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Bevezetés
Manapság szinte minden nap találkozhatunk olyan hírrel, mely az édesvízkészletek
csökkenésére hívja fel a figyelemet. A Földnek a csökkenő édesvíz mennyisége mellett a
másik aktuális problémája az egyre növekvő népesség élelemmel történő ellátása.
A növényeknek megfelelő mennyiségű vízre van szükségük a vegetációs időszakban,
mely nem minden éghajlat alatt biztosított a tenyészidőszakban. A növények megfelelő
vízellátásának biztosítása elengedhetetlen az élelmiszerbiztonság megteremtése
érdekében. Nem mindegy azonban, hogy a kijutatott víz hogyan oszlik el az öntözött
területen, mennyire egyenletes a szórófejek által kijuttatott víz a talaj felszínén.
A szórófejek kijuttatási egyenletessége nagyon fontos paraméter, hiszen a megfelelő érték
esetén a talaj egyforma mélységig ázik be, így a növények azonos vízmennyiséghez
jutnak. Amennyiben az eltérés nagy, úgy akár szabad szemmel is látni lehet, hogy a
különböző mennyiségű vízhez jutó növények heterogén magasságúak. Ennek gazdasági
vonzata is van, hiszen az alulöntözött növények kevesebb, rosszabb minőségű termést
hoznak. A szórófejek kijuttatási egyenletességét a szórófejben alkalmazott fúvóka
paraméterei nagyban befolyásolják.
A modern öntözőtelep tervezésekor és üzemeltetésekor törekedni kell az optimális
fúvókatípus kiválasztására és az öntözővíz minél egyenletesebb kijuttatására. Ezeknek a
szempontoknak a figyelembevételével érhetjük el a legnagyobb terméshozamot amellett,
hogy takarékoskodunk a rendelkezésünkre álló vízkészlettel.
Szakdolgozatomban a két leggyakrabban használt szórófej típust, a spray, illetve a rotator
kialakításút szeretném bemutatni és összehasonlítani, mennyire egyenletes a
vízkijuttatásuk különböző üzemi körülmények esetén. Ezen összehasonlítások
segítségével az öntözőrendszer tervezői segítséget kapnak, hogy adott vízhozam és
nyomásértékek mellett mely típusú szórófej használatával biztosítható a legjobb öntözési
egyenletesség. Azért is tartom fontosnak ezt a témát, mert napjainkban mind több és több
öntözőrendszer készül. A föld alá telepített, nyomásra kiemelkedő szórófejek használata
terjedt el általánosan a nyílt füves területek öntözésére. Ezen öntözőrendszerek nagy része
spray, vagy rotator típusú szórófejekkel készül. A gyakorlati életben azonban úgy látom,
hogy a tervezők és a telepítők is megszokásból tervezik/építik a rendszereket. Gyakran a
legfontosabb szempont az egyszeri bekerülési költség. Kevesen foglalkoznak azzal, hogy
az elkészült rendszer megfelel-e bizonyos szakmai minimumoknak, kritériumoknak.
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Ilyen feltétel az adott üzemi körülményekhez képest legjobb szórási egyenletességet
biztosító szórófej kiválasztása.
A témaválasztás szerintem aktuális és időszerű, hiszen napjaink egyik fő kérdése a
rendelkezésünkre álló természeti erőforrások minél gazdaságosabb felhasználása.
Egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi vizet használunk fel öntözésre és a felhasznált víz
hogyan hasznosul. A túlöntözés ugyanolyan probléma, mint az alulöntözés. A méréseim
kiértékelése segítségével meg lehet határozni, hogy adott üzemi körülmények között mely
típusú szórófej biztosítja a lehető legjobb egyenletességet, így csökkentve a felhasznált
víz mennyiségét.
Az előzetes várakozásaim a szórófejek vizsgálatával kapcsolatban, hogy nyomástól
függetlenül az MP Rotator szórófejek biztosítják az egyenletesebb vízborítottságot,
illetve a nyomás változására is kevésbé lesz érzékeny az egyenletesség, mint a spray
szórófejek esetében.
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1. Irodalmi áttekintés

1.1. Az esőszerű öntözés
Az esőszerű (szórófejes) öntözés lényege, hogy egy csőhálózat révén nyomás alatt vizet
juttat el az adott szórófejhez, mely a természetes csapadékhoz hasonló cseppeket képezve
öntözi meg az adott területet. Az esőszerű öntözést végezheti telepített fix rendszer, vagy
helyváltoztatásra képes eszköz.
Az esőszerű öntözés számtalan előnnyel jár:
-

A széles szórófej és fúvóka választék lehetővé teszi különböző méretű és
alakzatú táblák öntözését.

-

A hagyományos öntözési módokhoz képest (csörgedeztető, barázdás, árasztásos)
jelentős vízmegtakarítást érhetünk el.

-

A kijutatott víz mennyiségét egyszerű mérni, szabályozni.

-

Használhatjuk a mikroklíma szabályzására, fagyvédelmi öntözésre, levélzet
hűtésére, vagy akár a virágzás késleltetésére is.

Azonban az esőszerű öntözésnek is vannak üzemeltetési problémai:
-

A szélsebesség nagyban befolyásolja a szórási egyenletességet. (5m/s
szélsebesség felett az öntözést meg kell állítani)

-

A kisebb vagy szabálytalanabb területek szélein jelentős túlöntözés lehet.

-

Magas párolgási veszteség.

-

Az üzemeltetéshez nagy nyomás szükséges, melynek magas energiaköltsége
van.

1.2. A szórófejek
A szórófejek az öntöző rendszer azon elemei, melyek funkciója, hogy egy adott
vízhozamot, adott nyomás mellett megfelelő intenzitással és egyenletességgel juttassák
ki az öntözendő területre. A fentiekből következik, hogy az öntözés minőségét a használt
5

szórófejek és a bennük lévő fúvókák üzemi jellemzői határozzák meg. A hidraulikai
tervezés és kialakítás meghatározza az üzemi nyomást, ami pedig a szórófej fent említett
tulajdonságait befolyásolja. (Szalai, 1989).
A különböző típusú szórófejekben alkalmazott fúvókák különböző üzemi nyomásértékek
mellett eltérő szórási távolsággal és kijuttatási egyenletességgel rendelkeznek. A szórási
távolság a szórófejtől szélcsendben mért távolság, ahol még mérhető, összefüggő
vízborítás található. A szórási egyenletesség azt jelenti, hogy a szórófej által belocsolt
terület egyes pontjain mennyire egyenletesen oszlik meg az öntözővíz. Az egy fúvókával
rendelkező szórófejek szórásképére jellemző, hogy a szórófej közvetlen közelében
nagyon kevés a kijuttatott víz, a szórási távolság felénél kijuttatási maximum figyelhető
meg, majd távolodva egyre kevesebb a víz. Ezt a vízeloszlást az eloszlási kép segítségével
lehet legjobban szemléltetni. Az eloszlási kép az azonos intenzitású pontok ábrázolása.
Az eloszlási kép sugárirányú metszete az intenzitás eloszlási görbe. Annak érdekében,
hogy az eloszlási görbe minél egyenletesebb legyen a szórófejeket bizonyos szempontok
szerint egymástól meghatározott távolágra, megfelelő pozícióba kell elhelyezni (Tóth,
2010).

1.3. Szórófejek elhelyezése
Az öntözőrendszerek feladata, hogy hatékonyan juttassák el a vizet a növényekhez. Ezt a
célt az alábbi lépések betartásával lehet elérni:
- a megfelelő öntöző berendezések, eszközök kiválasztása,
- a rendszer megfelelő tervezése, kivitelezése,
- üzem közben a folyamatos ellenőrzés és a szükséges karbantartások elvégzése.
A rendszer tervezőjének feladata a széles kínálatból az öntözési célhoz leginkább illő
eszköz kiválasztása. A tervezés során kulcsfontosságú a fúvókák elhelyezésének
meghatározása, az egységes, stresszmentes növényállomány elérése. Ezt a célt a
szórófejek megfelelő kötésben történő elhelyezésével érhetjük el, így

öntözővíz

egyenletesen jut a növényállományra. Úgy tűnhet, hogy a tervezés során a fúvókák
elhelyezése kiemelt figyelmet kap, de egy rosszul megtervezett rendszert később még a
fúvókák, vagy akár a komplett szórófejek cseréjével sem lehet rendbe hozni. Beépítés
után a fejek elhelyezkedésének megváltoztatásához sok idő és pénz szükséges. A
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különböző gyártóknak eltérő javaslata lehet az ideális szórófej kiosztásról és
elhelyezésről.
Két, általánosan elfogadott módszer alakult ki a szórófejek elhelyezésére:
1. a geometriai alakzat és
2. a hur módszer.
Az alábbiakban ezt a két módszert ismertetem.

