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LECHLER FÚVÓKÁK TARTÁLYOK ÉS BERENDEZÉSEK 
MOSÁSÁHOZ – GAZDASÁGOS, MEGBÍZHATÓ  
ÉS ÉVTIZEDEK ÓTA BEVÁLT

A Lechler a világ vezető fúvókagyártói közé tartozik. Több mint 135 éve járulunk hozzá  

a fúvókatechnika fejlődéséhez. Széleskörű fúvókatechnikai ismeretek,  

valamint az alkalmazástechnikai igények legmélyebb megértése képezik termékeink  

teljesítőképességének és megbízhatóságának alapját.

Optimalizált mosási folya-
matok

Világszerte vállalatok és 
szakterületek sokasága bízik 
a Lechler fúvókák tartály-, 
gép- és berendezésmosó 
hatásában.

Előnyök

�� A manuális mosás 
kockázatai, költségei, 
korlátai nem jelentkeznek.
�� A modern fúvókatechnika 
a mosófolyadékot  
takarékosan használja,  
és csökkenti az állásidőt.
�� A mosási folyamat  
üzemzavar-mentes, 
ismételhető és ellenőriz-
hető.

Új termékek
gyakorlatilag minden
alkalmazási területre

A Lechler mosófúvóka 
termékpalettája széles 
típus- és szerkezeti anyag-
választékkal szolgál.
A széles portfólió egyedülálló 
a piacon, és minden 
alkalmazásra megfelelő 
megoldást kínál.

Alacsony nyomáson,
magas mosóhatás

Kifinomult technológia segít 
abban, hogy a Lechler mosó-
fejei már alacsony nyomá-
son is magas mosóhatást 
fejtsenek ki. Ez energia-
megtakarítást jelent. A forgó 
mosófúvókák hajtását és 
kenését a mosófolyadék 
végzi, ezért nem igényelnek 
karbantartást és megbíz-
hatóak.

Illetékes forgalmazó
partnerek világszerte

Leányvállalatok
Magyarországon, az USA-
ban, Angliában, Indiában, 
Kínában, az ASEAN orszá-
gokban, Franciaországban, 
Belgiumban, Olaszország-
ban, Svédországban, Finnor-
szágban, Spanyolországban,  
és több mint 40 országban 
további képviseletek biztosít-
ják a Lechler jelenlétét az 
egész Földön.
Tudásunkkal segítünk mosá-
si problémája megoldásában, 
bárhol a világon.

Alkalmazási területek

�� Vegyipar
�� Élelmiszer-, italgyártás
�� Tartály- és  
berendezésgyártás
�� Szerszámgép-gyártás
�� Kozmetikai ipar
�� Gyógyszergyártás
�� Biotechnológia
�� Agrotechnika
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Egyedülálló
megoldások

Egyéni 
tanácsadás

Látványos mosási 
hatékonyság

Egyedülálló megoldások

A követelmények sokfélesége 
miatt tökéletes mosófúvóka 
nem létezik. Hosszú évek 
során számos speciális fúvókát 
fejlesztettünk különböző
célokra, ezáltal a világ leg-
nagyobb fúvókaválasztékát 
sikerült létrehoznunk.
Ezek közül sok a széria  
fúvóka, de léteznek egyedi
megoldások egészen  
különleges feladatokra is.

Látványos mosási
hatékonyság

A sokféle fúvóka közül  
kiválasztani az adott
feladathoz leginkább  
megfelelőt első látásra 
nem könnyű feladat. Ennek 
okán öt mosóhatékonysági 
osztályt határoztunk meg – az 
egyszerű öblítéstől az erősen 
tapadó szennyeződések 
eltávolításáig.  
Az egyes mosóhatékonysági 
osztályokon belül további 
segítség a tartályméret,  
és a javasolt üzemi nyomás, 
amivel gyorsan meg lehet 
találni az optimális fúvókát  
az Ön alkalmazásához.

Részletes leírás a  
mosóhatékonysági  
osztályokról a 18. oldalon 
található.

Egyéni tanácsadás

Igény esetén egyéni  
tanácsadással állunk  
rendelkezésére tartály- és
berendezésmosás témában,  
valamint megmutatjuk  
a lehetséges megoldási
lehetőségeket.
Vegye fel velünk a kapcsolatot, 
és találjuk meg együtt  
a legjobb lehetőségeket  
a leghatékonyabb mosáshoz.

