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... az Aláírás garancia!

BEVEZETÉS

Az öntözés szó beütése után kedvére válogathat a ráérő érdeklődő az internetes la-

pok között. Sok-sok információ fellelhető ezzel a technikai segítséggel napjainkban. 

Akinek azonban gyors, megbízható, gyakorlatias, kéznél levő ismeretre van igénye, az 

nem mellőzheti a speciális tudást egybe szerkesztő könyvet. 

A jól üzemelő öntözőtelep mellett ma egyre fontosabb cél a víztakarékosság, a vizek 

szennyezésének megelőzése. A termelési versenyben szükséges az olcsó, okszerű be-

ruházás és az üzemeltetés buktatóinak elkerülése, mely célokhoz adnak különféle in-

formációkat a könyv fejezetei. 

A  könyv célja az öntözés, tápoldatozás és a kapcsolódó szakterületek legfrissebb 

hazai és nemzetközi ismereteinek bemutatása az öntözötelepet építők, gazdálkodók, 

kerttulajdonosok, pázsitfenntartók részére. 

A könyv segítséget nyújt azoknak, akik most kezdenek foglalkozni öntözőtelep épí-

tésével. A gyakorlattal rendelkezők részére hasznos összefoglalások találhatók a táb-

lázatokban. Néhány téma említésével az érdeklődés felkeltése és további kutakodásra 

ösztönzés a cél.

A könnyebb megértést táblázatok adatai és az ezekhez fűződő minőségi kategóriák, 

valamint számítási példák közlése segíti. 

Az öntözés dinamikusan fejlődő területe a termesztéstechnológiának, így az egysé-

ges szakkifejezések meghonosodására kevés volt a lehetőség hazánkban, ezért a világ 

szakirodalmának könnyebb követésére helyenként az angol megnevezést is feltüntet-

tem. 

Dr. Tóth Árpád
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1. AZ ÖNTÖZÉS ÉS A TALAJ

A növénytermesztés célja valamilyen hozam (gyömölcs, mag, szár, díszítő növényi rész 

stb.) előállítása anélkül, hogy ez csökkentené a talaj termékenységét, kedvezőtlen vagy 

csak nehezen és költségesen javítható változásokat idézne elő a talajban. A talaj több ter-

mészeti erőforrás integrálásával életteret nyújt a mikroorganizmusok tevékenységének, 

termőhelyet ad a növényeknek. A termékenység a talaj legfontosabb tulajdonsága, mely 

lehetővé teszi a víz, a levegő és a felvehető növényi tápanyagok együttes jelenlétét.

A  termőföld a legfontosabb megújuló természeti erőforrás. Racionális hasznosítása, 

termékenységének megóvása, fokozása a gazdálkodó egyik alapvető feladata.

Az öntözés tervezése, kivitelezése során figyelembe kell venni a víz kémiai jellemzőit is, 

ezek hatását a talaj tulajdonságaira, a növényzetre, valamint az öntözőtelep létesítménye-

ire a várható üzemelési évek alatt. 

1.1. AZ ÖNTÖZÉS HATÁSAI

Az öntözés a talaj vízgazdálkodását érinti és annak közvetítő szerepén keresztül hat a 

növényre.

a. Vízpótlás 

Hazánk éghajlata kontinentális jellegű amelyre jellemző, hogy a lehullott csapadék 

mennyisége nem fedezi a növények vízigényét a tenyészidőszakban, ráadásul eloszlása 

az év során egyenetlen. A tenyészidőszakban - párosulva a nyári forrósággal - aszályos 

periódusok alakulnak ki. Ezekben az időszakokban a növények vízellátása kedvezőtlen, 

ami először a termés minőségében, majd a mennyiségében is kifejezésre jut. Az aktív 

gyökérzóna folyamatos ellátása vízzel lehetővé teszi a termőhelyi potenciál (napsugár-

zás, CO2, tápanyagok, növény genetikai adottságai) maximális hasznosítását, megakadá-

lyozza a termés mennyiségének csökkenését és minőségének romlását. 

A víz napközbeni porlasztásával elkerülhető a légköri aszály kialakulása a növényállo-

mányban, csökkenthető a vízfelvétel a talajból.

b. Tápanyaggazdálkodás javítása 

A folyamatos vízellátás következtében a talaj biológiai aktívitása a tenyészidőszakban ál-

landó. A tápelemek feltáródása optimális, így a felvehető készlet gyarapszik. Ez igen ked-

vező, mivel jó vízellátottság mellett fokozódik a növények tápanyagfelvétele. 

c. Talajszerkezet javulása 

A folyamatos, aktív biológiai élet fokozza a gyökérzet tömegét, az értékes humuszanya-

gok termelését. Az elhaló organizmusok, gyökerek szervesanyagtartalma és a keletkező 

humuszos járatok a kedvező irányú szerkezetváltozást segítik. 
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A vízpótlás kedvezőtlen hatásai jelentősek lehetnek és mértékük sok esetben nagyobb, 

mint a kedvezőké, így a talaj termékenységben romlás következhet be. A káros hatások 

jelentőségét fokozza, hogy az öntözés eredménye az első termesztési évben jelentkezik, 

míg a káros hatások esetleg csak több év alatt alakulnak ki. A kedvezőtlen tulajdonság 

több évig, vagy végleg meggátolja a növénytermesztést. 

A talaj javítása igen nagy költséget jelent, szükségessé válhat mélylazítás, meszezés el-

végzése, vagy nagyadagú szervestrágya kiszórása.

d. Szikesedés 

A szikesedés különféle sók felhalmozódása után jelentkezik a talajban. A sótartalom nö-

vekedése bekövetkezhet, ha az öntözővíz nátrium- és/vagy összessótartalma nem meg-

felelő az adott talajra, valamint ha a kilúgzással nem távozik annyi só, mint amennyi be-

kerül. A szikesedés megjelenhet akkor is, ha az elszivárgó öntözővíz megemeli a talajvíz-

szintet és annak magas sótartalma a felszínhez közel felhalmozódik. A nátrium sók fel-

halmozódása, a szolonyecesedés (alkalinization) elsősorban a talaj kedvezőtlen fizikai tu-

lajdonságaiban (nehéz művelhetőség, rögös felszín, alacsony vízvezetőképesség és hasz-

nosítható vízkészlet) nyilvánul meg. A szoloncsákosodás, a sókoncentráció emelkedése 

(salinization) a termeszthető növények körét szűkíti. Különösen a csírázó magok, a fiatal 

növények érzékenyek a magas sótartalomra.  

Magyarországon a sók kilúgzásának lehetősége korlátozott, mivel talajaink jelentős ré-

sze alacsony vízáteresztő képességű, tenyészidőszakon kívül a fagy nem ad időt elvégzé-

sére, nincs befogadónk a sókban feldúsult drénvíz elvezetésére. A sófelhalmozódás szó-

dás típusú, mely közel visszafordíthatatlan folyamat. A fentiek miatt elsődleges teendő a 

sófelhalmozódás megelőzése, minimálisra csökkentése. Ugyanakkor a télvégi-nyáreleji 

csapadék mennyisége hazánkban általában elegendő arra, hogy a gyökérzónából a sókat 

mélyebbre, az alapkőzetbe mossa. A növényházak fóliaborításának téli megszüntetésével 

elősegíthetjük a termesztőközegben és az alatta felhalmozódott sók kimosását. 

A termőtalaj öntözésével a vizet pótoljuk a gyökérzónában, így megakadályozzuk a sós 

talajvizek felemelkedését, ezzel a növényzet károsodását.

e. Tápanyagok kilúgzódása

Nagy mennyiségű öntözővíz kijuttatása esetén a benedvesedett réteg összeér a talaj kapilláris 

zónájával, így az oldatban levő tápanyagok egy része bemosódik a talajvízbe. A  tápanyag 

elveszhet akkor is, ha az öntözővíz olyan mélyre mossa le, ahonnan a növények nem képesek 

felvenni. Ez a jelenség különösen a nitrogén esetén fordul elő, ami vízben jól oldódik. Kimo-

sódása egyrészt anyagi kár, másrészt elérve a talajvizet, azt ivásra alkalmatlanná teszi. 

Az öntözővíz adagokat úgy kell megválasztani, hogy a kimosódás ne következzen be, 

vagy a nitrogént a felhasználással szinkronban többször adagoljuk a tenyészidőszak folya-

mán. Intenzív körülmények között legjobb megoldás a növényzet szükségleteinek megfe-

lelő napi adagolás csepegtető elemeken keresztül.
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f) A talaj tömörödése 

A jelenség az öntözés másodlagos hatása. Az őszi csapadék az öntözött talajokat hamarabb 

telíti vízzel, melynek következtében teherbíró képessége csökken. Ehhez járul még a öntö-

zetlen területhez képest jóval nagyobb termésmennyiség, melynek betakarítása, elszállítása 

nagy gépi munka felhasználásával jár. A bekövetkező talajtömörödés miatt váltakozó mély-

ségű művelést kell alkalmazni, melynek elsődleges célja az „eketalp” réteg kialakulásának 

megelőzése. Ez a réteg nehezen vízáteresztő, a gyökerek növekedését a mélyebb rétegek felé 

akadályozza. Különösen káros jelenléte nagyadagú (60 mm) öntözővíz kijuttatásakor, mikor 

eső követi az öntözést. A nagy mennyiségű víz nem képes mélyebbre szivárogni és levegőt-

len körülmény alakul ki a gyökérzónában.

A vetésváltás során négyévenként korán betakarítható növényt kell termeszteni, amely 

után a talaj mélylazítása (40-60 cm) elvégezhető.

g. Kérgesedés 

A művelt talajfelszín kérgesedése, cserepesedése fizikai és kémiai folyamatok összessége-

ként alakul ki. 

A fizikai behatások közül a vízcseppek ütőhatása az elsődleges károsító tényező. A fel-

színre érkező energia nagysága függ a cseppek számától, méretétől, sebességüktől és a be-

csapódás szögétől. A megelőzésre használjunk finom porlasztású szórófejeket, vagy cse-

pegtető öntözőrendszert, ahol ütőhatással nem kell számolnunk. 

A kémiai folyamatoknak is nagy szerepe van a kérgesedésben. Az eső-, vagy öntöző-

vízben az ionok koncentrációja és egymáshoz mért mennyiségi arányuk nagymértékben 

eltér a talajoldat összetételétől. Az agyagásványok alkotta szerkezeti részek stabilitása az 

ionok mennyiségének és arányának függvényében alakul. Nagy mennyiségű alacsony 

iontartalmú víz bekerülése esetén a talaj felső néhány mm-es rétegéből a szerkezetet sta-

bilizáló ionok kimosódnak és az aggregátumok lényegesen kisebb részekre esnek szét. 

Ezzel a pórusok átmérője és mennyiségük egyaránt csökken, ezt a folyamatot a cseppek 

ütő, tömörítő hatása tovább erősíti. A folyamat eredménye a vízáteresztés nagymértékű 

csökkenése, kiszáradás esetén egy kemény kéreg létrejötte. A vízvezetőképesség drasz-

tikus csökkenéséhez elegendő 2-3 mm vastag réteg kialakulása. Mediterrán területeken 

az esővel együtt adagolt öntözővíz célja megakadályozni ennek a rétegnek kialakulását, 

elősegíteni a víz beszivárgását.

A kéregréteg megszüntetésére a növényállomány sorközeit kultivátorozzuk. A kultiváto-

rozást növénnyel részben fedett időszakban végezzük, mikor az evaporáció értéke magas, 

így a művelet elvégzésével csökkentjük a talajból elpárolgó víz mennyiségét is. Ez a hatás 

azon alapszik, hogy megszüntetjük a kapilláris és más szerkezeti kapcsolatokat a talaj mé-

lyebb rétegével. A kultivátorozott néhány cm vastag réteg ugyan teljesen kiszárad, de mivel 

nincs vízutánpótlás, így a talaj víztartalma lényegesen nem csökken. 

h. Erózió 

A felszíni erózió még sík területeken is előfordul, mivel mindenhol találhatók 

mikrodomborzati egyenetlenségek. A talaj vízvezetőképességét meghaladó vízadagolás, 
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vagy nagy intenzitású eső esetén a felszínről elfolyás következik be, melynek során a ta-

lajfelszín elemei különböző mértékben sodródnak. 

Az eróziót befolyásoló tényezők: az öntözővíz vagy csapadék intenzitása és tartama; a 

talaj mechanikai összetétele, humusztartalma, szerkezete; a lejtő hossza és meredeksége;  

a termesztett növény, a növényborítottság, vetésváltás, talajművelés. 

A mélyedésekben összegyűlő fényes, száradás után repedező, felkunkorodó kéreg jelzi 

a felszíni erózió jelenlétét, mivel a kéreg oldott humuszanyagokat tartalmaz, melyet leg-

könnyebben szállít a víz. A sorközök kultivátorozása csökkenti az erózió nagyságát, mivel 

a felszín egyenetlen lesz és a mikromélyedések nem engedik a lehulló vizet elfolyni.

1.2.  A TALAJ VÍZGAZDÁLKODÁSI JELLEMZŐIT 

BEFOLYÁSOLÓ  TÉNYEZŐK

A talaj szemcseösszetétele

Egy talaj mechanikai-, vagy szemcseösszetételét a benne található alkotórészek nagysá-

ga, azok aránya határozza meg. A részecskéket ekvivalens átmérőjük szerint frakciókba 

soroljuk. Legáltalánosabban használt az Atterberg-féle besorolás, mely az alábbi kategó-

riákat tartalmazza.

•  > mint 2 mm átmérőjű szemcsék a kavicsok, melyek a talaj számára nem hasznosak. Bő-

vizű kutak létesíthetők ilyen területeken, a vízhozam elérheti a 10 000 l/perc értéket is.

•  2-0,2 mm átmérőjű szemcsék a vizet jól áteresztik, de keveset tartanak belőle vissza, 

ez a frakció a durva homok. Nagyon jó vízadó réteg, ha mélyebb rétegben található, a 

vízhozam elérheti a 800-6000 l/perc értéket.

•  0,2-0,02 mm átmérőjű szemcsefrakció a finom homok, a vizet jól átereszti és 1 m-es 

réteg már 50 mm vizet képes visszatartani. A várható vízhozam 150 l/perc.

•  0,02-0,002 mm-es frakció a por (vagy kőliszt) a vizet nehezen ereszti át, de jól visszatart-

ja, kisebb ionmegkötés is tapasztalható.

• < mint 0,002 mm-es frakció az agyag, mely a vizet nagyon nehezen, vagy egyáltalán 

nem engedi át, de igen erősen visszatartja, a vizes oldatból sok iont köt meg. 

A talajok fizikai féleségét a hazai talajtani gyakorlat általában nem a mechanikai összetétel 

alapján határozza meg, hanem más talajfizikai jellemzőkből következtetnek rá. Így az Arany-

féle kötöttségi számot, a higroszkópossági értékszámot, a leiszapolható részek mennyiségét 

és a talajok ötórás kapilláris vízemelését jellemző értékeket veszik alapul a besoroláshoz. 
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A talajok víznyelő- és áteresztőképessége

A talaj felszínét vízzel árasztva víznyelőképességről beszélünk addig, míg a talaj pórusai 

levegőt is tartalmaznak beszivárgása során. A pórusok telítődése után az időegység alatt 

fogyott víz mennyisége csökken és a vízáteresztés hamarosan stabilizálódik. 

A vízáteresztés mértéke leginkább a pórusok összmennyiségétől, ezen belül a külön-

böző átmérőjű csoportok arányától, a talajalkotók tulajdonságaitól, a beszivárgó víz 

sókoncentrációjától és az ionok arányától függ. A sok montmorillonit agyagásványt tar-

talmazó talaj érzékenyebb az öntözővíz minőségére, mint az illit és kaolinit tartalmúak. 

Ha a víz sótartalma kisebb mint EC (elektromos vezetőképesség, Electrical Conductivity) 

= 0,2 mS/cm (kb. 130 mg/l), úgy a vízáteresztőképesség jelentősen csökken. Mivel az eső-

víz sókoncentrációja gyakorlatilag nulla, a beszivárgást magas koncentrációjú víz öntözé-

sével tudjuk növelni az esőzés alatt. 

Magasabb sókoncentráció esetén magasabb SAR érték engedhető meg az áteresztés 

mértékének változatlansága mellett. 

Térfogattömeg, porozitás, víztartalom

A  talaj térfogattömeg értéke ma-

gában foglalja a szilárd- ({s), fo-

lyékony- ({l) és a gázfázis ({g) 

tömegét. Mivel a gázfázis töme-

ge 1 m3 talajban elhanyagolható 

(0,13-0,65 kg), így a számítások-

ból rendszerint kimarad. Ameny-

nyiben a szilárd- és folyékony 

fázis együttes tömegét osztjuk a 

térfogattal, úgy a talajok nedves 

térfogattömegét (nedves tömő-

döttség, wet bulk density) kapjuk. 

Ha a szilárd fázis tömegét oszt-

juk a térfogattal, akkor a száraz 

térfogattömeg (Ts, tömődöttség, 

dry bulk density) értéket kapjuk. 

A számítások során a szilárd fázis 

sűrűségét 2650 kg/m3, a folyékony 

fázisét 1 000 kg/m3-nek vesszük. Amennyiben nincs jelző a térfogattömeg szó előtt, úgy 

minden esetben a száraz értékről van szó. A talaj sűrűségét (ρ) a szilárd fázis tömegéből 

számíthatjuk. Az ásványi anyagok átlagos sűrűségét 2 700 kg/m3-nek, a szerves anyago-

két 1 400 kg/m3-nek kalkulálhatjuk. A talajban található arányuk miatt a talaj sűrűségét 

1. ábra A talaj alkotórészei
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a gyakorlati számításokban 2 650 kg/m3-nek vehetjük. A talaj alkotórészei az 1. számú 

ábrán láthatóak.

A pórustér nagysága, a porozitás a talaj térfogattömegének és sűrűségének ismeretében 

számítható. A Ts/ρ aránya kifejezi, hogy mennyi a szilárd alkotórészek összes térfogata. 

Ha ezt az értéket levonjuk az összes térfogatból, a pórusok arányát, amennyiben 100-zal 

szorozzuk, úgy  a pórus- vagy hézagtérfogat (P) %-ot kapjuk meg.

P% Ts1 100#
t

= -
A pórustérfogat nagyban befolyásolja a talaj vízvezető- és 

tárolóképességét. A pontosabb értékeléshez azonban tudni 

kell a pórusok nagyság szerinti eloszlását, a differenciált po-

rozitást. 

A különböző frakciók funkciója a talajban az alábbi: 

- A nagy pórusok vezetik a vizet (2 fázisú talaj), de nem tartják 

vissza azt. A jó levegőzöttséget, a nagy vízvezetőképességet 

biztosítják. Arányuk homokos, homokos-vályog talajokon 

magasabb. Ezek a talajok a nagy mennyiségben adott ön-

tözővizet gyorsan a mélyebb rétegekbe vezetik, ezért gyak-

rabban, kisebb vízadaggal öntözzünk. 

- A közepes pórusok szintén részt vesznek a víz vezetésében (3 fázisú talaj), a különböző 

potenciálkiegyenlítési folyamatokban és már a víz tározásában is. 

- A kis méretű pórusok tárolják a gyökerek által felvehető vizet a talajban. Arányuk agya-

gos talajban magasabb, itt nagyobb a tárolható vízmennyiség, ezért ritkábban kell öntöz-

ni.

Az 2. számú ábrán látható a vízbeszivárgás dinamikája szántóföldi körülmények között. 

A szabad pórusok telítődése után csökken az elszivárgó víz mennyisége, mely az agyagás-

ványok méretének egyensúlyba kerülése után stabilizálódik.

2. ábra Számított és mért beszivárgás, valamint az összegzett vízfogyás agyagos-vályog talajon 
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Az 1. számú táblázatban találhatók a billenőkaros szórófejek üzemeltetésekor a külön-

böző talajokon általában használt intenzitás értékei. A  talajok alkotórészei megszabják 

a pórusok méretét, így esetenként más-más kijuttatási intenzitást kell használnunk az 

öntözés során, hogy elkerüljük az elfolyást, a tócsásodást.

A  talaj víztartalmának mérésére a gyakorlatban ismert térfogatú mintavevővel, leg-

gyakrabban a Vér-féle 100 cm3 térfogatú hengerrel, 3 ismétléses mintát vesznek a talaj 

különböző rétegeiből. A mintákat azonnal légmentesen lezárják, majd tömegüket lemé-

rik. A kiszáradás után újból mérlegelik a hengereket. A két mérési eredmény alapján szá-

mítható a nedvességtartalom tömeg (súly) %-ban (it), mely azt fejezi ki, hogy 100 g talaj 

hány g vizet tartalmaz.

á ( )
é ( )

sz raz talaj g
nedvess gtartalom g

100t #H =

A  térfogattömeg (Ts) számításához a mért 

száraz talaj tömegét osztjuk  a térfogattal.

A  nedvességtartalom térfogat %-ban (Θ) 

történő kifejezésére szorozzuk össze a súly 

%-os nedvességtartalmat a térfogattömeggel. A Θ % azt fejezi ki, hogy 100 cm3 talaj hány 

ml vizet tartalmaz.

Tst #H H=

A talajban tárolt víz mennyiségét mm-ben is kifejezhetjük, mely azt mutatja, hogy a talaj 

egy adott rétegében levő nedvesség hány mm természetes csapadékkal egyenlő. Ennek 

számításához a Θ-ban megadott nedvességet vehetjük alapul, mivel 1 térfogat % nedves-

ség = 1 mm vízborítás 10 cm vastag rétegre vonatkoztatva. Vastagabb rétegek vízkészleté-

nek számításához a 10 cm-es rétegek nedvességét összeadjuk.

A mm-re átszámított nedvességtartalomból egyszerűen kapjuk a talajrétegek vízkész-

letét m3/ha-ban mivel: 

1 mm vízborítás = 1 liter víz 1 m2-en; azaz 

1 mm = 10 000 liter víz 1 ha-on, mely egyenlő 10 m3-rel. 

Példa: a Vér-féle hengerben található talaj tömege szárítás előtt 172 g. Szárítás után 132 

g-t mérünk. 172-132= 40 g víz volt a talajban. Θt = (40/132) x 100 = 30,3 % nedvesség 

van a talajban. 

1. táblázat A különféle fizikai talajféleségeken alkalmazható intenzitás értékei

homokos talajok

vályog talajok

agyag talajok

13 - 19 

 7 - 13

 3 - 7  

Talajféleség Intenzitás (mm/óra)
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A Vér-féle henger térfogata 100 cm3, így a térfogattömeg (Ts)= 132 g/100 cm3= 1,32 g/

cm3. A  térfogatos nedvességtartalom (Θ)= 30,3 x 1,32= 40 %. 20 cm vastag talajréteg 

nedvességtartalma vízborításban kifejezve = 40 x 2= 80 mm víz. Tehát 1 ha 20 cm vastag 

talajréteg 800 m3 vizet tartalmaz. 

Vízformák a talajban

A talajban a kötési energiáktól függően többféle vízformát különíthetünk el. A különbö-

ző feltételek között a talajban visszamaradó víz mennyiségét nevezzük vízkapacitásnak. 

A  szántóföldi, vagy szabadföldi vízkapacitás (VKsz, field capacity) az a vízmennyiség, 

amelyet a természetes állapotú talaj a felszínére került vízmennyiségből elraktározni, a 

gravitációs erő ellenében visszatartani képes. A  szívóerő megegyezéses laboratóriumi 

mérési értéke 0,3 bar. Meghatározásához süllyesszünk a vizsgálandó talajba egy 50 x 50 

cm nagyságú fémkeretet és töltsük fel 100 mm vízzel. A víz beszivárgását követően a pá-

rolgás megakadályozására fedjük le a talajt műanyag fóliával. Homokon 1-2, agyagtalajon 

3-5 nap után vehetünk mintát a beázási mélységig a szántóföldi vízkapacitás mérésére.

A holtvíztartalom (HV, wilting point) az a nedvességtartalom, amelynél a növényen a 

tartós hervadás jelei figyelhetők meg (hervadáspont). Mérési értéke 15 bar, tényleges ér-

téke függ a növénytől, a gyökér szívóerejétől. A  víztartalom e ponthoz közeli csökkenése 

esetén a növény ugyan nem szárad ki, de a termés mennyisége csökken. Nyári napokon 

a déli órákban látható lankadás nem a holtvíztartalomra utal, ez a lassú vízszállítás jele.

Hasznosítható vízkészlet (DV, total avaible soil water) az a vízmennyiség, amelyet a 

növények a talajból felvehetnek, VKsz-HV.

Fizikai talajféleség

Szántóföldi 

vízkapacitás
Holtvíztartalom

Hasznosítható 

vízkészlet

mm/10 cm-es réteg

Homok < 15 < 5   5-10

Homokos vályog 15-25   5-10 10-15

Vályog 25-35 10-20 15-22

Agyagos vályog 35-42 20-27 12-17

Agyag 42-50 27-35 10-15

2. táblázat Különböző fizikai féleségű talaj vízgazdálkodási jellemzői

Példa: a talaj fizikai félesége vályog, a VKsz= 30 mm/10 cm, a HV=15 mm/10 cm, így a 

DV=30-15= 15 mm víz 10 cm-es rétegben.  A szántott réteg 40 cm vastag, a hasznosítható 

vízkészlet= 4 x 15 mm/10 cm-es réteg= 60 mm.

A  holtvíztartalom – 15 bar szívóerő mellett meghatározott – értéke a különböző nö-

vények hervadáspontjának átlagolásaként fogható fel. Ez a pont nem tervezhető mint 

minimális víztartalom, mivel már terméscsökkenés áll be. A különböző fajú növények 



T ó t h  Á r p á d :  Ö n t ö z é s i  p r a k t i k u m1 4

... az Aláírás garancia!

kiegyensúlyozott növekedésükhöz, a maximális szárazanyag termeléséhez igényelt víz-

tartalom, a nedvességigény a DV értékének 40-80 %-a között lehet, ez elsősorban faji 

és fajta tulajdonság. Általában a nagy zöldtömeget előállító (vegetatív típusú) növények 

nagyobb víztartalmat igényelnek, mint a mélyen gyökerező növények. Értékét szántóföldi 

körülmények között gyakran átlagosan véve 50 %-ban határozzák meg. A levegő hőmér-

sékletének emelkedésével, relatív páratartalmának csökkenésével növekszik a növények 

nedvességigénye. A különböző növények nedvességigénye számításához a szorzó tényező 

(p, fraction of avaible soil water) a 9. számú táblázatban található. 

A fenti példát folytatva a termesztett növény étkezési paprika, az öntözést meg kell kezde-

ni, ha DV x p = 60 x 0,25 = 15 mm víz fogyott a talajból. 

A talajban található víz formái szemléltethetők egy öntözéshez használt víztartállyal is 

(3. ábra). A túlzott csapadék, öntözővíz a túlfolyón keresztül hasznosítás nélkül távozik, 

míg a víz egy része nem hasznosítható, mert nem elérhető a vízkivételi szelepnél. A hasz-

nosítható vízkészlet mennyiségét olyan szinten kell tartani, mely lehetővé teszi a maxi-

mális szárazanyag termelést. A  víztartály nagysága a természetben függ a gyökerezési 

mélységtől. A szaggatott vonallal jelzett vízigény növényenként különböző magasságban 

helyezkedik el, mely függ pl. a növény származási helyétől.

3. ábra A talaj mint víztartály
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1.3.  AZ ÖNTÖZŐVÍZ TULAJDONSÁGAI, 

EZEK HATÁSA A TALAJ  JELLEMZŐIRE

Az öntözőviz mindig tartalmaz sót, ennek mértéke leginkább a víz forrásától függ. A ta-

laj-, vagy rétegvíz nagyobb mennyiséget tartalmaz belőle, mint egy tó. Utóbbi esetben 

megemlítendő, hogy lefolyástalan területeken, ahol a nyári vízpótlás nem megoldott, szo-

ros a kapcsolat a talajvízzel, a sótartalom olyan magas lehet, mely a vizet alkalmatlanná 

teszi öntözésre. Legkedvezőbb ebből a szempontból a folyóvíz. 

Az öntözővizek minőségét elsősorban az alábbi jellemzők alapján ítélhetjük meg. 

1. Az összes oldott sótartalom, melyet mg/l-ben fejezünk ki. A  jó minőségű öntözővíz 

összes sótartalma ne legyen nagyobb 500 mg/l-nél. Laza, homokos talajok esetében ahol 

a talajvíz mélyen helyezkedik el ennél nagyobb, 800-1 000 mg/l sótartalom is jónak minő-

síthető. Ez egyrészt az alacsony agyagtartalommal van összefüggésben, mivel a nagyobb 

koncentrációjú víz hatására sem romlik veszélyes mértékben a vízvezetőképesség, vala-

mint kevesebb só kötődik meg, mely a téli csapadék hatására mélyebb rétegekbe lúgzódik 

ki. Másrészt a mélyen (3-4 m) elhelyezkedő talajvíznek nincs befolyása a felszíni réteg 

sóforgalmára. A víz alkalmazhatósága csak az adott talaj, a növényállomány igényének 

ismerete mellett állapítható meg. 

Az öntözővíz sótartalmát a víz elektromos vezetőképessége (EC) alapján, közelítőleg a 

következőképpen lehet számítani: mS/cm vagy dS/m x 640= x ppm, vagy mg/l mennyisé-

gű só. A szakirodalom különböző értékeket ad meg a megengedhető összes sótartalomra 

vagy elektromos vezetőképességre nézve.

2. A víz nátrium (Na) ionjainak relatív mennyisége, az összes kation százalékában kife-

jezve /Na %/. 

% 100 mgeé/lNa
Ca Mg K Na

Na
2 2 #=

+ + ++ + + +

+

6 @

Az öntözővíz kationösszetétele akkor kedvező, ha minél kevesebb Na-iont tartalmaz. 

A szikesítő hatás szempontjából azonban nem csak az abszolút mennyiségű Na+ tartalmat 

kell figyelembe venni, hanem a többi fémionhoz viszonyított arányát is. Ez az agyagásvá-

nyok diszperziójával van összefüggésben. A diszperzió mértéke függ az agyagásványok 

típusától, az oldat koncentrációjától és az ionok arányától. 

A Na % megengedett értéke függ a víz anionösszetételétől és az öntözendő terület ta-

lajtulajdonságaitól (agyagásvány típusok aránya). Kísérletek szerint azonos Na+ koncent-

ráció esetén nátrium-klorid, vagy nátrium-szulfát oldatából kevesebb Na kötődik meg 

mint a nátrium-karbonátból. Ezért a hidrokarbonátos víz Na % legfeljebb 35 lehet, ha vi-

szont számottevő kloridot vagy szulfátot és kevesebb hidrokarbonátot tartalmaz, úgy 45 

% is megengedhető.

3. A vízben levő magnézium (Mg) ionok relatív mennyisége, a Ca+Mg összes mennyisé-

gének %-ában. 
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% é/Mg
Ca Mg

Mg
mge l1002 2

2

#=
++ +

+

6 @

A sok magnéziumot tartalmazó öntözővízből jelentős mennyiség kötődhet meg a talaj-

kolloidokon és kiszorítva a kalciumot (Ca) a talaj vízvezetőképessége, szerkezete romlik. 

Amennyiben a Mg % megközelíti a 40-50 %-ot, akkor kötött, agyagos talajon a víz alkal-

mazhatósága kérdésessé válhat.

4. A víz tényleges szódatartalma. Lúgosan hidrolízáló alkáli sók oldatában fenolftalein-lúgosság 

mutatkozik. Az ilyen oldatok erőteljes szikesítő hatással rendelkeznek, ezért az öntözésre hasz-

nált víz szódát nem tartalmazhat.

5. A víz számított szódatartalma, szódaegyenérték. A fenolftalein lúgosságot nem mutató 

vizek is tartalmazhatnak szikesítő hatású nátrium-hidrokarbonátot.

Sz HCO CO Ca Mge 3 3
2 2 2= + - +- - + +

^ ^h h

Ha a Sze mgeé/l<1,25 akkor nem rontja az öntözővíz minőségét. Ha ezen felüli  értéket 

találunk, nagy körültekintéssel kell a víz felhasználási lehetőségét megvizsgálni. 

Olyan esetékben,  amikor a Sze>2,5 és a víz 500 mg/l-nél kisebb sótartalmú, gipsz adago-

lásával lehet a károsító hatást kiküszöbölni. A javításhoz szükséges gipsz kiszámításához 

a szódaegyenértéket szorozzuk a gipsz egyenértéktömegével.

Ha a szódaegyenértéket megszorozzuk a nátrium-karbonát egyenértéktömegével a szá-

mított szódatartalmat mg/l-ben kapjuk.

6. A nátrium adszorpciós arány, a SAR érték a sótartalommal együtt lehetőséget ad a talaj 

az öntözővíz hatására bekövetkező vízvezetőképesség változásának becslésére.  

A SAR értéke

Várható változás a talaj tulajdonságaiban

gyenge közepes erős

Elektromos vezetőképesség (dS/m)

< 3 > 0,7 0,7-0,2 < 0,2

3-6 > 1,2 1,2-0,3 < 0,3

6-12 > 1,9 1,9-0,5 < 0,5

12-20 > 2,9 2,9-1,3 < 1,3

20-40 > 5,0 5,0-2,9 < 2,9

3. táblázat A SAR és a víz sótartalmának várható hatása a vízvezetőképességre (Ayers és Westcot, 1989)

A talaj fizikai és kémiai tulajdonságainak javítására nagyadagú (> 60 t/ha)  szervestrágyá-

zást vagy meszezést végezhetünk, melynek célja a megközelítően semleges kémhatás és a 

kalciumtelítettség elérése. A mész mennyiségének kiszámításához figyelembe kell venni a 

Na tartalmat, a javítandó talajréteg vastagságát, a talaj térfogattömegét, a terület nagyságát.
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7. A talaj folyadékfázisának kémhatását a pH értékkel jellemezzük. A talajok pH értéké-

nek megítélésekor figyelembe kell venni a következőket.

■  A pH érték függ a szuszpenzió készítésekor használt talaj:folyadék aránytól. Ezért csak 

azonos vizsgálati módszerrel kapott eredmények hasonlíthatók össze. Az általánosan 

használt az 1:2 talaj:víz összetétel, de találkozhatunk az 1:5 arányú, vagy a telítési kivo-

nat elemzéséből származó adatokkal is. Ugyancsak eltérést okozhat ha a szuszpenzió-

ban, vagy a leszűrt oldatban mérjük a kémhatást.

■  A talaj pH-ját hazánkban vizes vagy kálium-kloridos (KCl) szuszpenzióban határozzák 

meg, mely két érték jelentősen (0,5-2 pH) eltérhet egymástól. Külföldi mérési eredmé-

nyeket közölhetnek CaCl2 oldat alkalmazásával is, mely egy harmadik értéket mutat.

■  A  laboratóriumban előkészített talajból készített szuszpenzió kémhatása összefügg 

ugyan a jellemezni kívánt talaj pH-jával, de nem azonos vele.

■  A talajok pH-értéke szezonálisan változik.

1.4. AZ ÖNTÖZŐVÍZ JELLEMZŐI ÉS A VÍZ KEZELÉSE

1.4.1. A vizek minősítése az eltömődés lehetősége szerint 

A mikroöntöző telepeken a kijuttató elemek kis átmérője miatt a víz minőségével szem-

ben az elvárások eltérőek, szigorúbbak mint más felszíni öntözési mód esetén. Kritériu-

mok, határértékek felállítása bonyolult feladat, mivel nehéz megállapítani az esetenként 

más-más összetételű és arányú biológiai, kémiai és fizikai alkotók együttes hatását az el-

tömődési folyamatokra. 

Az öntözővízben levő anyagokat a következőképpen csoportosíthatjuk:

■  lebegő szerves és szervetlen anyagok,

■  kolloidok,

■  oldott anyagok, amelyek lehetnek természetes eredetű sók, műtrágyák és vízkezelő 

anyagok,

■  élő biológiai testek, mint az algák és a nyálkaképző baktériumok. Az utóbbiak szűréssel 

nem távolíthatók el, ragadós telepeiken a lebegő szilárd részecskék megtapadnak és felhal-

mozódnak. Az oldott anyagok (vas, mangán, kén) kémiai átalakításában is szerepet játsz-

hatnak, melynek nem oldódó anyagok felhalmozódása lehet az eredménye. 

A különböző eredetű vizek öntözésre való használhatóságát nehéz meghatározni számszerű-

leg. A kritériumokat maximális határokban lehet megfogalmazni. A fizikai részeknél a hely-

zet könnyebb, a biológiaiak és kémiaiak esetében nehezebb, különösen ha számításba vesz-

szük az adagolt műtrágyák, vegyszerek hatását is. A 4. számú táblázatban látható a nemzet-
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közi irodalomban használt vízminőségi táblázat, mely a legfontosabb jellemzők értékeit tar-

talmazza. Amennyiben a minta laboratóriumi adatai a közepes, vagy nagy eltömődési esélyű 

kategóriába esnek, a víz kémiai kezelése (elsősorban savazás) feltétlenül szükséges.

A tömődést okozó tényező
Az eltömődés bekövetkezésének esélye

kicsi közepes nagy

Fizikai

Lebegő anyagok (mg/l) <50 50-100 >100

Kémiai

Kémhatás (pH) <7,0 7,0-8,0 >8

Összes oldott anyag (mg/l) <500 500-2 000 >2 000

Mangán (mg/l) <0,1 0,1-1,5 >1,5

Összes vas (mg/l) <0,1 0,1-1,5 >1,5

Hidrogén-szulfid (mg/l) <0,5 0,5-2 >2,0

Biológiai

Baktériumok száma (db/ml) <10 000 10 000-50 000 >50 000

4. táblázat A vizek minősítése a csepegtető elemek eltömődési esélyének becslésére (Nakayama, 1982)

A víz vizsgálata során az alábbi méréseket kell elvégezni

1.  A teljes lebegő anyag mennyisége, melyet a víz szűrése után, a szűrőn maradt anyagot 

105 °C-on szárítva kapunk meg.

2.  A szerves lebegő anyagok mennyisége, melyet a teljes lebegő anyag 600 °C-on történő 

izzítása után számíthatunk.

3. A  teljes oldott anyagok mennyisége, melyet a szűrt minta bepárlásával nyerünk.

4. Kémhatás (pH) mérés.

5.  Összes keménység, melyet a vízben oldott alkáli földfémek, gyakorlatilag a kalcium- és 

a magnéziumionok okozzák. A vízben lévő karbonátok és hidrogén-karbonátok a kar-

bonát- vagy változó keménységet adják.

6. A hidrogén-szulfid mennyisége.

7. A vas- és mangántartalom.

8. A mikrobiológiai élet, az egyedek száma, faja.

A vízkőképződés feltételei:

a.  Magas Ca és Mg sótartalom. Gyors kicsapódásra kell számítani, ha a koncentráció 

meghaladja az 50 ppm koncentrációt.

b.  Magas kémhatás. 8 pH felett a kicsapódás már 20-30 ppm Ca és Mg koncentráció ese-

tén megkezdődik.

c.  Vízhőmérséklet. A hideg víz több széndioxidot képes megkötni, mely csökkenti a kémha-

tást. Növekvő hőmérsékletnél a CO2 távozik, az oldott sók kicsapódása növekszik.
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1.4.2. A vizek minősítése a növényzetre gyakorolt hatása alapján

Az öntözővíz minőségének megítéléséhez minden esetben laboratóriumi analízist kell 

végezni. Különösen fontos a vizsgálat talaj nélküli termesztés esetén, ahol valamennyi 

tápelemet vízben adagolunk. A szükséges pótlás megállapításához tudnunk kell a termé-

szetes úton rendelkezésre álló mennyiséget. 

Minden esetben meg kell határozni a következő Ca2+, Mg2+, Na+, NH4
+, K+ kationok, 

valamint a Cl-, SO4
2-, CO3

2-, HCO3
-, NO3

-, PO4
2-, anionok mennyiségét. A mérési eredmé-

nyeket a laboratóriumok milliegyenértékben (meé/l), vagy mennyiségben (ppm) adják 

meg. A mennyiségben megadott adatok értékeléséhez az 5. számú táblázatban található 

számok adhatnak támpontot. 

Összes anionok és kationok mennyisége

A teljes elemzés után rendelkezésünkre áll a teljes sókészlet milliegyenértékben kifejezve 

(meé/l). Az anionok és kationok mennyiségének közel azonosnak kell lenni. Amennyi-

ben a két érték nem azonos, úgy valamelyik jelentős mennyiségű alkotó nem lett vizsgál-

va, vagy az elemzés hibás.

Jellemző
Várható hatás

Nincs Kicsi Közepes Erős Súlyos

Hidrogén-karbonát <122 123-183 184-244 245-366 >366

Klór, levélzeten <108

Klór, gyökérzet <144 145-216 217-360 >360

Nátrium, levélzeten <69

Nátrium, gyökérzet <69 70-207 >207

Lítium <2,5

Cink <2

Vas <1

Mangán <1

Fluor <1

Bór <0,3 0,31-0,5 0,51-1,0 1,1-2,0 >3

Réz <0,2

Elektromos vezetőképesség  mS/cm <0,2 0,21-0,7 0,71-2 2-3 >3

5. táblázat Az öntözővíz sótartalmának várható hatásai a növényzeten (ppm)

Kálcium és magnézium

A növények elviselik a magas Ca és Mg koncentrációt. Mennyiségük a gyakorlatban leg-

többször nem okoz kárt, sőt nem is elégítik ki a növények igényeit. Meghatározásukra 

szükség van a nátrium szerepének értékeléséhez, valamint a víz keménységének meg-

ítéléséhez. A kemény víz (16<nkº) a levélre és a gyümölcsre kipermetezve fehér foltokat 
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képezhet, az öntözőrendszerben kicsapódva eltömíti a csepegtetőelemeket, a szórófejek 

fúvókáit.

Nátrium

A nátrium állapotának megítélése az egyik legfontosabb tevékenység a víz elemzésénél. 

Amennyiben nem haladja meg a 3 meé/l (69 ppm) mennyiséget, úgy a felső öntözés nem 

károsítja a növényzetet. Ennél nagyobb mennyiség esetén a levélen keresztüli felvétele 

levélperzselést okozhat. 

A nátrium a talajban szikesedést (talajtömörödést) és mérgezést okozhat. Az elfogadható 

mértéke SAR (Sodium Adsorption Ratio) kisebb mint 3. A  kertészeti termesztés ma-

napság leginkább speciális termesztőközegben történik, ahol az alacsony agyagtartalom 

miatt a szikesedés nem okoz problémát. Amennyiben a termesztés talajon történik és a 

SAR  nagyobb mint 6, úgy a talajt meszezni kell. 

Kén

A kén mennyisége legtöbbször nem elegendő a növény részére. Amennyiben a vízben 

található mennyiség kisebb mint 1 meé/l (48 ppm), úgy pótlásáról gondoskodni kell.

Klór

A 3 meé/l-nél (108 ppm) kisebb mennyiség lombra jutva nem okoz levélperzselést. 

A 4 meé/l-nél (144 ppm) alacsonyabb mennyiség nem károsítja a gyökérzetet.

Hidrogén-karbonát, karbonát,  lúgosság

A 3 meé/l (183 ppm) mennyiségű hidrogén-karbonát (HCO3
-) nem okoz problémát, sőt 

néhány esetben ez a mennyiség szükséges a víz pufferkapacitásának fenntartásához. Ma-

gasabb mennyiség káros szintre emeli a víz kémhatását és kicsapódási, valamint mikro-

elem felvételi problémákhoz vezethet. 

A karbonát (CO3
-2) mennyisége ritkán magas az öntözővízben, a lúgosság kialakulásáért 

elsősorban a hidrogén-karbonát felelős. 

A lúgosság kifejezés arra utal, hogy mennyi sav szükséges az oldat kémhatásának semle-

gesre történő beállításához. A hidroxidok, az ammónia, a bór, egyes foszfátok, szilikátok 

is növelik a kémhatást, de legnagyobb szerepük a karbonátoknak van. A három karbonát 

forma (szén-dioxid CO2, karbonát ion CO3
-2, hidrogén-karbonát ion HCO3

-) egymáshoz 

viszonyított mennyisége határozza meg a rendszer kémhatását és puffer kapacitását, és e 

rendszer stabilitásától függ az eltömődés folyamata is. 

A következő leírás a legtöbb kertészetben lejátszódó folyamatot vázolja fel.

■  A csepegtető rendszerből a víz a termesztő közegbe kerül, ahol a nyomásváltozás és 

hőmérséklet emelkedés hatására a CO2 a légtérbe távozik:

H HCO H O CO2 2 2 23 2 2& /+ ++ -

ennek hatására a H+ száma csökken, a kémhatás emelkedik (pH).

A megemelkedett kémhatású oldatban egyes sók oldhatósága csökken, elkezdődik a 
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kicsapódás:

pl. ha a pH nagyobb mint 7,5 akkor 

Ca HCO H O CO CaCO3 2 2 2 3& + +^ h  mely szilárd sóként kiválik, vízkő keletkezik.

■  Ha az oldatba a MEGASOL NPK bekeverésével, vagy sav bejuttatásával H+ ionokat 

juttatunk, akkor a reakció iránya megfordul:

(vízkŒ) 2H Ca HCOCaCO 233 ,+ +
^ h   jól oldható

(foszfát) 2H Ca HPOCaPO2
244 ++ +

^ h  oldható

Néha előfordul, hogy az öntözővíznek (pl: esővíz) nincs lúgossága. Ez hátrány, mivel a leg-

kisebb adagolt sav, vagy ilyen jellegű műtrágya is veszélyes mértékben csökkentheti a kém-

hatást. Amennyiben a termesztőközeg kémhatása többször is a kívánt érték alá süllyed, úgy 

szükséges a víz lúgosítása. Ehhez kálium-hidrokarbonátot (KHCO3) használhatunk.

Ammónium, nitrát, foszfor, kálium

Ezen alkotóknak a maximálisan engedélyezett mennyisége általában nincs meghatározva 

az öntözővízben. Természetes körülmények között mennyiségük alacsony, nem elégítik 

ki a növény szükségleteit. Jelentős előfordulásra szennyvizek, tisztított vizek öntözésé-

nél számíthatunk, ekkor tápanyagként számbavehetők. A tisztított vizeknél a fenti ionok 

mennyisége nagyban függ a hőmérséklettől (a kezelő telepen folyó biológiai tisztítás mi-

att), így mennyiségi előfordulásukat az év folyamán gyakran ellenőrizni kell.

Mikroelemek

A bór alacsony (kevesebb mint 0,3 ppm) vagy magas (nagyobb 1,5 ppm) értéke okozhat 

problémát. Amennyiben mennyisége kevés, úgy pótlásra szorul, ha eléri vagy meghaladja 

az 1,5 ppm értéket, akkor az adott növény esetében külön kell vizsgálni a bór toleranciát.

A réz, cink mennyisége általában szintén meghatározásra kerül a laboratóriumi vizsgá-

lat során. Az öntözővízben található mennyiségük nem tükrözi a növények általi felvehe-

tőségüket, mert nem olyan vegyületben találhatóak, melyet a növény képes hasznosítani. 

A  vas és a mangán mennyisége nagyon jelentős kérdés. Ezek az elemek változó vegy-

értékűek, oxidáló közegben újabb oxigént tudnak megkötni. Ennek hatására más tulaj-

donságuk lesz, oldhatóságuk drasztikusan csökken, a csepegtető elemekben oldhatatlan 

kicsapódást képeznek. Ezen elemek jelenléte a vizet sárgás-barnára színezi, kipermetezve 

a növények és a  termesztőközeg szintén hasonló színűek lesznek. 

A fluor és a lítium mennyisége néhány helyen jelentős mértékű lehet. Az 1 ppm feletti 

fluor és 2,5 ppm-t meghaladó mennyiségű lítium egyes növények részére már veszélyes 

lehet.

Elektromos vezetőképesség (EC)

A vízben oldott ionok mennyiségével arányosan nő a vezetőképesség. Az EC érték alap-

ján nem tudunk következtetni a vízben oldott sók fajtájára, így ebből az adatból nem lehet 

egyértelműen megítélni a víz alkalmazhatóságát az öntözésre. 
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Különböző minták mérési eredményei alapján megállapítható, hogy 1 mS/cm (1 dS/m) 

a víz származási helye szerint 640 és 700 mg/l közötti só mennyiségének felel meg. Ez a 

mérési tartomány meglehetősen pontatlan becslést tesz lehetővé az összes oldott anyag-

tartalomra (TDS, Total Dissolved Solids) vonatkozóan. 

A növények sótűrése nagyon változatos, néhány növényre vonatkozó adat található a 6. 

számú táblázatban. 

Néhány trágyázásra használt só, pl.: a karbamid, nem vezeti az elektromosságot. Ezek 

használata esetén a tápoldat bekeverése utáni EC mérése félrevezető lehet, mert a kémiai 

átalakulásuk után a talajban keletkező vegyületek már elektromosan vezetnek.

Növény
100 %

teljes termés

75 %-os

termés

50 %-os

termés

Maxi-

mális

ECe ECw ECe ECw ECe ECw ECe

Alma, körte 1,7 1,0 3,3 2,2 4,8 3,2 8

Bab 1,0 0,7 2,3 1,5 3,6 2,4 7

Brokkoli 2,8 1,9 5,5 3,7 8,2 5,5 14

Cékla 4,0 2,7 6,8 4,5 9,6 6,4 15

Cirok 4,0 2,7 7,2 4,8 11,0 7,2 18

Cukorrépa 7,0 4,7 11,0 7,5 15,0 10,0 24

Fejessaláta 1,3 0,9 3,2 2,1 5,2 3,4 9

Kukorica 1,7 1,1 3,8 2,5 5,9 3,9 10

Őszibarack 1,7 1,1 2,9 1,9 4,1 2,7 7

Paprika 1,5 1,0 3,3 2,2 5,1 3,4 9

Paradicsom 2,5 1,7 5,0 3,4 7,6 5,0 13

Sárgabarack 1,6 1,1 2,6 1,8 3,7 2,5 6

Sárgarépa 1,0 0,7 2,8 1,9 4,6 3,1 8

Szamóca 1,0 0,7 1,8 1,2 2,5 1,7 4

Szója 5,0 3,3 6,2 4,2 7,5 5,0 10

Tök 1,8 1,2 4,4 2,9 7,0 4,6 12

Uborka 2,5 1,7 4,4 2,9 6,3 4,2 10

Vöröshagyma 1,2 0,8 2,8 1,8 4,3 2,9 8

6. táblázat Növények sótűrése,  várható terméscsökkenése a talaj és az öntözővíz sótartalmának függvényében (mS/
cm) (Ayers és Westcot, 1976)
ECe = a telített talajpasztakivonat elektromos vezetőképessége
ECw= az öntözővíz elektromos vezetőképessége

Kémhatás, pH

A kémhatás jelentősége néhány esetben eltúlzott, nem lehet csak ennek függvényében 

nyilatkozni a víz minőségéről. A magas (8 pH felett) kémhatás jelenthet alacsony hidro-

gén-karbonát és só tartalmat is. A természetes vizek kémhatása 6,0-8,0 pH között mozog 

a víz származási helyétől függően. 

A termesztett növények többségének az 5,6-6,8 közötti tartomány a megfelelő, ebben a 

tartományban optimálisan oldható a legtöbb fontos tápanyag. 

Természetes talajon a 6,2-6,8 pH, mesterséges, alacsony kolloid tartalmú közegben az 

5,6-6,2 pH javasolt. Az alacsony kémhatású víz korrozív természetű, a fémcsöveket és 

szerelvényeket károsítja.
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1.4.3. A kicsapódásra hajlamos vizek és az üledékek kezelése

A kezelést valamilyen sav vízbe juttatásával végezzük, melynek célja:

■ az oldott sók kicsapódásának megelőzése a kémhatás csökkentésével,

■ a már kicsapódott sók oldása,

■ a klóros kezelés hatásának növelése.

A jól elvégzett kezelés nem károsítja a növényzetet, mivel a sav a káros anyagok hatástala-

nítása során már az öntözőhálózatban lekötődik, így a kicsepegő vízben a kémhatás már 

jóval nagyobb mint a bejuttatáskor mért.

A kezelésben felhasznált anyagok jó része súlyos egészség- és környezetkárosítást okoz-

hat, ezért a használatra vonatkozó előírásokat szigorúan be kell tartani!

Megelőzés

A  víz kémhatásának csökkentésével a vízkő kicsapódása, szilárd részecskék keletkezése 

megakadályozható, a szükséges pH érték 6. A különböző vizek pH értéke a pufferkapacitás 

függvényében, eltérő módon változik ugyanazon sav mennyiségére. Folyamatos savas ke-

zelés akkor szükséges, ha az öntözővíz kémhatása meghaladja a 7,5 értéket. Így megakadá-

lyozható a kalcium- és magnézium-karbonát kicsapódása, a kijuttató elemek eltömődése. 

Magas vas- és a mangántartalom esetében a fent említett módszer alkalmazása nem elég-

séges. 

Oldás

A kalcium- és magnézium-karbonát jól, a kalcium-foszfát és vasoxid savas kezeléssel ke-

vésbé oldható. Mivel a fenti sók egymással keveredve csapódnak ki, a jól oldható sók tá-

vozásakor a lerakódás apró elemekre omlik, melyek már kimoshatók a csőből, a kijuttató 

elemekből, így a savazás eredményes lesz.

Az ajánlott módszer: 2 pH értékűre beállítani a víz kémhatását és 10-90 percig kezelni a 

rendszert. Ezután addig kell a csöveket öblíteni, míg tiszta víz nem folyik rajtuk keresztül. 

Amennyiben látható még fel nem oldott üledék, úgy a kezelést meg kell ismételni. 

Ajánlatos minden öntözési szezon után a telep elemeinek egyszeri savazása.

Felhasználható savak

■ Sósav. Töménysége 30-37 %, a legolcsóbb, kereskedelmi forgalomban könnyen besze-

rezhető. A legtöbb anyagra (rézre is) korroziós hatású.

■ Kénsav. Töménysége 77-98 %. Vízben jól oldódik, a legtöbb anyagra korróziós hatású.

■ Foszforsav. Töménysége 60-85 %. Mint tápanyag is számításba vehető. Nem használ-

ható, ha vas van jelen a vízben, mivel azzal csapadékot képez. Nem használható lúgos 

kémhatású öntözővízzel sem, mert oldhatatlan csapadék képződik a jelenlevő Ca és Mg 

sókból.

■ Salétromsav. Töménysége  68-70 %. Mint tápanyag is számításba vehető. Vízben jól 

oldódik, a legtöbb anyagra korróziós hatású.
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A savas oldás kivitelezése

A kezelést általában öntözési szezonon kívül végezzük, így az nem befolyásolja a növé-

nyek növekedését. Rövid idejű (10-30) perces kezelést végezhetünk 2 pH-jú oldattal az 

öntözési szezonban is. A tervezett kémhatás eléréséhez szükséges mennyiségű savat la-

boratóriumi titrálás során állapíthatjuk meg. A kezelés során ellenőrizzük a pH értékét a 

rendszer különböző pontjain. 

A szükséges oldatmennyiség bejuttatását az öntözővíz energiáját felhasználó, mellékágba 

köthető injektorokkal végezhetjük. Mivel a kezeléshez szükséges vízmennyiség kicsi, ezért 

az injektor után csökkentsük az átfolyási keresztmetszetet,  mérjük vízórával az óránként 

átfolyt mennyiséget, majd ehhez állítsuk be a szivattyú löketszámát, az oldattartályban 

használjunk tömény savakat. 

A  megfelelő savadagolás beállításához változtathatjuk a szállítóvezetékben átfolyó víz 

mennyiségét, a sav töménységét és a szivattyú löketszámát.

A klórozás hatékonyságának növelése

A klórozás gyengén savas közegben, 6 pH alatt hatékony. A klór forrásként használt hypo 

emeli a víz pH értékét, így nem érjük el a maximális hatást, ezért külön sav adagolása is 

szükséges lehet. A szükséges savmennyiség megállapítására végezzünk próbatitrálásokat. 

A sav és klórtartalmú anyagok használatakor legyünk nagyon alaposak, nehogy robba-

nás, károkozás történjen.

Vas- és mangántartalmú vizek kezelése

A ferro (Fe2
+) a vas ion redukált, vízben oldódó formája, oxigénhiányos és alacsony kém-

hatású környezetben fordul elő. Ezek a körülmények léteznek a talajvizekben. A víz fel-

színre szivattyúzásakor emelkedik hőmérséklete, a széndioxid felszabadul, a kémhatás 

nő, így oxidáló környezet alakul ki. A redukált vas ion átalakul nem oldódó ferri (Fe3
+) 

ion formába és lerakódva szűkíti a kijuttató elemek keresztmetszetét, a folyamat végén 

eltömi a nyílást. 

Az oxidált vas már igen alacsony (0,2 ppm) mennyiségben elősegíti bizonyos baktériu-

mok létét, szaporodását. Ezek ragadós telepeket alkotnak, melyek összegyűjtik a külön-

böző szennyeződéseket. A telepek a cső faláról leválva már több milliméteres nagyságú 

lemezeket formálnak, így elősegítik az eltömődési folyamatokat. Hasonló folyamatok zaj-

lanak le mangán jelenlétében is.

 Az eltömődés megelőzéséhez meg kell állapítani a víz vastartalmát. 0,2 mg/l koncentráció 

felett valamilyen kezelést kell alkalmazni. 0,3-1,5 mg/l mennyiség esetén a baktériumok biz-

tosan megjelennek, 1,5 mg/l mennyiség fölött a vas lerakódik. 4 mg/l fölött a kezelés nagyon 

nehéz. 

A megelőzés további lépése az oxidáció - szedimentáció - szűrés, mely vas és mangán jelen-

léte esetén is hatásos. Az oxidáció végrehajtható klórozással, levegőztetéssel. 

A levegőztetésre általános megoldás a víz átmeneti, medencés tározása. 
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A víztározó kialakítása során vegyük figyelembe a következőket. 

■ A feltöltési  és kiürítési pont kiépítése egymástól a lehető legtávolabbi legyen. 

■ A medence legyen tisztítható. 

■ A hosszú, keskeny medence előnyösebb a négyzet formájúnál.

■  A szivattyú szívókosarát a felszínhez közel, úszóművön helyezzük el, így elkerülhetjük 

az üledékek bekerülését az öntözőhálózatba.

A tározóban elszaporodhatnak a különböző élőlények, melyek kiválasztása újabb felada-

tot jelent, kőzetszűrő beépítése válhat szükségessé a rendszerbe. Az algák távoltartására 

használt rézgálic károsítja az alumínium alkatrészeket.

Szervesanyagot tartalmazó vizek kezelése

A kezelést klór bejuttatásával végezzük. Ennek hatásai: 

■  az algák és más élő szervezetek elpusztulnak; 

■  az oxidáló hatás miatt az élő és élettelen szervesanyagok elbomlanak; 

■  megelőzi a részecskék egymáshoz tapadását és leülepedését; 

■  a vas és mangán oxidálódik és csapadék formájában kiválik, melyet szűréssel eltávolíthatunk. 

A  legtöbb növény nem érzékeny a szokásos adagú (maximum 10 ppm folyamatos al-

kalmazás mellett, 50 ppm szabad Cl- egyszeri kezelés esetén) klórra. A növények érzé-

kenysége függ a fejlődési állapottól és a talajtól is. A  fiatal növények homokos talajon 

érzékenyebbek mint az idősek agyagos talajon. A klór az ammóniummal reakcióba lép, 

ezért a nitrogén és a klór adagolását eltérő időben kell végezni. Az alkalmazott dózis 

nagyságát az adagolási módszer, a víz minősége, az élő szervezetek mennyisége határozza 

meg. A hatékonyság növelésére savval csökkentsük a közeg kémhatását. A pontos ada-

golás miatt a kijuttatásra állandó térfogatú adagokkal dolgozó szivattyúkat használjunk. 

A klórozás hatékonysága függ:

■  a klór kémia formájától (Cl-, OCl-) és koncentrációjától,

■  a közeg kémhatásától,

■  az alkalmazás időtartamától,

■  a hőmérséklettől.

Az adag számításánál az alábbiakat vegyük figyelembe:

 a.  a hidrogén-szulfid koncentrációt, mely közömbösítésére azonos mennyiségű klórt 

kell terveznünk,

 b.  a vas és mangán oxidációjára 0,6 ppm klórt számítsunk 1 ppm jelenlevő vasra, man-

gánra,

c.  az algák elleni kezelésre akkora adagot alkalmazzunk, hogy a csővégeken 30 percig 

1-2 ppm szabad klórt mérjünk. 

A szabad klór mérésére különböző módszerek ismeretesek, melyek reagensei az eltérő 

koncentrációjú klór hatására más színt mutatnak. A látható színt össze kell vetni a rea-

gensekkel mellékelt színskálával és leolvasni az értéket.
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Alkalmazási módszerek:

a.  folyamatos adagolás esetén a teljes öntözési szezonban, minden öntözésnél állandó 

koncentrációban (1-10 ppm) juttatjuk be a klórt,

b.  ciklikus adagolás esetén naponta több alkalommal adagolunk 10-20  ppm dózisú 

klórt. A kezelések időtartama kb. 20 perc naponta.

c.  extra adagolás esetén az öntözési ciklusban egy alkalommal, öt percig 50-200 ppm 

klórt alkalmazunk.

Felhasználható anyagok: 

■  A hypo (NaOCl) folyékony, maximum 15 % klór tartalommal. A vízben Na+ ionok ke-

letkeznek, melyek emelik a víz kémhatását, ezzel csökkentve a kezelés hatékonyságát. 

A Na+ ion káros lehet a növényekre és a talajban szikesedési folyamatot indíthat meg.

■  A klórmész (Ca(OCl)2) por alakú, vagy tablettában formázott. A víz kémhatását kis-

mértékben emeli.

A klórozás veszélyes művelet, ezért be kell tartani az alkalmazási szabályokat. A hely-

telen használat sérüléshez, mérgezéshez, robbanáshoz vezethet. A  kezelés megkezdése 

előtt a telep elemeit át kell mosatni öntözővízzel. Az egyszeri nagy adagú kezlés magas 

ammmónia vagy vastartalom (>0,4 mg/l) esetében növeli az eltömődés esélyét.

Egyéb vízkezelési módszerek

Rézgálic (réz-szulfát, CuSO4) adagolás. Az algák, mikroorganizmusok szaporodását gá-

tolja a tározóban. Ajánlott koncentráció 2 ppm (1000 m3 vízbe oldjunk 2 kg sót).

Halak telepítése. A halak csökkentik a különböző méretű növények, állatok számát, így 

hozzájárulnak a víz tisztításához.

Kicsapódást gátló anyagok használata. A molekulák felépítése megakadályozza a sók ki-

csapódását. Ilyen lehet a Calgon, E.D.T.A stb.

Mágnesek használata. Az erőtér elősegíti a kalcium-karbonát kis szemcseméretű aragonit 

kristályszerkezetű kiválását, melyek nem állnak össze nagyobb szemcsékké. 

1.5. VÍZFORRÁSOK

Vízfolyások
A különböző patakok, folyók az évszaktól, az áradásoktól függően sok szerves és szervet-

len anyagot tartalmazhatnak. A víz kémiai minősége változik az év folyamán is, különösen 

a felhasználás helyén. Ennek oka lehet az egyes csatornák kettős hasznosítása, ilyenkor a 

visszamaradt belvíz miatt mérhető magasabb sótartalom. A csatornák kapcsolatba kerül-



T ó t h  Á r p á d :  Ö n t ö z é s i  p r a k t i k u m 2 7

... az Aláírás garancia!

hetnek a talajvízzel is, annak tavaszi-nyáreleji tetőzésénél. Egyes frissen létesített csatorna 

esetében a talajszelvényből is jelentős mennyiségű só oldódhat ki. A sókoncentrációt nö-

velheti a víz elpárolgása, a beszáradás is. 

Állóvizek 
A földfalú víztározók esetén fontos a partfalak megfelelő karbantartása, mellyel megköny-

nyíthetjük a szűrést. A partoldal megfelelő rézsűszöge és füvesítése megakadályozza a talaj 

bemosódását. A tározókat felhasználhatjuk a homok, iszap és agyag ülepítésére is. A leüle-

pedő szemcsék mérete a víz mozgásától is függ, a homokszemcsék ülepedési sebessége kb. 1 

m/óra.  Az agyagrészecskék lerakódásához néhány napos állás szükséges. A lebegő anyagok 

kicsapódását elősegíthetjük kémiai anyagok adagolásával. Kisebb tározók, tartályok a víz 

magas vastartalma esetén felhasználhatók az oldott vas és mangán oxidálásához és ülepí-

téséhez. A folyamat gyorsításához alkalmazhatunk mesterséges levegőztetést pl.: a befolyó 

víz terítését. 

Az állóvizek jelentős mennyiségű élő szervezetet tartalmaznak. Ezek az év során tö-

megükben és összetételükben a víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzői szerint változ-

nak. Az élő szervezetek szűrésére kisebb felhasználás esetén lamellás, nagyobb vízfel-

használás esetén kőzetszűrő használható. Tavak esetén a szivattyú szívókosarát a fenék 

és a felszín között félúton helyezzük el. Az optimális mélység 1,2-2 m a felszíntől mérve. 

Így elkerülhetjük a felszínen lebegő gazdagabb élővilág, vagy a fenéken leülepedett iszap, 

szervesanyag felszívását. 

A szivattyút úgy telepítsük, hogy az uralkodó szélirány felé essen. Ezzel elkerülhetjük 

az uszadékok felszívását.

Amennyiben a telep szűrőit visszamossuk az öntözővízzel, úgy ezt a vizet a szivattyú 

szívókosarától minél messzebb vezessük vissza a tározóba.

Sótartalmuk valamely élővízzel tartott kapcsolatuk alapján változatos mértékű lehet, a 

nyári párolgás sótartalmukat koncentrálhatja. Lefolyástalan állóvizekben a sótartalom a 

talajvizéhez lesz hasonló, ennek használata öntözésre szikesedési problémákat vethet fel.

Víztartályok alkalmazása esetén az öntözések között tartsuk üresen azokat, vagy ha az 

üzemeltetéshez szükséges az állandó töltöttség, úgy rézgálic használatával megakadá-

lyozhatjuk az élő szervezetek egy részének megjelenését. A szívócsövet a fenék szintjénél 

legalább 10 cm-rel magasabban csatlakoztassuk az üledékek felszívásának elkerülésére.

Talaj- és rétegvizek
Szervesanyag tartalmuk alacsony, a szilárd részecskék változatos mennyiségben  és arány-

ban fordulhatnak elő, ami a sótartalmukra is igaz. A sók között jelentős mennyiségű lehet 

a kalcium (Ca) és a magnézium (Mg) vegyülete. Ezek a kémhatás, nyomás- valamint 

hőmérsékleti viszonyok megváltozása miatt szemcsék formájában kicsapódnak a háló-

zatban és a vízzel sodródva eljutnak a kijuttató elemekig, ahol eltömíthetik a bemenő 

nyílásokat.  
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Ha oldatban maradnak, úgy a beszáradás miatt, a vízadagoló elem kiömlő oldalán je-

lentős forrásai az eltömődésnek. 

Rendkívül változatos előfordulás mellett megtalálhatók a vas (Fe), a mangán (Mn) 

és a kén (S) tartalmú vegyületek is. Magas nátrium (Na) tartalom esetén a talajban  

szolonyecesedési folyamatok megindulásával is számolnunk kell. 

A talajvíz sótartalma széles tartományon belül mozog. Az átlagos öntözővíz sótartal-

mával összehasonlítva 2-12 szeres különbség is lehetséges. Többségükre hazánkban jel-

lemző az abszolút Na+ dominancia. A kétértékű ionok közül a Mg2+ az uralkodó. A fenti-

ekből látható, hogy a felemelkedő talajvíz a sótartalmat veszélyes szintre növelheti a talaj 

művelt rétegében. 

A  talajvízben a sók mennyiségi és minőségi változatossága a Kárpát-medence kiala-

kulásának, létrejöttének folyamatával magyarázható. A medencét övező hegyekből a sók 

kioldódtak, a folyók a medencébe szállították azokat, ahol a víz elpárolgása után besűrű-

södtek, lerakódtak. A földkéreg mozgásával a lerakódott rétegek széttöredeztek, felemel-

kedtek, lesüllyedtek, ezeket a képződményeket esetleg újabb rétegek fedték le. Így a vizek 

sótartalma kis távolságon belül is nagyon különböző lehet.

Ebbe a kategóriába sorolható az ivóvízhálózatok vize is, melyek szűrése általában nem 

elégíti ki a mikroöntözés igényeit. 

Jó minőségű vízre és bő hozamú kutakra folyók kavicságya mentén számíthatunk. 

A kutakból kiemelt vizet – ha a vas és mangán tartalma nem magas – közvetlenül táplál-

juk be az öntözőrendszerbe, így elkerülhetjük a szennyeződését.

Tisztított szennyvizek

A tisztítás módjától és mértékétől függően változatos mennyiségű szervesanyagot és álta-

lában sok sót tartalmaznak. Az öntözésnél figyelembe kell venni az egészségügyileg káros 

élő szervezetek és nehézfémek jelenlétét is. Ezért zöldségfélék esetében ne használjuk fel 

esőszerű vízpótlásra. Jó fizikai tisztítás esetén  felhasználhatók eltemetett csepegtető ön-

tözőtelep vízforrásának.

1.6. A VÍZFELHASZNÁLÁS ENGEDÉLYEZÉSE

Az országban 10 Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ad in-

formációt a vízkivételek, csatornák üzemeltetőjével, fúrt kút létesítésével kapcsolatban. 

A felügyeletek adatai megtalálhatóak a www.orszagoszoldhatosag.gov.hu honlapon. 

A természetes vízforrásból történő vízkivételhez létesítési és üzemeltetési engedélyt kell 

kérni, melyeket a felügyeletek adnak meg. 

Az évente 500 m3-nél kisebb, házi vízellátásra szolgáló talajvíz kivétele esetén az ön-

kormányzati jegyző illetékességébe tartozik a kút engedélyezése, nyilvántartásba vétele. 

Az elmúlt 20-30 év talajvíz viszonyait vizsgálva általában a süllyedés a jellemző. A káros 

süllyedés megelőzésére és az ivóvízkészletek védelme miatt az ország jelentős részén a 

Felügyeletek nem engedélyezik fúrt kutak létesítését, vagy megszabják annak mélységét, 
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vízhozamát. A engedélyezés során vizsgálják a már meglevő kutak elhelyezkedését, ka-

pacitását is. Amennyiben a létrehozandó kút a már működők üzemeltetését hátrányosan 

befolyásolja, úgy létesítésére nem adnak engedélyt.