1.3.1. A geometriai alakzat módszere
Ez a módszer a legelterjedtebb, mivel ennek alkalmazásával kapjuk a legegyenletesebb
vízborítást. A két geometriai alakzat amit a szórófejek kiosztásához használnak: a
háromszög, illetve a négyzet. Ha a öntözni kívánt terület nem háromszög vagy négyszög
alakú, akkor a tervező felbontja a területet négyszög vagy háromszög egységekre, amint
az az 1. ábrán látható.

1. ábra. A terület felbontása

A terület szabályos geometriai alakzatokra történő bontása után már egyszerű a
szórófejek elhelyezése. Ezeket a geometriai területeket szektort öntöző szórófejekkel
öntözzük, a szórófejeket a terület kritikus pontjaira helyezve. Például egy viszonylag
kis négyszög terület négy kritikus ponttal rendelkezik, ahova negyedkört szóró fejeket
telepítenek (lásd 2. ábra).
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2. ábra. Négyszög kötés

A következő lépés a kritikus pontok közötti távolságok meghatározása. Ha a kritikus
pontok közötti távolság nem nagyobb mint az adott szórófejre a gyártó által megadott
szórási távolság, akkor nem szükséges több fej beépítése az oldalvonal mentén. Ha a
kritikus pontok közötti távolság meghaladja a gyártó által meghatározott telepítési
távolságot, akkor további szórófejeket kell elhelyezni a terület szélein haladva (lásd 3.
ábra).

3. ábra. Kritikus távolságok közötti pont meghatározása
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Ha a terület nem csak hosszú hanem széles is, akkor az oldalsó szórófejektől induló
merőleges vonalak metszéspontjaihoz teljes kört locsoló fúvókákkal ellátott szórófejeket
kell beépíteni (lásd 4. ábra).

4. ábra. A merőleges vonalak mentén elhelyezett fejek

Minden esetben meg kell róla bizonyosodni, hogy mind a vízszintes, mind a függőleges
segédvonalak mentén megfelő távolságra vannak-e elhelyezve a szórófejek. A geometriai
alakzat módszert használhatjuk háromszög területekkel is, de ez esetben a segédvonalakat
átlósan kell húzni merőleges helyett (lásd 5. ábra).

5. ábra. Háromszög módszer
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Sok tervező úgy gondolja, hogy a háromszög elrendezés biztosítja a jobb egyenletességet,
de ez nem minden esetben van így. Például egy kis, négyszög területen használt
háromszög elrendezés ronthatja a kijuttatási egyenletességet a határ területeken.
Ökölszabályként elfogadhatjuk, hogy azon területeket, melyek 90°-os szögekkel
rendelkeznek négyszög kötésű fejekkel, a 90°-nál nagyobb szögekkel rendelkező
területeket pedig háromszög elrendezéssel öntözzük.

1.3.2. Hur módszer
A geometriai alakzat módszer jól alkalmazható a sokszög alakú területekre. Sok terület
viszont ívelt, vagy esetleg kör alakú. Ezeknek a területeknek az egyenletes beöntözéséről
a hur módszer alkalmazásával gondoskodhatunk. Ez a módszer onnan kapta a nevét, hogy
a szórófejeket először a terület hurjaira illesztjük és innen haladunk a terület közepe felé.
A szórófej kiosztás menete hasonló a geometriai alakzat módszeréhez. Először meg kell
határozni a kritikus pontokat. A kritikus pontok meghatározásához sokszögesíteni kell a
kör alakú területet (lásd 6. ábra).

6. ábra. Kör alakú területek sokszögesítése

A hur vonalak hosszait meghatározza a szórófej sugara. Minél kisebb a hur hossza, annál
pontosabb a kör területének öntözése. Ezután a hurvonalak találkozásai pontjaihoz kell
elhelyezni a szektoros szórófejeket. Ha ez megtörtént, akkor körforgó fejeket kell
elhelyezni a terület közepe felé haladva. Segédvonalak használata helyett itt a szórófejek
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sugarainak metszéspontjai adják meg a további szórófejek pontos helyeit (lásd 7. ábra).
Az adott szórófejben használható fúvókák pontos sugarait a gyártó adja meg.

7. ábra. Hur módszer

A terület belsejében lévő szórófejekben használt fúvókák többsége teljes kört öntöző lesz.
Előfordulhat, hogy a terület bizonyos pontjai alulöntözöttek lesznek, ezért szükség lehet
kiegészítő, szektort öntöző fejek használatára is, melyek adott esetben nem is
szimmetrikusan vannak elhelyezve.

1.3.3. A szórófejek elhelyezése matematikai módszerrel
A számítógépes technológia fejlődésével és térnyerésével a tervezők manapság kiváló
eszközökkel rendelkeznek a különböző termékek összehasonlítására, paramétereik
elemzésére. Ezen szoftverek egyike a CATI (California Agricultural Technology
Institute, Fresno) által kifejlesztett SPACE Pro (Sprinkler Profile And Coverage
Evaluation). A program használatával a szórófejek kiosztását új szempontok szerint
vizsgálhatjuk. Nevezhetnénk ezt a mély analízis módszerének is. A program segítségével
szimulálhatunk különböző szórófej kiosztásokat és elrendezéseket a fúvókák kijuttatási
egyenletességének használata mellett. Ez azért újszerű és jövőbe mutató, mert a régi
módszerek csak a gyártó által megadott szórási sugár hosszát vették figyelembe a
tervezéskor és nem számoltak azzal, hogy a fúvókák kijuttatása nem egyenletes az adott
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sugár minden pontján. A program használatával úgy tudjuk elhelyezni a fejeket, hogy az
egyenetlenségek a lehető legjobban eltűnjenek.
A fúvókák megfelelő kiválasztása és a megfelelő szórófejkötések alkalmazása kritikus az
öntözőrendszerek tervezése során. Az új módszerek fejlődésével képesek leszünk rá,
hogy minden eddiginél hatékonyabb, egyenletesebb vízborítást adó és gazdaságosabb
öntözőrendszereket építhessünk meg.
Mint a fentebb ismertetett módszerekből látható, a rendszerek tervezésénél alapvető
szempont a „fejtől fejig“ öntözés. Ez azt jelenti, hogy az egyik fejet a másik fej öntözési
sugarának a végpontjára rakjuk. Ezt a megközelítést nevezhetnénk egyfajta
ökölszabálynak az öntöző rendszerek tervezése során. Ennek a megközelítésnek a
legnagyobb hibája, hogy nem veszi figyelembe a különböző fúvókák eltérő üzemi
körülmények között tapasztalható profilváltozását. Az üzemi körülmények változásával
változik a fúvókák vízkijuttatásának egyenletessége, így akár befolyásolhatja a szórófejek
optimális elhelyezését is.
Általánosan elfogadható, hogy a gyártó által megadott üzemi nyomásértékek egyikén kell
üzemeltetni a szórófejet. A javasolt nyomásérték maximumához közeledve a szórási
egyenletesség

javul.

Az

előírt

nyomásértékek

alatt

üzemeltetett

fúvókáknál

megfigyelehető, hogy a fúvóka nem porlaszt megfelelően, a víz sugár formában marad és
egy körgyűrű alakú foltot hoz létre. A maximális üzemi nyomás felett használt fúvókák
túlságosan porlasztanak, az összes víz a szórófej közelében hull le. A használt fúvóka
mérete és a szükséges üzemi nyomás között egyenes arányosság áll fenn. Minél nagyobb
a fúvóka, annál nagyobb nyomás szükséges a megfelelő szórási egyenletesség eléréséhez
(James B. et al., 2003).