A MEGFELELŐ
VÁLASZTÁS

HARTNÄCKIGER
SCHMUTZ

LEICHTE BIS MITTLERE
VERSCHMUTZUNGEN

SPÜLENReinigungse�zienzklasse 1

Reinigungse�zienzklasse 3

Reinigungse�zienzklasse 4

Reinigungse�zienzklasse 5

Reinigungse�zienzklasse 2

TARTALOM Oldal

Alkalmazások 4–5

Tervezési segédlet 6–18

1-es mosóhatékonysági 
osztály                     19

527-es típus 20

540-es típus 22

591-es típus 24

2-es mosóhatékonysági
osztály                     27

»PicoWhirly« 28

»MicroWhirly« 30

»MiniWhirly« 32

»PVDF MicroWhirly« 34

»NanoSpinner« 36

»MicroSpinner« 38

»MiniSpinner« 40

»Teflon® Whirly« 42

»PopUp Whirly« 44

3-as mosóhatékonysági 
osztály                                     47

»HygienicWhirly« 48

»Whirly« 50

»Gyro« 52

4-es mosóhatékonysági 
osztály 55

»XactClean® HP« 56

Forgásellenőrzés 59

»ACCUClean« 60

5-ös mosóhatékonysági 
osztály 63

»IntenseClean Hygienic« 5TA 64

»IntenseClean Hygienic« 5TB 66

»IntenseClean« 68

Forgásellenőrzés 70

Statikus mosófúvókák 71

490/491-es típus 72

524/525-ös típus 73

632/633-as típus 74

676-os típus 76

További fúvókák   78
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Minden esetre

A könnyen és nehezen eltávolítható szennyeződésekre  
– a Lechler minden típusú szennyeződésre megfelelő  
megoldást kínál.

CIP (Cleaning in Place) mosás

Majdnem mindegyik Lechler precíziós fúvóka, mely  
a tartály- és berendezés tisztítására szolgál,  
CIP mosásra alkalmas, és a munkafolyamat alatt is 
stabilan a tartályban maradhatnak.
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Higiénikus berendezésmosás

Nehéz mosási feladatok is problémamentesen megoldhatók 
Lechler fúvókákkal a különleges követelményeket igénylő 
iparágakban is, például az ital- és élelmiszergyártásban.

A megfelelő fúvókát minden tartályba

Széles termékkörünk minden alkalmazásra a megfelelő
fúvókaméretet nyújtja – a kémcsőtől kezdve a bioetanolgyártás
fermentáló tartályáig.
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① A mosástechnika alapjai

Tortadiagram

A tortadiagram illusztrálja a haté-
kony mosást befolyásoló négy fő 
mosótényező összhatását:

�� Vegyi hatás (mosófolyadék 
fajtája, koncentrációja)
�� Mechanikai hatás (mosó-
folyadék nyomásának 
súrlódása által kifejtett 
szennyeződés leválasztás)
�� Hőmérséklet hatása  
(melyen a mosás történik)
�� Mosási időtartam hatása  
(a mosási folyamat hossza)

Az egyes tényezők arányát a 
mosásnál változtatni lehet. Ebből 
figyelemreméltó megtakarítások 
adódhatnak.

2. ábra: A Lechler forgómosók erős mechanikai mosóhatást fejtenek ki. Ezáltal  a  
többi tényező aránya, valamint az ebből adódó költségek csökkennek.

1. ábra: Mosóhatások tortadiagramja a tényezők egyenlő aránya esetén: 
hőmérséklet, mosási idő, mosófolyadék, mechanikai hatás.

① A mosástechnika 
alapjai

 Tortadiagramok

 Költségcsökkentés 
hatékony 
mosási eljárással

② Lechler 
forgófejek 
mosási hatásai 
 
Mechanikus mosás

 Impakt erő

 Forgófejek és  
mosógömbök 
összehasonlítása

 Vegyi anyag és hőmérséklet 
hatása

 Habmosás fúvókákkal

 CIP- és SIP-mosás

Ennek alapján a mechanikai 
behatás arányának növelésével, 
csökkenthető a többi hatás
részaránya, tehát a hőmérsékle-
tet lehet redukálni, a mosó-
folyadékot lehet változtatni vagy 
csökkenthető a mosóeljárás  
időtartama. Ha nő a mechanikai 
hatás, a többi faktor részaránya 
csökkenthető.

Költségmegtakarítás hatékony 
mosóeljárással

A Lechler tartálymosó fúvókáit a 
különlegesen nagy mechanikai 
hatás elérésére fejlesztették ki.
Azok magas hatékonysága 
nyújt segítséget a folyamatosan  
jelentkező mosófolyadék- és 
energiaköltségek, illetve a mosási 
folyamat időigényének tartós 
csökkentésében.  
Következtetésképpen, egy fejlett 
fúvókatechnológiába történő 
egyszeri beruházás rövid időn 
belül megtérül.