1.7. A TALAJ VÍZTARTALMÁNAK MÉRÉSE

A víztartalom folyamatos mérése a talajszelvényben összetett feladat, hiszen nemcsak az 

abszolút, hanem a felvehető, a növény terméscsökkenése nélkül hasznosítható mennyi-

ségre vagyunk kíváncsiak. Ennek mértéke talajtípusonként és növényfajonként változik. 

A víz a talajszelvényben nem egyenletesen helyezkedik el, rétegenként eltérő mennyiség-

ben van jelen, melyeket a gyökérzet mélységét figyelembe véve összegeznünk kell. 

A mérés során jellemző pontot kell kiválasztanunk, vagy több szintben kell mérnünk. 

A mikroöntözésnél előny a szűk határokon belül változó nedvességtartalom, így elkerül-

hetők a száradási folyamatból eredő repedések és a talajoldat sótartalmának töményedése 

miatti hatások, melyek a mérést nehezítik.

Tenzióméter

A  talajban elhelyezett porózus kerámiacsésze víz-

tartalma egy idő után egyensúlyba kerül környe-

zetének nedvességtartalmával, vízpotenciáljával. 

A talaj szilárd fázisának szívóereje hatására a csé-

széből víz szivárog a talajba. Mivel a tenzióméter 

belső terébe kívülről nem jut levegő, emiatt itt vá-

kuum keletkezik, melynek mértékét manométerrel 

megjeleníthetjük. 

Ha a talajnedvesség nő, úgy a víz beszivárog a 

csészébe, csökkentve a vákuumot. A csészét vízosz-

loppal összekötve az oszlop magasságának változá-

sa jelzi a pillanatnyi egyensúlyi állapotot. A rend-

szert a víznek légmentesen kell kitöltenie. 

A  könnyebb leolvasás miatt a megjelenítéshez 

vákuummérő órát vagy higanyszálat használnak. 

Mivel a tenzióméter a pillanatnyi egyensúlyt, víz-

potenciált jelzi a talajban, talajtípustól függetlenül 

közvetlenül leolvashatjuk a gyökerek számára hoz-

záférhető víz mennyiségét. Különböző talajok ese-

tében nincs szükség kalibrációra.

A  tenziómétert lehelyezés előtt tartsuk vízben, 

míg teljesen át nem itatódott. Fúrjunk lyukat a min-

tavételi helyen olyan méretben (általában 1/2” a 

tenzióméterek átmérője), hogy pontosan illeszked-

4. ábra Mérőórás tenziométer
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jék. Lehelyezés után buborékmentesen töltsük fel forralt, ioncserélt vízzel és jól zárjuk le. 

A mérési pont legyen jellemző a területre. Vigyázzunk, ne hagyjunk mélyedést a lehelyezés 

után, mert a csapadékvíz esetleg összefuthat, és így hamis képet kapunk a talaj víztartalmáról. 

Erős napsütés esetén árnyékolással védjük a felmelegedéstől. A tenziómétert víztartal-

ma miatt ne hagyjuk fagyveszélyes helyen. A használat közben sárossá vált kerámiatestet 

bő vízzel mossuk le és töltsük fel, majd a zárószelepet 10-15 percig hagyjuk nyitva, hogy 

a kifelé szivárgó víz a csésze pórusait kimossa. 

A  30 cm-nél mélyebben gyökerező növények esetében célszerű két tenziómétert le-

helyezni a gyökérzóna felső és alsó rétegébe. A felső rétegben elhelyezettről olvassuk le, 

hogy mikor kezdjük az öntözést, az alsón, hogy mikor fejezzük be. Amennyiben csak 

egy tenziómétert helyezünk el, úgy az a felszíntől mérve a gyökérmélység 3/4-nél legyen. 

A leolvasott értékeket dátum-centibar diagramban rögzítve képet kaphatunk a vízellá-

tásról a tenyészidőszakban.

A víz egyensúlyi helyzetét centibarban olvashatjuk le. A különböző értékek jelentése az alábbi: 

 0-10 cbar  A gyökérzóna vízzel telített, kevés az oxigén a növények fejlődésé-

hez.

 11-25 cbar I deálisan nedves és levegős körülmények a vízkapacitásnak megfe-

lelő víztartalommal. 

 26-50 cbar  Az öntözési tartomány. Annak függvényében, hogy milyen a nö-

vény igénye, kezdhetjük az öntözést. 

 51-70 cbar  A talaj szárazsága oly mértékű, ami már befolyásolja a termést is.

 70 cbar fölött A talaj száraz. 

A tenzióméteren leolvasható felső érték kb.: 80 centibar. Efölött a zsugorodás okozta 

repedések miatt a csésze nem érintkezik jól a talajjal, a tenzióméter levegősödik, így mé-

résre nem használható.

A talaj és a kerámiatest közötti természetes kapcsolat 2-3 öntözés után jön létre, ekkor-

tól számíthatunk pontos leolvasásra.

Előnyei: a mérés során a talajt nem kell bolygatni; hosszabb időre is elhelyezhető; kiala-

kítása egyszerű; az adatok elektronikusan könnyen rögzíthetőek; a sótartalom nem befo-

lyásolja a mérés pontosságát; olcsó. Hátrányai: száraz nedvességi állapot mellett nehéz a 

megfelelő érintkezést biztosítani a talajjal; nedves tartományban pontossága nem megfe-

lelő, a talajok mechanikai összetétele korlátozza használhatóságát. Használata korlátozott 

homok, láp talajok és az ehhez hasonló összetételű termesztőközeg keverékek esetében. 

Ilyen körülmények közé speciálisan kifejlesztett típust kell alkalmaznunk.

 Tipp: Leolvasáskor ellenőrizzük a víz szintjét a csőben, ha légbuborékot látunk töltsük fel. 

Ha zöldes algákat látunk, úgy hypoval tisztítsuk ki a belső részeket. 

Szárítószekrény

A  nedvességtartalmat a nedves és a szárítószekrényben 105 °C-on tömegállandóságig 

szárított minták tömegkülönbségéből számítjuk. A teljes nedvességtartományban hasz-

nálható, hőmérsékletre és sótartalomra nem érzékeny, pontos eredményt ad. Hátrányai: a 
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mintavétel a talaj bolygatásával jár, munkaigényes, a mintavételi hibák miatt több ismét-

lésben kell mérni, nem reprodukálható. 

Elektromos ellenállás mérése

A  talajban elhelyezett porózus gipsz vagy üvegszálas műanyagtest víztartalma egy idő 

után egyensúlyba kerül környezetének nedvességtartalmával. Elektródákat helyezve a 

blokkba, a nedvességtartalmat ellenállásként mérhetjük.  Pontossága nem éri el a ± 2 

%-ot. Előnyei: a mérés során a talajt nem kell bolygatni; hosszabb időre is elhelyezhető; 

egyszerű módszer; az adatok elektronikusan könnyen rögzíthetőek; olcsó. Hátrányai: a 

talaj változó nedvességi állapota mellet nehéz a megfelelő érintkezést biztosítani; minden 

egységet kalibrálni kell; a talaj sótartalma és hőmérséklete befolyásolja a mérést; pontos-

sága nedvességtartalom függő.

A talaj dielektromos állandójának mérése

a. Elektromos kapacitás mérése

A talaj dielektromos állandója függ a víztartalomtól. Száraz talaj esetében ez 2-4 közötti, 

nedves talajnál 80 körüli érték. A  szonda egy leszúrható fémpálca, melynek fém vége 

szigetelt a testtől, ezek alkotják a kondenzátor fegyverzetét. Hibái nagyrészt kiküszöböl-

hetők, ha a tényleges nedvességtartalom meghatározása helyett csak a talaj nedvességtar-

talmának változását mérjük. A mérés előnyei: végrehajtása során a talajt nem kell bolygatni; 

egyszerű módszer; az adatok elektronikusan könnyen rögzíthetőek; olcsó. Hátrányai: a talaj 

sótartalma 0,3 % összes sótartalom felett és térfogatváltozása befolyásolja a mérést; kalibrációt 

igényel.

b. A hullámok terjedési sebességének mérése 

A szondán áthaladó rövidhullámok visszaverődésének (Time Domain Reflectometry, 

TDR) észlelésén alapszik, melynek ideje függ a környező talaj víztartalmától. A mérés 

talajba szúrt elektródákkal történik. A  víztartalom mellett a sótartalmat is mérhetjük. 

A mérés a térfogatos nedvességtartamot adja meg.

A talajban áthaladó rövidhullámok vezetésének mérésén (Time Domain Transmissivity, 

TDT) alapszik, melynek ideje függ a víztartalomtól. A mérés talajba telepített elektródák-

kal történik. A víztartalom mellett a hőmérsékletet is mérhetjük. 

Mindkét módszer gyors, pontos  (± 2,5 % 0-50 % víztartalom között) és jól automatizál-

ható, az adatok könnyen rögzíthetők elektronikus formában. Az adatgyűjtés gyakorisága 

a célnak megfelelő időközökkel választható meg. Gyakorlati célokra az 5 percenkénti ér-

ték elegendő. Egyszerűen telepíthetők, az érzékelő többféle mélységben, vagy a mérési te-

rület eltérő kitettségű helyein is könnyen, olcsón beépíthető. 

A hullámok terjedési sebességének mérése lehetőséget ad a víztakarékos, „kortyonkénti” 

(soak irrigation) megvalósítására. Ugyanis több, rövidebb öntözési idő programozásával 

könnyen elérhetjük a talaj pontos feltöltését. Az öntözést a megfelelő víztartalom eléré-

sekor hagyjuk abba, függetlenül az eltelt időtől. A mért öntözési zónához több, hasonló 

adottságú (pl. északi lejtő) zóna rendelhető, így is vizet takaríthatunk meg.
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1.8. AZ ÖNTÖZÉS MINŐSÉGE

A víz kijuttatására szolgáló technikai eszközök különféle fizikai korlátai, valamint a tele-

pítés módja nem teszik lehetővé, hogy az öntözött terület minden pontján azonos legyen 

a kijuttatott víz mennyisége (5. ábra). A növények eltérő vízellátottsága romló mennyi-

ségű, minőségű termést, vagy a káros hatások kiküszöbölése növekvő vízfelhasználást 

okoz. Az öntözés minőségére már a tervezés során gondolni kell. A gyártók megadják a 

szükséges adatokat, ajánlásokat a megfelelő építéshez. Az idők folyamán több módszert 

dolgoztak ki a minősítéshez.

1. Christiansen-féle egyenletességi tényező

A legismertebb, esőszerű öntözési mód értékelésére kidolgozott módszer, jele CU. 

A  szórófejek alatt elhelyezett edényekben gyűjtik a vizet és ezek alapján számítják az 

egyenletességet.

A Christiansen féle egyenletességi tényező (CU) számítása:
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X X
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ahol:

X Xi - =/  az egyedi mérések abszolút eltéréseinek összege az átlaghoz képest,

X = valamennyi mérési adat átlaga,

Xi = egyedi mérési adat,

n  = a mérési helyek száma.
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Mivel a víztöbbletet és vízhiányt egyaránt abszolút értékben veszi figyelembe, így a külön-

böző műszaki kialakítású telepek azonos értékei mellett is lehetséges jelentős eltérés a nö-

vényállományban. Nem mutatja meg az alulöntözés mértékét, az ilyen terület nagyságát.

A módszer szántóföldi kultúrákra lett kidolgozva, ahol a hosszú öntözési fordulók mi-

att nagy adagú öntözővizet alkalmaznak. Ilyen esetekben a talaj pufferkapacitása segít ki-

egyenlíteni az alulöntözés káros hatását.  

Amennyiben a kapott érték meghaladja a 84 %-t, úgy az öntözés minősége kielégítő.

2. Variancia koefficiens

Ahol nem öntözzük a teljes felszínt, ott a Christiansen-féle módszer nem alkalmaz-

ható. Csepegtető öntözés esetén a cső mentén vagyunk kíváncsiak az egyenletességre. 

A variancia koefficiens (Coefficient Variation) módszer hibája, hogy az öntözőtelep egyet-

len elemét minősíti. A legjobb alkatrészekből megépített telep is lehet használhatalan, ha 

hibásan van megtervezve, kivitelezve. 

A  tervezés során azt a terméket válaszzuk ki, melynek legkisebb a CV értéke. Ezzel 

természetesen javul majd a telepre számított egyenletesség.

CV érték Minősítés

< 0,03 kitűnő

0,03-0,07 jó

0,07-0,10 közepes

>0,10 gyenge

7. táblázat A csepegtető elemek minősítése a gyári CV érték alapján.

Kijuttatási egyenletesség

Ez a módszer (Distribution Uniformity, DU) a teljes telepet minősíti, főleg az USA-ban 

használt. A DU matematikai kifejezés, mely megmutatja a növények vízellátottságát a te-

rületen. Magában foglalja valamennyi tényező  (nyomás, fővezeték, osztóvezeték, csepeg-

tetőcső, szórófej, stb.) hatását az egyenletességre. A számítás során sorba szedik a mért 

vízmennyiségértékeket és kiválasztják a legalacsobb 25 %-nyi (alsó negyed) adatot és ezt 

használják fel a minősítéshez.

 Legáltalánosabban használt formája az alábbi Keller-Karmeli (1975) egyenlet. Ennek alkal-

mazásával az új építésű rendszerek minősíthetők, ahol nincs eltömődés, különböző teljesítmé-

nyű elem, ezért az egyenletesség csak az elemek gyártási minőségétől és a nyomástól függ. 

. . ,E U
n

CV
Q
Q

100 1 1 27
min

med

= -c m

E.U. = az új telep kijuttatási egyenletessége (Emission, Distribution  Uniformity)

CV = a csepegtető elem gyártási variációs koefficiense

Qmin = a mért vízmennyiség 25 % alatti tartományba eső adatainak átlagértéke

Qmed = a mért vízmennyiség átlagértéke

n = a növényenkénti csepegtető elemek száma

Szabadföldi csepegtető öntözés esetében 90 % a minimálisan elfogadható érték.



T ó t h  Á r p á d :  Ö n t ö z é s i  p r a k t i k u m3 4

... az Aláírás garancia!

Nyomáskülönbség módszer

A számítások szerint 20 % nyomáskülönbség a kijuttatott víz mennyiségét 10 %-kal mó-

dosítja az öntözési zónában. Mivel szabadföldi csepegtető öntözésnél a 10 % vízhozam- 

különbség elfogadható, így a nyomás mérésével könnyen ellenőrizhető a telep megfelelő 

minősége. Amennyiben a betáplálási és legtávolabbi pont értéke között a különbség ki-

sebb, mint 20 % a telep jónak minősíthető. 

Talajnélküli termesztés esetén nem lehet eltérés a mérési pontok között.

Szabványok

A szabványok nyújtotta minőségi garancia az öntögépeknél nehezen érvényesíthető. A te-

lepek felépítése egyedi, a legjobb összetevőkből megépített üzem sem képes garantáltan 

kielégíteni a növényállomány igényét. 

A gazdának, a pályázatelbírálónak a különböző árajánlatok összevetéséhez szüksége len-

ne egy olyan táblázatra, ahol a kölönböző fajtájú, telepítésű növények maximális vízigé-

nye megtalálható. Nem mindegy ugyanis, hogy egy telep képes-e a legmagasabb ET érték, 

azaz csúcsfogyasztásban is kielégíteni a növény vízigényét vagy sem. Természetesen egy 

nagyobb kapacitású rendszer kiépítése többe is kerül. Napjainkban nincs objektív össze-

hasonlítási alap az árajánlatok elbírálásához. Az alacsonyabb építési ár alapján sok olyan 

telep épült hazánkban, mely nem képes a növény vízigényét kielégíteni.

P max
osztóvezeték

fővezeték

Q m
ax

P átlag

csepegtetőcső

P m
in < 20%

Q átlag

6. ábra A nyomás-vízhozam eloszlása az öntözési zónában

P = nyomás

Q = vízáram
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Szoftverek az egyenletesség számításához

A  szórófejek mérési adatait számítógépes szoftverrel feldolgozhatjuk és értékelhetjük. 

A  mérési adatokból képzett elméleti intenzitási felületeket a program összecsúsztatja 

és kiszámítja az új intenzitást. A legismertebb ilyen program a Space ProTM, (Sprinkler 

Profile And Coverage Evaluation, http://cati.csufresno.edu/CIT/software/) melyet a 

Kaliforniai Mezőgazdasági Technológiai Intézet (CATI) Öntözéstechnológia Központja 

(CIT) fejlesztett ki. A program segítségével a szórófejek és a különböző szórófej elrende-

zések analitikai vizsgálata rövid idő alatt elvégezhető. A vizsgálatok eredményei tábláza-

tos és grafikus alakban is megjeleníthetők. A program képes elemezni az öntözőhálózat 

elrendezését, elemzi az öntözővíz kijuttatást és ennek költségeit, ezáltal megkönnyíti a 

tervezők, gazdák munkáját (HORDÓS: 2006).

1.9. AZ ÖNTÖZŐTELEPEK GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE

a. Társadalmi elvárás

A társadalom a mezőgazdaságtól a mennyiségi, minőségi mutatókon túl a biztonságos 

élelmiszerellátást is elvárja. A hazánknak szükséges legfontosabb gabonafélékből az évi 

kb. 5 millió tonna mennyiség több forrásból is biztosítható. 

■  A  világpiacról vásárolható takarmány- és kenyérgabona egyaránt. Egy világméretű 

aszály előfordulására kicsi az esély, a hazai kisebb termés külföldről kiegészíthető. 

■  A hazai gazdaságpolitika várhatóan hosszú ideig fenntartja a jelenlegi termelési szerke-

zetet. Ennek jellemzője az időnkénti túltermelés, a többlet termés a szárazabb években 

felhasználható. 

■  Hazánk meteorológia adottságai alapján az évjáratok között jelentős kölönbségek van-

nak, a bő év termése tárolható és felhasználható szükség esetén.

■  A hazai ellátás teljes egészében biztosítható az öntözött szántókról. A megfelelő termő-

föld- és vízmennyiség mérleg szerint rendelkezésre áll. Ugyanakkor a két tényező tér-

beli és időbeli optimális előfordulása már nem teszi lehetővé a célzott termésmennyi-

ség elérését. Ugyanis a víz nem az adott időben és a megfelelő szántóföldi táblán van je-

len. Ez csak különböző műszaki létesítmények megépítésével, fenntartásával érhető el. 

A megfelelő időpont víztározók, míg a megfelelő hely csatornák, vezetékek építésével, 

karbantartásával biztosítható. 

A  különböző lehetőségeket, szempontokat figyelembe véve stratégiailag Magyaror-

szágnak kb. 300 000 ha szántó öntözhetőségét kell megcéloznia, mely nagyságot szükség 

esetén 2 év alatt kell beüzemelni. A mai állapotok szerint ez az elvárás nem teljesíthető, 

mivel a szükséges műszaki létesítmények nem állnak rendelkezésre. Amennyiben hazánk 

éghajlata a jövőben mediterrán hatás alá kerül, úgy nagy folyóinkon víztározók építése 

szükséges.
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b. Üzemi igények

A termelőüzem igénye egyértelműen a nyereség. Hazánkban a változatos évjáratok kö-

vetkeztében nem minden növény öntözése szükséges és gazdaságos. Öntözésre ott van 

feltétlenül szükség napjainkban is, ahol a termésbiztonság és a minőség elsődleges szem-

pontok. Ilyenek a vetőmag-, zöldség-, gyümölcs-, dísznövénytermesztés. Gazdaságos az 

öntözés olyan szántóföldeken is, ahol nagyüzemi méretekben alkalmazzák és a vízforrás 

a „tábla szélén” található.  

A mikroöntözési móddal kijutatott víz, szakszerűen végzett tápoldatozással, még csapa-

dékos évjáratban is képes nyereséget termelni.  
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2. ÖNTÖZÉSI REND

Az öntözési rend (irrigation scheduling) a víznorma és a öntözési forduló meghatározását 

jelenti, mely termőtájanként, növényenként, talajtípusonként, öntözőgépenként változik. 

Kialakításának célja a vizet olyan gyakorisággal és mennyiségben kijuttatni, hogy a növé-

nyek terméscsökkenése, minőségromlása megelőzhető legyen. Tervezése nem hagyatkoz-

hat a termelő érzékszervi megállapításaira vagy több éves rutinra. Az öntözés időpont-

jának és a víz mennyiségének megállapításához mérések, számítások végzése szükséges.

Az evaporáció a szabad talajfelszín párolgása, mely függ a hőmérséklettől, a levegő 

mozgásától és páratartalmától, fizikai folyamat. 

A transzspiráció a növény párologtatása, mely szintén függ a fenti tényezőktől, de vál-

tozása azokkal nem lineáris mivel a növény légzőnyílásai segítségével szabályozza saját 

vízleadását. Folyamatát nemcsak a légköri, hanem biológiai tényezők, valamint a talaj 

jellemzői is jelentősen befolyásolják. A transzspiráció mérése szántóföldi körülmények 

között igen nehézkes, ezért a növény vízleadását a hasonló körülmények közötti evapo-

ráció megállapítása és növényenkénti módosító tényező alkalmazásával próbálják meg-

határozni. 

Az evapotranszspiráció (ET) a növényállomány párologtatása, egyenlő azzal a vízmeny-

nyiséggel, amely pára formájában hagyja el a növénytermesztési teret. A  ET értéke ma-

gában foglalja a teljes, legalább 1 ha nagyságú növényállomány vízfogyasztását, ameny-

nyiben a növények fejlődése, növekedése nem korlátozott a nem kielégítő vízellátás 

(többlet, vagy hiány) miatt, az állomány egészséges és elegendő tápanyag áll rendelkezésre.  

7. ábra A potenciális evapotranszspiráció becslése öt évben, Debrecenben.
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Amennyiben a növények teljesen takarják a felszínt, úgy a talaj párolgása összevetve a nö-

vényzettel elhanyagolható, értéke 5 % alatti. A kijuttatandó öntözővíz mennyisége az utóbbi 

esetben egyenlőnek vehető a transzspiráció, a növények párologtatási értékével. Az ET ér-

téke hazánkban elméletileg sem lépheti túl a 7 mm/nap értéket, mivel ennél több víz párol-

gásához hazánkban nincs energia. Az elmúlt években számított értékek a 7. ábrán láthatók 

(HUZSVAI-RAJKAI: 2009.). 

A párolgás kis felületek vizsgálata esetében nagyobb lehet, mint azt az előbbiek alapján 

számíthatjuk. Ennek oka, hogy a környezetből többlet energia kerül be, mely fokozza a pá-

rolgást. Ezt a jelenséget oázishatásnak nevezzük. Jellegzetes ilyen helyek környezetünkben a 

tetőkertek, ahová a többlet energia sugárzás és áramlás alapján is bekerülhet. Nagyobb a pá-

rolgás a növényházak bejáratainál, valamint az egyedülálló szántóföldi táblák szegélyein is.

Magyarország a kontinentális éghajlati zónába tartozik, melynek jellege az  utóbbi 

időszakban erősödött. Ez a hőmérsékleti szélsőségek, a „kis” esők számának, a csapadék 

mennyiségének tenyészidőszakon kívüli növekedésével jellemezhető. 

A  potenciális (energetikailag lehetséges) evapotranszspiráció (PET) évi összege ha-

zánkban - Thornthwaite módszerével számítva - mintegy 600-720 mm, de ingadozása 

400-1100 mm közötti, a tenyészidőszakban értéke 560-630 mm között van.

A csapadék területi és időbeli eloszlásában igen nagyok a különbségek. Az Alföld kö-

zepén (Szolnok) az átlagos évi (az 1901-1950 évek adatai alapján) csapadékösszeg 524 

mm, a legnagyobb értéke 713 mm, a legkisebb 302 mm. Tenyészidőszakban az átlagos évi 

csapadékösszeg 302 mm, legnagyobb értéke 478 mm, legkisebb 115 mm.

A PET és a csapadék mennyiségét összevetve látható a tenyészidőszak nagy vízhiánya 

e térségben. Ehhez járul, hogy a téli félév csapadéka a talajfelszín fagya, valamint a gyors 

hóolvadás és az ebből következő elfolyás következtében  nem hasznosul teljes mértékben. 

A légköri szárazság - a levegő relatív nedvességtartalma 30 százalékra, vagy ez alá süly-

lyed - leggyakrabban júliusban és augusztusban tapasztalható. A jelenség évente átlago-

san 10-15 alkalommal fordul elő, naponkénti tartama 3-5 óra és többnyire 2-5 napig tart.

Az Alföld évi középhőmérséklete 10-11 °C, az évi átlagos periodikus ingás 23-24 °C, a 

hőségnapok (max. ≥ 30 °C) száma 22,5 (Püspökladány) (Magyarország éghajlati atlasza, 

1970.). 

Az adatokat értékelve nem tűnik gazdaságos befektetésnek a csapadékvíz gyűjtése és tá-

rolása, mivel az semmiképpen nem fedezi még a gyűjtőfelület nagyságával azonos mére-

tű gyep szükségletét sem. Egy másik vízforrás beállításával kell számolnunk, mely akár ki 

is válthatja a tározót (pl. kút, ivóvíz hálózat).

Öntözési szakkifejezések:

Öntözővíz szükséglet: a növény vízigénye az öntözési idényben a kívánt gazdasági cél 

eléréséhez a természetes csapadékon felül (mm, m3/ha).

Öntözővíz adag: a növény vízigénye az öntözési fordulóban a kívánt gazdasági cél eléré-

séhez a természetes csapadékon felül (mm, m3/ha).

Öntözési forduló: az adott szakasz öntözésének kezdetétől a következő öntözés kezdetéig 

számított, vagy eltelt időszak hossza (nap). 
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Számítása:

Öntözési forduló ET (mm/nap)
öntözŒvíz adag (mm)

(nap)=

Öntözési idő: az öntözési norma kijuttatásához szükséges időtartam (óra).

Számítása:

Öntözési idŒ intenzitás (mm/óra)
öntözŒvíz adag (mm)

(óra)=

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 = 12 m 18 m
1560 7,2 liter/óra/m

liter
óra 2=

#

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.

Öntözési norma: az adott öntözési szakaszban egy alkalommal kijuttatott víz mennyisé-

ge, mely tartalmazza a veszteségeket (pl.: párolgás) is (mm, m3/ha).

Idény norma: a növény vízigényének kielégítéséhez szükséges vízmennyiség az öntözési 

idényben, mely tartalmazza a veszteségeket (mm, m3/ha).

Az öntözés időpontja az időjárási viszonyoktól (napsugárzás tartama, a levegő hőmérsék-

lete, relatív páratartalma, a szél sebessége, csapadék mennyisége), a talajban rendelkezés-

re álló víz mennyiségétől és a növény igényétől függ. A szemiarid és szubhumid klímán 

viszonylag gyakori a csapadék az öntözési idény során, melyet számításba kell vennünk. 

Az 5 mm alatti egyszeri csapadék érdemben nem befolyásolja a talaj víztartalmát.

A szántóföldi kísérletek azt mutatják, hogy a különböző növények nedvességoptimuma 

eltérő. Ez azt jelenti, hogy a maximális szárazanyagot eltérő  víztartalom esetén tudják 

termelni. Amennyiben ismert ez a pont (nedvességigény NI), akkor ez alá nem szabad a 

víztartalomnak csökkennie. A legtöbb esetben a DV 50 %-ban adják meg ezt az értéket.

A 7. számú ábrán látható, hogy a szabad talajfelszín párolgása is jelentős, meghaladhat-

ja a 4 mm/nap értéket (április-május időszak). Az ET csúcsa eléri a 6 mm/nap értéket, de 

nagy időszakos csökkenések láthatók júliusban is. Megállapítható, hogy a vízfelhasználás 

nem tervezhető mechanikusan, azonos napi párolgással számolva, ehelyett összegezni 

kell az ET napi értékeit, és ennek megfelelően dönteni az öntözés időpontjáról.  Különö-

sen fontos ez az állandó telepítésű mikroöntöző rendszereknél, ahol nem kell számolni 

munka-, üzemszervezési problémákkal. Az ET alacsonyabb értékének megfelelő kisebb 

mennyiségű víz adagolása könnyen kivitelezhető, a napi ET dinamika könnyen követhe-

tő.
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2.1. AZ ÖNTÖZÉS IDEJÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Az öntözés idejét a talaj víztartalmának az elvárt szint alá csökkenése jelzi. Adott növény-

nél és talajon az átlagos evapotranspirációból számíthatjuk a naptári időpontot. A 8. áb-

rán látható, hogy a magasabb nedvességigényű növények gyakoribb, kisadagú öntözést 

igényelnek a szükséges víztartalom folyamatos fenntartására.

Érzékszervi módszer

Ennél a megoldásnál az öntözés kezdetének meghatározása a talaj, az időjárás tapaszta-

lati adatainak, a növény jelenségeinek megfigyelésén alapszik. A gazdálkodó látja a talaj, 

termesztőközeg száradását, a növény leveleinek lankadását, vagy megemeli a konténeres 

növényt a víztartalom megbecsülésére és tapasztalata, ismeretei alapján dönt az öntö-

zés megindításáról. A módszer általánosan használt annak ellenére, hogy a vízadagolás 

számos problémával jár. Az ember nehezen tudja megbecsülni a talaj aktuális nedves-

ségtartalmát, a szemmel látható lankadás már stresszt jelent és korlátozza a növényt a 

maximális termés kifejlesztésében. További hátrány az állandó jelenlét igénye. A gazdál-

kodónak nap mint nap többször meg kell tekinteni az állományt, hogy dönthessen az 

öntözés szükségességéről.

Tömegmérés

A talaj nedvességtartalmának folyamatos mérése a legpontosabb módszer az öntözővízigény 

meghatározására. A mintavételes megoldás (a minta tömegének mérése, majd szárítószekré-

nyes szárítása, újabb mérése) azonban sok időt vesz igénybe és nehezen ismételhető. Gyakor-

8. ábra Az öntözés időpontjának meghatározása
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latiasabb módszer néhány növény tenyészedényének mérlegre helyezése és az adatok folyama-

tos rögzítése. A napi mérések adatai alapján ki tudjuk szűrni a növény növekedéséből adódó 

változásokat és számíthatjuk a teljes állomány részére szükséges vízmennyiséget. A módszer-

ben nehézséget jelent a folyamatos adatrögzítési igény, a reprezentatív egyedek kiválasztása.

Nedvességérzékelő adata alapján

A  legelterjedtebb ilyen eszköz a tenzióméter. A  vásárlásnál ügyeljünk a megfelelő tí-

pus kiválasztásra, mivel az eltérő termesztőközeghez más-más kialakítás használható. 

A tenziométer lehet elektronikus jeladóval szerelt, így közvetlenül indíthatja az öntöző-

rendszert. Ebben az esetben nagyon fontos a megfelelő mélységű elhelyezése és összhangja 

a használt öntözőberendezéssel, valamint a kijuttatott vízadaggal. Nagy intenzitású esőzte-

tő öntözőrendszer használatakor a gravitációs pórusok is telítődnek vízzel. Az ezekben ta-

lálható víz azonban az öntözés befejezése után tovább mozog lefelé a talajban, a nedvesített 

zóna alja a tenzióméter alatt lesz. Csepegtető öntözőrendszer esetében a zóna bővülésére 

nem kell számítanunk. A talaj dielektromos állandójának mérési elvén működő érzékelők 

szintén jól hasznosíthatók az öntözőrendszer kézi vagy automatikus indítására.

Növényházban, a szántóföldi területen érdemes több jellemző helyen, legalább két 

mélységben elhelyezni az érzékelőket. A nedvességérzékelők telepítése mellett biztonsági 

megoldások használatára is szükség van. Beépíthető minimális vagy maximális idő eltelte 

után öntözést indító berendezés, vagy a minimális, maximális öntözési időt behatároló 

automatika. 

A nedvességérzékelők felhasználhatók az időautomatikák működésének tiltására is.

A hullámok terjedési sebességét hasznosító érzékelők (TDR, TDT) segítségével napjaink-

ban egy új öntözési megoldás vált elérhetőve. Ennek lényege, hogy rövid öntözési ciklusokat 

programozunk és bizonyos idő elteltével mérjük a talaj nedvességtartalmát. Amennyiben 

az nem megfelelő, úgy indul a következő öntözési ciklus és így tovább. A módszer angol 

neve „soak irrigation”. Egyes vezérlők akár 16 db talajnedvességérzékelőt is tudnak kezelni. 

Lehetőség van a hasonló jellemzőjű öntözési zónákat egy-egy talajnedvességérzékelőhöz 

rendelni (hydro zone), az öntözést azonosan végezni. A vezérlő folyamatosan a vízforrás 

kapacitására optimalizálja a várakozó öntözési zónákat. A módszer alkalmazásának ered-

ménye a takarékos vízfelhasználás, a túlöntözés elkerülése.

Párolgási modell alapján

A. Párolgási kád

A  transzspirációnak, a kijuttatandó öntözővíz meghatározásának gyakran alkalmazott 

módszere az evaporációs kádak adatainak felhasználása a tenyészidőszak folyamán. Az 

eszköz összegzi a napsütés, a szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatását a párolgásra 

az öntözendő növény környezetében. A kád típusának és elhelyezésének jó megválasztá-

sával követhetjük a növények párologtatását. Figyelembe kell venni azonban a növények 

fejlődési állapotát, valamint a fajok eltérő párologtató képességét, ezért különböző értékű 

szorzófaktorokat alkalmaznak a számítás során.
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A nemzetközileg leginkább használt „A” típusú (U.S. Weather Bureau) evaporációs kád 

kör alakú, átmérője 121 cm és 25,4 cm (10”) mély. Anyaga horganyzott vaslemez. A nö-

vényállományban annak szélétől legalább 30 m-rel beljebb, vízszintesen állítsuk fel, így a 

párolgási feltételek azonosak lesznek a jellemezni kívánt növény körülményeivel. Alátétként 

farácsot használjunk úgy, hogy a kád alja 15 cm magasságban legyen a talajfelszíntől. Ezzel 

megakadályozzuk a talajban tárolt hőenergia átadását, pontosabb lesz a mérés. Feltöltéskor 

a víz 5 cm mélyen legyen a peremtől és ne csökkenjen 7,5 cm-nél mélyebbre. A mérést 

torzítja, ha madarak isszák a vizet,  ennek elkerülésére a kádat fedjük ritkaszövésű hálóval, 

vagy helyezzünk el egy peremig töltött másik kádat, a madarak ezt fogják előnyben része-

síteni.

A növények párologtatásának meghatározása az alábbi képlet alapján lehetséges:

ET ET kc c0 #=

ahol:

ETc = a növény párologtatása, mm

ET0 = a kád párolgása, mm

kc  = növényi faktor

A  növények párologtatása fejlődésük során 4 jellemző szakaszra osztható, 125 

tenyésznappal számolva :

1. kezdeti szakasz (kb.: 10 %-os talajfedettség, 20 nap) kc = 0,35

2. növekedési szakasz (kb.: 70-80 %-os talajfedettség, 35 nap) kc = 0,35-1,25

3. teljes kifejlettség (teljes talajfedettség, 40 nap) kc = 1,25

4. érési szakasz (30 nap) kc = 0,60

 Az 1. és 2. szakasz faktorai valamennyi növénynél azonosnak vehetők, a 3. és 4. szakasz 

faktorait a 7. számú táblázat tartalmazza.

 Az öntözővíz szükségletet megkapjuk, ha a növények párologtatását növeljük a talajfel-

szín párolgásával, valamint a veszteségekkel. Az esőszerű öntözés során fellépő  párolgási 

veszteség számításához a 8. számú táblázat értékei vehetők számításba.

Az öntözővízszükséglet számítása:

Ö
E

ET
v

1
100

1
100

v
c

e#
=

- -` `j j

ahol: 

Öv = öntözővízszükséglet,

ETc   = a növény párologtatása (mm), 

E  = a talajfelszín párolgása  (%),

ve  = párolgási és egyéb veszteség (%)
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növény
fejlődési 

állapot

RHmin < 20 %

szélsebesség

 0-5 m/s

szélsebesség

 5-8 m/s

Burgonya
3
4

1,15
0,75

1,2
0,75

Cukorrépa
3
4

1,15
1,0

1,2
1,0

Dinnye
3
4

1,0
0,75

1,05
0,75

Dohány
3
4

1,15
0,75

1,2
0,8

Hagyma
3
4

1,05
0,8

1,1
0.85

Keresztes-virágúak
3
4

1,05
0,9

1,1
0,95

Kukorica
3
4

1,15
0,6

1,2
0,6

Napraforgó
3
4

1,15
0,35

1,2
0,35

Paprika
3
4

1.05
0.85

1,1
0.9

Paradicsom
3
4

1,2
0,65

1,25
0,65

Saláta
3
4

1,0
0,9

1,05
1,0

Szárazborsó
3
4

1,15
0,25

1,2
0,25

Szója
3
4

1,1
0,45

1,15
0,45

Uborka
3
4

0,95
0,75

1,0
0,8

Zöldborsó
3
4

1,0
0,9

1,05
0,9

8. táblázat  Növények párologtatási faktorai (kc ) különböző fejlődési állapotban  /RH= relatív 
páratartalom/ (Doorenbus és Pruitt, 1984.)

szórófej típus
öntözési időszak

nappal éjszaka

kis intenzitású 
i=3-5 mm/h

40 % 20 %

közepes intenzitású
i=5-15 mm/h

30 % 20 %

nagy intenzitású
i=15-20 mm/h

20 % 10 %

9. táblázat Az esőszerű öntözés párolgási veszteségei

Példa: paprika öntözése augusztusban; 3. fejlődési szakasz; szélsebesség kisebb, mint 5 

m/s, így a növényi faktor 1,05; az evaporációskád párolgása 4 mm. A talajfelszín fedett, 

a párolgás 5 %-os; párolgási veszteség a levegőben 30 %.
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A fenti feltételek mellett a paprika napi öntözővízigénye 6,3 mm, mely 1 m2-re  6,3 l, 

egy hektárra számítva 63 m3 vizet jelent.

megnevezés

gyökerezési 

mélység

(m)

p szorzó, a 

nedvesség-

igény számítá-

sára

vízigény 

a tenyészidőszak-

ban (mm)

öntözővíz 

szükséglet 

(mm/év)

burgonya:  korai
 kései

0,6-0,9
0,9-1,2

0,25
0,30

300-350
350-500

80-120
120-200

cukorrépa > 1,5 0,5 550-600 180-250

csemegekukorica:  korai
   kései fővetés
   korai 
másodvetés

0,3-0,6
0,9-1,2
0,3-0,6

0,45
0,45
0,45

250-300
300-450
250-300

50-100
100-200
100-150

dohány 0,3-0,8 400-500 250-350

görögdinnye 1,2-1,5 0,35 400-500 100-150

káposztafélék:  korai
   középkorai
   középkései
   kései
   bimbóskel

0,3-0,6
0,9-1,2
0,9-1,2
1,2-1,5
0,3-0,6

0,45
0,45
0,45
0,45
0,35

120-200
200-350
350-500
500-600
600-700

 50-80
   80-120
120-180
180-250
200-300

kukorica:  vetőmag
 szemes

0,6-0,9
0,9-1,2

0,55
0,50

350-500
400-550

100-220
150-200

paprika:  étkezési
   fűszer

   0-0,3
0,3-0,6

0,25
0,30

500-600
450-550

250-350
200-250

paradicsom:  determinált
   fél determinált
   folyton növő

0,6-0,9
0,9-1,2
1,2-1,5

0,5
0,5
0,5

300-400
400-450
450-550

120-150
150-180
180-220

sárgadinnye 0,9-1,2 0,35 350-450 80-120

sárgarépa-petrezselyem 1,2-1,5 0,50 520-620 150-200

szója 0,9-1,2 0,45 400-500 120-180

uborka:  mag és saláta
   hagyományos csemege
   támrendszeres csemege

   0-0,3
   0-0,3
   0-0,3

0,5
0,4

0,35

300-400
400-450
450-550

120-180
180-230
250-350

zeller 0,3-0,6 0,35 550-650 250-350

zöldbab:  fővetésű
   másodvetésű

0,3-0,6
0,3-0,6

0,50
0,45

130-180
150-200

30-80 
80-120

zöldborsó: fővetésű 0,3-0,6 0,60 130-180 30-50

intenzív gyep 0,3-0,6 0,35 600-700 300-400

lucerna > 1,5 0,60 600-700 200-300

egyéb pillangós > 1,5 0,55 600-700 250-350

alma, körte:  törpe
   féltörpe

0,6-0,9
1,2-1,5

0,40
0,50

500-600
500-600

150-250
100-180

borszőlő > 1,5 0,5 520-600 100-150

csemegeszőlő > 1,5 0,5 570-670 150-200

szamóca   0-0,3 0,15 450-550 100-120

málna 0,6-0,9 0,35 500-600 120-150

őszibarack 0,9-1,2 0,50 450-550 100-150

10. táblázat A növények és az öntözés néhány jellemzője a 20 % gyakoriságú száraz években



T ó t h  Á r p á d :  Ö n t ö z é s i  p r a k t i k u m 4 5

... az Aláírás garancia!

Öntözés során azt a vízmennyiséget kell kiadagolni, amit a növényállomány az utolsó 

öntözés óta elpárologtatott, figyelembe véve a lehullott csapadékot is. Többlet kijuttatása 

esetén a víz a mélyebb talajrétegbe szivárog és elvész a növény számára. Deficit esetén 

nem érjük el a kívánt eredményt a termés mennyiségében és minőségében. Vegyük azon-

ban figyelembe, hogy a növényállomány vízfogyasztása jelentősen változik a tenyészidő-

szak folyamán.

A 10. számú táblázat különböző fajú növények öntözéshez kapcsolódó jellemzőit, átla-

gos igényeit mutatja.

Az elvégzett vizsgálatok szerint az öntözött növények vízszükségletüket a gyökere-

zési mélységből különböző mértékben veszik fel. Esőszerű öntözésnél 40-30-20-10, 

mikroöntözésnél 60-30-7-3 a felvételi arány, amennyiben a gyökerezési mélységet négy 

egyenlő részre osztjuk.

A főleg gyümölcsösökben alkalmazott miniszórófejek és mikrojetek használata esetén, fi-

gyelembe véve az eltérő sortávolságokat, a növény fejlődési állapotát, nem öntözzük a teljes 

talajfelszínt. Ezért az esőszerű, a teljes felszín öntözésére megadott értékeket csökkenteni kell. 

Erre a célra a déli napsütés által árnyékolt felület nagyságát használhatjuk fel, egy K redukciós 

tényező figyelembevételével, mely a 11. számú táblázatban látható. 

Árnyékolt talajfelület (%) K redukciós tényező

10 0,13

20 0,25

30 0,35

40 0,45

50 0,66

60 0,75

70 0,83

80 0,92

90 0,97

100 1,00

11. táblázat  A K redukciós tényező átlagértékei a délben árnyékolt talajfelület 
függvényében

B. matematikai modellek alapján

Az evaporáció meghatározására számos matematikai módszer létezik. A Blaney-Criddle 

módszer használatához a levegő napi átlagos hőmérsékleti adatainak ismerete szükséges. 

A többi befolyásoló tényező a módszer leírásában található táblázatból olvasható ki. 

A radációs módszer használatához a levegő hőmérsékletének és a napsütés időtartamá-

nak mérése szükséges. 

A Penman módszert ott alkalmazhatjuk, ahol a hőmérséklet, szél, napsütés, relatív pá-

ratartalom adatok rendelkezésre állnak. Hazánkban július-augusztusban az átlagos sza-

badföldi evaporáció napi 5 mm körül alakul, maximumként 7 mm-t is mértek.
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Tapasztalati módszer

Az öntözővíz mennyiségének meghatározásához felhasználhatjuk a napi középhőmér-

sékletet. Ennek során a napi átlaghőmérséklet ötöde jelenti a kijuttatandó öntözővíz 

mennyiségét mm-ben megadva. 

Egy nyári napot például véve így számíthatunk. A napi maximum hőmérséklet 32 C, az 

éjszaka hőmérséklete 20 C. A napi átlag 26 C, így a kijuttatandó vízmennyiség 5,2 mm, 

azaz 5,2 l négyzetméterenként. 

J. F. M. Á. M. Jn. Jl. A. Sz. O. N. D.

-1,0 0,9 6,0 11,1 16,4 19,5 21,5 20,8 16,7 11,0 5,1 1,3

12 a. táblázat A léghőmérséklet havi középértékei Budapesten (Cº)

J. F. M. Á. M. Jn. Jl. A. Sz. O. N. D.

34 32 26 37 50 69 63 48 37 39 56 41

12 b. táblázat A csapadék havi átlagos összegei Budapesten 1950-1980 (mm)

A két táblázat adatait összevetve a tapasztalati módszer alapján látható, hogy hazánkban 

az öntözési idény májusban kezdődik és októberben ér véget.

A növény vízpotenciálja alapján

Az öntözés időpontjának meghatározására lehetőség van a zöld növény vízpotenciáljának 

mérése alapján is. A vízzel jól ellátott növény kisebb nyomáson veszít vizet. A mérés esz-

köze egy nyomáskamra (pressure bomb). A növény levelét, vagy lágy részét gumi tömí-

tőgyűrűbe szorítjuk úgy, hogy a szállító edények láthatók legyenek, majd belehelyezzük 

a készülékbe. A nyomás előállítását nitrogénpalack szolgálja. A  tartályon levő szelepet 

lassan nyitva a kamrán elhelyezett mérőórán leolvasható az a nyomásérték, mikor a szállí-

tóedények végén folyadékcsepp jelenik meg. A folyadékcsepp megjelenése növényenként 

eltérő nyomás mellett észlelhető, a kapott értéket az előzetes laboratóriumi mérésekkel 

összevetve megállapítható a növény vízellátottságának szintje és ebből határozhatjuk meg 

az öntözés kezdésének időpontját.

Számítógépes öntözésirányítási rendszerek.

Az öntözésirányítási rendszerek célja a növények számára szükséges életfeltételek biz-

tosítása, a vízfelhasználás optimalizálása. A vezérlés magában foglalja a szükséges víz-

mennyiség számítását és adagolását, a tápanyagok, kemikáliák kijuttatását, növényházak 

esetében a belső klíma szabályozását, valamint meghibásodás esetére jelzőrendszer mű-

ködtetését. 

A számításokhoz szükséges kiinduló adatok egy része lehet éves idősoros meteorológiai 

adat. Ezek hátránya, hogy az időjárás évről-évre változik, az átlagos év ritka, az éves ET 

nagysága 10-25 %-al eltérhet a ténylegestől. A havi eltérés még nagyobb, ± 50 % is lehet. 

Ezért törekedni kell arra, hogy valamennyi szükséges adat a helyszínen, automatikusan, 

folyamatosan legyen mérve. 
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Az adatgyűjtés során valamennyi észlelt adat rögzítésre kerül, így utólag lehetőség van 

azok elemzésére. A rendszerek távolról is irányíthatók, állapotuk leolvasható GSM, vagy 

vonalas telefonon is. 

Előnyös, ha a különálló növényházakat egyedi vezérlőegységgel látjuk el, melyeket 

láncszerűen kapcsolunk a központi egységhez. Ezzel a módszerrel meghibásodás esetén 

csak az adott sátort kell kézzel vezérelnünk, a többiben a beállított program önállóan fut 

tovább.
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3. HIDRAULIKAI ISMERETEK 

3.1. A VÍZ JELLEMZŐI

A „tiszta hideg víz” kifejezés alatt az 

olyan víz értendő, aminek hőfoka 

40 °C alatti, viszkozitása maximum 

1,75x10-6 m2/s, sűrűsége legfeljebb 

1100 kg/m3, szabad szemcsetar-

talma nem több mint 2,5 kg/m3 és 

oldott anyagtartalma nem haladja 

meg az 50 kg/m3-t.

A  folyadék, a víz a Föld felszínén 

az erőtér irányában merőleges sza-

bad szinttel helyezkedik el. A  sza-

bad felszínű víz felületén nyomást 

mérhetünk, amely a légkörben fe-

lette található levegőoszlop súlya. 

A  gyakorlatban a nyomást ehhez 

szoktuk viszonyítani. Ha a nyo-

más nagyobb, mint a légköri, úgy 

túlnyomásról, ha kisebb szívásról, 

vákuumról beszélünk.

Az időjárás befolyásolja a pillanat-

nyi légköri nyomás (p0) értékét, de 

a műszaki gyakorlati értékét szab-

ványosították.

p0 / 1 bar = 10 N/cm2 = 105 Pa = 

105 N/m2 
/1 kg/ cm2

A  nyomást kifejezhetjük vízosz-

lop magasságban is. A víz belsejé-

ben a molekulák támasztják egymást, ezért minél mélyebbre süllyedünk, a felettünk levő 

folyadék egyre nagyobb nyomással hat ránk. Minden 10 m süllyedés újabb 1 bar nyomás-

sal terhel. A nyomás a tér minden irányában egyenlően hat.

Statikus nyomásról beszélünk akkor, ha a csővezetékben nem mozog a víz. A nyomás a 

folyadékban gyengítetlenül terjed, a nyugvó vízben mért nyomás ezért a  rendszerben azo-

nos, ha a megfigyelési pontok egy szintben helyezkednek el. 

9. ábra  Víztorony

Víztartály (tele)

Talajszint

4
5

 m 3
6

 m

1,5 m1,5 m

Ellátó vezeték
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A 9. számú ábrán látható vízvezetékben aszerint változik a nyomás nagysága, ahogyan a 

víz szintje változik a torony tetején beépített tartályban. A nyomás értéke nem függ a cső-

hálózatot és a tartályt összekötő csővezeték átmérőjétől. Tele tartály esetén (pl: éjszakai 

órákban nincs fogyasztás az ivóvíz hálózatokban) a csővezetékben mérhető nyomás 4,65 

bar, alacsonyabb töltöttség esetén 3,75 bar. 

Dinamikus nyomásról beszélünk akkor, ha a csővezetékben a víz áramlik. Áramlás so-

rán különböző veszteségek lépnek fel, így a mérési helyen alacsonyabb értéket észlelhe-

tünk, mint azt a statikus nyomásnál láthattuk. Az értékek a rendszer különböző pontjain 

eltérőek lehetnek, a csővezeték jellegének (átmérő, beépített idomok, anyag) és a vízkivé-

tel nagyságának függvényében. 

A  10. számú ábrán a E 

pontban aszerint mérhe-

tünk különböző nyomást, 

hogy mennyi a vízkivé-

telünk. Nagyobb kivétel 

esetén a víz gyorsabban 

mozog, ennek megfelelő-

en az áramlási veszteség 

nő. Amennyiben a veszte-

ség meghaladja az általunk 

megengedhető nagyságot, 

úgy növelnünk kell a cső-

vezeték átmérőjét.

A csővezeték szabad kifolyása esetén a teljes statikus nyomás felemésztődik az áramlási 

veszteségben. Az energia hővé alakul át, melyet csak nehezen tudunk érzékelni a csőve-

zetékben. Egy szivattyút zárt nyomóoldallal üzemeltetve  tapasztalhatjuk ezt a jelenséget, 

mivel a szivattyúházban levő víz hamarosan felforr.

Mennyi a dinamikus nyomás értéke az E pontban 50 l/perc vízkivétel, PE 25, 6 bar nyo-
másfokozatú cső használatával? 
A B, C pontok 20 m-rel alacsonyabban helyezkednek el a gerincvezetéktől, ahol a nyomás 

3 bar, azaz 30 m. A statikus nyomás mérhető értéke tehát 50 m. 

A csővezeték összes hosszúsága 75 m. Nézzük meg a 14. számú ábrán a nyomásveszte-

séget 50 l/perc esetén. Az ábra vízszintes tengelyén a vízmennyiség m3/h mértékegység-

ben szerepel, ezért váltsuk át értékünket, 50 l/perc x 60 = 3000 l/h, azaz 3 m3/h. A 3-as 

számnál függőleges megindulva keresztezzük a 25, 6 bar nyomásfokozatú cső vonalát. 

A függőleges skálán megbecsülhetjük, hogy a nyomás veszteség kb. 27 m. Mivel csövünk 

75 méter hosszú, ezért csökkentsük a leolvasott értéket, mely így 20,3 m lesz. 

Az E pontban tehát 30-20,3+2=11.7 m, azaz 1,17 bar nyomásra számíthatunk.
A fenti számítást PE 32 6 bar nyomásfokozatú csőre elvégezve a rendelkezésre álló nyo-

más (30-6+2)=26 m, azaz 2,6 bar lesz. A 2 m a két pont szintkülönbségéből adódik.

10. ábra Nyomásviszonyok a csőben
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3.2. KÁROS JELENSÉGEK A CSŐHÁLÓZATBAN

Kavitáció

Ha egy vízzel telt szabad felszínű 

edénybe 10 m-nél hosszabb zárt felső 

végű üvegcsövet merítünk és elkezd-

jük emelni, azt tapasztaljuk, hogy a cső 

zárt végén buborék jelenik meg. A csö-

vet feljebb emelve a vízszint már nem 

emelkedik tovább, a felette levő térben 

a csőfalon, szobahőmérsékleten pára 

csapódik ki. Mindez azért történik, 

mert a csővel „felszívtuk“ a vizet, ami 

azt jelent, hogy a környező légnyomás 

nyomta fel a vizet mindaddig, míg a 

nyomás a csőben el nem érte a víz telítési 

gőznyomását. Ekkor a víz felforrt és a felette levő teret már a vízgőz töltötte ki. Ezt a felfor-

rást űrképződésnek vagy kavitációnak nevezzük. 

A kavitáció akkor lép fel, ha a folyadék nyomása valamely szakaszon az adott  hőmérsék-

letnek megfelelő telített gőz nyomására csökken (20 °C-on p=0,0238 bar), ekkor a víz forrni 

kezd, gőz keletkezik. Ezen a helyen a folyadék folytonossága megszakad, és az így keletkező 

teret a folyadék gőzei töltik ki. Ha az áramláskor a buborékok a telített gőz nyomásánál 

nagyobb nyomású helyre érkeznek, úgy a buborékok összeroppannak és ez szabálytalanul 

változó nagy frekvenciájú ütést gyakorol a szerkezetre. 

A jelenséggel gyakran találkozhatunk a gyakorlatban. Amennyiben a kútban a vízszint 

a szívómélység alá süllyed úgy a szívócsőben megszakad a vízoszlop, a szállított vízmeny-

nyiség csökken, a szivattyú zajosan kezd működni. Ekkor beszélnek “gázos” kútról, holott 

erről nincs szó, csak az adott kút túlzott terheléséről. Felszíni vízkivételnél a rosszul mé-

retezett szívócső, vagy a szívókosár eltömődése is okozhat kavitációt. 

A kavitáció károsítja a szivattyút, csökkenti a folyadékszállítást, végső esetben töréssel 

tönkre is teheti a járókereket, a szivattyút.

A szívóoldali kavitáció a következő képlettel számolható (valamennyi jellemző mérték-

egysége m):

h H H NPSH H Hmax b f v s= - + + +^ h

hmax = maximális szívómélység

Hb = a levegő nyomása

Hf = súrlódási veszteség a szívóoldalon

NPSH = a szivattyú szívóképessége

Hv = a folyadék telítési gőznyomása

Hs = biztonsági tényező, 0,5-1 m.

1. kép Járókerék kavitációja
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Amennyiben a hmax értéke kisebb, mint 0 úgy kavitáció lép fel.

Kavitáció felléphet a nyomóoldalon is, ha a víz sebessége túlságosan nagy, a beépített 

alkatrészek nem megfelelő kialakításúak.

A kavitáció káros következményei az alábbiakban foglalhatók össze:

■  a kifejlődött kavitációt jellegzetes csattogó, pattogó hang kíséri, a szivattyú vibrál, rez-

gésbe jön, ami töréshez vezethet,

■  kedvezőtlenné válnak a szivattyú hidraulikai jellemzői,

■  csökken a hatásfok és a folyadékszállítás,

■  a gőzbuborékok összeroppanása szerkezetianyag-roncsolást idézhet elő, ami a felüle-

ten (főként a járókerék szívóoldalán) apró, majd nagyobb részecskék kiszakadásában, 

szivacshoz hasonló lyukacsosságban, átmaródásban, végül nagyobb darabok letöre-

dezésében nyilvánul meg.

A kavitáció okai:

■  a nagy helyi áramlási sebesség,

■  a szállított folyadék felmelegedése,

■  nyomáscsökkenés a szívóoldalon,

■  a geodetikus szívómagasság (Hsg) növekedése, ill. a hozzáfolyási magasság csökkenése.

A szívóoldali kavitáció elkerülésének lehetőségei:

■  az érintett szerkezeti elemeket a kavitációs eróziónak ellenálló anyagból kell készíteni. 

(Ha pl. a szürkeöntvény indexét 1,0-nek tekintjük, ehhez viszonyítva az acélöntvény 

0,8; a bronz 0,5; a krómacél-öntvény 0,2; a króm-nikkel acél 0,05 eróziós értékű),

■  jó szívóképességű szivattyú megválasztása,

■  a geodetikus szívómagasság helyes megválasztása.

A nyomóoldali kavitáció elkerülésének lehetőségei:

■ alacsony vízsebesség alkalmazása

■ megfelelő alakú, működésű szerelvények beépítése

A  víz képes gázokat (oxigén, széndioxid, metán) is elnyelni, melyek a hőmérséklet és 

nyomás függvényében kiválhatnak a vízből, ez leginkább a mélyfúrású (30 m alatt) kutak-

ra jellemző. Ezen gázok jelenléte nem azonos hatású a kavitáció során keletkező vízgőz 

következményeivel.

Vízütés

Csővezeték tervezésénél, kiépítésénél vegyük figyelembe a vízütés (kosütés, water 

hammer) okozta nyomásnövekedést és csökkenést.

Az áramló folyadékot hirtelen lassítva egy nyomásnövekedési hullám indul el a zárás 

helyétől. A növekedés értéke az alapnyomás többszöröse is lehet. A nyomásnövekedés 

nagysága és haladási sebessége függ a cső anyagától, méretétől, az áramló folyadék sebes-
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ségétől és anyagától. A  lezárás helyétől kiindulva egyre több folyadékrészecske megáll, 

és a cső fala kitágul, a folyadék összetorlódik. A víz mozgási energiája egy potenciális 

energia formájában felhalmozódik, mely többszöri lengés után a folyadék belső súrlódása 

által szűnik meg.  

Hasonló jelenséget okozhat a csőbe zárt levegő is. 

Szivattyúk hirtelen leállása is okozhatja a jelenséget. Ilyen esetben előfordul, hogy a visz-

szaáramló víz leszakítja a lábszelepet. Rosszabb esetben összetörik a járókerék, a szivattyú 

tengelye. A károsítás megelőzésére a szivattyú után visszacsapószelep beépítése szükséges.

Helytelenül méretezett és üzemeltetett csövek és szerelvények a terhelés alatt összerop-

panhatnak. 

Tipp: 
■  A vízütést csökkenthetjük, ha a hirtelen nyomásváltozás elkerülésére csavarorsós szele-

peket építünk be a golyós kialakításúak helyett. 

■  A depressziós hullám okozta csőtörés ellen a nyomóvezeték legmagasabb pontján felsze-

relt légbeszívó szeleppel védekezhetünk. 

■  A légüst (zárt tágulási tartály) gyakran alkalmazott megoldás a vízütés kivédésére. 

■  A szivattyúk indulása, leállása következtében kialakuló vízütés ellen jó megoldás  frek-

venciaváltó beépítése a szivattyú elektromos hálózatába.

■  A műanyag csövek a hirtelen nyomásváltozással szemben rugalmasságuk miatt ellenál-

lóbbak, mint az azbesztcement csövek.

3.3. A VÍZ SZÁLLÍTÁSA

A vizet mindig valamilyen határoló felület mentén (cső-, árokfal) szállítjuk. Az álló határoló 

fal és a mozgó víz között mindig lesz súrlódás. Azt a távolságot, ameddig a súrlódás hatására 

az áramlás módosul, határrétegnek nevezzük. Ez a határréteg mindaddig a fal mentén ma-

rad, míg a csatorna vagy cső egyenes és egyenletes keresztmetszetű, vagy ha a keresztmetszet 

folyamatosan csökken oly módon, hogy az áramlási sebesség növekszik. Ha a fenti feltételek 

nem teljesülnek, akkor a határréteg megvastagszik, az áramlás leválik a falról és szembefordul a 

főáramlással a kialakuló örvény hatására. Az örvény káros, mivel növeli a nyomásveszteséget és 

csökkenti az átfolyási keresztmetszetet. Ilyen jelenség fordulhat elő hirtelen keresztmetszet bő-

11. ábra Légzsák a csőben
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vülés, iránytörés esetén. A rosszul kialakított lábszelep, szívócsővég mellett meginduló áramlás 

a perem szélén leválik és szűkíti az áramlást, csökkenti a szivattyú szívómélységet.

Az áramlás jellegének leírására a Reynolds-szám alkalmas. Ha ennek értéke 2320, vagy 

ez alatti, akkor lamináris, réteges áramlásról beszélünk. Nagyobb értéknél az áramlás kü-

lönböző sebességű rétegei összekeverednek. Ez a keveredő, vagy turbulens áramlás, mely 

jellemző a gyakorlatra, így a következőkben leírtak erre vonatkoznak.

A szállított víz mennyisége:

Q A v#=
ahol:

Q = vízáram (m3/s),

v = az átfolyás sebessége (m/s).

A = keresztmetszet (m2),

A r d
2

2
2

# #r r= = ` j

ahol:

r= sugár

d= átmérő

r= 3,14

Áramlás zárt vezetékben

Zárt csőben az áramlási veszteség a cső két végpontja között nyomásesés formájában je-

lentkezik. A csövekben négy tényező befolyásolja az áramlási veszteséget:

1.  Az áramlási sebesség: A sebesség növelésével a belső örvénylés erősödik és a ren-

delkezésre álló energia egyre nagyobb része emésztődik fel. A mozgási energia a ré-

szecskék súrlódása nyomán hővé alakul.

2.  A csővezeték belső átmérője: Kisebb átmérőjű csőnél a fallal érintkező vízmennyi-

ség arányosan nagyobb, ami növeli az örvénylést és a nyomásesést.

3.  A felület érdessége: A felületen csúszó rétegek jobban fékeződnek egy durva felszí-

nen és növelik a nyomásesést.

4.  A cső hosszúsága: Hosszabb csőben a fenti tényezők a hosszúsággal arányosan vál-

toznak.

A súrlódási veszteség számítására többféle képlet (pl. Darcy-Weisbach, Hazen-Williams) 

van használatban, bármelyik használata megfelelő eredményt ad. 

A Hazen-Williams formula az alábbi: 

,
,

,
H

C d

Q
0 2081 100

0 03937

4 403,

,

,

vesz

1 85

4 8655

1 85

#
#

#
= `

^

^
j

h

h

ahol: 

Hvesz = nyomásveszteség 100 m csőben (kg/cm2)

Q  = vízhozam (m3/óra)

C  = felületi érdességi tényező (13. táblázat)

d  = belső csőátmérő (mm)
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Anyag megnevezése C értéke új cső esetében Gyakorlatban számítható C

PVC 160 150

PE 150 140

Horganyzott acél 140 100

Beton 120 100

Öntött vas 130 100

Réz, bronz, ólom 140 130

13. táblázat A felületi érdességi tényező (C) értékei

3.4. VEZETÉKEK MÉRETEZÉSE

A gerincvezeték méretezése

A gerincvezeték funkciója a víz eljuttatása a szivattyútól a szárnyvezetékig. Méretezését 

úgy kell végezni, hogy a legtávolabbi szárnyvezeték nyomásszabályozó feje után a szórófej 

vagy csepegtetőcső üzemi nyomása biztosítható legyen.

A csővezeték tervezésekor a nyomásveszteség meghatározására az alábbi szempontokat 

vegyük figyelembe:

a. a csővezeték anyaga, hossza és átmérője, a szállítandó víz mennyisége,

b. a beépített idomok és elzárószerelvények száma, típusa, 

c. a csővezeték nyomvonala, a térszíni különbségek.

A csővezetéket a lehető legrövidebb úton kell vezetni a legkisebb számú görbülettel, a lehető 

legkevesebb vezérlő, szabályzó és más nagyobb áramlási veszteséget okozó szerelvénnyel.

Az átfolyási sebesség ne haladja meg a 3 m/s-ot, az ajánlott érték 1,5-2 m/s. 

A fenti számítások elvégzése helyett egyszerűbb a 12. számú ábrát használni, ahol a szük-

séges vízszállítás és kiválasztott sebesség mellett leolvasható a megfelelő nyomásfokozatú 

KPE cső külső átmérője, valamint a nyomásveszteség értéke. Látható, hogy azonos át-

mérő mellett az emelkedő nyomásfokozatok növekvő veszteséget mutatnak. Ez az eltérő 

falvastagságból adódik, a nyomásfokozattal nő a csőfal vastagsága, ezzel csökken a belső 

keresztmetszet.

Példa: 5 m3 vizet kell elszállítanunk 150 m-re 0,6 bar nyomásveszteség mellett. A 0,6 bar meg-

felel 6 m-nek, száz méterre átszámítva 4 m a megengedhető veszteség. A vízszintes tengelyen 

keressük ki az 5 m3 értéket és haladjunk felfelé, figyelve a függőleges tengelyen látható számo-

kat. Elérve az 5-ös számot láthatjuk, hogy szabványos csőméretben nem találkozunk megfelelő 

átmérővel. Amennyiben haladunk tovább fel,  a 40 mm külső átmérőjű, 4 bar nyomásfokozatú 

cső az első szabványos méret, ennek nyomásvesztesége kb. 5 %-l nagyobb az elvártnál. Ha a 

nyomásveszteség nem növelhető az előírt értékhez képest, úgy a diagramban lefelé kell elin-

dulnunk. A 4 bar nyomásfokozatú 50 mm külső átmérőjű cső vesztesége 1,8 m, mely jóval 

alacsonyabb a kitűzöttnél, a csőhosszban így 2,7 m lesz a nyomásesés. 
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12. ábra Különböző átmérőjű, nyomásfokozatú KPE csövek vízszállítása és nyomásvesztesége 100 m hosszon
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Több öntözési szakasz esetén érdemes a szivattyút a gerincvezeték közepén elhelyezni 

és a szakaszokat balról, jobbról egyenlő számban egyszerre üzemeltetni. Ezzel a gerincve-

zeték vastagságával takarékoskodhatunk. Ugyancsak csökkenthetjük az átmérőt ameny-

nyiben több szakaszt üzemeltetünk egyszerre és a távolabbiakat kisebb átmérőjű csővel 

tápláljuk meg. A  szakaszokat úgy működtessük, hogy az egyik oldalon a szivattyúhoz 

közelebbi, a másik oldalon a legtávolabbi szakaszt indítsuk egyidőben.

Az öntözőrendszerben az adott szakaszhoz szükséges vízszállítást megkapjuk, ha a szó-

rófejek által az üzemi nyomáson kiadott vízmennyiséget szorozzuk az egységek számával.

A vízütés (water hammer) jelensége miatt az üzemi nyomás másfélszeres értékét ve-

gyük a cső nyomáskategóriájának meghatározására. A  víz sebessége legalább 0,3 m/s 

legyen, ez segít megelőzni a lerakódásokat a csőben. A 3 m/s feletti sebességtől óvakod-

junk, mert nagy lesz a nyomásveszteség és a vízütés ereje. A nyomásveszteség négyzetes 

függvénykapcsolatban van  a folyadéksebességgel.

A szárnyvezeték méretezése

A vízszállító szárnyvezeték a kijuttató elemeket (szórófej, csepegtetőtest) látja el vízzel, a 

gerincvezetékhez szabályozófejjel csatlakozik. A  fej tartalmazhat hidraulikus vagy kézi 

működtetésű szelepet, nyomás- és átfolyásszabályozót, szűrőt.

Alulméretezése azt eredményezi, hogy a szórófejek csatlakozásainál lényegesen nagyobb 

lesz a nyomáskülönbség mint az kívánatos. Ennek eredményeképpen a szabályozó fejtől 

távolodva az egyes szórófejek egyre kevesebb vizet bocsátanak ki.

Műanyag vezeték felszíni vezetése esetén számíthatunk rá, hogy a rágcsálók vagy a har-

kályféle madarak károsítják a rendszert.

A 13. számú ábrán egy elméleti szórási átmérő változás látható. Az első szórófej közel 

van a szerelvényekhez, ahol a víz áramlása még erősen örvénylő, a fúvókán kijutva a víz 

rövidtávon a földre hull. A távolabbi szórófejek esetén a nyomás és ezzel együtt a szórási 

távolság is csökken.

13. ábra A szórási átmérő elméleti változása a szárnyvezeték mentén
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A nyomáscsökkenés számítása a szárnyvezetékben

A szárnyvezeték méretezése során minden leágazás után más értéket kell számításba ven-

ni, mivel a szállítandó vízmennyiség elágazásonként csökken. Hosszabb szárnyvezeték 

esetében a cső átmérőjét fokozatosan lehet csökkenteni, ezzel költségmegtakarítás érhető 

el. A teljes csőválasztékot nem érdemes betervezni, mert az anyagköltség ugyan papíron 

alacsonyabb lehet, de elveszíthetjük ezt az előnyt a kivitelezés során, mivel felmerülnek 

más költségek (pl.: átmeneti kötőelemek szükségesek, több munkaóra, többféle cső - több 

hulladék). Az ilyen méretezéssel szakembert kell megbízni. 

Az alábbiakban ismertetésre kerül egy egyszerű méretezési segédlet, mely állandó cső-

átmérőt alapul véve az azonos távolságban elhelyezkedő és azonos vízmennyiséget szállí-

tó leágazások tervezését segíti.

A számítás képlete: 

J J FO n= +

 ahol:

 Jo = nyomásveszteség a szárnyvezetékben,

 J  = nyomásveszteség az azonos méretű vezetékben leágazás nélkül,

  Fn= korrekciós tényező, mely értékeket a 14. számú táblázat tartalmazza, az alkalma-

zandó szám a gerincvezetéktől számított első öntözővezeték leágazási távolságától függ. 

Ennek függvényében: 

Fn1-gyel számolunk ha az első szórófej 1/2 A távolságban van öntözővezetéken, 

Fn2-vel amennyiben a szórófej A távolságra van az öntözővezetéken.

