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ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK 

 

A m2 felállítási helyiség alapterülete 

ÁK mg/m3 műszakra megengedett átlagos koncentráció 

bm  m belmagasság 

C W konvektív hőcsere mértéke 

CK mg/m3 rövid ideig megengedett csúcskoncentráció 

COÉ tf% égéstermék szén-monoxid tartalma 

CO2,É tf% égéstermék szén-dioxid tartalma 

d m átmérő 

EH 1 esélyhányados 

fclo 1 ruházattal borított és a mezítelen testfelület aránya 

FDu m2 az emberi test ún. DuBois felülete 

fG 1 gáztűzhelyre vonatkozó egyidejűségi tényező 

Hi MJ/m3 fűtőérték 

h1+x kJ/kg nedves levegő entalpiája 

Iclo clo ruházat termikus ellenállása 

K̇ mg/h; μg/h szennyezőanyag forráserősség 

K̇' mg/kJ; μg/kJ fajlagos szennyezőanyag forráserősség 

k 
ppm; ppb; 

mg/m3; μg/m3 
szennyezőanyag koncentráció a légtérben 

L m3/m3 égési levegőigény 

l m nyílászáró réshossza 

M/FDu met munkavégzés hőegyenértéke 

n h-1 légcsereszám 

N2,É tf% égéstermék nitrogén tartalma 

p Pa nyomás 

PMV 1 várható hőérzeti érték 

PPD % kedvezőtlen hőérzet várható százalékos valószínűsége 

pvg Pa parciális vízgőznyomás 

Qgáz kW hőterhelés  

Q1 m3/h,m2 nyílászáró összfelületére vonatkoztatott légáteresztés 

Q2 m3/h,m nyílászáró réshosszára vonatkoztatott légáteresztés 

Qle kW hőteljesítmény 

S W sugárzásos hőcsere hányad 
 

 

 



Vörösné Leitner A.: Lakossági gáztűzhelymodell komfortelméleti vizsgálatokhoz – doktori értekezés 

2 

 

 

 

t °C levegő hőmérséklete 

tclo °C a ruházattal borított test átlaghőmérséklete 

tg °C gömbhőmérséklet 

tks °C közepes sugárzási hőmérséklet 

tn °C nedves hőmérséklet 

to °C operatív hőmérséklet 

Tu % turbulencia fok 

V̇sz m3/h szellőzőlevegő térfogatárama 

V̇t m3/h távozólevegő térfogatárama 

v m/s légsebesség 

V̇ernyő m3/h elszívóernyő légszállítása 

Vét m3/m3 égéstermék térfogata 

V̇gáz m3/h gázterhelés 

Vgáz m3 korrigált gázmennyiség 

Vh m3 helyiség légtérfogata 

V̇L m3/h égéslevegő-térfogatáram 

Wkülső W/m2 külső mechanikai munka 

Δp Pa levegő beszivárgását okozó nyomáskülönbség 
 

GÖRÖG BETŰS JELÖLÉSEK 

c W/m2K konvekciós hőátadási tényező 

s W/m2K sugárzásos hőátadási tényező 

εg 1 gömbhőmérő emissziós tényezője 

 1 mechanikai munka hatásfoka 

tü % tüzeléstechnikai hatásfok 

λ 1 légellátási tényező 
τ sec; min; h idő 

 % levegő relatív nedvességtartalma 
 

TOVÁBBI INDEXEK    

b belső  min minimum  korr korrigált 

  elm elméleti  meg megengedett    

fil filtrációs  n névleges    

k külső  össz összes    

max maximum  ü üzemi    
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1 KUTATÁSI TÉMATERÜLET MEGHATÁROZÁSA 

 

1.1 Komfortelméleti kutatások fontossága és általános célja 

A lakóépületek - lakóterek kialakításával foglalkozó épületgépész szakemberek, mérnö-
kök elsődleges feladata kezdetben alapvetően az volt, hogy biztosítsák a bent tartózko-
dók számára a tiszta ivóvizet, valamint a megfelelő belső levegő hőmérsékletet, gondos-
kodjanak a keletkező „hulladékok”: a szennyvíz, illetve az égéstermékek elvezetéséről. 
Ez a feladatkör azután kiegészült a megfelelő szellőzés (frisslevegő ellátás) valamint a 
gázellátás kialakításával.  Attól függően, hogy ezen célokból egy adott lakás -lakótér 
esetében mennyi valósult meg, bevezetésre került a „komfort” „komfortosság” fogalma, 
majd kialakult egy napjainkban is alkalmazott minősítési rendszer, a lakás ún. „komfort-
fokozata”, ami az alapterület mértéke mellett az egyes épületgépészeti rendszerek, vala-
mint az elektromos hálózat meglétére utal (147/1992. (XI. 6.) kormányrendelet 4. számú 
melléklet).  Egy lakás azonban nemcsak egy huzamos emberi tartózkodásra szánt, meg-
felelő szellőzésű, fűthető tér (253/1997. (XII.20.) kormányrendelet - OTÉK), hanem 
úgynevezett „komforttér” is kell, hogy legyen. 

Lakóépületek, lakások esetében ugyanis fokozottan előtérbe kerül a bent tartózkodó 
ember egyéni igénye, a belső környezettel kapcsolatos szubjektív érzete, azaz közérzete. 
Egy megfelelő komfortfokozatú lakás akkor válik komforttérré, ha a belső környezet 
kialakítása során a közérzeti szempontok is érvényesülnek. Az emberi közérzet értéke-
lése azonban rendkívül komplex feladat, tekintve, hogy rendkívül sok, műszaki szem-
pontból nehezen leírható tényező is befolyásolja (például: az egyén pszichés állapota, 
pillanatnyi szociális helyzete stb.). A vizsgálandó paraméterek köre leszűkíthető a „kom-
fortérzet” definíciójának alkalmazásával, ami lényegében a zárt térben tartózkodó ember 
közérzetének az ún. „közvetlenül ható” műszaki jellemzők, azaz a levegő hőmérséklete 
és nedvességtartalma, a környező felületek közepes sugárzási hőmérséklete, a légmoz-
gás jellege és mértéke, a levegő minősége, a zaj, illetve a megvilágítás (Bánhidi-Kajtár, 
2017) alapján történő értékelésére utal.  

Fontos kiemelni, hogy a komfortelméleti kutatások középpontjában mindig a zárt térben 
tartózkodó ember áll, azaz: 

1. az egészségvédelemi és fiziológiai szempontokat (alapvető szükségleteket) 
minden esetben kötelező minimum követelményként kell kezelni; 

2. az egyes jelenségeket, folyamatokat a várhatóan kialakuló komfortérzet alapján 
kell vizsgálni, értékelni. 

Az emberi egészség védelme általános szempont, a 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet 
megfogalmazása szerint: „Az építményt és részeit, […] helyiségeit úgy kell megvalósí-
tani, […] hogy a környezet higiéniáját és a rendeltetésszerű használók egészségét ne 
veszélyeztesse.”. Ennek az alapelvnek az energetikai -gazdaságossági kutatásokban is 
érvényesülnie kell.  
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Az egészségvédelmi szempontok mellett a komfortérzet középpontba állítása látszólag 
ellentétes napjaink energetikai-gazdaságossági szemléletével. Különösen igaz ez laká-
sok esetében, ahol például még hagyományos értelemben vett belső környezet kontra 
teljesítőképesség vizsgálatok sem készülnek. Jóllehet az otthoni regenerálódás hiánya 
mindenképp negatívan befolyásolja a munkahelyi teljesítőképességet, ezáltal gazdasági 
következménye is jelentkezik. Ugyanakkor a bizonyos teljesítőképesség vizsgálatok 
eredményei (például Herczeg Levente megállapításai a zárt térben kialakuló szén-dioxid 
koncentráció emberre gyakorolt közérzeti, illetve objektív fiziológiai jellemzőire) jól 
adaptálhatók a lakásban (mint egységesnek tekintett zárt térben) tartózkodó emberekre 
is. Továbbá szintén meg kell említeni, hogy az úgynevezett „beteg épület szindróma” és 
következményei is éppúgy jelentkezhetnek lakóépületek esetében is (Virágh, 2005; 
Rudnai, 2007).  