③ Lechler forgómosók 
áttekintés

Működési elvek

Csatlakozási lehetőségek

Szerkezeti anyagok

Higiéniai követelmények

Kopás

Anyagminőségi bizonylatok

ATEX

④ Átváltási táblázatok

⑤ Mosóhatékonysági 
osztályok

AMIRE FIGYELNI KELL A TERVEZÉSNÉL
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5. ábra: A mosómechanizmusok: impakt erő és lemosó nyírőerő

② A Lechler forgófejek
 mosóhatása

Mechanikai mosás

A forgómosók a tartályok 
belső falát erős impakt  
erővel tisztítják. 
Ahhoz hogy ez megvalósul-
jon, lehetőleg nagy sebes-
séggel nagy cseppeket kell 
a tartály falához ütköztetnie. 
Erősen tapadó szennye-
ződések is eltávolíthatók így, 
melyeket a mosófolyadék 
önmagában nem old fel.  
A legfőbb befolyásoló  
tényezők a tartály falától 
való távolság és az üzemi 
nyomás.
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Tisztító hatás

Ha ez előbb említett ténye-
zők valamelyike túl magas, a 
folyadék túl kicsi cseppekre 
szakad, ezáltal impakt erejét 
elveszíti (ködképzés).
(3. és 4. ábra összehason-
lítása) 

Az ütközési erő mosóhatásán 
felül a tartályfalon lecsor-
gó folyadéknak is jelentős 
mosóhatása van.
Ha a képződő folyadékfilm 
elég vastag, a keletkező 
lemosó nyíróerő még a kö-
zepesen és kevésbé tapadó 
szennyeződést is eltávolítja. 
Ebben az esetben az árnyé-
kos területeken az impakt erő 
hatása nem érvényesül.
(5. ábra)

3. ábra:  
Forgómosó az ajánlott üzemi nyomáson

  4. ábra:  
Forgómosó túl nagy üzemi nyomáson
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Impakt ütközési erő

A folyadéksugár felületre 
történő ütközési ereje a mosó-
technikában jelentős szerepet 
játszik.  Az ütközési erő (F), 
mely a felületre hat és az 
ütközési felület (A) hányadosát 
nevezzük impakt erőnek (I).

Ezt a következő paraméte-
rek befolyásolják:
 

I=
 Ütközési erő     = F  N 

    Ütközési felület   A m2

AMIRE FIGYELNI KELL A TERVEZÉSNÉL
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MIN MAX
bar

MIN MAX
bar

MIN MAX
bar

l/min l/min

Ütközési felület és szórás-
szög (a)

Az ütközési felület a folyadék-
cseppek által érintett felület. 
Minél kisebb, annál nagyobb 
az impakt erő. Magas impakt 
erejű fúvókatípus például 
a tűsugár fúvóka és a kis 
szórásszögű lapossugár 
fúvókák. (6. ábra)

Térfogatáram (b)

A térfogatáram megnövelése 
egy nagyobb fúvóka alkal-
mazásával az impakt erő 

növekedését eredményezi, a 
többi paraméter (szórásszög, 
nyomás és közeg) változtatása 
nélkül. (6. ábra)

Nyomás

A statikus fúvókákkal  
ellentétben a forgó mosófú-
vókáknál a nyomás növelése 
nem növeli lineárisan az 
impakt erőt. A forgó mosófú-
vókáknál a nyomás általában 
növeli a forgás sebességét. 
Minél magasabb a forgás 
sebessége, annál inkább 

hajlamosabb kisebb cseppe-
ket produkálni (ködölni). 

Ez a hatás negatív irányba 
befolyásolja az impakt erőt. 
Ezért ajánlatos a Lechler forgó 
mosófúvókákat a kataló-
gusban szereplő javasolt 
üzemi nyomástartományban 
üzemeltetni.

6. ábra: 

Ausgangssituation Volumenstromerhöhung

MIN MAX
bar

MIN MAX
bar

l/min l/min

b) Nyomás, szórásszög (sugár alak) és távolság 
 állandó, térfogatáram változik

a) Nyomás és térfogatáram állandó, szórásszög (sugár 
alak) és távolság változik

 

Alaphelyzet Térfogatáram-növelés
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Forgó mosófúvókák és 
mosógömbök összehason-
lítása

Egyszerű felépítésüknél fogva 
a mosógömbök igen költség-
hatékonyak és üzembiztosak. 
Miközben a forgó mosók  
működésüknél fogva a tartály 
teljes belső falát beszórják 
legyező formában, a mosó-
gömbök tűsugarai csak
pontszerűen ütköznek a 
tartályfalnak. A maradék  

7. ábra: Statikus mosógömb és forgó mosófúvóka összehasonlítása

Vegyszer és hőmérséklet 
hatása

A mosófolyamatok 
többségében a vegyi 
mosóhatás jelen van.  
A szennyeződést a vegyszer 
vagy feloldja, vagy pedig 
csökkenti a szennyeződés 
tartály falához való tapadását.  
Magasabb hőmérséklet  
alkalmazása erősíti a vegyi 
hatást.