1.4. Az öntözőrendszer üzemi körülményei
Az öntözés egyenletességét nem csak a fúvóka típusa, a szórófej elhelyezése, hanem a
rendszer nyomása is nagyban befolyásolja. Ha egy adott rendszer nyomásáról beszélünk,
akkor különbséget kell tennünk dinamikus, illetve statikus nyomás között. A statikus
nyomás nem más, mint adott folyadékoszlop magasságából és a folyadék súlyából eredő
érték. Víz esetében 10 méter vízoszlop nyomása 1 bar (100 kPa). Statikus nyomás esetén
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a csővezetékben nem áramlik a víz. A dinamikus nyomás az áramló víz nyomása, ahol
kölönböző okok miatt nyomásveszetség lép fel (LaVerne E. et al., 2011). Mivel
szakdolgozatomban a fúvókák alatti nyomás képzi az összehasonlítás egyik alapját, az
összehasonlításban szereplő nyomásértékek a szórófej alatt mért dinamikus érték.
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2. Anyag és módszer

2.1. A vizsgált szórófejek bemutatása
2.1.1. MP (Matched Precipitation, állandó intenzitás) Rotator

8. ábra. Mp Rotator szórófej

A szórófej jellemzője, hogy a szórási szög változtatása növeli vagy csökkenti az átfolyás
keresztmetszetét, így pl. nagyobb szöghöz (területhez) több víz jut majd ki. Az
egyenletességet növeli, hogy a kialakítás során lényegileg 4 fúvóka-csoportot működtet
az egység, melyek szöge eltérő.
Több gyártó próbált ilyen fejeket kifejleszteni, de egyiküknek sem sikerült az MP Rotator
szórófejet megközelíteni tudásban. Az MP Rotator szórófejeket a Nelson Irrigation
Corporation (www.nelsonirrigation.com) nevű cég fejlesztette ki az ezredforduló körül
az

USA-ban.

Később

a

szintén

USA-ban

székelő

Hunter

Industries

(www.hunterindustries.com) cég vásárolta meg a gyártás jogát. Ez a lehető legjobb
befektetésnek bizonyult a kertöntözés iparágban.
A kapható hat főtípus (MP 800, MP 1000, MP 2000, MP 3000, MP3500, MP Strip) 2,410,7 m szórási sugarat biztosít és körülbelül 10 mm/óra csapadék intenzitást ad. Mivel
egyetlen forgó részt tartalmaz, így a szórófej beállítása igen egyszerű és biztonságos,
gyakorlatilag a beállítás során nem lehet sérülést okozni benne.Az állandó intenzitás miatt
gyakorlatiag a különböző típusokat szórási sugártól és szórási távolságtól függetlenül
vegyíthetjük.
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Az állandó intenzitás azt jelenti, hogy a Rotator szórófej bármekkora szórási szögre
állítva ugyanolyan intenzitású vízborítást ad. A szórófej belsejében áramló víz egy rotort
forgat, a rotor állandó sebességéről egy szilikon töltésű fék gondoskodik. A rotorban
különböző alakú csatornák (lényegileg: fúvókák) találhatók, mindegyik csatorna másmás távolságra juttatja a vizet. A speciális kialakításnak köszönhetően ha növeljük a
szórási szöget, akkor a szórófej több vizet tud kijuttatni.
Egy főtípuson belül a szórási szög nagyságát 3-3 altípus határozza meg. A három altípus:
90 ̊-210 ̊, 210 ̊-270 ̊ és a fix 360 -̊ os. Az 1000-es családban található egy 45 ̊-105 ̊-os
szórási szögű szórófej. A 800-as családban csak 90 ̊-210 ̊ illetve a fix 360 ̊-os van, a
legnagyobb 3500-as fej pedig csak 90 ̊-210 ̊-os változatban kapható. A Strip (sávszóró)
főcsaládon belül három típus van: A Side strip 1,5x9 m-es szórással, a Left strip, azaz a
bal sarok ami a bal oldalról jobbra locsol 4,5 métert, előre pedig 1,5 métert és a Right
strip, azaz a jobb sarok, ami ennek a fordítottja.
Az MP Rotator szórófej a hagyományos, spray típusú szórófejházakba építhető be. A
kiskerti és nagyobb díszkerti felhasználásához manapság már kapható speciálisan az MP
Rotator szórófejek alkalmazásához kifejlesztett ház. Erre azért volt szükség, mert a
hagyományos spray testekből kevesebb üzemelt egy körben, de a rendszer indításakor, az
úgynevezett öblítésük során, sok vizet elengedtek a nyaktömítés és a torony között, míg
a nyomás fel nem épült és zárt a tömítés. A kisebb fogyasztású Rotatorral szerelt fejekből
közel a duplája szerelhető egy körbe, így az öblítővíz mennyisége is nőtt. Ilyen adottság
mellett a Rotatorok által igényelt nyomás nem tudott felépülni. Az újfajta, alacsonyabb
öblítővíz igényű testekkel ez a probléma kiküszöbölhető.
Napjainkban a Rotator alklamazása kedvező tulajdonságainak köszönhetően igen
elterjedt. Találkozhatunk vele kiskertben, közparkban, üzemi létesítmények körül, de
vannak miniszórófejes változatai gyümölcsösökben, lineár öntözőgépeken is.
A gyártó szerint, az egyenletes vízkijuttatásnak hála, a hagyományos spray fejekhez
képest akár 30 %-os vízmegtakarítás érhető el.
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2.1.2. Spray típusú szórófejek

9. ábra. 17A Spray szórófej

A spray típusú, más néven vízfüggönyös szórófejek a legtöbb gyártó kínálatában
fellelhetők. Kialakításuk egyszerű: az öntözővíz a szórófej résein keresztül jut ki.
Leggyakrabban a 0̊-360̊ -ban állítható szórásszögű (A, adjustable) kialakítással
találkozhatunk. Léteznek fix szögű 90 ̊, 180 ̊, 270 ̊ stb., és sávszóró változatai is. Az
elérhető szórási sugár igen változatos, 0,6 - 5,5 méterig terjed. A spray szórófejeket is
spray testbe kell helyezni, de léteznek gyárilag egybe szerelt változatok is. Több gyártó
(Signature, Hunter, Rain Bird) szórófejeinek mérete és menete azonos, így a különböző
márkájú termékek csereszabatosak. A szórófej megnevezéséből megtudhatjuk a szórási
sugár hosszát és a szórási szög állítási lehetőségét. A 12A típusnak például 12 lábas (1
láb, foot= 30,48 cm) azaz 3,6 méter a szórási sugara, A- (adjustable) azaz 0̊-360̊-ban
állítható szórási szöggel. A spray típusú szórófejek már jóval az MP Rotator megjelenése
előtt léteztek. Nagy vízfogyasztásuk ellenére alacsonyabb áruk és széleskörű szórási
távolságuknak (2-17‘, 0,6-5,1 m) köszönhetően, igen elterjedtek.

2.2. A mérés elvégzésének módszere

Az előző fejezetben ismertetett szórófejekből a 17A spray és az MP Rotator 2000-es
családjából a 90°-210°-ig szóró változatot hasonlítottam össze. Azért ezt a két szórófejet
16

választottam, mert a gyártók által megadott katalógusértékek szerint ennek a kettőnek a
szórási távolsága közel esik egymáshoz, így egymás helyettesítői lehetnek egy adott
öntözőrendszeren belül. Vizsgálatom célja, hogy megállapítsam, a két szórófej közül
változó üzemi körülmények (nyomás) esetén melyiknek jobb a kijuttatási egyenletessége,
melyiknek kedvezőbb a vízfelhasználása.
A kijuttatási egyenletesség meghatározásához először méréseket kell végezni, hogy a
kapott adatok segítségével elemezhető legyen a szórófejek kijuttatási egyenletessége.
A szükséges méreseket csapadékfelfogó (ombrométer edények, lásd 10. ábra)
segítségével végeztem.
Az edényekből a szórófejtől indulva két egymással 90°-ot bezáró sort alakítottam ki.
Az edények egymás közötti távolsága 30 cm-volt, a sorok hossza pedig 6 méter. Ehhez
összesen 20 edényre volt szükség. Mivel több mérőedény állt a rendelkezésemre, a
méréshez két sort állítottam be, majd a kapott eredményeket átlagoltam.
A teszteket általában egy óra hosszan végzik, így én is ennyi ideig folytattam a méréseket.
A két különböző típusú szórófejet több nyomásfokozaton meg mértem (1,5, 2, 2,5, és 3
bar)
A mérési hibák kiküsszöbölése érdekében mindkét szórófej típusra minden
nyomásfokozaton három mérést folytattam le, a kapott értékeket átlagoltam és ezt
használtam fel. Ez jó lehetőséget ad ahhoz, hogy láthassuk a különböző szórófejek,
különböző nyomásokon mennyire egyenletesen öntöznek.
Az eredmények segítségével meg tudjuk határozni, hogy az adott üzemi körülmények
között melyik típusú szórófej használata biztosít nagyobb öntözési egyenletességet.
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2.3. A méréshez felhasznált eszközök