Összegezve tehát a komfortelméleti kutatások, illetve az azokra alapozott megoldá-
sok célja, hogy az emberi egészségvédelem követelményein alapulva egyensúlyt teremt-
senek a környezetpszichológiai, építészeti, épületfizikai, energetikai, gazdaságossági és 
környezetvédelmi szempontok között.  

 

1.2 Az optimális belső környezet szerepe, jellemzői és kialakítása 

A belső környezettel foglalkozó kutatások általában azzal az alapvetéssel indulnak, hogy 
az emberek életük jelentős részét – akár 80-90%-át – zárt térben töltik. Ezt igazolják a 
KSH időmérleg felmérés 1-1. ábrán bemutatott eredményei is. Kétségtelen tehát, hogy 
ezen zárt terek belső környezetének minősége meghatározó az emberi életminőség szem-
pontjából.   

 

 

1-1. ábra. Zárt térben eltöltött idő átlagos aránya a 10-84 éves korcsoport körében  

(KSH, 2012) 

 

A belső környezet alapvető műszaki jellemzői, az akusztikai környezet, megvilágítás, 
hőkörnyezet, belsőlevegő-minőség, épület rezgése, mozgása és egyéb különleges ténye-
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zők (napsütés, ionizáció, …) közül a komfort-épületgépészeti gyakorlatban kiemelt je-
lentőségű a hőkörnyezetet, illetve a belsőlevegő-minőséget meghatározó paraméterek 
vizsgálata, értékelése. 

Egészségügyi szempontból a hőkörnyezet akkor optimális, ha az emberi test hő-
egyensúlya biztosított, kellemes bőrfelületi hőmérséklet mellett. Az emberi test hőter-
melésének mértéke, illetve a ruházat hőszigetelő hatása mellett ez alapvetően további 
négy fizikai paraméter függvénye (Bánhidi-Kajtár, 2017; Rudnai, 2007). 

1. Belső levegő hőmérséklete és eloszlása: egészséges emberekre vonatkozóan – 
klinikai kísérletek alapján – kimutatták, hogy a belső levegő hőmérséklet opti-
mális tartománya: 16– 25 °C. Lényeges szempont, hogy ne legyenek lényeges 
hőmérséklet különbségek a helyiségen belül, Ugyanakkor megfigyelték, hogy 
a szervezet ellenálló képessége szempontjából kedvezőbb, ha az egyes helyisé-
gek között van hőmérsékleti eltérés.  

2. Környező felületek közepes sugárzási hőmérséklete: a sugárzásos hőcsere so-
rán nemcsak a bőr felszíne, hanem a mélyebben fekvő szervek is veszíthetnek 
/ nyerhetnek hőt. Ennek következménye lehet, hogy még optimális belső hő-
mérséklet esetén is jelentkezhetnek hőkomfort, illetve egészségügyi problémák.  

3. Belső levegő relatív páratartalma: a magas relatív páratartalom az izzadság el-
párolgásának mértékét csökkenti, így lassul a hőleadás. Optimális értéknek az 
50%-os páratartalmat tekinthetjük (a levegőben lévő mikroorganizmusok is ezt 
a páratartalmat viselik el a legkevésbé).  

4. Légmozgás: optimális belső hőmérséklet mellett, a levegő átlagos sebesség, il-
letve a turbulenciaintenzitás érték függvényében kialakulhat egy jellegzetes 
diszkomfort probléma, a huzatérzet. A várható elégedetlenség szempontjából - 
amennyiben a turbulenciaintenzitás értéke állandó - akkor magasabb belső hő-
mérséklet mellett magasabb átlagos légsebesség is megengedhető. Az optimális 
hőmérséklet tartományban jellemző értéknek 0,1-0,3 m/s átlagos légsebesség, 
illetve 10-60% turbulencia fok tekinthető (a belső környezeti kategóriától füg-
gően).  

 

Egy zárt térben kialakuló belső környezet minőségét alapvetően meghatározza, hogy 
rendelkezésre áll-e a bent tartózkodó emberek számára a szükséges mennyiségű frissle-
vegő.  A komfort-épületgépészeti gyakorlatban a légzés kötelező frisslevegő-igénye 30 
m3/h,fő, ami megfelel az MSZ 21875-2-1990 szabványban megadott, szellemi, illetve 
könnyű fizikai munkára vonatkozó értéknek. Értelemszerűen a légzési frisslevegő meny-
nyiség biztosítása kötelező minimum kell, hogy legyen a megfelelő belső környezet ki-
alakítása során.  

A mennyiségi követelmények mellett azonban az emberi egészségvédelme szem-
pontjából döntő fontosságú a belélegzett levegő minősége is. A levegőben lévő szeny-
nyezőanyagok ugyanis a légzés folyamata során közvetlenül az emberi szervezetbe 
jutva, vagy a szem kötőhártyájával érintkezve akkut vagy krónikus problémákat okoz-
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hatnak. Az egészségügyi szempontokon túlmenően pedig már a kismértékben szennye-
zett levegő is jelentős diszkomfort érzéshez vezethet, például a levegőben jelen lévő kel-
lemetlen szaghatások miatt. Ezért - a hőérzet fogalmához hasonlóan - a levegőminőség-
vizsgálatok területén is bevezetésre került egy, a közérzetet is figyelembe vevő jellemző: 
a belsőlevegő-minőség. Belsőlevegő-minőség alatt a komforttér minden olyan nem ter-
mikus jellemzőjét értjük, ami befolyásolja az ember közérzetét (Bánhidi-Kajtár, 2017). 
A belsőlevegő-minőség szempontjából meghatározó tényezők: a bejutó külső levegő mi-
nősége, illetve a belső források jellege és erőssége. A külső levegő szennyezettsége át-
fogó, kiemelt szintű környezetvédelmi - levegőtisztaságvédelmi kérdés, amit az egyes 
lakások épületgépészeti tervezése vagy értékelése során bizonyos mértékig külső adott-
ságként kezelünk. Azonban a belsőlevegő-minőség védelmét minden esetben elő kell 
segíteni például mechanikus szűrők alkalmazásával, vagy a bevezetett levegő páratartal-
mának szabályozásával. 

A belső szennyezőanyag források ismeretének és értékelésének jelentősége kiemelt 
fontosságú. Napjaink energiatudatos szemlélete miatt ugyanis az épületek légtömörré 
válásával, valamint a szellőzés minimalizálásának következményeként a belső források 
által kibocsátott szennyezőanyagok koncentrációja sokszorosan meghaladhatja a külső 
levegőben mérhető koncentráció szintet (OKI, IV. Környezeti és Egészség konferencia).  
Mindemellett a kitettség ideje is hosszabb, összhangban a zárt térben eltöltött idő mér-
tékével. A leggyakrabban előforduló szennyezőanyagok két fő csoportba sorolhatók: 

1. Kémiai szennyezők (gázok, gőzök, porok, radioaktív anyagok): az utóbbi évek-
ben a belső terek kialakítása során egyre több műanyagot, illetve vegyi anyag-
gal kezelt szigetelő-, és burkolóanyagot használnak fel. Ezekből olyan kémiai 
szennyezőanyagok szabadulnak fel, amik jelentősen rontják a belső levegő mi-
nőségét. Ilyenek például a formaldehid, radon, illékony szerves vegyületek, am-
mónia. További jelentős kémiai szennyezőanyag forrást jelentenek a nyílt égés-
terű készülékekből felszabaduló égéstermékek, úgymint például a szén-dioxid, 
szén-monoxid, nitrogén-oxidok, ultrafinom részecskék, hamu. Kiemelt fontos-
ságú továbbá az emberi jelenlét is, elsősorban a légzés során kibocsátott szén-
dioxid miatt, ami nyugalmi állapotban 12 l/h, de tevékenységtől függően akár 
több, mint 30 l/h is lehet. Meghatározó, emberi eredetű szennyezőanyag to-
vábbá a dohányfüst is.  