CIP- és SIP-mosás

A CIP-mosás (Cleaning in 
Place) az élelmiszer- és
gyógyszeriparban általános 
mosási metódussá  vált.  
Itt arról az eljárásról van szó, 
amelynél a mosó- és  
fertőtlenítő folyadék  
a mosófolyamat során  
a berendezésekben kering.  
A berendezésekbe beépített 
fúvókák szórják ezeket a 
folyadékokat, és a gyártási 
folyamat alatt is a helyükön 
maradnak, nem szükséges 
kiszerelni.

8. ábra: Habbal való mosás Lechler PVDF MicroWhirly fúvókával

felületet a lefolyó mosó-
folyadék által kifejtett lemosó 
nyíróerő tisztítja. (7. ábra).  
A mosógömbök folyadék 
igénye ezáltal jelentősen 
nagyobb a forgómosókhoz 
képest. A mosási folyamat 
időtartama pedig  
szennyeződéstől függően 
lényegesen hosszabb.

Fúvókás habbal mosás

A habos mosás elsősorban a 
vegyi mosóhatásra épül. Mivel 
a hab erősebben tapad a 
felülethez, hatékonyabb, mint 
a gyorsan lepergő mosó-
folyadék. Ennek megfelelően 
a mechanikus mosóhatás itt 
alárendelt szerepet játszik. 
Ebben az esetben a fúvóka 
feladata a mosóhab egyenle-
tes felvitele a felületre.  
A fúvóka kiválasztásában  
a hab típusa irányadó.

Mosógömb

Forgó mosófúvóka

 

A mosóhatások tortadiag-
ramjának megfelelő kom-
binálása megbízható és 
reprodukálható mosófolyama-
tot eredményez. Majdnem az 
összes Lechler forgó mosófú-
vóka és statikus mosógömb 
alkalmas CIP-mosásra.

Amikor a CIP-mosás után a 
sterilizáció forróvízzel vagy 
gőzzel történik, akkor SIP 
tisztításról beszélünk. (Sterili-
sation in Place).
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Statikus

A statikus mosógömbök nem 
forognak, ezért sokkal na-
gyobb folyadékmennyiséget 
igényelnek. Ezeket leginkább 
a tartályok öblítésére hasz-
nálják.
Beszerzési áruk alacsony és 
nagyon üzembiztosak, prob-
lémamentesek.

Szabadon forgó

A tisztító folyadék hajtja meg 
a szórófejet a fúvókák külön-
leges kialakításának köszön-
hetően. A gyorsan ismétlődő 
ütések feloldják a szennye-
ződést és lemossák azt a 
tartály belső felületéről. Ez 
csökkentett nyomás mellett 
is optimális hatást eredmé-
nyez kicsi és közepes méretű 
tartályok esetén is.

Ellenőrzötten forgó

A forgófejet a folyadék hajtja. 
Lassító hajtóműves turbina 
kereket, vagy egy hidraulikus 
féket alkalmaznak ezekben  
a fejekben a forgás  
ellenőrzésére (túlforgás  
megakadályozása). Ezáltal 
a fordulatszám nagyobb 
nyomás esetén is egy op-
timális tartományban marad. 
A képzett cseppek nagyobb 
méretűek, ezáltal nagyobb 
sebességgel  
ütköznek a tartály falával.  
Így ezek a forgófejek még 
nagyobb impakt erőt fejtenek 
ki. 

Kéttengelyes vezérlésű

A mosófolyadék egy turbina 
segítségével egy hajtóművet 
hajt meg, ezáltal a szórófej 
két tengely körül forog.
A mosófejre szerelt
koncentrált sugarú  fúvókák 
erős folyadéksugarat  
képeznek. Ezek a koncentrált 
sugarak egy szóróciklus alatt 
egy előprogramozott,  
modellezett osztásban az 
egész belső tartályfelületet 
végig pásztázzák. Ennél a 
mosásnál szükséges egy 
minimum szórásidőt  
figyelembe venni, ami alatt  
az egész felületet beterí-
ti. Ezek a típusok érik el a 
legnagyobb folyadéksugár-
nyomást, emiatt ideálisak 
a nagy tartályok mosására, 
illetve a legnehezebb mosási 
feladatok megoldására.

③ Lechler tartálymosó fúvókák alaptípusai 

Működési elvek

AMIRE FIGYELNI KELL A TERVEZÉSNÉL
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Csatlakozási lehetőségek

A forgó mosófejek és az ellátó vezetékek csatlakoztatásához  
a Lechler különböző lehetőségeket kínál:

Menetes

A legtöbb fúvóka belső
menettel rendelkezik, amellyel 
a cső külső menetére lehet 
felcsavarozni a mosófejet.