10. ábra. Csapadékmérő edény

A mérésemhez a területet és az eszközöket az Aquarex ’96 Kft (Gödöllő, Horgásztó út
14.) biztosította.
A cég telephelyén rendelkezésemre állt nagyméretű füves terület, ahol a mérőedényeket
elhelyeztem. A cég frekvenciaváltóval (Trevi TP 16) üzemeltetett szivattyúval
rendelkezik, ennek segítségével a méréshez szükséges üzemi nyomást pontosan be
tudtam állítani. Előszőr mindig a kívánt nyomásértéket kellett beállítani a
frekvenciaváltón, utána kezdtem el a méréseket lefolytatni. A nyomás leolvasására 10 cm
átmérőjű nyomásmérőt használtam.
A vízáram méréséhez Arad gyártmányú, hitelesített vízmérőórát használtam. (Lásd 11.
ábra)
Mivel a cég forgalmaz spray és Mp Rotator típusú szórófejeket, így ezt is
rendelkezésemre tudták bocsájtani.
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11. ábra. A vízhozam és a nyomásmérés eszközei

2.4. A mérés körülményei
A méréseimet szélcsendben végeztem, ami azért fontos, mert a szél jelentősen torzítja a
szórófejek szórásképét. Általánosan elfogadott szabály, hogy 5 m/s feletti
szélsebességnél nem lehet öntözni.

2.5. A kijuttatási egyenletesség mutatói

2.5.1. Christiansen-féle egyenletességi tényező
Dolgozatomban a Christiansen-féle egyenletességi tényezőt felhasználva hasonlítom
össze a két típusú szórófejet.
A fúvókák kijuttatási egyenletessége vizsgálatának legelterjedtebb módszere hazánkban
a Christiansen-féle egyenletességi tényező (CU) számítása. A CU módszerben azonos
súllyal szerepelnek az alul- és túlöntözött területek.
A gyakorlatban a minimális CU értéknek el kell érnie a 84%-t, kémiai anyagok, műtrágya
adagolása esetén a 90%-ot (Tóth, 2005).
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A Christiansen-féle egyenletességi tényező (CU) számítása:

Ahol:
= Az egyedi mérések abszolút eltéréseinek összege az átlaghoz képest,
= Valamennyi mérési adat átlaga,
Xi = az egyedi mérési adat,
n = a mérési helyek száma.
Az eredmény %-ban van kifejezve.

2.5.2. Az SC érték

Az SC (Scheduling Coefficient, a programozási együttható) gyepek (golf pályák greenjei) öntözésminőségének elbírálásához lett kifejlesztve. Megmutatja a legkevesebb vizet
kapott terület arányát. Ez az érték azt határozza meg, hogy az eddigi öntözési időt
hányszorosára kell növelni ahhoz, hogy a terület legszárazabb (általában 5 %) része is az
átlagos mennyiségű vizet kapja. A gyakorlatban 1,2-1,5 közötti SC érték jónak számít.

2.6. A CATI SPACE Pro program bemutatása
A pontos eredmények és a korszerű megjelenítés érdekében a CATI SPACE Pro
programját használom. A CATI – a fresnoi Kaliforniai Mezőgazdasági Technológiai
Intézet – Öntözéstechnológiai Központja - egy független öntözéstechnológiai kutató
központ. A központ ereményei és kutatásai az öntözéstechnika területén általánosan
elfogadottak, függetlenségük és szakértelmük nemzetközi elismertségű.
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A SPACE ProTM (Sprinkler Profile And Coverage Evaluation = Szórófej intezitásgörbe
és fedettség értékelés) a kilencvenes évek eleje óta folyamatosan fejlesztett program. A
program képes fúvókák, szórófej elrendezések komplett vizsgálatára, továbbá öntözővíz
költségszámításának

elvégzésére

is.

A

programba

betáplálhatjuk

a

mérési

eredményeinket és a program mind grafikusan, mind számszerűen megmutatja a mérési
eredményeink felhasználásával készített csapadékeloszlást. A program elkészíti az
öntözött terület átlagos csapadékintenzitását, megjelöli a legszárazabb és legnedvesebb
pontokat. A program segítségével pillanatok alatt megtudhatjuk, hogy a különböző
távolságok, vagy elrendezések hogyan befolyásolják a szórási egyenletességet. A
program használata kivált bonyolúlt és hosszú számításokat, néhány kattintás és a
program kiszámolja és grafikusan is megjeleníti a különbőző szórófejkötések és a bennük
alkalmazott fúvóka típusok által eredményezett csapadékeloszlást. (Hordós L.G.,2006).
A program sokoldalúan és rugalmasan alkalmazható az öntözés kiértékelésére és
költségben is képes megjeleníteni a különböző mérések eredményét. Az alábbi
fejezetekben a mérési eredményeim kiértékelésére használt programrészeket mutatom be.

2.6.1. A mérési eredmények rögzítése a programba
A mérések lefolytatása után a kapott adatokat manuálisan kell betáplálni a programba.
Minden egyes szórófejnek/fúvókának úgynevezett “Profile”-t hozhatunk létre. Meg kell
adni a szórófej/fúvóka nevét, típusát, a mérés idején fennáló nyomást, (kPa-ban) a fúvóka
öntözési szögét (90, 180° vagy 360°) és szükség esetén egyéb adatokat. Ebbe a Profile
file-ban lehet megadni a mérőedények számát és azok egymástól mért távolságát. Ezután
megadhatjuk az egyes edényekben mért csapadék mennyiségét. A mért értékek
betáplálásakor a program valós időben kis is rajzolja az intenzitásgörbét (lásd 12. ábra).
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12. ábra. Intenzitás görbe

2.6.2. A szórófejek elhelyezkedésének meghatározása
Az adatok betáplálása után lehetőségünk van megvizsgálni az egyes szórófejek
vízkijuttatási egyenletességét. Ehhez először is meg kell határoznunk, hogy milyen
szórófejkötést használjon a program (lehet négyszög, háromszög, egyenlő oldalú
háromszög, több soros, egy soros elrendezés). Szabadon határozhatjuk meg a szórófejek
és sorok távolságát ( lásd 13. ábra).
Az 1.3. fejezetben ismertetett módszerek közül én a legáltalánosabban használt négyszög
kötést választottam a fejek elhelyezésére. Tapasztalataim alapján ez a szórófej kötés a
legelterjedtebb a gyakorlatban, ezért a dolgozatom eredményei úgy lesznek leginkább
relevánsak, ha a leginkább elterjedt szórófej kötést vizsgálom.
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13. ábra. Szórófejkötés meghatározása

2.5.3. Csapadékeloszlás grafikus megjelenítése
A szórófejek elrendezésének beállítása után a program pillanatok alatt kiszámítja az adott
konfigurácó csapadékeloszlásának egyenletességét. A csapadékeloszlást (denzogramm)
ábrázoló ablakban rögtön látható a három legfontosabb érték. Ezek a: SC (Scheduling
Coefficient) érték, CU érték és a kijuttatott csapadékot mm/órában kifejezve (lásd 14.
ábra).
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14. ábra. Denzogramm

A CU érték a Christiansen-féle egyenletességi tényező, amit a 2.5.1 fejezetben
részleteztem.
A denzogramm a kék különböző árnyalataival jeleníti meg a csapadékborítottságot, Minél
sötétebb kék egy adott terület, annál több víz jut oda, minél világosabb, annál kevesebb
az adott területre jutó csapadék. A színezésnek hála pillanatok alatt láthatjuk, mennyire
egyenletes a csapadékeloszlás, hol vannak esetlegesen alul-vagy túlöntözött pontok.
A program zöld téglalappal bekeretezi a legnedvesebb részt, a legszárazabb rész
jelölésére pedig piros téglalap szolgál.
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3. A kísérlet eredményei és értékelése
3.1. Mérési eredmények bemutatása
A mérések átlaga megtekinthető a Mellékletekben, az 1. illetve 2. táblázatban.
Az eredményeimet nyomásfokozatonként fogom elemezni a spray, és MP Rotator
szórófejek szórási egyenletességeinek összevetésével.
Ezenkívül ki fogok térni az adott szórófej kijuttatási tulajdonságai és a nyomás közötti
összefüggésre. Így világossá válhat, hogy adott szórófej melyik nyomásérték mellett
biztosítja a lehető legjobb szórási egyenletességet. Az összehasonlításom alapját a CATI
SPACE Pro programból kinyert denzogrammok adják.
3.1.1. Mérési eredmények 1,5 bar nyomásnál

