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- Részletek a hidraulikus kos (vízikos) 

evolúciójából -



 Hidraulikus (korabeli irodalmakban hydraulikus) kos

vízikos, vízi kos, vízemelő kos, 

kosütéses szivattyú, vízcsapó szivattyú

 Angolul: 

Hydraulic Ram Pump, Hydrant, hydram

Többféle megnevezése 

használatos:



Egy korabeli (1910-es) irodalom 222. ábrája (168.o.)



Működési elve
Olyan periodikus üzemű (önvezérelt) víz(erő)gép, amely a

„szivattyútérben” áramló víztömeg mozgási energiáját

– annak hirtelen blokkolásával – részben lökéshullámmá

alakítva

(a hidraulikus sokk, vagy vízütés jelensége), a folyadék egy

részét – az ún. nyomótérben – magasabbra emeli.

A gép nem szivattyú – inkább „lökettyű”…

(P.Z. megjegyzése)

A beépített két – többnyire csapó, vagy tányérszelep –

el-vissza (régiesen „ide s’tova”), vagy íven történő mozgásától

eltekintve más (mechanikailag) mozgó alkatrésze, gépeleme

nincs.



 Ciklusonként újraépül a folyadék mozgási energiája 

(egy cikluson belül) 

 zár az indítószelep

 lökéshullám keletkezik

 nyit a nyomószelep

 a folyadék (egy része) magasabbra emelkedik

 nyomásesés

 nyit az indítószelep

 újra megindul a folyadék áramlása, és így tovább….



Elvi szerkezeti ábra

Egy modern (2008-as) irodalom 31. ábrája  (70.o.)

A vízütés, amely egyébként a csővezetékben történő folyadékáramlás egyik

legkárosabb jelensége, kerülendő. A szerkezet egy vízerő-, és egy vízemelő gép

megdöbbentően egyszerű és elegáns kettőse.



Technikatörténete dióhéjban

Feltalálását a francia Joseph Montgolfiére-hez kötik (1796).

Más feljegyzések szerint e vízgép egyszelepes, kézzel

működtetett változata már 1772-ben létezett

Nagy Britanniában (John Whitehurst révén);

Az áramló víz „erején” kívül más energiaforrásra (pl. villanyra)

nincs szükség – ez a körülmény napjainkban, a víz és az

energiaigények nagyléptékű növekedése korában kivételes;

A gép méretezéséhez kapcsolódó elméleti kutatások több

vonatkozásban ma sem zárultak le, pl. a beépítendő szelepek

anyaga, geometriája, stb. vonatkozásában.



Magyar mérnökök a vízikos történetében
(lásd az Irodalomjegyzéket)

 Pattantyús Ábrahám Géza (tanulmányok, könyvrészlet, 

1948-ban közös szabadalom Mazalán Pállal;

 Terplán Zénó;

 Árvai Lajos (a saját építésű vízikosával kapcsolatos 

tanulmányához 2014 óta nincs a neten hozzászólás).



A hatásfok értelmezése, valamint a vízemelő-kos

„menetábrája” és az indító-szelep előtti belső részben (a

„szivattyútérben” áramló víz nyomásváltozása az idő

függvényében. (Terplán Zénó doktori értekezéséből, 1950)



A hatásfok a hasznos 

teljesítmény és a bevezetett 

teljesítmény aránya:

H2 * V2 / H1 * V1 = η



A vízikos elvi felépítése egy másik irodalomból





A meghajtó vízoszlop (hajtóvíz-esés), és a megemelt (nyomó)

vízoszlop (szállítási) magasságának, valamint a hatásfoknak az

alakulása

I. 1910-es irodalomból (168.o.)



II. FAO anyagból (Table 26)



III. A 2008-as irodalomból (9. táblázat 70.o.)



A kosütéses „szivattyú” szerkezete a szaküzletekben kapható

szerelvényekből összeállítva (2008-as irodalom 32. ábrája)



Egy régi, és egy napjainkban (külföldön !) gyártott modern

hidraulikus kos fényképe





A hidraulikus kos problémakörével rokonítható

tudományos/technikai kutatási szakterületek:

 A kis tömegű, tehát kis tehetetlenségű (pl. ún. gumiajkas)

szelepek fejlesztése. A kis szeleptömeg a hidraulikus kos

percenkénti „lökésszámának”, így hasznos

teljesítményének növelhetőségével is – adott határokon

belül - összefüggésben van;

 A (víz/folyadék) – csővezeték ún. végelzáróinak, vagy

végcsappantyúinak, torlócsappantyúinak, valamint a

vízgépek üzemi jellemzőinek méréstechnikai fejlesztése.



 A víz/folyadék csővezetékeiben előálló lökéshullámok

elleni védelmi (elv, méretezés) módszerek, eszközök,

szerelvények fejlesztése (gondoljunk a modern

háztartásban működtetett gépek, eszközök – mosógép,

mosogatógép, vízmelegítők, mindenféle ínyencségekkel

ellátott zuhanykabinok, stb. – szélesedő választékára és

azok árára) ;

 A hidraulikus hajtásközvetítő rendszerek fejlesztése –

általában;

 Az esztergomi vár „reneszánsz vízgépe” elvének

rekonstrukciója (ágyúgolyók által keltett vízütés szerepének

újraértékelése)