2. Biológiai szennyezők (baktériumok, vírusok, aeroszolok, gombák, atkák, rova-
rok): elsődleges forrásnak értelemszerűen a helyiségben tartózkodó emberek, 
illetve állatok tekinthetők. Tüsszentés, köhögés közben például nyálcseppek és 
az emberi testből származó mikroorganizmusok tömege kerül a levegőbe, ame-
lyek egy része szálló porként szennyezi a levegőt. A WC vízöblítése során kép-
ződő aeroszol akár 4 órán át a levegőben marad, szétszórva a benne lévő bak-
tériumokat és vírusokat. Ezek szobahőmérsékleten akár több hétig is képesek 
túlélni és szennyezni a levegőt. A penészgombák jelenléte pedig akár súlyos 
légzőszervi panaszokat is okozhat.  
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A nem megfelelő belsőlevegő-minőség egészségügyi hatásairól átfogó képet nyújt a Fo-
dor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Inté-
zete (OKK-OKI) és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) által 
készített felmérés. A két intézet 1997 és 2000 között városi, illetve falusi településeken 
élő általános iskolás gyermekek környezetegészségügyi vizsgálatát végezte el. A kör-
nyezeti hatások kockázat fokozó szerepét egy statisztikai mutatóval, az esélyhányados-
sal (EH) jellemezték. Az esélyhányados azt jelzi, hogy egy környezeti hatás mennyivel 
nagyobb egészség-kockázattal terheli azokat a gyerekeket, akik azt elszenvedni kényte-
lenek, azokhoz hasonlítva, akik ilyen kockázatnak nincsenek kitéve (Virágh, 2005). A 
legfontosabb eredményeket az 1-1. táblázat mutatja be.  

 

1-1. táblázat. Környezeti tényezők egészségügyi kockázat növelő hatása (Virágh, 2005) 

Környezeti tényező 
Esélyhányados (EH) 

Bron-
chitis 

Asztmás 
tünetek 

Allergiás 
 tünetek 

A lakás nagyforgalmú út mellett található 2,3 1,7 1,7 

Szénsalak blokk-tégla/vályog/gázszilikát falú lakás 5,6 3,4 1,7 

Zsúfoltság, gyerekszoba hiánya 2,0 2,2 - 

Gázkonvektor a gyerekszobában 2,4 3,6 - 

Konyhai gáztűzhely kiegészítő fűtésre való használata 6,5 6,5 1,9 

Műanyag padló / Műanyag festésű fal 2,2 - 1,3 

Faforgácslap bútor a gyerekszobában 1,5 - 1,6 

Háziállat tartás a lakásban 2,8 1,7 1,6 

Penészesedés a gyerekszobában 2,4 2,9 2,3 

Dohányzás a lakásban 1,3 1,9 1,8 

 

Az egészségügyi kockázatot növelő tényezők közül kiemelkedő a gáztűzhelyek helyte-
len, fűtési célú alkalmazásának negatív hatása, amit egy másik, 20 000 családot érintő 
felmérés is megerősített. A felmérés eredményei szerint ugyanis a gáztűzhely helytelen 
használata – ami a háztartások átlagosan 10-15%-ában csak téli esetben, 5%-ában vi-
szont rendszeresen előfordul - 49%-kal emeli a bronchitises, 30%-30%-kal az asztmás 
és allergiás, illetve 73%-kal a neurotikus tünetek gyakoriságát a gyermekek körében. 
Mindemellett 36%-kal emeli az úgynevezett nem betegség jellegű, tehát inkább közér-
zeti jellegű panaszok előfordulását (Rudnai, 2007). Mindemellett további kutatások azt 
is mutatták, hogy megközelítőleg minden harmadik ember fokozott légúti érzékenységet 
mutat a gáztűzhely okozta légszennyezéssel szemben (Amaral et al., 2013; Willers et al., 
2006). 

A megfelelő belső környezet kialakítása során - a komfort-épületgépészeti gyakor-
latban - alapvetően a MSZ CR 1752:2000 és az MSZ EN 15251:2007 szabványokban 
rögzített követelmények és ajánlások vehetők figyelembe.  Fontos továbbá az MSZ EN 
ISO 7730:2006 szabvány is, ami a hőérzeti értékelések alapját jelentő PMV, illetve PPD 
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értékek értelmezésével és alkalmazhatóságával foglalkozik. Fontos kiemelni, hogy a je-
lenlegi magyarországi előírások elsősorban a munkahelyi egészségvédelem (1993. évi 
XCIII törvény, 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet, 25/2000. (IX.30) EÜM-
SzCSM együttes rendelet) témakörével foglalkoznak, a belsőlevegő-minőségi határérté-
keket tartalmazó MSZ CR 1752:2000 szabvány pedig kimondottan nem lakóépületekre 
vonatkozik. A lakóépületek esetében alkalmazható MSZ EN 15251 szabvány elsősorban 
energetikai szemléletű és pusztán a szén-dioxid, a formaldehid, ammónia, rákkeltő anya-
gok (IARC) illetve az illékony szerves vegyületek (TVOC) vonatkozásában tartalmaz 
iránymutató értékeket. Megemlítendő továbbá, hogy vannak olyan magyar szabványok, 
amelyek részletesen foglalkoznak a belsőépítészeti anyagokból felszabaduló illékony 
vegyületek egyes összetevőinek vizsgálatával. Szintén meg kell említeni, hogy bizonyos 
szennyezőanyagokra a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Kör-
nyezetegészségügyi Intézete (OKK-OKI) is dolgozott ki belsőtéri határérték javaslatot 
(Rudnai, 2007). Nemzetközi viszonylatban a kifejezetten lakóépületek szellőztetésére 
vonatkozó ASHRAE Standard 62.2-2016 sem tartalmaz szennyezőanyag határértékeket, 
általános követelményként a WHO belső levegőminőséggel kapcsolatos közegészség-
ügyi jelentésében szereplő szennyezőanyag határértékek vehetők figyelembe.  

Az optimális belső környezet (hőkörnyezet, illetve a belsőlevegő-minőség) kialakí-
tása során ugyanakkor mindenképp mérlegelni kell az energetikai-gazdaságossági szem-
pontokat is.  

A KSH 2017. évi adatai azt mutatták, hogy a háztartási, lakásfenntartási költségek 
63,6%-át jelentő energiaköltség alapvető költségelem (ami az összes fogyasztási ki-
adásra vetítve 13,4%-os arányt jelent). A háztartási szektoron belül pedig meghatározó 
a fűtési célú energiafogyasztás aránya, ami az Eurostat adatai szerint Magyarországon 
74% (Eurostat, 2018). Ez a két adat is azt mutatja, hogy a fűtési energiafogyasztás (és 
annak csökkentése) meghatározó szempont. Így különösen kérdéses lehet a szellőzés, 
illetve ehhez kapcsolódóan a belsőlevegő-minőség szerepe, fontossága a lakossági fel-
használók körében. A megfelelő szellőzés biztosítása ugyanis a korábban már említett 
okok miatt a legtöbb esetben ellentétes az energetikai szempontokkal. A választ részben 
megadja az a 2016-ban készült KSH felmérés, amely lakók által a megelőző 10 évben 
elvégzett, illetve a következő 3 évben tervezett lakóépület-felújítási munkálatokat vizs-
gálta. A részletes adatokat az 1-2. táblázat összegzi.  