Sasszeges

A higiéniai szempontból ér-
zékeny helyekre legtöbbször 
menet nélküli csatlakozást
részesítenek előnyben a 
felhasználók. Ilyenkor a sima 
egyenes csővégre húzzák fel 
a mosófejet, és egy horizon-
tális furaton keresztül sas- 
szeggel vagy rugós csappal 
rögzítik azt.

Tri-Clamp (karimás)

Az élelmiszeriparban és ital-
gyártásnál gyakran  
használnak Tri-Clamp  
csőkötést. Néhány forgó 
mosófej rendelkezik ilyen  
speciális kompatibilis  
csatlakozással.

Hegtoldatos

Igény esetén majdnem 
minden mosófej elérhető 
hegtoldatos kivitelben.  
Ezek különösen olyan 
alkalmazásokhoz  kiválóak, 
ahol figyelembe kell venni az 
egészségügyi követelménye-
ket. További információért 
forduljanak bizalommal  
a forgalmazóhoz.
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Anyagvizsgálati igazolás

Az anyagvizsgálati igazolás 
kiállítása 10204 DIN EN 
szerint a Lechler csaknem 
összes precíziós tartály- és
berendezésmosó fúvókáira 
igény esetén lehetséges.
 

Kopás

A fúvókakopás alapvetően 
függ az alkalmazási körülmé-
nyektől.

A kopás veszélye a forgó 
mosófejeknél a csapágya-
zásoknál a legnagyobb.

A következő alkalmazási felté-
telek gyorsítják a kopást:

Higiéniai követelmények

 
Csaknem minden Lechler 
tartály- és berendezésmosó 
fúvóka annak megfelelően 
van kialakítva, hogy a magas 
higiéniai követelményeknek 
megfeleljen.

Ez tükröződik például az ön-
tisztító funkcióban, a holttér-
mentes belső kialakításban, 
valamint a szükségtelen rések 
és élek nélküli külső meg-
jelenésben a minimális felületi 
érdességet figyelembe véve.

ATEX

A robbanás- 
veszélyes  
környezetben  
történő  
alkalmazásokhoz a

Lechler külön ajánl erre a célra  
tervezett típusokat. Néhány típus-
nak van ATEX engedélye, melyet 
egy független, külső igazolóhely 
állít ki.

A termékoldalakon az egyes
termék azzal a logóval van
megjelölve, mely szervezet 
előírásának megfelel.  

AMIRE A TERVEZÉSNÉL ÜGYELNI KELL

Szerkezeti anyagok

 A Lechler tartály- és beren-
dezésmosó precíziós fúvókái 
rendkívül magas minőségű 
szerkezeti anyagokból
készülnek, melyek igazodnak 
a magas követelményekhez, 
úgymint a vegyi anyagokhoz 
és magas hőmérséklethez. 
A szerkezeti anyagok széles 
választéka – pl. saválló acél 
AISI 316L, PVDF, PEEK  vagy  
PTFE –  lehetővé teszik az 
adott alkalmazás és mű-
ködési kondíciók feltételeihez 
szabott fúvóka kiválasztását. 
Továbbá a forgófejeknél alkal-
mazott anyagok kopásállósá-
ga igen magas.

Hogy mely fúvókatípus milyen 
anyagból áll rendelkezésre, az 
egyes termékek katalógusol-
dalain megtalálható.

Az anyag- és kopásálló 
képesség mellett, a szerkezeti 
anyagoknak élelmiszerbiz-
tosnak is kell lenniük ahhoz, 
hogy alkalmazhatók legyenek 
ital-, élelmiszer- és gyógysze-
riparban. területén. Alkalma-
zási területenként különböző 
előírásoknak kell megfelelniük 
a szerkezeti anyagoknak.

A Lechler precíziós tartály- és 
berendezésmosó fúvókáinál 
alkalmazott anyagok többsé-
ge megfelel az FDA köve-

telményeknek vagy konform 
az 1935/2004/EK sz. rendelet 
utasításaival.

További információk ebben  
a kérdésben az egyes  
termékoldalakon találhatók.

Food and Drug Administration 
(FDA) egy USA-beli

élelmiszer 
felügyeleti és 
gyógyszer 
engedélyezési 
hatóság.

Ezen felül a  Lechler a legma-
gasabb higiéniai követelmé-
nyeknek megfelelő, bevizsgált 
fúvókatípusokat is nyújt. 
A »Teflon® Whirly« és az  
527-es széria például rendel-
kezik a 3-A bizonylattal.

3-A® Sanitary 
Symbol Council 
Administrative 
Council for 
Spray Cleaning 
Devices (78-01)

A 3-A® hatóság egy USA-beli 
szervezet, mely a részegysé-
gek tisztíthatóságára kritéri-

Az Európai Par-
lament 1935/
2004 sz.  
előírása azokra 
az anyagokra és 

tárgyakra, melyek élelmi- 
szerekkel érintkezhetnek.