15. ábra. 17A szórófej, 1.5 bar denzogrammja
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Spary szórófej elemzése 1,5 bar nyomás mellett
A 15. ábrán látható a spray típusú 17A szórófej 1,5 bar nyomáson elvégzett mérés
adataival készült denzogramm. Szembetűnő, hogy a szórófejek alatt alig van csapadék,
még a megfelelő szórófejkötések alkalmazásával is. A terület közepén viszont jelentős
mennyiségű csapadék található. Az értékek leolvasása után meggyőződhetünk róla, hogy
a spray típusú 17A szórófej szórási egyenletessége 1,5 bar nyomáson kifejezetten rossz.
A CU érték 71 %, ami jócskán elmarad a minimálisan elvárt és elfogadott 84 százaléktól.
Az SC értéke pedig 8.1, ami extrém magas. Amit nem vizsgáltunk még az a
vízkibocsájtás. Leolvasható, hogy a spray szórófej 7 liter vizet juttat ki percenként, ami
elég magas értéknek tűnik. Spray szórófej esetén a terület közepe kapja a legtöbb vizet,
majd a szórófej szórási sugarának felezőpontja körüli területek. A legszárazabb pontok
pedig a fej alatti területek, amik tulajdonképpen a szemben lévő fejek szórási sugarának
végpontja. Megállapítható, hogy a 17A típusú spray szórófejek 1.5 bar nyomásnál nagyon
kevés vizet juttatnak a szórási sugár maximumára. Ez megfelel a klasszikus eloszlási
görbe jellemzésének, de nagyon egyenletlen öntözést biztosít. Tulajdonképpen, ha csak
1,5 bar nyomás áll rendelkezésünkre az öntöző rendszerhez, azt lehet mondani, hogy
semmiképp se használjunk spray típusú 17A szórófejet.

Mp Rotator szórófej elemzése 1,5 bar nyomás mellett
A 16. ábrán látható, hogy az MP Rotator típusú szórófej már 1,5 bar nyomás melett is
teljesíti az elvárt minimális 84 %-os CU értéket.
Az SC érték 2, ami még mindig nem nevezhető jónak, de a Spray szórófej 8.1-es
értékéhez képest komoly változás. A vízkibocsátása is sokkal kedvezőbb a rotatornak.
Leolvasható, hogy a rotator csak 1,16 litert ad ki percenként, szemben a spray fej 7
literes értékével. Ez bizony nagy különbség. A Rotator szórófej használata mellett is a
szórási sugár maximumánál figyelhető meg csapadékminimum, de a sugár többi pontján
sokkal egyenletesebb csapadékeloszlást láthatunk.
A 1,5 baros mérés összefoglalásaként megállapítható, hogy a Mp Rotator sokkal
kevesebb vízből víztakarékosabban öntözi meg az adott területet 1,5 bar nyomás mellett.
A 1,5 baros nyomásérték viszonylag ritka az öntözőrendszerek esetén, de nem
elképzelhetetlen, hogy ilyen üzemi körülményekkel találkozik a tervező.
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1,5 baros üzemi nyomás esetén a spray szórófej alacsony bekerülési költsége ellenére
kizárható és mindenképpen az Mp Rotatort kell alkalmazni.

16. ábra. MP Rotator 1.5 bar denzogrammja
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3.1.2. Mérési eredmények 2 bar nyomásnál

17. ábra. 17A szórófej, 2 bar denzogrammja

Spary szórófej elemzése 2 bar nyomás mellett
A 17. ábrán jól látható, hogy a nyomás növekedésével a spray típusú szórófej kijuttatási
egyenletessége szignifikánsan javul, de még mindíg elég gyenge. A fejek környékén még
szabad szemmel is jól kivehetőek a szárazabb foltok, és a 76 %-os CU érték nem túl nagy
előrelépés a 1,5 bar nyomáson tapasztalt 71 %-os értékhez viszonyítva. A programozási
együttható 3,2 viszont már jelentős javulás a kisebb nyomáson számított 8.1-hez képest.
A javulás ellenére azonban ezen üzemi körülmények között sem javaslom spray
szórófejek használatát. A másik probléma, hogy a szórófej vízfogyasztása 31%-al
megnőtt, ami az egyszere üzemeltethető fejek számát jelentősen leredukálja.
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Mp Rotator szórófej elemzése 2 bar nyomás mellett
A 18. ábrán látható, hogy a Rotator típusú szórófej kijuttatási egyenletességét is pozitívan
befolyásolja a nyomás növekedése. Bár a fejek közvetlen közelében még mindig komoly
vízhiány van, de a 87 %-os CU érték és a 1,4 SC szám már jónak mondhatóak.
Megállapítható továbbá, hogy a nyomás növekedésével a kijuttatott vízmennyiség is
emelkedett, de az emelkedés 12,1%-os, ami jóval kedvezőbb a spray típúsú szórófej
fogyasztás növekedésével összevetve.

18. ábra. MP Rotator 2 bar denzogrammja

29

3.1.3. Mérési eredmények 2.5 bar nyomásnál
Az eddigi mérések kiértékelésének eredményeiből okulva, ezen üzemi körülmények
között az eddigi mutatók további javulását és továbbra is az Mp Rotator fölényét vártam.

Spary szórófej elemzése 2.5 bar nyomás mellett
A spray szórófej ezen üzemi körülmény mellett sem tudta elérni az elvárt 84 %-os CU
értéket, csak 80 %-os az egyenletessége (lásd 19. ábra). Számomra ez szomorú, hiszen a
gyakorlatban ez egy nagyon elterjedt szórófej típus és a 2.5 bar-os rendszernyomás már
teljesen hétköznapi és általános. A szórási egyenletesség gyenge pontja változatlanul a
szórófej és közvetlen környezete, ahova még 2.5 bar nyomás mellett sem jut elegendő
víz. A programozási együtható ez esetben 2, ami azt jelenti, hogy a megfelelő öntözéshez
kétszeresére növelt öntözési időket szükséges alkalmazni. Mondanom se kell, hogy ez a
túlöntözés miatt vízpazarlás, arról nem is beszélve, hogy a túlöntözéssel is rengeteg kárt
lehet okozni. A vízfogyasztás a 2 baros értéken mérthez képest 14,1%-al mőtt. Még ha
2,5 bar üzemi nyomásról beszélünk is, a spray szórófejet, legalábbis a 17A-s típusát nem
érdemes használni ha víztakarékosan, egyenletes csapadékeloszlással szeretnénk öntözni.
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19. ábra. 17A szórófej, 2.5 bar denzogrammja

Mp Rotator szórófej elemzése 2.5 bar nyomás mellett
Az Mp Rotator 2,5 baros nyomás mellett kirajzolt denzogrammját elemezve kisebb
meglepetés ér minket. Eddig mindkét szórófej típus esetén, bármely üzemi körülmény
között a szórófej melletti terület kapott csapadékminimumot. Az Mp Rotator 2,5 bar
nyomás mellett, négyszög kötésben a csapadékmaximumot a szórófejek közvetlen
közelében képzi (lásd 20. ábra). Ennél is meglepőbb, hogy a csapadékminimumok a
szórási

sugár

felénél

figyelhetők

meg.