A statisztikai adatok alapján a szellőzőrendszer beépítése vagy korszerűsítése a la-
kóépületek döntő többségében (96%) nem történt meg, és ezt rövidtávon nem is tartják 
fontosnak. Ezzel szemben az épületek hőszigetelésével kapcsolatos felújítások és a nyí-
lászáró csere elsődleges fontosságúnak bizonyult. 
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1-2. táblázat. A lakók által elvégzett, illetve tervezett felújítási munkák (KSH, 2016) 

Munkálatok 

 Lakások megadott arányában 
[%] 

Az adott munkálat az utóbbi 
10 évben nem történt meg, és 

a következő 3 évben: 
nem tervezik tervezik 

Falak külső hőszigetelése 41,7 28,3 
Nyílászáró csere 52,5 29,6 
Homlokzattatarozás 64,6 19,4 
Tető vagy födém hőszigetelése 71,8 11,2 
Tető vagy födémcsere 73,3 14,8 
Tető, ereszcsatorna javítása 80,7 12,0 
Padló, pince, lábazat szigetelése 82,9 6,9 
Fűtési rendszer korszerűsítése 83,6 7,7 
Vezetékek, közművek cseréje 83,8 8,3 
Kéménycsere, felújítás 85,4 8,9 
Lakásonként szabályozható fűtés kialakítása 89,7 2,7 
Napkollektor, napelem telepítése 90,3 4,2 
Csatornázás 95,5 3,9 
Gázbevezetés 95,7 2,6 
Szellőzőrendszer beépítése vagy korszerűsítése 96,0 2,5 
Vízbevezetés 97,3 1,5 

 

1.3 Kutatási tématerület meghatározása 

Az egészségügyi kutatások egyértelműen bebizonyították, hogy a belső környezet mi-
nősége különösen fontos tényező nemcsak az emberi „jól lét”, hanem az egészség véd-
elme és megőrzése szempontjából is. A komfortelméleti kutatások jelentősége az utóbbi 
évtizedekben egyre nő, de még mindig sok esetben háttérbe szorul az energetikai – gaz-
daságossági szempontokkal szemben, jóllehet a nem megfelelő belső környezet miatt 
kialakuló egészségügyi, illetve közérzeti problémák a munkában eltöltött idő, valamint 
a munkavégzés minőségének csökkenéséhez is vezetnek, tehát közvetlen gazdasági kö-
vetkezményei is vannak.  

Az emberi szervezet regenerálódásának (avagy gazdasági szempontból fogalmazva 
a munkaképesség megőrzésének, visszaszerzésének) elsődleges színtere a lakás, nem-
csak annak funkcionális célja, hanem az ott eltöltött idő mennyisége alapján is. A meg-
felelő belső környezet kialakításával szemben azonban a statisztikai adatok elemzése 
arra enged következtetni, hogy a lakosság számára Magyarországon továbbra is az ener-
giafogyasztás csökkentése és ezzel összefüggésben az energiaköltség minimalizálása az 
alapvető cél.  
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A belső környezeti jellemzők közül különleges szerepe van a belsőlevegő-minőség kér-
désének, aminek több alapvető oka is van: 

 a lehetséges szennyezőanyagok rendkívül sokfélék, ennek megfelelően igen szerte-
ágazó tünetegyütteseket okozhatnak; 

 számos légszennyező anyag közvetlen módon, akár a legmélyebb légutakba jutva 
károsítja az emberi egészséget, vagy akár azonnali mérgezést okoz;  

 a szükséges szellőzés energetikai szempontból veszteségként jelentkezik, ezért az 
általános gyakorlat szerint minimalizálandó; 

 az egyes szennyezőanyagok koncentrációja a minimalizált légcsere miatt akár sok-
szorosa lehet a kültérinek, az életmódbeli változások miatt pedig a kitettség ideje is 
lényegesen hosszabb.  

 

Az egészségügyi felmérések adatai egyértelműen rámutattak, hogy a nem megfelelő bel-
sőlevegő-minőségnek jelentős szerepe van a különböző, elsősorban légúti rendszert 
érintő megbetegedések gyakoriságának növekedésében. Tekintve, hogy Magyarorszá-
gon a tüdőgondozókban nyilvántartott betegek száma (ami a KSH adatok szerint 2017-
ban már több, mint 800 000 fő volt) az utóbbi években meredeken növekszik, egyér-
telmű, hogy a nem megfelelő belsőlevegő-minőség okozta kockázatot is minimalizálni 
kell.  

Az Európai Unió országaiban hasonló tendenciák figyelhetők meg. Figyelemre 
méltó adat, hogy a vezető halálokok között kiemelt (3. 4. és 7.) helyet foglalnak el a 
légzőrendszert érintő betegségek (Eurostat, 2015). 

A belsőlevegő-minőséggel kapcsolatos közegészségügyi felmérések arra is rámu-
tattak, hogy a különböző, egészségügyi kockázatot növelő tényezők között meghatározó 
szerepe van a gáztűzhelyek helytelen használatának. A gáztűzhelyek azonban még he-
lyes használat esetén is külön figyelmet érdemelnek, mivel jellemzően ez az egyetlen 
olyan beltéri berendezés, amely egy nyílt lángú égési folyamatból származó égéstermék-
kel közvetlenül (üzemszerűen) szennyezi a helyiség levegőjét. Éppen emiatt a felállítási 
helyiség, azaz a konyha épületgépészeti besorolása is kettős: részben emberi tartózko-
dásra szánt komforttér, részben pedig munkaterületként is kezelhető. Ugyanakkor azt is 
figyelembe kell venni, hogy állandó és közvetlen légtérkapcsolatban áll a lakás többi 
helyiségével, így az itt keletkezett szennyezés a lakás egészét érintheti.  

 

A gáztűzhelyek speciális szerepe, valamint az áttekintett statisztikai adatok és 
egészségügyi kutatások eredményei alapján kutatási tématerületemnek a lakossági 
gáztűzhely üzemének komfortelméleti (tehát az egészségvédelemre és közérzeti hatá-
sokra fókuszáló) vizsgálatát választottam.
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2 SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

A lakossági gáztűzhelyek a 2015. évi CCXI. törvény értelmében a tüzelőberendezések körébe 
tartoznak. Üzem során az égési levegőt a helyiségből veszik, majd a keletkező égéstermék köz-
vetlenül visszajut a légtérbe („A” készülékcsoport, MSZ CEN/TR 1749:2012), ami az egész-
ségügyi felmérések eredményei szerint akár fokozott egészségügyi kockázatot is jelenthet.  

 

2.1 A gáztűzhely, mint tüzelőberendezés  

Statisztikai adatok szerint a magyarországi háztartások közel kétharmadában - közel 2,8 millió 
háztartásban - vezetékes fölgázzal üzemelő gáztűzhely üzemel (KSH, 2010).  A gáztűzhelyek 
népszerűségének - a jellegzetes főzési tradíciók mellett - vélhetően a kedvező energiaár-poli-
tika, valamint Magyarország vezetékes gázhálózatának kiépítettsége az oka (2017-ben a tele-
pülések 92%-a rendelkezett vezetékes gázellátással). A gáztűzhelyek népszerűségét mindemel-
lett műszaki jellemzők is indokolják (Joos, 2005): 

 a hőteljesítmény késleltetés nélkül szabályozható; 

 azonnal rendelkezésre áll a főzőhely teljes teljesítménye; 

 az égők lekapcsolása után minimális a hőveszteség; 

 nincs korlátozás az edények kialakítására nézve; 

 a látható láng lehetővé teszi az üzem azonnali ellenőrzését; 

 energiahasznosítása lényegesen jobb, mint a más típusú tűzhelyeké. 
 

