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VENTURI-SZIVATTYÚ

vagy más néven sugárszivattyú. 

Az áramló hajtóközeg beszívja és magával ragadja a szállítandó 
közeget. Ezzel a módszerrel történik pl. a vízművekben a fertőt-
lenítést szolgáló klóradagolás, de a karburátor működése is ezen 
az elven alapszik.

FORRÁS
La Houille Blanche, Grenoble, 1950.

http://www.venturi.asso.fr/dossier%20de%20presse1.htm

Venturit a hidraulikusok 
elsősorban Mémoire sur la 
transmission latérale du mou-
vement dous les fluides mun-
kája kapcsán ismerik, amelyet 
a XVIII. század végén franciául publikált. Ez a mű főként azt tár-
gyalja, amit az utókor Venturi-hatásként ismer, részletezve benne 
azt a kutatómunkát, amelyet a szerző erre a jelenségre fordított, 
amelyet már ismertek ugyan, de nem tanulmányoztak az idáig 
olyan mélyen.

Az 1818 és 1822 közötti időszakban ugyancsak ő rendezte saj-
tó alá Galilei munkáit is Memorie e lettere inedite finora o diperse 
di Galileo Galilei címmel.

Reggióban, 1822-ben halt meg, miután az Itáliai Királyság ber-
ni ügyvivői tisztjét 12 éven át betöltötte.

NEVÉT VISELI
VENTURI-CSŐ

Egy konfúzor és egy 
diffúzor egymás után kap-
csolásával ún. Venturi-csö-
vet kapunk, mely a szűk 
keresztmetszetben nyomás-
csökkenés előidézésére, ez-
zel kapcsolatban az átáramló mennyiség mérésére alkalmas.

Ennek a szerény és egyszerű áramlásmérő szerkezetnek a 
névadója Giovanni Battista Venturi, aki 1746-ban Bibbianóban 
született. Már 27 éves korában az itáliai Modéna egyetemének 
nagy hírű filozófiaprofesszora lett. Nem sokkal később a kis vá-
rosállam főmérnökének is kinevezték. 1788-ban, egy öntözéssel 
kapcsolatos vízelosztás alkalmával támadt vitában méltóságtelje-
sen és nagy gyakorlati érzékkel lépett föl. Ez volt az első aktivitása 
a hidraulika területén.

1797-ben rövid látogatást tett Párizsban, ahol néhány tudo-
mányos munkáját publikálta. Itt tette közzé Leonardo da Vinci 
rendezett munkáit is, melynek címe Essai sur les ouvrages physi-
co-mathématiques de Léonard de Vinci. 

Visszatérve Modenába a XVIII. századi politikai mozgalmak 
kapcsán börtönbe zárták. Ez a megaláztatás azonban csak rövid 
ideig tartott. Szabadulása után a Paviai Egyetem fizikaprofesszo-
ra lett.

1814-ben Bolognában jelent meg Commentari sopra la storia 
e le teorie dell'ottica című, az optika történetéről szóló könyve.
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