Lejtős területeken a tervezés bonyolultabb feladat, ilyen körülmények közötti rendszer 

tervezéséhez szakértő segítségét kell kérni.

a leágazások száma Fn1 Fn2 a leágazások száma Fn1 Fn2

1 1,000 1,000 16 0,363 0,382

2 0,518 0,639 17 0,362 0,380

3 0,441 0,535 18 0,361 0,379

4 0,412 0,486 19 0,361 0,377

5 0,396 0,457 20 0,360 0,376

6 0,387 0,435 21 0,360 0,375

7 0,381 0,425 22 0,359 0,374

8 0,377 0,415 23 0,359 0,373

9 0,373 0,409 24 0,359 0,372

10 0,371 0,408 25 0,358 0,371

11 0,369 0,397 30 0,357 0,368

12 0,367 0,394 35 0,356 0,365

13 0,336 0,391 40 0,355 0,364

14 0,365 0,387 50 0,354 0,361

15 0,364 0,384 100 0,352 0,356

14. táblázat Korrekciós tényezők a nyomásveszteség számítására a szárnyvezetékben

Állandó csőátmérőt alapul véve és 10 % nyomáscsökkenést tervezve a szárnyvezetékben, 

az alábbiakban láthatók példák a felhasználható csövek átmérőjére.  
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a szórófejek 

száma a szárny-

vezetéken (db)

a szórófej 

által kijuttatott 

vízmennyiség 

(m3/h)

a szárnyvezeték 

által szállított 

víz (m3/h)

a szórófejek 

távolsága 

(m)

szükséges 

szárnyvezeték 

belső átmérő 

(mm)

szükséges szárny-

vezeték külső 

átmérő PN 6 (mm)

20 0,25 5 6 36 50

10 0,25 2,5 6 24 32

10 1 10 9 44 50

5 1 5 9 30 40

10 2 20 12 61 75

5 2 10 12 42 50

10 3 30 12 71 90

5 3 15 12 46 63

Csőidomok, szűrők, szelepek esetén nemcsak súrlódási veszteség lép fel, hanem a se-

besség- és irányváltozásból adódó is. A méretezésnél ezeket a veszteségeket egyenértékű 

csőhosszal vesszük számításba. Az egyenértékű csőhosszban benne van az irányváltoz-

tatás és a cső hossza mentén kialakuló súrlódási veszteség. Ívek esetében a veszteségek 

minimuma 1,5-2 r/D értéknél található (r = az ív sugara, D = csőátmérő).

A gyártók megadják a szerelvények veszteségeit, általános értékek a 15. számú táblázat-

ban találhatók. 

Az elem neve nyomásveszteség (m)

centrifugális homokleválasztó 5

hálós szűrő (tiszta) 2-3

lamellás szűrő (tiszta) 2-3

kőzet szűrő (tiszta) 1-2,5

nyomáscsökkentő 5

vízmennyiségmérő óra 8

mechanikus vízadagoló 5-8

hidraulikus szelep 3

Dosatron tápoldatozó 4-13

könyökidom 1

T-idom 1

15. táblázat Csőhálózatok kiegészítő elemeinek, idomainak tájékoztató nyomásvesztesége (m)

Az öntözőtelep üzemeltetéséhez szükséges folyadékmennyiséget különféle sebességekkel 

szállíthatjuk. Nagy áramlási sebességet, kis csőátmérőt választva kisebb beruházási és fenn-

tartási költség adódik. Ilyen rendszerben jelentős a súrlódásból eredő veszteség, mely ellen-

súlyozására nagyobb energiát kell a rendszerbe betáplálnunk, így az üzemeltetési költségek 

nagyobbak. Kis áramlási sebességhez  nagyobb csőátmérőt választva a súrlódási veszteség 

kisebb lesz, de a beruházási költségek jelentősen nőnek. 

A  14. ábrán látható diagram alapján megállapíthatjuk, hogy nagyobb keresztmetszetű 

csövek alkalmazása esetén az egyszeri beruházási költségek emelkednek, és a többéves 

üzemeltetési költségek csökkennek. Mivel a beruházások többsége állami támogatásból 

valósul meg, érdemesebb nagyobb átmérőt, drágább csövet választani, mert annak egy 

részét visszakapjuk. Az üzemeltetési költségek ellenben folyamatosan terhelik a gazdál-

kodást. 
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Egy csőhálózat akkor van üzemeltetési szempontból jól tervezve, a gazdaságos csőátmérő 

jól kiválasztva, ha a vízsebesség 1,0-1,6 m/s között van.

Tipp: A csőhálózatban nem veszhet el több nyomás, mint az előállított 30 %-a.

Áramlás nyitott csatornában

A szabad felszínű áramlás felett végig a P0 légköri nyomás uralkodik, így a veszteség nem 

nyomásesés, hanem a felszín süllyedése, azaz vízszintesés formájában jelentkezik. A csa-

torna áramlási keresztmetszetéből és nedvesített fal hosszából alkotott hidraulikai sugár 

segítségével számíthatjuk vissza a veszteséget a csősúrlódási formulára.

Az öntözőrendszer fő- és fürtcsatornái általában burkolás nélküli földmedrűek. Az áram-

lási sebesség, így az elvárt vízhozam fenntartására a vízi gyomokat a csatornában irtani 

kell. Az elhalt növényi maradványok a sebesség csökkentése mellett előidézik a csatorna 

feltöltődését, így gyakrabban szükséges a kotrás elvégzése.  Ugyanakkor a gyökerekkel 

átszőtt partoldal nagyobb (1,8 m/s) áramlási sebességet tesz lehetővé mint a kötött agyag-

falú (0,8 m/s), tehát érdemes a partoldalt füvesíteni. Amennyiben a szivárgási veszteséget 

és az ebből fakadó esetleges talajvízszintemelkedést el akarjuk kerülni, úgy a csatorna 

falát burkolni kell. A burkolatlan csatornába bevezetett víznek 2/3 része is elszivároghat. 

A szigetelés folytonossági hiányai nagymértékben növelik a veszteséget. 2 % hiány ese-

tén már a szigetelés nélküli szivárgás harmadával kell számolni. Betonburkolat esetén a 

megengedhető legnagyobb sebesség 4 m/s. Ez a sebesség lehetővé teszi, hogy ugyanazt a 

vízmennyiséget betonburkolatú csatornában 50 %-kal kisebb keresztmetszet mellett szál-

lítsuk, mint a legjobb földfalú csatornában. Földfalú csatorna esetén az erózió elkerülé-

sére óvakodjunk a nagy eséstől, ezt válasszuk 1:5000 mértékűre, a medert szélesre, nagy 

keresztmetszetűre tervezzük. Burkolt csatorna esetén a költségek csökkentésére nagyobb 

esés (1:1000), kisebb keresztmetszet építhető.

14. ábra A beruházási, az üzemeltetési és az összköltség
figyelembevételével megadott gazdaságos csőátmérő.
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Öntözőtelepek számítógépes tervezése

Napjaink igényei szükségessé teszik valamilyen számítógépes alkalmazás igénybevételét 

egy telep tervezése, kivitelezése és az elkészült létesítmény dokumentálása során. A be-

ruházók részére kötelező kivitelezői pályázatok meghirdetése, melyet egy előzetes terv, 

műszaki tartalom alapján tehetnek meg. 

Leggyakoribb az AutoCAD (www.autodesk.hu) szoftver alkalmazása, mely jól ismert 

a hazai mérnökök körében. Nincs kifejezetten öntözési megoldása, de ipari, csőhálózati 

alkalmazása lehetővé teszi a méretezést, rajzolást.

Kisebb területek tervezéséhez használható a Rain Maker (www.irridesign.com) szoft-

ver. A különböző gyártók termékeinek jellemzőit kiválasztva (megadva) összegzéseket, 

elemzéseket kaphatunk a telepről. A méretezés során figyelemmel kíséri a vízforrás jel-

lemzőit. Kigyűjthetjük az anyaglistát, annak költségét.

Nagyobb területek speciális tervező szoftvere az IRRICAD (www.irricad.com). Több 

vízforrás egyidejű alkalmazása is tervezhető. Lehetőség van öntözési mód kiválasztására, 

ajánl olyan megoldásokat, melyek a gyakorlat számára jelentenek segítséget. Ilyen pl. a 

szárnyvezetékek keresztmetszetének egységes csökkentése az öntözési zónán belül. 

A gyakorlat azt mutatja, hogy nincs olyan terv, mely teljes egészében megvalósítható. 

A beruházóval történő egyeztetések, bejárások során írásban kell rögzíteni a szükséges 

eltéréseket, mert ez később a fizetés megtagadásához vezethet. Nagyon fontos a meg-

valósulási rajz elkészítése, mert néhány év múlva már csak ezen lesz követhető a telep 

elhelyezkedése, működése.
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4. AZ ÖNTÖZŐRENDSZER ELEMEI

4.1. A VÍZKIVÉTELI MŰVEK

Bármilyen öntözőmű tervezésénél a szükséges és felhasználható víznek a gyakorlat sze-

rint minimum 80 %-os biztonsággal rendelkezésre kell állnia. A  víz beszerzése felszín 

alatti vízből, természetes vagy mesterséges vízfolyásból, tóból illetve tisztított szennyvíz-

ből történhet.

A felszín alatti vízszerzés

A  felszín alatti vízkészlet kiter-

melése aknás- vagy csőkutakból 

történik a felszínközeli, bő vízadó 

réteg felhasználásával. A  kutak 

célja, hogy a körülöttük elhelyez-

kedő vízadórétegből a kútban lé-

tesített leszívás hatására a vizet 

úgy gyűjtsék össze, hogy a talaj 

kimosódását és beomlását meg-

akadályozzák. A  kútból kiemel-

hető víz mennyiségét két tényező 

határozza meg. 

1. A vízadóréteg fizikai tulajdon-

ságai és kiterjedése.

2. A kút mérete és szerkezeti meg-

oldása.

Az öntözővízkivétel tervének el-

készítéséhez ismerni kell a víz-

szint évi ingadozását, a nyugalmi 

vízszint terep alatti magasságát,  

a kút megengedett vízhozamát, a 

tartós vízkivételnél előálló leszívás 

mértékét, a vízminőséget. A fenti-

ek közül a tartós vízkivétel által 

előállt leszívás mértékét próba-

kút fúrásával lehet meghatározni. 

Ennek a jellemzőnek a pontatlan 

meghatározása veszélyeztetheti a 

tervezett öntözőrendszer használ-

15. ábra Nagy átmérérőjű csőkút szerkezeti felépítése
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hatóságát. Előfordulhat, hogy a kút nyugalmi vízszintje lehetővé teszi felszíni szivattyú 

telepítését. Ugyanakkor a mindennapi vízkivétel mellett a víz utánfolyása nem kielégítő, a 

vízszint lejjebb száll. Mivel a kutak átmérője általában kicsi, nincs mód búvárszivattyúval 

követni a süllyedést. A búvárszivattyúk telepítéséhez legalább 100 mm belső átmérőjű kút 

szükséges. Amennyiben a víz a 10 m-nél mélyebb rétegekből nyomás hatására emelkedik 

fel, úgy nagyon óvatosan kell megbecsülni a leszívás mélységét. Ilyen esetben szomszédos 

kutak létesítése váratlan helyzeteket teremthet.

A csőkutak anyaga lehet acél-, PVC, KPE cső. A speciális PVC kútcső kékre színezett, 

trapéz menetes, vagy egyszerű tokos csatlakozása van, ahol a vízzáró tömítést ragasztással 

lehet megoldani. A csövek felszínének egy része szűrőt képez, a nyílások felületének ösz-

szege érje el a teljes felület 20 %-át.  A kút legfontosabb része a szűrőszerkezet, ami lehető-

vé teszi a víz kútba áramlását, de megakadályozza a talajszemcsék kútba jutását. A csövek 

anyagába készített szűrőrés ne haladja meg a 0,5 mm résnagyságot. Alkalmazzunk a víz-

adó rétegnek megfelelő szűrőszerkezetet. Amennyiben a vízadó réteg szemcseszerkezete 

túlnyomóan kavics, kavicsos homok, úgy a szűrő kialakítása lehet furatos vagy hasítékos. 

Ha a vízadóréteg homok, úgy kavicsszűrőt és szitaszövetet kell használni. A kavicsszűrő 

minimális vastagsága 40-50 mm legyen.  A kavicsszórás vastagságának növelésével a kút 

vízhozama és élettartama növekszik. 

Abban az esetben, ha egy kúttal nem érhető el a szükséges vízhozam, akkor több kút 

együttes üzemeltetése szükséges. Ekkor az összes vízhozam csak együttes próbaszivattyú-

zással állapítható meg biztonsággal. A kutak leszívása által létesített depressziótölcsérek 

egymásra hatása miatt az egyes kutak  vízhozama jóval kisebb lehet, mint az önmagában 

álló kút esetén. Ez alól csak a folyók közvetlen parti sávjában telepített kutak képeznek 

kivételt.

A csőkútba telepített szivattyú semmilyen körülmény között nem hozhat fel 150 gr/

m3-nál nagyobb mennyiségű homokot. Ez a mennyiség már károsítja a szivattyút, további 

vízkezelést tesz szükségessé a felszinen. A „homokolás” oka a rosszul megépített kút, a 

túlzott vízkivétel.

A béléscsövet a talajfelszínen vízzáróan tömíteni kell, hogy elzárjuk a csurgalékvizek 

útját, ezzel megakadályozva a talaj részecskéinek bemosását, a szűrőréteg eltömődését. 

Amennyiben a kútfúró nem zárta le vas iránycsővel a béléscsövet, úgy építsünk egy be-

tonlemezt a cső köré. 

A kút védelmére a kútfejen speciális, lassú nyitású szelepet, vagy a szivattyúmotor haj-

tására frekvenciaváltót kell beépíteni. Ennek hiányában a kút indításakor az utánfolyás 

kicsi, a víz a kutat körülvevő barlangból kerül a felszínre. Amennyiben a barlang meny-

nyezete kikerül a víz támasztóhatása alól, úgy beomolhat és eltömheti a vízadó réteget.

Aknás, ásott kutak esetében a vízszint ingadozása szabályos ciklusokat mutat. A mini-

mális vízállás októberben mérhető, a maximális júniusban.

Felszíni vízszerzés

A vízszerzés folyóból, patakból, tóból egyaránt megvalósulhat. A vízkivétel helyén meg 

kell határozni a mű szempontjából mértékadó vízhozamot, vízállásokat, a vízkivétel ka-
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pacitását. A víz kitermelése történhet stabil teleppel, vagy úszó szivattyúállással. A víz-

forrás felszínénél alacsonyabb befogadó esetén használhatunk zsilipeket, vagy szivornyát. 

A kiemelt víz szállítása nyílt csatornákkal vagy zárt csővezetékkel oldható meg. 

A  nyomásközpont egy szivattyútelep az öntözéshez szükséges nyomás előállítására, az 

öntözővízigény kielégítésére. A központ automatikus üzemű és a nyomóoldali nyomásról, il-

letve a fogyasztott vízhozamról szabályozott rendszer. A nyomólégüstök tározókapacitásával 

együtt a kis teljesítményű előtét szivattyú (Q= 60 l/sec) szakaszos üzeme lehetővé teszi a kis 

vízkivételt (pl. mosóvíz), a csurgások vízpótlását. A nyomásesés, majd a növekvő vízelvétel 

meghatározott nyomástartományokon belül indukálja a főszivattyúk (Q=> 200 l/sec) folya-

matos belépését, így a szabályozás integráló jellegű.

4.2. A SZIVATTYÚK

Folyadékok emelésére 

sokféle szerkezet hasz-

nálható, ezek közül az 

öntözésben a centrifu-

gál szivattyúk használata 

az általános. Szerkezete 

egyszerű, olcsó, sokfé-

le változata rugalmasan 

alkalmazható a külön-

böző igénybevételekhez. 

Amennyiben állás köz-

ben a nyomás nagyobb 

az elmenő oldalon, úgy 

a nyitott felépítés miatt a 

víz átfolyik rajta, távozik 

a csővezetékből. A centri-

fugál szivattyúkat aszerint 

csoportosítjuk, hogy a víz 

milyen irányban halad keresztül rajtuk. Az általánosan használt kialakítás a radiális válto-

zat, csőbúvárszivattyúknál a fél-axiális megoldás.

A szivattyú a hajtására fordított mechanikai munkát alakítja át a folyadék helyzeti, moz-

gási energiájává és nyomásban tárolt munkavégző képességgé. A szivattyúba bevezetett 

energia a nyomóoldalon távozó víz összenergiáját növeli. Ha a nyomóoldal és a szívóoldal 

egységnyi súlyra vetítetett összenergiáinak képezzük a különbségét, akkor kapjuk meg a 

szivattyú szállítómagasságát (H). 

A vízfelszín fölött magasan elhelyezett szivattyúval azonban nem tudjuk felszívni a vi-

zet, mivel azt a létrehozott vákuum hatására a légköri nyomás préseli fel abba a térbe, 

ahol szívással kisebb nyomást létesítettünk. Azt a magasságot, amelyre a légköri nyomás 

16. ábra Radiális centrifugál szivattyú

Járókerék

Nyomóvezeték csatlakozás

Szívóvezeték
csatlakozás

Fagytalanító
nyílás

Örvénycsatorna

Tengelytömítés

Feltöltő
nyílás
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– ideális esetben – valamely fo-

lyadékot képes felnyomni, légköri 

nyomásmagasságnak nevezzük és 

B-vel jelöljük (17. ábra). Víz ese-

tén ez az érték maximum 10 m 

lehet. A  tengerszint felett minél 

magasabbra megyünk, a B értéke 

csökken. A  tényleges szívómagas-

ság a fellépő súrlódási veszteségek 

(belépési ellenállás, lábszelep, cső-

vezeték, könyökidom vesztesége) 

következtében tovább csökken. 

A  gyakorlati szívómagasság nem 

lépi túl a 7 m-t, az optimális érték 

3 m. A szívási mélység növekedése 

drasztikusan csökkenti a szállított 

víz mennyiségét. A  talajvízre tele-

pített szivattyúknál gyakran előfor-

dul, hogy a tavasszal jól üzemelő 

szivattyú nyár végére nem hozza a 

szükséges mennyiséget, a szivattyú 

zajossá válik. A  jelenség legtöbb 

esetben a talajvíz süllyedése, a szívási mélység növekedése miatt következik be. A szívási 

határ elérését jelzi a víz „gázosodásának” hívott parajelenség, mely valójában a kavitáció 

megjelenése. A hiba megszüntetésére legjobb módszer a szivattyú lesüllyesztése.

A szivattyú üzemi jellemzői azok az adatok és összefüggések, amelyek a szivattyú üze-

mi tulajdonságait tükrözik. Ezen adatokat célszerű minden egyes szivattyú beépítésekor 

figyelembe venni. 

A szivattyúk üzemének legfontosabb jellemzői: 

A valóságos térfogatáram: (Q) a szivattyún ténylegesen időegység alatt átáramló folya-

dékmennyiség, a volumetrikus veszteséggel kevesebb, mint az ideális esetben [l/sec, l/

perc, m3/óra]. A megengedett eltérés a katalógus értéktől ! 9 %.

A valóságos szállítómagasság: (H) a szivattyún átáramló folyadék energiájának növeke-

dése, mértékegysége [m]. A megengedett eltérés ! 7 %.

Bevezetett teljesítmény: (P1 Pt; Pö; Pb). A hajtómotortól a szivattyúnak átadott teljesítmény: 

      Pö= Ph/η [kW, W].

Háromfázisú motorok teljesítménye:  

,

,cosP U I kW W3

3 1 732

# # # {=

=

6 @

17. ábra A centrifugál szivattyú szívó- és szállítómagassága

A pont

B pont

C pont
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Hasznos teljesítmény: (Ph). A szivattyúból a folyadéknak átadott teljesítmény [kW, W]. 

P g Q H Wh # # #t= 6 @

a t # g tagok értéke: 2,72 

Q dimenziója: m3/óra 

H dimenziója: m

Hatásfok:  a hasznos teljesítmény és a bevezetett teljesítmény hányadosa. 

Szívóképesség, vagy a belső nyomásesés, szokásos NPSH-val (Net Positive Suction Head) 

jelölni [m].

A  szivattyú fordulatszáma: (n) [1/perc]. 

A szivattyú jelleggörbéje két jellemző közötti összefüggést határoz meg. 

Ezek közül a legfontosabb a fojtásgörbe (18. ábra), amely a szállítómagasság és a folya-

dékszállítás közti összefüggést határozza meg állandó fordulatszámon. A görbéről leol-

vasható, hogy a kívánt H1 magasságra a szivattyú mennyi Q1 folyadékot szállít időegység 

alatt. 

A katalógusban látható Q értéke ± 9 %, a H értéke ± 7 %-al térhet el a szabvány szerint 

a tényleges mérés eredményétől. Ez meglehetősen tág tartomány a tervező részére, ezért 

a „nagyobb jobb” elv alkalmazása racionális döntés a választás során.

A szivattyú jellemzői között fontos a teljesítmény helyes értelmezése. Azonos motor-

teljesítmények mellett nagyon eltérő jelleggörbéjű szivattyúk találhatók. Mint a hasz-

nos teljesítmény ismertetésénél látható, a vízszállítással és emelőmagassággal egyene-

sen arányosan nő a teljesítmény. Állandó teljesítményfelvétel esetén a két utóbbi érték 

fordítottt arányú változása figyelhető meg. Ha növelem a vízhozamot, úgy csökken az 

emelőmagasság és fordítva.

18. ábra A szivattyúk üzemének legfontosabb jellemző görbéi
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A kereskedelmi forgalomban a vízszállítást általában szabad kifolyás mellett adják meg, 

ezért minden esetben meg kell győződni, hogy a megkívánt nyomás mellett mennyi az 

adott szivattyú szállítása.

Szivattyú munkapontjának módosítása

A szivattyú üzemében előállhat olyan helyzet, amikor a vízkivétel nem az optimális mun-

kapontban méretezett értéknek megfelelő. A módosításra a következő megoldások adnak 

lehetőséget.

Fojtás: A szivattyú után elzárószerkezetet, gyakorlatilag ellenállást építünk be a veze-

tékbe és ezzel szabályozzuk a vízáram jellemzőit. A zárással csökkentjük  az átfolyó víz 

mennyiségét, emeljük a szivattyú belső nyomását. A motor által felvett energia csökken. 

A szivattyú üzemeltetése tartósan zárt szeleppel gőz képződéséhez vezethet, mely káro-

síthatja a szerkezeti elemeket.

Megkerülőág: A szivattyú szívó- és nyomóvezetéke közé építünk be elzárószerkezetet. 

A szelep nyitásával növeljük a szivattyún átfolyó víz mennyiségét, csökkentjük a szivattyú 

belső nyomását. A motor által felvett energia növekedni fog.

Fordulatszámszabályzás: A szivattyú munkapontjának folyamatos áthelyezése a leg-

jobb megoldás változó Q és H igényű használat esetén. A  beépített aszinkron motor 

fordulatszáma pólusainak számától és a tápfeszültség frekvenciájától függ. A frekvencia 

megváltoztatására több módszer ismert, általánosan az impulzus modulációs elven mű-

ködő berendezések terjedtek el.

A frekvenciaváltóval a normál hálózati (50 Hz) bekötéshez képest nagyobb motorfordu-

latszám is elérhető, ilyen felhasználás esetén feltétlenül egyeztetni kell a szivattyú gyártó-

jával. A jó minőségű frekvenciaváltóba szűrőegység van beépítve, mely nem enged zavaró 

frekvenciákat sem be, sem ki a készülékből. Az alkalmazott tűimpulzusok miatt rezonan-

cia léphet fel a motorban, mely károsíthatja a vezetékek szigetelését. A frekvenciaváltókat 

digitális, analóg jelekkel, vagy valamilyen szabványos ipari kommunikációs vonalon lehet 

vezérelni. Frekvenciaváltóval lehetséges kis teljesítményű (P<4 kW) háromfázisú moto-

rok használata egyfázisú hálózatról. Az indulás pillanatában jelentős áramot vesznek fel 

beépített kondenzátoruk feltöltéséhez. 

A szivattyúgyártók a frekvenciaváltóhoz a fordulatszám függvényében adják meg Q-H 

jellemzőket, az alkalmazható legkisebb frekvencia kb. 25 Hz.

Előnyök: kisebb energiafogyasztás (mely akár az 50 %-ot is elérheti), teljes elektronikus 

védelem (túláram, fáziskiesés, fázis-, földzárlat), hosszabb szivattyú élettartam, kényel-

mes kezelés (üzemelés statisztika, hibajegyzék). Lehetőség van az indítás - leállítás idő-

tartamának állítására, ezzel a vízütés kiküszöbölésére, kút védelmére. Nyomástávadóval 

állandó nyomás tartható fenn a vezetékben.

Tipp: A felszíni szivattyú üzemeltetésében tapasztalható zavarok többsége a szívócsővezeték 

helytelen elkészítésére vezethető vissza. A szívócsőben a megengedhető folyadékáramlási se-

bességet 0,7-2,0 m/s határok között célszerű megválasztani, és a kavitáció elkerülésére a szí-

vómagasságot minél kisebbre kell választani. A szívócső végére lábszelepes szívókosarat kell 
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szerelni, mely  biztosítja a szívócső állandó töltöttségét és megakadályozza nagyobb, szilárd 

szennyeződések beszívását, melyek rongálják a szivattyú járókerekét. Kerülni kell könyök 

elhelyezését 6xd távolságon belül és légzsákok keletkezését a szivattyú előtt. 

A szivattyú szívóképessége a szívócsonkjára vonatkozik és nemcsak a geodétikus szívó-

magasság terheli, hanem a szívócső, szívóakna teljes vesztesége és a belépési veszteség is.

A nem önfelszívó szivattyút nem szabad szárazon és légtelenítés nélkül indítani. 

Az önfelszívó szivattyú házát fel kell tölteni vízzel, az önfelszívás csak a szívócsőre vonat-

kozik.

A szivattyút ne üzemeltessük zárt nyomóoldallal vagy kis vízszállítással, mert ilyen eset-

ben a fellépő súrlódási veszteség melegíti a szivattyúházban levő folyadékot, mely esetleg 

fel is forrhat. Leállításnál zárjuk a nyomóoldalt a motor kikapcsolása előtt.

Két vagy több szivattyút csak akkor lehet sorosan vagy párhuzamosan üzemeltetni, ha 

üzemi jellemzőik (Q, H) ezt lehetővé teszik. 

Soros kapcsolás esetén, azonos térfogatáram mellet, az emelőmagasság (H) a beépített 

darabszámmal többszöröződik. 

Párhuzamos kapcsolás esetén, azonos emelőmagasság mellett, a térfogatáram (Q) a beépí-

tett darabszámmal növekszik. Mivel a nyomóvezetékben az ellenállás a sebesség négyzeté-

vel nő, így a Q növekménye nem lineáris. Gyakorlati szempontból négynél több szivattyú 

üzemeltetése azonos nyomóvezetékre nem kívánatos. Az egyes szivattyúk nyomóágába 

visszacsapó szelep beépítése szükséges, hogy elkerüljük valamely egység leállás során a víz 

visszaáramlását.

Szivattyúzásnál a víz kémhatása 8 pH alatt, az úszó vagy lebegtetett ásványianyagtartalom 

5 000 g/m3 alatt, hőmérséklete az öntözési céllal és a levegő hőmérsékletével összhangban 

4-30 °C között legyen. Az öntözővíz minőségének javítását mechanikailag a hálózatba 

jutás előtt, kémiailag az utolsó vízkivétel előtt kell elvégezni.

A szivattyú telepítésénél törekedni kell arra, hogy a terület súlypontjában legyen elhelyez-

ve, mert a nyomásveszteség, ezáltal a csőhálózat költsége lényegesen csökkenthető. 

A telepítésnél ne szűkítsük sem a szívó-, sem a nyomóágat, mert ez a szivattyú teljesítmé-

nyének csökkenésével jár. Szűkítés esetén a csővezeték nem képes szállítani a gépkönyvben 

megadott mennyiségű vizet, fölöslegesen vásároltunk teljesítményt, melynek üzemeltetése is 

drága. A gyártók általában mindkét oldal bővítését javasolják, általános szabályként elfogad-

ható, hogy mindkét oldalra legalább egy nominális mérettel nagyobb vezetéket építsük be.

A szivattyút üzemeltethetjük elektromos motorral, melynek különböző előnyei vannak a 

robbanómotorokkal szemben. Ha az elektromos hálózat kiépített, úgy a beruházási költ-

ség kicsi, a villamos energia átalakítása hatékony (85-90 %). A motor kevés karbantartást 

igényel, hosszú életű, sokféle teljesítményváltozatban kapható, jól automatizálható. Üze-

me tiszta, csendes, kicsi a rezgése. Hátránya a rögzített üzemeltetési hely és az állandó 

forgási sebesség és vízszállítás, így csökkenő fogyasztás esetén a nyomóágat szűkíteni kell, 

vagy speciális elektronikát kell alkalmazni. 

Az egyfázisú motornál az indításhoz segédfázisú kondenzátor beépítése is szükséges. En-

nek értéke motoronként változó, nemcsak a felvett teljesítmény határozza meg nagyságát.

A  3 fázisról üzemelő motor kisebb méretű, olcsóbb az azonos teljesítményű egy fázisú 
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változatnál. Ugyanakkor a beépítendő védelem (fázisfigyelés), mágneskapcsoló és ezek 

dobozolása miatt a teljes költség magasabb lesz.

A 7,5 kW feletti motorokat csillag-delta indítással működtessük, búvárszivattyúk esetén 

ehhez mind a hat kábelvéget fel kell hozni a felszínre. 

Áramfejlesztőt használva fogadjuk el azt a szabályt, miszerint az áramfejlesztő névleges 

teljesítménye legalább kétszerese legyen a motor teljesítményének. 

A robbanómotorok előnye az áttelepíthetőség és a szállított vízmennyiség rugalmas vál-

toztatási lehetősége a fordulatszám függvényében. Az olcsóbb üzemeltetés miatt a gázolaj-

jal működő motort részesítsük előnyben.

A szívattyú típusai

A kereskedelmi forgalomban változatos kialakítású, gyártójú elektromos és robbanó-

motoros centrifugál szivattyú kapható. A szivattyúház vastagsága utal a vízszállításra, a 

vastagabb házúak nagyobb vízmennyiséget szállítanak, a nagyobb átmérőjűek magasabb 

nyomást hoznak létre azonos motorteljesítmény esetén. Az erőleadótengelyről (TLT) 

hajtott szivattyúkat kerekes hordozókocsira szerelve lehet a traktor után kapcsolni. Az 

erőleadótengely és a szivattyú meghajtó csonkja közötti kapcsolatot kardántengely biz-

tosítja. A választható áttételek optimális motorfordulatszám beállítást tesznek lehetővé 

540 ford./perc és 1100 ford./perc esetén is. A vízhozamok 12-1020 m3/h, a manometrikus 

emelőmagasság 7-105 m között választhatóak, az igényelt teljesítmény 13-97 LE közötti. 

Búvárszivattyúból alkalmazási területek szerint többféle kialakítás létezik.

A csőkútszivattyút a kútba eresztik, így akár 200 m-es mélységből is kiemelhető a víz. 

Az emelőmagasság növelésére több centrifugál szivattyút kötnek sorba, ezek száma elér-

heti a 32 darabot is (19. ábra). Meghajtása történhet víz alatti elektromos motorral, ennek 

a típusnak a legkisebb átmérője 2 ½” melyhez 100 mm belső átmérőjű kutat kell fúrni. 

A vásárlásnál a jobb minőségűt részesítsük előnyben, mivel meghibásodás esetén az egy-

ség kiemelése nehéz és az elektromos motor javítása drága. A búvárszivattyú hűtését a 

csőfal és a motor között áramló víz biztosítja, ezért soha ne telepítsük a szivattyút a kút 

szűrőzött részébe. Ugyancsak külön méretezést igényel a motor, ha a kút átmérője nagy. 

A búvárszivattyúk telepíthetőek tartályba is, ekkor egy hűtőpatronba kerülnek beépítésre. 

A szivattyút forgathatjuk a felszínről egy függőleges hajtótengely alkalmazásával. A ten-

gely forgatását traktor erőleadó tengelyéről, robbanó motorról szíjhajtással, vagy elektro-

mos motorral oldhatjuk meg, a legkisebb szivattyú átmérő 4”. Használata előnyös olyan 

helyeken, ahol a felszíni szivattyúk már nem alkalmazhatók és nincs elektromos áram. 

A kút fúrásánál követelmény a teljesen függőleges kialakítás. A szivattyúfej betonaljzaton 

álló fém alapzaton helyezkedik el, tartja az egymásra épített kitermelőcsöveket a belül 

elhelyezkedő tengellyel és a kiömlő csonkot. A meghajtómű lehet szöghajtás, szöghajtás 

gyorsító áttétellel, vagy elektromos motor esetén egyszerű reteszes csatlakozás. Hűtését 

a felszívott víz átvezetése adja. A csőtagok hosszúsága 4 m, a csatlakozásoknál csapágy 

tartja a hajtótengelyt. 

Speciális kialakításúak az aknakút szivattyúk. A szivattyú az alsó részen helyezkedik el, 

a hajtó villanymotor felül szerelt. Az elrendezésnek köszönhetően szinte a kút fenekétől 
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kiemelhető a víz, melynek mennyisége a kútgyűrűk átmérő-

jét figyelembe véve jelentős lehet. A  motor hűtését a palás-

ton belül áramló víz végzi. Egyfázisú villanymotor esetében 

a hőkioldó relét a házba építik, így az üzemeltetés biztonsá-

gos. Aknakutakban lehetőség van olcsó úszó szintkapcsolók 

elhelyezésre, melyeket gyakran egybeépítenek a szivattyúval. 

A hőkioldó relével és szintkapcsolóval szerelt szivattyúk üze-

meltetése nagyon biztonságos.

A  zagy-, vagy szenyvízszivattyúkat magas szilárdanyag tar-

talmú víz szállítására tervezik, ezért járókerekük nyitott, ennek 

következtében emelőmagasságuk kicsi. Az ipari változat lehet 

vágókéssel szerelt és nagy H teljesítményű. A barkácsboltokban 

kapható gyártmányok szórófejes öntözésre alkalmatlanok.

A mélyfelszívó (injektoros) szivattyú a felszínen telepített és 

8 m-nél nagyobb mélységből is képes a vizet felhozni. A szí-

vófejet lábszeleppel látják el, hogy a rendszer vízzel feltölthető 

legyen. A sugárszivattyú kismértékben önfelszívó, mely azt je-

lenti, hogy a folyadékfelszín felett 2-3 m-rel magasabban elhe-

lyezett szívófej képes a szállítás megindítására. Ez a szivattyú 

érzéketlen a  kisebb szennyeződésekre. Azonos motorteljesít-

ményű centrifugál szivattyúnál kevesebb vizet szállít és na-

gyobb átmérőjű kútra van szükség a telepítéséhez, így helyette 

a búvárszivattyú üzemeltetése javasolható. 

A  szivattyú szükséges manometrikus emelőmagasságának 

meghatározásához a következő számítás ad segítséget: 

a. nyomóoldal

2,5 bar, a szórófej üzemeltetéséhez szükséges nyomás,

 0,1 bar  a szórófej a szárnyvezeték fölött 1 m magasan he-

lyezkedik el,

0,2 bar mivel a szórófej 2 m-rel magasabb emelkedőn áll,

0,1 bar a vízszállító cső könyökidomjának ellenállása,

0,2 bar a 20 m3/h teljesítményű szűrő ellenállása,

0,5 bar a nyomásszabályozó ellenállása,

0,3 barral nő a szűrő ellenállása berakódás után, mikor a tisztítás esedékes,

0,3 bar a csőhálózat vesztesége,

4,2 bar a szükséges nyomás a szivattyúnál

b. szívóoldal 

0,1 bar a szívóoldal szerelvényeinek nyomásvesztesége,

0,6 bar az üzemi vízszint 6 méterre van a szívócsonk magasságától.

Szükséges összes manometrikus emelőmagasság: 4,9 bar azaz 49 m.

19. ábra Csőkútszivattyú

Talpcsapágy

Tekercs

Forgórész

Járókerék

Szűrőrács

Diffuzor

Visszacsapó-
szelep

Nyomócső-
csatlakozás

Tágulási tér
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Elektromos szivattyúmotorok védelme  

A  szivattyú motorárama és üzem-

állapota közt szoros összefüggés 

van. A  mért áramerősségből lehet 

látni, hogy jól működik a szivattyú, 

következtetni lehet az üzemzavarra 

és annak okára (20. ábra).

Tervezéskor csak sejteni lehet, 

hogy a szivattyú mekkora áramot 

fog felvenni. Nem biztos, hogy a 

motor adattábláján szereplő értéket 

mérjük, mert az függ az üzemi kö-

rülményektől is.

A motorvédelem funkciói

Fázishiány: Egy fázis hiánya esetén 

a motor forog és erősen melegszik, 

ennek következtében a tekercselés 

szigetelése hamarosan elég. Az elekt-

romos őr mindhárom fázisvezetőben egy áramváltóval ellenőrzi a tekercsáramok meglétét. 

Ha hiányzik egy fázisáram, letiltja a szivattyút. A modul egy óra múlva megpróbál regene-

rálódni. Újra indítja a szivattyút és bekapcsolva marad, ha közben megszűnt a fázishiány. Ha 

nem szűnt meg, akkor ismét kikapcsol és többé nem próbálkozik. 

Kis motoráram: Előfordul, hogy a szivattyú nem szállít vizet, mert a nyomócső elfagyott, 

zárva felejtenek egy szelepet, nem kapcsol ki a nyomáskapcsoló. A szívókosár szennyező-

dése, a szárazonfutás szintén csökkenti a vízhozamot. A szívó és a nyomó oldal rendelle-

nességeire egyaránt jellemző, hogy a szivattyú kevesebb munkát végez, csökken a motor 

energiaigénye. Az elektromos őr folyamatosan méri a motoráramot és összehasonlítja az 

üzembehelyezéskor mért értékkel. Ha a csökkenés elér egy előre beállított értéket (82 %), 

akkor kikapcsolja a szivattyút. Túlméretezett szivattyút gyakran lefojtanak, hogy a kiter-

melt víz összhangban legyen a kúttal. Ez közel állhat a „dugulás” állapothoz, ilyenkor ki 

kell próbálni, hogy hatásos-e a dugulás elleni védelem. Ha a nyomócsőben lévő szelepet 

lezárják, a nullszállítás közelében meg kell állnia a szivattyúnak.

Nagy motoráram: Homokos víz, csapágykopás, lapátok sérülése, csőtörés miatt megnő 

a szivattyú energiaigénye. Az elektromos őr folyamatosan méri a motoráramot és ösz-

szehasonlítja az üzembe helyezéskor mért értékkel. Ha az áramnövekedés elér egy előre 

beállított értéket (120 %), akkor kikapcsolja a szivattyút. 

Gyakori indítás elleni védelem: A  búvárszivattyúk zömét óránként legfeljebb húszszor 

szabad indítani. Ez azt jelenti, hogy két indítás között legalább 3 percnek el kell telni. 

20. ábra A szivattyú jellemző áramfelvételei
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Kis légtartály, membránhiba, levegőhiány gyakori indítást okozhat. Az elektromos őr a 

3 percnél rövidebb pihenő időt megjegyzi. Egymást követő tíz alkalommal engedi el a 3 

percnél rövidebb pihenést, tizenegyedszer már nem indít. 

Kötelező pihenő: A készülék a bekapcsoláskor nem indul azonnal, csak a kötelező pihenő 

lejárta után. A kötelező pihenő változtatható paraméter. Hasznos ez a funkció akkor, ha a 

hálózati feszültség ki/be kapcsolgat (pl.vihar), valamint akkor, ha a csőhálózatban tartani 

kell a nyomáslengésektől.

Elektromos őr alkalmazásával lehetőségünk van a szivattyú védelmére. Felszerelés után a 

készülék árambeállítás üzemmódban van. A szivattyú beüzemelésekor ezt kell használni. 

Ilyenkor a modul méri az áramot, de nem foglalkozik vele, hogy az jó vagy rossz. Lehe-

tőséget ad arra, hogy beállítsák a vízhozamot, a nyomáskapcsolót. Ha minden rendben 

van, a szivattyú üzemszerűen működik, akkor egy gomb megnyomása közben lemásolja a 

motoráramot. A készülék ezt tekinti 100%-nak, az ettől eltérőt hibásnak. A döntést, hogy 

jó-e a motoráram, a beüzemelést végző személy hozza meg a beállítás során mért áram 

értéke alapján.

Áramlás érzékelők:

Az áramlás érzékelőket arra tervezték, hogy a 

szivattyú üzeme biztonságos, a be- kikapcsolása 

automatizált legyen. Az átömlő folyadék nyo-

másváltozását (a csapok nyitása-indítás vagy zá-

rása-leállítás) és az áramlás megszűnését figyelve 

az egység leállítja a szivattyút, ezáltal megvédi a 

károsodástól.

Az egység olyan vizes rendszerekhez használ-

ható, ahol a víz nem tartalmaz semmiféle üledé-

ket. Ha ez nem lehetséges, akkor szűrőt kell elhe-

lyezni a berendezés beömlő nyílása elé. 

Tipp:
■  Szivattyút ne rutinból válasszunk, mindig ellen-

őrizzük az elvárt jellemzőket a katalógusban.

■  Munkapontot a Q-H görbe középső harmadá-

ból válasszunk, mert ez lehetővé teszi a szivaty-

tyú alkalmazkodását a rendszerbe.

■  Számítsunk 5 % többletet a járókerék későbbi kopására.

■  Számítsunk 5 % biztonsági többletet a szivattyúk adatainak esetleges szórása miatt.

■  Ellenőrizzük a csatlakozó elektromos hálózat teljesítményét. Ez korlátozhatja a beépít-

hető teljesítmény nagyságát.

■  Mindig szereljünk fel védelmet, mert csak így érvényesíthetjük garanciális igényünket.

21. ábra Az áramláskapcsoló bekötése mágnes-
kapcsolóval 1 kW teljesítmény felett, vagy 
3 fázis esetén.

L1

L2

L3

N

T

ké
k

fe
ke

te

sá
rg

a
-z

ö
ld

sárga-zöld

fekete

kék

mágnes relé

Szivattyú

d



T ó t h  Á r p á d :  Ö n t ö z é s i  p r a k t i k u m7 2

... az Aláírás garancia!

■  Rögzítsük a szivattyút, mert így kisebb a rezgésből eredő kopás.

■  Az elektromos hálózat kiépítésekor méretezzük a vezetékrendszert, búvárszivattyúk ese-

tében nagy távolságok áthidalásáról lehet szó.

■  Búvárszivattyúk táplálására gumikábelt használjunk, melyet gyantás zsugorcsővel told-

junk. A gumikábelt rögzítsük a kitermelőcsőhöz.

■  Búvárszivattyúk függesztésére alkalmazzunk rozsdamentes kötelet és szerelvényeket.

4.3. CSŐVEZETÉKEK ÉS CSATLAKOZÓ IDOMAIK

A csővezetékek és szerelvények csatlakoztatása

1. Oldhatatlan kötések

a. Hegesztés

A vas, alumínium, PE, PP csöveket hegesztéssel is csatlakoztathatjuk. A műanyag csöve-

ket hegeszthetjük saját anyagukból (tompahegesztés), vagy előregyártott idomok segítsé-

gével (tokos hegesztés, fűtőszálas fitting). 

A műanyag csövek hegesztésére az alábbi módszerek használatosak: 

Tokos hegesztés során a cső külső átmérőjével egyező belső méretű idomot építünk be a 

vezetékbe. A cső külső és az idom belső felszínét méretezett, teflon borítású idompárral 

melegítjük fel a szükséges (kb. 205-230 °C) hőmérsékletre. Használata előnyös tekercs-

ben szállított csövek esetén, mivel azok általában nem körkörös keresztmetszetűek, de a 

hevítőelemben felveszik a szabályos alakot. Kicsit túlméretes cső esetén is használható 

20-110 mm átmérőkben. 

A gyakorlatban sűrűn előfordul, hogy a túlhevítés miatt a csőfal legyengül és a két elem 

egymásba szorításakor a cső vége deformálódik (rózsásodik), csökkentve az átfolyási ke-

resztmetszetet. Különösen gond ez szennyvízvezetékek esetén, ahol a szállított szilárd ré-

szecskék itt fennakadnak és eldugítják a csövet. 

Tompahegesztés esetén a csővégek felszínét melegítjük és préseljük egymáshoz. Itt min-

den esetben befogószerkezet használata szükséges a megfelelő nyomás létrehozásához. 

A szakszerűen elkészített varrat erősebb a cső falánál. Nehézkesen alkalmazható tekercs-

ben szállított csövek esetén, mert azok végei oválisak. Alkalmazásában átmérőkorlát 

nincs. 

Fűtőszálas (elektrofúziós) hegesztés esetén az idomba épített fűtőszálak (elektrofitting) 

melegítik fel a csövet a kötés létrehozásához szükséges hőmérsékletre. A kötés kalakítása 

egyszerű, de speciális hegesztőgépet igényel. A kereskedelmi forgalomban kapható csö-

vekhez rendelkezésre állnak a megfelelő átmérőjű idomok. Ez a módszer előnyösen hasz-

nálható javítások, utólagos leágazások készítése esetén, mikor kicsi a munkaárok mére-

te. A tokos hegesztés során előforduló „rózsásodás” elkerülésére napjainkban az ivó-, és 
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szennyvíz hálózatokban terjedőben levő módszer. A kötőelemek ára miatt a legdrágább 

építési megoldás.

A fenti módszerekkel készített kötés szilárd, megbízható, nem bontható, ami szántóföldi 

alkalmazás esetén megnehezíti a rendszer illetéktelenek általi szétszerelését. Alkalmazá-

suk nagytömegű, vagy üzemi körülmények között végezhető kötés esetén gazdaságos.

b. Forrasztás

Vas, rézcsöveknél alkalmazható módszer. A  lágyforrasztás ón forraszanyaggal, elektro-

mos hőlégfúvót, vagy PB gázlángot használva a melegítéshez, könnyen elvégezhető.

c. Ragasztás

A  PVC csövek kötésénél használt módszer. A  sima végű csövek toldása ragasztással 

történhet, a ragasztószer neve: Vinilfix. Ragasztás előtt a felületet gondosan zsírtala-

nítsuk, tisztítsuk meg denaturált szesszel átitatott törlőkendővel. A ragasztóval bekent 

felületeket gyorsan egymásba kell tolni. A megbízható kötés jele, ha a ragasztó körben 

kitüremkedik a két idom között. Ezt követően a kötést csavarásnak, nagyobb mecha-

nikai igénybevételnek 30 percig nem szabad kitenni. A nyomáspróba 20 °C-on 8 óra 

elteltével végezhető el. 

2. Oldható kötések

a. Menet

A menetek közé tömítőanyagot kell elhelyezni a vízzárás eléréséhez. Fém csövek esetén 

jól ismert a kenderkócos tömítés. A könnyebb összehajtáshoz alkalmazzák a faggyút a 

kender felszínén. Ez egyben tartja az elemi szálakat, tartósítja a kender anyagát. A mene-

teket érdemes tengelyirányba „meghúzni“ fémfűrészlappal, mert az így keletkező bordák 

megakadályozzák a kender elfordulását. 

Műanyag idomokhoz nem alkalmas a kender, mert roncsolja a meneteket, duzzadása szétsza-

kíthatja az idomot. Műanyag kötőelemek tömítéséhez teflonszalagot használjunk. Kis súrlódás 

miatt a meneteket könnyen teljes hosszúkig behajthatjuk, ez azonban BSPT, kúpos meneteknél 

könnyen az idom szakadásához vezethet. Nagyobb átmérőknél célszerű a meneteket Gumiám 

pasztával feltölteni és erre tekerni a teflonszalagot.

Műanyag- és fémcsövek menetes csatlakozása esetén a fém cső legyen a belsőmene-

tes, ebbe hajtsuk be a műanyag idomot. Ezzel elkerülhetjük a műanyag idom szét-

hasadását.

Metrikus menet. A csavarok általánosan használt menetezése. Mértékegysége milliméter 

(mm). A csavarok feje alá használjunk lapos, a csavaranyák alá rúgós alátétet. A csavarok 

hajtását a fej forgatásával végezzük.

BSP menet. Angol eredetű, általánosan használt csövek menetezésére Európában. Mér-
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tékegysége a coll (“). Amennyiben a menetek átmérője növekszik, a menet kúpos, úgy ez 

BSPT jelű.

NPT menet. Az USA-ban használatos menettípus. A parköntözésben véletlenül bekerül-

het ilyen menetezés, hazai forgalomban nem kapható ilyen kötőelem. A menetek mindig 

kúposak (T, tapered). Az ½” és ¾” NPT menet megegyezik a BSP mérettel.

ACME menet. Az USA-ban használt trapéz menettípus. Nagyobb keresztmetszetek ese-

tén használt, egy száron lehet 2, 4 menetkezdés is. Egyes golf szórófejek esetén választható 

kötésopció.

b. Perem (karima)

A karimákat mindig párban használjuk. A lapos karima belső furatába helyezzük a csövet 

és ott valamilyen módszerrel (hegesztés, menet, ragasztás) rögzítjük. A  peremek közé 

tömítőlapot kell  beépíteni. Gumilap esetén a szövetbetétel erősítettet válasszuk, mert ez 

jobban ellenáll a nyomásnak. 

A világon többféle szabvány alapján gyártják őket, melyek egymással nem csereszabato-

sak, így mindig meg kell győződni az alkalmazott típus méreteiről. A méret megadása 

Európában a DN (diameter nominal), hazánkban NA (nominális átmérő) szám, a nyo-

másfokozat a PN (pressure nominal) szám alapján történik. 

Különböző nyomásfokozatban gyártják őket, ez a lapvastagságon túl az összefogó csa-

varok számának, vastagságának növekedésével is jár. Az eltérő nyomásfokozatú  elemek 

egymással nem mindig párosíthatók. A  PN6 nem csatlakoztatható a PN16 idomhoz. 

Egyes szivattyúk szívóoldala PN6, míg a nyomóoldal PN16 peremmel gyártott, ami meg-

nehezíti az építő dolgát, ha nem mellékelnek megfelelő ellenkarimákat a szivattyúhoz. 

Minden esetben rá kell kérdezni, hogy az ellenkarimák tartozékai-e a szivattyúnak, vagy 

külön kell megrendelni azokat. 

A peremek közé különféle szerelvényeket építhetünk be, melyek kis helyet foglalnak el és 

könnyen cserélhetők (pillangó-, visszacsapó szelep). 

Többféle kialakítása van. A  hegtoldatos karima egyik oldalán kiemelkedés van, mely 

megkönnyíti a cső rögzítését hegesztő varrattal. 

A menetes karima belsejébe rögzíthetjük a szintén menetes csővéget. 

A laza karima egy fix perem mögé helyezett újabb karima, mely lehetővé teszi a csavarfu-

ratok könnyebb illesztését. Főleg vas-műanyag átmenetek között alkalmazzák. 

A vakkarima egy csavarfuratokkal ellátott lap, melynek feladata a csővég lezárása. 

c. Victualic kötés

Előnyös tulajdonsága, hogy kismértékű szögeltérést megenged a csatlakoztatott elemek 

között és könnyű a szerelése. A két speciális csővégre félkör alakú pántokkal szorítjuk 

össze a tömítő elemeket.

d. Hollanderes kötés

Egyesíti a peremes és a menetes kötések előnyeit. A perem mögött forgó anya könnyen 

létrehozható, erős kötést biztosít a másik csővégen kiképzett menettel. A két vég között la-
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pos tömítés, vagy O gyűrű adja a vízzárást. Használata akkor előnyös, ha valamely elemet 

a jövőben várhatóan ki kell cserélni a rendszerből. A hollanderes csapot úgy építsünk be, 

hogy a víz útját zárhassuk szereléskor.

Műanyag csövek csatlakozó idomai

A  csatlakoztatásra, összekötésre különböző 

típusú csatlakozó elemeket használhatunk fel, 

melyek felhasználják a műanyag rugalmassá-

gát, vagy puhaságát. 

Legegyszerűbb a PE csövekhez használt bor-

dás csatlakoztatás (22. ábra). Ennek kialakí-

tása olyan, hogy a csatlakozó idom palástján 

háromszögprofilú bordák helyezkednek el, 

melyre az anyag rugalmasságát kihasználva 

szoríthatjuk fel a csövet. 2 bar nyomásig al-

kalmazhatók. Bontásához vágjuk el a csövet 

az idom előtt, mivel az nyúlása miatt még 

egyszer nem használható fel rögzítésre. 

A  bordás csatlakozó speciális változata a 

23. számú ábrán látható. Ezen egy mozgó szí-

nes csúszógyűrűt találunk, mely a test kúpos 

pályáján mozog. Húzás esetén a gyűrű a kúp 

alapja felé mozog, átmérője ezért növekszik 

és erősen belevág a cső belső falába. A húzás 

megszűnte után a gyűrű a palást csúcsa felé 

mozog, az átmérő csökken, így kiküszöböl-

hető a csőfal folyamatos feszítése, mely annak 

tágulásához, a kötés gyengüléséhez vezet.

A  szorítógyűrűs bordás csatlakozó esetén 

(24. ábra) a cső bordás kúpra nyomható fel, 

melyen a rögzítést záróanya biztosítja a tágu-

lás ellen. Első lépésként csavarjuk le az idom-

ról az anyát és megfelelő irányban húzzuk a 

csőre, majd a csövet nyomjuk fel a bordákra, 

de ne ütközésig, hogy az anya felkapatásához 

tudjuk mozgatni a csövet az idomon. Ennek akkor van nagy jelentősége, ha a csövet nem 

sikerült a tengelyirányra merőlegesen elvágni. Ezt követően az anyát csavarjuk fel. A szo-

rítógyűrűs csatlakozás hátránya, hogy az idomok nem használhatók minden nyomás-

fokozatú cső esetén, tekintettel az eltérő falvastagságra. Így a 10 bar nyomásra tervezett 

idom nem szorítja eléggé a 6 bar nyomásfokozatú csövet, a tömítés nem lesz kielégítő. 

A 40 mm-nél nagyobb átmérőjű csövek fala merev, a cső csak melegítés után szorítható 

fel, de a tömítettség nem mindig lesz kielégítő. 10 bar nyomásig használhatók. A kötés 

24. ábra Szorítógyűrűs bordás csatlakozó

23. ábra Csúszógyűrűs bordás csatlakozó

22. ábra Bordás csatlakozó
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bontásához az idom előtt vágjuk el a csövet, 

majd a záróanya letekerése után távolítsuk el 

a csőmaradványt a bordákról.

A  tömítőgyűrűs gyorscsatlakozók (25. 

ábra) használata egyszerű és talajba építve 

biztonságos. Üvegházi körülmények között a 

felmelegedő PE cső veszít szilárdságából, így 

kicsúszhat a kötésből, ilyen helyen biztonsá-

gosabb a szorítógyűrűs megoldás. A termék-

skálában megtaláljuk a legkülönfélébb célok-

ra alkalmas elemeket is. Rendelkezésre állnak 

a külső és belső menetes egyenes- és könyök-

csatlakozók, egyenes összekötők és szűkítők, 

tokos és menetes T idomok. A tömítést a záróanya és az idom között elhelyezett külön-

böző profilú gumigyűrű végzi, mely a cső kismértékű deformációját képes kiegyenlíteni.

A csővég külső peremét 45°-ban törjük le, a tömítőgyűrűt valamilyen csúszást növelő, 

vízben oldódó anyaggal kenjük be. Ez lehet káliszappan, vagy valamilyen folyékony, zsír-

oldó tisztítószer. A záróanyát lazítsuk meg, majd a csövet ütközésig toljuk be és szorít-

suk meg az anyát. A kötés megfeszítéséhez használjunk valamilyen fogót. Érdemes a cső 

palástján a szükséges hosszúságot előre bejelölni, mivel ha a záróanyát nem lazítottuk 

meg eléggé, akkor a cső csak a tömítőgyűrűig jutott, így a kötés nem elég szilárd. A tö-

mítőgyűrűs csatlakozók 16 bar nyomásig használhatók. A kötés bontásához a záróanyát 

teljesen tekerjük le az idomról, majd a rögzítést szolgáló elemet a hasítéknál feszítsük szét, 

így az elmozdítható. A rögzítés a cső külső palástján jön létre, így annak falvastagsága 

nem befolyásolja a választást. A gyakorlat szerint bizonyos falvastagság szükséges a biztos 

kötéshez. 

Növényházi körülmények között a vékonyfalú, mezőgazdasági, 3 bar nyomásfokozatú 

csöveket ezek a csatlakozók nem rögzítik biztonságosan.

A menetes csatlakoztatásra változatos méretű (1/2"-3") műanyag közcsavar, karmantyú 

vagy vegyes, külső-belső menetezésű idom kapható. Ugyancsak beszerezhetők a menetes 

könyök- és T-idomok, valamint a menetes összekötők, melyek a csövek összekapcsolását 

oldják meg menetvágás nélkül. 

Menet vágásától műanyagcsövek palástján óvakodjunk. Ha a PE 10 bar nyomásfokozatú 

csőre menetet metszünk, akkor azt csak 6 bar terhelés mellett alkalmazhatjuk. 

A menetek összehajtása előtt használjunk tömítőpasztát (Gumiám), mely a szivárgást meg-

gátolja, de a későbbi szétszerelést nem akadályozza. Tömítésre alkalmazható a teflonszalag 

is. Kenderkóc használata műanyag menetes idomok tömítésére tilos, mivel a kóc tönkre-

teszi a menetek profilját, így csökken a szilárdság, valamint a dagadása szétroppanthatja 

az idomot. Amennyiben a rendszerbe rugalmatlan elemet pl. rézcsapot is beépítünk, úgy 

számíthatunk rá, hogy kismértékű csavaró igénybevételnél itt fog a kötés kilazulni, ezért a 

teljes rendszert célszerű műanyag elemekből felépíteni. 

A megfúrós idomok vagy nyeregcsatlakozók (26. ábra) két félkör metszetű elemből állnak, 

A=szorítóanya  B=tömítőgyűrű
C=rögzítőgyűrű D=csővezeték

25. ábra Tömítőgyűrűs csatlakozó

D
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és a cső palástján helyezhetők el. Felhasználá-

si területük leágazások készítése. A  menetes 

csatlakozók általában legalább 1/2"-al kiseb-

bek a cső méreténél.  Készülhetnek műanyag-

ból vagy alumíniumból, egy vagy két oldali 

indítási lehetőséggel. A műanyagból készültek 

csatlakozója lehet külső, belső menetes, bordás 

vagy gyorskötős kialakítású.  A rögzítést csava-

rok, vagy szorító kaloda, a tömítést O-gyűrű, 

vagy gumilemez adja. A szerelés során a meg-

felelő helyen rögzítsük a csatlakozót, majd fúr-

juk meg a csövet. Nyomás alatt levő vezetékre 

is elhelyezhetők, ebben az esetben golyóscsa-

pon keresztül kell fúrni és a lyuk elkészülte 

után a leágazás zárható.

Vékonyfalú PE , vagy szalag csepegtető-

csövek (pl.: QUEEN Tape, i-Tape) csatla-

koztatására speciális szorítóanyás csatlakozó 

alkalmazható, ahol a kúpon egy tartóborda 

található (27. ábra).

Tipp:
■  A KPE 63 mm átmérőjű cső végére 2"-os menetescsatlakozót szerelve lehetőség van az 50 

mm-es tűzoltótömlő belsőmenetes Storz kapcsának rögzítésére. 

■  A KPE 63 és 90 mm átmérőjű csövekre alumínium kapcsos csatlakozópár üthető fel, ahol 

a tömítést gumigyűrű adja. A felütés során az anyapár belsejébe helyezzünk fa betétet, 

így elkerüljük a perem rongálódását. 

■  A nyomásveszteségek csökkentésére a csőcsatlakozásoknál ügyelni kell arra, hogy a be-

csatlakozás szöge a lehető legkisebb legyen, elágazásoknál a T-idom helyett az Y alakú 

idomot részesítsük előnybe, így a nyomásveszteség harmadára csökken. A szivattyúból 

kilépő víz áramlási iránya lehetőleg kis szögben térjen el a csővezetékben általánosan 

kialakult iránytól, kerüljük a nyomócsonk utáni közvetlen iránytörést. 

A csővezetékek anyagai

Az alumínium csövek kis súlyúak, könnyen kezelhetőek, felületvédelem nélkül csak a fel-

színen használhatók, vegyszerek hatására könnyen korrodálódnak. 

A gyorskapcsolású acélcsövek széles körben használtak olyan helyeken, ahol magas (>8 

bar) az üzemelési nyomás. Rozsdásodás ellen külső felületüket minden körülmény között 

védeni kell, melyre a tűzihorganyzást használják. Hordozható kivitelben átmérőjük 60, 

80, 100, 120, 150 mm. 

27. ábra Szorítóanyás csatlakozó

26. ábra Nyeregcsatlakozó
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A vízgépészet kialakításánál használnak varratos, vagy varratnélküli „fekete csöveket”, 

melyeket a szívó-, nyomóoldalon, mélykútszivattyúk kitermelőcsöveként építenek be. 

Az itt használatos DN, vagy NA megjelölés a cső belső átmérőjére vonatkozik, de nem 

azonos pontosan ezzel. A DN, NA gyakorlatilag egy jelölő rendszer, mely megmutatja, 

hogy a csővezeték elemei közül melyek tartoznak egy mérettartományba. DN50 = 2” = 

50,8 mm. Azonos DN értékű fémcsövek a falvastagság függvényében különböző külső 

átmérőjűek. 

Az acél, vagy alumínium csövek általánosan használtak felszíni nyomóvezeték kiépíté-

sére, ahol a csőtagok egymáshoz kötését kapcsos csatlakozókkal oldják meg, gumigyű-

rűt alkalmazva tömítésként. A kötés lehetőséget ad kisszögű irányváltoztatásra, a felszíni 

egyenetlenségek követésére. A kapcsos csatlakozók mérete gyártónkét változik, hazánk-

ban a Bauer és Mellini változatok az elterjedtek. A szerelvények széles választékban ren-

delkezésre állnak, így 90°, 45° ív, Y, T elágazók, bővítő- és szűkítőidomok szerezhetők 

be. A szórófejek leágaztatására előre felrakott menetes csonkok 1/2"-4" méretben, vagy 

felcsavarozható bilincsek használhatók. Tárolásuk máglyákban történik úgy, hogy a ka-

pocs anya- (F, female) és apapárja (M, male) egymást követi a sorban  és a nagyobb át-

mérőjű kapcsok túllógnak az alul elhelyezkedő 90°-al elfordított csősoron. Ha a csöveket 

egy irányba máglyázzuk, akkor soronként legalább három távtartó elhelyezése szükséges 

úgy, hogy azok egymás fölé kerüljenek. Ezzel elkerülhetjük a csövek deformálódását a 

tárolás során. 

A  fémcsövek nyomásvesztesége felületük érdessége miatt nagyobb mint a műanyag 

csöveké, (felületi érdesség érték a Hazen-Williams képlethez C=100) így a 13. táblázatban 

látható veszteségértékeket kb. 20 %-al meg kell növelni. 

Vegyük figyelembe, hogy a táblázatban feltüntetett átmérők a külső paláston mértek, 

így a nominális átmérőt a csőfalak levonása után kapjuk meg.

A   réz csövek a parköntözésben kerülhetnek felhasználásra. Az utólagosan telepített 

öntözőrendszer esetében gyakoriak az áthidalások különböző építmények felett, melyek 

réz csővel esztétikusan megoldhatóak. A csőkötéseket lágy forrasztással lehet létrehozni, 

mely tartós és elkészítése egyszerű.

Az AC  (aszbeszt-cement) cső régebbi öntözőtelepeken még megtalálható. Könnyen tö-

rik, nem bírja a hajlító igénybevételt. Javítása speciális Gibault kötéssel lehetséges.

A műanyag vezetékek telepítése napjainkban egyre nagyobb méreteket ölt. A kereske-

delmi  átmérőt minden esetben a külső átmérővel  (OD)  határozzák meg. Pl. a PE 32 cső 

esetén 32 mm a tolómérővel mérhető külső átmérő. A kötéshez használt idomok esetében 

is ugyanezt a méretválasztékot alkalmazzák. 

A  hasznos átmérő számítása a csőfalak vastagságának levonásával történik. Eszerint 

azonos külső átmérőjű, de különböző nyomásfokozatú, alapanyagú csőben más-más fo-

lyadékmennyiség szállítható ugyanazon veszteség mellett.

A PE csövek népszerűsége könnyű kezelhetőségének, korrózióállóságának, hosszú élet-

tartamának, időben stabil és alacsony csőfal érdességének, alacsony árának  köszönhető. 

110 mm átmérőig hosszú (100-500 m) tekercsekbe gyártják, így telepítése gyors, kevés csat-

lakozóelemet kell beépíteni. Vegyszerállósága folytán alkalmas savak, lúgok, sók vizes ol-
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datainak szállítására. Ellenáll a talajvíz korrozív hatásának, kismértékű talajmozgást képes 

elviselni. Nagyobb átmérő (>75 mm) esetén az iránytöréseknél betontámaszok elhelyezése 

szükséges, különösen ha a csatlakozásokat gyorskötő idomokból építik ki. A napfényben 

található ultraviola (UV) sugarak bontó hatása ellen különböző adalékanyagok felhasználá-

sával készül. Fa- és fémipari kéziszerszámokkal vághatók, fúrhatók. 

Szerelése a felszínen történik, így földalatti beépítés esetén keskeny árok ásása szüksé-

ges, melynek alja lehet enyhén hullámos is. Telepítéskor vegyük figyelembe a hőtágulást, 

ennek mértéke 0,2 mm/m/°C, például 10 °C hőmérsékletemelkedés esetén, 100 m hosz-

szon 20 cm. Ezért a felszínen enyhén kanyargósan fektessük a csövet, vagy betemetéskor 

a hőmérséklet ne haladja meg a 10 °C-ot. A szerelést követően azonnal tegyük a csövet 

az árokba és az idomok környékén terheljük meg több helyen földdel. Földbe temetéskor 

ügyelni kell, hogy kő vagy más éles tárgy ne kerüljön érintkezésbe a csővel.

A csövek ívben is fektethetők, ekkor a minimális hajlítási sugár 20 °C esetén 20 x D, 10 °C 

esetén a szorzó 35, 0 °C-nál 50. 

A polietilén térfogattömege 0,92-0,95 kg/dm3. Felületi érdessége C=140.

PE csövek használata esetén találkozhatunk az SDR (Standard Dimension Ratio),  „szab-

ványos méretarány” rövidítéssel. Ez a cső külső átmérője és falvastagsága közötti viszony-

szám.

SDR=D/s 

D= a cső külső átmérője (mm).

s= a cső falvastagsága (mm).

Az összefüggésből következik, hogy a magas SDR értékű cső falvastagsága kisebb, ezért 

alacsonyabb nyomást bír.

A csövek nyomásfokozata (névleges nyomás-PN) az alapanyag és a falvastagság alapján 

ítélhető meg és 20 C° hőmérsékletre vonatkozik.

Anyag SDR – Nyomás SDR – Nyomás SDR – Nyomás SDR – Nyomás

PE80 SDR26 – PN5 SDR17 – PN8 SDR11 – PN12,5 SDR7,4 – PN20

PE100 SDR26 – PN6 SDR17 – PN10 SDR11 – PN16 SDR7,4 – PN25

16. táblázat Csövek osztályozása alapanyag és falvastagság alapján

A csövek többféle alapanyagból készülhetnek, melyet különböző módon jelölnek. 

■  A PE csövek alapanyagának szilárdsági jellemzésére az MRS (legkisebb elvárt szilárd-

ság) érték szolgál. Az alapanyag minősítése lehet PE63, PE80, PE100. A nagyobb szám 

magasabb szilárdságot, élettartamot jelöl,  ugyanakkor azonos üzemi nyomás esetén 

magasabb MRS érték esetén vékonyabb csőfal szükséges. 

■  A polietilén sűrűségét, az alkotó molekulák alakját, így a feldolgozhatóságot jelölik az 

LD (low density), vagy HD (high density) jellel. Az LD polietilén sűrűsége kisebb, a 

molekulák elágaznak, ezért ez az anyag jobban viseli a nyújtással járó igénybevételeket. 

A HD polietilén sűrűsége nagyobb, a molekulák egyenes szerkezetűek, jobb a szilárdsá-

ga és magasabb hőmérsékleten is stabil.
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A szállított folyadék hőmérsékletének növekedésével az alkalmazható nyomás csökken. 

30 °C esetén a szorzó 0,87, 40 °C-nál 0,74. 

A kereskedelmi forgalomban az átmérő mindig külső méretet jelent, melyből ki kell von-

nunk a falvastagságot a névleges átmérő ismeretéhez.

Külső átmérőd (mm) 20 25 32 40 50 63 75 90 110

Col (”) 1/2 3/4 1 5/4 6/4 2 10/4 3 4

Falvastagság (mm) 1,5 2 2,5 3,2 3,9 5 5,1 6,3 9

Tömeg (kg/m) 0,1 0,135 0,21 0,33 0,5 0,85 1,11 1,66 2,85

DN 16 20 25 32 40 50 65 80 100

17. táblázat Különböző átmérőjű, 6 bar nyomásfokozatú PE 80 csövek jellemző adatai

PVC anyagú műanyag csövet üvegházakban, vagy nagy (> 50 m3/h) mennyiségű víz 

szállítására használnak. Kémiailag nem áll ellen a klórnak, bromidnak, észtereknek, 

ketonoknak. A talajba fektetés során az árok alja sík legyen, a csövet homokágyban kell 

elhelyezni, megfelelő méretű betontámaszokat szükséges a töréspontokon beépíteni. 

A csöveket nem szabad ejteni, mert könnyen elpattannak. 

A csöveket fedett körülmények közötti használatra tervezik, így az UV sugárzás ellen 

nem védettek, mely a felület elszíneződésében látható. 

Nagy a bemetszési érzékenysége, ezért a csavarmenetek alkalmazását kerülni kell. 

Hőtágulása 0,08 mm/m/°C, mely 10 °C hőmérsékletemelkedés esetén, 100 m hosszon 

8 cm. A PVC térfogattömege 1,4 kg/dm3. Felületi érdesség C=150.

Zárt körülmények közötti telepítés esetén a ragasztásos kötés használata az általános. 

A  szükséges idomok, szerelvények nagy választékban rendelkezésre állnak. PVC cső 

felhasználásával igényes kialakítású rendszerek építhetők ki gyorsan és egyszerűen.