Ez

ellentmond

minden

elméleti

csapadékeloszlásnak.
A CU értéke 91% ami azt jelenti, hogy tápoldatozásra is megfelelő.
Az SC érték pedig 1,2 ami gyakorlatilag az elérhető minimum. A fej vízfogyaszása
11.5%-al nőtt a 2 baron mért értékhez képest. Az Mp Rotator 2.5 baron is magasan
felülmúlta a hagyományos spray szórófejet.
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20. ábra. MP Rotator 2.5 bar denzogrammja

3.1.4. Mérési eredmények 3 bar nyomásnál
Spary szórófej elemzése 3 bar nyomás mellett
A spray típusú 17A-s szórófej 3 baron mért értékeiből kirajzolt denzogramm se menti
meg a szórófej becsületét (lásd 21. ábra). Egyszerűen a szórási sugár maximumához olyan
kevés csapadékot juttat, még nagy nyomás mellett is, ami elégtelen az egyenletes öntözés
elvárt minimumához. Ebben a mérésben egy kis pozitivum is felfedezhető, mégpedig az,
hogy a szórófej vízfogyasztása csak 6,7%-al nőtt a 2,5 baron mért fogyasztáshoz képest.
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21. ábra. 17A szórófej, 3 bar denzogrammja

A CU értéke még mindig csak 83%, az SC pedig 2. Emellett 11,2 liter vizet juttat ki
percenként, ami nagy felhasználásnak számít és egyeltalán nem elégíti ki a mai elvárt
víztakarékossági szempontokat. Sajnos ki kell mondani, hogy a 17A típusú szórófej még
3 baros nyomásérték mellett sem hozza az elvárt minimumot. A szórási eloszlás nem
változik, a legnedvesebb rész még mindig az öntözendő terület középső része, a gyenge
száraz pont pedig a szórófej közvetlen környezete.
Gyakorlatilag az üzemi körülmények változása, azaz a nyomás növekedése nem
változtatja a 17A szórófej csapadékeloszlását, csak az egyenletességen javít némileg.
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22. ábra. Mp Rotator, 3bar denzogrammja

Mp Rotator szórófej elemzése 3 bar nyomás mellett
Az MP Rotator 3 baron is mondhatni tökéletesen teljesít. (Lásd 22. ábra) A CU értéke
93%, az SC pedig 1,2, ami gyakorlatilag az elérhető legjobb eredmény. Érdekes módon
3 bar nyomás mellett a fejek közvetlen közele a legnedvesebb terület, a
csapadékminimum pedig a terület közepén figyelhető meg. Ez azért lehet így, mert 3
bar mellett a Rotator jóval messzebbre is eljuttatja a vizet, mint 5 méter. Ha nem
5mx5m-es kötést alakalmaznánk, akkor valószínűleg máshogy alakulna a csapadék
területi eloszlása, de valószínűleg az egyenletesség nem lenne rosszabb. A
vízfogyasztás 6,9 %-al nőtt a 2,5 baron mért értékhez képest, ez minimálisan nagyobb
mint a spray szórófej esetében mért növekedés.
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4. Következtetések
A mérési eredményeim kiértékelése alátámasztotta az előzetes várakozásaimat a két
szórófejtípus öntözési egyenletességével kapcsolatban.
A denzogrammokból és az öntözési egyenletesség mutatószámaiból (CU, SC) is kitűnik,
hogy az Mp Rotator típusú szórófejek sokkal kedvezőbb öntözési egyenletességgel
rendelkeznek, mint a spray típusúak. Ez igaz bármely vizsgált üzemi nyomás esetén.
Láthatjuk, hogy a nyomás növekedésével a spray szórófejek egyenletessége is
fokozatosan javult, de még a legmagasabb vizsgált nyomás mellett (3 bar) is épp csak
megközelítette a minimálisan elvárt CU (84%-os) értékét.
A vízfogyasztás mérése egyértelműen rávilágított, hogy a spray fejek vízfelhasználása a
nyomás növelésével sokkal meredekebben növekszik, mint az eleve kevesebb
vízfogyasztással rendelkező Mp Rotatoroké.
Én azt javaslom, hogy ha a terület mérete lehetővé teszi, mindenképpen Mp Rotator típusú
szórófejekkel tanácsos tervezni, majd kivitelezni az adott rendszert hiszen:
-

Az MP Rotator használatával a kijuttatott víz sokkal egyenletesebben oszlik el,
jóval kevesebb eltérés van az adott terület csapadékintenzitása között.

-

Minimalizálni tudjuk a túl-illetve alulöntözést, ami nagyon fontos a homogén
növényzet kialakítása szempontjából.

-

A kijuttatási egyenletessége már 1,5 baron is eléri az elméleti minimumot,
roppant kedvező vízfogyasztás mellett, 2 bar fölötti értékeknél pedig magasan az
elégséges szint fölött van az öntözés egyenletessége.

-

Emellet az egységnyi idő alatt történő vízfelhasználása is sokkal kedvezőbb, mint
a spay típusú szórófejé. Ez azt jelenti, hogy egy öntözési körön ugyanakkora
vízhozam mellett, több MP Rotatort lehet üzemeltetni, mint spray szórófejet.

-

Igaz, hogy a Rotator típusú szórófejek ára jóval magasabb, mint a spray típusúé,
de azzal is számolni kell, hogy automatizálás esetén kevesebb zónaszelepre,
kisebb vezérlőegységre van szükség, ami mind mind költségmegtakarítást tesz
lehetővé.
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Nem utasíthatjuk el teljesen a spray típusú szórófejek használatát sem. A dolgozatomban
vizsgált 17A típus a spray sorozat legnagyobb tagja, aminek szórási sugárban
megfeleltethető az Mp Rotator 2000-es sorozata. Kisebb szórási sugarak (3 méter vagy
kisebb)

esetében az Mp Rotator család nem rendelkezik helyettesítő szórófejjel.

Elképzelhető az is, hogy a kisebb szórási sugarakkal rendelkező fejek sokkal
egyenletesebb szórásképpel és kedvzezőbb vízfelhasználással rendelkeznek mint a
vizsgált 17A típus.
A vizsgálataim alapján nem lehet kijelenteni, hogy az MP Rotator szórófejek minden
esetben jobbak, mint a spray típusúak. Bátran kijelenthetjük azonban, hogy az MP 2000
fúvóka 5x5 méteres kötésben használva magasan felülmúlja a 17A szórófejet öntözési
egyenletességben.
Egy igen érdekes dolgot vehetünk észre a denzogrammok elemzése során, amit még
érdemes megemlítenem. A szakirodalom azt írja, hogy az egy fúvókával rendelkező
szórófejek szórásképe jellemzően úgy alakul, hogy a szórófej közvetlen közelében
nagyon kevés a kijuttatott víz, a szórási távolság felénél kijuttatási maximum figyelhető
meg, majd távolodva egyre kevesebb a víz. Ez azt kéne ereményezze négyszög kötések
esetén, hogy a terület közepe lesz a legnedvesebb, hiszen minden szórófej szórási
távolságának fele ide esik. (a csapadékmaximum itt jelentkezik) A legszárazabb pont
pedig a szórófejek közvetlen közele, hisz a fejek maguk alá nagyon kevés vizet tudnak
kijuttatni. A szórási távolság maximumához közeledve (ami a szemben lévő fejek
környezete) egyre kevesebb a csapadék. Ezt az előzetes várakozást alá is támasztotta a
spray típusú szórófej, hisz a vizsgált nyomásfokozatok bármelyike mellett a fent
ismertetett szórási kép rajzolódott ki. Az Mp Rotator esetén érdekes megfigyelést
tehetünk. 1,5 és 2 baros nyomás melett a csapadék eloszlása megegyezik az elvárttal. ( a
terület közepe a legnedvesebb, a fejek közvetlen közele a legszárazabb) Azonban 2,5
baros nyomásérték mellett a legszárazabb pont a vizsgált szórási tartomány felénél, a
legnedvesebb részek pedig a szórófejek előtti területen jelentkeznek. 3 bar nyomás mellett
pedig teljesen felborul az előzetes várakozás, hiszen a csapadékmaximum a szórófejek
alatt jelentkezik, a legszárazabb rész pedig az öntözendő terület közepe lesz. Nyílván a
CU magas (93%-os) értékének hála a gyakorlatban ez a csapadékkülönbség nem jelentős.
Valószínűleg azért alakulhatott ez így, mert a magasabb nyomásértékek mellett az Mp
Rotator messzebbre locsol mint a vizsgált 5 méteres távolság, tehát a szórófejeket
egymástól messzebre is el lehetne helyezni egyenletes vízkijuttatás mellett.
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Összefoglalás
A dolgozatom célkitűzése az volt, hogy megállapítsam napjaink épülő öntözőrendszeiben
leggyakrabban használt két szórófej típus, az MP Rotator 2000 vagy a 17A spray teljesíti
e jobban a feladatát. Ez a feladat nem más, mint az öntözendő terület lehető
leghatékonyabb és legegyenletesebb vízborítással történő ellátása.
Az előzetes várakozásaim azok voltak, hogy az MP Rotator szórófej egyenletesebb
szórásképpel fog rendelkezni kedvezőbb (alacsonyabb) vízfogyasztás mellett.
Arra is számítottam a szakirodalom áttekintése után, hogy mindkét szórófej esetében az
öntözendő terület közepe kapja majd a legtöbb nedvességet, a legszárazabb részek pedig
a szórófejek közvetlen közelében lévő területek lesznek. Az se ért váratlanul, hogy a
nyomás növekedésével mindkét szórófej szórási egyenletessége javulni fog.
A célkitűzés eléréséhez először is méréseket kellett folytatnom. A mérések lényege, hogy
csapadékmérő (ombrométer) edények használatával megmértem a két vizsgálandó
szórófejtípus vizkibocsátását. Az edényeket két egymással 90°-ot bezáró sorban
egymástól 30 cm távolságra helyeztem el. Aztán a különböző üzemi nyomásértékek
mellett (1.5, 2, 2.5, és 3 bar) egy óra hosszú működési idő után