Gyártói felmérések alapján a lakossági tűzhelyek 84%-a úgynevezett „szabadon álló” kivitelű 
(CECED, 2015), azaz a főzőlap és a sütő közös szerkezeti egységben van. A „szabadon álló” 
gáztűzhely egy, a kereskedelmi gyakorlatban általánosan használt elnevezés, ami azonban 
áramlástani szempontból félrevezető lehet, hiszen egyáltalán nem arra utal, hogy a készülék 
ténylegesen milyen körülmények között kerül beépítésre. Ennek okán pontosabb a „kompakt” 
jelző használata. 

A sütő energiaforrásától függően a berendezés lehet hagyományos (gázsütővel felszerelt) 
vagy kombinált (gáz főzőlapos, de elektromos sütővel rendelkező) típusú.  A hagyományos 
típusok általában három főzőégővel és a sütőégővel, a kombinált típusok négy főzőégővel ké-
szülnek. Arra vonatkozóan, hogy a háztartásokban hány százalékában alkalmaznak hagyomá-
nyos, illetve kombinált típusú gáztűzhelyet, nem állnak rendelkezésre statisztikai adatok. 

A főzőégők jellemzően nyílt lángú, részleges előkeveréses, atmoszférikus gázégők, ame-
lyek az úgynevezett tűzhelyvályúban helyezkednek el (Barótfi, 2001). A sütő gázégője a sütő-
kamra alsó lapja alatt helyezkedik el, a sütés közben keletkező gáznemű égéstermék a tűzhely 
fedőlapjának hátsó felületén kialakított szellőző-nyílásokon keresztül kerül a felállítási helyiség 
légterébe. A sütőtér ajtaja az újabb típusok esetében kétrétegű, hőszigetelt üvegezéssel készül.  
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A kompakt szerkezeti kialakítású készülékek jellemző méretei: szélesség 500 vagy 600mm, 
magasság 850mm és mélység 600mm. A főzőégők átmérője 40-100mm között változik.  

Az értekezésben a „gáztűzhely” megnevezés minden esetben egy olyan kompakt, lakossági 
berendezésre utal, ahol a főzőlap és a sütő közös szerkezeti egységben van.  

Statisztikai adatok alapján a magyarországi, lakossági földgáz-fogyasztás mértéke megkö-
zelítőleg 3,7 milliárd m3/év (KSH, 2018).  A gázfelhasználás célja szerinti megoszlás nagyság-
rendileg azonos az uniós átlagértékekkel: fűtés ≈ 80%, HMV készítés ≈ 12%, illetve főzés ≈ 
8% (Hugyecz, 2009). Ennek megfelelően a főzési célú gázfogyasztás közelítő értéke évente 
296 millió m3.  

Magyarországon a szolgáltatott vezetékes földgáz 85%-a 2H (G20) minőségű (orosz), 
szennyezőt nem tartalmazó, száraz gáz, fűtőértéke Hi=33,00 – 35,00 MJ/m3.  A tényleges, adott 
gázátadó állomásra és településre vonatkozó átlagértéket az 69/2016. (XII.29.) NFM rendelet 
értelmében a szolgáltató naponta mért mérési adatok alapján kell, hogy megadja, [MJ/m3] di-
menzióban, kéttizedes pontossággal. Közelítő jelleggel - a gyakorlati számítások során – Hi,n = 
34,00 MJ/m3 névleges érték vehető figyelembe. 

A fentiek alapján - feltételezve, hogy egy háztartásban egy gáztűzhely üzemel, amelyet az 
év során minden nap egyenletes mértékben használnak - jellemző gázfogyasztás 0,289 m3/nap 
átlagos értéknek tekinthető.  

Az értekezésben a „földgáz” minden esetben 2H minőségű, Hi,n = 34,00 MJ/m3 névleges 
fűtőértékű, tiszta, száraz vezetékes földgázra utal.  A 69/2016. (XII.29.) NFM rendeletnek meg-
felelően a disszertációban közölt, a fogyasztási adatokra épülő statisztikák, illetve a gázfogyasz-
tás alapján meghatározott egyéb paraméterek értékei is minden esetben a gáztechnikai normál 
állapotra (azaz 101 325 Pa nyomásra és 15°C hőmérsékletre) vonatkoznak.  

Az adott gáztűzhely típusok esetében a gyártók a legtöbb esetben az egyes égőkre vonat-
kozó, vagy az összesített névleges hőteljesítmény adatokat közlik. Az egyes égő típusok jel-
lemző hőteljesítmény tartományait a 2-1. táblázat mutatja be. A táblázatban szereplő „Kataló-
gus adatok” az 1. mellékletben felsorolt típusok gyári adatainak összesítése.  

 

2-1. táblázat. Lakossági gáztűzhelyek égőinek névleges hőteljesítmény tartománya 

Gázégő típus 
Qle,n  [kW] 

Szakirodalmi adatok Katalógus adatok 

Segédégő (mokkaégő, kisláng, "H" égő) 0,21-1,04 1,00-1,84 

Normál égő (közepes égő, "A" égő) 1,05-2,08 1,85-2,59 

Erőségő (rapid égő, nagyláng, "B" égő) 2,09-3,13 2,60-3,30 

Sütőégő 3,14-4,00 2,60-3,00 

 

Az egyes gáztűzhelyek (összesített) névleges hőteljesítménye a beépített égők számának és tí-
pusának függvénye. A Qle = 4,45 – 10,23 kW hőteljesítmény tartományban vizsgált - 1. mel-
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lékletben felsorolt - tűzhely típusok katalógusadatai alapján jellemző értéknek a 2-2. táblázat-
ban bemutatott adatok tekinthetők. A névleges tüzeléstechnikai hatásfok értéke – szintén a gyári 

adatok alapján - tü,n = 90%.  

 

2-2. táblázat. Lakossági, kompakt szerkezeti kialakítású gáztűzhelyek általános üzemi jellem-
zői 

Alapvető üzemi jellemzők 
Gáztűzhely típus 

Hagyományos Kombinált 

Névleges hőteljesítmény Qle,n [kW] 9,3 7,2 

Egyidejű névleges hőteljesítmény Qle,n,e [kW] 4,7 3,6 

Névleges hőterhelés Qgáz,n [kW] 10,4 8,0 

Egyidejű névleges hőterhelés Qgáz,n,e [kW] 5,2 4,0 

Névleges gázterhelés V̇gáz,n [m3/h] 1,096 0,845 

 

Elméleti (azaz tökéletes és az elméletileg szükséges égési levegő mennyiséggel történő) égési 
folyamatot feltételezve 2H minőségű földgáz elégetésekor a keletkező száraz égéstermék szén-
dioxidból, nitrogénből és nemesgázokból áll. A gáztechnikai gyakorlatban a sztöchiometrikus 
égési egyenletek felírása során „tiszta” égési levegőt vesznek figyelembe, azaz a levegő szén-
dioxid-tartalmát (kCO2 = 0,03 tf%) rendszerint elhanyagolják, a nemesgáztartalmát pedig hoz-
zászámolják a nitrogéntartalomhoz (Meszléry, 1978). A 2-3. táblázat ilyen esetben mutatja 2H 
minőségű földgáz elégetésének tüzeléstechnikai jellemzőit. A táblázatban szereplő adatokkal 
kapcsolatban ki kell emelni, hogy a száraz égéstermék szén-dioxid tartalmát tekintik a maxi-
mális szén-dioxid koncentrációnak.  