A termékoldalakon az 
egyes termék azzal a 
logóval van megjelölve, 
mely szervezet előírásának 
megfelel.  

umokat állított fel a tej- és 
élelmiszeriparban alkalmazott 
berendezésekkel szemben. A 
részegységeket és a beren-
dezéseket alaposan meg-
vizsgálják, hogy kórokozók 
megtapadhatnak-e, illetve a 
meglévő szennyeződéseket el 
lehet-e távolítani a felületükről.

Csak akkor adható ki a 
tanúsítvány, ha a megvizsgált 
elemek, berendezések 
könnyen tisztíthatók vagy a 
szennyeződés a felületükön 
egyáltalán nem tapad meg.

European  
Hygienic  
Engineering and 
Design Group.  
Az EHEDG
szintén a 

berendezések higiénikus 
kialakítását vizsgálja és igazol-
ja. Eljárása hasonló mint  a 
3-A®-nak. A »HygienicWhirly« 
Lechler szériát az EHEDG 
vizsgálta és igazolta.
A termékoldalakon az 
egyes termék azzal a 
logóval van megjelölve, 
mely szervezet előírásának 
megfelel.  

�� A folyadékok szilárdanyag 
tartalma, valamint a  
részecskék keménysége
�� Vegyileg agresszív  
környezetben való  
alkalmazás 
�� Vegyileg agresszív  
anyagokkal történő érint-
kezés
�� Fúvókák üzemeltetése  
az ajánlott nyomás- vagy 
hőmérséklettartományon 
felül.
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④ Átváltási táblázatok

Egység

Átszámítás

bar Pascal
[Pa] = N/m2 psi lb/sq ft

1 bar 1 1·105 14,5 2089

1 Pascal [Pa] 1·10-5 1 14,5·10-5 0,0209

1 psi 0,06895 6895 1 144

1lb/sq ft 0,479·10-3 47,9 6,94·10-3 1

V̇   w =
 V̇   Fl                       X

V̇   w = Térfogatáram (víz esetén) [l/min, l/h]

V̇   Fl =
 
V̇   w                   = V̇   w· X                     

V̇   Fl = A folyadék térfogatárama, melynek 
sűrűsége 1-től eltér

X =        X =  Multiplikátor 
ρ = Sűrűség [kg/m3]

ρFl

X
500 600 700 800 900 1000 1100 1200

1,41 1,29 1,20 1,12 1,06 1,0 0,95 0,91

ρFl

X
1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

0,88 0,85 0,82 0,79 0,77 0,75 0,73 0,71

Érvényes
egyanyagos fúvókára 
és forgó mosófejekre 
(kivéve axiális telikúp 

fúvókák)

V̇  2 =                 · V̇  1 [l/min]
            

         

Összefüggés az adott és
keresett nyomás -

térfogatáram között

p2 =                 · p1 [bar]
            

         

Érvényes axiális telikúp 
fúvókákra

V̇  2 =                 · V̇  1 [l/min]
            

         

p2 =                 · p1 [bar]
            

         

Egység

Átszámítás

l/min l/s m3/h US gal/
min

Imp. gal/
min

1 l/s 60 1 3,6 15,85 13,20

1 l/min 1 0,01667 0,06 0,2642 0,22

1 m3/h 16,67 0,28 1 4,40 3,66

1 US gal./min 3,785 0,0631 0,227 1 0,8327

1 Imp. gal./min 4,546 0,076 0,273 1,201 1

Egység

Átszámítás

I m3 Imp. gal US gal

1 l (1 dm3) 1 1·10-3 0,22 0,264

1 m3 1000 1 220 264,2

1 Imp. gallon 4,546 4,546·10-3 1 1,201

1 US gallon 3,785 3,785·10-3 0,8327 1

p Nyomás ρ Sűrűség változása

p/V̇    Nyomás/Térfogatáram

Ebben a katalógusban szereplő összes térfogatáram 
adat vízzel való mérésen alapul, és figyelembe veszi 
a különböző fúvókakonstrukciók egyedi áramlási 
viszonyait.

V̇    Térfogatáram

V Térfogat

ρw
ρFl

√

p2
p1

√

ρw
ρFl

√

V̇  2

V̇  1
(  )

2

V̇  2

V̇  1
(  )

2,5

p2

p1
( )

0,4

T
er

ve
zé

si
 s

eg
éd

le
t



14

Fúvóka kiválasztása

Hogy az adott feladathoz melyik a megfelelő 
Lechler forgómosó vagy statikus mosógömb, 
azt elsődlegesen a szennyeződés fajtája, vala-
mint a tartály átmérője határozza meg. Ezekhez 
további információkat a termékoldalakon talál.  
A tisztítandó tartály belső átmérőjének kisebb-
nek kell lennie, mint a segédletben az adott tí-
pusnál feltüntetett maximális tartályátmérő. 