leolvastam a

csapadékmérő edényekben található víz mennyiségét. Azért ezeket a nyomásértékeket
választottam, mert a gyakorlatban ezek a legjellemzőbb nyomásértékek. A méréseket
minden nyomásfokozaton háromszor ismételtem meg, hogy minél pontosabb
eredménnyel dolgozhassak. Az így kapott eredményeket és a két különböző edénysor
méréseit átlagoltam és ezeket a számokat dolgoztam fel. A méréseimhez szükséges
helyszínt és eszközöket az Aquarex ’ 96 Kft. biztosította számomra.
A kiértékelésem alapja a CU, azaz a Christansen féle egyenletességi mutatószám, és az
SC szám, azaz a programozási együttható értékeinek összehasonlítása volt. A
Christiansen féle együttható a legelterjedtebb módszer az öntözés egyenletességének
meghatározására. Előnye, hogy azonos súllyal veszi figyelembe az alul és túlöntözött
területeket is. A szórófejek minimálisan elfogadott értéke 84%, ha azonban vegyszereket,
tápoldatot is szeretnénk kijuttatni, akkor 90%-os az elfogadott érték. Az SC szám, a
programozási együttható pedig azt mutatja meg, hogy adott üzemi időt mennyivel kellene
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növelnünk ahhoz, hogy a terület legszárazabb része is megfelelő mennyiségű vizet
kapjon.
A modern idők lehetőségeit kihasználva a méréseimet nem papír alapon, hanem
számítógépes program, a CATI SPACE Pro segítségével dolgoztam fel. A CATI – a
fresnoi Kaliforniai Mezőgazdasági Technológiai Intézet – Öntözéstechnológiai
Központja - egy független öntözéstechnológiai kutató központ. Ez a központ fejleszti a
90-es évek óta a SPACE Pro programot. A program nagy érdeme, hogy képes fúvókák,
szórófej elrendezések komplett vizsgálatára. Szerencsére a központ fejlesztői igyekeztek
minél felhasználóbarátabbra megalkotni a programot, így a programmal történő rövid
ismerkedés után szinte bárki képes a használatára. Az adatainkat egyszerű betáplálni a
programba és a csapadékeloszlásra kapott számszerű adatok mellet lehetőségünk van
grafikus módon szemrevételezni az eredményeket, úgynevezett drenzogrammok
kirajzoltatásával. A denzogrammokon látszanak a legfontosabb paraméterek úgy, mint a
CU, SC, valamint a árnyalatos színes ábrázolásnak hála könnyen láthatjuk a terület
szárazabb/nedvesebb részeit.
Mível a gyártók erre a két szórófejre 5 méter környéki szórási sugarakat ad meg, így a
fejek kijuttatási egyenletességét 5x5 méteres négyzetes kötésben vizsgáltam.
Az eredmények kiértékelése többnnyire alátámasztotta az előzetes várakozásaimat.
Szignifikáns különbség volt a két szórófej szórási egyenletessége között a vizsgált
nyomásétékek bármelyikénél. Az Mp Rotator típusú szórófej már 1,5 bar nyomás mellett
is megfelelő CU értéket biztosított és a SC értéke is igen kedvező volt, a nyomás
emelkedésére pedig ezek az értékek egyre javultak, 3 bar nyomás melett az SC értéke
elérte az elméleti legkedvezőbb számot, a CU pedig a tápanyagok kijuttatása esetén elvárt
értéket is magasan túlszárnyalta. Ezzel szenben a spray 17A típusú szórófej egyik
nyomásfokozaton se érte el az elvárt minimális CU értéket, az SC érték pedig rendre
nagyon magas volt. Megfigyelhettük, hogy a nyomás növekedésével javulnak az értékek,
de még 3 bar nyomás mellett sem ajánlanám jó szívvel ennek a szórófejnek a használatát.
Nem csak a szórási egyenletessége gyengébb az Mp Rotatorral összehasonlítva, hanem a
vízfogyasztása is jóval magasabb. Kijelenthetjük tehát, hogy ennek a szórófejnek a
használata vízpazarló és túl sok alul/túl öntözött terület lesz az öntözendő területen belül.
Az eredményeimet látva azt tanácsolom, hogy ha 5x5-ös szórófej kötéseket kívánunk
használni, akkor az Mp Rotator típusú szórófejeket részesítsük előnyben a Spray
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szórófejekkel szemben. Ne feledjük azonban, hogy mind az Mp Rotator, mind a spray
típusú szórófejek családja számos tagot számlál, amiből én most csak 1-1 típust
hasonlítottam össze. Az világosan kiderült, hogy az 5 méter sugárral rendelkező
szórófejek között jelentős különbség van, de azt nem jelenthetjük ki, hogy ez bizonyosan
így van minden szórófej esetén.

39

Irodalomjegyzék
1.

BENAMI A. - OFEN A.(1993): Irrigation Engineering.AGRIPRO, Kfar Galim,
Israel.

2.

BRESLER E.(1978): Analysis of trickle irrigation with application design
problems. Irrig. Sci, 1: 3-17. p..

3.

CHRISTIANSEN J.E.(1942): . Irrigation by sprinkling.Univ California Agr Exp
Sta Bull 670, 124 p.

4.

FARKAS M. (1989) : Folyadékok szállítása.Tankönyvkiadó, Budapest.

5.

HORDÓS L.G. (2006): A CATI-Space ProTM programja, és felhasználói
vizsgálata a minta öntözőtelepek tervezésénél. Szt. István Egyetem, szakmérnöki
dolgozat, Gödöllő.

6.

Hunter Industries Incorporated - Irrigation Notes

7.

KELLER J.- BLIESNER R.D. (1990): Sprinkle and trickle irrigation.Van
Nostrand Reinhold, New York.

8.

LABYE Y. et al. (1988): Design and optimization of irrigation distribution
networks

9.

LaVerne E. Stetson - Brent Q. Mechan (2011): Irrigation Sixth Editon.1

10.

Waller P. - Yitayew M.: Irrigation and Drainage Engineering

11.

SHANI M.-SAPIR E.(1986): Sprinkler irrigation, equipments and methods.
State of Israel, Ministry of Agriculture.

12.

SMITH S.W.(1997): Landscape irrigation. John Wiley and Sons Inc., New
York.

13.

SZALAI GY.(1989): Az öntözés gyakorlati kézikönyve. Mezőgazdasági Kiadó,
Budapest, 267-271.p

14.

TÓTH Á.(1995): Az esőszerű és a mikroöntözés gyakorlata. KITE Rt,
Nádudvar.

15.

TÓTH Á.(2000): Az öntözés és tápoldatozás technikája. Mezőgazdasági
Szaktudás Kiadó, Budapest.

16.

TÓTH Á.(2005): A XXI. szd. öntözőrendszerei.Visionmaster Kiadó, Gödöllő.

17.

VAN DER GULIK T.(1989): B.C. Sprinkler irrigation manual. Irrigation
Industry Association of British Columbia, Vernon.

18.