A  nagy átmérőjű vízszállító PVC csöveket általában tokos kötéssel csatlakoztatják 

egymáshoz és öntöttvas idomokat használnak a szelepek, leágazások beépítéséhez. 

A könnyebb illesztés érdekében a gumitömítéseket szereléskor kenjük be kenőszappan-

nal. Az idomokat, szerelvényeket, a csővezeték végét betontömbbel kell megtámaszta-

ni, mivel még kismértékű vízütés, nyomóerő hatására is az idomok szétcsúszhatnak. 

A nyomáspróba elvégzése csak a csővezeték földdel történő leterhelése után lehetséges. 

Üvegházban 10 méteres egyenes szakasz beépítése után be kell iktatni egy csőlírát, vagy 

irányváltoztatást a hőtágulás kiegyenlítésére.

Kutak béléscsövezéséhez kapható külső-belső menetes végű, általában kék színű, PVC 

cső is.

Tekintettel a műanyagcsövek alacsony hőmérsékleten tapasztalható ridegségére, 5 °C 

alatt kerülni kell a csövek mozgatását. Állandó telepítés esetén a csöveket a fagyhatár 

alá kell helyezni, a minimális földtakarás 0,8 m legyen. 75 mm-nél nagyobb átmérőjű 

csövek fektetésénél az idomdarabokat, tolózárakat betontámasszal kell stabilizálni.
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A lágy PVC tömlő (lay flat) szövetbetétes, rugal-

mas falú, a tűzoltó tömlő helyét veszi át az öntö-

zésben. Előnye a hordozhatóság, olcsóság, egysze-

rű telepíthetőség, a szántóföldi körülmények jobb 

tűrése. A tömlő járművel minden védőberendezés 

nélkül átjárható, ami nem javasolt KPE vagy külö-

nösen PVC cső esetén. A tömlők egymáshoz, vagy 

más csövekhez, szerelvényekhez történő csatlakoz-

tatására egyedi idomok kaphatók.

4.4. SZÁRNYVEZETÉKEK 

A szárnyvezeték az öntözőberendezés vízszétosztó eleme, melynek feladata a zárt vízszál-

lító hálózatba táplált vízhozamot meghatározott hidraulikai feltételek mellett a szórófe-

jekhez eljuttatni. A szárnyvezetékek átmérője általában végig azonos. Közös jellemzőjük, 

hogy az egy álláshoz tartozó terület öntözésének időtartama alatt helyben maradnak, 

ezután új állásba települnek. Az áttelepítés módja többféle lehet, mely a csoportosításuk 

alapját is képezi.

A lágy PVC (lay flat)  csövek nagy vízhozamot képesek szállítani, könnyen kezelhetők, 

ezért használatuk terjedőben van. 50, 75 és 100 mm belső átmérővel kaphatók. A  cső 

falának kicsípésével állíthatunk elő nyílást, ahová speciális csatlakozót rögzíthetünk (28. 

ábra). Öntözővezeték indítására népszerűek a csapos idomok, ezzel megspórolható a fő-

vezeték és optimálisan terhelhető a szivattyú. Ez a megoldás csak állandó felügyelet mel-

lett alkalmazható.

4.5. SZŰRŐK

A szűrők feladata a vízben mindig jelenlevő úszó, lebegő fizikai szennyeződések össze-

gyűjtése. A miniszórófejek és mikrojetek esetében a kijuttató elemek átmérője kicsi, így 

az eltömődés megakadályozására finom szűrésre van szükség. A javasolt finomság ma-

ximum 100 l/h teljesítményű szórófejekhez 80 mesh, e fölötti teljesítményhez 50 mesh 

értékű szűrő.

A víz szűrése már a vízkivételi műnél kezdődik. Itt a szivattyúk védelmére különböző 

méretű szűrőket helyeznek el. A szűrés szükségességének  elbírálásához ismerni kell az 

alkalmazott fúvókák átmérőjét. A szűrő finomságát úgy kell megválasztani, hogy a szűrő 

által átbocsátott fizikai részecskék átmérője ne legyen nagyobb mint a fúvóka átmérőjének 

harmada. Szervesanyag (moszatok, algák) esetén a szűrő által átbocsátott részek nagysága 

ne legyen nagyobb mint a fúvóka átmérőjének ötöde. A finomabb szűrés azért indokolt, 

mert a szennyeződések egymáshoz tapadhatnak, boltozódhatnak, vagy a szervesanyagok 

fonalszerűen jutnak át a nyílásokon, így méretük meghaladhatja a fúvókák átmérőjét.

28. ábra PVC tömlőcsatlakozó
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A szűrőket a gyártó által megadott érték fölötti (0,2-0,5 bar) nyomásveszteség esetén 

mindenképpen tisztítsuk ki. Az automatikus tisztítás lehet nyomásveszteségre alapozott, 

ennek során a be- és kilépő oldalon mért nyomáskülönbség alapján indul a tisztítás. A tisz-

títás indulhat tapasztalati úton megállapított időtartam eltelte után is. Vízmennyiségmérők 

felszerelésével tapasztalatilag megállapított mennyiség átfolyása után kerül sor a tisztításra. 

A művelet elvégzése során ügyeljünk, hogy ne kerüljön idegen anyag a csőrendszerbe. 

A szűrők elhelyezése közvetlenül a szivattyú után szükséges. Amennyiben a víz erősen 

szennyezett, úgy ennek mértékében csökkentsük a gyártó által megadott teljesítményt. 

A centrifugális homokleválasztó kivételével a szűrők kapacitását legalább 20 %-al mé-

retezzük a tervezett vízáramon felül. Többféle típusú szűrő használata esetén a szivattyú 

után alkalmazzuk a következő sorrendet: centrifugális homokleválasztó, kőzetszűrő, há-

lós vagy lamellás szűrő. 

A szűrők nem képesek valamennyi szennyeződést összegyűjteni. Ezek a vízzel sodród-

nak, majd a sebesség csökkenésével lerakódnak. Eltávolításukra a vezetékeket a végek 

nyitásával ki kell mosni a szezon befejeztével. 

4.5.1. Centrifugális homokleválasztó

Ez a típusú szűrő (29. számú ábra) a homok-

szemcséket, a víz térfogattömegénél nehezebb 

(>1,5 kg/dm3) részecskéket különíti el, ezért 

a szervesanyag kiválasztására nem alkalmas. 

A víz a kúp felső részén lép be, majd lefelé ha-

ladva körkörös mozgást végez. A fellépő cent-

rifugális erő a falnak szorítja a szemcséket, me-

lyek a nehézségi erő hatására az alsó tartályban 

gyűlnek össze. A szűrőt az átfolyó víz mennyi-

sége és a jellemző részecskenagyság szerint kell 

tervezni. A méretezés során itt nem érvényes az 

a szabály, mely szerint a „nagyobb jobb”, mivel 

túlméretezés esetén a sebesség, ezzel a szűrő ha-

tásfoka csökken.

Nagy homoktartalmú víz esetén részecske-

frakció szerinti szűrősorozatot kell üzemeltetni. 

Használata fúrt kutaknál jöhet szóba, ha a ho-

moktartalom meghaladja a 3000 g/m3 értéket. 

Javasolt átfolyási sebesség 1,5-5 m/s, a be- és ki-

ömlő nyílások között mért nyomáskülönbség 0,5 bar. A tapasztalatok szerint a homok és iszap 

98 %-át kiválaszthatják, mikroöntözés esetén a maradék szennyeződés elkülönítésére hálós 

szűrőt kell beépíteni. 

29. ábra Centrifugális homokleválasztó
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4.5.2. Kőzetszűrő

A kőzetszűrők (30. ábra) a tartályaikban nyo-

más alatt elhelyezett ásványok felszínén gyűj-

tik össze a szennyeződéseket, melyeket a víz 

fordított irányú áramoltatásával távolítunk el. 

A  szűrés hatékony, mivel a tisztítás a szem-

csék felszínén három dimenzióban folyik, így 

a szennyeződések nagyobb felületen tudnak 

lekötődni. A  szűrés nem csak mechanikai 

úton, az átmérő alapján történik, a megkötő-

désben szerepet játszanak a szennyező- és a 

szűrőanyag felületi töltései is.

A finom, lebegő részecskék szűrését végzi, 

így a szuszpendált szervesanyagot, algákat, az 

iszapfrakciót, melyek nagysága 10-200 mik-

ron közötti. Alkalmazásuk nagy mennyiségű 

élő-, szennyvíz  felhasználása esetén szüksé-

ges. Beszerzésük drága és üzemeltetésük ál-

landó odafigyelést igényel. 

A szűrést végző anyag lehet homok, darált kő, 

vagy mesterséges anyag, melyet a vízminőség 

függvényében 1-2 évente cserélni szüksé-

ges. A  szűrők rétegenként tartalmazhatnak 

azonos, vagy különböző méretű szemcséket.  

A szűrés hatékonysága nő, minél finomabb szemcséket minél vastagabb rétegben alkal-

mazunk. A szemcsék átmérőjének kiválasztásához használhatjuk a 18. táblázatot. A réteg 

vastagsága 40-100 cm közé essen. A szűrés finomsága a használt közeg hatásos méretétől 

és az átfolyó víz sebességétől függ. Finomabb szemcsék alkalmazása csökkenti nagyobb 

kürtők kialakulásának lehetőségét a szűrőrétegben, ahol a víz tisztítás nélkül haladhat 

át. Többféle anyagátmérőjű szűrőréteg esetén a mosás során a rétegek szemcséi között 

keveredés fordulhat elő, ezért a gyakorlat a homogén szűrőanyagot kedveli. Évente 1-6 al-

kalommal a felső réteget ki kell cserélni. Az öntözési szezon végén a lerakódott anyagokat 

savazással távolíthatjuk el és a szűrőt vízteleníteni kell.

A tartály aljába helyezzünk nagyobb átmérőjű (2-5 mm) gyűjtő kavicsréteget, olyan vastag-

ságban, hogy az a szűrőgyertyák felett 1 cm vastag réteget alkosson. Ez segíti megakadályozni 

a szűrőgombák eltömődését, valamint mosáskor egyenletesen teríti a vizet a teljes réteg alá. 

A javasolt üzemi vízáram 24 és 61 m3/h közötti a tartály keresztmetszetének 1 m2-re vetítve. 

Ez az érték csepegtető öntözés esetén ne haladja meg a 49 m3/h-t. Mivel a szűrés kapacitása a 

felülettől függ, így célszerűbb nagyobb átmérőjű tartályokat használni. Ugyanakkor vegyük 

figyelembe, hogy a nagyobb átmérőjű tartályok nyomásállósága általában kisebb. A tervez-

hető átfolyó vízmennyiség a szennyezettségtől és a mosások gyakoriságától függ. 

30. ábra Kőzetszűrő
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A szűrő belső vízgyűjtő szerkezete átmenő csöves kialakítású legyen, így a kőzet a tartály 

alján érintkezik a palásttal. 

A szűrőlemezes kialakítású típusok könnyen károsodhatnak, ha a tisztítás nem jól megol-

dott. A szennyeződéssel telített kőzetréteg nem engedi át a vizet, a lemez alól a víz kifolyik, 

míg a kőzetréteg felett akár 4-6 bar nyomás is lehet. A jó minőségű kőzetszűrők belső felü-

lete csúszós, rozsdamentes bevonattal ellátott, így boltozódásra nem számíthatunk, a teljes 

bejövő nyomás a fenéklemezt terheli, mely alatt az leszakad. 

A tartály tetején belépő vizet felfelé terítjük, hogy ne kavarja fel a szűrőréteget. A tartály 

tetején található levegőszelep feladata a bent rekedt levegő eltávolítása, mivel a befolyó 

vízzel örvényt keltve felkavarhatja a szűrőréteget. 

A szűrőn a visszamosó víz mennyiségének beállítására feltétlenül szükséges egy szelep 

elhelyezése. 

A mosóvizet elvezető cső elhelyezése, kialakítása olyan legyen, hogy szemmel megálla-

píthassuk a távozó víz tisztaságát, illetve mintát gyűjthessünk a távozó kőzetszemcsék 

mennyiségének megállapításához.

Az automata tisztítás egyszerű elvégzéséhez minimálisan két tartály elhelyezése szükséges. 

Az egyik tartály tisztított vize adja a másik mosóvizét. Mivel ilyenkor nagy mennyiségű mo-

sóvíz távozik a rendszerből a szabadba, valamint az öntözőrendszer felé is nyitott a szűrést 

végző tartály, az öntözőrendszer nem kapja meg a normális üzemeléshez tervezett vízmeny-

nyiséget. A szűrőegység után általában hidraulikus szelepet helyeznek el, így az öntözőrend-

szer nem kap vizet, a tisztítás gyorsan elvégezhető, csökkenthető az öntözésből kieső idő.

Három tartály alkalmazásával az egyik tartály mosása és az idejű öntözés nem okoz 

problémát. A mosás során a nagy sebességgel felfelé áramló víz fellazítja az eltömődött 

szűrőközeget és magával sodorja a lerakódott szennyezőanyagokat. A mosás rendszeres 

végrehajtásán múlik a kőzetszűrő hatékonysága. 

A jövőbeni tisztítás hatékonyságát nagyban befolyásolja a szűrőanyag behelyezése és első 

mosása. A bányából beszerzett szűrőkőzetek szemcséi általában nem egyenlő nagyságú-

ak, az anyag tartalmaz a zúzás során keletkező apróbb szemcséket  még akkor is, ha cso-

magolás előtt rostálták. Ezek az apróbb szemcsék lemosódhatnak a gyűjtőfelület réseihez 

és azokba beszorulva csökkenthetik a hasznos felületet. A fenti folyamat megakadályozá-

sához vegyük figyelembe a következőket:

1)  Vásároljunk előzetesen rostált és mosott kőzetet.

2)  A vízgyűjtő és szűrő réteget a gyártó által meghatározott vastagságban tegyük a tar-

tályba.

3)  Valamennyi szelepet zárjunk el.

4)  Indítsuk el a vízáramot úgy, hogy az átfolyó vízáram ne haladja meg az egy tartályra 

eső mennyiséget.

5)  Nyissuk az első tartály mosóvízszelepét.

6)  Lassan nyissuk az első tartály visszamosószelepét. Soha ne kezdjük nagy vízárammal 

a műveletet, mivel kisodorhatja a kőzetet. Fokozatosan nyissuk a szelepet és vegyünk 

mintát a távozó vízből. Amennyiben az eltávozó szemcseméret az általunk tervezett 

nagysághoz közelít, úgy a mosó vízáramot tovább növelni nem lehet. 
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7)  A visszamosó szelepet zárjuk és egy-két alkalommal ismételjük a 6. pontot. Ameny-

nyiben úgy találjuk, hogy a beállított vízáram megfelelő, úgy szereljük le a szelep 

forgatókerekét a véletlen elállítás megakadályozására.

8)  Folytassuk a többi tartály mosását ügyelve a hatos pontban leírtakra.

Előfordulhat, hogy nem sikerül olyan nagy vízáramot átbocsátani a szűrőn, mely kimos-

ná a nemkívánatos részecskéket. Ennek több oka is lehet: 

■  A be és kivezető csövek, a szivattyú kapacitása rosszul méretezett.

■  A mosóvezeték túl hosszú, emelkedik, így jelentős az ellenállása.

A mosások időközeit szabályozhatjuk differenciál nyomáskapcsolóval. Ekkor a beállítást 

úgy végezzük el, hogy a bemenő és kimenő csonk nyomáskülönbsége 0,5-1 bar között 

legyen. Ez azt jelenti, hogy a lerakódások 0,4-0,6 barral emelték meg a szűrő ellenállá-

sát. A vezérlő olyan kialakítású legyen, hogy a nyomáskülönbségtől függetlenül naponta 

legalább egy alkalommal mossa át a szűrőt, így csökkenthetjük a mikrobák elszaporodá-

sának esélyét. A mosás időtartamát a távozó víz vizsgálata alapján állapítsuk meg. Ezen 

beállítást a szezon folyamán többször is ellenőrizzük, mivel az állóvizekben található élő-

lények mennyisége és faji összetétele folyamatosan változik. 

A szűrők belseje kitűnő táptalajt jelent a különböző mikrobák számára. A lerakódott szer-

ves szennyeződések, a nedves, meleg környezet ideális feltételeket teremt szaporodásuk szá-

mára. Az így létrejövő telepek a szemcséket összekötik, rögzítik, ezzel a hatásos szűrőfelület 

csökken. Súlyosabb esetben a telepek között hasadékok képződnek, melyen keresztül a víz 

szűrés nélkül távozik. Ilyen kürtők kialakulását nehéz észrevenni, mivel nyomásváltozást 

nem tapasztalunk. Hasonló cementálódást okozhat a kútból nyert kemény víz. Az eltávozó 

széndioxid miatt az oldott kalcium-karbonát kicsapódik és egymáshoz cementálja a szűrő 

részecskéit. Az ilyen hibák csak a mosóvíz és a szűrt víz szemrevételezésével fedezhetők fel. 

Ezeket a hibákat a szűrőréteg kiemelésével és savas kezelés utáni visszahelyezésével, vagy új 

anyag rétegzésével tudjuk kiküszöbölni.

Kőzet típusa

Átlagos szemcse 

nagyság 

(mm)

A szűrés finomsága 35 m3/h átfolyás 

és 1 m2 szűrőfelület esetén

(mm) (mesh)

Homok, lekerekített 
élekkel

 1,3  0,21-0,16 70-90

 0,65  0,15-0,12 100-125

 0,5  0,11 130-140

Gránit, éles 
sarkokkal

 1,5  0,15-0,11 100-140

 0,8  0,11-0,08 140-200

Homok, 
éles sarkokkal

 0,7  0,1-0,08 150-200

 0,5  0,08-0,06 200-250

18 . táblázat Az alkalmazott kőzet és a vízszűrés finomsága
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4.5.3. Szitaszűrő

A szitaszűrők a nyílásaiknál nagyobb részecs-

kék kiszűrésére alkalmasak.

a. A  szűrőközeg lehet hálószövet. A  finom 

műanyagból készült hálószövet nyomás ha-

tására tágulhat, tisztításnál könnyen sérül, 

ezért a rozsdamentes acélháló használata elő-

nyösebb. A szűrő beépítése során vegyük fi-

gyelembe a ház oldalán levő nyilat, mely a víz 

folyásirányát jelöli. A beömlő oldalnál a háló 

terhelésének csökkentésére a gyártók védő-

nyelvet helyeznek el. Tisztítására fokozottan 

ügyeljünk, rendszeresen ellenőrizzük, mivel a 

szennyeződésekkel berakódott háló túlolda-

lán a nyomás lecsökken. A fellépő nyomáskü-

lönbség ereje deformálhatja a szűrőkosarat, a 

szitát alkotó szálak eltávolodnak egymástól, 

elvékonyodnak, végső esetben elszakadnak 

és a víz szűrés nélkül áramlik át. Felhasználá-

si területe fúrt kutak vizének tisztítása, ahol a 

jellemző szennyezőanyag a homok. 

A  szűrőkosarak két végének kialakítása 

nem minden esetben azonos, így visszahelye-

zésénél ügyeljünk a megfelelő irányra. 

b. Lamellás (tárcsás, gyűrűs) szűrők esetében 

a szűrés finomsága a lamellán levő bordák 

számától, magasságától függ. 

 Az új SDF típusú lamellás szűrők több 

előnnyel rendelkeznek a hagyományos bor-

dázottal szemben. Nagy szűrőfelület, ala-

csony nyomásveszteség jellemzi őket, na-

gyobb mennyiségű szennyeződést képesek 

összegyűjteni felületükön, így a tisztítási idő-

közök növelhetők. 

A lamellás betétek jellemzői: a nyílások mérete 

a kialakítás miatt nem változik, a hatásos szű-

rőfelület nagy, a széthúzott lamellák könnyen 

tisztíthatók. A lamellás szűrők elsődleges fel-

használási területe nyílt felületről származó 

vizek tisztítása, ahol a jellemző szennyező a 

szervesanyag. Tisztításnál a lamellákat lazít-

32. ábra Bordás lamellás szűrőbetét

31. ábra Hálósszűrő

33. ábra SDF lamellás szűrőbetét



T ó t h  Á r p á d :  Ö n t ö z é s i  p r a k t i k u m 8 7

... az Aláírás garancia!

suk fel, majd tiszta vízzel mossuk át a betétet. Az automatikus tisztítás, a kőzetszűrőnél 

ismertetett módon, jól megoldott. Bekerülési költségük ugyan magasabb a hálós kialakí-

tásúaknál, de felépítésükből következően a tisztítás elmaradása miatt megnövekedő be-

meneti nyomás nem károsítja a betétet, ezért ahol lehetséges ezt a kialakítást építsük be.

A műanyagházas szűrők csatlakozóinál használjunk teflonszalagot a tömítéshez. A tef-

lonszalag súrlódása kicsi, a menetek összehajtása kis erőt igényel. Amennyiben az eleme-

ket szorulásig hajtjuk, úgy előfordulhat a csatlakozók leszakadása. A kenderkócos tömítés 

víz hatására duzzad, az így fellépő erők összeroppanthatják a csatlakozást, vagy deformál-

ják a meneteket, ezért használatát kerüljük. 

A szűrők jellemző adatai:

a.  A csatlakozómenet mérete. A csatlakozók általában 1/2”-4” átmérőjűek, a kisebb szű-

rők külső menetesek, a nagyobbak lehetnek peremes csatlakozóval szereltek.

b.  Az ajánlott vízszállítás, m3/h. Az átfolyó vízmennyiségét a hálózat kapacitásához és a 

víz szennyezettségéhez méretezzük. A gyári táblázatokban általában a 0,3 bar veszte-

séghez tartozó érték van megadva.

c.  A  lyukak mérete, melyet mesh értékben fejezünk ki. A  mesh szám azt jelenti, hogy 

a szűrőfelületen hány darab nyílás található 1 inch (25,4 mm) hosszon. Tehát minél 

nagyobb a mesh szám értéke, annál sűrűbb a szita szövete. A szűrőkosarak, lamellák 

finomság szerinti színjelölése  a 19. számú táblázatban található. A színkód nem szab-

vány, így egyes gyártók eltérnek tőle, a vásárlásnál ajánlatos megérdeklődni a pontos 

értéket.

Szín szürke zöld kék fehér azúr piros sárga fekete barna

mesh 20 30 50 75 100 120 155 200 450

mikron 800 500 300 200 160 130 100 80 22

mm 0,84 0,59 0,30 0,19 0,15 0,12 0,10 0,07 0,03

19. táblázat  Szitaszűrők színjelölése finomság szerint

d.  Az aktív szűrőfelület nagysága, mely hálós szűrőknél általában 1/3-a a teljes felületnek. 

Az aktív szűrőfelületnek legalább nyolcszorosnak kell lenni a csatlakozó cső kereszt-

metszetéhez viszonyítva.

e.  A tisztítási módszer, mely lehet kézi, vagy mechanikus illetve automatikus. A berakó-

dott szennyeződések által okozott nyomásveszteséget mérjük rendszeresen, és a gyártó 

által a szállított vízmennyiség függvényében megadott nyomáscsökkenésnél nagyobb 

értéket mérve tisztítsuk a szűrőt.

 A téli tárolás során ügyeljünk a víz leeresztésére, mert az a szűrőház szétfagyását okozhatja.
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4.6.  TÁPOLDATOK ÉS KEMIKÁLIÁK KIJUTTATÁSÁRA 

SZOLGÁLÓ  ESZKÖZÖK

A  tápanyag utánpótlását biztosító berendezés elengedhetetlen része a mikro- öntöző-

rendszernek. Tápoldatozó üzemeltetése lehetővé teszi a növény igényeinek megfelelő ol-

dott tápelemek kijuttatását. Ugyancsak fontos szerepe van az injektoroknak a vizek keze-

lésében, növényvédőszerek, talajkondicionáló anyagok kijuttatásában. 

Az üzemeltetés során vegyük figyelembe az egészségügyi, környezetvédelmi és bizton-

sági követelményeket. Közművi vízforrásnál alkalmazzunk visszacsapó szelepet, hogy el-

kerüljük - a vezérlés hibája, vagy a vízütés miatt - az oldat visszaszállítását.

Ugyancsak veszélyes a kezelt víz felhasználása ivásra, mely szántóföldi körülmények 

között könnyen előfordulhat. 

A rendszert teljes egészében korrózióálló anyagokból kell felépíteni. A kemikáliákat jól 

kell megválasztani, ügyelve a teljes oldódásukra, egymás közötti és a víz sótartalmával 

történő reakciójukra. Megtörténhet, hogy valamely kemikália oldhatatlan csapadék kép-

ződését indítja meg, elősegítve a szórófejek, csepegtető elemek eltömődési folyamatát. 

Egyes kémiai reakciók lassú lefolyásúak, így előfordulhat, hogy a szűrőn még nem tapasz-

talunk kicsapódást, csak az azt követő részekben. 

A  tápoldatszivattyúk kiválasztásánál több szempontot kell figyelembe venni. Ezek az 

alábbiak:

■  A felhasznált kemikália szilárd vagy folyékony állapotú. Folyékony vegyszer oldásához 

nem  szükséges keverőberendezés.

■  A felhasznált anyag veszélyessége. Amennyiben csak műtrágyát juttatunk ki, úgy egy-

szerűbb biztonsági előírások betartása szükséges összevetve a savak, klór vagy rovarölő 

szerek használatával.

■  A befecskendezéshez szükséges energia forrása. Amennyiben nincs elektromos áram, 

úgy az öntözővíz vagy robbanómotor energiája jöhet számításba.

■  A tápoldatozó berendezés fix vagy mozgatható telepítésű-e?

■  Az adagolandó kemikáliák mennyisége. Általános szabályként a tápoldatozó biztosítsa 

a 0,1 –1,0 % arányú bejuttatást az öntözővízhez.

■  A kijuttatandó anyagok keverhetők-e egymással, vagy fajtánként csak külön-külön edény-

ben tárolhatók?

A kemikáliák koncentrációjának változása három fő okra vezethető vissza:

1.  Rossz oldódás vagy keverés a tárolótartályban. Szilárd műtrágyák esetében ügyeljünk 

a teljes oldódásra, a kiülepedés elkerülésére használjunk automata keverést.

2.  A tápoldatozó nem állandó mennyiséget adagol. Ennek szivattyúnként eltérő oka 

lehet.

 ■  Oldótartály használata esetén az oldat koncentrációja fokozatosan csökken.

 ■  A hajtóvizes szivattyúk teljesítménye a vízhálózat nyomásától függ. 

Új öntözési szakaszra kapcsolva a nyomásviszonyok, így az adagolt mennyiség változik.
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■  A venturi cső az átáramlott víz mennyiségének, a víz nyomásának  függvényében ugyan-

csak más mennyiséget szív.

- A felszívócső szűrője fokozatosan tömődik és csökkenti az átfolyó mennyiséget.

 ■  Az öntözőrendszerben változik az átfolyt víz mennyisége.

■ Az öntözési szakaszok eltérő nagyságúak.

■ Az öntözési szakaszok geodéziailag nem azonos magasságon helyezkednek el.

■  A vízhálózatra időlegesen más vízkivételt is kapcsoltak (pl. növényvédelmi gép 

tartályának feltöltése).

A tápoldatozó berendezés kiválasztáshoz segítséget nyújt a 20. táblázat.

Tulajdonság Oldótartály Venturi cső Szivattyúk

Könnyű kezelhetőség igen közepes bonyolult

Szilárd műtrágya adagolása igen nem nem

Folyékony műtrágya adagolása igen igen igen

Átfolyó vízmennyiség magas alacsony magas

Koncentráció szabályozás bonyolult közepes könnyű

Mennyiségi szabályozás jó közepes jó

Nyomásveszteség alacsony magas nincs

Automatizálás lehetősége alacsony közepes egyszerű

Ár alacsony közepes drága

20. táblázat Különböző tápoldatozó berendezések összehasonlítása

4.6.1. Oldótartály

Az oldótartály (34. ábra) alkalmazása a  víz-

vezeték mellékágában (by-pass) elhelyezett 

nyomásálló tartály használatára épül. A  fő-

ágban beépítésre kerül egy szelep, ezt kissé 

fojtva a víz egy része a tartályon fog átfolyni 

és a benne elhelyezett anyagot oldja, hígítja 

és szállítja. A  tankban a koncentráció foko-

zatosan csökken. Folyékony műtrágya esetén 

kb. az alkalmazott tartály térfogatának négy-

szeres mennyiségű víz átáramlása szállítja el a 

benne elhelyezett anyagot. Szilárd műtrágya 

esetén legalább tízszeres mennyiségű víz átfo-

lyása szükséges. A nyomáskülönbség a be- és 

a kimeneti csonkok között 0,1-0,5 bar legyen. 

A szükséges nagyságot a gyakorlat során kell 

megtalálni. Érdemes akkora tartályt alkalmaz-

ni, mely az öntözési szakaszban lehetővé teszi 

egyszeri feltöltéssel a kívánt mennyiség kijut-

tatását. Ha ez nem lehetséges, akkor vagy le 

34. ábra Oldótartály
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kell állni az öntözéssel, vagy két csap beépítésével függetleníteni kell a tartályt a vízszállító 

vezetéktől az újratöltés időtartamára.

A  rendszer előnyei az egyszerűség és olcsóság. Nincs szükség külső energiaforrásra, 

nem érzékeny a nyomásváltozásra. Hátránya a koncentráció állandó változása a kijutta-

tás során. Ezért nem alkalmazható ha állandó vízkezelésre van szükség. Több öntözési 

szakasz esetén újra kell tölteni a tartályt, így az automatizálást nem lehet megvalósítani. 

A tartály a hálózattal azonos nyomás alatt van, falait és zárószerkezetét ennek megfele-

lően kell méretezni.

4.6.2. Venturi-cső

Egy cső keresztmetszetét szűkítve, az áramló anyag felgyorsul és képes az itt becsatlakozó 

csövön keresztül folyadékot felszívni. A felszívott anyag mennyisége, az adott Venturi-cső 

(35. ábra) kapacitásának határán belül, az átfolyó víz mennyiségével szabályozható. 

Előnye, hogy nincs mozgó, kopó alkatrésze. Nincs szükség külső energiaforrásra, ha a víz-

forrás nyomását egyébként is csökkenteni kellene a kijuttató elemek üzemi értékére. Pl. a 

fővezeték nyomása 6 bar, ezt kell csökkenteni a csepegtető csövek maximum 4 bar üzemi 

nyomására. Általánosan használt automatizált tápoldatozó berendezésekben, mivel jól tűri a 

szakaszos, impulzus üzemmódot. Fojtása nem okoz szerkezeti károsodást.

Hátránya a magas nyomásveszteség, mely elérheti a 40 %-ot is. Ilyen mértékű csökke-

nés szórófejek használata esetén kérdésessé teheti beépítését. Változó nyomásviszonyok 

esetén az adagolás pontos beállítása nehéz. Ügyelni kell a megfelelő értékű be-, és kimenő 

nyomásra. Ha a kettő között kicsi a különbség, úgy a berendezés nem működik. Ha a két 

nyomásérték között nagy a különbség, akkor a kavitáció miatt nem tudjuk a berendezést 

megfelelően használni.

Egyes típusokon mechanikus érzékelőt találunk, mely jelzi a megfelelő szívóerőt az 

35. ábra Venturi-cső bekötésének két módja a vízhálózatba, az öntözővíz energiáját  használva a működéshez

Szűrő

Adagoló szelep

Venturi-cső

Szelep

Oldat tartály

Venturi-cső

Áramlási irány

A B
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oldatvezetékben, ez segítséget nyújt az üzemi tartomány beállításához. Teljesítménye 

5-1950 l/h közötti. Csatlakozási méretek 3/4”-tól 2”-ig lehetségesek, a hálós- vagy a la-

mellás szűrő előtt építsük be a hálózatba. A szívócső végére mindig szereljünk szűrőko-

sarat és rendszeresen tisztítsuk azt. A szűrőkosár kialakítása olyan legyen, hogy a tároló-

edény aljától számítva néhány centiméterre legyen a hatásos felülete. Ezzel elkerüljük az 

üledék felszívását, ami dugulást okozhat. Automatizálása folyadékmérők és hidraulikus 

szelepek beépítésével megoldható. 

A Venturi-cső felhasználható a víz oldott oxigéntartalmának növelésére is, ekkor a szí-

vócsövet a szabad levegőre kell csatlakoztatni. A nagy sebességgel örvénylő folyadékban 

az oxigén megkötődik és az adagoló elemeken át kijutva elősegíti a gyökerek légzését.

4.6.3. Oldatszivattyúk

Az öntözővíz energiáját felhasználók

Az öntözővíz energiájának felhasználásával pumpálják az oldatot a rendszerbe, így nincs 

szükség külső energiaforrásra. A fix térfogatú adagok száma szoros összefüggésben van 

a víz nyomásával, az adagolás jól szabályozható. Folyadékmérők és szelepek beépítésével 

automatizálhatók. Működtetésükhöz legalább 0,5-1,5 bar nyomás szükséges. Az üzemel-

tetést nem a szállítóvezetékben átfolyó víz mennyisége, hanem annak nyomása befolyá-

solja, így rugalmasan állítható az adagolás. 

Szerelésük a vízszállító vezetékre történik, lehetőleg minél közelebb a rendszer legna-

gyobb nyomású pontjához, a szivattyúhoz. Egymástól minimum 30 cm-re két megfelelő 

méretű, csappal zárható leágazást kell kialakítani. A  szivattyúhoz közelebb eső a nyo-

móvezeték, mely biztosítja az üzemeltetéshez szükséges vizet, a távolabbin keresztül jut 

36. ábra Venturi-cső bekötése a vízhálótatba motor energiáját használva a működéshez

Áramlási irány

Szűrő

Adagoló

szelep
Venturi-cső

Vezérlőszelep

Nyomásmérő

Centrifugál

szivattyú
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be a tápoldat a vezetékbe. A kifolyó víz tárolását, elvezetését biztosítani kell. A tápoldat 

mennyiségének szabályozása a nyomóvezeték fojtásával történik. A csap zárásával a löke-

tek száma, így a beadagolt oldat térfogata csökken. Teljesítményük elérheti az 1900 l/h-t.

Léteznek olyan kialakítású injektorok, melyek a vízszállító rendszerbe építve, a kimene-

ti oldalon fellépő nyomáscsökkenést használják fel a működtetéshez és nem bocsátanak 

ki vizet. Az alkalmazási körülménytől függően ez a jellemző jelentős előnyt jelenthet. 

Üzemeltetésükhöz, a fentiekhez képest, lényegesen nagyobb vízátfolyás szükséges, ennek 

függvénye az adagolás is. 

A  szivattyúkat használat után tiszta vízzel mossuk át, mert a beszáradt sókristályok 

károsíthatják a tömítéseket, szelepeket.

A 37. ábrán membrános szivattyú telepítése látható. Az elérhető teljesítmény alapján több 

változata is van, 3-50 l/h, 15-250 l/h, 50-600 l/h és 100-1200 l/h folyadék szállítására képes 

egységek között választhatunk. A befecskendezett oldat mennyiségéhez viszonyítva kétszeres 

vízmennyiséget használnak fel hajtóvízként működésük során. A szivattyú ráfolyásos, a tápol-

datnak magasabban kell elhelyezkedni mint a vezérlő szelep szintje. 

A  38. számú ábrán lineáris motorral hajtott szivattyú telepítési vázlata látható. Ha 

az oldat elfogy a tartályból, úgy automatikusan leáll. Az adagolás kézi kapcsolóval is 

felfüggeszthető, vagy elektronikával a löketszám beállítható. A bejuttatott oldatmennyi-

ség háromszorosa szükséges hajtóvízként. Egy egység maximum 320 l/h oldat továbbítá-

sára képes, mely egy vezérlő és több szivattyú egybeépítésével növelhető. Gyártják önfel-

szívó és ráfolyásos változatban is. A csatlakozásai könnyen bonthatók, így üzemen kívül 

a szántóföldön egyszerűen leszerelhetők.

A 39. számú ábrán átfolyásos injektor látható, ennek is többféle teljesítményű változata 

létezik. A  legnagyobb modell 20 m3 víz átfolyása esetén 400 l/h oldat szállítását tudja 

elvégezni.

37. ábra T.M.B. membrános szivattyú beszerelése az öntöző hálózatba



T ó t h  Á r p á d :  Ö n t ö z é s i  p r a k t i k u m 9 3

... az Aláírás garancia!

Külső energiaforrást használók

Az öntözővezetékbe külön szivattyú (booster) 

segítségével is bejuttathatjuk az oldatokat, az 

adagolás az alkalmazott megoldástól függően 

rendkívül pontos. A működtetéshez elektro-

mos áramot, robbanómotort, vagy traktor 

erőleadó tengelyét is használhatunk. Az elekt-

romos árammal hajtott szivattyú könnyen 

automatizálható. Az üzemeltetés során figye-

lembe kell venni az öntöző- és tápoldatozó 

rendszer egymástól független működését. Az 

öntözővíz áramlásának megszűnése esetén a 

tápoldatok továbbítása folyhat, így teljes tö-

ménységű oldat kerülhet a növények gyöke-

reihez. Vízmérőt felhasználva jeladóként ez 

a probléma kiküszöbölhető. Alkalmazásukra 

általában növényházakban kerül sor. A  szál-

lított folyadék mennyisége tetszés szerint vá-

lasztható meg.

39. ábra TEFEN típusú 
átfolyó rendszerű tápoldatozó

38. ábra Az AMIAD 4-01 típusú tápoldatozó telepítési vázlata
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4.7. VÍZMENNYISÉGMÉRŐ

Funkciója az átfolyt vízmennyiség kijelzése, a tervezett vízmennyiség áteresztése és a víz-

vezeték lezárása, impulzusjel adása oldatinjektor vezérlésére, vagy automata szűrő tisztí-

tására. Lehetséges a pillanatnyi vízáram észlelése, vagy különböző időtartamok szerinti 

összegzett vízfogyasztás megjelenítése, tárolása. Felhasználhatók biztonsági funkciók el-

látására, az alacsony (dugulás) és a magas (csőtörés) vízáram észlelése alapján. Korszerű 

öntözőtelep nem nélkülözheti a vízmennyiségmérőt.

Mechanikus mérőóra

Beépítésével pontos adatokat kapunk a telep vízfelhasználásáról, kidolgozhatjuk és el-

lenőrizhetjük az öntözési rendet. Következtethetünk a rendszer hibáira. Csökkenő vízfo-

gyasztás a kijuttató elemek eltömődésére, növekvő vízáram a hálózat sérülésére utalhat. 

A korszerű kivitelű órákban a kijelző szerkezet nincs közvetlen kapcsolatban a folya-

dékkal, a jel átadását mágneses úton oldják meg. Valamennyi csőátmérőhöz megtalálható 

a megfelelő óra, így a legszélesebb skálán mérhető a víz mennyisége 30 l/h-tól akár 1 000 

m3/h-ig. Legkisebb csatlakozási méret 1/2”, legnagyobb 12”. Pontosságuk ± 2 %.

Az automatizáció és a számítógépek használata, valamint a könnyebb leolvasás igé-

nye szükségessé teszik az értékek elektronikus jellé alakítását, melyet  különböző típusú 

jeladók végeznek el. A  Reed relé a közelében forgó mágnes mozgása alapján nyit-zár. 

A mágnest a vízmennyiség mérőóra szárnykerekeire, részmennyiség mutatóira lehet el-

helyezni. A mérhető legkisebb mennyiség 1 l. A fotodióda alkalmazása nagyobb felbon-

tást tesz lehetővé, 0,005 l átfolyását már jelzi. A jeladót a vízmennyiség mérőóra szivárgás-

mutatójára helyezik el. A jelet különböző feldolgozó és megjelenítő elektronikával teszik 

felhasználhatóvá a leolvasáshoz, vagy rendszervezérléshez. 

Egyéb módszerű mérők

A vízszállító cső keresztmetszetét szűkítve a folyadék sebessége nő, a szűkület és kimenő 

csonk között nyomáskülönbség mérhető, mely bizonyos határok között utal az átfolyó 

mennyiségre. Kis sebességnél nem használható. 

Az ultrahangos mérőben nincs mozgó alkatrész, pontos, könnyen telepíthető, működ-

tetéséhez elektromos áram szükséges.

4.8. RENDSZERVEZÉRLŐ AUTOMATIKÁK

Mechanikus vízátfolyásmérő

Lehetőséget ad egy beállított vízmennyiség kijuttatására és az azt követő elzárásra. A át-

folyó víz mennyiségét mérik, így a nyomásváltozás a beállított víz mennyiségének kijutta-

tását nem befolyásolja, pontosságuk ± 4 %. Egyes változataik lehetővé teszik az összegzett 

vízfogyasztás leolvasását is. A mérő skáláján be kell állítani a kijuttatásra szánt mennyisé-

get. A tárcsa az üzemelés alatt forog és mutatja a hátralevő mennyiséget, mely bármikor 
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módosítható. Amennyiben elérte a beállított értéket zárja a vízátfolyást.

A vízátfolyásmérő 1"-nál nagyobb csőátmérő esetén hidraulikus szelepet vezérel. 

Időkapcsoló

A  víz adagolását előre beállított időpontok 

között biztosítja. Működése független az át-

folyó víz mennyiségétől, így az adagolás nem 

pontos, az eltérés akár a 30 %-ot is elérheti. 

Előnyük az egyszerűbb üzemeltetés és az au-

tomatizálási lehetőség. Ennek akkor van nagy 

jelentősége, ha a vízforrás kapacitása miatt 

öntözési szakaszokat alakítottunk ki és az 

adag kijuttatása után a következő szakasz ön-

tözésére kapcsolunk át. A korszerű vezérlővel 

szembeni követelmények:

■  Rendelkezzen több programcsoporttal.

■  Naponta legalább kilenc indítást tudjon el-

végezni.

■  Adjon lehetőséget a szivattyú zónánkénti in-

dítására.

■  Legyen állítható a szelepek kapcsolása kö-

zötti idő.

■  Valamennyi öntözési időtartam egyetlen 

beavatkozással történő növelési, csökkentési lehetősége.

■  Személyi számítógépes csatlakozási lehetőség.

■  Nem felejtő program memória.

■  Automatikus rövidzárvédelem a szelepek kimenetén.

Előnyös, ha a vezérlő rendelkezik „Víz háztartás, Water budget” programmal. Ebben 

az esetben egyetlen beállítással növelhetjük vagy csökkenthetjük valamennyi szelep mű-

ködési idejét a napi meteorológiai viszonyoknak megfelelően. A  40. ábrán látható ve-

zérlőegység korszerű kialakítású, programozása nyomógombokkal történik, a beállított 

értékek folyadékkristályos kijelzőn láthatóak. 

Lehetőség van 1, 4, 6, 24 db alaphelyzetben zárt szelep vezérlésére egy elektronikával. 

Az 1 és 4, 8 szelepes vezérlő elektromos ellátása lehetséges 1 db 9 V-os elemmel. Hálózati 

tápegységgel üzemelők esetén indíthatjuk az elektromos szivattyút is, itt a szelepek vezér-

léséhez 24 V váltakozó áramot használnak fel. 

Az öntözés időpontja beállítható naptári napokra, vagy meghatározott, pl.: 2 napi cik-

lusra. Lehetőséget adnak az öntözés napi többszöri indítására is. 

Az eső-, vagy légköri-, talajnedvességérzékelő beépítése minden rendszerbe ajánlott. Ha-

zánkban csapadék bármikor előfordulhat az öntözési szezonban, megfelelő mennyiség esetén  

szüneteltetni lehet a vízadagolást. 

40. ábra Elekronikus vezérlő
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Vezérlésre kétféle módon építhetjük be az érzékelőket

■  A legáltalánosabb kialakítás, mikor az érzékelők alaphelyzetben zártak (NC), ekkor az 

elektromos áram átfolyik a kapcsok között. Ebben az esetben az érzékelőt az elektro-

hidraulikus szelepek áramkörének közös ágába kötjük be. Csapadék esetén az érzékelő 

higroszkópos szenzora megduzzad és nyitja az áramkört. Ennek hatására az automatika 

által kiadott vezérlőfeszültség nem jut el a szelepekhez, azok nem nyitnak ki. A bekötés 

a vezeték mentén bárhol megtörténhet, mely a módszer legfőbb előnye. 

■  A vezérlők mai generációja az eső- vagy nedvességérzékelők csatlakozását a fő elekt-

ronikus panelon fogadja, ebben az esetben az érzékelő nyitott állapota felfüggeszti a 

vezérlő működését. 

Az esőérzékelő különböző működési elvű lehet, legáltalánosabb kialakítás a víz hatásá-

ra duzzadó korongot felhasználó modell. A bekötés szempontjából lényeges követelmény, 

hogy alaphelyezetben az áramkört zárva tartsa. Bekötve a vezérlő áramkörébe mindaddig 

nem befolyásolja a beállított programot, míg az érzékelő át nem nedvesedik. Alkalmazha-

tók egy szelephez, vagy szelepcsoportokhoz is. 

A  fenti megoldás csak azoknál a szelepeknél alkalmazható, ahol a nyitva tartást fo-

lyamatos mágneses tér biztosítja, így annak megszűnése alaphelyzetbe állítja a szelepet. 

Egyenáramú vezérlő esetén az energiatakarékosság miatt a nyitás-zárást a vezetékekben 

folyó áram polaritásának felcserélésével végzik. Ha a szelep nyitott állásánál az áramkört 

megszakítjuk, akkor a szelep nem zár le.

A talajnedvesség érzékelőt célszerű a gyökérmélység 2/3-nál elhelyezni. Ebben az eset-

ben a kisebb csapadék nem befolyásolja a vezérlőt. A vezérléshez használhatunk speciális 

kialakítású tenziómétert, melynek órája állítási lehetőséget és mikrokapcsolót tartalmaz.  Az 

öntözés vezérlésére legkorszerűbb  megoldás a TDT, vagy TDR mérési elven alapuló eszköz 

beépítése. 

Kódolt négy- és kétvezetékes rendszer

Nagyobb öntözőtelep esetén megnőnek a tá-

volságok, a zónák száma, ez együtt jár a veze-

tékek számának és keresztmetszetének növe-

kedésével. A szerelési munkák és a költségek 

csökkenthetők, ha kevesebb vezetéket hasz-

nálunk. A  négy vezetékes rendszerben két 

huzal látja el feszültséggel a szelepeket, kettőn 

pedig a vezérlő parancsait továbbítjuk. 

A legkorszerűbb kétvezetékes rendszerben a 

dekóderek vezérlése és a működtető feszültség 

biztosítása is ugyanazon vezetékpáron keresz-

tül történik. Minden szelep mellé tartozik egy 

dekóder egység, melynek egyedi azonosító-

ja (címe) van és párhuzamosan csatlakozik a 

vezérlőkábelhez. A  dekóder kapcsolja a mű-

41. ábra  Zárt gyűrű

Vezérlő

Szelepház

Vezeték

Talajnedvesség

érzékelő
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ködtető feszültséget a szolenoidra a megfelelő 

utasítás észlelése esetén.  Napjainkban lehetsé-

ges 2000 zóna vezérlése is ezzel a módszerrel. 

A  vezetéken keresztül speciális dekóderekkel 

lehetőség van különböző információk továb-

bítására is. Így a vezeték bármely pontján in-

formációt kaphatunk pl. a vízáram, a nyomás, 

talajnedvesség értékeiről, az esőérzékelő álla-

potáról. Lehetőség van vészleállításra a rend-

szer különböző pontjain. A dekóderek teljesen 

vízálló kialakításúak. Címzésük történhet a 

gyárban, ekkor az azonosító kód az oldalukon 

látható. Egyes verzióknál a  címzés kézi egységgel, a telepítő által a helyszínen történik, ek-

kor célszerű a beállított kódot felírni az oldalára. A dekódereken elhelyezhetnek különböző 

színű LED lámpákat az üzemállapot (tápellátás, bekapcsolva, hiba) jelzésére. 

A kiépítés során ügyelni kell a villámvédelemre, mivel a talajban kisülő elektromosság 

a kisebb ellenállás, tehát a rézvezetéken át folyik. A védelem gyártónként eltérő megol-

dású, lehet a vezeték mentén elhelyezett nagy számú földelő egység, vagy csak a központi 

egység védelme.

Célszerű, ha a csővezeték valamint az elektromos kábel zárt gyűrűben épül meg. Ez 

kisebb vezetőátmérők beépítését teszi szükségessé, valamint növeli az üzembiztonságot 

is. A  gyűrű bármely pontján lehetőség van egyenes vonalú szárnyvezeték kiépítésére. 

A  vezeték keresztmetszetének méretezéséhez vegyük igénybe a gyártó segítségét. Egy 

golfpálya esetén a gyűrű készülhet 4 mm2, a szárnyvezeték 2,5 mm2 keresztmetszetű réz-

kábelből.

A vezérlő legalább 10 db szelep egyidejű működését tegye lehetővé, hogy a terhelést 

egyenletesen lehessen elosztani a gerincvezeték mentén. A vezérlő tesztfunkcióval is ren-

delkezik, képes mérni a szolenoidok által felvett áramot. A mért értékből következtethe-

tünk a szolenoid megfelelő állapotára. Egyes esetekben határértéket is meg tudunk adni, 

amihez képest a vezérlő kijelzi, hogy a szolenoid hibás. 

Lehetőség van a szelep után nyomásérzékelőt is bekötni, mellyel ellenőrizhető a terve-

zett működés lezajlása.  

A  korszerű vezérlő vízórákat is kezel, így megmérhető az egyes zónák fogyasztása. 

A mért értékek alapján lehetőség van arra, hogy a zónákat a vízforrás maximális kapaci-

tása szerint indítsa el.

A vezérlők többféle módon, távolról is ellenőrizhetőek, programozhatóak. Általában 

GSM, rádiós és vezetékes internetes kapcsolattal rendelkeznek. A hozzáférési szinteket kü-

lönböző jelszavakkal oldják meg.

Kódolt vezérlők lehetséges bemenetei:

■  vízóra,

■  nyomástávadó,

42. ábra  Négyzónás dekóder

LEDVezérlő vezeték

Közös

vezeték

Zóna-

vezeték
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■  esőérzékelő,

■  szélsebességérzékelő,

■  talajnedvesség érzékelő,

■  evapotranspiráció mérő,

■  hőmérséklet érzékelő.

Kimenetek:

■  zónaszelep,

■  mesterszelep,

■  drénszelep,

■  szivattyúindító relé.

A kétvezetékes vezérlők tárolt programvezérlésű rendszerek, ahol lehetőség van a mű-

ködtető szoftverek cseréjére. Ugyancsak lehetőség van a vezérlő által gyűjtött adatok kül-

ső számítógépen történő különböző szempontú rendezésére, megjelenítésére. Az a vezér-

lő tekinthető elfogadhatónak, ahol a szoftver értéke egyösszegben szerepel a berendezés 

árában, ugyanis anélkül a vezérlő használhatatlan. 

Számítógépes rendszervezérlés

A  korszerű érzékelők, szelepek és a számítógép felhasználásával bonyolult rendszerek 

építhetők fel. A növény fejlődése során a környezet változásaihoz programozhatjuk a be-

avatkozásokat. Ennek valamennyi mozzanatát előre definiálhatjuk, a beavatkozások okát 

és következményeit rögzíthetjük a későbbi elemzésekhez. A korszerű felépítésű rendszer 

lehetőséget ad parancsok kiadására a monitoron keresztül, vagy a beépített algoritmuso-

kon keresztüli automatikus vezérlésre. Ugyancsak változatosan parametrizálható bizton-

sági rendszer építhető ki. Ugyanakkor végigkísérhető a teljes rendszer pillanatnyi állapota 

(pl.: a működő szivattyúk, öntözési szakaszok), és rögzíthetők az adatok (pl.: a fordulón-

ként és összesen kijuttatott víz mennyisége). A  távoli öntözési szakaszok kábelen vagy 

rádiójelekkel is vezérelhetők. 

Az alkalmazott érzékelők lehetnek a légkör jellemzőit mérők (napsugárzás, a levegő hő-

mérséklete, CO2 és relatív páratartalma, a szél sebessége, a csapadék mennyisége), az ön-

tözőrendszer ellenőrzését végző és vezérlését szolgáló jeladók (nyomás-, vízátfolyásmérő, 

tenzióméterek), a tápanyagutánpótlást vezérlők (kémhatás-, elektromos vezetőképesség-, 

vízátfolyásmérő).

Az érzékelők jelei alapján, a szelepek használatával többféle funkció vezérelhető:

■  Szivattyútelepek üzemeltetése, öntözési szakaszok indítása és leállítása, a szűrők visz-

szamosatásának automatizálása. 

■  Tápanyag és vízkezelő anyagok kijuttatása.

■  Növényházak víz-, tápanyagellátása,  klímaszabályozása.
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Az internet használata

Az öntözőtelepek vezérlésében, a berendezések ellenőrzésében egyre nagyobb szerepet 

kap az internet. A Signature cég olyan megoldást kínál, mely GSM rendszeren keresztül, 

egy web központ segítségével, a világ bármely pontjáról lehetővé teszi az adatok lekérde-

zését kerti vezérlőnkről. Amennyiben szükséges, úgy módosítások is végezhetők, melyek 

a központi szerveren elmentésre kerülnek.

Az elektronikus rendszervezérlés elemei

Az automata rendszer fontos elemei az elektro-

nikusan vezérelt szelepek. Normál helyzetben 

zárt (N.C., normally closed) és normál helyzet-

ben nyitott (N.O., normally open) formában 

gyártják őket. 

Felépítésük egyszerű, a vezetékben áramló víz 

nyomását használják fel működtetésükre. Műkö-

désük a 44. számú ábrán tanulmányozható. Az 

ábra mutatja a mozgó részek helyzetét nyitott (a 

3. számú rudazat felső metszete) és zárt (a 3. szá-

mú rudazat alsó metszete) állapotban is. 

Az 1-es szám jelöli a vezérlőkamra felső részét. 

Amennyiben a beömlő oldalról ide  vizet veze-
44. ábra Dugattyús szelep

Internet kávézó

Munkahely

Lakóház
Internet-
kapcsolat

GSM-kapcsolat

központi szerver

Ipari üzem

Közterület

Lakópark

43. ábra  EZ PRO Live internetes vezérlőfelügyelet
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tünk, az (mivel a 2. számmal jelölt membrán felülete nagyobb mint a 4. számú szeleptányéré) a 

rudazat (3. elem) segítségével a szeleptányért a szelepüléshez szorítja, így az zár. 

Ha a vezérlőkamrából a vizet a szabadba, vagy az elmenő oldalra engedjük, a beömlő 

oldalról a víz nyomása megemeli a szelepettányért. Attól függően, hogy a vezérlő kamra 

felső (1. szám), vagy alsó (5. szám) részében tartunk állandó nyomást, a szelep lehet alap-

helyzetben zárt (N.C.) és alaphelyzetben nyitott (N.O.). Alkalmazásuk a szűrők tisztításá-

ban, öntözési szakaszok vezérlésében, üvegházakban, vízkultúrás rendszerekben kaphat 

nagyobb szerepet.

A 45. ábrán egy fejlettebb szelepváltozatot láthatunk. A fejlesztés célja a szerkezet egy-

szerűsítése, az alacsonyabb gyártási költség volt.

A 46. ábrán látható szelep tovább egyszerűsített, a belső rudazat már elmaradt. A szelep 

nyomásvesztesége alacsony, a membrán egyúttal a szeleptányér feladatát is ellátja. Ma-

napság a legáltalánosabban használt kialakítás fém szelepek esetében. Sokféle méretben 

(NA 25 - NA 250), és kialakításban gyártják őket. A mezőgazdaságban a karimás változat 

a kedvezőbb, mert könnyen kiszerelhető, így a fagy- és vagyonvédelem egyszerűbb.

A 47. ábra a legáltalánosabban használt elektrohidraulikus szelep keresztmetszetét mu-

tatja. A vezérlő szolenoid beépített része az egységnek, a szelepfedélhez menettel csatlako-

zik. Az átfolyási keresztmetszet, ezzel a víz mennyisége a membrán helyzetével szabályoz-

ható. Túlságosan leszorítva a membránt a víz sebessége megnő és kavitáció jelentkezhet, 

mely tönkreteszi a szelepet. Általános szabályként megfogalmazható, hogy a kimeneti 

nyomás legfeljebb fele lehet a belépőnek. Kisebb öntözőtelepeken ezt az egyszerű, fedél-

beépített szolenoiddal szerelt elektrohidraulikus szelepet alkalmazzuk. Működésük azon 

alapszik, hogy a szelep két oldala között nyomáskülönbség van, mivel a szórófejek állan-

dóan nyitottak. Záráskor a membrán feletti vizet az elmenő oldalra ki lehet vezetni, mert 

ott lényegesen alacsonyabb a nyomás. 

A vízfolyás irányítását nagyobb szelep vezérlőkamrájába külső, elektromos kapcsolók 

(szolenoid, vagy egyenáramú forgómotorral mozgatva) végzik. A szolenoidok - gyakor-

Membrán

Áramlási

irány Szeleptányér Szelepülés

45. ábra Membrános szelep rudazattal 46. ábra Membrános szelep kézi vezérléssel

Membrán

Áramlási irány

Vezérlő szelep
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latilag lineáris elektromos motorok - lehetnek váltó-, vagy egyenáramúak (latching), 

9-230 V feszültséggel működtetve. Minden esetben lehetőség van a kézi vezérlésre 

(manual override) is. Az egyenáramú változatok esetében a feszültség nem folyamatos a 

szolenoidon, a nyitást-zárást a polaritás felcserélésével oldják meg. 

Kialakítás szerint vannak két és háromutas vezérlőszelepek (48. ábra). 

A szelepek alkalmazásánál fontos a megfelelő méretezés. A szelepben található nyílások nyi-

tása, zárása az átmérővel változó elektromos munka igénybevételét jelenti. Nagyobb nyo-

másnál kisebb áteresztő nyílású szelepet válasszunk azonos működési teljesítmény esetén. 

A szelepek zárása akár egy percig is eltarthat, ezt érdemes figyelembe venni a következő 

szelep nyitási idejének meghatározására. Előnyös, ha a vezérlő lehetőséget ad két zóna 

egyidejű zárás-nyitás folyamata közé állítható időtartamot beállítani. Az utolsó szelep 

lezárásához szükséges lehet az öntözőszivattyú hosszabb futásának beállítására is.

Tipp:
■  Amennyiben a szelep hibásan működik, csavarjuk ki a szolenoidot és nézzük meg, hogy 

könnyen mozog-e? 

■  Kapcsoljuk kézi üzemmódba a vezérlőt és adjunk feszültséget a szelepre. A mért érték 

nem lehet kisebb, mint 21,6 V. Ha alacsonyabb, úgy kicsi a vezeték keresztmetszete, vagy 

leégett a szolenoid.

47. ábra Elekro-hidraulikus szelep 
áramlásszabályozóval

Szolenoid

Kézi szabályzó-

gomb

Vasmag

MembránSzűrő

48. ábra  3 utas elektromos vezérlő szelep
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■  Amennyiben a fentieket rendben találtuk, úgy szedjük szét a szelepet és nézzük át a 

vezérlővíz furatait, hogy nincsenek-e eltömődve?

■  2 VA értékű szolenoidnál nagy nyomás esetén előfordulhat, hogy nem képes a csuszkát 

– a víznyomás ellenében – elmozdítani.

Parancsváltó szelepek 

Vezérlések kialakításánál gyakorta adódik olyan feladat, mikor egyik szelepet zárni, má-

sikat egyidejűleg nyitni kell (kőzetszűrők mosása). A működtetéshez elegendő egyetlen 

parancsot kiadni, amennyiben parancsváltót építünk be. Működése során az alaphely-

zetben zárt szelep kamrájából a szabadba vezeti a vizet, és a csőhálózatban nyomás alatt 

levő vizet bevezeti a lezárandó szelepbe. A vezérlővíz megszűnésekor a belső rugó ereje 

átfordítja a szelepek vezérlését.

Parancs erősítő szelepek

A vezérlővíz hosszabb vezetése esetén, a súrlódási veszteség, a vezérlőcső rugalmassága, a 

víz hőmérsékletfüggő tágulása miatt a nyomás esik és nem működik a hidraulikus szelep. 

300 m fölötti távolság esetén szükséges a parancserősítő beépítése. Az egység vezérlés ha-

tására az elmenő oldalra bevezeti az üzemi vezetékben levő nyomást. A vezérlővíz meg-

szűnése esetén az elmenő oldalt a szabadba nyitja.

A 49. számú ábrán látható NC vezérlőszelep alapállásában az S porton nincs nyomás. A 

P porton keresztül az T portra nyomást adhatunk, így a beépített hidraulikus szelep zárt 

állásban lesz. Amennyiben az S portra nyomást adunk, úgy  a parancsváltó zárja a P portot 

és nyitja az A jelűt, így a víz a szelepből eltávozhat,  a szelep víznyomás hatására kinyílik. 

49. ábra Parancsváltó vezérlőszelep NC

Membrán

Rúd

Tömítés

Rugó

50. ábra Parancsváltó vezérlőszelep NO
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A 50. számú ábrán látható NO vezérlőszelep alapállásában az S porton nincs nyomás. 

A  P port zárva van, a T porton levő hidraulikus szelep membránja fölött nincs nyomás, 

mert az az A porton keresztül a légkörrel van kapcsolatban. Amennyiben az S portra nyo-

mást adunk, úgy a parancsváltó zárja az A portot és nyitja a P jelűt, a szelep membránja 

felett nyomás alakul ki, ennek hatására lezár. 

A szelep felhasználható a parancsvezetékben a nyomás fenntartására. A hosszú, kis át-

mérőjű csőben az áramlási veszteség és a csőfal rugalmassága miatt a csatlakozó hidra-

ulikus szelepnél annyira lecsökkenhet a nyomás, hogy az képtelen a működésre. Hosszú 

vezérlőcsövek esetében kb 300 m után egy 

NO vezérlőszelep beépítés szükséges a biz-

tonságos működéshez.

A 51. számú ábrán látható vezérlőszelep 

a különböző időben az 1 és 2 portra érkező 

nyomást a C portra irányítja. A vezérlő víz 

bármelyik bemenő porton távozhat. Tipikus 

felhasználása a kéttartályos kőzetszűrő, ahol a 

közös kimenő szelepet így lehet lezárni a mo-

satás ideje alatt.

Vezérlőcső (command cső) köti össze az 

elektronikus és a hidraulikus szelepeket. Zárt 

körülmények között a levegőtechnikában 

alkalmazott csövek is használhatók. Szabad-

földre fekete színű, UV sugárzást álló típust 

építsünk be. Legáltalánosabb a 8 mm külső 

átmérőjű cső használatos, ehhez mindenféle 

¼”, 1/8” BSP menetes csatlakozó beszerezhe-

tő a légtechnikai boltokban.

Az 52. ábrán látható szelepet gyakran alkal-

mazzák szárnyvezetékek leágazásánál, vagy 

nagy szintkülönbségű öntözőtelepeken. A 

nyomásszabályzó vezérlő rúdjának mozgása 

nyit, zár,  a vezérelt szelep két oldalának nyo-

máskülönbsége alapján. A kimeneti nyomás 

a rugó feszítésével állítható. A különböző 

nyomástartományokban eltérő színű rugókat 

használnak. 

Általános szabályként megfogalmazható, 

hogy a kimeneti nyomás legfeljebb fele lehet 

a belépőnek. Amennyiben ez nem valósítható 

meg, úgy két egységet kell sorba kötni.

51. ábra Parancsgyűjtő szelep

52. ábra Nyomásszabályozó vezérlőszelep
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4.9. A VÍZHÁLÓZAT EGYÉB SZERELVÉNYEI

Nyomáscsökkentő szelep

A  nyomáscsökkentő tulajdonképpen egy 

hidraulikus automata, amely rugóterhelésű 

membrános szabályzó és szelepes beavatkozó 

részből áll. Feladata megakadályozni, hogy 

a szerelvény utáni csőszakasz nyomása egy 

meghatározott értéknél nagyobbra növeked-

jen. A  működés folyamán a beállított nyo-

másérték közelében az átömlési keresztmet-

szetet automatikusan csökkenti mindaddig, 

míg a beállított üzemi nyomás állandóvá válik 

(53. ábra). 

Az öntözésnél nélkülözhetetlen az állandó 

nyomás fenntartása, mivel az egyenletes víz-

kijuttatás csak így biztosítható. Több öntözési szakasz esetén a különböző eredetű nyomás-

veszteségek és az esetleges szintkülönbségek miatt a gerincvezetékben nagyobb nyomást kell 

alkalmazni, mint az a kijuttató elemeknél szükséges, ezért öntözési szakaszonként nyomássza-

bályozót kell elhelyezni. 

Általában elmondható, hogy 20 % nyomásváltozás 10 %-os vízhozamváltozást jelent, tehát a 

rendszer akkor üzemel jól, ha az öntözési szakasz bármely pontján mérve a nyomáseltérés nem 

nagyobb 20 %-nál. Ezt az értéket kell alapul venni az öntözőrendszerek tervezésénél. 

A gyártók a nyomáscsökkentők rugóit különböző színnel jelölik, melyek utalnak a ma-

ximális nyomásra. Egységes színkód nincs, ezért előfordul, hogy például a sárga szín egyik 

gyártónál 1,2 bar, másiknál 1,8 bar maximális nyomást jelöl. Egyes kis teljesítményű típusok-

nál lehetőség van a maximális nyomás változtatására a rugó feszítettségének szabályozásával. 

A csavarorsót a házon levő + irányba forgatva a maximális nyomás nő,  - irányba hajtva 

csökken. Ezen a módon állítható a nyomáscsökkentő pilotszelepek üzemi nyomása, melyek 

nagy átmérőjű (NA25-250) szelepeket szabályoznak.

A csőhálózatban a szűrő után, ügyelve az oldalán feltüntetett folyásirányra, minél közelebb 

a kijuttató elemekhez helyezzük el. A bemenő nyomás legalább 0,5 barral legyen nagyobb, 

mint az elvárt nyomás a kimeneti oldalon. A szabályozáshoz szükséges egy minimális víz-

áram, mely szelepenként különböző nagyságú, általában a maximális teljesítmény 5 %-a. Ez 

alatt a határ alatt a nyomáscsökkentő nem fog üzemelni, a be- és kimeneti nyomás azonos lesz. 

Nagymértékű nyomáscsökkentés (pl. 8 barról 2 barra) esetén két nyomáscsökkentőt célszerű 

egymás után bekötni a kavitáció káros hatásának elkerülésére. 

Ezen szelepet nevezik nyomásszabályzónak is, de a működés minden esetben csak csökken-

tésre vonatkozik.

A hidránsok szeleppel zárható  vízkivételi helyek a csővezeték mentén. Elláthatják víz-

órával, nyomás- és átfolyásszabályozó szelepekkel. Egy vagy több öntözővezeték egyidejű 

csatlakoztatását teszik lehetővé.

53. ábra  Nyomáscsökkentő szelep
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A  egyes gyártmányok különböző kiala-

kítású elzárószerkezettel vannak ellátva, 

melyek nem kompatibilisek egymással. 

A  hidránsfej kézzel nem nyitható, csak saját 

hidránscsatlakozójával.

Az elzárószelepek  a víz folyását vezérlik. Ti-

pikus állásuk a nyitott, vagy zárt, azonban az 

átáramló mennyiséget is szabályozhatjuk ál-

lításukkal. Kialakításuk sokféle lehet, a gyors 

elzárás következtében előálló vízütés megelő-

zésére a tolózárak, vagy orsós szelepek beépí-

tése javasolható. 

A  vízáram nyitására-zárására általánosan 

használtak a tolózárak, ékszelepek, melyek foj-

tásra nem javasoltak. Nyitott állapotban a teljes 

keresztmeszeten áramlik a víz, nem érzékenyek 

a szennyeződésre, felülről javíthatók. A  Peets 

tolózárak használata általános a mezőgazdaság-

ban. Műanyag idomokkal szerelve ügyeljünk a 

csatlakozó menet megfelelő mélységére, mert az 

könnyen „megugrik”, későbbi szivárgást okozva. 

Ilyen veszély esetén a tolózárba hajtsunk hor-

ganyzott acél közcsavart, majd erre szereljük a 

belső menetes gyorscsatlakozót.

A  pillangó szelepek egyszerűek, beépítésük 

kis helyet igényel, könnyen cserélhetőek. 

A  gömb/henger szelepek alkalmazása növeli 

a vízütés kialakulásának veszélyét, egyes egyszerű fémházas gyártmányok nagyon érzéke-

nyek a fagyra. Érzékenyek a víz homoktartalmára, mert műanyag tömítésűk gyorsan elko-

pik. A mezőgazdaságban műanyag szelepekből hatalmas mennyiséget építenek be, legálta-

lánosabb az öntözővezeték indításához használt változat. Ezen kis szelepek minősítésénél 

legfontosabb szempont a működtető „fülek” tartóssága. Sajnos előfordulhatnak „egynyári” 

gyártmányok is az üzletekben.

Amennyiben az elzáró szerelvény a cső végére van építve, úgy csapnak nevezzük. 

A túlnyomásszelep a maximális üzemi nyomás feletti érték és a vízütés okozta károsodá-

sok megelőzésére szolgál. A csővezeték legmélyebb pontján építendő be.

A szivattyú-, csőkútvédő szelep a vízáramlás megindulásakor lassan nyit, megszűnése 

előtt lassan zár, manapság általános a frekvenciaváltó használata erre a funkcióra.

A  légtelenítő/légbeeresztő szelepek feladata a csőhálózatba került levegő nyomás alatti 

automatikus kibocsátása, vagy a vezeték leürítésekor, a vízütés depressziós fázisában le-

vegő beeresztése. A vezetékbe került levegőzsák csökkenti az átfolyási keresztmetszetet, 

az átfolyó víz mennyiségét és növeli a vízütés valószínűségét. A szelep a csővezeték leg-

54. ábra Levegőszelep

Úszótest

Szelep-

nyílás

Légbeeresztés

Légtelenítés

Szeleptű
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magasabb pontján építendő be. A szelep méretét pontosan meg kell határozni. Alacsony 

nyomású (< 0,3 bar) rendszerekben nagy nyílású, míg nagy nyomású rendszerbe a kisebb 

nyílású, automata szelepek beépítése szükséges. A korszerű kialakítású szelepek lehetősé-

get adnak a kettős funkcióra is.

