
ÖRVÉNYKAMRA VISSZACSATOLÁSSAL

Az örvénykamra legelterjedtebb kialakítását a „Ranque-Hilsch vortex tube” néven, vagy „örvénycső”
néven ismert  berendezésekben találhatjuk.  Ezek az  örvénykamrák arra  szolgálnak,  hogy a beömlő
fúvókában a 2-10 bar nyomású sűrített levegővel keltett örvény segítségével létrehozzanak hideg és
meleg  levegő  frakciót.  A hideg levegő  a  hosszanti  forgástengely  tengelyvonalában  vezethető  ki  a
környezetbe,  míg  a  mennyiségében  kisebb  meleg  levegő  az  örvénycső  fojtószelepén  át  távozik  a
környezetbe. Igény szerint a meleg, vagy a hideg levegősugarat hűtésre, vagy fűtésre használják. Az
eszköz előnye az egyszerűsége, olcsósága. Hátránya a rossz hatásfoka. 

Az Örvénykamra visszacsatolással (ÖV) abban különbözik a fenti hagyományos eszközöktől, hogy
az  intenzívebb  örvénylés  elérése  érdekében  az  örvény  leggyorsabban  forgó  részét  megcsapolva  a
visszacsatoló  csatorna  segítségével  a  szabad  örvénylés  kezdetéhez  (legnagyobb  átmérő)  vezetjük.
Ezzel a szabad örvény szakaszt megkerülve a levegősugár gyorsítja az őt létrehozó örvénylést.  Ez a
pozitív  visszacsatolás  jól  ismert  az  elektronikában.  Esetünkben  a  megvalósult  „felgerjedés”
következtében legalább a hangsebesség 5-6 szorosa is létrejött a labor kísérletek során. A fenti képen
látható sárgaréz csatorna belső fala kierodálódott, és a torlónyomással leolvasztott sárgaréz részecskék
a nagy kamra belső palástjára hegedtek. A bevonat jellege hasonlít a plazmaszóráshoz. 

4  bar  nyomású,  20  C  fokos  munkalevegővel  elértük,  hogy  a  visszacsatoló  csatorna  falából
sárgaréz cseppek váltak le, és azok a centrifugális erőtér hatására a kamra falára hegedtek. 

Ez csak úgy jöhetett  létre,  ha a  csatornában a levegőáram torló  nyomása,  torlóponti  hőmérséklete
jelentősen meghaladta a sárgaréz 1050  oC olvadáspontját.  Ez a hangsebesség többszörösével mozgó
levegősugár nem hasonlítható a Laval toldatban elért eredményhez, mivel itt nem a kicsi ellennyomás
biztosítja  a  hangsebesség  fölé  történő  gyorsulást,  hanem  a  visszacsatolásból  adódó  energia
koncentráció. Az ismert Laval toldatban nem nő a torló nyomás és a torlóponti hőmérséklet. Az ÖV
esetében  mind  a  torló  nyomás,  mind  a  torlóponti  hőmérséklet  is  jelentősen  megnőtt.  Megfelelő
méréstechnika hiányában nem tudtunk közegsebességet és statikus nyomást mérni, csupán a létrejött
erózió  és  a  beolvadt  fémcseppek  jellemzői  alapján  határoztuk  meg  az  elért  légáram-sebesség
legalacsonyabb  valószínű  értékét.  Az  örvénycső  belső  falán,  ahol  az  örvény  maximális  sebessége
megvalósul, fém oxid por lerakódást is találtunk, ami könnyen letörölhető volt a felületről.  

A mellékelt galériában mutatunk néhány jellemző részletet.
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ALKALMAZÁSOK

• Gáz szeparálás. A jelentősen megnövelt örvénylési sebesség egyben az áramló részecskékre 
ható centrifugális gyorsulási erőteret is növeli, amely a sűrűség alapján történő szeparálás idejét
és intenzitását is nagyságrendekkel javítja. A kialakítás a szeparálás jellegétől függ, ezért itt 
nem részletezzük.

• Szilárd részecskék osztályozása, gyűjtése. A gáz hangsebessége többszörösére gyorsított 
szilárd, illetve cseppfolyós részecskék gyűjtő csapdába történő becsapódása a leadott mozgási 
energia függvényében különböző lesz, ezért a begyűjtés során is elkülöníthetőek a részecskék.

• Nehezen keveredő  / vegyülő anyagok kezelése.  A fizikai, vagy kémiai folyamatok akkor is 
megvalósíthatók, amikor a frakcionálódás korábban problémát okozott.

• Bevonatok készítése szobahőmérsékleten, vagy hűtve. Melegre érzékeny anyagok is 
bevonhatók tényleges fémes réteggel, illetve gázdiffúzió is könnyebben megvalósítható.

• Ionizált állapot létrehozása és fenntartása. 

A fenti alkalmazások további fejlesztést tesznek szükségessé, amely nem része a jelen ismertetőnk. 
Csak az alkalmazási lehetőségeket  kívántuk érzékeltetni. 

Az örvénykamra visszacsatolással szabadalom egy átfogó oltalmat biztosít, amely a további 
származtatások, illetve változatok esetén védelmet nyújthat a felhasználóknak.

A szabadalmi leírás a HU  230 207 szabadalmi okirat számon, illetve a P1200391 lajstromszámon 
tekinthető meg.

További oltalom: HU U1700040

További információ kérhető: 

Dr. Magai István 

+36 20 949 1757

istvan@magai.eu

www.magai.eu

melléklet: Galéria
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Erózió és anyag átrakódás a nagy sebességű áramlás torló nyomása és kinetikus 
hőmérséklete következtében 
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