
A kavitáció okai, megelőzése és egyebek 
 

 

Mi okozza a kavitációt? 

A kavitáció a szivattyúzott folyadékban lévő gőzbuborékok képződéséből, majd 
összeomlásából ered. Számos lehetséges ok lehet, mint például az alacsony nettó 
pozitív szívómagasság (NPSH), a nagy sebességű recirkulációs áramok a 
járókerékben, forró folyadék stb., de minden ok azt eredményezi, hogy a 
szivattyúzott folyadék nyomása a gőznyomás alá csökken, ami lehetővé teszi 
gőzbuborékok képződését. 

Mely környezetekben/alkalmazásokban okozza a legnagyobb gondot a 
kavitáció? 

A kavitáció leggyakrabban olyan rendszerekben fordul elő, ahol jelentős dinamikus 
veszteség van a szivattyú szívóoldalán (szárazaknás szivattyúk), olyan szivattyúknál, 
amelyek teljesítménygörbéjük legszélső jobb vagy bal oldalára futnak, illetve nagy 
földrajzi magasságban vagy forró folyadékkal történt telepítéseknél.. Minden olyan 
helyzet, amely azt eredményezi, hogy a folyadék nyomása a szívótérben a folyadék 
gőznyomása alá csökken, kavitációt okoz. 
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Mit tesz a kavitáció a használatban lévő berendezésekkel? 

A kavitáció lökésszerű terhelést okoz a szivattyú nedves végrészein a 
gőzbuborékok összeesésekor felszabaduló energia következtében. Ez a  
csapágy, a tömítés, a tengely vagy más alkatrész meghibásodásához vezethet. 

A buborékok nagy energiájú összeomlása azonnal felemészti vagy erodálja a 
járókerék, a kopólemez és súlyos esetekben a csigaház felületét, ami ezeknek az 
alkatrészeknek a károsodását és meghibásodását eredményezi.  

A kavitáció mindig károsítja a szivattyút? 

A szivattyúk kis mennyiségű alacsony energiájú kavitációt is elviselnek károsodás 
vagy jelentős élettartamcsökkenés nélkül. Minél intenzívebb a kavitáció, annál 
gyorsabban károsodik a szivattyú.  

Mi a különbség a kavitáció és a levegő bejutás között? 

A kavitáció gőzbuborékok képződése és ezt követő összeomlása a szivattyúzott 
folyadékban. A levegő bejutása a szivattyúzott folyadékkal kevert légbuborékok 
bevezetése. Mindkettő károsíthatja a szivattyút, de a kavitáció okozta károsodás 
általában gyorsabb és súlyosabb. A járókerék ellenőrzése és különféle működési 
tesztek végezhetők annak megállapítására, hogy a szivattyú szenved-e kavitációs 
vagy levegő bejutás miatti sérülést.  

Ha egyszer megjelenik a kavitáció, hogyan lehet azt korrigálni? 

A kavitáció általában a rossz rendszertervezés miatt következik be, így utólag  
nehéz korrigálni. A nem megfelelő NPSH ráhagyással, rosszul megtervezett 
csőrendszerekkel, vagy azoknál a terveknél, ahol a szivattyú várhatóan a 
teljesítménygörbe szélső jobb vagy bal oldalára kell futnia, a legvalószínűbb a 
kavitáció. A végső megoldás a tervezési hiányosságok kijavítása és/vagy a 
szivattyútelepi követelményeknek jobban megfelelő szivattyúk kiválasztása.  

Hogyan előzhető meg a kavitáció? 

A kavitáció megelőzése jó és alapos rendszertervezést igényel, kezdve a rendszer 
kavitációs hajlamát befolyásoló tényezők megértésével. Az NPSH-határok 
ellenőrzése, a minimális dinamikus veszteséggel járó csőrendszerek tervezése  
és a teljesítménygörbéjük elfogadható területén működő szivattyúk kiválasztása 
mind hozzájárulnak a jó szivattyú állomás tervezéshez.  

 


	Mi okozza a kavitációt?
	A kavitáció a szivattyúzott folyadékban lévő gőzbuborékok képződéséből, majd összeomlásából ered. Számos lehetséges ok lehet, mint például az alacsony nettó pozitív szívómagasság (NPSH), a nagy sebességű recirkulációs áramok a járókerékben, forró foly...