 

2-3. táblázat. Tüzeléstechnikai jellemzők sztöchiometrikus égés esetén (Joos, 2005)  

2H földgáz 

Elméleti égésilevegő-igény  Lelm [m3/m3] 9,54 

Száraz égéstermék 

                                térfogata Véts,elm [m3/m3] 8,46 

                                szén-dioxid tartalma CO2,É,max [tf%] 11,8 

                                nitrogén tartalma N2,É,s [tf%] 88,2 

Nedves égéstermék 

                                térfogata Vétn,elm [m3/m3] 10,34 

                                szén-dioxid tartalma CO2,É,n [tf%] 9,7 

                                nitrogén tartalma N2,É,n [tf%] 72,1 

                                vízgőz tartalma H2OÉ [tf%] 18,2 
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2.2 A gáztűzhely, mint szennyezőanyag forrás  

A magyarországi időmérleg adatok szerint napi átlagot tekintve a főzésre, terítésre, tálalásra 
fordított idő összesen naponta átlagosan 48 min. Mosogatással, törölgetéssel további 20 min 
telik el, amennyiben az étkezés is a konyhában történik, ez az időtartam 169 min-ra nő (KSH, 
2012). Értelemszerűen fontos, hogy ezen időtartam alatt hogyan változik a belsőlevegő-minő-
ség, azaz, hogy a bent tartózkodó emberek szervezetét milyen terhelések érik.  

Az üzem során nemcsak a keletkező égéstermék szennyezi a belső levegőt, hanem a főzési 
folyamatból származó és a légtérbe kerülő egyéb anyagok is.  Fontos megjegyezni azonban, 
hogy a gáztűzhely „terhelt”, azaz főzési folyamat közbeni szennyezőanyag kibocsátásának le-
írása nehezen általánosítható. Ennek elsődleges oka, hogy bár a felhasznált gázminőség és a 
gáztűzhelyek teljesítmény adatai európai szinten hasonlóak, a használat módja és a jellemző 
üzemi körülmények, azaz a főzési- és gasztronómiai szokások, egyéb kulturális különbségek, 
anyagi lehetőségek függvényében országonként, de akár háztartásonként is különbözőek lehet-
nek. Az egyes készülékek katalógusai ugyan tartalmaznak a különböző ételek elkészítésére vo-
natkozó teljesítmény és/vagy gázfogyasztás adatokat (amiket német gyártók jelenleg is a már 
visszavont DIN 44547, illetve EN 60350-es, elektromos tűzhelyekkel foglalkozó szabványok 
szerint adnak meg), továbbá készültek már bizonyos tanulmányok bizonyos ételek elkészítése 
során felszabaduló szennyezőanyagok mennyiségéről is (Willers et al., 2006; Favi et al., 2018), 
összeségében azonban elmondható, hogy a gáztűzhelyek terhelt állapotban történő szennyező-
anyag kibocsátásáról nem állnak rendelkezésre olyan adatok, amelyek lehetővé tennék egy, a 
tervezési gyakorlatban is jól alkalmazható, általános lakossági gáztűzhely modell kidolgozását. 
Megoldást jelenthet a gáztűzhelyek egységes terhelés esetén, például adott mennyiségű, minő-
ségű, illetve hőmérsékletű víz felmelegítése egy szabványosított edényben, ugyanazon gázmi-
nőség melletti meghatározása.  

Az értekezésben a gáztűzhelyek belsőlevegő-minőségre gyakorolt hatását alapvetően a 
„terheletlen”, készenléti állapotra jellemző égéstermék emisszió, továbbá az így kialakuló 
imissziós jellemzők alapján értékelem.  

Mivel gyakorlatban tökéletes égés nem valósítható meg, az égéstermékben a szén-dioxid 
mellett megjelennek az elégetlen szénhidrogének, oxigén, hidrogén, valamint szén-monoxid is. 
A földgáz égését kísérő reakciók közül pedig jelentős szerepe van a nitrogén oxidok keletkezé-
sének is. A levegő nitrogén tartalmának reakciói nyomán keletkező anyagok ugyanis szintén az 
égéstermékbe kerülnek, ezáltal szennyezik a légtér levegőjét. 

Amennyiben λn = 1,2 – a főzőégőkre jellemző közelítő értéket (Zöld, 2000; Joos, 2005) 
tekintjük jellemző névleges értéknek, az általános gáztechnikai összefüggések szerint – a 2-3. 
táblázat adatai alapján - a száraz égéstermék szén-dioxid tartalma CO2n = 9,6 tf%. Az égéster-
mékben lévő szén-monoxid koncentráció az úgynevezett Ostwald diagram alapján CO < 0,005 
tf%. Bár bizonyos mérési eredmények szerint az egyes égők szén-monoxid kibocsátása maga-
sabb 0,008 – 0,01 tf%, de általában a megengedett érték alatt marad (Willers et al., 2006; Favi 
et al., 2018).  Az égéstermékben lévő szén-monoxid koncentrációja akkor dúsulhat fel, ha a 
láng lehűl - elsősorban a nem megfelelő légellátás vagy előkeverési arány miatt -, illetve, ha a 
felállítási helyiség szellőztetése nem megfelelő. Lakossági gáztűzhelyek esetében ugyanis az 
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égési levegő a felállítási helyiség levegője. Amennyiben tehát a helyiség légellátása nem meg-
felelő, az égési levegőben lévő szén-dioxid koncentráció növekedni kezd, a gázkészülék szén-
monoxid termelése pedig jelentősen megnő. Ezt szemlélteti a 2-1. ábra (Homonnay, 2001). Az 
ábrán látható, hogy 0,015 – 0,02 m3/m3 (azaz 1,5–2,0 tf%) szén-dioxid koncentrációnál a szén-
monoxid képződés jelentős mértékben megindul.  

 

 

2-1. ábra. Szén-monoxid képződés az égési levegőben lévő CO2 koncentráció függvényében 
(Homonnay, 2001) 

 

Jóllehet a beltéri szén-monoxid mérgezések elsősorban a fűtő-, vagy melegvíztermelő berende-
zések nem megfelelő égéstermék elvezetése miatt következnek be, a levonható következtetése-
ket gáztűzhelyek üzemeltetése során is érdemes figyelembe venni. A szén-monoxid mérgezéses 
balesetek általános tanulsága ugyanis, hogy a légzárás ellenőrizetlen mértékű fokozása vagy a 
megfelelő szakmai kontroll nélküli nyílászáró-csere következtében kialakuló elégtelen légellá-
tás súlyos problémákat okozhat (Agárdi et al., 2014; Óliás, 2013).  

 

Az égéstermékben lévő a nitrogén-oxidok keletkezése alapvetően kétféle mechanizmusra 
vezethető vissza: termikus, illetve promt NOx képződés (Joos, 2005; Lezsovits-Kun-Balog, 
2017, Kuo, 2018).  

 A termikus NOx képződés 1430 °C felett, az úgynevezett Zeldovics-féle mechanizmus 
szerint megy végbe. A nitrogén-oxidok aránya a 2-2. ábrán bemutatott trendnek megfele-
lően lánghőmérséklet függvényében exponenciálisan nő, megközelítőleg 1950°C-on eléri 
a maximumát, majd lecsökken. 