A visszacsapó szelepek feladata a víz egyirányú folyásának biztosítása. Működésük teljesen 

automatikus, a záráshoz szükséges energiát a gravitáció, beépített rugó vagy a víz mozgása 

biztosítja. Beépítésük szivattyúk után, kommunális vízhálózatba csatlakozás esetén szüksé-

ges. Kemikáliák adagolása esetén beépítésük az ivóvízhálózat felé mindenképpen szüksé-

ges, így megakadályozzuk a vízforrás szennyezését. A betápláló csőbe építsünk be egy rugó-

terheléssel záródó típust, ezzel megakadályozzuk a nemkívánatos csurgást a  tápvezetékből. 

Ebbe a kategóriába tartozik a szivattyúk lábszelepe is. 

A szabályozó szelepek a gerincvezetékben a nyomás és az átfolyás állandó értéken tar-

tására kerülhetnek beépítésre. Működésűk automatikus, de a határértékeket kézzel előre 

be kell állítani.

A hozamszabályozó nyomásváltozásoktól függetlenül állandó értéken tartja a vízhoza-

mot. A nyomástartó a szelep bemenő oldalán tartja a beállított nyomást, megakadályozza a 

csővezeték leürülését, levegő beszivárgását.

A  drénszelepek a háló-

zat víztelenítésére szol-

gálnak, a beépítéssel a 

téli fagy károsító hatását 

megelőzhetjük. Ameny-

nyiben a hálózatban a 

nyomás 0,5 bar alá csök-

ken, úgy a beépített rugó 

felemeli a szelepülésről a 

zárólapot, így a víz a sza-

badba áramolhat. Elhe-

lyezése mindig a rendszer 

alacsony pontjain szük-

séges. A szelepet a függő-

legeshez képest 45°–ban 

lefelé építsük be. A szelep 

alá terítsünk 10 l gyöngy-

kavicsot. Az esetleges 

visszaszívásokra gondolva a szelepet geotextíliába is csomagolhatjuk, így kisebb az esély 

valamilyen szennyeződés beszívására, mely beszorulva a szerkezetbe folyamatos szivárgást 

okoz. A szelepet a vezeték telepítést követő mosása után építsük be, elkerülendő a szennye-

ződés beszorulását.

Speciális alkalmazási területük a csepegtetőcsövek öblítése. Ekkor a cső végére kerülnek fel-

szerelésre és minden öntözés előtt a szabadba enged valamennyi szennyezett vizet. A rugó 

általában 0,3 bar nyomást képes visszatartani, e fölött a szelep bezár.

55. ábra Drénszelep telepítése

Drénszelep

Megfúrós idom

Geotextil takarás

Szűrőkavics
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A visszafolyásgátló szelepek nagy biztonság-

gal megakadályozzák a víz fordított irányú 

mozgását a csővezetékben, mely műszaki hiba 

miatt állhat elő. Funkciójuk kettős: megakadá-

lyozzák a visszafolyást és levegőt engednek be 

a csővezetékbe. Mivel levegőt szívnak be, így a 

felszínre telepítendők. 

A  nyomástartály (hidrofor) beépítésének 

több oka van. Kis vízkivétel, szivárgás esetén 

lehetőséget ad a szivattyú korlátozott szá-

mú indításának betartásához. Eredményesen 

használható vízütés ellen is. Lehetnek egysze-

rű levegőtöltésűek, vagy membránnal elhatá-

rolt folyadék-légterűek. Levegőtöltés esetén 

folyamatosan ellenőrizni kell annak mennyiségét, mert lassan eltűnik, feloldódik a vízben. 

A membrános változatok általában kis térfogatúak (5-80 l), házi vízellátásra, öntözésre ezek 

elegendőek. 

A  kivehető víz mennyiségét levegőtöltés esetén a térfogat harmadával lehet számítani. 

Egy 24 literes tartályból kb. 8 l vizet lehet kivenni a szivattyú bekapcsolása nélkül.

A  gumimembrános tartályokból több vizet lehet kivenni az elvárt nyomáson, mivel a 

membrán felett is nyomás van, mely kipréseli a vizet a tartályból. 

Nyomásmérő óra beépítése nélkülözhetetlen a rendszer állapotának ismeretéhez. A leolva-

sott értékből következtethetünk a szivattyú üzemére, a szűrők tisztaságára, a rendszer dugulá-

sára, vagy szakadások keletkezésére. A működési tartományt úgy válasszuk meg, hogy az üze-

mi érték a méréstartomány közepén helyezkedjen el (5 bar üzemi nyomás esetén válasszunk 

0-10 bar méréstartományú órát. A glicerin töltésű óraház véd a nyomáslengések ellen. Mivel a 

rendszer fontos eleméről van szó, válasszunk rozsdamentes kialakítást, mely jobban ellenáll a 

mechanikai behatásoknak. Az állandóan beépített órák mellett jó, ha mozgatható kialakítást is 

használunk, mellyel lehetővé válik az osztóvezeték elején, végén vagy a szórófejek alatti mérés 

is. Nyomásmérők alkalmazásával sok „parajelenségre” kaphatunk magyarázatot.

A szórófejekben levő nyomásról tájékozódhatunk a Pitot csővel. Ez egy, az áramlással 

szembe helyezett ívelt csőidom, melyben a belépő víz hatására torlónyomás keletkezik. 

Ezt a nyomást mérőórán le is olvashatjuk. A mérőórát a szórófejhez kalibrálhatjuk, így 

következtethetünk a szórófejben levő víznyomásra. Nagy előnye, hogy a működő szórófej 

jellemzőjét mérhetjük mindenféle szerelés nélkül.

56. ábra Visszafolyásgátló szelep

Szelep-

tányér

Folyásirány

normál üzemmódban

Vízvisszaszívás

iránya

Levegő

kivezető nyílás
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4.10 VEZÉRLŐKÁBEL 

Az öntözőtelep kiépítése során a 

vezérlő és a beavatkozó egységeket 

egymástól különböző távolságokra 

helyezzük el. Az összeköttetést ma-

napság elektromos vezetékkel oldják 

meg.

Az áramkör felépítéséhez szelepen-

ként két vezető szükséges, de azo-

nos vezérlő esetén egy közös vezető 

elegendő. Annak nincs jelentősége 

hol csatlakozunk a közös vezetővel 

a szelephez, de átmérőt nem csök-

kenthetünk, hiszen mindkét ág-

ban ugyanazon áramerősség folyik. 

Amennyiben egyidőben két szelepet 

is használunk, úgy dupla közös ve-

zetőt építsünk ki az érintett szakasz-

ban. 

Egyenáramú (latch) szolenoidok 

használatakor fontos a pola ritás (+ 

és -) szerinti bekötés.

A  szoleniod jellemzői kö-

zött két áramszükséglet látható. 

A  behúzóáram (inrush current) 

nagysága nagyobb, mivel az a te-

kercs átmágnesezési teljesítmény-

igényét is tartalmazza. A  tartóáram 

(holding current) alacsonyabb érté-

kű. A két érték között akár kétszeres 

nagyságú eltérés is látható.

A  távolság emelésével a vezető el-

lenállás nő, melyet nem tudunk a fe-

szültség növelésével korrigálni, így a 

keresztmetszetet kell növelni ahhoz, hogy a megengedett feszültségesésen belül marad-

junk. 

A gyártók általában ±10 %-ban határozzák meg a megengedett feszültségeltérést a név-

legeshez képest, ez 24 V esetén  ± 2,4 V. Hozzá kell számítani ehhez az értékhez, hogy a 

hálózati feszültség megengedett ingadozása ± 5 % lehet.

R
L I

V
2

1000
#
#D=

58. ábra Kihelyezett vezérlőszelepek

Víz

Szórófej

230 V

24 V

Vezérlő

Szelepdoboz 

elekro-hidraulikus

szeleppel

57. ábra Központi vezérlőszelepek

Víz 230 V

24 V

Vezérlő

Szórófej

Elekro-hidraulikus

szelep
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R= a vezeték megengedhető legnagyobb ellenállása (Ω)

ΔV= a megengedett feszültségesés (V)

L= a szelep és a vezérlő közötti távolság (m)

I= behúzóáram (A)

Példa:   a vezérlő és a szelep közötti távolság 360 m,

a szolenoidon látható behúzóáram 0,53 A.

,
,

R
2 360 0 53

1000 2 4
# #

#
=

R= 6,29 Ω/1000m

A táblázatból kikeresve a kereskedelemben kapható vezetékek adatit, a megfelelő kereszt-

metszet a 2 mm2, mert ennek ellenállása kisebb mint az általunk számított.

USA méret

AWG

Átmérő

mm

Keresztmetszet

mm2 1000 m vezeték ellenállása Ω

1 7,35 42,40 0,4065

2 6,54 33,62 0,5128

3 5,83 26,67 0,6466

25 0,6920

4 5,2 21,15 0,8152

5 4,62 16,76 1,0280

16 1,0812

6 4,12 13,30 1,297

7 3,67 10,55 1,634

10 1,730

8 3,26 8,18 2,061

9 2,91 6,63 2,600

6 2,883

10 2,59 5,26 3,277

11 2,30 4,15 4,140

4 4,325

12 2,05 3,22 5,210

13 1,83 2,87 6,560

2,5 6,920

14 1,63 2,09 8,280

15 1,45 2,28 10,40

1,50 11,53

16 1,29 1,31 13,20

17 1,15 1,04 16,60

1 17,30

18 1,02 0,82 21,00

0,75 23,06

19 0,912 0,65 26,40

20 0,813 0,52 33,20

0,5 34,60

21. táblázat Rézvezetők jellemzői 20 C°-on (ρ=0,0173 Ω/mm2)
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A kereskedelemben kapható azonos keresztmetszetű vezetők ellenállása között akár 10 % 

eltérés is lehetséges. 

A tömör vezetők kisebb ellenállásúak, olcsóbbak a sodrott vezetékeknél. A tömör ve-

zetékek telepítése célszerűbb, ha figyelembe vesszük nagyobb élettartamát a szigetelés 

sérülése után. A sodrott vezetékbe bekerülő víz gyorsan oxidálja a vezetőt, így az akár 

egy szezon alatt is használhatatlanná válik. A sodrott vezeték jobban bírja a hajlító igény-

bevételt, fektetése könnyebb. A csatlakoztatásnál ügyelni kell, hogy az elemi szálak ne 

lógjanak ki a kötegből, mert rövidzárt okozhatnak két kimeneti kapocs között.

Nem minden vezeték alkalmas a földbe telepítésre. Egyesek szigetelése átengedi a ned-

vességet, vagy egyszerűen lebomlik a földben hosszabb idő után. 

Célszerű színkódos, vagy számozott vezetékköteget használni.

A szelepek telepítési helyének kiválasztása gazdaságossági, technológiai kérdés.

Általában elmondható, hogy egyszerűbb az elektromos vezetékek nagy távolságú fekte-

tése, mint a csővezetéké. Amennyiben a vízvezeték átmérője meghaladja a 32 mm-t, úgy 

gazdaságossági szempontból az elektromos vezeték fektetése – kihelyezett vezérlőszele-

pek használata - a jobb megoldás, mert az elektromos kábel ára alacsonyabb, a helyigénye 

kisebb mint a csővezetéké.

Ma lehetőség van kis keresztmetszet (0,5 mm2) mellett 2000 m távolságról vezérelni 

egy szelepet.

Nem lehet két vezérlővel ugyanazon közös vezetőt használva kiépíteni vezérlést, a gal-

vanikus leválasztásról gondoskodni kell.

A  vezérlők dobozolása nem teszi lehetővé, hogy tűző napon, vagy szellőzés nélküli 

földalatti helységbe telepítsük őket. A kültéri vezérlők dobozolása csak csapódó víz ellen 

nyújt védelmet (IP24).

A kültéren telepített vezérlők esetében gondoskodni kell a villámvédelemről, erre a föl-

delt fémszekrények alkalmasak.

A  vezetékek csatlakoztatására a szelepekhez használjunk zsírtöltésű tokokat, melyek 

vízmentes kapcsolatot teremtenek és megakadályozzák az oxidációból keletkező ellen-

állás növekedést. Minden esetben húzzuk meg a csatlakozóban levő kábeleket, azoknak 

nem szabad kicsúszniuk.

■  A 316 IR csatlakozóba csupaszolás nélkül csúsztathatjuk be a kábeleket és egy erős fogó szo-

rításával kényszeríthetjük a csatlakozó sínt a szigetelések átvágására, a kontaktus létrehozá-

sára. Sajnos az összelapított szigetelés képes időnként a sín megemelésére, ezzel a kapcsolat 

megszüntetésére. Csak 3 db 1,5 mm2 átmérőjű vezeték csatlakoztatására alkalmas.

■  A King csatlakozó egy szorítóspirált tartalmazó zsírtöltésű hüvely. Tömör vezetékeket 

csupaszolás után, sodrás nélkül csúsztathatunk be, majd a házat forgatva és a végekre 

nyomva hozható létre a vízmentes kötés. Többszálas vezeték használata esetén célsze-

rű a végeket összesodorni, majd a hüvelybe folytatni a műveletet. Különböző méret-

ben kapható, így lehetőség van nagyszámú vezeték (szelepek közös ágai) összekötésére 

egyetlen csatlakozóban. 

■  A DBY csatlakozó két részből áll. Tartalmaz egy szorítóspirál-, és egy zsírtöltésű hü-

velyt. A szorítóspirállal összefogjuk a vezetékeket és a szilárd rögzítés után beledugjuk a 
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zsírtöltésű hüvely aljába. Ennek alján fülek találhatók, melyek megakadályozzák a kábel 

kicsúszását.

A gyakorlatban előforduló esetekre (2 VA teljesítmény) az alábbi vezeték keresztmetsze-

tek alkalmazása javasolt:

Távolság Min.keresztmetszet

50 m -ig 0,5 mm2

100 m -ig 1,0 mm2

250 m -ig 1,5  mm2

250 m felett Egyedi méretezés

Az alkalmazott vezeték típusából lehet következtetni a telepítő szakmai elhivatottságára. 

Amennyiben riasztó-, vagy számítógépes hálózat speciális kábelét építi be a kertbe, akkor 

érdemes gyanakodni arra, hogy a rendszer nem lesz hosszú életű. Ezen kábelek ugyanis 

beltérben használatosak, a földben a szigetelésűk átengedi a nedvességet és a rézvezeték 

rövid idő után elporlik.



T ó t h  Á r p á d :  Ö n t ö z é s i  p r a k t i k u m1 1 2

... az Aláírás garancia!

5. AZ ESŐSZERŰ ÖNTÖZÉS

Az esőszerű öntözés a zárt csővezetékben, nyomás alatt vezetett vizet szórófejekkel 

porlasztja és azt a növény lombozata alá, vagy fölé juttatja.

5.1. ELŐNYÖK

■  A szórófejek széles teljesítmény választéka és sokféle kialakítása változatos domborzatú 

és  méretű táblán  ad lehetőséget a vízpótlásra.

■  A kijuttatás intenzitása a talaj tulajdonságaihoz, vízvezetőképességéhez jól megválaszt-

ható.

■  Könnyű az üzemeltetés, jól automatizálható, a szakszerű kezelés könnyen elsajátítható. 

A kijuttatott víz mennyisége jól szabályozható és mérhető.

■  A  felszíni öntözési módokhoz (barázdás, árasztásos) képest a vízmegtakarítás 20-

30 %-os is lehet, a jól megépített rendszer kijuttatási egyenletessége elérheti a CU=90 

%-ot is.

■  A zárt csővezeték megakadályozza a víz kémiai és fizikai szennyeződését. 

■  Lehetőséget ad tápanyagok, kemikáliák kijuttatására.

■  Az alkalmazási céltól függően könnyen telepíthető, a mobil berendezések a szezonban, 

vagy évről-évre más táblákon, kultúrák esetében használhatók.

■  Az állandó telepítésű rendszerek munkaerőigénye alacsony.

■  Lehetőséget ad a mikroklíma szabályozására, a környezet hűtésére, vagy a fagy elleni 

védelemre.

5.2. AZ ÜZEMELTETÉS PROBLÉMÁI

■  A  szélsebesség nagyban befolyásolja a kijuttatás egyenletességét, az apró cseppeket a 

szél messze elszállítja. 5 m/s (18 km/h) sebesség felett az öntözést szüneteltetni kell.

■  Magas (25 % körüli) a párolgási veszteség a kijuttatás során, a víz egy része a levegőben 

párává alakul, más része a növényzet felületéről távozik.

■  Kicsi és szabálytalan alakú táblák esetén a táblaszéleken túli öntözés miatt a vízveszte-

ség nagy. Egyes berendezések alkalmazása esetén művelőút kihagyása szükséges, mely 

kimarad a termőterületből.

■  Az öntözőberendezés jelenléte, a több napig nedves talajfelszín akadályozza a talajmű-

velést, a növényvédelmi munkákat, a betakarítást.

■  A  növényállomány feletti öntözés elősegíti a kórokozók terjedését, lemossa a 

növényvédőszereket a levélzetről. 

■  Gyenge minőségű, magas sótartalmú öntözővíz a levelek perzselését okozhatja.
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■  A talaj tulajdonságainak nem megfelelő intenzitás, öntözővízadag cserepesedést, eró-

ziót okoz.

■  Az üzemeltetéshez általában magas, 2-8 bar nyomás szükséges, mely előállítása nagy 

energia befektetést igényel.

■  A nyomásálló csövek, idomok, szerelvények drágák.

5.3. AZ ESŐSZERŰ ÖNTÖZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK

Fúvóka átmérő: a szórófej kijuttató nyílásának belső átmérője mm-ben kifejezve. A nem 

kör kialakításúak esetében a kijuttatott vízmennyiségből történik az ekvivalens átmérő 

kiszámítása.

Nedvesített átmérő: adott nyomáson és általában 1 m talajfelszín feletti magasságban  

elhelyezett szórófej által nedvesített kör alakú terület átmérője (D) m-ben megadva, ad-

dig a távolságig, ahol a víz még mérhető (0,1 mm/h). A nedvesített átmérő fele a szórási 

távolság (R). 

Szórófejek kötése: a szórófejek egymástól mért távolságát adja meg. Szorzójellel össze-

kapcsolt két számmal jelöljük. Az első szám a szárnyvezeték mentén a szórófejek egymás-

tól mért, ismétlődő távolságát (A) jelenti. Kézi áttelepítésű szárnyvezeték esetén célszerű 

a 12, 18 vagy 24 m-es 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. 

A háromszög (rombusz) kötés kialakítása nehezebb, de egyenletesebb kijuttatást biztosít. 

Azonos egyenletesség esetén csökkenthető a szórófejek száma, ezzel a beruházás költsége 

a négyszögkötéshez képest.

59. ábra Szórófejek négyszög és háromszög (rombusz) kötése
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Példa: 12 x 18 kötés
A szórófejek 12 m-re követik egymást a vezeték mentén, a szárnyvezetékek távolsága 18 

m, az egy szórófej által öntözött terület 12x18, 216 m2.

A miniszórófejek és tartozékaik speciális jellemzői:

Beépített szűrő (INF, Integral Nozzle Filter) – A szórófejben a fúvóka előtt egy kivehető, 

tisztítható szűrőt helyeznek el. Ennek tisztíthatósága könnyebb, mint az eldugult fúvókáé. 

Amennyiben az öntözőrendszer központi szűrőegysége nem képes a kívánt tisztaságot 

biztosítani, úgy ezen egységek rendszeres átvizsgálásával az eldugulást megelőzhetjük.

Csepegésgátló (LDP, Leakage Prevention Device) – A csővezeték és a szórófej közé be-

építve az öntözés befejezése után megakadályozza a csővezetékben levő víz kicsöpögését. 

Alkalmazásával megakadályozhatjuk a szórófej alatti terület túlöntözését, mely a növény-

zet pusztulását is okozhatja. A rendszerből nem csöpög a víz, így öntözés után közvetle-

nül folytathatjuk a munkát a sorközökben.

Alacsony csepegésű szórófej (LDE, Low Driping Emitter) – A fúvókából kilépő vízsugár 

bontását végző rotor, ütközőlapka tartására egy ív hajol a fúvóka fölé. Az íven a szétterülő 

víz fennakad és csepeg. Az LDE szórófejek speciális kiképzéssel csökkentik a csepegést.

Híd nélküli szórófej (NBE, No Bridge Emitter) – A fúvókából kilépő víz körkörösen sza-

badon elterülhet, nem ütközik valamilyen egységbe, mely kitakarást, csöpögést okozhat.

Rovar védett szórófej (IP, Insect Protected) – Egyes kisméretű ízeltlábú élőlények védel-

met keresve szívesen húzódnak kisebb nyílásokba, így a fúvókák eltömődését okozhatják. 

Az öntözés befejezésével a fúvókát lezáró rotor, ütközőlapka megakadályozza az eldugu-

lást.

Kiegyensúlyozott szórófej (SBO, Smooth Balance Operation) – A fúvókából kilépő víz-

sugár a hatás-ellenhatás elve alapján mozgásba hozhatja a szórófejet. A valamely irányba 

kilengő szórófej nem ad tökéletes szórásképet, a növények nem egyenletesen kapják a 

vizet. Az SBO jelű szórófejek telepítésekor nem kell számolnunk imbolygó mozgással, 

így pl.: elhagyható a függesztett szórófejek stabilizálása valamilyen súly felhelyezésével.

5.3.1. Különleges célú esőztető öntözés

Fagyvédelmi öntözés 

A fagyvédelmi öntözés azon fizikai tényen alapszik, hogy a zöld növényi részek fagypont-

ja a belül található oldott anyagok, sók hatására -1 és - 3 °C között van. 

A víz fagyáspontja kb. 0 °C és kristályosodása során jelentős hő szabadul fel, mely képes 

a fagyáspont fölött tartani a növény hőmérsékletét. A hőfelszabaduláson túl a jég rossz 

hővezető, így lassítja a légkör hűtő hatásának érvényesülését. Gyakorlatban öntözéssel kb. 

7 °C hőmérséklet különbséget tudunk kiegyenlíteni. 

Az öntözés indításának eldöntéséhez ismernünk kell a légkör jellemzőit. A fagyvédelmi 

öntözés csak radációs fagyok ellen alkalmazható, abban az esetben, ha a lehűlést a felhőt-
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len ég miatti kisugárzás okozza. A kis sebességű szél fokozza a párolgást, ezért több vizet 

kell adagolni. Kisugárzás esetén a növények hőmérséklete nem egyezik meg a levegőben 

mért adattal, annál 1,5-2 °C-al is alacsonyabb lehet. 

A növények tényleges hőmérsékletére egy nedves anyagba csavart hőmérővel tudunk kö-

vetkeztetni. A növények hőmérséklete függ a relatív páratartalomtól is, ahogy az a 22. 

számú táblázatban látható. A táblázatot elemezve megállapíthatjuk, hogy egy fagyos reg-

gelen a nap melegítő hatására a légkörben magasabb hőmérsékletet mérhetünk, mint a 

növények felszínén. 

Ha a relatív páratartalom 100 %, úgy a száraz és nedves hőmérők adata megegyezik.

Fagyvédelem lombkorona feletti öntözéssel

A kivitelezés során a következőket kell figyelembe venni. 

Az öntözőrendszernek speciálisan a fagyvédelemre kiépítettnek kell lennie. A növényzet-

nek el kell viselni a lerakódó jég tömegét, ezért a fás szárú, vagy támrendszeres növények 

alkalmasak fagyvédelmi öntözésre. 

A kijuttatott víznek folyamatosan szolgáltatni kell a hőenergiát a  növény belső hőmérsék-

letének fenntartására, valamint a víz egy részének párolgásához, ezért egy minimális inten-

zitást állandóan biztosítani kell. 

A fagyveszély elmúltával a jég oldódásához és a víz párolgásához hőenergia szükséges, 

melyet a légkör csak 6 °C elérése után képes szolgáltatni. Ha az öntözést ennél a hő-

mérsékletnél korábban állítjuk le, úgy magunk fogjuk lefagyasztani a növényállományt. 

Szabadföldön a szórófejek forgási sebességének egy perc alatt kell lennie, és kerülni kell a 

finom, ködszerű porlasztást, mivel ez jobban párolog és fölöslegesen hőt von el. 

A  legkisebb tervezhető intenzitás 2,5 mm/óra, CU > 80 % és 0-6 km/óra szélsebesség 

mellet. A maximálisan tervezhető mennyiség nem több mint 7 mm/h, mivel az ebből 

képződő jégtömeg már összetöri a legerősebb növényt és támrendszert, valamint a rend-

szer kiépítése nagyon költséges. 

Az öntözést a fagy várható megérkezte előtt, a léghőmérséklet 1-2 °C-os értéke esetén 

már el kell kezdeni. A  hőmérsékletet 0,5 °C pontosságú hitelesített, radációs ernyővel 

védett hőmérővel mérjük.

Fagyvédelem lombkorona alatti öntözéssel

Egyes gyümölcsösöket a korona alatt elhelyezett miniszórófejekkel öntözünk. Ezek a 

szórófejek is lehetőséget adnak bizonyos fagyvédelemre. A  védekezés sikeres lehet, ha 

a radációs fagy nem nagyobb – 2,5 °C-nál, a talajfelszín száraz, és a relatív páratartalom 

alacsony. A kijuttatott víz növeli a levegő páratartalmát, mely visszatartja a talajból kisu-

gárzott energiát. A víz energiatartalma a fagyás során felszabadul és emeli a hőmérsék-

letet. 

Ez a módszer nem igényel folyamatos vízkijuttatást, néhány percre megszakítható az öntözés.
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Levegő T

°C

Relatív páratartalom %

90 80 70 60 50

A nedves hőmérő értéke °C

- 4,0 - 4,4 - 4,9 - 5,3 - 5,8 - 6,3

- 3,0 - 3,4 - 3,9 - 4,4 - 4,9 - 5,4

- 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5

- 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,1 - 3,6

0 - 0,5 - 1,1 -1,6 - 2,2 - 2,8

1 0,4 - 0,2 - 0,8 - 1,4 - 2,0

2 1,4 0,8 0,2 - 0,6 - 1,2

3 2,4 1,7 1,0 0,3 - 0,4

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

5 4,4 3,6 2,9 2,2 1,3

10 9,2 8,3 7,4 6,5 5,5

15 14,0 13,0 11,9 10,9 9,7

22. táblázat A nedves hőmérő értéke különböző levegő hőmérséklet és relatív páratartalom esetén

A virágzás késleltetése 

A egyes években a tavaszi felmelegedés szokatlanul korán köszönt be és azzal a veszéllyel 

jár, hogy a megindult vegetációt, virágzást egy későbbi lehűlés károsítja. Az ültetvény 

felső öntözésével, a mikroklíma hűtésével késleltethetjük a virágok korai megjelenését, 

csökkenthetjük az elfagyás esélyét. A  hatást a víz párologtatásához szükséges hő elvo-

násával érjük el, ezért esős, meleg időjárás beköszöntével a módszer nem alkalmazható. 

A hatást megbecsülhetjük, ha ismerjük a növény életműködéséhez szükséges minimális 

hőmérséklet (általában kb.: 5 °C), és az egyes növekedési fázisok eléréséhez szükséges 

hőösszeg nagyságát. Az öntözött és nem öntözött területen mért hőösszegek összehason-

lításával következtethetünk a virágzás eltolódásának mértékéről. 

A jó eredmény eléréséhez alkalmazott intenzitás 3 mm/óra, CU > 80 % legyen. Az öntö-

zés során arra törekedjünk, hogy 5 °C fölött a rügyek vizesek legyenek, naponta többszöri 

kis vízadag kijuttatásával  tartsuk nedvesen a növényt.

A levélzet hűtése 

Hazánkban a légköri aszály nyaranta többször is előfordul. A levegőben ilyenkor olyan 

alacsony a páratartalom, hogy  a növény nem képes a párologtatáshoz, saját maga hűté-

séhez elegendő vizet szállítani még abban az esetben sem, ha az a talajban rendelkezésre 

áll. Ilyenkor a növény asszimilációja csökken, megáll, így gazdasági kár keletkezik. A lég-

körbe vizet juttatva növeljük a páratartalmat, csökkentjük a hőmérsékletet, így csökken 

a növény vízigénye. Az öntözést kontinentális eredetű növények (pl.: sárgarépa, burgonya) 

esetében 28 °C, mediterrán eredetűek (pl.: paprika, tojásgyümölcs) esetében 32 °C fölött 

kezdjük. Az öntözési ciklus meghatározásához azt vegyük figyelembe, hogy a leveleket a 

kritikus hőmérsékleti érték fölött állandóan tartsuk nedvesen. A jól végzett öntözéssel az 

állományban mért hőmérséklet 5 °C-al is alacsonyabb lehet a nem öntözötthez viszonyítva. 

Követelmény, hogy a telep képes legyen a gyakori, kis vízadagok kijuttatására a levél felü-

letére. 
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5.4. A SZÓRÓFEJEK 

A szórófejek nyomás hatására a fúvókán keresztül adagolják ki a vizet. Az öntözés minő-

ségét a szórófej hidraulikai és üzemi jellemzői határozzák meg. Sokféle forma, így cso-

portosítási kategória létezik. A vízsugár bontására ismert mozgó alkatrészt tartalmazó és 

nem mozgó változat is. 

5.4.1. A szórófejek csoportosítása

a. működés alapján

■ A billenőkaros (kalapácsos) szórófej a legáltalánosabban használt típus. 

A főbb alkotórészei: 

-  Alap, mellyel csatlakozunk a vízszállító vezetékhez és tartja a forgó testet, szektoros szórófej 

esetén megtalálhatjuk rajta a vezérlő elemeket.

-  Hüvely tartalmazza a tömítéseket, a homok elleni védőrugót és vezeti a forgó testet.

-  A test magában foglalja a fúvóka vagy fúvókák helyét és tartja a szórófej mozgó részeit. A ke-

rettel körbevett rugó esetén „hidas”, keret nélküli rugó esetén „koronás” a szórófej neve.

Szektorosan állítható szórófej esetén a test tartja a vezérlő elemek egy részét is. A szektorosan 

öntöző fej jele PC (part circle), a körforgók jele FC 

(full circle).

A  testre szerelhetnek különböző vízsugárbontó 

elemet, így állítható csavart vagy dönthető lapot.

-  A rugó a vízsugár által ellökött kart kényszeríti 

vissza a testhez, anyaga rozsdamentes acél, a 

koronás kialakítás lehetőséget ad a feszítettség 

szabályozására, így a körforgási idő változtatá-

sára. Fagyveszélyes helyeken a rugót műanyag 

kupakkal fedik, így ha működés közben víz 

éri a fejet, úgy a kupakon a víz lefolyik. Vé-

delem nélkül a rugó működését a képződő jég 

megakadályozná. Az ilyen védelemmel ellátott 

szórófejet AF (anti frost) betűkkel jelölik.

-  A billenőkar két funkciót lát el. Egyrészt bont-

ja a vízsugarat és ezzel elősegíti a kijuttatási 

egyenletesség növelését, másrészt forgatja a 

fejet. A  fúvóka felőli részének kialakítása az 

egyenletes bontás elősegítésére különböző 

formájú lehet. A másik vége a megterhelés ki-

egyensúlyozására ellentömeget képez. 

Fúvóka belső 

átmérő  (mm)
nyomás (bar)

szórási távol-

ság (m)

4 2,0 11,1

2,5 12,0

5 2,0 13,1

2,5 14,0

6 2,5 16,0

3,0 16,9

7 2,5 18,0

3,0 18,9

8 2,5 18,6

3,0 19,6

9 3,0 21,8

3,5 23,0

10 3,0 24,0

3,5 25,2

12 3,0 24,5

3,5 26,2

14 3,5 28,2

4,0 30,0

16 3,5 30,2

4,0 32,0

23. táblázat A szórási távolság a fúvóka és a 
nyomás függvényében
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- A fúvóka végzi a víz adago-

lását és befolyásolja a kelet-

kező cseppek méret szerinti 

eloszlását. Az öntözési jellem-

zőket elsősorban kúpszöge és 

folyadékélének kialakítása 

befolyásolja. Ha a fúvóka kis 

kúpszögű (α= 5-20°) akkor a 

cseppleválás a fúvókától na-

gyobb (1-3 m) távolságban 

indul meg. A  nagyobb kúp-

szögben (α= 25-60°) kilépő 

vízsugár porlasztása már a 

fúvóka közelében elkezdődik. 

A fúvókák kúpszögén kívül a 

kilépő vízsugár bontását je-

lentősen befolyásolja a kilé-

pési él kialakítása is. Ha a fú-

vóka teljes hosszában kúpos 

és a kilépési élt átmeneti sza-

kasz nélkül alakítják ki, akkor 

alacsony nyomáson nem por-

laszt. Ha a fúvóka nem teljes hosszában kúpos és a szűkítő szakaszt hengeres kialakítás 

követi, úgy a kilépési él után, függetlenül a nyomás nagyságától, azonnal megkezdődik a 

vízsugár porlasztása. 

A kétfúvókás szórófejeken a segédfúvókákat nagy kúpszöggel alakítják ki, mivel ezek 

feladata a fej közelében levő területrészek öntözése. 

Keresztmetszetük lehet kör vagy ovális szelvényű. Általában cserélhetőek, a műanyag-

ból készült különböző méretűeket más színnel jelölik. Beépítésük lehet menetes vagy ba-

jonettzáras. Érzékenyek a sérülésre, melyet elsősorban a vízben szállított homok okoz. 

A kopás miatt az átmérő, így a kijuttatott vízmennyiség nő. A műanyagból készült fúvó-

kák ellenállóbbak a koptató hatással szemben. 

A  fúvóka vagy sugárcső és a test által bezárt szög felhasználási területenként változik. 

A szög nagysága befolyásolja az emelési magasságot, ezen keresztül a szórási távolságot, 

valamint az érzékenységet a szél által okozott egyenetlenségre. Szeles körülmények között 

kisebb fúvóka szögű fúvókát válasszunk, mivel a szél sebessége a talaj felszínétől mérve 

nő, és a magasra emelkedő vízsugárt a növekvő sebesség egyre inkább befolyásolja. Szán-

tóföldi körülmények között, a növényállomány fölé helyezett szórófej esetén az alkalma-

zott szög 24-30°, gyümölcsösökben, a lombozat alatt 4° a vízszinthez képest.

A vízágyúk (giant, cannon sprinklers) esetében a fúvóka előtt a vízsugár áramlásának pár-

huzamosítására sugárcsövet használnak, mellyel nagyobb szórási távolságot érnek el. Egyes 

szórófejeken lehetőség van a sugárcső szögének állítására is. A vízágyúknál a billenőkart 

60. ábra NAAN billenőkaros szórófej
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vízszintes tengelyre szerelik, így nem szükséges rugó használata. A kar mozgatását a víz-

sugár és a gravitációs erő végzi. A  vízágyúk lehetnek körforgók, de leginkább szektoros 

üzemelési módban használtak. 

A hagyományos sugárcsövek a végpontról egyetlen mozdulattal (fast reverse gun) térnek 

vissza a kezdő állásba. Ez több hátránnyal jár: a mozgatás energiaigénye nagy, ezért magas 

nyomást kell alkalmazni. A szórófejkocsit stabil állásra, mechanikailag erősre kell kialakí-

tani a megterhelések elviselésére, így a kocsi vontatása nagy erőt követel. Lejtős területeken 

a szórófejkocsi elhagyhatja az előre meghatározott utat, mely károsítja a növényzetet, me-

chanikailag megterheli a behúzó csővezetéket. A fenti problémák kiküszöbölhetők a lassú 

visszatérésű (slow reverse gun, SR) típusok használatával. A fúvóka kialakítása lehet kúpos, 

kúpos-gyűrűs vagy gyűrűs, az utóbbi kettő használata a szórási távolságot csökkenti. 

Fúvóka

átmérő 

17,8

mm

20,3

mm

22,9

mm

25,4

mm

27,9

mm

30,5

mm

33,0

mm

P 
bar

Q
m3/h

D
m

Q
m3/h

D
m

Q
m3/h

D
m

Q
m3/h

D
m

Q
m3/h

D
m

Q
m3/h

D
m

Q
m3/h

D
m

3,5 23 76 30 82 38 88 47 95 57 101 68 105 80 110

4,0 25 80 32 86 40 92 50 98 61 104 73 109 86 114

5,0 28 85 36 92 45 99 56 105 68 111 82 117 96 121

6,0 30 90 39 97 50 104 61 110 75 117 90 123 105 128

7,0 33 95 42 101 54 108 66 114 81 122 97 128 113 134

8,0 35 100 45 105 57 112 71 118 86 126 103 132 121 138

9,0 37 104 48 110 61 117 75 123 92 131 110 137 129 143

24. táblázat A NELSON SR 150 vízágyú teljesítményadatai, 24° sugárcsővel, kúpos fúvókával szerelve

■ A forgókaros (whirling) berendezéseknél a fúvóka úgy 

van elhelyezve, hogy a kilépő víz a hatás-ellenhatás elvén 

mozgásba hozza a szórófejet. Vízsugárbontókat nem al-

kalmaznak, az egyenletesség nem kielégítő, kis teljesítmé-

nyűek, leggyakrabban házi kertekben használják őket.

■ A turbinás szórófejeknél a forgatást a fej belsejében 

elhelyezett szerkezet biztosítja, melyen a víz áthalad és 

mozgásba hozza a tornyot. A  ház műanyagból készül, 

a kiemelkedő tornyok általában beépített szűrővel sze-

reltek. Nagy (5 bar) üzemi nyomás és erősen koptató 

hatású környezetben szerelve a torony anyaga rozsdamentes acél. Üzemeltetésük lehet 

körforgó vagy szektoros, utóbbi esetben figyelni kell a beállítás módszerére, mert egyes 

gyártmányoknál a szakszerűtlen állítás során a belső kilincsmű eltörhet, a fej „örökös” 

körforgóvá válik. 

Ismert „emlékező” funkcióval rendelkező gyártmány, mely a vandál átállítás után auto-

matikusan visszatér a beállított terület öntözésére.  

Kialakításuk lehet felbukkanó (pop-up) 10-36 cm hosszú toronnyal, vagy fix magasságra 

szerelt. 

61. ábra Forgókaros szórófej



T ó t h  Á r p á d :  Ö n t ö z é s i  p r a k t i k u m1 2 0

... az Aláírás garancia!

A  víz a szórástávolság és a szükséges vízhozam 

alapján szerelt fúvókán keresztül lép ki. A  fúvóka 

kiválasztásánál ügyelni kell az együtt üzemelő, de 

különböző nagyságú területeket öntöző fejek inten-

zitásának összehangolására. A  pontos adagoláshoz 

4-8 db különböző jellemzőjű fúvókát adnak a fejhez, 

ezeket legtöbbször speciális kulccsal lehet beépíteni.

Előnyük a csendes üzemmód, a teljesen zárt kialakí-

tás. Szórástávolságuk 10-30 m közötti. 

Salakpályák öntözésénél a torony anyagául kopásálló 

rozsdamentes acélt válasszunk. 

A szórófej teteje különböző fedettségű lehet. Az egy-

szerű, rugalmas gumilapon túl lehetséges műfüves 

és gyeptéglás takarású változat beépítése is. Az újra-

hasznosított víz alkalmazására rózsaszín tető figyel-

meztet. Nagy teljesítményű változatai beépített hid-

raulikusan, elektromosan (AC vagy DC) vagy kézzel 

vezérelt szelepet (valve in head) is tartalmazhatnak. 

A szelepeket egybeépíthetik állítható értékű nyomás-

csökkentő (PC) egységgel is.

A stabilitás elősegítésére különböző megoldásokat al-

kalmaznak, a testet bordákkal látják el, vagy nagy felső 

peremet képeznek ki. Felhasználási területük parkok, 

gyepek öntözése, ahol lényeges a felbukkanó üzem-

mód, a zajtalan működés (kórházak, lakóházak). 

Egyszerűbb változatai szántóföldi körülmények kö-

zött a kis intenzitású billenőkaros szórófejeket is 

helyettesítik, mivel olcsók és jó a kijuttatási egyenle-

tességük. Egyes típusok nyomáskiegyenlítővel és ro-

varok beköltözése elleni kialakítással is rendelkeznek.

A szórófejek alá lejtős területeken antidrén szelepet 

kell beépíteni, ha az elektrohidraulikus szelep nem 

egybe szerelt a szórófejjel. Szelep nélkül a csőben levő 

víz az alsó szórófejnél szivárogni kezd és tócsásodást 

okoz. A  szelepet a legfelső kivételével valamennyi 

szórófej alá telepíteni kell.

■  MP (Matched Precipitation, állandó intenzitás) 

Rotator 

Hasonló néven több, különböző kialakítású szerkezet 

létezik, a következőkben a Nelson Walla Walla által 

kifejlesztett kerül ismertetésre. 

62. ábra Turbinás pop-up szórófej

Anti-drain 
szelep

Szűrő

Fogaskerék
áttétel

Nyaktömítés

Torony

Rugó

Test

Fúvóka

Szektor-
állító
lovas

Fedőlap

63. ábra MP Rotator szerkezeti felépítése

Szűrő

Rotor
Fék

Fúvóka

Rotor-
tengely

Csatlakozó-
menet
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Az elnevezés arra utal, hogy a családon belüli fúvókák bármely beállításban azonos in-

tenzitással adagolják a vizet. A belső furaton keresztül átömlő vízsugár rotort hajt, mely-

nek állandó sebességéről egy szilikon géllel töltött fék gondoskodik. A rotorban hornyok 

jelentik a fúvókákat. Ezek kialakítása olyan, hogy négy jellemző távolságra juttatják ki a 

vizet, gyakorlatilag 4 fúvóka működik a fejben. A különleges, kettős vízáram szabályzású 

szórófejben a szórási szög növelésével az átfolyási keresztmetszet is nő. 

A fejek nem állíthatóak a teljes szórási tartományban. A 90˚- 210˚ típus 90˚-ig gyárilag 

szórja a vizet és 180˚-os beállítással jön ki a gyártásból. Egy családból több típussal lehet 

megoldani a tagolt területek beöntözését. A kör alakban szóró típusok kaphatók 0-210˚ 

(90-210˚ között állítási lehetőség), 0-270˚ (210-270˚ között állítási lehetőség) és csak kör-

forgó változatban. Léteznek téglalap alakú területet öntöző fejek (Strip) is.

A szórási szög nagyságától és a szórási távolságtól függetlenül a fejek intenzitása állandó. 

Mivel az intenzitás azonos, így a kijuttatási egyenletesség romlása nélkül lehet a külön-

böző beállításokat, szórási távolságokat egymással keverni. A kapható négy család (MP 

1000, MP 2000, MP 3000, MP Strip) 2,7- 9,1 m szórási sugarat fed le, kb. 10 mm/óra in-

tenzitás mellett. Egyetlen mozgó alkatrészt tartalmaz, a beállítások során nem lehet törést 

előidézni a szórófejben. 

Az MP Rotator spray szórófejtestekbe szerelhető. 

Kapható külső menetes változata T betűvel jelölve. 

A  parköntözésben manapság speciális házakat fej-

lesztettek ki beépítésükhöz, mivel a régebbiek in-

duláskori öblítése sok vizet igényelt és a Rotatorok 

alkalmazása során megnövekedett számú testekkel 

szerelt zónákban nem tudott felépülni a szükséges 

nyomás. A Rotatorok használtak a parköntözésben, a 

miniszórófejek által gyümölcsösökben, speciális vál-

tozata a linear többtámaszú öntözőberendezésben.

■ A vízfüggönyös (spray, bubbler) szórófejek eseté-

ben a víz a fúvóka résén keresztül jut ki. Szórásképük 

lehet fix körcikk, 0-360 C°-ig beállítható kör, vagy 

különböző elhelyezés mellett négyzet, téglalap ala-

kú. Szórástávolságuk 1,2-5,5 m, lehetnek felbukkanó, 

vagy rögzített magasságban telepített változatok. 

A  felbukkanó testek különböző magasságra emel-

kednek. Leggyakoribb a 10 cm-es (4”) verzió fű ön-

tözésére, de van 5 cm-es (2”), mely térburkolatba 

építve használt. A  36 cm-es (12”) magas kialakítás 

virágágyások feletti öntözésre alkalmas. Elláthatók 

antidrain szeleppel, vagy nyomáscsökkentővel. 

A fúvóka lehet gyárilag szerelt, vagy cserélhető. Több, 

parköntözésre specializált gyártó fúvókamenetelése 64. ábra Spray pop-up szórófej

Fúvóka

Tömítés

Záróanya

Szűrő

Rugó

Szórófejtest

Torony

Anti-drain
szelep

Csatlakozó-menet
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megegyezik, így a különböző fúvókák csereszabatosak. A  fúvókák jelölése általában a 

szórási távolságra utal. Például 10A fúvóka 10 láb (foot,’) 10x30,48 cm távolságra juttatja 

ki a vizet, az A betű a fúvóka állíthatóságára (adjustable) utal. 

A cserélhető fúvókás testeken a gyári, sárga védőkupak nem használható öntözésre, alkal-

mazásának célja a menet védelme, valamint a beépítés után a szárnyvezeték mosásának 

megkönnyítése.

Vízszükségletük magas. Használatuk a kertöntözésben elterjedt, ahol a kis távolságok és 

erős tagoltság ellenére egyenletes vízkijuttatás a cél. 

■ A turbinás-kalapácsos (turbo-hammer) szórófejnél a 

vízsugár egy tárcsát, vagy egy belső golyót forgat, mely a 

kalapács mozgatásával kényszeríti a fejet forgásra. Anya-

guk műanyag, magas kijuttatási egyenletesség érhető el 

alkalmazásukkal. Használatuk gyümölcsösökben, ker-

tekben terjedt el, mivel intenzitásuk alacsony és kijutta-

tási egyenletességük jó.

■ A rotoros szórófejek esetében a fúvókán kilépő víz egy 

rotort hajt, mely a vízsugarat bontja. A rotor a híd és a 

fúvóka között forog. A rotor alakja változatos lehet, me-

lyet a szórófej beépítése után cserélhetünk. Ugyancsak 

lehetőség van a fúvóka cseréjére, így rugalmasan alkal-

mazkodni lehet a növény igényeihez. Az eltérő méretű 

fúvókákat más színnel jelölik. A megoldást széleskörűen 

használják a miniszórófejek (mini sprinklers) esetében. 

Lehetnek nyomáskiegyenlítővel és csepegésgátlóval 

(LPD, Leakage Prevention Device) szereltek, melynek 

akkor van jelentősége, ha a szórófejek a függesztett víz-

szállító vezeték aljára szereltek. Ilyen esetben a behajló 

cső mélyebb pontjára beépített szórófej a csőben levő víz 

kiürüléséig csöpög. Ez a talajon cserepesedést okozhat, a 

munkák végzése kellemetlen, valamint a szórófej alatti 

növény több vízhez jut. A nyomáskiegyenlítővel és/vagy 

csöpögésgátlóval szerelt szórófejek legalább 1 barral na-

gyobb bemeneti nyomást igényelnek.

Csatlakoztatásuk 1/2”, 3/8” menettel, spirál menettel és 

bepattintással történhet. A fúvóka kis átmérője miatt a vi-

zet szűrni kell. A nedvesített átmérő eléri a 10 m-t. A tele-

pítésnél ügyeljünk arra, hogy a hidak a másik szórófej felé 

álljanak, mivel ezek „kitakarják” az öntözött kör egy cikkét, 

ezzel az elhelyezéssel növelhetjük a kijuttatás egyenletes-

ségét. Az üzemi nyomástartomány 1-3 bar közötti. Egyes 

65. ábra Turbinás kalapácsos szórófej

67. ábra Csepegésgátló metszete

66. ábra Mini rotoros szórófej
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változatainak kialakítása megakadályozza a rovarok betelepedését a szórófej belsejébe, mely 

szántóföldi üzemeltetés esetén jelentős előny.

Alkalmazási területe gyümölcsösök, virágos kertek, gyep, pázsit, fólia- és üvegházak 

öntözése. A rotorok és a fúvókák cseréjével a fák növekvő igényével összhangban kijuttat-

ható a szükséges vízmennyiség. 

■ Az ütközőlapos (micro jet) szórófejek esetében a víz-

sugarat valamilyen rögzített porlasztólapkának ütközte-

tik, így bontva azt meg. Az ütközőlapka kialakításának 

függvényében változatos átmérőjű nedvesített felület és 

cseppméret érhető el. Használatuk olyan helyen terjedt el, 

ahol magas páratartalom fenntartása vagy a levegő hűtése 

szükséges. A gyakorlatban egyes miniszórófejek rotorjá-

nak ütközőlapkára történő cseréjével a két szórófejtípus 

közötti átalakítás könnyen elvégezhető. Felhasználási te-

rülete a rotoros szórófejjel azonos. Az ütközőlapkát, na-

gyobb fúvókamérettel felhasználják a többtámaszú önjáró 

(moving linear) öntözőrendszereknél is.

■ Az örvénykamrás (vortex) szórófejekbe a vizet a henger palástjának érintője irányába veze-

tik be, vagy alsó táplálás esetén betétet használnak a víz pörgetésére. A fúvóka átmérője nagy, 

így a szennyeződések nehezen tömítik el. A nedvesített átmérő nem haladja meg az 5 m-t. Az 

üzemi nyomástartomány 1-2,5 bar közötti. Felhasználásuk növényházakban öntözési, párásí-

tási, gyümölcsösökben öntözési, fagyvédelmi, párásítási célokra ajánlott.

■ A ködösítő (fogger) szórófejek a vizet apró részecskékre bontják. A képződő cseppek 

lassan ülepednek le, jelentős részük a levegőben elpárolog. A növényzet felszínének ned-

vesítése nélkül növelik a tér páratartalmát, csökkentik a levegő hőmérsékletét. Használa-

tuk kiterjed állattartó telepekre is, ahol a fentiek szükségesek lehetnek. Alkalmazásuk 3-4 

bar nyomást és finom vízszűrést igényel.

■ A pulzátoros szórófejekben egy kamra található, mely fokozatosan töltődik vízzel. Tel-

jes töltöttség esetén a belső nyomás a bemeneti értékre növekszik, melynél egy szelep 

kinyit és a víz a szórófejen keresztül távozik. Rendkívül alacsony intenzitásúak (8 l/h), 

szerelésük általában kis keresztmetszetű (D=16-20 mm) csövet igényel. Használatuk ha-

zai körülmények között elsősorban állattartó telepek esetében lehetséges.

b. alkalmazott nyomás alapján

Az optimális működtető nyomás alapján a szórófejek három kategóriába sorolhatók:

1.  Az alacsony nyomásúak maximum 2 bar mellett üzemelnek, mely a forgókaros, roto-

ros, ütközőlapkás szórófejek jellemző működési tartománya.

68. ábra Ütközőlapkás (jet) szórófej
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2.  A közepes nyomásúak maximum 5 bar mellett üzemelnek, ide tartoznak a turbinás és 

a kisebb billenőkaros szórófejek.

3.  A nagynyomásúak 5 bar felett üzemelnek, ide tartoznak a vízágyúk és a nagyméretű 

billenőkaros szórófejek.

c. vízáram  szerint

A vízáram szerinti csoportosítás a nyomáskategóriákhoz hasonló:

1.  Az alacsony vízáramú szórófejek maximum 1000 l/h teljesítményűek, főleg pázsitön-

tözésre, dísz- és zöldségkertekben, gyümölcsösökben használtak.

2.  A közepes vízáramú szórófejek 1 000 - 10 000 l/h teljesítményűek, alkalmazásuk szán-

tóföldön általános.

3.  A nagy vízáramúak 10 000 l/h feletti teljesítményűek, ide tartoznak a vízágyúk.

d. anyag alapján

A kertekben és gyümölcsösökben általában műanyag szórófejeket alkalmaznak, melyek 

olcsók, könnyen szerelhetők, a homok koptató hatásának jobban ellenállnak. Haszná-

latuk egyre inkább terjed szántóföldön is, melynek oka, hogy állandó telepítés mellett 

sok, olcsó szórófejre van szükség. Közepes nyomással, olcsóbban üzemeltethetők, mint a 

vízágyúk, és CU=90 % kijuttatási egyenletesség fölötti érték is elérhető alkalmazásukkal. 

A bronz anyagú szórófejek jobban ellenállnak a különböző korróziós hatásoknak, mint 

az alumíniumból készültek. Ezért szennyvizek, korrodáló anyagot tartalmazó víz kijutta-

tására használjunk bronz szórófejet, rozsdamentes acélrugóval.

5.4.2. A szórófej kiválasztása

A szórófejek kiválasztásához sok szempontot kell figyelembe venni. Ezek közül első az 

öntözendő növény igénye. Itt a vízszükséglet kielégítésén túl szükség lehet a magas relatív 

páratartalomra, a növényzet hűtésére. Ebben az esetben állandó telepítésű, jó porlasztású 

rendszer kiépítésére van szükség. 

A  talaj tulajdonságai meghatározzák a víz befogadásának sebességét. Figyelembe 

kell venni, hogy ugyanaz a talaj másképpen viselkedik, ha eltérő koncentrációjú és 

ion arányú vízzel öntözünk. Ezért a talajok vízvezetőképességét, az adott talajon 

és vízminőség mellett, minden esetben vizsgálni kell. A nagy vízcseppek elősegítik 

vastag kéregréteg kialakulását a felszínen.  Az öntözővíz sótartalma esetleg lehetet-

lenné teszi a növények levélzetének öntözését, itt a lombozat alatt kell a szórófejeket 

elhelyezni. 

A rendelkezésre álló vízmennyiség meghatározza az öntözési fordulókat. Amennyiben a 

vízkészlet kicsi és azt többen is használják, előfordulhat, hogy előírják az öntözési fordu-

lók hosszát. Ugyancsak számításba kell venni a rendelkezésre álló nyomást. 
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Az öntözőberendezés típusának kiválasztásához ismerni kell a rendelkezésre álló mun-

kaerő mennyiségét is.  

Végül költségelemzéseket kell végezni a gazdaságilag kedvezőbb megoldás kiválasztásához.

A szórófejek kiválasztásában segítenek a gyártók által közölt táblázatok. Ezek megadják a fú-

vóka átmérőjét (mm), az üzemi nyomástartományt, P (bar vagy vízoszlop m), a vízhozamot, 

Q (l/h, m3/h), a nedvesített átmérőt, D (m), az intenzitást különböző szórófejkötés mellett 

(mm/h). A gyártók közül vannak, akik jelölik a megfelelő egyenletességet biztosító nyomás és 

szórófejkötés variációkat, vagy kiemelik a nem javasolt telepítési távolságokat. Lejtők, agyagos, 

tömör talajok esetén válasszunk kis intenzitású fúvókát. Szeles környezetben az alacsonyabb 

fúvókaszögű szórófejjel egyenletesebb kijuttatást érhetünk el. Ügyeljünk a szektoros, együtt 

üzemelő szórófejeknél az egyenletes intenzitásra, a beöntözött felülettel arányosan válasszuk 

meg a fúvókák teljesítményét.

Nyomás

P, bar

Forgási sebesség 

1/min

Vízhozam

Q, (m3/h)

Nedvesített 

átmérő, m

Kötés

AxB, m

CU

%

Intenzitás

mm/h

3,0 0,40 1,31 27,6

12x12 92 9,1

12x15 91 7,3

15x15 92 5,8

15x18 88 4,9

18x18 86 4,0

15x18 d 90 4,9

18x21 d 84 2,8

2,5 0,41 1,18 25,2

12x12 88 8,2

12x15 88 6,6

15x15 89 5,2

15x18 85 4,4

18x18 Y 80 3,6

15x18 d 86 4,4

18x21 dY 77 3,1

25. táblázat AGROS 35 bronz, kétfúvókás billenőkaros szórófej, K 3/4” Fúvókák: 3,57x2,38 mm
Y= nem javasolt kötés, d = háromszög kötés

Példa: 2 ha káposzta öntözése homokos vályogtalajon 10 naponként, 50 mm-es vízadag-

gal, a szórófejeknél rendelkezésre álló nyomás 3 bar. A fenti táblázatban 12x15 m-es kötés 

mellett az intenzitás 7,3 mm/h. Mivel a kijuttatási párolgás 20 %, így a talajra kb. 5,8 mm 

hull majd, ami összhangban van a homokos vályogtalaj vízbefogadó képességével. A víz-

forrás kapacitása 20 m3/h, a táblázatból kiolvasható, hogy egy szórófej vízfogyasztása 

1,31 m3/h, azaz 15 db szórófej üzemeltethető egy időben. Az egy állásból megöntözhető 

terület 15x12x15 = 0,27 ha, melyre az előírt vízadagot 8 óra 10 perc alatt juttatja ki a fen-

ti szórófej. A teljes területet 4 állásból lehet megöntözni, mely 40 órát és 40 percet igényel. 

A fagyvédelmi öntözéshez kis intenzitású (2-4 mm/h), egyenletes porlasztást adó, fémből 

készült szórófejek szükségesek. A jó porlasztás érdekében növelni kell a nyomást és sugár-

bontót kell alkalmazni, mely azonban csökkenti a nedvesített átmérőt. A műanyag szóró-

fejek nem vezetik jól a hőt, a belül áramló víz nem tud hőt átadni a felületre, ezért az oda 

került víz megfagy és a szórófejek rövid időn belül (1-1,5 óra) működésképtelenné válnak. 
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A fém szórófejek közül sem mindegyik alkalmas erre a célra. A rugót kupaknak kell védeni, 

a lengőkar nem lehet hosszú és kedvezőtlen alakú, mely elősegíti a jég lerakódását. Az ilyen 

lengőkar súlya fokozatosan nő, így az ütésszám és a forgási sebesség jelentősen változhat. Az 

öntözést addig kell folytatni, míg a környezet hőmérséklete eléri a 6 C°-ot. Korábbi leállás 

esetén a növényre ráfagyott víz az olvadáshoz szükséges hőt a növénytől vonja el, és a káro-

sodás súlyosabb lehet mint védekezés nélkül.

Kertek és pázsitok öntözésére alkalmas a széles választékban forgalmazott felbukkanó 

(pop-up) szórófej. A szórófej kialakítása lehet billenőkaros, turbinás vagy spray típusú. 

Nyomás hatására szükség szerint különböző (5-36 cm) magasságra emelkednek ki a ta-

lajból, majd a szelep zárása után önmaguktól lesüllyednek. Lehetséges körcikk, vagy közel 

négyszög alakú terület öntözése. A korszerű kialakításúak belül szűrővel rendelkeznek és 

vandalizmus ellen védettek, nem lehet lecsavarni őket a vízszállító vezetékről. 

A csővezeték 20-40 cm mélyen halad a talajban, ezért a benne maradó víz télen meg-

fagyhat. A víz automatikus ürítésére a mélyebb pontokon szelepek építhetők be, melyek 

0,5 bar nyomás esetén nyitnak és a víz kifolyik a csőből. Elterjedtebb megoldás víz kiszo-

rítása sűrített levegővel a téliesítés során. Ekkor lezárjuk a vízforrást és egy csonkon ke-

resztül bekötjük a kompresszor csövét a szelepek elé. Az automata kézi indítási opciójával 

bekapcsoljuk a legtávolabbi szelepet és addig hagyjuk nyitva, míg a víz eltávozik. Ezután 

minden szelepen elvégezzük ugyanezt. Ügyeljünk a kompresszor nyomására, mert a le-

vegő  a vízdugók között a vízütéshez hasonló jelenséget okozhat. 

A vízszállító vezeték méretezésénél körültekintően járjunk el, mivel ha alulméretezzük, 

úgy a csővezeték végén a szórófej nem fog kiemelkedni. 

A nyomáscsökkentővel (PC) szerelt szórófejtestek minden fúvóka alatt azonos nyomást 

építenek fel, a tervezőnek lehetősége van a csőátmérő csökkentésére amennyiben a súrló-

dási veszteségre van nyomástartalék. Ugyancsak hasznosak ezek a fejek az öntözött terü-

let nagyobb szintkülönbsége esetén.

A szektoros mozgásra állítható szórófejek kis területek öntözésénél hasznosak. Ilyenkor 

a szárnyvezeték végein elhelyezve a teljes területen jó vízellátást tudunk biztosítani, elke-

rülhetjük a szomszédos területek, utak öntözését. A fúvókaméret megválasztásánál vegyük 

figyelembe, hogy a kiadagolt vízmennyiség milyen nagyságú területre lesz kijuttatva. Pl. 

félkör öntözése esetén a vízmennyiség fele legyen a teljes kört öntöző szórófej vízadagjának.

5.4.3. A kijuttatás egyenletességének mérése

A jó kijuttatási egyenletesség révén a talajszelvény azonos mélységben ázik be, így a nö-

vények mindegyike azonos mennyiségű vízhez juthat. Amennyiben az egyenletesség 

nem jó, úgy egyes növények több, mások kevesebb vízhez jutnak. A többletvíz általában 

a felszínen összefolyik, vagy a talaj mélyebb rétegébe távozik, míg a szárazabb részeken 

a növények nem képesek a maximális termést hozni. Szélsőséges esetben a növényzet 

"hullámzik", jelezve az eltérő vízmennyiséget.

A vízelosztást legjobban az azonos intenzitású pontokat feltüntető eloszlási (szórási) kép 
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jellemzi. Az eloszlási kép sugárirányú metszete az intenzitás eloszlási görbe, amely szél-

csendes időben valamennyi irányban megközelítően azonos. A görbe alakját elsősorban a 

sugárbontás módja, a nyomás nagysága, a fő- és segédfúvóka átmérőjének viszonya, a szó-

rófej forgási sebessége, a felállítási magasság stb. befolyásolja. A jelleggörbe alakjától függ 

a szórófejek egymáshoz viszonyított elhelyezése, kötése, a kívánt átfedések mértéke, végső 

soron az öntözött terület vízborításának egyenletessége.

Az egyfúvókás szórófejek jelentős részére általában az jellemző, hogy a szórófejhez kö-

zelebbi területekre a sugárbontó ver egy kevés csapadékot, de a víz túlnyomó része a szó-

rási távolság vége felé hullik le. A kétfúvókás szórófejeknél már kiegyenlítetteb a szórás, 

ha a két fúvóka kialakítása és átmérőik aránya kedvező. Azokkal a szórófejekkel lehet 

közel egyenletes beöntözést elérni, melyeknél az intenzitás eloszlási görbe a tengelyekkel 

háromszöget alkot, vagy rövid szakaszon vízszintes, majd egyenletesen csökken nullára. 

Ilyen alakú jelleggörbét azonban – főként egyfúvókás szórófejekkel – még nem sikerült 

elérni, de törekedni kell a minél jobb megközelítésre.

A 72. ábra oldalnézeti rajzából látható, hogy a fúvókaszög megválasztásával a lombozat 

kitakarása csökkenthető, mert alacsonyabb szög esetén a sugarak nem ütköznek a levél-

zettel.

70. ábra 15 m négyzetes kötésben, 3,5 bar nyomáson

1,63 m/s forgási sebességgel üzemeltetett Agros-35 szórófej

térbeli szórási képe.

71. ábra Elméleti szórásképek
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69. ábra Intenzitás eloszlási görbe
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A mérés során a szórófejek alá edényeket helyeznek el, folyamatosan mérik a nyomást 

és az öntözés befejeztével valamennyi edény adatát felhasználva készítik el az értékelést. 

Szántóföldi méréseknél az edényeket célszerű Y alakban elhelyezni a különböző irányból 

fújó szél hatásának észleléséhez.

Az egyenletesség jellemzésére általánosan a Christiansen féle egyenletességi tényező (CU) 

használt. Az eredmény %-ban van kifejezve. Ha a mért vízmennyiség valamennyi edényben 

azonos, akkor a CU értéke 100 %. A gyakorlatban a minimális CU értéknek el kell érnie a 

84 %-t, kémiai anyagok, műtrágya adagolása esetén a 90 %-ot. 

A gyártók a szórófejek adatai között a nyomás-szórófejkötés táblázatban külön kiemelik 

azokat az adatokat, melyek megfelelnek a 84 %-os egyenletességi követelménynek.

Szórófej

Fatörzs

ARC

A'

B'

72. ábra Növények  „kitakarása” az öntözött területből

73. ábra Szórófejek átfedése

MM MM

Három szórófej szórási képe és átfedése

I.

I.

II. III.

Egy szórófej szórási képe
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5.4.4. Az öntözés minőségét befolyásoló tényezők

Nyomás

A  szórófejek a gyártó által 

megadott nyomáshatárok 

között működnek kielégí-

tően. Ezen nyomáshatáron 

belül az egyenletesség jó 

lesz, a szórófej rongálódá-

sa elkerülhető. A  javasolt 

nyomáshatár felső tarto-

mányában üzemeltetve a 

szórófejet az egyenletesség 

javul. Általában a nagyobb 

fúvókaátmérőjű szórófejek 

szélesebb nyomástarto-

mányban üzemeltethetők. 

A  előírtnál alacsonyabb 

üzemi nyomás esetén a ki-

lépő víz sugár formájában 

marad, mivel sebessége ki-

csi a porlasztáshoz. A  szó-

rófej „pisil”, egy körgyűrű 

alakú foltot láthatunk az öntözött területen.

Magas üzemi nyomás esetén a víz a fúvóka után intenzíven ütközik a levegővel és kis 

távolságon belül szétterül a levegőben. Ekkor a szórófej alatt jóval több víz hull.

A nyomás hordozható mérőórákkal könnyen mérhető.

Példa: A szórófej javasolt üzemi nyomása 2-4 bar közötti. 2 bar alatti nyomás esetén a 

nedvesített átmérő csökken, a porlasztás gyenge lesz és a szórófej esetleg nem forog. 4 bar 

nyomás felett a vízsugár apró cseppekre bomlik, melyet a szél könnyen elszállíthat, a nedve-

sített átmérő csökkenhet. A billenőkar gyors mozgás miatt a szórófej élettartama csökken.

Szél

Szél hatására az eloszlási kép időben és térben változóan alakul, a kör ellipszissé torzul, 

az öntözött terület csökken. A szórófejből a széllel szemben haladó vízsugár végét a szél 

lehajlítja, a finom cseppeket átfújja az ellenkező oldalra, a nehezebb cseppek rövidebb 

távolságra repülnek. A vízágyúk üzemeltetése esetén különösen érvényesül a szél hatá-

sa, mivel a vízsugarak nagy magasságba emelkednek, ahol a szélsebesség nagyobb, mint 

a felszín közelében. Az intenzitás befolyásolja a szélérzékenységet. Magasabb intenzitás 

esetén az érzékenység csökken. 

74. ábra Szórásképek különbözõ nyomások esetén

30 20 10 0 10 20 30

30 20 10 0 10 20 30

30 20 10 0 10 20 30

A – alacsony nyomás

B – üzemi nyomás

C – magas nyomás
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A befolyásoló hatás csökkentésére növelhetjük a fúvóka átmérőjét a talaj által megen-

gedett maximális beszivárgási értékig, csökkentsük a szórófejek közötti távolságot, csök-

kentsük a fúvóka szögét, öntözzünk az éjszakai órákban, mikor általában kisebb a szél 

sebessége. Használhatunk szélsebességmérőt is az öntözés tíltására.

Amennyiben az öntözések nagyobb részében valószínű a szél, úgy a rendszer terve-

zéséhez vegyük figyelembe a 26. számú táblázat számait. Ha a szél iránya jellemző, úgy 

a szárnyvezetékeket erre merőlegesen fektessük le.  5 m/s-nál nagyobb sebesség esetén 

szüneteltessük az öntözést.

Jó minőségű öntözés szélcsendes körülmények között végezhető.

szélsebesség m/s
a szórófejek közötti távolság  (A) négyzetes 

kötés esetén

a szórófejek közötti távolság (A) háromszög 

kötés esetén

0 65 %-a a nedvesített átmérőnek 75 %-a a nedvesített átmérőnek

0-2,5 60 %-a a nedvesített átmérőnek 70 %-a a nedvesített átmérőnek

2,5-3,5 50 %-a a nedvesített átmérőnek 60 %-a a nedvesített átmérőnek

3,5-felett
30 %-a a nedvesített átmérőnek

50 % a szárnyvezetékek között (B)
35 %-a a nedvesített átmérőnek

50 % a szárnyvezetékek között (B)

26. táblázat Kötési távolság a szélsebesség függvényében

A B C

Szélerősség: 0 m/s Szélerősség: 5 m/s Szélerősség: 10 m/s

75. ábra  A szórásképek módosulása különböző sebességű szél hatására.

15 o25 o
2.0 2.0 2.0

Szél

7 o

11 m 10 m 7 m

76. ábra  A fúvókaszög hatása a szórási távolságra, szélérzékenységre. 
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A szórófejek közötti távolság, a forgási sebesség, magasság

A szórófejek kiválasztásával többé-kevésbé eldöntöttük a lehetséges telepítési távolságot 

a szárnyvezetéken és a vezetékek között. Befolyásolhatja az elhelyezést a számításba vett 

szélsebesség, a lehetséges üzemi nyomástartomány, cserélhető fúvóka esetén a különböző 

átmérők használata, valamint a csatlakozási lehetőség a szárnyvezetéken.  A  négyszög 

kötésű szórófejek egyszerű munkaszervezéssel üzemeltethetők és használatuk kielégí-

tő egyenletességet ad, ezért általánosan alkalmazottak. A  háromszög (rombusz) kötés 

egyenletesebb beöntözést tesz lehetővé, alkalmazása állandó telepítésű rendszerek eseté-

ben célszerű (növényházak, fóliasátrak).

Christiansen számítása szerint a szárnyvezetékek maximális távolsága 84 %-os egyenle-

tesség mellett, szélcsendben, a nedvesített terület átmérőjének 60-65 % lehet billenőkaros 

szórófej esetén.

Minden szórófej állandó sebességű forgás mellett szórja ki a gyártó által megadott víz-

mennyiséget. A változó forgási sebesség az egyenletességet és a nedvesített átmérőt  befo-

lyásolja, a gyorsulás csökkenti a nedvesített átmérőt. 

Ha a szórófejet magasabb állványra (pl. gyümölcsösökben 3 m-es felszállócsőre) he-

lyezzük és a szórófej csatlakozásánál ugyanolyan nyomást biztosítunk, mint 1 m magas-

ságban, úgy a vízáram változatlan marad, a nedvesített átmérő növekszik. Ha a szórófejet 

úgy emeljük, hogy a szárnyvezetékben a nyomás állandó marad, akkor a szórófej vízára-

ma és a nedvesített átmérő csökken.

A szórófej magassága az osztóvezetéktől mérve befolyásolja a szórási távolságot abból 

a szempontból is, hogy irányváltáskor a víz erősen örvénylő mozgást végez. Ez a víz a 

fúvókából kikerülve a szórófej közelébe hullik le. Az örvénylő mozgás megszüntetésére 

megfelelő sugárcsövek szükségesek, vagy elegendő csőhossz a szórófej és az osztóvezeték 

között a részecskék rendeződéséhez. 

