorlás-hajók utolsó húsz éve az 1890 és 1910 közötti két évtized volt. A 
legtöbb hajót már nem tartották kellően karban, és ezeket a tengeren kellett a 
legénységnek elhagynia, amikor veszélybe kerültek. Az a néhány, amelyet ma még 
láthatunk, vagy egy-egy régi hajó újjáépítésével született újjá, vagy a régi tervek alapján 
modern anyagokból építettek meg. 
 
4.3.3.6.3 Vitorlázás 
 
A vitorlázás ma már sport- és szabadidős-tevékenység. Ahhoz, hogy valaki 
vitorlázhasson, meg kell tanulnia az alapelveket, majd sok időt kell arra fordítania, hogy 
a tanultakat a gyakorlatban is elsajátíthassa.  
 
Alapok  
A 4.3.3.6.3.1 ábra a szélirányok ábráját mutatja. Hívják vitorlázási pozícióknak is, 
mivel az látható rajta, hogy adott szélirány esetén a különböző irányokba haladni kívánó 
hajó milyen pozíciókat foglal el. Az ábrán a hajót a ma elfogadott egyárbocos hossz-
vitorlázatú hajó szemlélteti, amely egy fő- és egy orrvitorlával van ellátva. 
 
Az ábrából látjuk, hogy lényegében három alapvető pozíció létezik egy vitorlás-hajó 
számára: 
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- szél ellen (beating), amikor a szél a hajó orrésze felől fúj, a hajó hossztengelyével 
valamilyen szöget zár be (ökölszabályként kb. 45° az a szög, amelynél közelebb a 
szél felé nem fordulhat a hajó), 

- oldalszél (reaching), amikor a szél megközelítően a hajó oldala felől fúj, ez eshet az 
orr vagy a far felé), 

- hátszél (running), amikor a szél a hajófar felől fúj, iránya bizonyos szöget zár be a 
hajó hossztengelyével. 

 
4.3.3.6.3.1 ábra Szélirányok ábrája 
 
Ennek változataiként kezelik az alábbi két 
pozíciót: 
- szoros oldalszél a határeset az ellenszél 

és az oldalszél között, 
- fél-hátszél az oldalszél és a hátszél 

közötti tartomány. 
Ellenszélben való vitorlázásnál a hajót 
annyira közel kormányozzák széllel 
szemben, amennyire lehet, ez a szög nem 
lehet kisebb általában 45°-nál. A fővitorla 

rúdját (boom) a fedélzet szélén belül kell tartani. Amint a hajó túlzottan szembeáll a 
széllel, a fővitorla árbochoz rögzített éle laffogni (luff) kezd, a hajó veszít a 
sebességből. Széllel szemben csak lavírozva lehet haladni (tacking), bizonyos 
időközönként át kell állni jobb-szélről bal-szélre. Ez cikk-cakk nyomvonalat 
eredményez, ami közel másfélszer akkora távolság megtételét jelenti, mintha egyenesen 
haladhatna a hajó. 
Oldalszélben való vitorlázásnál a szél a hajó oldala felől fúj, iránya változhat kb. 15°-tól 
a hajó orra felől ugyanilyen szögig a far felől. Ilyenkor a vitorlákat úgy kell beállítani, 
hogy azok helyzete az ellenszélben illetve a hátszélben való vitorlázás közé esik. A 
pontosan oldalról fújó szél 45° vitorla beállítási szöget kíván (ez a leghatékonyabb 
vitorlázás). 
Hátszélben való vitorlázásnál a vitorlákat a haladási irányhoz képest derékszögbe kell 
állítani. 
Ezeket a pozíciókat kell jól megtanulni és begyakorolni, és akkor már képesek vagyunk 
a helyes vitorla-beállításra haladási irányunk érdekében. 
 
Irányváltoztatás  
Ahhoz, hogy valahonnan valahova eljussunk, azt is tudnunk kell, hogyan kell a hajó 
haladási irányát illetve nyomvonalát megváltoztatni. Alapvetően két manőverrel kell 
tisztában lenni. A haladási irány megfordítása azt jelenti, hogy a hajóval meg kell 
fordulni (come about), ami eléggé lassú művelet, mivel a hajóorrnak át kell haladnia 
azon a ponton, amikor a szél pontosan szemben fúj (eye of the wind). Megfordulásnál a 
hajóparancsnok kiadja a fordulásra készülj utasítást, majd a teljesen szél felé parancsot, 
ami a kormányosnak szól, mivel a kormányt teljesen ki kell fordítani a szél alatti oldal 
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felé. A hajó szélbe fordul, a vitorla pedig átfordul a másik oldalra, és a hajóparancsnok 
a legénység egy részével követi. 
A megfordulás másik módja gyorsabb, ennek neve gyorsfordulás (jibe). Ilyenkor a hajó 
fara fordul a széllel szembe. Mivel ez hátszelet jelent, a vitorla átfordul az egyik 
oldalról a másikra. Nagyon körültekintően kell kezelni ilyenkor a vitorlát, a parancsnok 
és a legénység között teljes egyetértésre van szükség. A gyorsfordulás parancsai: 
gyorsfordulásra készülj, majd gyorsfordulás. 
 
A vitorla mechanikája 
A vitorla legnyilvánvalóbb alkalmazása a hátszéllel való hajózás. Ilyenkor a hajó a szél 
ellenálláserejét használja propulzióként. Minél kisebb a hajó sebessége, annál közelebb 
van ez az erő ahhoz, amelyet az adott szélsebesség az adott felületen létre tud hozni. 
Amint az erő hatására a hajó gyorsul, az ellenálláserő csökken, mivel a szél és hajó 
relatív sebessége kisebb lesz. Hátszélben tehát a hajó sebessége mindig kisebb, mint a 
szél sebessége. 
Oldalszélben a vitorla felületén két erő keletkezik. Egyik a szél ellenállásereje, a másik 
a vitorla felhajtóereje, mivel az vékony áramvonalas profilként funkcionál. Az orrvitorla 
hasonlóan működik, és a két vitorla között szélcsatorna jön létre, ahol a levegő 
sebessége megnő. A hajótest ellenállása és a vitorlákon ébredő eredő erő haladásirányú 
összetevője határozza meg a hajó sebességét, amely a szélsebességnél nagyobb is lehet. 
A hosszvitorlázat előnye, hogy ez a jelenség egyre erősebben érvényesül, amikor a hajó 
szélbe fordul, és ellenszéllel hajózik, természetesen nem feledkezhetünk meg arról, 
hogy a szél ellen vitorlázásnak megvan a határszöge, aminél a hajó jobban nem 
közelítheti meg a szél irányát. Ez az oka annak, hogy a hosszvitorlákkal felszerelt hajók 
lavírozási sebessége meghaladja a többi pozíciónál mérhető sebességet, így a nagyobb 
távolságot is képes annyi idő alatt megtenni, mintha egyenesen hajózott volna.  
Ehhez a témához az Internet sok segítséget adhat, de nyomtatott formában is vannak 
olyan művek, amelyek a vitorlázással foglalkoznak. 
 
  