 A promt NOx az úgynevezett Fenimore -féle mechanizmus során képződik. A levegő nit-
rogéntartalma először a lángfrontban lévő, elégetlen szénhidrogénekkel, majd a levegő 
oxigéntartalmával reakcióba lépve nitrogén-oxiddá alakul. A promt NOx képződés főleg 



Vörösné Leitner A.: Lakossági gáztűzhelymodell komfortelméleti vizsgálatokhoz – doktori értekezés 

 

16 

 

tüzelőanyagban gazdag láng esetén (tehát tökéletlen égéskor), alacsony hőmérsékleten 
(<1700 °C) jelentős.   

 

 

2-2. ábra. NOx képződés mértéke a lánghőmérséklet függvényében (Kuo, 2018) 

 

A földgáz elégetése során jelentős mértékben nitrogén-monoxid keletkezik, ami oxidáló kör-
nyezetben, ózon jelenlétében nitrogén-dioxiddá alakul (Sárváry, 2011). A kibocsátás pontos 
mértékét, valamint az összetevők pontos arányát számos tényező befolyásolja, ezek közül a 
legfontosabbak: a felhasznált gáz minősége, az égési levegő mennyisége és oxigéntartalma, az 
előkeverés mértéke, az égő teljesítménye és a használat módja.  

Egy, a WHO által készített átfogó jelentés földgáz, illetve LPG üzemű gáztűzhelyek mérési 
eredményei alapján összegezte a jól beállított kék láng, illetve a tökéletlen égésre utaló sárga 
láng mellett keletkező nitrogén-oxidok mennyiségét.  

A 2-4. táblázatban bemutatott WHO adatok alapján a gáztűzhelyek üzeme során keletkező 
nitrogén-monoxid, illetve nitrogén-dioxid aránya (jól beállított láng esetében): 

 a felső gázégőknél 66%, illetve 34%; 

 a sütőnél 75%, illetve 25%.  

 

2-4. táblázat. Gáztűzhelyek mért NO és NO2 kibocsátása (WHO, 1997) 

  Láng K̇'NO 
[μg/kJ] 

K̇'NO2 

[μg/kJ] 

Felső gázégők kék 20,0 ± 4,5 10,2 ± 3,1 
Felső gázégők sárga 16,9 ± 4,5 15,0 ± 4,8 

Sütő és grillsütő kék 21,9 ± 6,3 7,2 ± 3,0 
Sütő és grillsütő sárga 19,8 ± 9,6 11,4 ± 5,7 

 

Boschán és Meggyes 2-5. táblázatban összegzett mérési eredményei a gáztűzhelyek felhaszná-
lási módjának szerepét mutatják be. Adataik alapján terheléses állapotban (főzés során) az NOx 
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kibocsátás mértéke a főzőégők esetében átlagosan 30%-kal kisebb, mint szabadon égő láng 
esetén (Boschán-Meggyes, 1989).  A sütőégő esetében értelemszerűen – konstrukciós okokból 
– ilyen megkülönböztetés nem tehető.  

 

2-5. táblázat. Gáztűzhely égőinek NOx imissziós adatai (Boschán-Meggyes, 1989) 

Égő típus 
Qle,n 

[kW] 
Felhasználási 

mód 
kNOx 

 [ppm] 

Mokka 

1 
szabad 100-120 

főzés 40-70 

0,5 
szabad 70-115 

főzés 40-75 

Normál 

1,5 
szabad 80-180 

főzés 60-140 

0,6 
szabad 70-140 

főzés 50-110 

Nagy 

2,1 
szabad 120-240 

főzés 70-140 

1,2 
szabad 70-175 

főzés 60-140 

Sütő 2,6 - 80-180 

 

2.3 Szennyezőanyag imisszió  

2.3.1 Élettani hatások 

A szén-dioxid színtelen, kis mennyiségben szagtalan, de nagyobb koncentráció esetén enyhén 
savanyú szagú-és ízű, a levegőnél nehezebb gáz. Nem mérgező, elsősorban klasszikus üveg-
házhatás-gázként tartják számon. A szén-dioxid koncentráció emelkedése alapvetően a kiala-
kuló oxigén-hiányos légállapot miatt okoz problémát. Mérési eredmények kimutatták, hogy a 
személyek közérzete és koncentráló képessége jelentősen romlik, ha 2-3 órát 3000 ppm feletti 
szén-dioxid koncentrációjú légtérben töltenek (Herczeg, 2008). A jellemző határértékeket a 2-
6. táblázat foglalja össze. 

A szén-monoxid erősen mérgező gáz, már 0,04 tf% (= 400 ppm) koncentrációban is halálos 
mérgezést okozhat (BM-OKF, 2019). A gyártók ezért a szén-monoxid keletkezés lehetséges 
mértékét már az égőkonstrukciók kidolgozása során minimalizálják, a levegő szén-dioxid tar-
talmának kontrolálásával pedig ez a kockázat tovább csökkenthető (lásd 2-1. ábra). A szén-
monoxid imisszió élettani hatásait a 2-7. táblázat foglalja össze. 
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2-6. táblázat. A szén-dioxid imisszió élettani hatásai (Herczeg, 2008; Bánhidi-Kajtár, 2017) 

kCO2 [ppm] Egészségügyi hatás 

3 000 2-3 órán belül a közérzet és a koncentrálóképesség romlik 

20 000 A légzési ráta 50%-kal emelkedik 

50 000 Érzékelhető légszomj, zavartság, ájulás 

80 000 Erős fejfájás, verejtékezés, 5-10 percen belül eszméletvesztés 

150 000  Izommerevség, generalizált görcsök 

 

2-7. táblázat. A szén-monoxid imisszió élettani hatásai (BM-OKF 2019) 

kCO [ppm] Egészségügyi hatás 

200  Enyhe fejfájás, szédülés, hányinger 2-3 órán belül  

400 Erős fejfájás 1-2 órán belül, 3 órán belül életveszélyes állapot 

800  Hányinger, 2 órán belül eszméletvesztés, 3 órán belül halálos 

 