5.5. ÖNTÖZŐBERENDEZÉSEK

5.5.1. Csévélhető tömlős gépek

A csévélhető berendezések (hard hose reel) kerekes alvázból, ezen elhelyezett csévedob-

ból, 10 bar nyomásbírású polietilén hajlékony műanyag tömlőből, hidromechanikus haj-

tóműből, szórófejkocsiból, szektorosan működtetett vízágyú(k)ból vagy szórókeretből, 

biztonsági és szabályozó kiegészítőkből állnak. A berendezések alaphelyzetben alkalma-

sak közúti, vagy a táblán belüli vontatásra. 

A hidránsok távolságát a gépek öntözési szélességének figyelembevételével kell kialakítani. 

Az öntözött kultúrában a csövek kihúzására, a szórófejkocsik közlekedésére művelőutakat 

kell kihagyni, ha az állomány magassága az 1 m-t meghaladja. A hidránssor mentén szintén 
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utat kell hagyni az öntözőberendezés áttelepítésére. Öntözéskor a géppel pontosan a hidráns 

mellé kell állni, forgózsámollyal nem rendelkező alváz esetén a kihúzási irány figyelembevé-

telével. A gépet a vonószem melletti lábak leeresztésével stabilizálni kell úgy, hogy az alváz 

vízszintes legyen. Forgózsámolyos gépeknél ezután a dobot a lehúzási irányba kell állítani, 

majd a dobkitámasztó lábak leengedésével a gépet rögzíteni kell. A megfelelő kitámasztás 

érdekében a gépet vízösszefolyástól mentes helyen helyezzük el és gondoskodjunk a gép és a 

csatlakozók szivárgásmentességéről.

A tömlő kihúzásához a traktort a szórófejkocsihoz kell kötni és az öntözőberendezést 

kihúzási üzemmódba kell kapcsolni. A dobon hagyjunk 1-2 menetet a polietilén csőből 

azért, hogy elkerüljük a vezeték leszakítását a felcsévélés indításakor. 

Az öntözés megkezdése előtt állítsuk a gép szabályozó elemeit öntözési módba, majd 

nyissuk a vízáram útját. Állítsuk be és ellenőrizzük a csévélési sebességet. A működés 

során a gép a víznyomása által hajtott behúzószerkezettel a tömlőt folyamatosan csévéli 

a dobra. A tömlőt mechanikusan vezetik, hogy a csévélés során a menetek egymás mellé 

kerüljenek.

A korszerű csévélődobos öntözőberendezés alapjellemzői:

- 360°-ban fordítható csévedob,

- lassú visszatérésű (SR) vízágyú, minimum 5 különféle méretű fúvókával,

-  fokozatmentesen állítható, turbina hajtású csévedobmozgatás, a behúzási sebesség 

5-100 m/óra között legyen szabályozható,

- a dobon és a szórófejen elhelyezett nyomásmérő óra,

- behúzási sebességmérő óra,

- behúzás végálláskapcsoló,

- rétegérzékelős sebességszabályozás,

- hibáscsévélés érzékelő és leállító,

77. ábra  Csévélhető öntözőberendezés telepítése
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- minimum 4 m hosszúságú, hajlékony táplálótömlő,

- állítható nyomtávú szórófejkocsi, gördülő járószerkezettel,

- szállítási helyzetbe emelhető szórófejkocsi,

- kitámasztó rendszer az öntözőberendezés rögzítésére,

- automata fékrendszer a csévélődob rögzítésére,

- TLT (erőleadó tengely) behúzás lehetősége.

Választható kiegészítő berendezések:

- lassú lezárású vízszelep,

- önálló robbanómotoros meghajtás,

- elektronikus vezérlés,

- hidraulikus szervórendszer (TLT hajtással),

- légkompresszor a polietilén cső víztelenítéséhez,

- ikervízágyú,

- vegyszerinjektáló berendezés,

 -  vízágyú helyett állandó magasságú konzol alacsony kultúrák (pl.: cukorrépa, gyökér-

gumósok, dinnye, káposztafélék, paradicsom stb.) energiatakarékos öntözésére,

- állítható magasságú konzol speciális kocsival ültetvény feletti öntözésre.

Csévélhető gépek általános műszaki jellemzői. 

Tömlőátmérő: 32-140 mm.

Tömlőhosszúság: 100-600 m.

Vízigény: 5-140 m3/óra

Lefedhető terület: 2-50 ha/dob.

Szükséges üzemi nyomás: 5-10 bar.

5.5.2. Többtámaszú önjáró gépek

A többtámaszú önjáró berendezések kerekekre szerelt tornyokból, az ezeket összekötő átla-

gosan 50 m széles ívekből, a rácsos tartó elvén alapuló, rugalmas szerkezetet alkotó mereví-

tőkből, elektromos hajtóműből, biztonsági és szabályozó elemekből és szórófejekből állnak. 

Az öntözőberendezés anyaga horganyzott acél. Mozgatását elektromos motorok biztosítják, 

melyekkel szemben követelmény a víz- és páralecsapódás mentesség, a nagy indítónyoma-

ték. A víz kijuttatása közben a teljes szerkezet mozog, melynek szabad magassága 3-4 m. 

A berendezés mozgása mindig a szélső toronyból indul és meghatározott szögű elmozdulás 

után kapcsol a következő torony motorja. A tagok között gömbcsukló adja az elmozdulás 

lehetőségét, az acél vízszállító vezetéket szövetbetétes hajlékony csővel szakítják meg. 

A vonalban tartást a felszínen kifeszített drótkötélpálya, vezetőbarázdát követő kerék 

vagy a talajba fektetett induktív vezérlőkábel segíti. 

A  vizet hajlékony csövön keresztül hidránsokból kapják vagy saját szivattyúval van-

nak ellátva, mely nyílt csatornából, menetközben üzemel. A víz betáplálása történhet a 
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szárnyvezeték közepén, vagy az egyik végén, a körforgó (center pivot) berendezéseknél 

az álló tornyon keresztül. 

A vezérlőegységet a központi tornyon helyezik el, ez gondoskodik a berendezés haladási 

sebességének szabályozásáról, a berendezés leállításáról nyomásesés vagy vízhozam elég-

telenség esetén. Minden esetben itt helyezik el a generátort és az azt hajtó robbanómotort. 

A  vízkijuttató elemek lehetnek ütközőlapos megoldásúak, vagy nyomásszabályozott 

Rotator típusok, melyek nyomásigénye alacsonyabb, mint a billenőkaros szórófejeké. 

A csővezeték végén nyomástól függően vízágyút szerelnek fel. Az egy berendezés által 

lefedett terület 50-400 ha között változik. Működtetése teljesen automatizált, felügyeletet 

alig igényel. Hazánkban ebben a kategóriában a legjelentősebb típus a Valley Linear.  

A berendezések biztonságos mozgása és üzemképessége nagyban függ a kialakult ke-

réknyomok mélységétől és alakjától. Ha a nyommélység több mint 15 cm, úgy nyombe-

töltőt vagy talajlazítót kell alkalmazni a mély bevágódás megszüntetésére. A többtámaszú 

öntözőgépeket a sorok irányára merőlegesen kell mozgatni, kivéve, ha a növény töltöge-

tést, bakhátas művelést igényel.

A többtámaszú öntözőgépek legfontosabb jellemzői:

A haladási sebesség 0-120 m/óra között fokozatmentesen állítható. Kijuttatható vízadag 

5-50 mm. A körforgó berendezések napi átlagos üzemideje 22-23, a csatornás gépeké 21-

22, a tömlős berendezéseké 18-20 óra lehet a karbantartási igények és a rendelkezésre álló 

víz függvényében. A gépek általában 24 óra alatt a teljes terület bejárására képesek, így 

szükség szerint állandóan párás környezetet biztosítanak. Lehetőséget adnak a termeszté-

si technológia által megkövetelt légköri és talajnedvesség fenntartására. Távoli vezérlésük, 

ellenőrzésük GSM, vagy URH kapcsolat segítségével megoldott.

1. Körforgó gépek:

Lefedhető terület: maximum 150 ha.

Szárnyhosszúság: 80- 700 m. 

Vízszállítás: 7-350 m3/h.

Nyomásigény: 1-3 bar a középpontban mérve.

78. ábra  Gördíthető, lineár öntözőberendezés
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 A körforgó gépek méretét a külső részen fellépő alacsony intenzitás érték korlátozza. 

Speciális kialakítással ma már nem csak kör alakú területeken használhatók.

2. Tömlős táplálású gépek:

Lefedhető terület: maximum 150 ha.

 Szárnyhosszúság: 600 m egyoldalú, 1 000 m a betáplálási ponthoz mért szimmetrikus 

elrendezés esetén. 

Vízszállítás: maximum 350 m3/h.

Nyomásigény: 3-6 bar a vízmennyiségtől és a tápláló tömlő méretétől függően.

 Szórófejek: 0,7 bar nyomásigényű, egyedi nyomásszabályozóval szerelt ütközőlapkás 

kivitelűek.

Tápláló tömlő: 4 vagy 6” átmérőjű, 120 m hosszúságú.

3. Csatornás táplálású gépek:

Lefedhető terület: maximum 400 ha.

Szárnyhosszúság: 800 m egyoldalú, 1200 m szimmetrikus elrendezés esetén. 

Vízszállítás: maximum 900 m3/h.

Nyomásigény: 2-3,5 bar.

Szórófejek: 1,4 bar nyomásigényű ütközőlapkás kivitelűek.

4. Sarok (corner) öntözőtag:

Lefedhető terület: maximum 150 ha.

Szárnyhosszúság: 110 m. 

Vízszállítás: max. 300 m3/h.

 A saroktag beépítésével lehetővé válik a körforgó berendezésekkel négyszög alakú táb-

lák öntözése. A tag egyedi mozgatásával szabálytalan alakú táblák, táblán belüli akadá-

lyok kikerülésével is lehetséges az öntözés.

5.6. AZ ESŐZTETŐ ÖNTÖZŐRENDSZER TERVEZÉSE, 

TELEPÍTÉSE , KARBANTARTÁSA

A jól működő öntözőtelep tervezése megköveteli a talaj jellemzőinek, a vízháztartás rendsze-

rének és a növény igényeinek ismeretét. A tervezés kezdetén négy fő kérdésre kell választ adni.

a. A maximális vízhiány az a vízmennyiség, amely még nem befolyásolja hátrányosan a 

növényi produkciót. Kifejezése mm/ha mennyiségben történik. Számítása a gyökerezési 

mélység, a szántóföldi vízkapacitás, és a növény nedvességigénye alapján történik. A gyö-

kerezési mélység megítélésére a kifejlett növényre jellemző értéket vesszük számításba. 

Az általánosan megállapított értéket a helyi korlátozó tényezők (vízzáró, tömődött réteg, 

magas talajvízszint stb.) figyelembe vételével módosítani kell. 
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 Példa: szemes kukorica termesztése vályog talajon, a gyökerezési mélység 100 cm, a vályog-

talaj szántóföldi vízkapacitása (2. számú táblázat) DV=18 tf %= 18 mm/10 cm, a kuko-

rica nedvességigénye (9. számú táblázat) p=0,5. A maximális vízhiány=100/10x18x0,5= 

90 mm. Ha eketalp réteg akadályozza a víz szivárgását, úgy a figyelembe vehető mélység 

40 cm, a maximális vízhiány 36 mm.

b. A maximálisan megengedhető intenzitás a talaj, az öntözővíz és a növényállomány jel-

lemzőitől függ. Ha a kiadagolandó víz mennyisége túllépi ezt a határt, úgy tócsásodás, 

elfolyás, erózió következik be. A talajtípusonként megadott értéket a lejtés függvényében 

csökkenteni kell. 10 %-os lejtőig csökkentsük 25, 20 % lejtő esetén 50 %-kal az intenzitást. 

A számításba vehető értékeket a 1. számú táblázat tartalmazza.

c. A lehetséges leghosszabb öntözési forduló az az időtartam, míg a két öntözés között 

nedvességhiány miatt nem áll be terméscsökkenés. Számítása a maximális vízhiányból 

és az öntözési szezonban előforduló legnagyobb evapotranszspiráció (ET) értékéből szá-

mítható. 

Példa: az evaporáció értéke 5 mm/nap, a fenti kukorica állomány párologtatási faktora 

kc=1,2, a legnagyobb ET=5x1,2=6 mm. A lehetséges leghosszabb öntözési forduló= 90/6= 

15 nap.

d. A szükséges vízmennyiség megállapítása két érték figyelembevételével történik. Az éves 

vízszükséglet meghatározása a növények öntözővízigénye és a veszteségek alapján történ-

het (8. számú táblázat). A számított és a rendelkezésre álló vízmennyiség alapján becsül-

hetjük meg a beszerzés biztonságát. Az öntözőtelep kialakítása során a tervezés alapjául 

a csúcsfogyasztás időszakát kell vennünk. Az öntözendő növényállomány függvényében 

különböző biztonsággal kell a víznek rendelkezésre állnia. A víznek takarmánynövények 

esetében 80 %, gyümölcsösök, szántóföldi zöldségfélék 90 % biztonság mellett rendelke-

zésre kell állnia. Intenzív fóliás, nagy értékű zöldségnövények, virágok termesztése esetén 

csak a teljes öntözési szezonban rendelkezésre álló vízforrást lehet figyelembe venni. 

Az öntözőtelep tervezése a terület felvételezésével kezdődik. Mérjük meg a határoló ol-

dalak hosszát, állapítsuk meg a szintkülönbségeket és rajzoljuk be a térképre a szintvona-

lakat. Tüntessük fel a térképen az utakat, belvízelvezető csatornákat. Jelöljük a vízforrás 

elhelyezkedését és kapacitását. Az elektromos hálózat esetén rögzítsük a felhasználható 

teljesítményt és a lehetséges fázisok számát.

Állítsuk össze a termelendő növények listáját és a legnagyobb vízutánpótlást igénylőt ve-

gyük a tervezés alapjául. 

Ezen követelmények nem mindegyike jelentkezik szabályként, de a megállapított határér-

tékek, vagy tartományok a tervezők számára hasznosak.
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A jól működő öntözőtelep tervezéséhez vegyük figyelembe a következő lépéseket:

■ Számítsuk ki a telep maximális napi vízszükségletét (m3/h).

■  Ellenőrizzük a rendelkezésre álló vízforrást, a nyerhető vízmennyiséget (m3/h),  az üzemi 

nyomást (bar).

■  Válasszuk ki a kijuttató elem típusát (szórófejek, csepegtetők), teljesítményüket (m3/h).

■ Határozzuk meg a rendszer elhelyezkedését.

■ Számítsuk ki az építendő szakaszok számát.

■ Tervezzük meg a vízhálózat keresztmetszetét.

■ Válasszuk ki a vezérlő típusát, elhelyezkedését.

■  Mérjük fel a szükséges szűrők, biztonsági elemek, tápoldatozó jellemzőit, elhelyezését.

■ Válasszuk ki a szükséges jellemzőjű (Q, H) szivattyút és elhelyezését.

■ Készítsük el a szükséges anyagok jegyzékét.

Az öntözőtelep értékelése

Az öntözőtelep megrendelése előtt a beruházónak a következő kérdéseket kell tisztáznia.

■  A kivitelező szakmai gyakorlata.

  Milyen végzettséggel rendelkezik, van-e speciális képzettsége, hol találhatók működő 

referencia telepek, képviseli-e valamelyik gyártó céget?

■  A rendszer általános jellemzői.

  Mi a rendszer elemeinek várható élettartama?

  Milyen biztonsági elemek kerülnek beépítésre?

 Milyen lehetőségek vannak a későbbi fejlesztésre, bővítésre?

 Milyen tartalék alkatrészeket kell beszerezni?

■  Speciális tervezési szempontok.

 Milyen lesz a megépített rendszer kijuttatási egyenletessége?

 Lehetőséget ad-e a rendszer a mikroklíma befolyásolására?

■  Vízszükséglet

Mennyi a napi csúcsfogyasztás egy átlagos esztendőben?

Mennyi a területre naponta maximálisan kijuttatható vízmennyiség?

Mennyi az évente várhatóan felhasználásra kerülő vízmennyiség?

 Amennyiben a terület többféle növényt tartalmaz, mi a javaslat az öntözési rend 

kialakítására? 

■  Energiafogyasztás.

 Lehetséges-e az öntözővíz kijuttatása az elektromos csúcsidőn kívül?

 Milyen az öntözőaggregát hatásfoka?

 Milyen a szivattyú fojtásgörbéje, az üzemelési ponton a hatásfoka?

 Mi az egységnyi területre vetített energiaköltsége?

■  Szükséges-e a víz szűrése, és ha igen milyen módszerekkel?

■  Vízkezelés és tápoldatozás.

Milyen biztonsági felszerelések beépítése szükséges?

Mennyi a szivattyú kapacitása?

A szivattyú alkalmas-e a tápoldatok és egyéb kemikáliák kijuttatására?
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■  Vízmennyiség mérés.

Lehetséges-e az átfolyás és a mennyiség együttes mérése?

Az építés során hogyan veszik figyelembe a különböző részegységek hidraulika 

jellemzőit?

■  A telep biztonsági berendezései.

Milyen az elektromos szivattyú védelme terhelés, áramellátás (fázishiány, fáziscsere) 

szempontjából?

Vannak-e levegő ki- és beeresztő szelepek elhelyezve a hálózatban?

A beépített vezérlő-, elzáró szelepek száma, típusa, mérete?

Milyen a beépített elemek nyomásállósága az üzemi nyomás és a vízütés okozta 

többletterhelés figyelembevételével?

■  Garancia.

 Ki építi, üzemeli be a rendszert?

  Milyen garanciák vannak az egyes elemekre, valamint a terv szerinti működés biz-

tosítására?

 Ki adja a garanciát és milyen feltételekkel?

 A kivitelezőnek van-e kellő anyagi háttere a garancia biztosításához?

 A javításhoz szükséges alkatrészek milyen gyorsan szerezhetők be?

  A kivitelező biztosít-e magyar nyelvű műszaki leírásokat a rendszer elemeiről, a 

működtetésről?

 A kivitelező vállalja-e a kulcsra kész átadást és a folyamatos szervízt?
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6. A MIKROÖNTÖZÉS

A  mikroöntözés gyűjtőfogalom, az ide tartozó öntözési megoldások közös jellemzője, 

hogy a vízadagoló elemek kis nyomáson (< 2,5 bar), időegység alatt kevés (< 500 l/h) ön-

tözővizet pontszerűen juttatnak ki az öntözendő növények közelébe. A kijuttató elemek 

keresztmetszete kicsi, a rendszer üzemeltetése során elsődleges kérdés a víz tisztasága.

Összehasonlítása más öntözési módszerekkel (árasztás, barázdás, hordozható esőztető) 

nehéz, mert a fent említett öntözési rendszerek esetében az öntözési fordulók hosszúak. 

A tervezés alapja a talaj vízvezető és tároló képessége, figyelembe véve az esetlegesen lehulló 

csapadék mennyiségét a túlöntözés elkerülésére. 

A mikroöntözésnél a víz kis adagokban, naponta akár többször is kijuttatható. A ter-

vezés alapja a napi vízfogyasztás, nagy különbség az is, hogy nem öntözzük a teljes ta-

lajfelszínt. Az egyik legfontosabb gyakorlati megoldása a csepegtető öntözés, mellyel az 

alábbiakban foglalkozunk. A csepegtető öntözés jellemzője, hogy a víz szétosztásában a 

talaj játszik elsődleges szerepet.

6.1. A CSEPEGTETŐ ÖNTÖZÉS JELLEMZŐI

6.1.1. Előnyök

Kiegyensúlyozott növényfejlődés, nagyobb, jobb minőségű termés

Csepegtető öntözés alkalmazásával a gyökérzóna állandóan kellő nedvesen és levegőzöt-

ten tartható. Így a növény fejlődését ezek a tényezők nem korlátozzák, mint az esőszerű 

vagy barázdás öntözésnél. Az utóbbi módok esetében az öntözési fordulók hossza miatt 

a talaj tárolókapacitását is igénybe vesszük. A feltöltés során levegőtlen körülmények ala-

kulnak ki, majd a víz fogyásával a növény egyre nagyobb energiát fordít a víz felvételére. 

Ezen jelenségek nem biztosítják az optimális növekedés feltételeit. 

Az állandóan nedves talajban a növényi tápanyagok feltáródása folyamatos.

Pontos adagolás, kis vízveszteség

A csepegtető öntözőrendszer nagy számú adagoló elemmel rendelkezik, melyek magas 

kijuttatási egyenletességet biztosítanak. A rendszer felépítése lehetővé teszi a víz adagolá-

sát kis veszteséggel, a 95 % fölötti hasznosulás könnyen elérhető. A vízmegtakarítás függ 

a növényfajtától, a talaj-, éghajlati körülményektől és az adott telep szakmai irányításá-

nak színvonalától. Az alacsonyabb vízszükséglet elsősorban a kis nedvesített felülettel 

van összefüggésben, ahonnan az evaporáció által alacsony a veszteség. Ugyancsak a kis 

nedvesített felszínnel kapcsolatos a kevesebb gyomnövény jelenléte, melyek víz és táp-
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anyagfogyasztók. Az egyenletes kijuttatás miatt nem szükséges a terület egyes pontjait 

túlöntözni, így ez is a kisebb vízszükségletet erősíti. A víz nem halad át a levegőn, mely 

jelentős (5-30%) párolgási veszteséget jelent.

A csepegtetőelemek általában fixen, az ellátandó növénynél telepítettek, így a vízpótlás 

minden szükséges időpontban könnyen kivitelezhető. Az öntözési fordulók tervezése 

egyszerű, lehetőség van napi nagyszámú (20-30 indítás) vagy állandó öntözésre. 

Az öntözés nem korlátozott az alkalmatlan szélsebesség miatt, annak nincs befolyása az 

eloszlás egyenletességére, az egyéb szántóföldi gépi és kézi munkáknak (növényvédelem, 

betakarítás) kicsi a befolyása.  

Lejtős területeken is biztosítható az egyenletes kijuttatás. A rendszer lehetőséget ad az 

automatizálásra.

Tápanyagok, kemikáliák kijuttatása

A tápanyagok igényelt mennyiségének és koncentrációjának kijuttatása a növény fejlő-

dési állapotának és az időjárási körülményeknek megfelelően történhet. Lehetőség van a 

termés beltartalmi értékének és a termés mennyiségének együttes szabályozására. A mik-

roelemek kijuttatása egyszerű és pontos.

A  tápanyagok adagolása a nedves zónába történik, ahol a gyökerek sűrűsége a legna-

gyobb. Így nincs kilúgzódás, mely tápanyagveszteség és a környezet szennyezéséhez ve-

zethet. A keskeny, vízzel ellátott csíkban kevesebb a tápanyagot felhasználó gyomnövény.

Kedvező növényegészségügyi körülmények

A növények levélzete szárazon marad, ez csökkenti a gombák, baktériumok és más kór-

okozók fertőzési veszélyét, csökken a vegyszerek felhasználása, így a termesztés költsége is. 

A növények életműködéséhez ez az öntözési mód kedvező, a kijuttatott víz nem hűt, az 

öntözővíz hatására nincs levélperzselés, a talaj levegőzöttsége állandóan jó. Elkerülhető 

az öntözést követő nagy mennyiségű csapadék kedvezőtlen hatása is.

Széles sortávolságú növények termesztésénél csökken a gyomosodás a sorközökben, 

mely irtása jelentős mennyiségű mechanikai munkát, vagy költséges gyomirtó vegyszert 

igényel.

Energiatakarékosság

A kiépítése és üzemeltetése egyszerű. Egyes típusai már 0,5 bar nyomáson üzemeltethe-

tők, így a szivattyúk maximális kapacitása kihasználható. Általában nem szükséges drága, 

nagy anyagigényű, 4 bar felett nyomásálló eszköz használata. Lehetőség van ejtőtartály 

alkalmazására.

A sorok közei szárazon maradnak, így a szedési, betakarítási munkák bármikor, könnyen 

elvégezhetőek. 

Rossz vízgazdálkodású területek öntözése

A folyamatos adagolás alacsony vízkapacitású homoktalajokon is lehetőséget ad az inten-

zív termelésre. A kis intenzitás miatt kötött, agyagtalajokon is alkalmazható.
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A magasabb sótartalmú vizek használata

A többi öntözési módszerhez képest magasabb sótartalmú vizeket is felhasználhatunk. Ez 

abból adódik, hogy a gyakori kijuttatás miatt a talajoldat nem szárad be. 

Mivel a víz a levéllel nem érintkezik nincs perzselés, kis víztöbblet (10 %) kijuttatásával a 

sók folyamatosan a gyökérzóna alá lúgozhatók ki.

6.1.2. Az üzemeltetés problémái

Eltömődés

Fizikai részecskékkel szennyezett víz esetén a csepegtető elemek 0,4-1 mm közötti mére-

tű járatai eldugulnak. Ezen szennyeződések különböző típusú szűrők alkalmazásával jól 

elkülöníthetők.

Magas oldott só, így kalcium-karbonát, vas- és mangántartalom esetén a kicsapódó sók, 

elsősorban a kijáratnál, elzárják az adagoló elemeket. 

A víz kénhidrogén, vas, mangán tartalma elősegíti baktériumok megtelepedését a csőhá-

lózatban. A meleg, tápanyagdús környezet lehetőséget ad más baktériumok gyors szapo-

rodására az öntözőrendszer különböző pontjain, melyek a vízárammal sodródva eltömik 

a csepegtető elemek bevezető nyílásait. 

A magas relatív páratartalom hiánya

Egyes kertészeti növények magas relatív páratartalmat igényelnek, melyet az alacsony ki-

juttatási párolgás nem fedez. Itt ködösítő, párásító szórófejeket is kell alkalmazni.

Sófelhalmozódás a gyökérzónában

A  víz által nedvesített talaj határánál (a „hagyma” alakú beázási kép felülete mentén) a 

sókoncentráció megnövekszik. Ha a csepegtetőcső rosszul telepített, vagy a kijuttató elemek 

egymástól távol helyezkednek el, úgy a növény ebbe a magasabb sókoncentrációjú részbe 

kerülhet, ahol fejlődéséhez a körülmények nem ideálisak.

6.2. CSEPEGTETŐ ELEMEK

Az öntözési rendszer vízkibocsátó részei. A vízszállító csőből az elemeken átáramló víz el-

veszti nyomását és szabályozott mennyiségben jelenik meg a kilépő nyílásokon. A víz a 

talajra érve lefelé és oldalirányba szivárog, „hagyma” keresztszelvényű beázási alakot hoz 

létre a talajban. A beázási alak függ a talaj kötöttségétől. Nagy agyagtartalom esetén sekély 

és széles kiterjedésű, homokos talajon mély és keskeny lesz a beázás formája. 

Számos kialakítási forma ismeretes. A kis, 1 l/h teljesítményűek kifejlesztésének célja az 

öntözővezeték hosszúságának növelése volt. A  nagyobb, 24-100 l/h teljesítményűek a 

miniszórófejek helyettesítésére kerültek forgalomba. 
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A csepegtető elemek osztályozása különböző szempontok szerint lehetséges.

a. Folyadékáram

A legtöbb csepegtető elem egy adott nyomás melletti állandó vízmennyiség kijuttatására 

tervezett. A katalógusok általában 1-1,5 bar nyomás mellett közlik az adott elem folya-

dékáramát. Léteznek olyan csepegtető testek is, ahol a vízmennyiség manuálisan elemen-

ként beállítható, így lehetőséget adnak pl. gyümölcsfák esetében a növekedéssel együtt 

járó vízfogyasztás követésére újabb egységek elhelyezése nélkül. A beállítható mennyiség 

1-100 l/h közötti is lehet. 

A kijuttatás jellemzésére és minősítésére a variációs koefficienst használják, mely érték 

legjobb a spirális cső alakú csepegtető elem (CV=0,02), legrosszabb a porózus falú cső 

(CV=0,4) esetében. Amennyiben CV érték meghaladja a 0,15 értéket, az elem használha-

tatlan öntözés céljára.

A hőmérséklet változása befolyásolja az elemek folyadékáramát. Növekedésével a folya-

dék belső súrlódása csökken, ez a kijuttató elem kialakítása szerint eltérő mértékben hat 

a folyadékáramra. Vizsgálatok szerint mikrocsövek esetében a változás 1,4 %/°C, spirális 

kijuttatóknál 1,2 %/°C, fúvóka típusúaknál 1-4 %/°C, örvénykamra használata esetén 8 % 

csökkenés volt tapasztalható. Ugyanakkor az emelkedő hőmérséklet megnöveli a csepeg-

tető elemek hosszát, nyílásuk átmérőjét.

b. A csepegtető elemek kapcsolódása 

a csőhöz

A  vízszállító cső belsejében (in-line) 

található elemek esetén azokat a cső 

gyártása során a cső belső palástjára 

helyezik el, vagy egyedi kialakítású 

elem esetén a vízáram a csepegtető test 

belsejében folyik a következő felé. Lej-

tős területen a fák tartóhuzaljára rög-

zített cső palástján a víz megfolyhat, és 

egy távolabbi ponton (mélyedésben, 

rögzítő huzalnál) összegyűlve folyik le.

A cső külső palástján (on-line) található 

elemeket a cső legyártása után tűzik fel. 

A tűzést elvégezheti adott távolságokra a 

gyártó, vagy a felhasználó a neki szüksé-

ges távolságokra. A csatlakoztatáshoz általában 3-4 mm átmérőjű furatot kell készíteni a víz-

szállító csőre, melynek átmérőjét (leggyakrabban 16 vagy 20 mm) a felhasználó dönti el. 

c. Nyomáskiegyenlítés

A csepegtető elemben rugalmas lapot, testet helyeznek el, melynek egyik oldala közvetlen 

kapcsolatban van a vízszállító csővel, másik oldala a csepegtetőtest vízkivezető járatát 

79. ábra Nyomáskompenzált csepegtető elem vízkibocsájtása

Nyomás (bar)
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fedi. Amennyiben a nyomás a csőben nő, úgy a lap csökkenti a vízátfolyás keresztmet-

szetét, így stabilizálja az átfolyó víz mennyiségét. Használatuk lehetővé tesz 0,5-4 bar nyo-

máskülönbséget a vízszállító cső elején és végén, 10-20 %-os vízáramkülönbség mellett. 

Q elem

L/h

Nyomás

bar

A csepegtető elemek távolsága (cm)

20 30 40 50 60 75 100 150

2,5

1,0 33 47 60 73 85 102 127 173

1,5 47 67 86 104 121 145 182 247

2,0 56 80 103 124 144 173 217 295

2,5 63 90 115 139 162 194 244 332

3,0 68 98 126 152 177 213 267 363

3,5 74 106 136 164 190 228 287 390

4,0 78 112 144 174 202 242 304 414

3,3

1,0 27 39 50 60 70 84 105 143

1,5 39 55 71 86 100 120 150 204

2,0 46 66 85 102 119 143 179 244

2,5 52 74 95 115 134 161 201 274

3,0 56 81 104 126 146 175 220 300

3,5 61 87 112 135 157 188 236 322

4,0 64 92 119 143 167 200 251 342

27. táblázat Különböző csepegési távolságú, Multibar 16 mm Q-jű, nyomáskompenzált cső fektetési hosszúsága, és 
az üzemeltetéshez szükséges nyomás

Alkalmazásukkal az öntözőcső hosszabb le-

het. Az így szerelt csepegtető vezeték nem 

érzékeny a nyomásváltozásokra és a felszí-

ni egyenetlenségekre. A csepegtető öntözés 

alkalmazási lehetőségét nagyban javítja vál-

tozatos esésű terepviszonyok között. A  ru-

galmas lap anyagminőségétől függ, hogy 

milyen hosszú ideig képes az előírtaknak 

megfelelően szabályozni a csepegtetőtest 

vízáramát, ugyanis az állandó egyoldalú 

megterhelés miatt az anyagok jelentős része kifárad.

A legújabb fejlesztésű leürü lés men tes csepegtető elemekben (N.D. no-drain) (80. számú 

ábra) a nyomáskompenzáló membrán alaphelyzetben lezárja az elem kimeneti nyílását, 

így megakadályozza a víz távozását a csőből. Ennek a megoldásnak a következő előnyei 

vannak:

■  Megakadályozza a terepszintkülönbségből adódó visszaszívást, mely során talajszemcsék 

kerülhetnek be az elembe és lassan eltömítik azt.

■  Az öntözés indításakor a cső teljes hosszúságában azonnal megindul a víz csöpögése. Ez 

különösen azon kultúrákban fontos, ahol naponta 6-20 alkalommal öntöznek.

80. ábra  A leürülésmentes csepegtető elem működése

Membrán

Kimenet

Bemenet
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d. A nyomásveszteség módja

A csepegtető öntözőrendszerek üze mel tetési nyomása általában 0,5-3 bar között van. Ezt 

a nyomást különböző úton veszítheti el a csőből kijutó víz. A kilépési átmérőt szűkítve 

csökken a víz mennyisége, de nő az eltömődési hajlam. Ezt az ellentmondást a gyártók 

sokféle kialakítású csepegtetőtesttel próbálják feloldani.

Az úgynevezett hosszú utas, vagy járatos elemek esetében a víz egy hosszú, szűk csőben 

áramlik. A cső hossza határozza meg az átfolyó víz mennyiségét. A használt csövek belső 

átmérője 0,6-1 mm közötti. Az energiaveszteség növelhető a csőfal durvaságának fokozá-

sával, a cső vezetésének alakjával, labirintus kialakításával.

A furatos vízkijuttatás esetén az elemek átmérője 0,4-0,6 mm közötti, mely az eltömődés 

lehetőségét fokozza. Az energiaveszteség növelhető a víz örvényléses vezetésével.

e. Az áramlás típusa

Az áramlás típusa (lamináris vagy turbulens) a Reynolds (Re) számmal jellemezhető. 

A lamináris áramlás Re<2300, az átmeneti tartomány 2300<Re<4500, a turbulens áram-

lás Re>4500 számmal jelölhető. A csepegtető elemek többségében a kis keresztmetszet 

miatt nem alakulhat ki turbulens áramlás.

A 81-82. számú ábrán látható csepegtető elemet a keményfalú cső gyártása során egymástól 

azonos távolságban helyezik el a csőben, a vízadagolást az elemek különböző színe jelöli. 

81. ábra  Beépített labirint rendszerű csepegtetőtest

Labirintus

Csepegtető nyílás

PE cső

82. ábra Nyomáskompenzált in-line csepegtetőtest

Rugalmas membrán
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A  83. számú ábrán látható lapkát a 

gyártás során a talaj mechanikai ösz-

szetételének és a növény igényeinek 

megfelelő távolságokra helyezik el a 

vékonyfalú csepegtetőcsőben.

A  két fenti típus szabályos 0,25-1,5 

m tőtávolságok esetén alkalmazható, 

gyümölcs- és zöldségkultúrákban.

A  84. számú ábrán bemutatott cse-

pegtető tüskét talajnélküli termesztés 

esetén minden egyes növény tövéhez 

elhelyezik.

A  85. számú ábrán vékonyfalú cse-

pegtető öntözőcső lát ha tó. Felhasználása 

sorban ter mesztett zöldség és dísznövé-

nyek esetében célszerű, ahol a termesztés 

volumene évről-évre változik, vagy a víz 

kémiai szennyezettsége magas. 

A  Queen Tape 8 mil cső haszná-

lata javasolt ott, ahol magas a talaj 

szervestrágya tartalma, ezért a lótücsök 

(Gryllotalpa gryllotalpa) megjelenése 

várható. Ez a cső áll legjobban ellen a 

rovarok rágásának. A  gyártó ajánlása 

szerint a termékcsaládon belül ennek 

a csőnek szükséges a legdurvább (80 

mesh) vízszűrés. A  gyártók általában 

a 120 mesh finomságot javasolják, a 

legelterjedtebb cső pedig ennél is fino-

mabb (150 mesh) szűrést igényel.

A  86. számú ábrán látható csepeg-

tetőtestet bordás csatlakoztatóval 

kapcsolhatjuk a vízszállító csőhöz, 

az általunk megválasztott távolság-

ra. A csepegtető elem szétszedhető és 

tisztítható. Nagy tőtávolságú ültetvé-

nyekben, szabálytalan tőtávolságok és 

sok kémiai szennyeződést tartalmazó 

víz esetén használhatók.

A 87-88. számú ábrákon látható cse-

pegtető elemeket a termesztő 3-5 mm-

es nyílás fúrásával helyezheti el a víz-

83. ábra  Beépített csepegtető lapka

84. ábra  Csepegtető tüske

86. ábra  Tisztítható in-line csepegtetőtest

85. ábra  Vékonyfalú csepögtetőcső (szalag)
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szállító csőre a növények számára legkedvezőbb 

helyen. Alkalmazásuk nagy tőtávolságú (3-5 m) 

gyümölcsösökben általános.

A  csepegtető elemeket tartalmazó csövek kü-

lönböző falvastagságúak lehetnek. Ezt az értéket 

általában mil-ben, a coll ezred részében fejezik ki. 

A 10 mil-es cső 250 μmm, vagy 0,25 mm falvas-

tagságot jelent. A vastagabb falú csövek hosszabb 

élettartamúak, magasabb üzemi nyomás mellett 

használhatók, drágábbak. A legvékonyabb falúa-

kat egy öntözési szezonra tervezik, a 10 mil ér-

tékű cső élettartama kb. 3 évre tehető. A  4 mil 

falvastagságú cső nem elég erős a kihúzás során 

fellépő erőkkel szemben, így ma használata nem 

javasolható. Szántóföldi körülmények között ma 

legáltalánosabban a 6 mil vastag cső használt, ez 

a típus adja az összes mennyiség kb. 80 %-át.

A  csövek anyaga nagy hőtágulással rendel-

kező polietilén, mely a felszínen a felmelegedés 

hatására nyúlik, kacskaringós alakot vesz fel. Ezt 

megakadályozhatjuk, ha a csövek végeit gumi-

szalaggal karóhoz rögzítjük.

A szalagcsövek végét visszahajtva, saját anya-

gából vágott gyűrűvel zárhatjuk le (89. ábra).

88. ábra  Tisztítható on-line csepegtető test

89. ábra  Szalagcsővég lezárása 90. ábra  Öntözőpók

1. Vágjunk le egy darab csövet.

2. A cső végét duplán hajtsuk vissza.

3. A levágott csődarabot húzzuk a végére. 

1. 2. 3.

87. ábra  Csepegtetőgomb PC
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6.3. FELSZÍN ALATTI CSEPEGTETŐ ÖNTÖZÉS

A  csepegtető cső földalatti 

elhelyezésének több előnye 

is van a felszíni telepítéssel 

szemben. 

-  Az öntözővíz adagolása so-

rán nincs párolgási veszte-

ség, a talajfelszín teljesen szá-

razon tartható.

-  Az evaporáció hiánya miatt a 

felszínen nem koncentrálód-

nak a vízben oldott sók.

-  Szántóföldön a csöveket nem 

kell tavasszal letelepíteni, 

majd ősszel összegyűjteni. 

-  A  csepegtető csövek nem 

akadályozzák a felszínen fo-

lyó munkákat, például a me-

chanikai gyomirtást. 

-  A  csövek nincsenek kitéve a 

napsugárzás UV sugarainak, 

valamint a hőmérsékletvál-

tozásokból adódó elöregedé-

si, lebomlási folyamatoknak, így élettartamuk hosszabb lehet.

-  Ültetvények esetében a gyökerezési mélység nagyobb lesz (a cső 70 cm mélyen is telepít-

hető), így a fák kidőlésének veszélye kisebb, a támrendszer elhagyható.

-  Egyes kultúrákban csökken a gyomosodás és a gombák okozta fertőzés veszélye.

-  Az öntözött területen nem láthatók az osztó- és szárnyvezetékek, így az a természetes 

környezet képét mutatja.

-  Az eltemetett alkatrészek csökkentik az emberi vagy állati (pl. madarak, vaddisznó) 

rongálás veszélyét.

-  Az alkalmazott tápoldatok hasznosulása magasabb, mint a felszíni változat esetében, 

mert a víz nem szivárog át egy gyökérmentes rétegen, ahol az elemek egy része lekö-

tődhet.

- Magasabb sótartalmú és tisztított szennyvizek is alkalmazhatók.

Üzemeltetésük azonban néhány problémát is felvet. 

-  Szántóföldön a csövek elhelyezésével ágyásokat alakítunk ki, melyek 4-5 évig lesznek 

művelés alatt. A talajművelés során a gépeknek évről-évre pontosan ugyanazon a helyen 

kell dolgozniuk.

-  Szántóföldön a csöveket 4-5 évente ki kell emelni.

91. ábra  Eltemetett csepegtető öntözőrendszer telpítési vázlata
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-  A gyökerek behatolhatnak a kijuttató elembe, így eltömik azokat. A gyakorlat szerint 

amennyiben az öntözési szezonban, a növény szükségleteinek megfelelően folyamato-

san öntözünk, kémiailag kezelt csepegtető elemet (ROOTGUARD®) és savas kémhatású 

műtrágyákat alkalmazunk, a behatolással nem kell számolnunk. A mélyebb (25-70 cm) 

telepítés ugyancsak csökkenti a behatolás esélyét.

-  A kijuttató elemekbe visszaszívás hatására talaj kerül, mely eltömíti azokat. A  terület 

mélyebb pontjain a víz kiszivárog az öntözési szakasszal határolt csepegtető csövekből és 

a magasabb pontokon vákuum keletkezik, mely besodorja a talaj szemcséit. A folyamat 

megakadályozására levegőszelepeket kell magasabb pontokon a rendszerbe beépíteni.

-  A csepegtető csövek mosására külön gerincvezeték kiépítése szükséges. A mosó vezeté-

ket kettős funkcióban (öntözés-mosás) beépítve az ágyások hosszúságát meg lehet dup-

lázni. Ebben az esetben ugyanis a csepegtetőcsöveket mindkét végükön ellátjuk vízzel.

Ez a technológia alkalmas a fizikailag tisztított szennyvizek elhelyezésére is, mert nem 

érintkezik a termés a vízzel. A benne levő baktériumok, vírusok a talajban elpusztulnak.

Alkalmas olyan gyepfelületek öntözésére, ahol az igénybevétel folyamatos, így a felső öntözés 

hátráltatja a használatot. Akár futballmeccs idején is lehetőség van a vízpótlásra.

Lejtős területeken nincs megfolyás, a csövek látványa nem zavaró egy jól gondozott kert-

ben.

A gyümölcsösökben a telepítéshez megfelelő berendezés szükséges, mely megnyitja az 

árkot és egyenletes mélységben helyezi el a csövet. A telepítés mélysége 10-70 cm közötti, 

mely függ a növény gyökerezési mélységétől és a talaj mechanikai összetételétől.  A cse-

pegtető elemek távolsága szántóföldön általában 20-30 cm, gyümölcsösben a tőtávolság 

függvényében 0,25-5 m, a javasolt vízáram 2 l/h kijuttató elemenként. A cső falvastagsága 

szántóföldi zöldségtermesztésben 0,2-0,25 mm (8-10 mil) között legyen, mivel a véko-

nyabb cső nem bírja a gépi telepítést. Az alkalmazott nyomás általában magasabb lehet, 

mint a felszínen telepített változatoknál, mivel a kijuttató elem körül a talaj telítődik víz-

zel, ezzel csökkenti a vízáramot. A telepítés után ugyancsak nagyobb nyomást alkalmaz-

nak azért, hogy a cső felvegye a kör alakú keresztmetszetet. Ültetvényekben 0,5 mm (20 

mil) feletti falvastagságú csövet használjunk.

A külföldi tapasztalatok alapján az eltemetett csepegtető öntözést mediterrán jellegű ter-

mőhelyeken érdemes alkalmazni, ahol a tenyészidőszak hosszabb a hazainál, esetleg a 

termesztés folyamatos.

Hazai alkalmazását a vagyonvédelem, a sorok felszínének művelése indokolhatja.
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Cső

mm

Q elem

L/h

E.U.

%

A csepegtető elemek távolsága (cm)

20 30 40 50 60 75 100 150

16 Q

1,5

95 37 52 65 77 88 104 129 171

90 68 95 119 141 162 191 235 312

85 87 121 151 179 205 242 298 397

2,1

95 30 42 53 64 73 86 106 141

90 55 77 97 115 132 156 162 256

85 69 97 121 145 166 195 241 321

20 Q

1,8

95 53 73 91 108 120 146 180 238

90 97 134 167 197 225 265 327 433

85 122 168 209 248 284 335 408 544

2,4

95 44 61 77 92 106 123 151 204

90 81 112 140 165 189 222 273 363

85 102 140 176 208 237 279 344 454

28. táblázat Különböző átmérőjű és vízhozamú MONO csepegtető csövek fektetési hosszúsága vízszintes területen, 
1 bar nyomás esetén

6.4. A CSEPEGTETŐ ÖNTÖZŐRENDSZER TERVEZÉSE, 

KARBANTARTÁSA 

A rendszer tervezésénél fő cél a víz és tápanyag egyenletes kijuttatása a növények részére az 

egész területre. Az egyenetlenség a teljes rendszerre vonatkoztatva nem haladhatja meg a 10 

%-ot. A tervezésnél figyelembe kell venni a csepegtető elem típusát, jellemzőit, az elérendő 

kijuttatási egyenletességet, a rendelkezésre álló vízforrást, a felszín egyenletességét, a talaj 

jellemzőit, a növény vízigényét, a víz minőségét, a tápanyag kijuttatásának megoldását, az 

alkalmazott termesztéstechnológiát és az egyéb helyi sajátosságokat.

92. ábra  Beszivárgási görbék két különböző fizikai féleségű talajon, 
a bal oldali rész 4 l/h, a jobb oldali 20 l/h adagolás esetén. A görbék 
melletti számok a kijutatott vízmennyiséget jelölik (Bresler, 1978).
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A telepítéssel kapcsolatban a következőkre érdemes figyelni.

-  A csepegtető csöveket a lejtő tetején kell betáplálni, a lejtő megengedett nagysága szabad-

kifolyású rendszer esetén nem haladhatja meg a 3 %-ot. Ennél nagyobb lejtés esetén nyo-

máskompenzált csepegtető elemeket kell használni, vagy a területet több szakaszra bontva 

a csöveket a rétegvonalak mentén kell elhelyezni.

- A rendszert a maximális vízigényre kell megtervezni.

-  A szűrőegység méretezésénél a vízminőséget, a vízáramot és a tisztítások számát, mód-

ját vegyük figyelembe.

-  A gerincvezetékek végén könnyen elérhető szelepeket kell elhelyezni az öblítések elvég-

zésére.

- A szivattyúnál és a kútfejnél visszacsapó szelepek beépítése szükséges.

-  A kémiai anyagok bejuttatására a szűrőegység előtt és után is lehetőséget kell biztosítani.

- A vízmennyiség mérőóra felszerelése elengedhetetlen a szakszerű üzemeltetéshez.

A kijuttató elemek közötti távolság

Széles sortávolságú növények öntözésénél egy folyamatosan nedves csík elérése a cél, 

amely feltételezi, hogy az egyes csepegtető elemek által nedvesített területek összeérnek. 

Egy csepegtető elem által nedvesített felület nagysága a talaj vízvezetési tulajdonságaitól 

és az elem teljesítményétől függ, amint ez az 92. számú ábrán látható. 

A csepegető elem távolságának megválasztása az alábbiak szerint történhet. 

-  0,1 m-es kiosztás alkalmazása: homok talajnál, perlites táptőzegnél, szamóca öntözésé-

hez, naponta többszöri adagolás esetén,

-  0,2-0,33 m-es kiosztás alkalmazása: üvegházakban, virágtermesztésnél, csemete ültetvé-

nyek, díszkertek cserje sorainak, szántóföldi zöldségfélék öntözéséhez;

-  0,5 m-es kiosztás alkalmazása: vályog talajon, üvegházakban, fóliasátrakban, díszkertek 

kúszó cserjéinek öntözéséhez; 

-  1,0-1,50 m-es kiosztás alkalmazása: szőlőben, tág térállású ültetvényekben, gyümölcsö-

sekben.

Az elemen kijutó víz mennyisége függ az alkalmazott nyomástól, a kettő közötti kapcsolat 

azonban nem lineáris. Ha a nedvesített átmérőt növelni akarjuk, úgy nagyobb vízhozamú 

elemeket kell választanunk és alkalmazzunk magasabb nyomást.

A csepegtető elemek távolsága és vízhozama határozza meg, hogy milyen hosszúságú 

lehet az adott átmérőjű csepegtető cső. Azonos átmérő mellett az elemek folyadékáramá-

nak csökkentésével a csepegtető cső hosszúsága növelhető.

A csepegtető cső hosszúságának növelésére a másik mód az elemek egymástól mért tá-

volságának nyújtása, vagy nagyobb átmérőjű cső felhasználása. Nyomáskompenzált elemek 

használatával a cső elején és végén mért nyomáskülönbségből származó vízhozamkülönbség 

általában ± 5 % mértékben kiküszöbölhető, a cső hosszúsága az azonos paraméterekkel ren-

delkező, nem nyomáskompenzált elemekkel szerelt csőhöz képest növelhető. 

A csöveket a sorok irányába fektessük, ajánlatos a növényeket ikersorosan ültetni és a 

csövet a két sor közé elhelyezni. Ha erre nincs lehetőség, akkor a csövek egymástól mért 

távolságára az alábbiak az irányadók:
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- 45 cm-es sortávolságig minden második sorba;

- a fentinél nagyobb sortávolságú növények (uborka, dinnye) esetében soronként helyez-

zük el a csövet;

A  vízszállító gerinc- és osztóvezetékek méretezése megegyezik az esőszerű öntözésnél 

leírtakkal.

Az öntözőrendszer karbantartása

A csepegtető öntözőberendezés üzemeltetése során a legnagyobb problémát az elemek 

eltömődése okozza. Mivel nagyszámú kijuttató elemről van szó, így az ellenőrzés jelentős 

munkát vehet igénybe. Az eltömődés nyomon követésére jó lehetőséget ad a vízórák ada-

tainak gyűjtése, elemzése. Az időegység alatt átfolyt vízmennyiség csökkenése biztos jele 

a káros folyamat megjelenésének. A nyomás növekedése szintén a folyamat kialakulását 

mutatja. Az eltömődés mértéke a nedvesített átmérő csökkenéséből is következtethető. 

A kémiai kezelésen kívül az eltömődés gyorsasága csökkenthető a csővezetékek mosá-

sával. A szűrőn átjutott fizikai szennyeződések, az esetleges kémiai és biológiai anyagok 

a víz sebességgének függvényében sodródnak. Amennyiben a sebesség 0,3 m/s alá csök-

ken, úgy a víz már nem képes szállítani a szennyeződéseket, ezek lerakódva elzárják az 

elemek bevezető járatait. Ez a probléma először a csővégeken jelentkezik, leghamarabb a 

betáplálástól számított utolsó vezetéken. A lerakódások eltávolítására a csővégeket ki kell 

nyitni és vízzel át kell öblíteni a rendszert. A szükséges mosatási időköz meghatározására 

a rendszeres öntözés megkezdése után kb. egy hét múlva naponta vizsgáljunk meg egy 

csövet, hogy tartalmaz-e lerakódásokat. Az első szennyeződés észlelése után a kezdés óta 

eltelt öntözési napok számát alapul véve kell a rendszert átmosni. 

Külön berendezés soronkénti felszerelésével az automatikus mosatás is megoldható, 

mely az öntözés befejeztével bizonyos nyomáshatárnál (kb. 0,5 bar) nyit. 

A beszáradás miatti eltömődés folyamatos, vagy napi többszöri öntözéssel megelőzhe-

tő. Az öntözési szezon végén a rendszert savas oldással tisztítsuk ki.

6.4.1. A csepegtető öntözőtelep értékelése

A csepegtető öntözőtelep néhány jellemzőjének értékelése eltér az esőszerű telepek szem-

pontjaitól, ezért azt az alábbiakban ismertetem.

1.  Szűrés

- Milyen előszűrést igényel a rendszer?

- Milyen a beépített szűrők finomsága?

-  Milyen gyakran kell a szűrőket tisztítani, ehhez mennyi víz szükséges, a mosóvíz hová 

kerül elhelyezésre?

- Milyen a mosás folyamata, kézi vagy automatikus, szét kell-e szedni a szűrőket?

- Védettek-e a szűrők külső, belső felületei a korrózióval szemben?

- A rendszer képes-e az öntözési szakasz és a mosás egyidejű működtetésére?
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- Milyen üzembehelyezési beállítások szükségesek és ezeket ki végzi el?

-  Kőzetszűrők beépítése esetén a vízáramváltozás hogyan befolyásolja a szűrést, milyen 

szűrő elhelyezése szükséges az elsodródó szemcsék összegyűjtésére, van-e lehetőség a 

mosóvíz mintázására?

- Mennyi a maximális üzemi nyomása a szűrőknek?

-  Mennyi a szűrők nyomásvesztesége tisztán, milyen értéknél szükséges a mosás meg-

kezdése?

2.  Vízáram és nyomás

- Mennyi az öntözőelemeknél mért minimális nyomás?

- Mennyi az öntözőelemek átlagos üzemi nyomása és vízárama?

- Van-e nyomásszabályzás a rendszerben?

- A nyomásszabályozók igényelnek-e valamilyen felügyeletet?

3.  Vízkezelés és tápoldatozás

-  Milyen kemikáliák használata szükséges az öntözőelemek eltömődésének megakadá-

lyozására?

- Készültek-e vizsgálatok a víz minőségére?

- Milyen elemek károsodhatnak a kemikáliák hatására?

4.  Általános tennivalók az eltömődés megakadályozására

- Lehetséges-e a rendszer valamennyi elemének átmosása?
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7. PÁZSIT ÉS DÍSZKERT ÖNTÖZÉS

A díszkertek öntözése sokrétű feladat. A telepített növények igénye, elhelyezésük a kert-

ben változatos. Az építmények nagyban befolyásolják az élőhelyet és az öntözőrendszer 

építésének lehetőségeit. Az öntözés során több öntözési módot is használnunk kell. A víz-

források is rendkívül változatosak, ezért minden tervezés csak mérésen alapulhat.

7.1 AZ ÖNTÖZŐRENDSZER FELÉPÍTÉSE

Egy lakóház körül telepített, általánosnak tekinthető öntözőrendszer felépítése látható a 93. 

számú ábrán.

A rendszer az ivóvízhálózatra a vízóra és főelzáró szelep után csatlakozik. A  fagycsap 

beépítése a téli víztelenítés miatt szükséges, a légbeszívó-visszacsapó szelep az ivóvíz-

hálózat leürítésekor megakadályozza, hogy az öntözőrendszerben található, esetlegesen 

szennyezett víz a hálózatba visszakerüljön és elfertőzze azt. A szűrő megakadályozza a 

vízhálózatból érkező szennyeződések bejutását az öntözőrendszerbe. A  főszelep vagy 

más néven mester szelep (master valve) beépítése biztonsági célt szolgál, a rendszert levá-

lasztja az ivóvízhálózattól, használata opcionális. 

A szeleposztó rendszerint a talajfelszín alatt elhelyezett műanyag szelepdobozban van beépítve, 

amelyet lehetőleg a rendszer geometriai súlypontjához közel helyezzünk el. Nagyobb rendszer 

Vezérlő
Esőkap-
csoló

Szivattyú
vezérlő
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esetén több szelepdoboz használata célszerű. Az osztóig az összes alkatrész folyamatosan nyo-

más alatt van (kivéve főszelep használata esetén), így itt mindig 10 bar nyomásra méretezett PE 

csövet és alkatrészeket használjunk. Az osztóban elhelyezett elektro-hidraulikus szelepeken 

keresztül jut a víz az öntözési zónákhoz. Külön zónákra kerülnek az eltérő vízfogyasztású spray, 

turbinás, mikroszórófejek, és a csepegtető (cső, gomb) elemek. A csepegtető zónában nyo-

máscsökkentő alkalmazásával biztosítjuk a megengedett 1 –3 bar nyomást. Az egyes zónákon 

a terepviszonyok szerint alkalmazunk automata ürítőszelepeket a rendszer víztelenítéséhez.

Egy időben csak egy zóna üzemelhet, melyről a vezérlő gondoskodik. A  vezérlőt egy 

könnyen elérhető, kényelmesen kezelhető helyen, direkt napsugárzástól védve kell elhe-

lyezni. A vezérlőt az elektromos szelepekkel szigetelt rézvezetékkel kötjük össze. A vezér-

lőhöz kapcsolódik a csapadék érzékelésére szolgáló esőkapcsoló, amely megakadályozza 

az öntözést az esős időszakokban. Napjainkban a talajnedvességet érzékelő szenzorok is 

telepíthetők, melyek pontosabban követik a növények vízellátását. A vezérlők nagy része 

230 V hálózati feszültségről működik, kisebb (1-8 zóna) rendszerekhez elemes (DC 1,5, 

9 V) vezérlők is beszerezhetők.

A kútról történő öntözés esetében a szivattyút a vezérlő kapcsolja be és ki, ahol szükséges 

egy szivattyú-modul közbeiktatása. Egyes vezérlőkben zónánként lehet programozni a 

szivattyú indítását. 

7.2 AZ ÖNTÖZŐRENDSZER TERVEZÉSE

Az öntözőrendszer építésének „bolondbiztos” szabályai:

■  a zónák fogyasztása nem lehet magasabb a rendelkezésre álló vízforrás kapacitásnál,

■  a szórófejek alatt mért nyomás minimum 2,5 bar legyen, a vízforrásnál 3,5 bar szük-

séges  a veszteségek kompenzálására,

■  a spray, turbinás szórófejek, csepegtetőcsövek, miniszórófejek külön-külön zónán 

üzemeljenek. A turbinás fejek és az MP Rotator üzemelhetnek együtt, közös zónában.

■  turbinás szórófejeknél a fúvókákat a lefedett területnek megfelelően válogassuk össze,

■  a szórófejek egymás közötti távolságát úgy határozzuk meg, hogy a kiválasztott fej 

vízsugara elérje a szomszéd feje(ke)t.

Az öntözővíz kijuttatásának tervezése két szempont szerint történhet:

■  A rendelkezésre álló vízforrás szerinti tervezés. Az üzemidő a zónák működésének 

összegével egyenlő. (pl. házikertben, parkokban).

■  A rendelkezésre álló lehetséges üzemidő szerint (pl. tenisz-, golfpályákon).

Házikertek, közterületek esetében a rendszert a rendelkezésre álló vízhozam alapján ter-

vezzük és a zónák öntözési idejét a beépített szórófejek vízhozamának függvényében ha-

tározzuk meg. 

Golf- és sportpályákon a kijuttatható legnagyobb intenzitásra indokolt méretezni, mert 

korlátozott a karbantartásra és így az öntözésre fordítható idő. Ezekben az esetekben a 
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növényzet és a terepviszonyok által megengedett lehető legnagyobb vízmennyiséget bo-

csátják ki, a lehető legrövidebb időtartam alatt.

Sok esetben, pl. labdarúgópályák esetén az alkalmazott szórófej szórási sugara is fontos, 

hogy a játéktérre a lehető legkevesebb zavaró objektum kerüljön.

A tervezés fázisai az alábbiak:

■  A helyszín felmérése, tervrajz beszerzése, vagy elkészítése.

■  A vízforrás adatainak beszerzése, mérése vagy számítása.

■  Szórófejek elhelyezése szórási távolságuk alapján.

■  A szórófejek zónákba csoportosítása.

■  Csővezetékek hidraulikai méretezése, szelep választás.

■  Vezérlő kiválasztása.

■  Elektromos vezetékek méretezése.

■  Öntözési program tervezése.

■  Telepítési vázlatrajz elkészítése.

■  Anyaglista készítése.

Felmérés
Nagyon fontos a megfelelő léptékű méretarányos (pl. 1:100, 1:200) vázlatrajz az öntözen-

dő területről, amelynek tartalmaznia kell:

■  a növényzet típusát, elhelyezkedését,

■  a kerti építmények, burkolatok helyét,

■  a lejtős területeket, a lejtés nagyságát,

■  az északi irányt.

A felmérés során a megrendelővel tisztázni és jelölni kell a vázlatrajzon az alábbiakat:

■  Vízforrás, elektromos hálózat (230 V), vezérlő, esőkapcsoló, szelepdoboz(ok), kézi 

vízkivétel helye.

Az alábbi vízforrás adatokat legbiztosabb méréssel felvenni:
■  Statikus nyomás.

■  Vízmennyiség 2,5 bar üzemi nyomásnál.

■  Vízmennyiség 3,5 bar üzemi nyomásnál.

Szórófejek elhelyezése 
A szórófejek átfedése nagyobb területeken négyszög vagy háromszög elhelyezéssel szo-

kásos. Az öntözendő területet négyszög alakú részekre bontjuk, és meghatározzuk a fel-

használandó szórófejek típusát. 0,6-3,5 m között csak spray típusú fejeket használhatunk. 

3,5-9 m között lehetséges az MP Rotatorok telepítése. 5-23 m között valamilyen turbi-

nás szórófejet választhatunk. A négyszög sarkaiba mindenképpen szórófejet kell építeni. 

A két sarok között osszuk fel a távolságot a szórófej sugara szerint. Ha az oldalak között 
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a szórási sugárnál nagyobb a 

távolság, akkor belülre is tele-

píteni kell fejeket.

A  szórófejsugár hosszúságot 

meghaladó lejtős területek ön-

tözésekor a fejeket a felszínre 

merőlegesen telepítsük. A  lej-

tőt szintvonal szerint osszuk 

három sávra. Az alsó sávban 

20  %-al kevesebb vízadagot 

tervezzünk, mint a középső-

ben és a felső részen adagol-

junk 20 %-al több vizet. 

Az egy szórófej sugár hosz-

szúságú lejtőn a koronán he-

lyezzünk el egy sor szórófejet 

Rx0,75 távolságra. A rézsű al-

sóbb része ugyan öntözéskor 

kevesebb vizet kap, de az alsó 

részre leszivárgó víz fedezi a 

növényzet szükségletét.

Kisebb, szabálytalan alakú kertekben 

elsődleges cél a terület lefedése szó-

rófejekkel. 

Sávöntözés
A  2 m szélesség alatti keskeny te-

rületek öntözése a spray típusú 

sávszórófejekkel oldható meg. Az 

ívelt határolóvonalú területek lefe-

dése csak több-kevesebb túlszórással 

tervezhető.

Bokrok, fák öntözése
A füves területen belül, vagy annak szélén elhelyezett bokrok, bokorcsoportok, fák ön-

tözése esetén a szórófejek széthúzása az elméleti értékhez képest megengedett, mert a 

növények levele, szára bevezeti a vizet a gyökérzethez.

A fák esetén az öntözést a harmadik dimenzióban – magasságban – is tervezni kell. 

A lombok öntözése rendszerint nem kívánatos, és a vízsugarat is megtöri. A legtöbb szó-

rófej többféle szögű fúvókával is létezik, fák alatti öntözés esetén válasszuk a kisebb érté-

ket. Az alacsony szögű  fúvókák használatával a lombok alatt is hatékonyan lehet öntözni, 

ezek a szélre is kevésbé érzékenyek.

94. ábra  Szórófejek telepítése

95. ábra  Sávöntözés spray szórófejekkel
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Nagyobb különálló bokrok, bokorcsoportok, fák öntözésére célszerűbb és gazdaságo-

sabb csepegtetőcső vagy mikroszórófejek használata. 

A vízfüggönyös (spray, bubbler) szórófejek esetében a víz a fúvóka résén keresztül jut 

ki. Szórásképük általában 0-360 °-ig beállítható kör, vagy különböző elhelyezés mellett 

négyszög alakú. Szórástávolságuk 3-5,5 m, lehetnek felbukkanó, vagy rögzített magas-

ságban telepített változatok. Vízszükségletük magas. Használatuk elterjedt ott, ahol a kis 

távolságok és erős tagoltság ellenére egyenletes vízkijuttatás a cél. 

Labdarúgópályák öntözése
A nemzetközi szövetség osztályozza a pályákat, a minősítés része az öntözőrendszer is. Az 

I. osztályú besoroláshoz az elvárásoknak megfelelő kiépítés szükséges.

Fő szempontok:

■  a pályán nem lehet 6 cm-nél nagyobb tárgy a felszínen,

■  a szórófejeket gumi tetővel, vagy mesterséges fűvel kell borítani,

■  a csővezeték kötése a pálya alatt csak hegesztéssel történhet,

■  a szórófejek bekötése három ponton szabadon mozgó kötőelemmel (swing joint) tör-

ténhet,

■  a pálya mellett a szerelvények dobozainak a felszínnel egy magasságba kell lennie,

■  a szerelvények dobozai nem lehetnek 3,5 m-en belül a pálya széléhez mérten és szük-

séges borításuk a sérülések megelőzésére,

■  a pálya alapvonala körül 1 m széles keret öntözése szükséges,

■  a kapuk mögé vízkonnektor felszerelése szükséges,

■  a műfüves pályák öntözése is szükséges a játéktér légterének és a pálya anyagának 

hűtésére. Öntözőfejet nem lehet telepíteni a játéktérben.

96.  ábra Labdarúgópálya öntözése vízágyúval

110 m

Vízágyú / Elekro-hidraulikus szelep PC

49
 m
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Golfpályák öntözése
A golfpályák öntözése speciális szakterület. Ez a terület tagoltságából, a pályán belüli el-

térő öntözési igényekből, a nagy öntözendő felületből adódik. 

A játéktér több részre tagolódik, ezt az öntözőrendszer kiépítésénél, az üzemeltetésnél 

figyelembe kell vennünk. A labda elütésének helye a tee (a kis tüske neve, melyre elhe-

lyezik a labdát az ütéshez). A tee lehet egy hosszúkás zöld felület, de lehet több különálló 

zöld folt. Több tee akkor fordul elő, ha a szakasz hosszú, ekkor a legtávolabbi gyep a ver-

senyzőké, a nőknek, időseknek, gyerekeknek a green-hez közelebbi elütőhelyet építenek. 

Ha az ütés jól sikerült, akkor a játékos hosszan sétál a labda után a fairway-nek nevezett 

részen. A játékosok általában egy ütéssel nem tudják elérni a pályaszakasz végén, a green-

ben elrejtett lyukat (hole), a labda elhelyezésének célját. Az ütési szakaszt a rough veszi 

körül, ahol ritkábban kaszált gyep, erdő található. A játékosok dolgának nehezítésére ho-

mokos mélyedéseket is építenek a cél körül, melyeket bunkernek hívnak.

Öntözést igényel a lyukragurítás gyakorlását szolgáló putting green, a greenre ütés gyakor-

lására szolgáló chipping green, valamint a driving range, ahol a hosszú ütésekre edzhetünk.

Golfpályákon a legigényesebb rész a labda elrejtésére szolgáló terület, a green. Ennek 

különleges gyepszőnyege van, naponta rövidre nyírják, így a vízellátásnak kiegyenlített-

nek kell lenni. A vízforrást úgy kell kialakítani, hogy a green öntözése állandóan biztosí-

tott legyen. A vízhálózatba célszerű minimum két szivattyút beépíteni úgy, hogy a máso-

dik legalább egy green által igényelt kisebb vízmennyiséget tudja szolgáltatni. A green-ek 

mellé mindig be kell építeni kézi vízkivételt is.

97. ábra Egy golfpálya elemei

Fővezeték PE Ø 90

Osztóvezeték PE Ø 63

Blokköntözés

Bunker

Fairway

Jelölések:

Fővezeték

Osztóvezeték
Turbinás szórófej

Turbinás szórófej beépített szeleppel

Turbinás szórófej 180 ° 

Elektromos szelep 2”

Elektromos szelep 3”

Kézi szelep

Tee

Green
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A szórófejek működtetése szerint kétféle lehet a műszaki kialakítás.

■  Egyedi vezérlésű szórófejek (valve-in-head) beépítése.

■  Közös szeleppel vezérelt szórófejek (blokk rendszer) beépítése. Ezen megoldás-

nak több előnye is van a fent említett módszerrel szemben. Az öntözőtelep sarka-

latos pontjai a hidraulikus szelepek, ezekből célszerű minél kevesebbet beépíteni. 

A  szelepek nem esnek a játéktérbe, javításuk a normális használat akadályozása 

nélkül lehetséges. A  blokk szeleppel többféle szórófejet is tudunk működtetni, így 

egyetlen típus elegendő a különféle célú öntözés végrehajtására. A  kisebb szórófe-

jek használatával rugalmasan tudjuk követni az igényeket. A blokkrendszer anyag-

költsége jóval alacsonyabb a beépített szelepes szórófejekhez képest. Célszerű 

minden blokkot kézi elzáró szeleppel elhatárolni a fővezetéktől. Ehhez célszerű-

en szelepcsoportot kell képezni, ahol a gerincvezetékről lecsatlakozva beépítünk 

egy kézi szelepet, majd 2-4 elektromos szelepen keresztül vezéreljük a zónákat. 

Kis helyigénye, könnyű szerelhetősége miatt a pillangószelepek beépítése célszerű. 

Vegyes kialakítás esetén például a green-ek egyedi vezérlésű, a pálya többi része blokk 

vezérlésű szórófejekből épül fel.

A szórófejeket minden esetben flexibilis bekötőidommal (swing joint) csatlakoztassuk 

a csőhöz, mivel a golfpályák talaja általában az építés során lazított, így ülepedése várható. 

A bekötőidom lehetővé teszi, hogy kevés munkával emeljük-süllyesszük a szórófejet.

Golfpályákon javasolt a csővezeték hegesztett csatlakoztatása. Ez azért szükséges, mert 

nagy átmérőknél a gyorskötő elemek használata nehézkes, a zsugorodó cső képes kihúzni 

magát a kötésből, a vízütés erős lehet, mely lassan szétüti a kötést. A gyorskötő elem nem 

bírja az irányváltozásból eredő egyirányú terhelést sem, bár ez a probléma a hibás kivitelezés 

után jelentkezik, ugyanis ezeken a helyeken beton megtámasztást kellett volna alkalmazni.

A golfpályák öntözőtelepének építése nem ér véget a sikeres próbaüzemmel. Az első 

öntözési szezon a vízadagok, szórófejek pontos „hangolását” igényli, mely sok feladatot 

ad a kivitelezőnek.

