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TALAJVÍZ AZ EGYETEMI LABORBAN!
MEGÚJULÓ ENERGIÁK, KÖRNYEZETVÉDELEM 
— FOLYAMATOS „VIZES OKTATÁSI” IGÉNYEK

együttes viselkedése, ill. kölcsönhatása is ki-
válóan vizsgálható. A hordalékos kísérletek
után lehetôség van a visszatérésre a tiszta víz-
zel végzett kísérletekhez, a beszerezhetô ki-
egészítô berendezések segítségével.

    A gyártó alapválasztékában szereplô
legnagyobb berendezésnél a kád 16 m
hosszú, s a mintegy 24 m3 víz forog a víz-
takarékos, tehát zárt rendszerben. A meg-
felelô áramlási viszonyok kialakítása, az
áramlási csatorna középsô szakaszában vég-
zett kísérletek zavartalansága érdekében a víz
bevezetése a csatorna elején és az elvezeté-
se is a végén, gondosan megtervezett illesz-
tôegységeken keresztül történik. A bizton-
ságos és követhetô (és persze a tanulás cél-
jából számolható) mûködést korszerû vezérlô-
szabályozó rendszer és minden lényeges
ponton mérômûszer segíti. Az adatgyûjtés,
-dokumentálás, -kiértékelés számítógépes
rendszerrel végezhetô. Képzési céltól, ren-
delkezésre álló helytôl és költségkerettôl füg-
gôen a rendszerek mérete és összetétele
rendkívül rugalmasan az igényekre szab-
ható.

HM 150-es turbina- és szivattyú-
készlet
Hasonlóan, mint a fent leírt kísérleti kész-
let a vízszolgáltatás, a napkollektoros
rendszerek, a szivattyús energiatározók, az
árvízvédelem és a vízerômûvek sem tudnak
mûködni turbinák és/vagy szivattyúk nél-
kül. Nyugodtan mondhatjuk, hogy meg-
felelô kezelésük, helyes mûködtetésük
kritikus fontosságú mind az említett,
mind az itt fel nem sorolt rendszerek
többsége szempontjából – már csak a
gyakran magas fordulatszámok, a nagy tel-
jesítmények s az abból adódó nagy mére-
tek miatt is. A berendezések tökéletes is-

alatti édesvízkészletekkel s
azon belül hôforrásokkal. A
hôforrások használata is meg-
újulóenergia-használat, s
mind a turizmus fejlesztésé-
nél, mind az agráriumban
(üvegházak fûtése), mind a
lakossági felhasználásban (pl.
fûtés, HMV-elôállítás) to-
vábbi bôvülés várható.

A jövô „vizes szakembe-
reinek” feladatait tehát biz-
tosan megszaporítják a meg-
újulóenergia-források használatára irányu-
ló erôsödô törekvések, és a környezetvé-
delemi célú vízkezelési tevékenység is bô-
vül a maga – idônként különleges – igé-
nyeivel. Mindezeknek az oktatásban is je-
lentkezniük kell!

HM 160 sorozatú, univerzális 
kísérleti áramlási csatornák
A fizikai törvények talán egyik legizgalma-
sabb és legszebb, ráadásul a szabad termé-
szetben is megfigyelhetô jelentkezési formája
a folyadékok, konkrétan a víz áramlása. A
Kiskörei-vízlépcsôtôl a Szinva patak 20 m-
es lillafüredi vízeséséig sorolhatjuk a példá-
kat. De említhetô a hordalék viselkedése bár-
mely folyó kanyarulataiban, vagy az áram-
ló vízben lévô, különbözô alakú mûtárgyak
körül keletkezô és részben jól látható örvé-
nyek. A bökkenô csak az, hogy ezeken a hely-
színeken beavatkozni nem tudunk. Hiába
szervezünk tanulmányi kirándulást az adott
helyre, ritka kivételektôl eltekintve csak az
éppen fennálló állapot tanulmányozható.