Töltöttségi szint

A gyártás alatt a fúvóka lehetőleg ne érintkez-
zen a termékkel. Ezért a fúvóka elhelyezése a 
maximális tartályszint felett kell hogy legyen.

Szivattyú és csővezeték

A csővezeték méretezésénél a szükséges tér-
fogatáram az irányadó, és úgy kell az átmérőt 
meghatározni, hogy a nyomásesés a cső-
vezeték-rendszerben lehetőleg csekély legyen. 
A szükséges statikus nyomásnak közvetlenül a 
fúvóka előtt kell meglennie. A szivattyú teljesít-
ményét ennek megfelelően kell megválasztani.

Elrendezés

A fúvókát lehetőleg a tartály felső részében kell 
elhelyezni. Irányérték:

Figyelmebe kell még venni, hogy a tartályfedél 
megfelelő mennyiségű mosófolyadékot kapjon.

HFúvóka = 1/3 · HTartály

Tartályleeresztés

A tartály leeresztő 
nyílását úgy kell
méretezni, hogy a 
mosás ideje alatt a 
tartály alján ne alakul-
hasson ki folyadéktükör.
(Irányértékeket a
táblázat mutat.)

1" 23 l/min
1 1/2" 50 l/min
2" 87 l/min
2 1/2" 132 l/min
3" 190 l/min
4" 330 l/min

AMIRE A TERVEZÉSNÉL ÜGYELNI KELL
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A fúvókák száma

Nagyobb tartályok, valamint összetett beren-
dezések tisztításánál gyakran szükséges több 
fúvóka alkalmazása. A fúvókák elhelyezésénél 
arra kell ügyelni, hogy a szórási tartományok 
átfedjék egymást. Ezzel biztosítható, hogy ne 
maradjanak szórási sugarak által érintetlen mo-
sandó felületek.

Szórási árnyékok elkerülése

Belső akadályok, mint pl. keverők, terelő leme-
zek, vagy belső csövek megakadályozhatják, 
hogy bizonyos felületeket ne érjen folyadéksu-
gár. Az impakt erő lemosó hatása itt nem tud 
érvényesülni.  Ezért szükség lehet több fúvóka 
alkalmazására. A fúvókák számát és elhelyezé-
sét itt úgy kell megválasztani, hogy a lehetséges 
szórási árnyékokat a fúvókák teljes mértékben, 
kölcsönösen lefedjék. 
Kiegészítésképpen a szórási árnyékokban kép-
ződő szennyeződés maradványokat statikus 
mosógömbök is megtisztíthatják a nehezen el-
érhető helyeket.
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A TÖKÉLETESEN MEGBÍZHATÓ TERVEZÉS
TankClean szimulációs szoftver

A hatékony tartálymosás megtervezése nagy kihívást jelent minden tervező számára. Sok tartályban előfordulhat keverő, terelőlemez 
és más beépített akadály, melyek a mosósugarat leárnyékolhatják. Kérdés, hogy ezen körülmények között a kiválasztott tartálymosó 
fúvókák a tartály belső falának egész felületét el tudják-e érni. Ennek megállapítása csupán szemrevételezéssel nem lehetséges.

Újonnan kifejlesztett és egyedülálló  TankClean szoftverünk támogatja vevőinket a tökéletes tartálymosás megtervezésében.  
Ehhez a szoftverben leképezzük a tartály geometriáját, továbbá szimuláljuk a mosási folyamatot.  
Az összes Lechler tartálymosó fúvóka típus virtuális működtetése lehetséges, kezdve a mosógömböktől egészen a pontsugár 
fúvókás mosófejig. Az eredményről videós vagy PDF formátumú dokumentációt kap. Ez a „TankClean“ szimuláció már az új tartály 
tervezési fázisában szilárd alapot jelent  egy optimális tartálymosás kialakításához, továbbá a már meglévő tartálymosási folyamatok 
optimalizálásában is segítséget nyújthat.

Használja ki egyedülálló szolgáltatásunkat

Biztonságos tervezés 
Új tartályok tervezésénél

Folyamat optimalizálás 
Meglévő mosási folyamatok optimalizálása

Folyamat biztonság 
Egyedi megoldásjavaslatok a szimuláció segítségével

Költség- és időmegtakarítás 
A szimuláció segítségével már a tervezési fázisban elkerülhetők a tervezési hibák. Ezenkívül költség, valamint 
időrabló, hosszadalmas működési próbák takaríthatók meg.