A golfpályák lehetőséget adnak a korszerű vezérlőberendezések (www.acclima.com) te-

lepítésére. A kétvezetékes vezérlőkábeleken keresztül kétirányú adatforgalom valósítható 

meg. Az öntözött területről, a vízgépek üzemállapotáról különböző információk futnak 

be a vezérlőbe, melyek alapjai a kimenő parancsoknak. Általában használt külső jeladók: 

hőmérséklet érzékelő, nyomástávadó, vízmennyiség-, talajnedvesség-, szélsebességmé-

rők. A jelek alapján a vezérlő a vízforrás teljesítményének megfelelő számú zónát kap-

csolja, automatikusan fenntartja a zónák talajnedvességtartalmát, vészleállítást (alacsony, 

magas nyomás), hibajelzést végez. A vezérlő lehetőséget ad a szelepek szolenoidjain átfu-

tó áram egyedi mérésére, mely alapján a vezérlő mellől megállapíthatjuk a hibás műkö-

dést (szakadás, tekercs leégés). 

A telep üzemét biztonságossá, olcsóbbá teszi, ha a szivattyúk nyomástávadóról vezérelt 

frekvenciváltókról működnek.
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A szórófejek zónákra osztása

A zónára osztás a felrajzolt szórófejek egy-

idejű öntözési csoportba kapcsolását jelen-

ti. Az egy zónára csatlakoztatott szórófejek 

egy elektromos szelephez kerülnek, így 

egyszerre fognak üzemelni. A zónára bon-

tásnak több szempontja van:

■  A  rendelkezésre álló vízmennyiség el-

osztása. Tegyük fel, hogy a rendelke-

zésre álló vízmennyiség 35 l/perc és 

minden szórófej 11 l/perc vizet igényel. 

Ha több mint 3 szórófej van az öntöző-

rendszerben, akkor több zónára bontva 

tudjuk csak üzemeltetni.

■  A  vízkijuttató elemek különböző in-

tenzitású vízkibocsájtása miatt, csak 

azonos típusú (turbinás, spray, mini, 

billenőkaros) szórófej lehet egy zónán. 

A  csepegtető rendszert is külön zónán 

kell üzemeltetni.

■  Növényzet szerint, bokros és gyep te-

rületek szétválasztása eltérő vízigényük 

alapján.

■  A rézsűs területet osszuk három részre. 

Az alsó harmadban 20 %-al kevesebb 

vizet adjunk, mint a felső kettőbe. Az öntözővizet több időpontra osszuk el.

■  Árnyékolt és napos területek eltérő igényeinek szétválasztása.

■  Talajtípusok szerinti öntözési lehetőségek szétválasztása. Sajnos sok esetben a ház 

körül néhány cm-es földréteggel fednek le meddő rétegeket, melyek vízvezetési tulaj-

donságai nem ismertek.

■  Vizsgálni kell a lehetséges felosztás költségeit.

Határozzuk meg a fenti szempontok alapján, mely szórófejek kerülnek egy zónára. Egy-

egy zóna szórófejeinek összesített vízfogyasztása nem lehet több, mint a felméréskor ka-

pott üzemi nyomáson meghatározott rendelkezésre álló vízmennyiség. Ugyanakkor lehe-

tőség van arra is, hogy több kisebb zóna egyidejű kapcsolásával használjuk ki a vízforrás 

kapacitását.

Az elektromos szelep kiválasztásánál ügyeljünk az alábbiakra.

■  A nyomásesés az elektromos szelepen legyen kisebb, mint az üzemi nyomás 10%-a.

■  A szelep minimális átfolyása felett legyen az üzemi víz mennyisége.

98. ábra Szórófejek összekötése
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■  A záráshoz szükséges minimális víznyomás a zónák váltásakor is álljon rendelkezésre.

■  A szelep csatlakozási átmérője legyen azonos vagy eggyel kisebb értékű, mint a csőve-

zeték mérete (pl. 32 mm cső & 1” BSP menet).

Házikertekben csak a legnagyobb vízfogyasztású zóna csővezetékét méretezzük és ezt az 

átmérőt használjuk a többire is.

A legtöbb házikertben 32mm Ø, P6 nyomásfokozatú PE cső elegendő a zónák táplálására, 

a P10 nyomásfokozatú pedig a fővezetéknek. 1” méretű elektromos szelepet használunk a 

szórófejes zónákra, és ¾” vagy átfolyásszabályozós 1” méretűt a csepegtető rendszerhez.

Vezérlőválasztás

A vezérlő kiválasztása a zónára bontás után lehetséges.  A vezérlőnek legalább annyi ki-

menettel kell rendelkezni, amennyi zónánk van az öntözőtelepen. Egyesek biztonsági 

okokból tartalék kimenetet is beterveznek, melyre sok esetben valóban szükség is lesz. 

Válasszunk olyan vezérlőt, amelyik rendelkezik a kiválasztott elektromos szelepek meg-

hajtásához szükséges kimeneti teljesítménnyel. Házi kertek vezérlői összesen két (mes-

ter- és zónaszelep) vagy kimenetenként max. 2 szelepet képesek meghajtani. Kétvezeté-

kes vezérlők 6-10 szelep egyidejű kapcsolására képesek, a maximális szám gyártónként 

változik.

 A vezérlő kiválasztásakor a beállítható programok és a rendelkezésre álló indítási idő-

pontok száma, valamint az esőkapcsoló csatlakoztatási lehetősége a legfontosabb további 

szempont.

 A Water budget/Vízháztartás opcióval rendelkező vezérlők megkönnyítik az öntözővíz 

szezonális állítási feladatát. Lehetséges havi beállítás is. 

Válasszuk a zárható dobozos vezérlőket, mert kisebb az esély, hogy „szakemberek” rosszul 

programozzák át a vezérlőt. A hálózati áramról táplált vezérlőt ne telepítsük napsütéses 

helyre és párás környezetbe (szellőzés nélküli akna, szelepdoboz). A vezérlőt ne kapcsol-

juk rá a hálózatra, míg nem kész a kábelezés és nem győződtünk meg annak hibátlanságá-

ról. Egyes vezérlők (Signature Junior) lehetőséget adnak a feszültség alatti kábelcserére is. 

Ahol az elektromos hálózat nem elérhető, ott elemes vezérlőket telepíthetünk. A korszerű 

vezérlő latch szolenoidot működtet, így az áramfogyasztás kicsi. Normális működés so-

rán egy új garnitúra jó minőségű elem egy szezont képes üzemelni. A tavaszi beüzemelést 

mindig az elemek cseréjével kezdjük. Egyes gyártóknak van speciális, hosszú életű eleme 

a vezérlőhöz, de biztonságosabb az alkáli elemek évenkénti cseréje. Ezek a vezérlők telje-

sen vízmentesek, így nedves környezetbe is telepíthetők. Szelepdobozba építve lehetőség 

van rádiós modul használatára, mely lehetőséget ad arra, hogy a doboz szerelése nélkül 

változtassuk a programot. Erre különösen közterületen elhelyezett nagyszámú vezérlő 

esetén van szükség. 

 Speciális alkalmazási területük a fokozott védettségű létesítmények körüli területek ön-

tözése, ahol biztonsági okokból nem lehet kábelezést kiépíteni.

Lehetőség van mechanikus esőérzékelő használatára is.
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A vezérlő segédberendezései

Esőkapcsoló

Az esőkapcsoló fogadására a modern vezérlőkön külön csatlakozást építettek ki, a nor-

mál, esőmentes állapot a zárt állás (NC). Gyárilag a kapcsokat huzallal átkötött állapot-

ban szállítják. A huzal eltávolítása „eső” jelet ad a vezérlőnek, így az nem indul automata 

állásban, kézi vezérlésben azonban legtöbbször ez felülírható. Komolyabb vezérlőkön 

szimbólum figyelmeztet az eső miatti működési szünetre. 

Az esőérzékelő egyes vezérlőkön kikapcsolható, mely sok félreértésre ad okot. Ugyan-

csak gyakori panasz, hogy esőben nem állítja le az öntözést. Ennek az az oka, hogy a 

duzzadókorongos jeladónak bizonyos vízmennyiség szükséges az átváltásához. Ez a tu-

lajdonság ugyan hasznos, hiszen 3 mm alatti esőnek nincs igazán befolyása a talaj ned-

vességtartalmára, ellenben a tulajdonos már néhány csepp eső után is „takarékoskodna” 

a vízzel. Ezt az igényt felismerve megjelentek a gyors reagálású érzékelők. 

Az esőérzékelőt olyan helyre kell telepíteni, ahol az eső bármilyen irányból ferdén hullva 

eléri.

Talajnedvesség érzékelő

A  rádióhullámok terjedési 

sebességén alapuló mérési 

módszer (TDT) már régóta 

ismert, de elfogadható árú 

berendezés csak az utóbbi 

években került kereskedelmi 

forgalomba. Az érzékelőt a 

gyökerezési mélységben kell 

telepíteni, így pontosan ott és 

azt méri, amire a növénynek 

szüksége van – a víztartalmat, 

melyet térfogatszázalékos ér-

tékben mutat. A  berendezés 

lehetővé teszi az igen pontos vízadagolást, megelőzve a többletvíz elszivárgását. 

Ehhez újfajta programozás is szükséges (soak irrigation), ugyanis az eddigi öntözési időt 

több részre kell osztani és kb. félórás várakozást kell az ismételt öntözések közé beiktatni. 

Ennyi idő szükséges, hogy a gyökerezési mélységbe szivárogjon a víz. A berendezés az ekkor 

mért nedvesség alapján tiltja, vagy engedélyezi a következő öntözést. Az új fejlesztésű ve-

zérlők képesek arra, hogy az öntözési ciklusok számát maguk határozzák meg és az öntözés 

addig folyik, míg a talaj nedvességtartalma eléri a megadott értéket. Nagyobb kétvezetékes 

vezérlők akár 16 talajnedvesség érzékelőt is képesek kezelni. Lehetőség van arra, hogy az 

azonos termőhelyi kitettségű zónákat valamely jellemző helyen telepített érzékelőhöz cso-

portosítsuk (hydro zone). A programozás során be kell állítani a kívánt nedvességtartalmat, 

az öntözési ciklusok hosszát, az ismétlések közötti időtartamot. A vezérlő a kapott adatok 

99. ábra Talajnedvesség érzékelő

gyökérzóna
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alapján optimalizálja az indítandó zónákat, így az aktuális működés kiszámíthatatlan a prog-

ramozó részéről. 

A  talajnedvesség érzékelő nagy előnye, hogy a talajba telepíthető, így teljesen 

vandálbiztos, további gondozást nem igényel. Akár két, akár sokvezetékes rendszert hasz-

nálunk, az érzékelő a vezetékek mentén telepíthető, így a terület bármely pontját vehetjük 

referenciaként, ami jelentős előny a többi érzékelőhöz képest. 

Meteorológiai állomás

Használata azon az elven alapszik, hogy a növény által párologtatott vizet pótoljuk az öntözés 

során. Ugyanakkor nem ad semmilyen információt arra, hogy a talaj kiindulási nedvesség-

tartalma vajon kedvező-e növénynek, vagy sem. Lehetőséget ad a növény vízszükségletének 

a meteorológia adatok alapján, különböző tapasztalati paraméterek felhasználásával történő 

becslésére. A kapott eredménynek gyakorlatilag semmi köze nincs a talaj nedvességtartalmá-

hoz. Jelentős probléma a légköri jellemzők mérésének műszeres nehézsége. A besugárzás és a 

páratartalom pontos méréséhez igen drága érzékelők szükségesek, melyeket olcsó verzióval 

pótolva a pontosság nagymértékben csökken. A növényi faktor beállítása is meglehetősen 

önkényes, hiszen ez a Föld adott pontjait összehasonlítva nagyon eltérő lehet. Elhelyezése so-

rán a szabványos meteorológia állomások telepítésére vonatkozó 2 m-es magasságot kell fi-

gyelembe venni, mert ekkor illeszthető be a kapott eredmény az országos hálózat adatai közé. 

Telepítése csak vandálbiztos környezetben lehetséges. Működtetése rendszeres ellenőrzést 

igényel. Amennyiben a növény vízszükségletét a berendezés 7 mm-nél nagyobb értékben 

határozza meg, úgy ez a készülék hibáját jelzi, ugyanis ilyen értéket hazánkban a besugárzás 

nem tesz lehetővé. Oázis hatás esetén előfordulhat nagyobb érték, ez inkább városi, burkolt 

felületek közötti mérésnél fordulhat elő (magasházak tetőkertje). 

Szélérzékelő

Az erős szél torzítja a szórási képet, rontja a kijuttatási egyenletességet. Ez különösen 

hosszú öntözési forduló (10-14 nap) esetén probléma, mert az állomány egy része nem 

kap elegendő vizet. A  díszkertek, gyepek öntözése általában éjszaka történik, mikor a 

szélsebesség jellemzően kisebb. Az öntözési fordulók is rövidebbek (0,5-3) nap, így a talaj 

képes vizet szállítani a szárazabb helyekre, így áthidalva a rövid vízpótlás nélküli peri-

ódust. Golfpályák esetében a rövid vízpótlási időtartam (napi 9 óra) miatt nem érde-

mes szüneteltetni az öntözést, hiszen a fairway növényzete nem különösebben igényes 

a víz eloszlására, a green-ket pedig mindenképpen öntöznünk kell. Az utóbbi esetben 

az érzékelő mutatta nagy szélsebesség a gondozó részére lehet figyelmeztetés a green-ek 

átvizsgálására. A nagy szélsebesség miatti öntözés felfüggesztés inkább a környezetben 

található más tárgyak érdekében történhet. A szórófej mögötti üvegfal, parkoló gépkocsik 

nemkívánatos szennyeződést kaphatnak a víz sótartalmától.

Fagyérzékelő

Rendkívüli időjárás esetén előfordulhat, hogy hazánkban az öntözőtelepet már a május 

eleji fagyok előtt be kell üzemelni. Ekkor célszerű az érzékelő használata. Ilyen esetek kb. 
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tíz évenként várhatók és a figyelmes üzemeltető az előrejelzések alapján kikapcsolhatja 

az öntözést. 

Evaporációmérő

A párologtató kádak elve alapján működik, méri a víz fogyását egy edényből. Az adatok 

értékelése a meteorológia állomás problémáját veti fel a növényi faktor beállítása, a direkt 

talajkapcsolat hiánya következtében. Gondozást igényel, az elpárolgott vizet rendszeresen 

pótolni kell.

Szivattyú indítórelé

A vezérlő mester szelep (master valve) kimeneti jelét használhatjuk szivattyú indításá-

ra is. Ide egy 24 V AC mágnesrelét csatlakoztatva vezérelt kontaktus kapunk, amelyre 

akár direktben, akár mágneskapcsoló beiktatásával szivattyút indíthatunk. A kereskedel-

mi forgalomba kapható 24 V AC vezérlésű mágneskapcsolók behúzóárama meghaladja 

a vezérlő adottságait, ezért vagy speciális típust kell a vezérlőt gyártó cégtől vásárolni, 

vagy kettős relé+kapcsoló megoldást kell alkalmazni. Ezen utóbbi megoldás előnye, hogy 

a mágneskapcsolók teljesítménytartomány gyakorlatilag korlátlan, bárhol beszerezhető 

alkatrészekből összeállítható. Megépítése esetenként olcsóbb, mint a speciális relé alkal-

mazása.

Öntözési időtartamok tervezése
A sokéves tapasztalatokat felhasználva megállapíthatjuk, hogy hazánkban a gyep mini-

mális növekedéséhez 120–150 mm csapadék szükséges a nyári hónapokban, ez napi 4–5 

liter vizet jelent négyzetméterenként. 

A golfpályák green-jei egyedi öntözési programot igényelnek. A minden nap nyírt, ala-

csony növényzet nagyon igényes arra, hogy a szükséges vízmennyiséget megkapja. Ez 

úgy érhető el, ha a terület egy részét túlöntözzük. Az intenzív túlöntözés miatt a green 

talajának jó vízvezetőnek kell lenni. Ezt elősegítendő a green-eket jól vízvezető talajjal 

kiemelik környezetükből, esetleg drénrendszert is beépítenek a földbe. Greenek esetében 

a napi vízadag 9 l/m2   is lehet.

Gazdaságos kijuttatás
A beépített szórófejek műszaki adatai alapján megállapíthatjuk, hogy 1 óra alatt mennyi 

vizet képesek kijuttatni az adott zóna szórófejei és ez alapján számíthatjuk az optimális 

öntözéshez szükséges üzemidőt.

A  rendszer szórófejeinek elhelyezése meghatározza a kijuttatott víz egyenletességét. 

Amennyiben a szórófejek a szükségesnél ritkábban vannak telepítve, vagy kevésbé gon-

dosan vannak elosztva, akkor a terület bizonyos pontjának megfelelő öntözéséhez más 

részeket pazarlóan túl kell öntözni. 

Ha egy zónában öntözzük az árnyékos és napos részeket, úgy az árnyékos terület túl lesz 

öntözve. A bokros területek kevesebb vizet igényelnek, mint a gyep. 

A gazdaságos elosztás célja, hogy az adott terepviszonyok és növényzet figyelembevételé-
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vel mindenhova a megfelelő mennyiségű vizet juttassa ki az öntözőrendszer.

A gazdaságos kijuttatás titka a szórófejek megfelelő elrendezésében, az öntözési igények 

szerinti zónákra bontásban, és az ehhez illeszkedő öntözési idők programozásában van.

Az öntözés időtartamát az egyes zónák által kijuttatható víz mennyisége és az 

öntözővízigény határozza meg:

 Öntözővízigény= a növény vízigénye + veszteségek (párolgás a levegőben, a felszínről, 

elfolyás, leszivárgás).

Öntözési idő (óra)=  Öntözővízigény (mm, l) / Zónateljesítmény (l/óra)

 Példa: a zóna által lefedett terület 135 m2, napi öntözővízigény 4 mm, azaz 4 l/m2. A víz-

forrás, így a zóna teljesítménye 1800 l/óra. A  szükséges vízmennyiség= 135*4= 550 l. 

Öntözési idő= 550/1800= 0,3 óra, 18 perc.

Az öntözés időpontjának beállítása
A talajok vízbefogadó képessége nem azonos. Homok talajon nagyobb adagot adhatunk egy-

szerre, agyagos talajon a víztócsák elkerülése érdekében többször, rövidebb ideig öntözzünk. 

A Signature Junior vezérlőben, ha százalékosan növeljük az öntözési időt, úgy 110 % felett 

megosztja azt két részletre, elkerülendő a tócsásodást.

A nappali öntözés párolgási vesztesége 40 % is lehet, míg éjszaka nem megy 20% fölé.

Nagyobb vízadag esetén kisebb a párolgási veszteség.

Rézsűk öntözése többször, kisebb vízadaggal célszerű a megfolyás elkerülésére.

A növény nem szereti a túlzottan nagy mennyiségű vizet (mert gyökérzete nem jut oxi-

génhez), sokkal inkább az egyenletes adagolást.

A kórokozók (gombák, baktériumok) szaporodásának mérséklésére célszerű a kora haj-

nali öntözés. Ivóvízhálózat esetén szintén a hajnali időpont javasolt, mivel ekkor a legna-

gyobb a nyomás.

Telepítési vázlatrajz készítése
A geometrikusan és hidraulikusan megtervezett rendszer paramétereit a kivitelező, be-

ruházó számára egyértelmű jelrendszerben kell a kivitelezési rajzon feltüntetni. Legyen 

rajta minden objektum, minden szórófej  az alkalmazott fúvóka jelölésével, a csőátmérők. 

Legyenek egyértelmű méretekkel jelölve a szórófejek és a csővezetésre használt árkok he-

lyei. A kivitelező számára előnyös a rajz kiegészítéseként egy rövid műszaki leírással is 

felvázolni a kivitelezés legfontosabb adatait.

Anyaglista, árajánlat összeállítása
A műszaki leírás legfontosabb része a részletes anyaglista, amely a kivitelezéshez szük-

séges valamennyi anyagot tartalmazza. Az árajánlatot az anyaglista értéke, a helyszín is-

meretében kialakított munkadíj, valamint a kiszállások költsége határozzák meg. Vegyük 

figyelembe, hogy az öntözőrendszer „élő rendszer”, a földdel együtt mozog. Lehet, hogy 

többször is vissza kell térni a telepítés helyszínére beállítani, finomítani, mire elfogadható 

lesz az eredmény.
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Az öntözőrendszer kivitelezése

Járdák alatti átfúráshoz használjunk vízsugaras fúrót. Egy ½” külső átmérőjű fémcső egyik 

végére csatalakoztassuk a kerticsap vezetékét, a másik végére készítsünk kúpos hegyet, me-

lyet fúrjunk át kb. 4 mm vastag fúróval. Hosszabb fúrás esetén több, 1 m hosszú csőveze-

téket csatlakoztathatunk egymáshoz.  A fúrási oldalon készítsünk a kívánt mélység + 10 

cm mély, 1,2 m hosszú árkot. A vizet megindítva nyomjuk át a csövet a járda, út alatt. Egy 

méternél szélesebb burkolat esetén toldjuk meg a fémcsövet. 

Bokrok felé telepítve a 

szórófejet ügyeljünk, hogy 

ágrészek ne kerüljenek a víz-

sugár útjába. Meglevő fűbe 

utólag telepítve a szórófejet a 

tető kb. 2 cm-rel legyen ma-

gasabban, mint a talajfelszín. 

Tereprendezés után, fűvetés 

előtt kb. 4 cm kiálló magasság 

szükséges, hogy a bokrosodó 

fű ne fedje el a szórófejet. Tereprendezés vagy gyepszőnyeg telepítés előtt vegyük figyelembe a 

felszínre kerülő réteg vastagságát (90. számú ábra).

101. ábra Vízsugaras fúró

100. ábra  Szórófejek telepítési magassága és bekötése flexibilis csővel

bekötés flexibilis csővel
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8. AZ ÖNTÖZŐRENDSZER ÜZEMELTETÉSE

Az öntözőrendszer egyes elemeinek karbantartási, javítási költsége valamint várható üze-

mi élettartamuk a 29. számú táblázatban látható.

Megnevezés
Javítási és karbantartási költség a 

beruházási érték százalékában (%)

Várható üzemi 

élettartam (év)

Aknás és csőkutak 0,5 25

Centrifugál szivattyú 4,0 15

Motorok
- elektromos
- diesel
- benzin

1,0
5,0
5,0

25
15
9

Elektromos hálózat 1,0 25

Csővezetékek
- acél, felületvédett, talajban
- acél, felületvédett, felszínen
- alumínium, felszínen
- PVC, KPE csövek talajban

0,5
1,5
2,0
0,5

40
12
15
40

Szórófejek 5,0 8

Szelepek, kiegészítők 0,5 20

29. táblázat Az öntözőrendszer elemeinek fenntartási költségei és várható élettartamuk

8.1. AZ ÖNTÖZÉSI IDÉNY ELŐTTI KARBANTARTÁS

■  Ellenőrizzük, hogy a víztápláló rendszer hibátlanul üzemel-e.

■  Ellenőrizzük a vízmérő, vízmennyiség szabályozó elemek helyes működését.

■  A műtrágyaadagolót alapos tisztítás után mérjük be.

■  A szűrőrendszer alapos tisztítása az egyik legfontosabb teendő a miniszórófejek és cse-

pegtető elemek tartós, megbízható működéséhez. 

1. Vegyük le a szűrőfedelet és a belső elemet vegyük ki.

2.  Az elemeket tiszta vízsugárral mossuk át. A művelet közben alkalmazhatunk puha 

kefét. 

3.  Vizsgáljuk meg, hogy a betétek épek-e, majd helyezzük vissza az elemeket a szűrő-

házba. Egyes szűrőkosarak végei nem azonos kialakításúak, ezért ügyeljünk erre az 

összeszerelésnél. 

Nagy kiterjedésű ültetvényekben, ahol nincs nyílt vízfelszín a közelben, előfordulhatnak 

különböző állatok által okozott sérülések a felszíni vízszállító vezetéken. Ennek elkerülé-

sére célszerű itatókat elhelyezni és gondoskodni az állatok riasztásáról.

A szórófejeket 1 000 üzemóránként vagy kétévente ellenőrizni kell. A körülmények (pl.: ho-

mokos víz, szennyvízöntözés) függvényében a vizsgálatok ideje rövidíthető. Az ellenőrzés 

első lépése a tömítőgyűrűk vizsgálata. Aztán szereljük ki a fúvókát, mérjük meg az átmé-

rőjét. A hibás elemeket cseréljük ki. A szórófejeket sohasem szabad zsírozni, vagy olajozni. 
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A szórófejek ellenőrzéséhez speciális műszer szükséges, amellyel lehetőség van a nyomás 

beállítására, valamint az átfolyt víz mennyiségének mérésére.

8.2. AZ ÖNTÖZŐRENDSZER MŰKÖDTETÉSE

A rendszer működtetése során vegyünk figyelembe néhány szabályt. 

A motor indítása előtt:

Ellenőrizzük az üzemanyag, a kenőolaj és a hűtővíz mennyiségét.

Ellenőrizzük az oldattartályokban a műtrágya mennyiségét és összetételét.

Vizsgáljuk meg az oldatinjektorokat, állítsuk be a szükséges adagolást.

Ellenőrizzük a vízkormányzó csapok helyes állását.

Győződjünk meg a szűrők tisztaságáról.

A motor indítása során:

Ellenőrizzük, hogy a szivattyú jól működik-e.

Figyeljünk a szokatlan zajokra, rázkódásokra.

A motor üzemelése során:

Ellenőrizzük a kimeneti oldalon a megfelelő nyomást és vízáramot.

Ellenőrizzük az oldatinjektorok működését, az adagot.

Kísérjük figyelemmel a szűrőknél a berakódást.

 Válasszunk ki mérési helyeket a rendszerben és folyamatosan ellenőrizzük az előírt pa-

raméterek állandóságát.

A szivattyúk üzemzavarai, ezek lehetséges okai

a. a szivattyú nem, vagy kevés folyadékot szállít

Oka lehet:

- a szivattyú  és a szívócső nincs teljesen feltöltve, tömítetlenség,

- a szívócsőben légzsák van, a lábszelep nem nyitott ki,

- túl nagy a szívómagasság,

- a szívócső vége nem merül a vízbe, helytelen a forgásirány,

- nagyobb a terhelőmagasság, mint amit a szivattyú képes leküzdeni.

b. a szivattyú indulás után elejti a folyadékot

Oka lehet:

- a szívócső csak részben feltöltött, vagy túl nagy a szívómagasság,

- légzsák van a szívócsőben, vagy a tömítetlenségeken keresztül légbetörés történik,

- nem merül be elég mélyre a szívókosár és levegőt kap a gép.

c. a szivattyú rezeg, vagy túl hangos

Oka lehet:

-  nagy a szívómagasság és kavitáció lép fel, a gép szállítómagassága kisebb, vagy a víz-

szállítás nagyobb mint a gép legjobb hatásfokú pontján, 

- nem egytengelyű a hajtómotor és a szivattyú,

- kopott a csapágy,

- sérülés miatt a forgórész időnként hozzáér az állórészhez.
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A szűrőrendszer nem tudja megakadályozni valamennyi részecske bejutását a csőveze-

tékbe. Ezek, valamint a megváltozott nyomás és hőmérsékleti viszonyok miatti kiválások 

együttesen nagyobb részecskévé formálódhatnak a szezon során. Ennek gyorsasága a víz 

szennyezettségétől (pl.: agyag, oldott szervesanyag, sók) függ. A kis intenzitású öntöző-

rendszerek csőhálózatának öblítésére többször is szükség lehet az öntözési szezonban. 

Ennek lebonyolítása:

a. Nyissuk a fővezeték végpontjait és a vizet hagyjuk szabadon kiáramlani.

b.  Ellenőrizzük a kifolyó víz minőségét. Vegyünk fehér edénybe, vagy markunkba a 

vízből mintát és nézzük meg a tartalmát. Amennyiben valamilyen szennyeződést lá-

tunk, úgy engedjük tovább a vizet.

c. Zárjuk a fővezeték végpontjait, ha már nem látunk szennyeződést.

d.  Nyissuk öntözési blokkonként a szárnyvezetékek végeit, ahol b. pont szerint soron-

ként végezzük el az ellenőrzést.

Esőszerű öntözésnél mindig azonos típusú szórófejeket alkalmazzunk, mivel az eltérő 

vízadagolás miatt a benedvesedés nem lesz egyenletes.

Ügyeljünk arra, hogy a szórófejek függőlegesen álljanak. A ferde tengely a szórási egyen-

letességet csökkenti.

102. ábra  Benedvesítési kép eltérő típusú, vagy új és használt szórófejek esetén

103. ábra  Benedvesítési kép ferde szórófej esetén
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8.3. AZ ÖNTÖZŐRENDSZER TÉLI TÁROLÁSA

A megfelelő karbantartási munkák elvégzése biztosítja a berendezés hosszú élettar-

tamát. 

1.  A  kicsapódások oldására a csepegtető öntözőcsöveket kezeljük 2 pH értékű vízzel. 

Mossuk át a rendszert. 

2. Mossuk ki és víztelenítsük a szűrőket, tápoldatozót.

3.  A  PE műanyag cső ellenáll mind a magas, mind az alacsony hőmérsékletnek, így a 

szabad ég alatt is tárolható. 5 °C  alatt azonban nem szabad a csöveket le-, vagy felcsé-

vélni. A tárolóhely szempontjából fontos követelmény a rágcsáló (pl.: egér) mentes tér, 

minden esetben folyamatosan védekezni szükséges ellenük.

4.  A hidraulikus munkahengerek dugattyúszárait a korrózió megelőzésére húzzuk be, a 

csatlakozókat burkoljuk műanyag fóliával.

5. A gumikerekeket alábakolással tehermentesítsük. 

6.  A robbanómotorok hűtővizét engedjük le, a hengerekbe csöppentsünk olajat, majd a 

dugattyúkat néhányszor forgassuk át. Az akkumulátort tároljuk fagymentes helyen és 

gondoskodjunk időnkénti töltéséről.

7.  Az elektromos motorokat, vezérlőket kapcsoljuk le a hálózatról, a szivattyú fagytalanító 

csavarját vegyük ki.

8. A vízhálózat fagytalanító csapjait nyissuk ki.

9. A szelepeket, tolózárakat állítsuk félig nyitott állásba.
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9. TÁPOLDATOZÁS

A növények részére vízben oldható tápelemeket kell adagolnunk, mivel csak ezeket ké-

pesek hasznosítani. A tápelemek származási helye közömbös, a gyökérszőrhöz kerülő Ca 

elemre nincs ráírva, hogy mészkőbányából (szervetlen trágya), vagy szarvasmarha ürülé-

kéből (szerves trágya) származik. A Ca2+ ion jellemzőiben nincs különbség aszerint, hogy 

átment-e a tehén bendőjén, vagy 1 millió éve ülepedett le a tenger fenekén. 

A tápelemek vízben oldható formában történő adagolásával megtakarítjuk a talajban le-

játszódó különböző lebomlási és átalakulási folyamatokat, melyek a hagyományos trágyá-

záskor lezajlanak. A bonyolult hasznosulási folyamatokat érdemben kevéssé tudjuk szabá-

lyozni (szabadföldön nincs mód pl. a hőmérséklet, kémhatás mesterséges változtatására), 

így a növények részére feltárt tápanyagok mennyisége és aránya nem mindig megfelelő. 

A tápoldatozással mindig a növény fajtájának, fejlődési állapotának megfelelő mennyi-

ségű és arányú tápanyagokat tudjuk biztosítani, figyelembe véve a külső körülményeket 

is. Lehetőség van napi szabályzásra, mikor az adott nap fény és hőmérsékleti viszonyai-

nak megfelelően változtatjuk a tápelemek mennyiségét és arányát, sőt adagolhatunk akár 

hűvösebb körülmények között könnyebben felvehető tápelem formát (ammónium ion 

helyett nitrát iont). 

A mikroöntözési mód egyik nagy előnye a növényi tápanyagok adagolt, pontos meny-

nyiségű kijuttatásának lehetősége. A tápanyagok folyamatos adagolása elengedhetetlen, 

mivel az öntözés a rendelkezésre álló talaj kisebb részében tart állandó nedvességet, ahol 

a gyökerek koncentrálódnak. A tápanyagok feltáródása ebben a zónában optimális, de 

mennyiségük kevesebb, mintha a gyökerek víz után kutatva messze nőnének a növénytől. 

Így tápoldatozás nélkül a mikroöntözés termésdepressziót okozhat. Tápoldatok használa-

ta csepegtető öntözés esetén a technológia része.

A  növények tápanyagfelvétele a növekedés során nem egyenletes. Az igényelt elemek 

mennyisége és egymáshoz viszonyított arányuk állandóan változik. Az optimális mennyisé-

gű és minőségű terméshez követnünk kell a növény igényeit, mely  tápoldatozással könnyen 

megoldható. A vízben tökéletesen oldódó makro- és mikroelemeket tartalmazó műtrágyák 

rendelkezésre állnak. A szulfát- és foszfáttartalmú műtrágyák segíthetnek a víz kémhatásá-

nak csökkentésében, így a mész kicsapódásának elkerülésében. 

A tápoldatozás előnyei:

■  A víz és a tápanyagok egyenletesen jutnak a növény gyökereihez, mivel a műtrágyák 

teljesen oldottak. Nincs az eltérő térfogattömegű szilárd anyagok szállítás közbeni ré-

tegződése, mely a kijuttatást egyenetlenné teszi. A jól tervezett vízhálózatban a kijuttatás 

egyenetlensége nem nagyobb mint ± 2,5 %. 

■  Az oldott tápanyagok a vízzel közvetlenül a gyökerekhez kerülnek, a P és K is azonnal 

felvehető a növények részére.

■  A kijuttatás bármikor, a növény fejlődési állapotának legjobban megfelelő időben, az 

éppen szükséges mennyiség és táparány adagolásával elvégezhető. 
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■  Nincs szükség gépi vagy kézi bejárásra a kijuttatáshoz a területen, így elmarad a tapo-

sási kár. Olcsó adagolási módszerek, berendezések is alkalmazhatóak, így a költségek 

csökkenthetők, energia takarítható meg.

■  A gyakori, kis koncentrációjú kijuttatás megelőzi a hirtelen, nagy mennyiségű fejtrá-

gya okozta gyökérelhalást, ezért biztonságos.

■  A növények igényéhez igazított folyamatos, kis adagú kijuttatás megelőzi a tápanya-

gok kimosódását, lekötődését.

■  A folyamatos és jól összeállított tápoldatozás 20-25 %-kal emeli a termés mennyiségét, 

javítja minőségét.

A külföldi szakirodalomban a tápoldatozást fertigation néven említik, ami a fertilization, 

trágyázás és az irrigation, öntözés szavak összevonásából keletkezett. A tápanyag után-

pótláshoz képest hazánkban is célszerű más tartalommal használni a tápoldatozást. Ide 

értendő a tervszerű, a növény pillanatnyi szükségletének megfelelő, levélanalízissel ellen-

őrzött tápanyagutánpótlás, melynek célja adott mennyiségű és minőségű termés elérése. 

A  műtrágyák összetételét figyelembe kell venni abból a szempontból is, hogy a víz 

oldott sótartalmával reakcióba lépve növelhetik az eltömődési folyamatok sebességét. 

A foszforsav, vagy azok a műtrágyák, melyek oldódása során foszforsav keletkezik, a víz-

ben oldhatatlan vas, kalcium és magnézium sókat képezhetnek. A kalcium koncentráció 

ne haladja meg a 6 mgeé/l mennyiséget. A hazai talajvizek nagy mennyiségben tartalmaz-

zák a fenti elemek különböző sóit, így a műtrágyatípus megválasztásában nagyon körül-

tekintően kell eljárni, ajánlatos szakmai segítséget kérni új kombinációk használata előtt.

Az oldatkoncentráció megállapítása és az adagolás során vegyük figyelembe a növé-

nyek sótűrő képességét is, mely a csírázáskor a legalacsonyabb. 

A 6. számú táblázat a növények sótűrését mutatja különböző valószínűségi szintű ter-

méscsökkenések esetén és látható a legmagasabb sókoncentráció, melyet az egyes növények 

még elviselnek. Az adatok felhasználhatók a kilúgzási vízszükséglet meghatározásához is.

Újabb kutatások szerint a paradicsom sótűrése az öntözővíz koncentrációjával szem-

ben magasabb, az ECW értéke terméscsökkenés nélkül elérheti a 3-at is.

9.1. ALKALMAZHATÓ MŰTRÁGYÁK

A tápoldatozásra alkalmas műtrágyák jellemzői:

■  teljes oldhatóság (kevesebb mint 0,02 százalék szilárd maradék),

■  gyors oldódás a vízben (kb. 20 perc),

■  finom szemcsézettség (az alkotórészek átmérője 0,6-0,15 mm között legyen),

■  magas tápelemtartalom a törzsoldatban,

■  ne lépjen reakcióba a vízben oldott sókkal,

■  minimális legyen a kondicionáló anyag tartalma (kevesebb mint 150 ppm a száraz-

anyag tartalomra számítva).
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A műtrágyák oldhatósága az egyik legfontosabb tulajdonság, melyet ismernünk kell, 

hogy adott hőmérsékleten milyen töménységű törzsoldatot készíthetünk az egyes anya-

gok felhasználásával. Az  oldódás lehet hőelvonással járó folyamat, így az oldat hőmér-

séklete csökken. Ez különösen érzékelhető az ammónium-nitrát és a karbamid oldásakor, 

ahol az edény oldalának deresedése is megfigyelhető.  Használjunk 20 %-al több vizet a 

törzsoldat elkészítése során, mint az a műtrágyák oldhatóságából számítható. A hőmér-

séklet ugyanis változhat és az általunk előállított oldat könnyen telítődhet, megkezdődhet 

a sókiválás. Ez különösen a tápoldatszivattyúk használatakor veszélyes, mivel a kristályok 

károsítják a mozgó alkatrészek felszínét.

A kloridtartalmú műtrágyák használatánál vegyük figyelembe a növények klór tűrését. 

Kalcium- és magnézium-nitrát használata esetén a kémhatás ne legyen magasabb 6-nál, 

és a kicsapódások megelőzésére ne használjunk foszforsavat. 

Műtrágya neve

Oldhatóság

g/l

0 °C-on 20 °C-on

ammónium-klorid 297 -

ammónium-nitrát 1183 1950

mono-ammónium-foszfát (MAP) 227 282

ammónium-szulfát 706 760

kálium-klorid 280 347

kálium-nitrát 133 316

kálium-szulfát 69 110

kalcium-nitrát 1020 3410

magnézium-nitrát - 423

mono-kalcium-foszfát - 18

foszforsav 5480

karbamid 780 (5 °C) 1193

30. táblázat Tápoldatozáshoz használható műtrágyák oldhatósága

Az ammónium tartalmú műtrágyák a víz kémhatását akár 11 pH értékre is  emelhetik, 

mely a kalcium- és magnézium-karbonát gyors kicsapódásához vezet.

A N műtrágyák vízben jól oldódnak, a vízben oldott anyagokkal nem lépnek reakció-

ba, kivéve az ammónium-szulfátot, mely kalciumban gazdag vízben CaSO4 formájában 

kicsapódik.

A P műtrágyák közül az 30. számú táblázatban felsoroltak használhatók tápoldatozás-

ra. Valamennyi P műtrágya eltömődést okozhat, ha a víz kémhatása magas (nagyobb 

mint pH 7,5), vagy alacsony (kisebb mint pH 4,5). Az eltömődés gyorsasága a jelenlévő 

kalcium, magnézium, vas elemek mennyiségétől függ. Soha ne használjunk az öntövízbe 

foszforsavat előzetes vizsgálat nélkül. Legalább egy „pohár teszt“ elvégzése szükséges.

A mono-ammónium-foszfát (MAP) jól oldódik vízben, ha azonban az öntözővíz kalci-

umtartalma nagy, akkor a foszfor dikalcium-foszfát alakjában kicsapódik és hozzájárul a 

szórófejek, csepegtető elemek eltömődéséhez.

A K műtrágyák nem okoznak semmilyen kicsapódást a vízben oldott anyagokkal, kivé-

ve a K2SO4-ot, mely a magas koncentrációjú kalciummal reakcióba léphet. Amennyiben 
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a növény nem érzékeny a klórra, úgy a KCl használata javasolható, mivel a legjobban 

oldódik és legolcsóbb K forrás.

9.2. ÁTSZÁMÍTÁSI TÁBLÁZATOK TÁPANYAG 

KIJUTTATÁSHOZ 

A műtrágyák N–P2O5–K2O tartalma tömegszázalékban
A makro tápelemek mennyiségét leggyakrabban %-os értékben adják meg, mely a N–

P2O5–K2Otömegére vonatkozik a műtrágyában. 

1 % 1 kg-ban= 10 g

Példa: A MEGASOL rózsaszín (16-8-24) 16 tömeg % nitrogént, 8 tömeg % P2O5-ot, 24 

tömeg % K2O-ot, vagy 1 kg MEGASOL rózsaszín  160 g nitrogént, 80 g P2O5-ot, 240 g 

K2O-ot tartalmaz.

Egy 25 kg-os zsák MEGASOL rózsaszín,  25 x (16,8,24 %) azaz 4000 g (4 kg) nitrogént, 

2000 g (2 kg) P2O5-ot, 6000 g (6 kg) K2O-ot tartalmaz.

P ---- P2O5, K ---- K2O  átszámítása
A talajvizsgálatok eredménylapjain a P, K elemek tiszta formában szerepelnek. A P2O5, 

K2O formába történő átszámításhoz az alábbi formulák használhatók.

x 2.29 x 1.2

P
&

%
P2O5 K

&

%
K2O

x 0.437 x 0.83

Példa: A fentiekből a 25 kg-os MEGASOL rózsaszín 4000 g elemi nitrogént, 874 g elemi 

foszfort, 4980 g elemi káliumot tartalmaz.

ppm
A tápelemek koncentrációját a vízben és az oldatokban ppm (parts per million) fejezik 

ki.

 1 ppm = 1 mg/kg (1 mg/liter), vagy 1 g/m3  víz

 10 000 ppm = 1 %

Térfogattömeg
Az oldott anyagok mennyisége befolyásolja az oldat egységnyi térfogatának tömegét. 

Ennek kifejezése:
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v (térfogat)
t (tömeg)

c =   g/cm3, kg/dm3, tonna/m3

Példa: Amikor 25 kg MEGASOL rózsaszín műtrágya van 150 liter oldatban, melynek 

tömege 175 kg, akkor a térfogattömege 1,166 kg/dm3.

9.3. TÁPOLDATOK KÉSZÍTÉSE

Az oldatok összetételének tervezésekor az alábbi szempontokat vegyük figyelembe: 

a. ne okozzon eltömődést és ne károsítsa a rendszer anyagát,

b. szántóföldi körülmények között is biztonságosan lehessen alkalmazni,

c. a különböző összekevert sók képezzenek oldatot, 

d.  az alkotórészek ne lépjenek káros reakcióba egymással és  az öntözővíz sótartalmával.

Új oldatok használata előtt mindig végezzünk keverési próbát, pohár tesztet (jar test). 

Átlátszó falú edényben az öntözővizet oldószernek használva keverjük össze a terve-

zett oldatot. Két óra eltelte után vizsgáljuk meg az edényt. A keverék nem használható 

amennyiben az edény alján, oldalán kiválásokat tapasztalunk, vagy az oldat opálos, nem 

átlászó. Új recept összeállításánál használjuk a következő szabályt: Ha a kicsapódás kép-

ződésének bármi jelét látjuk, hagyjuk el a recept használatát.

Ne tegyük a vízbe az adott hőmérsékleten oldódó anyag maximális mennyiségét, mivel 

a hőmérséklet csökkenésével az kikristályosodhat. Külön figyelembe kell venni az egyes 

anyagok oldhatóságát, ha más alkotórészeket is használunk, mivel a keverékekben más 

lesz az oldhatóság. 

Kalciumot, magnéziumot és vasat tartalmazó vízhez ne töltsön foszforsavat a csapadék-

képződés megelőzésére.

Soha ne keverjen savat vagy savas kémhatású műtrágyát klórozásra használt anyaggal. 

Ilyen anyagok azonos helységben való tárolása is veszélyes.

Soha ne a vizet keverje a savhoz, mivel hőképződés indulhat meg és a vízgőz a savat 

kifröcskölheti. A védőfelszerelés használata kötelező! 

Biztonsági szempontból a kijuttatás során az oldótartályban csak egy öntözési szakasz kezelé-

séhez elegendő anyag mennyiségét adagoljuk. Ezzel elkerülhetjük a túladagolást.

Amennyiben folyamatosan többféle típusú és adagú kemikáliát használunk, úgy cél-

szerűbb külön szivattyúkat alkalmazni. Ezzel elkerülhetjük az átszerelésből és az adag 

állításból származó hibákat.

A berendezések beépítése tegye lehetővé a könnyű mosást, tisztítást. A  mozgó alkat-

részt tartalmazó szivattyúkat minden használat után el kell mosni, mivel a kiszáradáskor 

képződő sókristályok újraindításkor tönkreteszik a tömítéseket.

A szivattyúk bekötési pontjának kiválasztásához vegyük figyelembe a következőket. 

- Szűrő előtti bekötés esetén eltávolíthatjuk a tápoldat szennyeződéseit. 

- Automata szűrőtisztás esetén a kemikália szennyezheti a környezetet. Ebben az esetben 
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a vezérlő típusát úgy kell megválasztani, 

mely a mosás alatt a kemikália adagolását 

szünetelteti. 

- Szűrőt tartalmazó tápoldatozó a szűrő 

után is beköthető.

A  tápoldatozás időpontjának meghatáro-

zására - az öntözési cikluson belül - két gya-

korlat használt. 

Az egyik szerint a teljes öntözés alatt ada-

goljuk a kemikáliát. Ez a megoldás feltételezi 

a folyamatos, napi kisadagú kijuttatást. A be-

rendezés ekkor beépített, nem áttelepíthető, 

az öntözött területen csak egyféle növény 

található. 

A  másik módszer csak az öntözési idő 

második és harmadik negyedében jutatt ke-

mikáliát a rendszerbe, így lehetőséget ad a 

csővezetékek tisztavizes átöblítésére.  Ezt a 

megoldást használjuk, ha különböző növé-

nyek találhatók a területen, vagy a kemikáliát 

szakaszosan adagoljuk egy-egy koncentrál-

tabb adag kijuttatásával.

A tápoldatozás egyenletességének meg-

ítéléséhez fontos szempont a működő öntözőrendszer vízkijuttatási egyenletessége, mely-

nek minimális értéke 85 % legyen. A műtrágya egyenletes kijuttása a víz eloszlásától függ! 

A tápoldatok koncentrációjának változása három tényezőtől függ:

■  Nem tökéletes oldódás a törzsoldat tartályban, a beadagolt műtrágya csak részben ol-

dódott fel.

■  A műtrágya adagoló szivattyúk teljesítményének menet közbeni változása. A változás 

oka típusonként más-más lehet, az öntözővízzel hajtottak esetében leggyakrabban a 

nyomásváltozás lehet az ok.

■  Az öntözővíz mennyiségének időbeli változása. Ez adódhat az egyes szakaszok eltérő 

nagyságából, az eltérő térszíni magasságtól, valamilyen eseti vízkivételtől.

Tápoldatozás használata esetén a rendszer alkotóelemeinek anyagát gondosan kell 

megválasztani. Valamennyi beépített eszköznek ellen kell állni a kölönböző vegyszerek 

oldó, oxidáló hatásának. A réz bármilyen formája erősen korrodálja az aluminíumot, a 

foszfor és az ammónia a bronz elemeket károsítja. 

A rendszerbe biztonsági elemeket kell beépíteni a vegyszer kútba történő visszacsorgá-

sának, vízadagolás nélküli bejuttatás, elfolyás megakadályozására.

104. ábra Tápelemek oldhatósága tartályban
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9.4. A TÁPOLDATOK JELLEMZŐINEK MÉRÉSE

9.4.1. Kémhatásmérés

A kémhatás mérésére kétféle módszer használatos. A folyékony vagy szalagban felitatott 

reagensek színváltozásán alapuló és  a szondával szerelt elektronikus készülékek. 

A reagens használata egyszerű és olcsó megoldásnak tűnik, de a pontosság és megbízhatóság 

tekintetében nem állja meg a helyét. A pontos leolvasás nehézkes, ha széles méréstartományú 

típust választunk, úgy a leolvasás nem jobb mint 0,5 pH. Amennyiben szűkebb skálájú rea-

genst alkalmazunk akkor félő, hogy az oldat valamelyik irányban kiesik a méréstartományból.

Az elektronikus mérőkészülékek géllel töltött üvegelektródával szereltek, mely kb. 2 évig 

teszi lehetővé használatukat. A kiválasztásnál az alábbi szempontokat vegyük figyelembe:

A méréstartomány 2-12 pH között, a pontosság 0,2 pH, a kijelző felbontása 0,1 legyen.

A kalibrálást legalább 2 ponton (4 és 7 pH) lehessen elvégezni.

A szonda legyen féligáteresztő géllel töltött üveg.

Az elektromos feszültséget elemek biztosítsák, előnyös ha a készülék néhány perces vá-

rakozás után kikapcsol. A megbizhatóságot növeli, ha az alacsony elemfeszültséget a ké-

szülék kijelzi.

A használat során érdemes a következőket figyelembe venni: 

- A folyadékba merítés után várjuk meg, míg a mutatott érték sta-

bilizálódik, különösen ha hőmérséklet kompenzációt is haszná-

lunk. 

- Az üvegelektródát állandóan tartsuk tisztán és nedves környe-

zetben. Minden mérés után mossuk el a készüléket tiszta vízben. 

-Amennyiben 1-2 hónapig nem használtuk a készüléket, úgy ka-

libráljuk újból. 

- Védjük a készüléket az erős felmelegedéstől és fagytól. 

9.4.2. Vezetőképesség mérés

A vízben levő oldott tápsók mennyiségét több módon is kifejezhetjük. 

Az általánosan használt a vezetőképesség (EC) melyet dS/m-ben, mS/

cm-ben, vagy μS/cm-ben adunk meg. 

A mértékegységek az alábbiak szerint kapcsolódnak egymáshoz: 

1 mS/cm = 1000 μS/cm = 1 EC 

1 EC megközelítőleg megfelel 0,5 g/l szárazanyag tartalomnak (TDS) 

1 g/l = 1000 mg/l = 1000 000 μg/l = 1000 ppm 

1 mS/cm =1 EC megfelel TDS-ben 500 mg/l = 500 000 μg/l . 

1 μS/cm megfelel TDS-ben 0,50 mg/l = 0,50 ppm = 500 μg/l .

A műszeren a kijelzés lehetséges ppm-ben, vagy g/l értékben is. 105. ábra Kézi pH mérő
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A kijelzett értékek nem mutatják az egyes oldott sók mennyiségét vagy azok arányát. 

A készülék kiválasztásánál vegyük figyelembe a következőket.

■  A készülék méréstartománya szélesebb legyen a növényházban várható 0,5-4 mS/cm 

értéknél, pontossága legalább 2 % legyen.

■  A készülék rendelkezzen kalibrációs lehetőséggel és az ehhez szükséges gyári oldattal.

■  A  készüléknek automatikus hőmérsékletkompenzációs szolgáltatással kell rendelkez-

nie. A hőmérséklet ± 50 %-os leolvasási hibát eredményezhet, mely gyakorlatilag hasz-

nálhatatlan adatot jelent. Előnyös, ha a hőmérsékletszenzor a házon kívül, fémtokban 

helyezkedik el, ez meggyorsítja az értékek stabilizálódását a kijelzőn.

Az elektromos feszültséget elemek biztosítsák, előnyös ha a készülék néhány perces vá-

rakozás után kikapcsol. A megbízhatóságot növeli, ha az alacsony elemfeszültséget a ké-

szülék kijelzi.

A használat során érdemes a következőt figyelembe venni: minden mérés után mossuk 

el a készüléket tiszta vízben. Rendszeresen merítsük a készüléket 10 %-os ecetsav oldatba 

az esetleges sókiválások leoldására. Ne használjuk erősebb savat, vagy mechanikai tisztítást.

9.5 MEGASOL NPK + ME tápoldatozó műtrágya

A MEGASOL NPK finoman granulált, műtrágyacsalád, melyet a csepegtető öntözéshez 

fejlesztettek ki. Kettős hatással rendelkezik: alkalmazásával megelőzhető a mész kicsa-

pódása, így a csepegtető elemek eltömődése, valamint kiadagolhatók a növények részére 

szükséges NPK és kén (S) tápanyagok.  

MEGASOL

narancs

3-5-40

MEGASOL

kék

15-5-30 

MEGASOL

lila

15-30-15

MEGASOL

rózsaszín

16-8-24 

MEGASOL

sárga

18-9-18

MEGASOL

zöld

18-18-18 

N: összes 3,5 15,0 15,0 16,0 18,0 18,0

N: NO3 - 4,2 4,3 8,5 - 2,5

N: NH4 3,5 3,5 8,7 7,5 6,8 6,0

N: NH2 - 7,3 3,0 12,0 11,3 9,5

P2O5 5,0 5,0 30,0 8,0 9,0 18,0

K2O 40,0 30,0 15,0 24,0 18,0 18,0

S: SO4 17,0 8,0 3,0 8,0 12,0 6,0

Összes hatóanyag % 66,5 59 64 57 58 61

Oldhatóság
25 °C g/l

259 407 490 490 447 496

31. táblázat A MEGASOL NPK összetétele

Az eltömődést megakadályozó funkciója savas kémhatásából következik. Használata 

mellett nincs szükség más anyagok kijuttatására az eltömődés megakadályozására. Hasz-

nálata különösen ajánlott a magas Na tartalmú (Na % > 35), magas kémhatású (pH > 7,5) 

és kemény (nk° > 16) öntözővizeknél. 

A MEGASOL NPK ME műtrágyák kelátban (EDTA) foglalt mikroelemeket (Fe 500, Mn 

250, Zn 125, Cu 250, B 100 ppm) is tartalmaznak.
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Technikai jellemzők

Nem oldható rész kevesebb mint 0,1 %

Tárolás eredeti csomagolásban korlátlan ideig

Csomagolás 25 kg-os polipropilen zsák

A MEGASOL NPK lehetőséget ad a tápanyagok megfelelő mennyiségének és arányának 

kijuttatására az adott növény bármely fejlődési szakaszában. Mindegyik különböző NPK 

arányú gyári kiszerelés eltérően színezett, így könnyű őket elkülöníteni, kezelni, tárolni, 

felhasználni és rendelni.

A MEGASOL NPK környezetbarát termék, mivel a különböző NPK arányú formák, a 

növény szükségleteinek megfelelően használva, mérhetően csökkentik a betakarított 

gyümölcsök nitráttartalmát.

9.5.1 A MEGASOL NPK FŐ JELLEMZŐI 

■  A MEGASOL műtrágyacsalád a csepegtető öntözőrendszer követelményeinek megfe-

lelően lett kifejlesztve.

■  Magas oldhatóság üledék nélkül.

■  Kettős hatás:

- Eltömődés gátlás.

- Biztosítja a növények részére szükséges tápanyagokat.

■  A MEGASOL műtrágyák keverhetőek egymással, így bármilyen N:P:K arány előállít-

ható.

■  Környezetbarát:

- alacsony nitrát N tartalom,

- alacsony klór tartalom,

- alacsony sóindex.

■  Minden gyári kiszerelésű formuláció eltérő színű.

■  Ként (S) is tartalmaz.

MEGASOL

narancs

3-5-40

MEGASOL

kék

15-5-30 

MEGASOL

lila

15-30-15 

MEGASOL

rózsaszín

16-8-24 

MEGASOL

sárga

18-9-18 

MEGASOL

zöld

18-18-18 

pH 1 g/l 3,1 3,7 4,9 5,4 3,6 4,3

pH 2 g/l 3,0 3,5 4,7 5,4 3,5 4,1

pH 3 g/l 2,9 3,4 4,7 5,3 3,3 4,0

EC 1 g/l 1,8 1,3 1,2 1,6 1,3 1,1

EC 2 g/l 3,5 2,4 2,3 3,1 2,4 2,1

EC 3 g/l 5,0 3,6 3,4 4,5 3,8 3,0

32. táblázat A MEGASOL NPK kémhatása és vezetőképessége különböző koncentrációk esetén, ioncserélt vízben 
mérve, 25 °C-on
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MEGASOL narancs „cukrosító”
Alkalmazása a tenyészidőszak végén javasolt. Az alacsony N és P mellet a magas K tar-

talom elősegíti a cukrok, szénhidrátok képződését. Ezek beépülve a sejtekbe fokozzák az 

édességet, valamint a sejtfal erősségét. Ez utóbbi által a gyümölcs jobban viseli a szállítást, 

tárolást. Nyomelemeket nem tartalmaz, ezért ára kedvező.

MEGASOL kék „káliumdús”
Használata a tenyészidőszak utolsó szakaszában a fél-, vagy determinált növekedésű faj-

táknál, hibrideknél indokolt. A N és K 1:2 aránya a fehérje képződés mellett lehetőséget 

ad a szénhidrátok képződésére is. Alacsony foszfortartalma lehetővé teszi a lombra per-

metezését, a levélen keresztüli trágyázást, melyet  a kelátban (EDTA) foglalt mikroelemek 

(Fe 500, Mn 250, Zn 125, Cu 250, B 100 mg) is elősegítenek.

MEGASOL lila „starter”
Alkalmazása a foszforigényes fejlődési szakaszokban, a gyökeresedés és virágzás idősza-

kában javasolt. A  N és K 1:1 aránya kedvező a növény intenzív fejlődési szakaszában, 

mikor a virágzás is elkezdődik. Mikroelem tartalma elősegíti a kiegyensúlyozott tápelem 

ellátást, a virágok megkötődését.

MEGASOL rózsaszín „komplex”
A növények második, termésképző fejlődési szakaszának keveréke. Magas káliumtartal-

ma segíti a szénhidrát képződést, mely a gyümölcsöt “piacos”-sá formázza, a képződő 

cukor kellemesen édessé teszi a gyümölcs húsát. Minden kálium igényes növény (sár-

ga- és görögdinnye, paradicsom, káposztafélék) tápanyagpótlására és lombtrágyázására 

lehetőséget ad.

MEGASOL sárga „lombosító”
Fiatal növényeknél kedvező 1:1 NK aránya  és kén tartalma elősegíti a fehérje termelést, a 

hajtások, levelek fejlődését melyek a későbbiekben meghatározzák a gyümölcs jellemzőit. 

Kitűnően alkalmas a test valamely részéért termesztett növények (levél és gyökérzöldsé-

gek) növekedési szakaszában. Mikroelemtartalma harmónikusan segíti a fő tápelemek 

érvényesülését. 

MEGASOL zöld „nevelő”
A makrotápelemek azonos mennyisége lehetővé teszi a kertész részére a saját keverékek 

egyszerű elkészítését. Kalcium- és ammónium-nitráttal könnyen nitrát, kálium-szulfát-

tal káli túlsúllyossá tehető, kedvező mikroelem tartalommal. Felhasználható dugvány- és 

palántanevelésben, kiültetéskor beöntözésre, virágzó dísznövényekben és zöldségfélék-

ben. Ültetvényben a vegetáció beindulása utáni használatával a virágzás és terméskötés 

fokozható.
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MEGNEVEZÉS MEGASOL NPK MEGASOL K

Karbamid Igen Igen

Ammónium-szulfát Igen Igen

Salétromsav Figyelem! Igen

Foszforsav Figyelem! Igen

MAP 12-61-0 Igen Igen

MAP 10-52-0 Tilos Tilos

DAP Tilos Tilos

Kálium-nitrát Igen Igen

Kálium-klorid Igen Igen

Kalcium-nitrát Figyelem! Figyelem!

Magnézium-nitrát Figyelem! Figyelem!

Magnézium-szulfát Figyelem! Figyelem!

Humuszsav Tilos Tilos

Növényvédőszerek Nincs vizsgálat Nincs vizsgálat

33. táblázat A MEGASOL NPK és K  keverhetősége más 
anyagokkal



T ó t h  Á r p á d :  Ö n t ö z é s i  p r a k t i k u m1 8 2

... az Aláírás garancia!

9.6  JAVASLATOK KERTÉSZETI NÖVÉNYEK 

TÁPOLDATOZÁSÁRA

Paprika
Az étkezési és konzervipari paprika a feltétlenül öntözendő növénykultúrák közé tarto-

zik, érzékenységét fokozza sekély gyökérzete. Vízellátása hőigénye függvényében alakul. 

Átlagosan 6 °C hőösszeg váltja ki 1 mm víz elpárologtatását. A paprika számára a vegetá-

ciós időszakban 3 000 °C hőösszeg szükséges, így 500 mm vízutánpótlást igényel.

A nitrogénnek a vegetatív fejlődésben, a megkötött termések méretének növekedésé-

ben van jelentősége. Túladagolás esetén a növények nagy levelűek, haragoszöld színűek, 

hosszú ízközűek lesznek, a termést elrúgják, a megkötött termések kicsik maradnak. Hi-

ányában a kötések elmaradnak, a bogyók aprók, vékony húsúak lesznek.

A foszfor elsősorban a növény generatív részeinek kialakításához szükséges, nélkülöz-

hetetlen az ültetés időszakában. Túladagoláskor a termés-lomb arány túlzott mértékben 

eltolódik a termés irányába, de sok apró bogyót hoz a növény.

A kálium túladagolása gátolja más elemek, így a foszfor és a kálcium felvételét. Hiánya 

a levelek bronzos színeződéséből, majd lehullásából jól felismerhető.

Növekedési szakasz 1 2 3 4

A növekedési szakasz 
leírása

ültetéstől 6. levélig
6. levéltől 

terméskötésig
terméskötéstől 

kifejlődésig
a termés érése

A növekedési szakasz 
hossza (nap)

10 25 50 15

N kg/ha/nap 2 3-3,5 3,6 2,5

N-P-K arány 1:1:1 2:1:2 2:1:3 2:0:3

MEGASOL mtr. 
összetétele (színe)

18:18:18 (zöld) 18:9:18 (sárga) 16:8:24 (rózsaszín) MEGASOL-K (fehér)

adagja, kg/ha/nap 11,1 16,7-19,4 22,5 7,4

adagja a növekedési 
szakaszban (kg)

111 417-485 1125 110

adagja, dkg/m2/7 nap 0,8 1,2-1,4 1,6 0,5

Kiegészítő mtr. neve Am. nitrát

adagja, kg/ha/nap 7,5

adagja a növekedési 
szakaszban (kg)

112

Összes N-P2O5-
K2O adag fejlődési 
szakaszonként (kg)

20-20-20 75-35-75 180-90-270 35-0-50

Összes N-P2O5-
K2O adag a 
tenyészidőszak alatt 
(kg)

310-145-415
 
 

Paprika tápanyagellátási javaslata szántóföldön, 45-50 t/ha termés esetén
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Paradicsom
A paradicsom hosszú tenyészideje és nagy párologtató felülete miatt sok vizet használ fel. 

A vízigényt illetően a kötődés és a bogyónövekedés időtartama jelenti a kritikus idősza-

kot. Összes vízfogyasztása – 120 napos tenyészidőt figyelembe véve – 2400-3600 m3/ha.  

A paradicsom maximális öntözővízigénye: 0,8-1,8 l/nap növényenként, vegetáció alatti 

vízfelhasználása 0,06-0,12 m3/év növényenként.

A legnagyobb nitrogénigényt jelentő kritikus időszak a kötődés és a bogyónövekedés 

szakasza, hiányában leáll a hajtásnövekedés. A túlzott nitrogénadag hatására létrejövő ve-

getatív túlfejlődés virághullást vagy a fürt ellevelesedését okozza. A folyamatos és bőséges 

ellátás, az érési folyamatok lassítása által, a tenyészidőszak elhúzódásához vezet.

A foszforigény a fejlődés folyamán két maximumot mutat. Az egyik a fejlődés kezdeti 

szakasza (40-50 napos korig), amikor az elégtelen foszforellátás következtében a növé-

nyek visszamaradnak a növekedésben és a levelek is kicsinyek lesznek. A másik nagy 

foszforigényű fejlődési fázis a virágzás és a terméskötés időszaka.

A paradicsom káliumigénye a tenyészidőszak folyamán egyenletes, nincs kritikus idő-

szak. Alacsony káliumszint mellett a bogyók egyenetlenül színeződnek, foltos érés lép fel.

Növekedési szakasz 1 2 3 4

A növekedési szakasz 
leírása

ültetéstől virágzásig
virágzástól a 

terméskötésig
terméskötéstől  

szedésig
a szedés alatt

A növekedési szakasz 
hossza (nap)

25 20 20 50

N kg/ha/nap 1,5-2 1,5-2 4 3

N-P-K arány 2:1:2 2:1:2 3:1:2 2:1:3

MEGASOL mtr. 
összetétele (színe)

18:9:18 (sárga) 18:9:18 (sárga) 18:9:18 (sárga) 16:8:24 (rózsaszín)

adagja, kg/ha/nap 8,3-13,9 8,3-13,9 14.8 18,75

adagja a növekedési 
szakaszban (kg)

208-348 208-348 296 938

adagja, dkg/m2/7 nap 0,6 0,6-1,0 1,1 1,3

Kiegészítő mtr. neve Am. nitrát

adagja, kg/ha/nap 4

adagja a növekedési 
szakaszban (kg)

80

Összes N-P2O5-
K2O adag fejlődési 
szakaszonként (kg)

50-25-50 75-35-75 82-28-56 150-75-250

Összes N-P2O5-K2O 
adag a tenyész-
időszak alatt (kg)

350-163-450
 
 

Paradicsom tápanyagellátási javaslata szántóföldön, 80-100 t/ha termés esetén
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Görögdinnye
Érzékeny a vízellátásra, különösen fejlődésének első, lassú növekedési szakaszában. Ma-

ximális öntözővízigénye: 6-13 l/nap növényenként, vegetáció alatti vízfelhasználása 0,4-

0,7 m3/év növényenként.

Igényli a jó foszforellátottságot az ültetésnél és a növekedés kezdetén, amikor a gyökér-

rendszere fejlődik. A kálium elősegíti a termés cukortartalmának növelését, a héj erősebb 

fejlődését, így a jobb szállíthatóságot. A táplálóelemek közül a kálium igénye a legna-

gyobb.

Növekedési szakasz 1 2 3 4

a növekedési szakasz 
leírása

ültetéstől 6. levélig
6. levéltől 

terméskötésig
terméskötéstől teljes 

méretig
a szedés alatt

a növekedési szakasz 
hossza (nap)

10 20 25 20

N kg/ha/nap 2-3 3,5 2,4 2,1

N-P-K arány 1:1:1 2:1:1 2:1:3 2:1:3

MEGASOL mtr. 
összetétele (színe)

18:18:18 (zöld) 18:9:18 (sárga) 16:8:24 (rózsaszín) 16:8:24 (rózsaszín)

adagja, kg/ha/nap 11,1-16,7 19,4 15 13

adagja a növekedési 
szakaszban (kg)

111-167 389 375 263

adagja, dkg/m2/7 nap 0,8-1,2 1,4 1,1 0,9

összes N-P2O5-
K2O adag fejlődési 
szakaszonként (kg)

25-25-25 70-35-70 60-30-90 36-18-54

összes N-P2O5-K2O 
adag a tenyész-
időszak alatt (kg)

191-108-239
 
 

Görögdinnye tápanyagellátási javaslata szántóföldön, 70 t/ha termés esetén
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Sárgadinnye
Vízigénye a vegetációs időszakban kb. 350 mm, kedveli a könnyen felvehető nedvességet 

a talajban, melyre a nővirágzás kezdete, a termésnövekedés időszaka alatt van nagy szük-

sége.

Vízhiány esetén üregessé, apadttá válik a dinnye. Maximális öntözővízigénye: 6-13 l/

nap növényenként, vegetáció alatti vízfelhasználása 0,4-0,7 m3/év növényenként.

A nitrogénellátásnak a zöld növényi részek fejlődésének idején van szerepe. A 3. és 4. 

szakaszban adagolt túlzott N megnyújtja az érési időt, lazává teszi a termés húsát. A sár-

gadinnye igényli a jó foszforellátottságot az ültetésnél és a növekedés kezdetén, amikor a 

gyökérrendszere fejlődik. A kálium elősegíti a termés cukortartalmának növelését, a héj 

erősebb fejlődését, így a jobb szállíthatóságot.

Növekedési szakasz 1 2 3 4

a növekedési szakasz 
leírása

ültetéstől 6. levélig
6. levéltől 

terméskötésig
terméskötéstől teljes 

méretig
a szedés alatt

a növekedési szakasz 
hossza (nap)

15 20 20 30

N kg/ha/nap 2 3 4,2 2

N-P-K arány 1:1:1 2:1:3 2:1:3 2:1:3

MEGASOL mtr. 
összetétele (színe)

18:18:18 (zöld) 16:8:24 (rózsaszín) 16:8:24 (rózsaszín) 16:8:24 (rózsaszín)

adagja, kg/ha/nap 11,1 18,8 26,3 12,5

adagja a növekedési 
szakaszban (kg)

167 375 525 375

adagja, dkg/m2/7 nap 0,8 1,3 1,8 0,9

összes N-P2O5-
K2O adag fejlődési 
szakaszonként (kg)

30-30-30 60-39-90 84-42-125 60-30-90

összes N-P2O5-K2O 
adag a tenyész-
időszak alatt (kg)

235-132-325
 
 

Sárgadinnye tápanyagellátási javaslata szántóföldön, 45-60 t/ha termés esetén
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Sárgarépa
A vizet gazdaságosan használja fel, igénye közepes, csírázás ideje alatt magas. Napi felvé-

tele a fejlettségtől és a környezeti tényezőktől függően 0,01 és 0,4 l között változik.

A túlzott nitrogén adagolás a gyökerek üregesedését, felrepedését okozhatja, csökkenti 

a tárolhatóságot. Foszforigénye nem nagy, a hiány tünete a főerek környékén a levelek 

vörösödése. Bőséges káliumellátás hatására növekszik a szárazanyag mennyisége, nő a 

tárolhatóság.

A gyökérfélék nagyon érzékenyek a sókoncentrációra, ezért többször, kissebb adagok-

ban juttasuk ki a kívánt mennyiségű tápanyagot.