Ezen a problémán segítenek az áramlá-
si készülékek, a demonstrációs áramlási csa-
tornák (mint például a HM160). Ezek tu-
lajdonképpen megfelelô méretezésû, hosszú
kádak, amelyekben szivattyú segítségével ára-
moltatjuk a vizet. A folyómedret modellezik
és – a természetben, ill. a valóságban elô for-
duló eseteknek megfelelôen – különféle
akadályok helyezhetôk beléjük. Itt már
minden állítható, szabályozható: az áramlás
sebessége, a víz mélysége, az akadály elhe-
lyezkedése, alakja, mérete, stb. Sôt, megfe-
lelô minôségû szilárd adalékanyagokkal hor-
dalék is képezhetô, és így a víz és a hordalék

A világ (elsôsorban az Egyesült Államok, de
a „kór” terjedôben van!) a palagáz-kitermelés
lázában ég, és még mindig újabb fosszilis tü-
zelôanyag-készleteket fedeznek fel. A bök-
kenô azonban az, hogy felhasználásuk további
CO2-kibocsátással jár. Továbbá: a palagáz-
kitermelés veszélytelenségével kapcsolat-
ban komoly kétségek merültek föl: a mély-
ségi kôzetrepesztéssel és vegyszerek földbe
juttatásával mûködô technológia egyes szak-
értôk szerint talajmozgásokat, akár föld-
rengéseket is elôidézhet, a vegyszerek pedig
további környezeti károkat (pl. az ivóvíz el-
szennyezése) okozhatnak. Így – akár igaz,
akár nem a globális felmelegedés és közvetlen
összefüggése a CO2-emisszióval – a megújuló
energia biztosan nem fog „kimenni a divat-
ból”, hiszen a fosszilis készletek minden-
képpen végesek, s a kitermelés ára –
hosszabb távon mindenképpen – egyre me-
redekebben fog emelkedni.

Bár az egyik legrégebben és legszéles-
körûbben alkalmazott megújuló energia a
vízenergia, ez azonban nem jelenti azt,
hogy ne keletkeznének új feladatok és ne
bukkannának fel új megoldások, technoló-
giák. Az árvízvédelem, a környezetvédelem
és a megújuló energiák növekvô kiaknázá-
sa is igényli, hogy a folyókkal, egyéb vizek-
kel és az életfontosságú ivóvízzel egyre töb-
bet foglalkozzunk.

Az újabb „vizes igényekre” jó példa a kö-
vetkezô: a megújulóenergia-források egy ré-
sze csak idôszakosan hasznosítható, illetve vál-
tozó intenzitású (pl. nap, szél, folyók vízho-
zama). Mivel a termelés és a felhasználás ma-
ximuma idôben nagyon gyakran nem esik
egybe, ezért meg kell oldani a keletkezô vil-
lamos energia nagy mennyiségben történô
és jó hatásfokú tárolását. Bár „jönnek” a hid-
rogénes, vanádiumos és egyéb tüzelôanyag-
cellás megoldások, de jelenleg még a leg-
gazdaságosabb tárolási forma az, hogy meg-
felelô hegyes-völgyes terepen két víztározót
építünk, egymáshoz képest jelentôs szint-
különbséggel. Energiabôség esetében a
„többletárammal” hajtott szivattyúkkal fel-
juttatjuk a vizet az alsóból a felsô tározóba,
majd, amikor „rásegítés” szükséges, a vizet
a beépített áramtermelô turbinákon keresztül
visszaeresztjük.

Hazánk kivételesen jól ellátott földfelszín

Áramlási csatorna oldal-, hátul- és felülnézete
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merete tehát nélkülözhetetlen a területen
dolgozó mérnökök, technikusok, kezelôk
számára, így az oktatásnak is nagyon ha-
tékonynak és alaposnak kell lennie. A
HM150-es rendszer különbözô összeállí-
tásai segítségével a turbinák és szivattyúk
különbözô alaptípusainak jellemzô tulaj-
donságait, valamint különbözô körülmé-
nyek között mutatott viselkedését lehet ta-
nulmányozni, megérteni nagyon szemlé-
letes, jól átlátható kísérletek segítségével.