WATKINS J.A.(1992): Turf irrigation manual. TELSCO Industries, Dallas,
Texas.
40

Ábrajegyzék
1. ábra. A terület felbontása ................................................................................................................ 7
2. ábra. Négyszög kötés........................................................................................................................ 8
3. ábra. Kritikus távolságok közötti pont meghatározása ........................................................... 8
4. ábra. A merőleges vonalak mentén elhelyezett fejek .............................................................. 9
5. ábra. Háromszög módszer............................................................................................................... 9
6. ábra. Kör alakú területek sokszögesítése ................................................................................. 10
7. ábra. Hur módszer .......................................................................................................................... 11
8. ábra. MP Rotator szórófej ............................................................................................................ 14
9. ábra. 17A szórófej .......................................................................................................................... 16
10. ábra. Csapadékmérő edény........................................................................................................ 18
11. ábra. A vízhozam és a nyomásmérés eszközei .................................................................... 19
12. ábra. Intenzitás görbe .................................................................................................................. 22
13. ábra. Szórófejkötés meghatározása ......................................................................................... 23
14. ábra. Denzogramm....................................................................................................................... 24
15. ábra. 17A szórófej, 1.5 bar denzogrammja........................................................................... 25
16. ábra. MP Rotator 1.5 bar denzogrammja ............................................................................. 27
17. ábra. 17A szórófej, 2 bar denzogrammja .............................................................................. 28
18. ábra. MP Rotator 2 bar denzogrammja .................................................................................. 29
19. ábra. 17A szórófej, 2.5 bar denzogrammja........................................................................... 31
20. ábra. MP Rotator 2.5 bar denzogrammja .............................................................................. 32
21. ábra. 17A szórófej, 3 bar denzogrammja .............................................................................. 33
22. ábra. Mp Rotator, 3bar denzogrammja........................ .............................................34

41

Mellékletek
1. sz. melléklet
1. táblázat 17A szórófej méréseinek átlaga

42

2. sz. melléklet
2. táblázat Mp 2000 szórófej méréseinek átlaga

43

3. sz. melléklet
Öntözéses fogalmak

Fejtől-fejig öntözés

A díszkerti öntözés egyik alapelve. Lényege, hogy a szórófejeket
szórási sugárnyi távolságra telepítjük, másképpen fogalmazva: az
egyik szórófejet megöntözzük a másikkal. A módszer célja a minél
egyenletesebb beöntözöttség elérése.

Fővezeték

A vízforrást a mágnesszelepekkel összekötő csőszakasz. Többnyire
állandó nyomás alatt van, kivéve, ha a szivattyút szivattyúindító relé
indítja, vagy mesterszelep van a rendszer elején.

Fúvókaszög

A szórófej fúvókájának a vízszintessel bezárt szöge.

Idény norma

A növény vízigényének kielégítéséhez szükséges vízmennyiség az
öntözési idényben, mely tartalmazza a veszteségeket (mm, m3/óa).

Intenzitás

Adott területre időegység alatt kijuttatott víz mennyisége (mm/óra).
Példa: a szórófej vízszállítása 1560 l/óra
a szórófejek kötése 12 x 18 m
az intenzitás =
mivel 1 l víz 1 m2-en 1 mm vastag réteget képez, így a fenti
mennyiség azonos 7,2 mm/óra intenzitással.
A nemzetközi irodalomban a fenti meghatározást application rate
néven említik és az intenzitás fogalma alatt a cseppek
becsapódáskori energiáját értik.

Nyomás

A nyomás fizikai mennyiség, az anyagok egyik fizikai jellemzője,
állapothatározó. Definíció szerint az egységnyi felületre eső erőhatást
adja meg. A víz nyomása energia, melyből forrásaink erejéig
gazdálkodhatunk. A vízben lévő energiát használjuk fel arra, hogy a
vízcseppeket

eljuttassuk

a

megfelelő

helyre.

A

nyomás

mértékegysége a bar; 1 bar hozzávetőlegesen 10 m vízoszlop súlyával
egyenlő.
Nyomásveszteség

A csőben áramló víz veszít kezdeti nyomásából. A rendelkezésre álló
kezdeti nyomás és a célhelyen (praktikusan a szórófejeknél) elérni
kívánt nyomás ismeretében kell meghatározni a szükséges
csőméretet, figyelembe véve a vízhozamot és a távolságot.
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Nedvesített átmérő

Adott nyomáson és általában 1 m talajfelszín feletti magasságban
elhelyezett szórófej által nedvesített kör alakú terület átmérője (D) mben megadva, addig a távolságig, ahol a víz még mérhető (0,1 mm/h).
A nedvesített átmérő fele a szórási távolság (R).

Öntözési forduló

Az adott szakasz öntözésének kezdetétől a következő öntözés
kezdetéig számított, vagy eltelt időszak hossza (nap).
Számítása:

Öntözési idő

Az öntözési norma kijuttatásához szükséges időtartam (óra).
Számítása:

Az az időtartam, ameddig működjön egy zóna. Általában percenkénti
megadására van mód, de egyes típusok másodpercek beállítására is
adnak lehetőséget.
Öntözési nap

Az a nap, amelyikre engedélyeztük az öntözést. Ezek lehetnek a hét
önálló napjai, páros ill. páratlan napok, minden valahányadik nap stb.

Öntözési norma

Az adott öntözési szakaszban egy alkalommal kijuttatott víz
mennyisége, mely tartalmazza a veszteségeket (pl.: párolgás) is
(mm, m3/óa).

Öntözővíz adag

A növény vízigénye az öntözési fordulóban a kívánt gazdasági cél
eléréséhez a természetes csapadékon felül (mm, m3/óa).

Spray szórófejek

A vizet esőszerűen kiadagoló szórófejek. Általában földből
kiemelkedő, ritkábban fixen kiemelt szórófejek, melyek tetején lévő
fúvóka határozza meg a szórásképet és a szórási sugarat (mely
jellemzően 2,0-5,5 m). Csapadékintenzitásuk nagy.

Szórási sugár

Az a távolság, ameddig elöntöz a szórófej. Ez néhány centimétertől
egészen 30 méterig terjedhet, típustól függően.

Szórási szög

A szórófej vízszintes felületre vetített működési tartománya.
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Szóráskép

A szórófej által öntözött terület alakja. Ez lehet körcikk vagy teljes
kör (fix vagy állítható), ill. léteznek téglalap alakú területet öntöző
szórófejek.

Szórófej

Az öntözővíz kijuttatására alkalmas eszköz. Házikerti értelmezésben
szinte kizárólag pop-up, azaz földből kiemelkedő spray szórófejet,
rotoros szórófejet, illetve mikroszórófejet értünk alatta.

Szórófejek kötése

A szórófejek egymástól mért távolságát adja meg. Szorzójellel
összekapcsolt két számmal jelöljük. Az első szám a szárnyvezeték
mentén a szórófejek egymástól mért, ismétlődő távolságát (A) jelenti.
Kézi áttelepítésű szárnyvezeték esetén célszerű a 12, 18 vagy 24 mes szórófej távolságot választani, mivel ezen hosszak kialakításához
6 m-es csőtagokat tudunk felhasználni. A második szám a
szárnyvezetékek egymástól mért távolságát (B) adja meg. A
négyszögkötés lehet négyzet, vagy téglalap alakú.

Vízhozam

Időegység alatti vízmennyiség. Mértékegysége általában l/min vagy
m3/ó. A vízforrásnál rendelkezésre álló, ill. a szórófejeken,
mágnesszelepeken átáramló vízmennyiséget egyaránt értjük alatta.
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4. sz. melléklet

Hallgatói nyilatkozat
Nyilatkozom, hogy a szakdolgozat saját munkám, a felhasznált irodalmat az „Útmutató
a szakdolgozatok készítéséhez és beadásához” című kiadványban előírt módon
kezeltem.
Gödöllő, 2018 október
....................................
aláírás
......... évf. ............................. tagozat .....................................................szak

5. sz. melléklet

Konzulensi nyilatkozat

A szakdolgozat készítőjének konzulenseként nyilatkozom arról, hogy a szakdolgozatot
áttekintettem és azt bírálatra kiküldeni javaslom.
Szarvas, 201… ..............................
....................................
konzulens
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6. sz. melléklet
KONZULTÁCIÓS LAP
Hallgató neve: Bégányi Imre
Szak,szakirány: mezőgazdasági vízgazdálkodási szakmérnök
Szakdolgozat címe: Spray és rotator szórófejek kijuttatási egyenletességének
vizsgálata különböző üzemi körülmények között a CATI SPACE Pro programjával
Konzulens neve: dr. Mészáros Miklós
Konzulens beosztása: főiskolai docens
A szakdolgozatot gondozó intézet: Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
Konzulens és a hallgató megegyezése a konzultációk minimális számáról:
Sorszám

A konzultáció témája

Dátum

Konzulens aláírása

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A hallgatónak a konzultációval kapcsolatos jellemzése (együttműködési készség,
felkészülten jelent meg stb.):
A szakdolgozattal kapcsolatos vélemény:
A szakdolgozat bírálatra
Szarvas,

bocsátható

nem bocsátható
………………………………
konzulens aláírása
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