Videó a működésről

Szkennelje be a QR kódot
a szoftver rövid
ismertetéséhez!
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A tartálygeometria és a beépített  
alkatrészek egyéni illesztése 
  

A megfelelő tartálymosó  
kiválasztása

A mosófolyamat valósághű
szimulálása

A szimulációs eredmények
dokumentálása, benne további  
tervezési segédlet

Hívjon minket

Érdekli Önt a TankClean tartálymosó szimulációs
program? Hívja a HENNLICH Ipartechnika Kft.
munkatársait, szívesen segítünk tartálymosással
kapcsolatos problémája megoldásában.
+36 76 509 655 / 22 mellék | fuvokatechnika@hennlich.hu

... !
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AMIRE A TERVEZÉSNÉL ÜGYELNI KELL

⑤ Mosóhatékonysági 
osztályok

A Lechler precíziós
tartály- és berendezésmosó
fúvókáit mosóhatékonysági
osztályokba soroltuk.

Az 1-5-ig terjedő osztálybe-
osztás a felhasználó részére
megkönnyíti a fúvóka
kiválasztást. Ezen osztályok
segítségével minden  
alkalmazáshoz meg lehet 
találni a megfelelő fúvókát.

Minden Lechler fúvókát 
beosztottunk egy 
mosóhatékony sági osztály-
ba, ami megfelel egy adott 
mosási feladatnak.

Először is a mosóhatékony-
sági osztályokat a szennye-
ződés fajtája - öblíthető, 
könnyű és közepes vagy 
erősen tapadó szennyeződés 
- szerint állapítottuk meg. 
Általában több osztály is 
alkalmas egy adott szennye-
ződés fajtának hatékony 
mosására. Nem lehetséges, 
illetve nem célszerű ponto-
san meghatározni egy 
szennyeződés fajtához 
javasolt fúvókatípust, hiszen 
nagyon sokféle alkalmazás 
létezik. Az adatok javaslato-
kat tartalmaznak, amelyek 
megkönnyítik a megfelelő 
fúvóka kiválasztását.

Amennyiben például egy
tartály falát porszerű, nem
tapadó szennyeződéstől kell
megtisztítani, akkor a 
mosási feladat öblítés.
Erre alkalmasak az 1-es 
mosóhatékonysági osztály 
fúvókái, például egy statikus 
mosógömb vagy egy 2-es 
mosóhatékonysági osztályú 
fúvóka, pl. egy »MicroWhirly« 
vagy »Mini Spinner« típus.

Következő lépésben az adott 
fúvókatípus lehetséges 
maximális tartályátmérőjét, 
és a térfogatáramát kell 
figyelembe venni. Amennyi- 
ben a fent említett két 
alaptípus közül az olcsóbbat 
kell választani, akkor a 
mosógömb jöhet szóba. 
Amennyiben a költségtakaré-
kosabb üzemeltetés a cél, 
például a drága mosófolya-
dék miatt, akkor a
»MicroSpinner« vagy a 
»MiniSpinner« típust 
érdemes választani.

Azonban az is lehetséges, 
hogy egy nagyon nagymére-
tű tartálynál az egyik 
mosóhatékonysági osztály 
sem tartalmazza a megfelelő 
fúvókát első látásra. 
Ezt az adott mosóhatékony-
sági osztályok áttekintő
összefoglaló oldalán
ellenőrizhetjük. Ez alapján 
azonnal felismerhető, hogy 
az adott osztályban van-e 
megfelelő fúvókatípus az 
adott tartályátmérőhöz.  
Amennyiben megállapítható, 
hogy nincs javasolt fúvóka 
típus az adott tartályátmérő-
höz, a következő lehetősé-
gek állnak fenn:
 
�� Több fúvókát helyezünk el 
a tartályban úgy, hogy a 
távolság a fúvóka és a 
tartály fala között az 
ajánlott méreteken belül 
legyen. 
�� A mosóhatékonysági 
osztályok áttekintő oldalain 
olyan fúvókatípust 
keresünk, amely az adott 
tartályátmérőhöz  
megfelelő.

Statikus mosófúvókák

A fent leírt osztályokon kívül vannak még további 
statikus fúvókák, melyek a katalógus végén  
találhatók, például lapossugár és telikúp fúvókák.  
Ezeket arra lehet használni, hogy szórási  
árnyékokat vagy erősen tapadó szennyeződéseket 
célzottan mossunk le.

1-es mosóhatékonysági osztály ÖBLÍTÉS

KÖNNYŰ ÉS KÖZE-
PES SZENNYEZŐDÉS

ERŐSEN TAPADÓ SZENNYE-
ZŐDÉS

2-es mosóhatékonysági osztály

3-as mosóhatékonysági osztály

4-es mosóhatékonysági osztály

5-ös mosóhatékonysági osztály