HM 169 — kétdimenziós, szivárgás- és
talajvízmozgás-bemutató berendezés
A végére hagytam egy igen érdekes de-
monstrációs eszközt: ez rendkívül szemlé-
letesen egy olyan jelenséget mutat be, mely
a valóságban nem igazán tanulmányozható,
ugyanis a talajban, annak is a mélyében tör-
ténik. Így csak a „bemenôoldalt” láthatjuk,
majd – bizonyos idô után, a „kimenôolda-
lon” – a következményeket tudjuk érzékel-
ni, így a pontos mechanizmusról nem lehet
fogalmunk.

A jelenség lényege az, hogy egy meder-
ben egy adott vízszint esetén a hidrosztati-
kai nyomás vizet présel a víztömeg alatti al-
talajba. Ha a nyomás elég nagy (például ár-
víz van), akkor a bepréselt víz mélyre tud jut-
ni, ott szétterjed, és a parti védmûvek (gát,
szádfal, egy csatorna vasbeton fala stb.) ta-
lajba süllyesztett részét (alapozását) alulról
megkerülve veszélyeztetni tudja a védett ol-
dalt. De adott esetben, egy szennyezett fo-
lyadékot tartalmazó tározóból a szennyezés
is kijuthat ezen a módon, ha a mérnökök,
megfelelô méretezéssel nem gondoskod-
nak elôre a védelemrôl.

A HM 169 típusszámú, ötletes szerke-
zet festett vízzel, homokággyal és a bele-

meríthetô „akadállyal”,
jól elhelyezett nyomás-
mérô csövecskék soroza-
tával, a gondosan meg-
tervezett vízbevezetéssel
és -adagolással (ami itt is
elengedhetetlen), képes
megmutatni a víz útját a
talajban, a nyomásviszo-
nyokat a lényeges ponto-
kon, a különbözô alakú és
mélységû „akadályok”
hatását a jelenségre. Ezen
túlmenôen, módosított
elrendezéssel, a kísérleti
eszköz a talajvíz mozgá-
sának modellezésére is
felhasználható.

A szakemberek fo-
lyamatos, minél maga-
sabb szintû kiképzésére
tehát gondot kell fordí-
tani. Ebben nyújthatnak
pótolhatatlan segítséget a
jól átgondolt demonstrá-
ciós eszközök, melyek-
nek széles tárházából mu-
tattuk be a fenti néhány
példát.

HM 150.19 — Pelton-
turbina mûködô 
modellje

HM15016 — szivattyúk soros és párhuzamos kapcsolása

A berendezés 
elvi rajza

NÉMETH GÁBOR MÉRNÖK-ÜZLETKÖTÔ
WWW.METER.HU

n 2E – Energia és környezet
n Napelemek, nap-hô energia
n Víz-, szél-, geotermikus energia
n Biomassza
n Víz-, és talajkezelés
n Folyadékmechanika, hidrológia

n Erôs-, és gyengeáramú technika
n Biztonságtechnika
n Automatizálástechnika
n Vezérléstechnika
n Mechatronika
n Gépjármûtechnika
n Eljárástechnika
n Kisfeszültségû

fénytechnika

Laborrendszerek az oktatás
és az ipar számára

Oktató modulok a megújuló
energiák bemutatásához

INNOVATÍV MEGOLDÁSOK 
MÛSZAKI OKTATÁSHOZ

n Elektronikai alapismeretek
n Elektrotechnikai alapismeretek
n Mechatronika
n Robotok
n IT-, és buszrendszerek
n Épületelektronikai rendszerek
n Digitális 

technológia
n Vezérlés-

technológia
n Transzformátorok
n Oszcilloszkópok
n Hajtások

Mûködô modellek 
a gyakorlati oktatáshoz