 

Növekedési szakasz 1 2 3

a növekedési szakasz leírása megerősödés lombosodás gyökérnövekedés

a növekedési szakasz hossza (nap) 20 20 60

N kg/ha/nap 1-2 2,5 1

N-P-K arány 2:1:2 2:1:4 2:1:4

MEGASOL mtr. összetétele (színe) 18:9:18 (sárga) 18:9:18 (sárga) 18:9:18 (sárga)

adagja, kg/ha/nap 5,5-11,1 13,8 5,5

adagja a növekedési szakaszban (kg) 110-220 278 110

adagja, dkg/m2/7 nap 0,4-0,8 1 0,4

Kiegészítő mtr. neve Megasol-K Megasol-K

adagja, kg/ha/nap 4,6 1,8

adagja a növekedési szakaszban (kg) 93 111

összes N-P2O5-K2O adag fejlődési 
szakaszonként (kg)

30-15-30 50-25-102 20-10-82

összes N-P2O5-K2O adag a tenyészidőszak 
alatt (kg)

100-50-214
 

Sárgarépa tápanyagellátási javaslata
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Szamóca
Hazánk éghajlati viszonyai között a szamócát öntözni kell, rendszeres öntözés hatásá-

ra jó agrotechnika és fajtaválasztás esetén 30-60 %-al nő a termés, és javul a gyümölcs 

minősége. Gyümölcstermő ültetvény esetén két időszakban kell jól ellátni a növényeket. 

A virágzás után, a kötődéskor, majd ősszel a termőrügy differenciálódása idején. Szüret 

után a nyári, nyugalmi időszakban a növények vízigénye minimális. A szamóca maximá-

lis öntözővízigénye: 0,5-0,73 l/nap növényenként, vegetáció alatti vízfelhasználása 0,1-0,2 

m3/év növényenként.

Nitrogénből folyamatos ellátásra van szükség. A nyári telepítés után a növekedés hűvös 

időben történik, amikor a foszfor feltáródása csökken, így nagyobb adagot juttassunk ki 

ősszel. A szamóca termesztése általában könnyű, homokos talajon történik, ahol a káli-

umtartalom alacsony, ezért itt nagyobb dózist alkalmazzunk.

Növekedési szakasz 1 2 3 4

a növekedési szakasz 
leírása

ültetéstől a 
megerősödésig

az első terméskötésig
terméskötéstől annak 

kifejlődéséig
a termés érése

a növekedési szakasz 
hossza (nap)

30 30 20 30

N kg/ha/nap 0,7-1 1,25-1,5 1,5-2 1,5-1,25

N-P-K arány 2:1:2 2:1:3 2:1:3 2:1:4

MEGASOL mtr. 
összetétele (színe)

18:9:18 (sárga) 16:8:24 (rózsaszín) 16:8:24 (rózsaszín) 18:9:18 (sárga)

adagja, kg/ha/nap 3,8-5,5 7,8-9,4 9,4-12,5 8,3-6,9

adagja a növekedési 
szakaszban (kg)

114-165 234-282 188-250 249-207

adagja, dkg/m2/7 nap 0,3-0,4 0,5-0,7 0,7-0,9 0,6-0,5

Kiegészítő mtr. neve Megasol-K

adagja, kg/ha/nap 2,8

adagja a növekedési 
szakaszban (kg)

84

összes N-P2O5-
K2O adag fejlődési 
szakaszonként (kg)

25-13-25 41-21-63 35-17-51 41-21-88

összes N-P2O5-
K2O adag a 
tenyészidőszak alatt 
(kg)

142-72-227
 
 

Szamóca tápanyagellátási javaslata szántóföldön
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Tök (csillag- és spárgatök)
Sekélyebb gyökérzetük miatt igényesek az egyenletes vízellátásra.

Az alapozó szervestrágyázást jól meghálálják. A túlzott nitrogén adagolástól óvakodjunk, 

mivel rontja a minőséget. Könnyű talajokon foszforból és káliumból folyamatos adagolás 

szükséges a kis feltárható tápanyagtőke következtében.

 

Növekedési szakasz 1 2 3

a növekedési szakasz leírása
a növény 

megerősödése
növekedés

a termés 
növekedésének 
időszaka alatt

a növekedési szakasz hossza (nap) 20 20 40

N kg/ha/nap 0,5-1 1,5-2 1,5

N-P-K arány 1:1:1 2:1:2 2:1:4

MEGASOL mtr. összetétele (színe) 18:18:18 (zöld) 18:9:18 (sárga) 16:8:24 (rózsaszín)

adagja, kg/ha/nap 2,7-5,5 8,3-11,1 9,4

adagja a növekedési szakaszban (kg) 54-110 166-222 375

adagja, dkg/m2/7 nap 0,4-0,8 0,6-0,8 0,7

Kiegészítő mtr. neve Megasol-K

adagja, kg/ha/nap 2,8

adagja a növekedési szakaszban (kg) 111

összes N-P2O5-K2O adag fejlődési 
szakaszonként (kg)

15-15-15 35-17-35 60-30-90

összes N-P2O5-K2O adag a tenyész időszak 
alatt (kg)

110-62-140
 

Tök tápanyagellátási javaslata szántóföldön
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Uborka
Tipikusan vízpazarló, nagyon vízigényes növény, gyökérzete a felső szintben helyezkedik 

el, és szívóereje sem erős. A növények vízfelvétele kifejlett korban kb. 1 l egyedenként. 

Igényes a talaj levegőtartalmára is, ennek hiányában a gyökerek pusztulni kezdenek, a nö-

vény legyengül. A gyengültségi állapotot kihasználva elszaporodnak a fakultatív parazita 

gombák, mely vissza nem fordítható hervadásban mutatkozik meg.

Csökkentsük vagy növeljük a N mennyiségét 3,5 kg/ha/nap adaggal, ha a tervezett ter-

més 10 t-val változik.

A nitrogén fontos szerepet játszik az egész tenyészidőszak folyamán, melyet a nagy 

mennyiségű termés indokol. Hiányát az alsó levelek sárgulása jelzi. Foszforból kisebb, de 

állandó mennyiség szükséges. Hiányában a leveleken áttetsző, sárgás foltok jelentkeznek, 

melyek később beszáradnak. A jó kálium ellátás növeli a gombákkal szembeni növényi 

ellenállást, meghosszabbítja a szedési időt.

Növekedési szakasz 1 2 3

a növekedési szakasz leírása ültetéstől virágzásig virágzástól szedésig a szedés alatt

a növekedési szakasz hossza (nap) 20 20 40

N kg/ha/nap 1-2,5 3,5-4 4,1

N-P-K arány 2:1:2 2:1:2 2:1:3

MEGASOL mtr. összetétele (színe) 18:9:18 (sárga) 18:9:18 (sárga) 16:8:24 (rózsaszín)

adagja, kg/ha/nap 5,5-13,8 19,4-22,2 25,6

adagja a növekedési szakaszban (kg) 110-276 388-444 1024

adagja, dkg/m2/7 nap 0,4-1 1,4-1,6 1,8

összes N-P2O5-K2O adag fejlődési 
szakaszonként (kg)

35-17-35 75-38-75 164-82-246

összes N-P2O5-K2O adag a tenyész időszak 
alatt (kg)

274-137-356  

Uborka tápanyagellátási javaslata növényházban

Növekedési szakasz 1 2 3

a növekedési szakasz leírása ültetéstől virágzásig virágzástól szedésig a szedés alatt

a növekedési szakasz hossza (nap) 20 20 40

N kg/ha/nap 2,5 3,6 4,2

N-P-K arány 2:1:2 3:1:3 2:1:3

MEGASOL mtr. összetétele (színe) 18:9:18 (sárga) 19:6:19 16:8:24 (rózsaszín)

adagja, kg/ha/nap 13,9 19 26,3

adagja a növekedési szakaszban (kg) 278 380 1050

adagja, dkg/m2/7 nap 1,0 1,3 1,8

összes N-P2O5-K2O adag fejlődési 
szakaszonként (kg)

50-25-50 72-24-72 168-84-252

összes N-P2O5-K2O adag a tenyész időszak 
alatt (kg)

290-133-374
 

 Uborka tápanyagellátási javaslata szántóföldön, 30-40 t/ha termés esetén
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10. FÜGGELÉK

10.1  ÁTSZÁMÍTÁSI TÁBLÁZATOK

 1 ha = 10 000 m2

 1 kat. hold = 5 755 m2

 1 ha = 1,74 kat. hold

 1 kat. hold = 0,57 ha

 1 mm víz 1 m2-en = 1 liter

 1 mm víz 1 ha-on = 10 m3

 1 tf % talajnedvesség = 1 mm víz 10 cm vastag talajrétegben

 1 bar = 0,9869 atm, 75,01 cm Hg

 1 atm = 1,013 bar

 1 kilopascal (kPa) = 0,01 bar

 10 méter vízoszlop = 0,9677 atm, 0,9806 bar, 73,5 cm Hg

 1 LE = 0,7457 kW

 1 ppm = 1 mg/liter, 1 mg/kilogramm, 1 g/tonna

 1 m/sec (24 óra) = 86,4 km/nap

 1 m/sec = 3,6 km/óra

 1 l/sec = 60 l/perc, 3,6 m3/h

 1 l/perc = 60 l/h, 

 1 mW/cm2 (24 óra) = 0,344 mm/nap víz elpárologtatásához elegendő

 1 mW/cm2  = 1/70 mm/óra víz elpárologtatásához elegendő
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Nyomás

vízoszlop
technikai 

nyomás

fizikai

nyomás

Pa, (N/m2) bar kp/m2 mWC at (kp/cm2) atm psi (lb/in2)

1 Pa 1 10-5 0,1020 1,020x10-4 1,020x10-5 9,869x10-4 1,450x10-4

1 bar 105 1 10197 10,20 1,020 0,9869 14,5

1 kp/m2 9,8067 9,807x105 1 10-3 10-4 0,9678x10-4 1,422x10-3

1 mWC 9806,7 0,09807 103 1 0,1 0,09678 1,422

1 at 98067 0,9807 104 10 1 0,9678 14,22

1 atm 101325 1,013 10333 10,33 1,033 1 14,70

1 psi 6895 0,06895 703,1 0,7031 0,07031 0,06804 1

Nyomás értékek átszámolása

Q

m3/s m3/h 1 l/s UK GPM US GPM

1 m3/s 1 3600 1000 1320 15651

1 m3/h 2,778x10-4 1 0,2778 3,667 4,403

1 l/s 10-3 3,6 1 13,2 15,85

1 UK GPM 7,577x10-5 0,02728 0,7577 1 1,201

1 US GPM 6,309x10-5 0,02271 0,06309 0,8327 1

Vízmennyiség átszámolása

Q elem

L/h

Nyomás

bar

A csepegtető elemek távolsága (cm)

20 30 40 50 60 75 100 150

2,1

1,0 63 88 111 132 152 179 221 294

1,5 90 126 158 188 216 256 315 420

2,0 107 150 189 225 258 305 376 501

2,5 120 168 212 253 291 343 423 564

3,0 131 184 232 276 318 375 463 617

3,5 141 198 249 297 341 403 497 662

4,0 150 210 264 315 362 428 528 703

2,9

1,0 54 75 95 113 129 153 189 251

1,5 77 107 135 161 185 218 269 358

2,0 91 128 161 192 220 260 321 427

2,5 103 144 181 216 248 293 361 481

3,0 112 157 198 236 271 320 395 526

3,5 120 169 213 253 291 344 424 565

4,0 128 179 226 269 309 365 450 600

Kölönböző csepegési távolságú, teljesítményű Multibar 20 mm Q-jű, nyomáskompenzált cső fektetési 

hosszúsága és az üzemeltetéshez szükséges nyomás
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10.2   SIGNATURE TURBINÁS SZÓRÓFEJEK 

TELEPÍTÉSI LÉPÉSEI

1) A föld alatti bekötőcső csatlakoztatása.

  Figyelem: a tömítéshez néhány menet teflonszalagot alkal-

mazzunk. Ne használjunk kendert, ragasztót! 

2) A torony rögzítése

  Húzzuk fel tornyot, míg egy horony nem látható a felszínén. 

Illesszük a villát ebbe a horonyba, így meggátoljuk a torony 

záródását.

3) A tető eltávolítása.

  Távolítsuk el a csillagfejű csavart a gumitetőből és pattint-

suk fel a tetőt az univerzális kulccsal. A kulcsot a fúvókánál 

akasszuk a tető peremébe és ezután emeljük meg.

Pro verzió esetén fordítsuk el a tetőt.

4) A fúvóka behelyezése.

  Lazítsuk ki felülről a fúvóka rögzítő csavart az univer-

zális kulccsal addig, amíg a fúvókanyílás szabaddá nem 

válik. Csúsztassuk a fúvókát a toronyba úgy, hogy az ívelt 

villás fül illeszkedjen a rögzítő csavar pályájához. Húzzuk 

meg a szorítócsavart annyira, hogy lássuk a fúvóka előtt. 

Megjegyzés: a munka könnyítése érdekében a fúvókát besze-

relhetjük a fejbe telephelyünkön is.  A szórási szöget csak azu-

tán állítsuk be, ha a szórófej a földben van. Lejtős területeken 

– a legmagasabban fekvő kivételével – helyezzük el a leürülést 

gátló (ADV) gyűrűt/lemezt.

5) Teljes kör szórási kép beállítása.

  A teljes körben való öntözéshez az állító tárcsa fekete oldal le-

gyen felül. Állítás nem szükséges, a tárcsa akár ki is vehető.

6) Körcikk szórási kép beállítása.

  A.) Emeljük ki a Click-Set tárcsát és kézzel forgassuk  el a szó-

rófejet addig amíg a fúvóka a kívánt  öntö-zendő terület közép-

pontja felé nem mutat.

  B.)  Állítsuk a Click-Set tárcsát a szürke oldalával felfelé, a lo-

vasokat a gyűrű oldalán mozgassuk a kívánt szögbe. Húzzuk 

azt a szárát a lovasnak, amelyik irányba mozdítani akarjuk.

  C.) A szórófej védelemmel rendelkezik a beüzemelés utáni me-

chanikus elforgatás ellen, ez a memóriagyűrű-védelem. Ha a 

szórófejet a lovasokkal a beállított határokon túlforgatjuk, a me-

móriagyűrű kiemelkedik helyzetéből. Elérve a beállított határt a 

forgás ellentétes irányba indul el és a memóriagyűrű bordája visz-

szapattanva kiindulási helyzetébe garantálja az eredeti beállítást.
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Ha a memóriagyűrű kimozdul alaphelyzetéből a beállítás közben, emeljük ki a tárcsát és uj-

junkkal forgassuk el a gyűrűt addig, amíg a kis borda a helyére nem kattan.

7) Ellenőrzés víz ráengedésével.

  Ellenőrizzük a körcikk beállítások határait. 

  Fordítsuk el a fúvóka rögzítő csavart az óra járása szerint, így a szükséges mértékben 

csökkenthetjük a szórási távolságot. Ez a módszer csökkenti az egyenletességet, ezért 

jobb a fúvókát cserélni egy rövidebb szórási távolságúra.

8) A gumitető vissza helyezése.

  A. Helyezzük vissza a tetőt úgy, hogy a kereszt jelzés a fúvóka felé mutasson és erőtel-

jesen nyomjuk meg bepattanásig. A Pro verzió esetén illesszük a tetőt és fordítsuk el.

B. Hajtsuk vissza a csavart. Húzzuk fel kissé a tornyot a csavarkulccsal, hogy eltávolít-

suk a szorítóelemet. Engedjük le a tornyot, és távolítsuk el a csavarkulcsot.

9) A szórófej karbantartása.

  A szűrő tisztításához vagy a szórófej szervizeléséhez csavarozzuk ki a záró anyát  és vegyük 

ki a tornyot. Figyelem: a torony tetején lévő lemezt nem kell eltávolítani. Vegyük ki a szű-

rőt úgy, hogy fogóval kihúzzuk a középső bütyöknél vagy az oldalsó nyelvecskénél fogva.

A szórófej megállása esetén vegye ki a szűrőt a torony aljából és a belül látható fehér 

gombot nyomja meg többször. Ez elősegíti a fogaskerekek közé szorult szennyeződések 

eltávolítását.

10.3   SIGNATURE TURBINÁS 

SZÓRÓFEJEK

5500 ÉS 6000 POP-UP szórófejek

A fúvóka a belül elhelyezett turbina hatására 360°-ban körben, vagy 40°-360° között szek-

torosan forog, a szórási távolság és a kijuttatott vízmennyiség szabályozható, kiemelkedés 

10 és 30 cm, működése zajtalan. Csatlakozási méret B 3/4”, belső szűrővel szerelt, üzemi 

nyomás 1,4-4,5 bar közötti.

Telepítés, üzemeltetés:

-  Telepítéskor a szórófej teteje legyen a talaj szintjében. Gondoljon a terep ülepedésére is!

-  A szereléshez használjunk teflonszalagot, vagy Gumiám pasztát.

-  A csatlakozó menetes idomok lehetnek kúpos kialakításúak is. Ebben ez esetben ügyel-

jünk az összecsavarás erősségére, mivel könnyen szétfeszíthetjük a szórófejet.
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6500, 7000 ÉS 7500 POP-UP szórófejek

A fúvóka a belül elhelyezett turbina hatására 360°-ban körben, vagy 40°-360° között szek-

torosan forog, a szórási távolság és a kijuttatott vízmennyiség szabályozható, kiemelkedés 

10 cm (4”), működése zajtalan. Csatlakozási méret B 1”, belső szűrővel szerelt, üzemi 

nyomás 3,1-6,2 bar közötti. Fúvóka szög 25°. 

Salakos pályákhoz választható a rozsdamentes acélból készült változat. Anti-drain szelep-

pel (ADV) is szerelhető.

Fúvóka 
szám

Szórási R 
m

Nyomás 
bar

Vízhozam 
Q, l/h

4

5

6

7

Intenzitás
mm/h

Fúvóka 
szám

Szórási R 
m

Nyomás 
bar

Vízhozam 
Q, l/h

8

9

10

11

Intenzitás
mm/h

1,4

2,5

3,5

1,4

2,5

3,5

1,4

2,5

3,5

1,4

2,5

3,5

9,2

9,5

10,4

10,1

11,3

11,6

9,8

11,6

12,2

11,6

12,2

12,5

228

318

384

270

366

432

318

432

522

498

612

702

5,4

7,1

7,2

5,4

5,7

6,4

6,7

6,4

7,0

7,5

8,3

9,0

2,5

3,5

4,6

2,5

3,5

4,6

2,5

3,5

4,6

2,5

3,5

4,6

11,6

12,8

13,1

12,8

14,3

14,6

12,8

14,6

14,9

12,8

14,6

15,6

702

906

1044

954

1224

1428

1224

1542

1818

1452

1842

2160

10,5

11,1

12,2

11,6

12,0

13,4

15,0

14,4

16,3

17,7

17,2

17,9

A Signature 6000 jellemzői

A Signature 5500 jellemzői

Fúvóka 
szám

Szórási R 
m

Nyomás 
bar

Vízhozam 
Q, l/h

51

52

53

54

Intenzitás
mm/h

1,4

2,5

3,5

1,4

2,5

3,5

1,4

2,5

3,5

1,4

2,5

3,5

5,5

6,1

6,4

6,1

7,3

7,6

6,7

8,2

8,5

7,0

9,5

9,8

114

156

180

180

270

294

252

366

408

366

498

570

7,5

8,6

8,9

9,8

10,2

10,2

11,1

10,7

11,2

14,8

11,2

11,9

Anti-drain 

szelep

Szűrő

Fogaskerék

áttétel

Nyaktömítés

Torony

Rugó

Test

Fúvóka

Szektor-

állító

lovas

Fedőlap
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A Signature 6500 jellemzői

Fúvóka 
szám

Szórási R 
m

Nyomás 
bar

Vízhozam 
Q, l/h

61

62

63

64

Intenzitás
mm/h

3,1

4,1

5,2

3,1

4,1

5,2

3,1

4,1

5,2

3,1

4,1

5,2

13,4

14,0

14,0

14,6

15,9

16,5

15,6

16,5

16,8

15,9

17,4

18,3

636

750

864

1182

1386

1590

1680

1998

2292

2202

2634

3000

5,8

6,9

7,9

10,0

10,5

11,1

13,2

13,9

15,4

17,0

16,7

17,1

A Signature 7000 jellemzői

Fúvóka 
szám

Szórási R 
m

Nyomás 
bar

Vízhozam 
Q, l/h

1

Intenzitás
mm/h

2

3,1

4,1

5,2

6,2

3,1

4,1

5,2

6,2

3,1

4,1

5,2

6,2

3,1

4,1

5,2

6,2

3,1

4,1

5,2

6,2

3,1

4,1

5,2

6,2

12,5

12,8

12,8

13,1

14,6

14,9

14,9

15,2

15,9

16,2

16,2

16,5

16,5

16,8

17,1

17,7

16,8

17,4

17,4

18,0

17,1

18,0

18,6

19,2

1272

1338

1638

1770

1566

1770

2022

2226

1974

2250

2568

2814

2430

2772

3180

3474

2610

3000

3432

3726

3114

3564

4272

4452

16,3

16,4

20,0

20,6

14,6

15,9

18,1

19,2

15,7

17,2

19,7

20,8

17,9

19,7

21,8

22,2

18,6

19,9

22,7

23,0

21,4

22,1

24,7

24,1

3

4

5

6
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10.4  SIGNATURE 7A, 10A, 12A, 15A, 17A 

POP-UP SPRAY SZÓRÓFEJEK

A szórási kép 5-360° között állítható, belső szűrővel szerelt, kiemelkedés 5, 10, 15 vagy 

30 cm-es.  Csatlakozási méret B 1/2”, a szórófejtest átmérője 40 mm, üzemi nyomás 1,4-

3 bar közötti.

Telepítés, üzemeltetés:

■ Telepítéskor a fúvóka teteje legyen a talaj szintjén.

■  Telepítéskor a fúvóka tetején levő pont legyen a szórási szög kiinduló pontja, ehhez ké-

pest a fúvókát a speciális kulcs segítségével forgassuk el a kívánt szögben.

■ A szűrőbetétet a fúvóka letekerésével érheti el.

■  A szórófejek gyárilag a maximális szórási távolságra vannak beállítva, ezt a tetőn levő 

csavar óramutató járásával egyező irányú forgatásával max. 20 %-al tudjuk csökkenteni.

■ A szereléshez használjunk teflonszalagot, vagy Gumiám pasztát.

■  A csatlakozó menetes idomok lehetnek kúpos kialakításúak is. Ebben az esetben ügyel-

jünk a csavarás erősségére, mivel könnyen széttörhetjük a szórófej menetét.

■ Anti-drain szeleppel (ADV) is szerelhetők.

A Signature 7500 jellemzői

Fúvóka 
szám

Szórási R 
m

Nyomás 
bar

Vízhozam 
Q, l/h

3

Intenzitás
mm/h

3,1

4,1

5,2

6,2

3,1

4,1

5,2

6,2

3,1

4,1

5,2

6,2

4,1

5,2

6,2

4,1

5,2

6,2

4,1

5,2

6,2

16,2

17,1

17,4

17,7

16,5

18,0

18,6

18,9

17,4

18,6

19,8

20,1

19,5

20,7

20,7

19,8

21,0

22,3

20,1

21,7

22,6

2136

2478

2772

3042

2586

3000

3384

3726

2796

3270

3678

4044

3972

4542

5016

4452

4836

5586

4950

5634

6246

16,4

17,0

18,4

19,5

19,1

18,6

19,6

20,9

18,5

18,9

18,8

20,0

20,9

21,2

23,4

22,7

21,9

22,6

24,5

24,1

24,6

4

5

6

7

8
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Signature 7A, 10A, 12A, 15A, 17A állítható spray fúvókák

Signature
spray

fúvókák

7170
7A

Színkód: barna
Fúvókaszög: 5°

7270
10A

Színkód: piros
Fúvókaszög: 10°

7370
12A

Színkód: zöld
Fúvókaszög: 28°

7070
15A

Színkód: fekete
Fúvókaszög: 28°

7470
17A

Színkód: szürke
Fúvókaszög: 28°

Nyitási
szög

Nyomás
(bar)

Sugár
(m)

Q
(l/h)

Sugár
(m)

Q
(l/h)

Q
(l/h)

Sugár
(m)

Sugár
(m)

Q
(l/h)

Sugár
(m)

Q
(l/h)

1,4

1,7

2,0

1,4

1,7

2,0

1,4

1,7

2,0

1,4

1,7

2,0

1,4

1,7

2,0

1,4

1,7

2,0

90°

120°

180°

240°

270°

360°

2,1

2,1

2,4

2,1

2,1

2,4

2,1

2,1

2,4

2,1

2,1

2,4

2,1

2,1

2,4

2,1

2,1

2,4

66

78

84

84

96

102

132

150

156

174

198

210

186

210

234

252

282

306

3,0

3,0

3,4

3,0

3,0

3,4

3,0

3,0

3,4

3,0

3,0

3,4

3,0

3,0

3,4

3,0

3,0

3,4

90

108

120

102

114

132

156

180

198

210

234

258

222

246

270

288

324

354

3,7

3,7

4,0

3,7

3,7

4,0

3,7

3,7

4,0

3,7

3,7

4,0

3,7

3,7

4,0

3,7

3,7

4,0

114

126

150

144

162

180

216

246

270

288

324

354

306

348

384

390

438

480

4,3

4,6

4,9

4,3

4,6

4,9

4,3

4,6

4,9

4,3

4,6

4,9

4,3

4,6

4,9

4,3

4,6

4,9

210

234

258

270

300

330

378

432

468

474

522

576

504

570

624

612

684

744

4,9

5,2

5,5

4,9

5,2

5,5

4,9

5,2

5,5

4,9

5,2

5,5

4,9

5,2

5,5

4,9

5,2

5,5

222

258

270

294

342

366

438

510

546

588

684

732

660

768

822

876

1020

1092

Sugár
(m)

Nyomás 
(bar)

Q
(l/h)

1,4

2,1

2,8

3,5

4,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

660

792

930

1020

1110

 

Sugár
(m)

Nyomás 
(bar)

Q
(l/h)

7081 7082 7083 7084

Sugár
(m)

Sugár
(m)

Sugár
(m)

Q
(l/h)

Q
(l/h)

Q
(l/h)

1,1

1,4

1,8

2,1

5,5x5,5

6,1x6,1

6,7x6,7

7,3x7,3

588

684

750

840

1,2x4,0

1,2x4,3

1,2x4,3

1,2x4,6

114

114

138

138

1,2x7,9

1,2x8,5

1,2x8,5

1,2x9,1 

204

228

252

270

1,2x7,9

1,2x8,5

1,2x8,5

1,2x9,1 

204

228

252

270

Signature fátyolfúvóka (bubbler) 7300

Signature sávfúvókák

Sugár
(m)

Nyomás 
(bar)

Q
(l/h)

Q
(l/h)

Q
(l/h)

Q
(l/h)

Sugár
(m)

Sugár
(m)

Sugár
(m)

Szórási
szög

Signature SPRAY
�x fúvókák

7281
8Q (barna)

7071
15Q (fekete)

7371
12Q (zöld)

7271
10Q (piros)

1,1

1,4

1,8

2,1

1,8

2,1

2,1

2,4

66

66

66

90

2,1

2,4

2,7

3,1

66

66

90

90

2,7

3,1

3,4

3,7

114

114

138

156

3,4

3,7

4,3

4,6

156

180

180

204

90°

180°

360°

1,1

1,4

1,8

2,1

1,8

2,1

2,1

2,4 

114

138

138

156

2,1

2,4

2,7

3,1

138

138

156

180

2,7

3,1

3,4

3,7

204

252

270

294

3,4

3,7

4,3

4,6

294

342

384

432

1,1

1,4

1,8

2,1

1,8

2,1

2,1

2,4

228

270

270

342

2,1

2,4

2,7

3,1

270

294

318

366

2,7

3,1

3,4

3,7

408

474

546

588

3,4

3,7

4,3

4,6

588

684

750

840

7282
8H

7072
15H

7372
12H

7272
10H

7284
8F

7074
15F

7374
12F

7274
10F

Signature 63XX szórófejtest x fúvókái
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Sugár
(m)

Nyomás 
(bar)

Q
(l/h)

7081 7082 7083 7084

Sugár
(m)

Sugár
(m)

Sugár
(m)

Q
(l/h)

Q
(l/h)

Q
(l/h)

1,1

1,4

1,8

2,1

5,5x5,5

6,1x6,1

6,7x6,7

7,3x7,3

588

684

750

840

1,2x4,0

1,2x4,3

1,2x4,3

1,2x4,6

114

114

138

138

1,2x7,9

1,2x8,5

1,2x8,5

1,2x9,1 

204

228

252

270

1,2x7,9

1,2x8,5

1,2x8,5

1,2x9,1 

204

228

252

270

Signature sávfúvókák

Sugár
(m)

Nyomás 
(bar)

Q
(l/h)

1,4

2,1

2,8

3,5

4,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

660

792

930

1020

1110

 Signature fátyolfúvóka (bubbler) 7300

10.5  SIGNATURE POP-UP SÁVFÚVÓKÁK

A szórási kép négyzet vagy téglalap alakú.

Fúvóka
Sugár

(m)

Q

(l/óra)

Q

(l/perc)

Intenzitás

(mm/ó)

Intenzitás

(mm/ó)

4Q 
(v. zöld)

1,2 46 0,76 122 141

1,2 49 0,81 134 155

1,2 50 0,83 134 155

1,2 55 0,91 147 169

1,2 55 0,91 147 169

4H
(v. zöld)

1,2 93 1,55 125 145

1,2 98 1,63 131 152

1,2 100 1,67 134 155

1,2 104 1,74 141 162

1,2 104 1,74 141 162

6Q
(v. kék)

1,8 107 1,78 128 147

1,8 111 1,85 133 154

1,8 116 1,93 139 160

1,8 118 1,97 141 163

1,8 118 1,97 141 163

6H
(v. kék)

1,8 216 3,60 129 149

1,8 220 3,67 132 152

1,8 223 3,71 133 154

1,8 225 3,75 134 155

1,8 227 3,79 136 157

Kis szórástávolságú fúvókák
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10.6  MP ROTATOR FÚVÓKÁK

MP 1000

Szórási 

szög
Szín

P

(bar)

Sugár

(m)

Q

(l/ó)

Q

(l/perc)

Int.

(mm/ó)

Int.

(mm/ó)

90°

Bordó 
90°-210°

- - - - - -

2,00 3,7 36 0,61 11 12

2,50 4,0 41 0,68 10 12

3,00 4,3 44 0,73 10 11

3,50 4,4 47 0,78 10 11

180°

- - - - - -

2,00 3,7 72 1,20 11 12

2,50 4,0 81 1,35 10 12

3,00 4,3 88 1,46 10 11

3,50 4,4 94 1,56 10 11

210°

- - - - - -

2,00 3,7 85 1,41 11 13

2,50 4,0 95 1,58 10 12

3,00 4,3 102 1,71 10 11

3,50 4,4 109 1,82 10 11

270°
Világos kék 
210°-270°

- - - - - -

2,00 3,7 108 1,80 11 13

2,50 4,0 123 2,05 10 12

3,00 4,3 132 2,20 10 11

3,50 4,4 141 2,35 10 11

360°
Olajzöld

360°

- - - - - -

2,00 3,7 144 2,40 12 14

2,50 4,0 161 2,69 10 12

3,00 4,3 177 2,94 10 11

3,50 4,4 190 3,17 10 11

MP Rotator 1000 jellemzői

Fúvókatí-

pus

Nyomás

(bar)

Szélesség, 

hosszúság

(m x m)

l/óra l/perc

LCS
515

1,4 1,2 x 4,3 126 2,1

1,7 1,5 x 4,6 138 2,3

2,1 1,5 x 4,6 150 2,5

2,4 1,5 x 4,6 156 2,6

2,8 1,5 x 4,6 168 2,8

RCS
515

1,4 1,2 x 4,3 126 2,1

1,7 1,5 x 4,6 138 2,3

2,1 1,5 x 4,6 150 2,5

2,4 1,5 x 4,6 156 2,6

2,8 1,5 x 4,6 168 2,8

Sávöntöző fúvókák teljesítményadatai (színkód: kék)
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P

(bar)

Q

teljes 

sugár

(l/ó)

Q

csökkentett 

sugár

(l/ó)

Intenzitás

(mm/ó)

2.00 43 30 12

2.25 45 33 12

2.50 48 35 12

2.75 50 36 12

3.00 52 38 12

3.25 54 40 12

3.50 56 41 12

3.75 58 43 12

MP Rotator Left and Right 90°

P

(bar)

Q

teljes 

sugár

(l/ó)

Q

csökken-

tett sugár

(l/ó)

Intenzitás

(mm/ó)

2.00 85 60 12

2.25 90 66 12

2.50 95 69 12

2.75 100 73 12

3.00 104 76 12

3.25 108 79 12

3.50 113 83 12

3.75 117 86 12

MP Rotator Side Strip 180°

MP 2000

Szórási 

szög
Szín

P

(bar)

Sugár

(m)

Q

(l/ó)

Q

(l/perc)

Int.

(mm/ó)

Int.

(mm/ó)

90°

Fekete
90°-210°

1,75 5,2 71 1,18 11 12

2,00 5,5 74 1,23 10 11

2,50 5,8 86 1,43 10 12

3,00 6,4 94 1,57 9 11

3,50 6,7 101 1,68 9 10

180°

1,75 4,6 133 2,22 11 12

2,00 5,2 141 2,35 11 13

2,50 5,5 160 2,67 11 12

3,00 6,1 174 2,90 10 11

3,50 6,4 189 3,15 9 10

210°

1,75 4,6 155 2,58 11 12

2,00 5,2 165 2,75 11 13

2,50 5,5 185 3,08 10 12

3,00 6,1 205 3,42 10 11

3,50 6,4 222 3,70 9 10

270°
Zöld 

210°-270°

1,75 4,6 199 3,32 11 12

2,00 5,2 212 3,53 11 13

2,50 5,5 238 3,97 10 12

3,00 6,1 261 4,35 10 11

3,50 6,4 282 4,70 9 10

360°
Piros 
360°

1,75 4,6 265 4,42 11 12

2,00 5,2 283 4,72 11 13

2,50 5,5 317 5,28 10 12

3,00 6,1 348 5,80 10 11

3,50 6,4 375 6,25 9 10

MP Rotator 2000 jellemzôi
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MP 3000

Szórási 

szög
Szín

P

(bar)

Sugár

(m)

Q

(l/ó)

Q

(l/perc)

Int.

(mm/ó)

Int.

(mm/ó)

90°

Kék
90°-210°

1,75* 7,6 158 2,63 11 13

2,00 8,2 166 2,77 10 11

2,50 8,5 185 3,08 10 12

3,00 9,1 203 3,38 10 11

3,50 9,1 220 3,67 11 12

180°

1,75 7,6 329 5,48 11 13

2,00 8,2 353 5,88 10 12

2,50 8,5 393 6,55 11 12

3,00 9,1 431 7,18 10 12

3,50 9,1 466 7,77 11 13

210°

1,75 7,6 384 6,40 11 13

2,00 8,2 411 6,85 10 12

2,50 8,5 459 7,65 11 12

3,00 9,1 502 8,37 10 12

3,50 9,1 542 9,03 11 13

270°
Sárga 

210°-270°

1,75 7,6 501 8,35 12 13

2,00 8,2 530 8,83 10 12

2,50 8,5 589 9,82 11 12

3,00 9,1 646 10,77 10 12

3,50 9,1 701 11,68 11 13

360°
Szürke 

360°

1,75 7,6 659 10,98 11 13

2,00 8,2 703 11,72 10 12

2,50 8,5 786 13,10 11 12

3,00 9,1 862 14,37 10 12

3,50 9,1 931 15,52 11 13

MP Rotator 3000 jellemzői

Szó-

rási 

szög

P

(bar)

Sugár

(m)

Q

(l/ó)

Q

(l/perc)

45°

2,0 3,5 36 0,61

2,5 4,0 41 0,68

3,0 4,3 44 0,73

3,5 4,4 47 0,78

90°

2,0 3,5 76 1,27

2,5 4,0 84 1,40

3,0 4,3 94 1,57

3,5 4,4 100 1,67

105°

2,0 3,5 89 1,48

2,5 4,0 98 1,63

3,0 4,3 110 1,83

3,5 4,4 117 1,94

MP Rotator sarokfúvóka jellemzői



T ó t h  Á r p á d :  Ö n t ö z é s i  p r a k t i k u m2 0 2

... az Aláírás garancia!

DELTA szórófejek jellemzői

Q, l/h 

(2 bar) 
D, mFúvóka szín 

piros 

rózsaszín 

barna 

fehér 

olív 

120 

140 

160 

250 

300

10,0

10,0

10,5

11,0

11,5

DELTASUP szórófejek jellemzői

PALAROT szórófejek jellemzői

PALASUP szórófejek jellemzői

PALAJET szórófejek jellemzői

piros 

sárga 

olív 

bíbor 

kék 

10,0

11,0

11,5

11,5

12,0

120 

200 

300 

350 

400 

narancs 

fekete 

kék 

rózsaszín 

sárga 

fehér 

olív 

5,0

5,5

6,5

7,0

7,5

8,0

8,0

40 

70 

105 

140 

200 

250 

300 

fekete 

zöld 

kék 

rózsaszín 

sárga 

fehér 

olív 

70 

90 

105 

140 

200 

250 

300 

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,0

9,5

fekete 

kék 

piros 

barna 

sárga 

fehér 

70 

105 

120 

160 

200 

250 

3,0

4,0

4,5

5,0

5,0

5,0

DELTA, DELTASUP, PALAROT, PALASUP, PALAJET szórófejek jellemzői

10.7  MINI SZÓRÓFEJEK
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10.8  BILLENŐKAROS SZÓRÓFEJEK

Cikkszám

Jellemzők

Nyomás 

P (bar)

Szórási átm. 

D (m)

Vízhozam 

Q (m3/h)

AGROS 46 műanyag, kétfúvókás billenőkaros szórófej, K 3/4" 

1,30
1,45
1,58
1,73
1,84
1,58
1,79
1,97
2,14
2,29
1,39
1,58
1,73
1,75
1,88
1,03
1,18
1,29
1,41
1,50

26,4
28,0
29,2
29,6
32,2
27,0
28,2
29,0
29,4
30,2
27,0
27,6
28,4
29,4
30,4
25,0
26,0
27,0
28,2
29,9

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

4,76x0

4,76x2,38

4,36x2,38

3,57x2,38

45573

45533

 
45513

 
45623

Fúvóka

Ø(mm)

Cikkszám

Jellemzők

Nyomás 

P (bar)

Szórási átm. 

D (m)

Vízhozam 

Q (m3/h)

AK kétfúvókás műanyag billenőkaros szórófej, B 1"

1,30

1,32

1,62

1,80

1,86

2,13

2,64

3,00

2,40

2,82

3,54

3,96

24

25

26

28

25

27

29

30

27

28

30

31

1,5

2,0

3,0

4,0

1,5

2,0

3,0

4,0

1,5

2,0

3,0

4,0

4,5 x 2,5

Fekete

5,5 x 4,0

Zöld

6,5 x4,0

Kék

34012545

34014055

34014065

Fúvóka

Ø(mm)
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Cikkszám

Jellemzők

Nyomás 

P (bar)

Szórási átm. 

D (m)

Vízhozam 

Q (l/h)

Cikkszám

Jellemzők

Nyomás 

P (bar)

Szórási átm. 

D (m)

Vízhozam 

Q (l/h)

280

330

430

420

480

600

630

740

930

  931

1075

1317

16

17

18

17

18

19

18

19

20

19

20

20

1,5

2,0

3,0

1,5

2,0

3,0

1,5

2,0

3,0

1,5

2,0

3,0

2,5

Fekete

 

3,0

Zöld

 

4,0

Kék

 

5,0

Piros 

34130330 

34130480 

34130740 

34131075 

480

570

680

610

720

840

850

1020

1260

16

17

18

17

18

19

18

19

20

1,5

2,0

3,0

1,5

2,0

3,0

1,5

2,0

3,0

2,5

Fekete

3,0

Zöld

4,0

Kék

34172570 

34172720 

34172020 

Fúvóka

Ø(mm)

Fúvóka

Ø(mm)

AF billenőkaros szórófej, K 1/2" 

AF billenőkaros, kétsugaras szórófej, K 3/4"
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Típus

1~230V
50Hz

P

kW

Q=

STJ  80

STJ  100

STJ  120

STJ2 150 E

STJ2 200 E

STJ  150 E

STJ  200 E

STJ  300 E

 0,6

0,75

 0,9

1,10

1,50

 1,1

 1,5

 2,2

H
(m)

m3/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 6 6,6 8,4 9,6

l/1' 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100 110 140 160

43

56

55

45

56

61

64

73

37

45

48

58

62

70

31,5

41,5

44,5

37

47

55,5

60,5

67 

27

35,5

41,5

34,5

45,5

52

59

65

23

34

36

32

42

48

57

61,5

20

30

33,5

30

40

44,5

54

59

16

24

26

28

38

40

51

55

6

10

25,5

36,5

35

48

53,5

24

34

26

45

51

22

30

40

46

21

29

37,5

42

17,5

25

16

22

Típus

1~230V
50Hz

P

kW

Q=

H
(m)

m3/h 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0

l/1' 0 20 40 60 80 100 300 400 500

STM  100

STM  150

STM  200

STM  300 

STM  400 

STM1 300

7,8 9,0 10,8 12,0 18,0 24,0 30,0

200180150130

0,75

1,1

1,5

2,2

3,0

2,2

33

60

46

52

48

33

32

41

47

51

47

31

40,5

46

50

46,5

29

39

45

49

46

27

38

43,5

47,5

45

24

36

41,5

45

44

32,5

17

31

38

40

42,5

32

8

23

34

36

41,5

31,5

22,5

26,5

40

31

39

30,5

29,5

26,5 22 10,5

Jet rendszerű, önfelszívó STJ szivattyúk egyfázisú, 230 V AC motorral, hőkioldóval szerelve

Centrifugál STM szivattyúk egyfázisú, 230 V AC motorral, hőkioldóval szerelve

10.9  SZIVATTYÚK
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Típus

3-230/400V

3-400/690V

50Hz

P

kW

Q=

m3/óra 0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30

l/perc 0 67 100 133 167 200 233 267 300 333 417 500

IR32-125A 1,5

H

(m)

25 25 24 24 23 22 20 19 17 15

IR32-160C 1,5 28 27 27 26 26 25 23 22 21 18

IR32-160B 2,2 33 32 32 31 30 29 28 27 25 23

IR32-160A 3 37 36 36 35 38 34 33 32 30 28

IR32-160NC 3 29 29 29 28 27 26 26 25 22 18

IR32-160NB 4 36 36 36 36 35 35 34 33 31 27

IR32-160NA 5,5 43 42 42 41 41 41 40 40 38 34

IR32-200N 4 56 55 54 53 52 50 49

IR32-200NC 4 46 45 44 43 41 40 38 36 34 27

IR32-200NB 5,5 54 53 52 52 52 51 50 50 47 43 35

IR32-200NA 7,5 63 63 62 62 62 62 62 61 59 57 50

IR32-250E 7,5 64 63 62 62 62 61 61 59 56

IR32-250D 9,2 70 70 70 69 69 68 68 67 65 63

IR32-250C 11 76 76 76 76 75 75 74 74 71 69

IR32-250B 13,5 86 83 83 82 82 81 81 80 79 75

IR40-125C 1,5 18 18 18 18 18 17 17 16 15 12

IR40-125B 2,2 22 22 22 22 21 21 21 19 17

IR40-125A 3 27 27 27 27 27 26 26 24 23

IR40-160NB/B 4 37 37 36 36 36 35 34 32

IR40-160NC/A 4 32 32 31 31 30 30 29 27

IR40-160NB/A 5,5 37 37 36 36 36 35 34 32

IR40-160NA 5,5 39 39 39 39 39 39 37 36

IR40-200C 4 45 44 43 43 42 41 37 33

IR40-200B 5,5 49 48 48 47 47 46 44 40

IR40-200A 7,5 58 58 58 58 58 57 55 52

IR40-200NB 7,5 53 52 51 50

IR40-200NA 11 61 60 59 57

IR40-250C 9,2 63 61 60 60 59 58 54 50

IR40-250B 11 71 68 67 66 65 64 62 59

IR40-250A 15 88 88 87 86 86 85 83 79

IR40-250NE 12,5 67 66 66 65 65 64 62 60

IR40-250ND 15 74 73 72 72 72 71 70 68

IR50-160B 5,5 32 32 31 30 29 27 26 24 22 20

IR50-160A 7,5 40 40 40 39 38 37 35 34 32 30

IR50-160NC 5,5 30 28 27 26 25 24 22

IR50-160NB 7,5 39 37 36 35 34 32 31

IR50-160NA 9,2 44 41 40 39 38 36 35

IR50-200C 9,2 52 52 51 50 48 46 43 41 38 35

IR50-200B 11 58 57 56 54 52 50 47 44 41 37

IR50-200A 15 62 60 59 58 56 55 53 50 48 45

SAER IR sorozatú monoblokk centrifugál szivattyúk
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Típus
P

(HP)

Q 

(m3/h)
0 0,3 0,6 1,2 1,8 2,1 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 7,8 9 12

Q (l/

perc)
0 5 10 20 30 35 40 50 60 70 80 90 100 130 150 200

A005 0,5

H

(m)

64 63 60 49 30 16

A007 0,75 99 97 93 76 46 25

A010 1 128 125 121 98 59 32

A015 1,5 185 182 175 143 86 47

A020 2 249 244 236 192 116 63

A030 3 359 352 340 277 168 90

B005 0,5 45 44 43 40 35 31 27 15

B007 0,75 71 70 68 62 55 49 42 23

B010 1 96 95 92 85 75 66 57 32

B015 1,5 141 139 135 125 110 97 84 47

B020 2 186 184 178 164 145 128 111 61

B030 3 270 266 258 238 210 186 160 89

B040 4 360 355 344 318 280 248 214 119

D005 0,5 33 32 31 31 30 27 23 18

D007 0,75 46 45 44 43 41 37 32 25

D010 1 66 64 63 61 59 54 46 35

D015 1,5 100 97 94 92 89 80 69 53

D020 2 133 129 125 122 118 107 92 70

D030 3 192 187 181 177 171 155 133 102

D040 4 265 258 250 244 236 214 184 140

E005 0,5 28 26 25 25 23 21 18 15 12

E007 0,75 41 39 38 37 35 31 27 23 17

E010 1 55 52 51 49 46 41 36 31 23

E015 1,5 83 78 76 74 69 62 54 46 35

E020 2 110 104 102 99 92 83 72 61 47

E030 3 165 156 153 148 138 124 109 92 70

E040 4 220 208 204 198 184 166 145 122 93

F010 1 34 31 30 29 28 26 25 24 18 13

F015 1,5 54 50 48 46 44 42 40 38 29 20

F020 2 74 68 66 63 61 58 55 52 40 28

F030 3 107 99 96 92 88 84 80 75 58 40

F040 4 147 137 132 127 121 116 110 103 79 55

H015 1,5 36 34 33 32 32 29 27 16

H020 2 50 47 46 45 44 40 37 22

H030 3 71 68 66 65 63 58 51 32

H040 4 100 95 93 90 88 80 72 44

H055 5,5 136 129 126 123 120 110 98 60

EXA FP4 sorozatú csőbúvárszivattyúk jellemzői
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Teljesítmény
Feszült-

ség

Áram-

erősség
Vezeték keresztmetszet (mm2)

HP kW V A 1,5 2,5 4 6 10 16

1,5 1,1 400 2,9 317

2 1,5 400 3,8 245 407

3 2,2 400 5,9 169 280 449

4 3 400 7,6 118 196 314 468

5,5 4 400 9,3 91 152 243 363

7,5 5,5 400 12,3 70 116 185 276 472

10 7,5 400 16,3 52 86 138 206 352

12,5 9,2 400 20,0 43 72 115 171 292 453

15 11 400 23,8 36 60 96 144 245 381

17,5 13 400 27,7 - 51 82 123 209 325

Rézvezeték javasolt maximális hosszúsága 3 fázisú, direkt indítású motorokhoz (m)

Teljesítmény Feszültség Áramerősség Vezeték keresztmetszet (mm2)

HP kW V A 1,5 2,5 4 6 10

0,5 0,37 230 4,8 99 164 263 391

0,75 0,55 230 5,7 80 133 213 318

1 0,75 230 7,0 59 99 158 236 403

1,5 1,1 230 9,6 43 72 115 172 294

2 1,5 230 11,5 35 59 94 141 240

3 2,2 230 14,7 26 43 69 103 177

4 3 230 19,1 19 32 51 76 131

Rézvezeték javasolt maximális hosszúsága 1 fázisú, direkt indítású motorokhoz (m)
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elzáró szelep

tolózár

gömbcsap, golyóscsap

ferdeszelep

tűszelep

sarokszelep

visszacsapószelep

súlyterhelésű
visszacsapószelep

szennyfogó szűrő

rúgóterhelésű
visszacsapószelep

motoros szelep

mágnes  szelep

nyomásmérő

vízmennyiségmérő

szivattyú

nyomáscsökkentő légtelenítő

FR szivattyú
frekvenciaváltóval

ürítő

szűkítés

áramlási irány

T elem

sarok elem

P
nyomáskapcsoló

vízszűrő

légtartály

tömlőcsatlakozó

tömlőcsatlakozó dobozban

végelzárás

vízkivétel

hidrociklon

kőzetszűrő

K tápoldatozó

hőmérséklet érzékelő

spray szórófejek

hollandi kötés

turbinás szórófejek

rotátor szórófejek

Öntözőrendszer elemeinek jelölése

10.10 ÖNTÖZŐRENDSZER ELEMEINEK JELÖLÉSE
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10.11.  PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ AZ 

EZ PROTM JUNIOR VEZÉRLŐKHÖZ

Tulajdonságok
■ Lítium elemes védelem a program és óra tárolására. 

■ Signature kizárólagos Select&Adjust (Kiválaszt és Beállít) programozás.

■ Nem törlődő memória a program tárolására áramkimaradás esetére.

■ Programozható időtartam a zónák indítása között (1 sec és 30 perc között).

■ 3 független program. 

■ 3 indítási időpont programonként (9 teljes indítás).

■ Kezdési időpontok várakoztatása, öntözési idők automatikus megosztása.

■  3 időzítési lehetőség a növények talajának megfelelő öntözés végrehajtásához (a hét 

napjai, páros/páratlan, 1-30 napos periódus).

■  Szökőéveket figyelembe vevő automatika, ami minden negyedik évben február 29-ét is jelez. 

■  A vízmennyiség szabályozó csökkenti, vagy növeli a vízmennyiséget 0 és 200 % között.

■  Fejlett vízmennyiség beállítási lehetőség, mely az év minden hónapjára lehetővé teszi 

a vízmennyiség beállítását.

■  2 teszt lehetőség (kézzel beállított időtartam, vagy beállított program azonnali futtatás).

■ Programozható futási idők 1 perctől 1 óra 59 percig.

A programozás áttekintése
Az EZ Pro Junior készüléket hálózati feszültség alatt, vagy a két AA alkáli elem segítségé-

vel lehet programozni. Mielőtt a készüléket programozzuk, ajánlatos megismerni néhány 

általános iránymutatást:

■  Ha a folyadékkristályos kijelzőn villog egy szegmens, az azt jelenti, hogy azt a felhasz-

náló megváltoztathatja.

Idő, Dátum, Kezdési 
idő, Öntözési idő, 

Vízháztartás hónapja

Esőérzékelő aktív/
Esőérzékelő kikapcsolva

Nincs hálózati 
feszültség

 Alacsony 
elemfeszültség

Hibajelzés

V H K SZ CS P SZ

Zóna szám A hét napjai,
Öntözési napok

Év, Ciklus 
napok száma, 
Vízháztartás, Zóna 
szám

Időformátum

Program
jel A, B, C
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■  Ha a + vagy – gombokat használjuk, tartsuk őket 3 másodpercig lenyomva, ha gyors 

futtatást akarunk.

■  Programozás közben győződjünk meg arról, hogy a megfelelő betű van a kijelzőn, a 

program változásai a kijelzőn levő betűnek megfelelően következnek.

■  Nincs ENTER (beadás) billentyű. A billentyű lenyomások a tárcsa elfordításával au-

tomatikusan tárolódnak.

■  Ha egy program futása közben változtatjuk a programot, a program azonnal leáll. Az 

új program akkor indul újra, amikorra az be van állítva.

■ Ha nem fut program, a kijelző a pillanatnyi dátumot és időt mutatja.

■  Kézi üzemeltetés közben 5 másodperc késleltetés van az indulásig. Ez alatt az idő 

alatt megváltoztathatjuk a beállításokat. Minden változtatásnál további 5 másodperc 

késleltetés következik. 

■ A MANUAL, CYCLE tesztek csak a programtárcsa AUTO állásában működnek.

■  Miután a teszt lefutott, a szabályzó visszaáll az AUTO állapotra, és a következő időzí-

tett programot futtatja. 

■  A tesztek nem veszik figyelembe az esőérzékelő csatlakoztatást. Ezzel lehetővé válik az 

öntözés, vagy a program futtatása akkor is, ha a szenzor felfüggesztette a működést.

Az előlap kiosztása
Ha az előlapra tekintünk, látjuk a nagy kijelzőt, a 4 háromszög alakú gumigombot, egy 

nagy forgótárcsát, és két kisebb forgatógombot. A gumigombok feliratai: SELECT (kivá-

laszt) és ADJUST (beállít) és ezek alkotják SIGNATURE kizárólagos SELECT&ADJUST 

programozásának lényegét. A gombok + és – jellel vannak ellátva az éppen használt szeg-

mens növelésére, vagy csökkentésére. 

A SELECT&ADJUST rendszer azon az elven működik, hogy először kiválasztjuk, amit 

változtatni szeretnénk, majd beállítjuk azt az értékeket, amelyet megfelelőnek tartunk. 

Választó tárcsa

Program tárcsa

Üzemmód tárcsa
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Például, ha a 4. zónán akarunk futtatni 10 percet, ki kell választanunk a SELECT+- gomb-

bal az 4. zónát, ha a 4. zónán vagyunk az ADJUST+- billentyűket használva be kell állíta-

nunk a 10 perces futási időt.

Vannak példák, amikor vagy csak a SELECT, vagy csak az ADJUST gomb használata 

szükséges. Ezeket a vonatkozó fejezetekben ismertetjük.

Megjegyzés: A MODE kapcsolónak a PROGRAM állásban kell lennie.

Minden esetben, amikor a + vagy – gombot megnyomjuk, a kijelző növeli, vagy csök-

kenti az értéket. A gombok három másodperces folyamatos nyomása a kijelzőn az értékek 

gyors változását okozza.

Napi idő beállítása
Állítsuk a nagy forgókapcsolót TIME állásba. Nyomjuk meg a SELECT gombot az óra, 

perc, és a 12/24 óra módozat kiválasztásához. Nyomjuk meg az ADJUST gombot, hogy a 

helyes időt elérjük, vagy válasszunk a 12/24 órás kijelzés között. 

A napi dátum és a hét napjának beállítása
Állítsuk a nagy forgókapcsolót DATE állásba. Nyomjuk meg a SELECT gombot a nap, 

hónap, és év módozat kiválasztásához. Nyomjuk meg az ADJUST gombot, hogy a helyes 

dátumot elérjük. A hét napja automatikusan megjelenik a kijelzőn a napi idő beállítása 

után. Az EZ Pro Junior készülék a szökőéveket is figyelembe veszi.

Zónák és a hozzájuk tartozó futási idők kiválasztása
A futási idő határozza meg, hogy mennyi ideig tart a zónában az öntözés.

Állítsuk a nagy forgókapcsolót a ZONE/RUN TIME állásba. Fordítsuk a PROGRAM 

kapcsolót A, B vagy C helyzetbe. Nyomjuk meg a SELECT gombot, hogy kiválasszuk a 

kívánt zónát. Ha a zóna száma megjelent a kijelzőn, nyomjuk meg az ADJUST gombot és 

állítsuk be a hozzá tartozó futási időt. A futási idő 1 perc és 9 óra 59 perc közötti értékek-

re állítható be. Folytassuk a zónák kiválasztását és futási idejük beállítását, amíg minden 

kívánt zónát beállítottunk a kiválasztott programban.

Az utolsó zóna után, és az első zóna előtt, futási időösszegzés jelenik meg. Ez azért 

hasznos, mert meghatározható vele a teljes programozott futási idő. A kijelzőn megjele-

nik az ALL (összes) üzenet, és a teljes időtartam. A kijelzett idő a kiválasztott program 

összes teljes futási ideje. (100 % vízmennyiség) 

(Pl.: A programban van 5 perc futás az 1. zónában, 12 perc a 2 zónában és 6 perc a 4. zó-

nában, a kijelző 23 perc teljes futási időt mutat.)

Kezdési idők beállítása
A PROGRAM START TIMES (kezdési időpontok) az az időpont, amikor a program futása, 

az öntözés megkezdődik. Az EZ Pro Junior  készülék programonként 3 kezdést tesz lehetővé.

Állítsuk a nagy forgatógombot START TIMES helyzetbe. Nyomjuk meg a SELECT +- 

gombot a kívánt kezdési időpont kiválasztásához. (1, 2, 3) Nyomjuk meg az ADJUST 

+- gombot a program kezdési időpontjának beállításához. A zónák a programon belül (A, 
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B, C) a kezdési idő után sorszámuk alapján egymást követően indulnak. Nem lehetséges 

minden zónára egyedi kezdési idő megadása.

Kezdési idők átfedése
Az EZ Pro Junior készülék csúsztatja a kezdési időket, ha a másik programban az öntözési 

idők átfedik egymást. A következő öntözési zóna – beállított időponttól függetlenül - ak-

kor indul, ha az előző befejeződött.

A vízmennyiség % beállítása.
A százalékos vízmennyiség beállítása megváltoztatja a program futási idejét, a 0-200 % 

között bevitt százalékértéknek megfelelően. (vagyis pl. egy 10 perces futási időtartamot 

50 %-os vízmennyiség beállításánál 5 percig futtat.) Ez a képesség akkor hasznos, ha az 

időjárás változik. Ha szokatlanul száraz, megnövelhető a futási idő a programban szerep-

lő valamennyi zónában. A vízmennyiség % beállításával megváltoztatható egy érték, és 

a programban szereplő összes futási idő átállítódik. Ha a 24 órás futási időt túllépjük, a 

kijelzőn villog a „24 hr” jelzés.

Állítsuk a nagy forgókapcsolót % WATER BUDGET helyzetbe. A kijelzőn megjelenik a 

„%” jel, tudatva, hogy most a % WATER BUDGET beállításán dolgozunk. Nyomjuk meg 

az ADJUST+- gombot a kívánt százalékos mennyiség kiválasztására.

Ha a vízmennyiséget 110 %-ra, vagy nagyobbra állítjuk, az EZ Pro Junior készülék fe-

lére veszi a futási időt, hogy csökkentse a talaj felszínén a tócsásodást. Az adott program-

ban szereplő összes zóna futási idejének fele fog lefutni, majd ezt követően a zónák újra 

indulnak a második félidő teljesítésére.

Ne felejtsük el, hogy a % WATER BUDGET programozással változtatható. Ha A, B, vagy 

C, akkor 3 vízmennyiség értéket kell bevinnünk, ha minden programot változtatni akarunk.

Havi vízmennyiség beállítása (fejlett képesség)
Az EZ Pro Junior készülék lehetővé teszi a % WATER BUDGET havi beállítását is. Ez a 

lehetőség alkalmat ad arra, hogy havi bontásban állítsuk be a programot, így figyelembe 

véve az év folyamán a melegebb, szárazabb és hűvösebb, nedvesebb időjárást.

Állítsuk a nagy forgótárcsát a % WATER BUDGET állásba. Nyomjuk meg és tartsuk 

lenyomva  a SELECT + és SELECT - gombot 2 másodpercig. A SELECT +- gombokkal 

válaszuk ki a hónapokat 1-12 között. Használjuk a ADJUST+- gombot a kívánt százalé-

kos mennyiség beállítására 0-200 % között.  Ha nullát választunk, akkor abban a hónap-

ban nem lesz öntözés.

Öntözési terv beállítása
Gyors megjegyzés a tervezésről és az EZ Pro Junior -ról

■  WATER DAYS, öntözési napok: kiválasztható, melyik napokon akarunk öntözni (pl: 

csak hétfő, szerda, péntek).

■  ODD/EVEN (páros/páratlan) jelzi a szabályzónak, hogy a hónap páros vagy páratlan nap-

jain öntözzön. (pl. ha a „páratlan” beállítást választjuk, a készülék öntöz 31.-én és 1.-én is).
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■  INTERVAL (szünet) beállításnál minden x számú nap elteltével öntöz (1 és 

30 nap között) (pl. minden 3. napon, minden 10. napon, stb.) Ebben a beál-

lításban az „1” érték azt jelenti, hogy minden nap öntöz. Ha az „INTERVAL” 

(szünet) beállítást alkalmazzuk, megvan a lehetőségünk arra, hogy megad-

juk a készüléknek, melyik napon kezdje a programot. (max. 30 napra előre).

Megjegyzés: A MODE kapcsolónak „Program” állásban kell lennie a terv beállításához.

A kijelző az éppen beállított programot mutatja. (az alapállás mindig WATER DAYS /

öntözési napok/). A SELECT+- gombokkal lehet végig futni a programozási lehetősége-

ken, úgy, mint WATER DAYS, ODD/EVEN , INTERVAL és INTERVAL START DATE. 

Győződjünk meg róla, hogy a PROGRAM kapcsoló azon a programon áll, amelyet meg 

akarunk változtatni, (A, B, vagy C) és hogy meg akarjuk-e változtatni a jelenlegi progra-

mot. Miután vagy a SELECT, vagy az ADJUST gombot megnyomtuk, ki lehet választani 

a programozási opciót. A régit az új felülírja. A következők alapján könnyen programoz-

ható az öntözési terv:

Öntözési nap változat beállítása
Állítsuk a nagy forgatógombot PROGRAM állásba. Használjuk a SELECT+- gombokat, 

míg  esőcsepp jelek jelennek meg a hét napjai fölött. Nyomjuk meg az ADJUST+ gombot 

az öntözés napjának kiválasztásához, vagy az ADJUST- gombot a nem öntözéses napok-

hoz. Villogó nyíl jelenik meg a nap fölött, amit éppen beállítunk. Esőcseppek jelennek 

meg az öntözésre kiválasztott napok fölött. A nyíl jel automatikusan egy nappal jobbra 

mozdul minden ADJUST + vagy – megnyomásánál. Folytassuk a napok kiválasztását, 

amikor akarunk, vagy nem akarunk öntözni, amíg elfogy a 7 nap. 

Megjegyzés: A WATER DAYS (öntözéses napok) időzítés töröl minden más időzítést az 

adott programban.

Páros/páratlan nap időzítési program
Állítsuk a nagy forgatógombot SCHEDULE (időzítés) állásba. Az utolsó időzített prog-

ram megjelenik a kijelzőn.  A páros vagy páratlan napok beállításához nyomjuk meg a 

SELECT+- gombokat, amíg egy nyíl jelenik meg a kijelzőn a megfelelő időzítésnél (páros, 

vagy páratlan). Dátumot kell megadni a páros/páratlan napi öntözéshez. A SELECT +- 

gombok kiválasztó gombokként működnek, és a páros ill. páratlan között választanak.

Megjegyzés: Az ODD/EVEN (páros/páratlan) időzítés töröl minden más időzítést az 

adott programban.

A beállított  program megtekintése
Az aktuális program megtekintésére, állítsuk a MODE gombot PROGRAM állásba és 

fordítsuk a nagy forgógombot abba az állásba, amelyet meg akarunk nézni. (pl.: fordít-

suk a nagy forgókapcsolót a TIME (idő) helyzetbe, ha a szabályzón beállított időt akar-

juk ellenőrizni. Ha a különböző zónákat, vagy futási időket akarjuk megnézni, csak a 

SELECT+- (kiválaszt) gombot használjuk.
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Megjegyzés: Mivel programozási módban vagyunk, fennáll a lehetősége annak, hogy vé-

letlenül megváltoztassuk a programot.

A szelepek közötti várakozási időtartam beállítás
Az EZ Pro Junior készülékkel lehetséges az öntözési zónák indítása között várakozási 

időt beiktatni. Fordítsuk a nagy forgógombot az ZONE/RUN TIME állásba. Nyomjuk 

a SELECT+- (kiválaszt) gombokat együttesen, a „del” felírat megjelenéséig. Használjuk 

az ADJUST +- (beállít) gombokat  az időtartam (1 másodperc - 30 perc) beállítására. A 

beállított érték mindhárom (A, B, C) programban azonos lesz.

Esőkapcsoló kiiktatása
Az EZ Pro Junior készülékkel lehetséges az esőkapcsoló jelének figyelmen kívül hagyása. 

Fordítsuk a kis forgógombot AUTO állásba. Nyomjuk a SELECT+- (kiválaszt) gombo-

kat együttesen, a „sensor kikapcsolva” szimbólum villogó (a szimbólumot ide beszúrni) 

megjelenéséig. 

Bekapcsoláshoz ismételjük meg a fenti műveletsort. Az esőérzékelő jele mindaddig fi-

gyelmen kívül lesz hagyva, míg vissza nem kapcsoljuk.

A szabályzó kikapcsolása.
Fordítsuk a MODE gombot OFF állásba. Ezzel minden öntözési tevékenységet 

felfüggesztünk (beleértve a kézi vezérlési és teszt folyamatokat is). Az óra mutatja az időt, 

a dátumot, és a programok megmaradnak, amíg újra kívánjuk futtatni azokat. A progra-

mok újbóli futtatásához állítsuk a kapcsolót AUTO állásba. 

Megjegyzés: a készülék nem-felejtő memóriája energia nélkül is fenntartja a programot. 

Ha az áram kimaradt, az óra valósideje nem vész el, míg az elemek megfelelő feszültsé-

gűek. 

Fejlett képességek
Az EZ Pro Junior magában foglal 2 eljárást a szabályzó működésének ellenőrzésére, vagy 

pedig lehetővé teszi, hogy átugorjuk a programokat az azonnali öntözés megkezdésére. 

Megjegyzés: Minden teszteljárást a MODE kapcsoló AUTO állásában kell futtatni. Ez 

lehetővé teszi a szabályzó visszaállítását a kézi ill. teszt eljárás után az automatikus üzem-

állásba. Annak a lehetőségét is biztosítja, hogy el lehet menni a készüléktől a kézi, ill. 

teszteljárás befejezése után, és nem kell visszamenni a készüléket AUTO állásba helyezni. 

Minden kézi, ill. teszt eljárás figyelmen kívül hagyja a szenzor csatlakozást, Ezért lehet 

öntözni a kézi, ill. teszt eljárásokkal akkor is, ha a szenzor felfüggesztette az időzített 

programot.

Zóna futtatása kézi vezérléssel
Állítsuk a nagy kapcsolót MANUAL (kézi) állásba. A 01-es zóna és 00:10 perc villog (ez 

azt jelenti, hogy változtatható). Nyomjuk meg a SELECT+- (választ) gombokat a zóna 

számának kiválasztására, amit futtatni akarunk. Nyomjuk meg az ADJUST+- (beállít) 
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gombokat a futási idő beállítására a kiválasztott zónában. A szabályzó a zóna kezdése 

előtt 5 másodpercig késleltet.

Az EZ Pro Junior készülékben benne van a Signature-féle MANUAL lehetőség a kézi 

eljáráshoz. Ez a módszer lehetővé teszi az éppen futó zóna leállítását, és az azonnali to-

vábblépést bármely más kiválasztott zónára. Ha kézi eljárással akarunk futtatni egy zónát, 

akkor nyomjuk meg a SELECT+- gombokat az új zóna kiválasztásához. Az utolsónak 

bevitt futási idő megjelenik a kijelzőn. Nyomjuk meg az ADJUST+- gombokat az új futási 

időnek az új zónához való beállításához. (A vezérlő az öntözés kezdése előtt 5 másodper-

cig késleltet.)

Programciklus futtatása kézi vezérléssel
Állítsuk a nagy gombot CYCLE (ciklus) állásba. A jelenlegi program betűjele villog. Má-

sik programra történő átváltáshoz fordítsuk a PROGRAM kapcsolót a kívánt program-

hoz (A, B, vagy C). A szabályzó a kiválasztott program kezdése előtt 10 másodpercig 

késleltet. Miután lefutott, a szabályzó visszaáll az AUTO eljárásra.

Megjegyzés: A CYCLE a jelenlegi programot azonnal futtatja. Ebben a módban nem 

lehet módosításokat végezni.

Lehetséges hibák

Jelenség Hiba oka A hiba elhárítása

Egy vagy több
szelep nem működik.

1. Hibás solenoid
2.  A vezeték szakadt vagy 

nincs bekötve.
3.  A szelep átfolyás szabályzója 

teljesen le van zárva.
4. Alacsony vezeték 
keresztmetszet.

1-2.  Elektromos mérővel ellenőrizze a vezeték 
bekötését. Mérjen ellenálást a vezérlőtől és 
feszültséget a szoleonidon. Szakadás vagy 
21 V-nál kisebb feszült-ség esetén a rendszer 
nem működik.

3. Nyissa az átfolyásszabályzót.
4. Cseréljen vezetéket.

Egy vagy több szelep 
állandóan működik.

1. Szennyeződés került a 
szoleonidba.

2.  A szelepen található kézikar 
nyitott állásban van.

1.  Csavarja ki a szoleonidot a szelep-fedélből és 
tisztítsa ki a szelepülést. Használjon 80 mesh 
finomságú vízszűrőt.

2. Fordítsa zárt állásba a kézi kart.

A kijelző nem mutat semmit. 1. Nincs hálózati feszültség
2. A hátoldalon a kábel 
elmozdult.

1.  Ellenőrizze a hálózati csatlakozást, mérjen 
feszültséget a transzformátor kimenetén

2.  Ellenőrizze a kábelfej csatlakozását.

Az esőérzékelő nem tiltja le az 
öntözést.

Hibás bekötés, vagy a szelepek 
közös ágában történt bekötés 
esetén a vezér-lőben található 
áthidalást nem vették ki.

Ellenőrizze ellenállásmérővel az érzékelő 
állapotát. 
Vegye ki az áthidalást.

„M-X” jel látható kézi 
indításkor.

Hibás programozás. Nyomja meg a reset gombot. Ha nincs változás 
úgy nyomja a reset és a SELECT + gombot 
együttesen.

„C-X” jel látható a CYCLE 
program indításakor.

A MODE kapcsoló program 
állásban van.

Fordítsuk a kapcsolót AUTO állásba.

„ALL 24 HR” villog. Több mint 24 óra öntözési idő 
került beállításra.

Ellenőrizze az öntözési időket és a % WATER 
BUDGET beállítását.
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