A nitrogén-oxidok jelentős hányadát alkotó nitrogén-monoxid egy színtelen, igen reakcióképes 
gáz, ami a levegőben lévő oxigén hatására rövid időn belül nitrogén-dioxiddá alakul át, így 
elsődleges szennyezőnek általában a nitrogén-dioxidot tekintik (WHO, 2010). A nitrogén-di-
oxid nagyon reakcióképes, vörösesbarna színű, irritáló hatású, a levegőnél nehezebb gáz, ami a 
4/2011. (I.14.) VM rendelet alapján kiemelt jelentőségű légszennyező anyagnak minősül. A 
nitrogén-dioxid a nedves légúti nyálkahártyához kötődve salétromossavvá, illetve salétrom-
savvá alakul, és helyileg károsítja a szöveteket. Felszívódva a véráramba jut, ahol a hemoglo-
bint oxidálja, így az nem képes az oxigént szállítani. A légzőrendszerben gyulladást, nagy kon-
centrációban pedig kötő- és nyálkahártya izgalmat, köhögési, hányási ingert, fejfájást, szédülést 
okoz, végül tüdőgyulladás alakulhat ki (Sárváry, 2011; Kiss-Béres, 2017). A szagérzékelési 
küszöb kNO2 = 230 μg/m3-re tehető, epidemiológiai vizsgálatokban tartós nitrogén-dioxid expo-
zíció esetén 94-282 μg/m3-es koncentráció mellett a krónikus alsólégúti megbetegedések gya-
koriságának fokozódását figyelték meg (Rudnai, 2007). Toxikológiai tanulmányok szerint akut 
egészségügyi hatások 500 μg/m3 felett lépnek fel, 1 órás kitettség esetén (WHO, 2010). A kü-
lönböző kutatások azt is kimutatták, hogy a légúti allergiában szenvedők, asztmás betegek, kü-
lönösen a gyerekek érzékenyek a nitrogén-dioxid hatásaival szemben (Rudnai, 2007). A WHO 
adatai szerint ΔkNO2= 53 ppb beltéri koncentráció-emelkedés 20%-kal növeli az alsó légúti meg-
betegedések esélyét a gyermekek körében (WHO, 2010). Egy hat héten át tartó, mintegy 2000 
alany bevonásával készült vizsgálat azt mutatta, hogy alacsony, napi átlagban NO2= 3,7-146 
ppb koncentrációnak kitett, 14 évesnél fiatalabb gyerek esetében légutak beszűkülésére utaló 
panaszok gyakoribbak és hamarabb jelentkeznek (EH = 1,29 mellett) (Smith et al., 2000). Egy 
másik, 7-8 éves gyerekek körében végzett vizsgálat azt mutatta, hogy megfelelő elszívás nélkül 
az asztmatikus tünetek kockázata több, mint a kétszeresére nő (EH= 2,23-2,32) (Belanger-
Triche, 2008). Egy, a Kaliforniai Egyetem munkatársai által készített tanulmány egy további 
egészségügyi kockázatra is felhívja a figyelmet. Mérési eredményeik szerint ugyanis a gáz el-
égetéséből származó nitrogén-dioxid egy része (17%) a belső térben lévő tárgyak, illetve az 
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emberi bőr felületén lévő vízzel reakcióba lépve (a beltéri ózon koncentráció függvényében) 
salétromsavvá alakul, aminek gőze belélegezve fokozza az asztmatikus tüneteket. Következte-
téseik alapján a kezdeti hatások asztmás emberek esetében 4,3 ppm koncentráció mellett jelent-
keznek, 3 órás kitettség után (Lee et al., 2002).  

 

2.3.2 Egészségügyi határértékek 

A lakossági konyhák olyan munkahely jellegű terek, amelyek – a kialakítás jellegétől függően 
– komforttérként is funkcionálnak, vagy a lakás többi, komforttérnek minősülő részével köz-
vetlen légtérkapcsolatban állnak. A meghatározó szennyezőanyag forrás a gáztűzhely, és az 
emberi tartózkodás ideje jellemzően egybeesik a maximális terhelés kialakulásával.  

A tér jellegének besorolásától függetlenül azonban alapvető követelmény az emberi egész-
ségvédelem, azaz a szennyezőanyagok imissziójára vonatkozó egészségügyi határértékek be-
tartása. Az MSZ EN 15251:2007 szabvány lakóépületek vonatkozásában nem tartalmaz ilyen 
adatokat, így imissziós pontként az MSZ CR 1752:2000 szabványban foglalt, a 2-8. táblázatban 
összegzett koncentrációs határértékek vehetők figyelembe. Nitrogén-monoxidra vonatkozó elő-
írás nincs, a szén-dioxid határértéket illetően pedig a szabvány kimondja, hogy az ajánlott érté-
kek kifejezetten olyan esetekre vonatkoznak, amikor a bent tartózkodó, ülő munkát végző sze-
mélyek jelentik az egyetlen (illetve meghatározó) forrást.  

A WHO 2010-ben kiadott jelentése nitrogén-dioxidra vonatkozóan 200 μg/m3, azaz 0,2 
mg/m3 (1 órás), határérték-javaslatot tartalmaz. Ez megegyezik az Országos Közegészségügyi 
Intézet munkatársai által kidolgozott határérték javaslattal. 

 

2-8. táblázat. Az MSZ CR 1752:2000 irányelvben javasolt imissziós határértékek 

MSZ CR 
1752:2000 

kmeg [mg/m3]  
(különböző átlagolási idő szerint) 

15 min 30 min 60 min 8 h 24 h 

Szén-dioxid - 

Nitrogén-dioxid - 0,4 - 0,15 

Nitrogén-monoxid - 

Szén-monoxid 100 60 30 10 - 

 

Imissziós értéknek tekinthetők még a 1993. évi XCIII. munkavédelmi törvény hatálya alá tar-
tozó, 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM rendeletben szereplő, munkahelyeken megengedett imisz-
sziós határértékek. A rendelet három koncentráció szintet ír elő: műszakra megengedett átlagos 
koncentráció (ÁK), rövid ideig megengedett csúcskoncentráció (CK), illetve a műszak során 
mért legmagasabb koncentráció (MK). A csúcskoncentráció maximálisan 15 min referencia 
időre vonatkozik, és az egyes csúcsok között minimálisan háromszoros időtartamnak kell eltel-
nie. Egy műszak (8 óra) alatt a csúcskoncentrációk intervalluma összesen maximum 60 min 
lehet. Az átlagos koncentráció kiszámítása egy adott szennyező esetén a koncentráció-változást 
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leíró görbe numerikus integrálja alapján határozható meg, 8 órás műszakra vonatkoztatva. Az 
előírásban szereplő határértékeket a 2-9. táblázat összegzi.  

 

2-9. táblázat. A 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM rendelet előírásai 

25/2000 (IX.30.) 
EüM-SzCsM 

 rendelet 

kmeg [mg/m3] 

ÁK CK MK 

Szén-dioxid 9000 - 

Nitrogén-dioxid 0,96 1,91 - 

Nitrogén-monoxid 2,5 - 

Szén-monoxid 23 117 - 

 

2.4 A felállítási helyiség meghatározó jellemzői  

A gáztűzhely környezetében kialakuló levegőminőséget az imisszió mértékén kívül az egyes 
szennyezőanyag koncentrációjának térbeli és időbeli eloszlása határozza meg. A koncentráció 
mintázatot a forrás jellegén és erősségén kívül jelentős mértékben befolyásolja a felállítási he-
lyiség kialakítása és légellátása (a légellátás mértéke és módja).  

 

2.4.1 A felállítási helyiség kialakítása és légellátása 

Felmérések szerint a magyarországi lakások 83%-ban hagyományos konyha van (KSH, 
2015), tehát a gáztűzhelyek jellemzően egy külön helyiségben kerülnek felállításra. A konyha 
helyiségek jellegzetes méretére, kialakítására, valamint légellátására vonatkozóan statisztikai 
adat nem áll rendelkezésre. Léteznek azonban olyan építészeti, illetve gépészeti követelmé-
nyek, ajánlások, amelyek – egyfajta kötelező minimum értékként – releváns imissziós pontot 
jelentenek.  

A konyha helyiség kialakításának, illetve a gáztűzhely elhelyezésének építészeti követel-
ményeit a 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet (OTÉK) a tartózkodás jellege szerint határozza 
meg. Mivel a KSH időmérleg adatok alapján a konyhaterület nem számít huzamos tartózko-
dásra szánt helyiségnek, a rendelet értelmében a minimális szabad méret 0,8 m x 1,1 m (azaz 
0,88 m2) az átlagos belmagasság 2,5 m kell, hogy legyen. Építészeti ajánlások alapján az étkező 
helyigénye 4 főre1 megközelítőleg 3 m2 (Bitó, 2013).  

A gáztűhely térbeli pozícióját a nyílászárók elhelyezése, a belsőépítészeti kialakítás, illetve 
a konyhai folyamatok jellege határozza meg, de jellemzően közvetlenül a fal mellé kerül. 
Amennyiben a tűzhely alsó részén kihúzható fiók van, javasolt a berendezés előtt egy legalább 

 

1 Magyarországon az egy háztartásban élők száma átlagosan 2.4 fő (KSH,2015). Így jellemző minimális értéknek 
– némi biztonsággal - a 4 fő (3 ott lakó + 1 fő vendég) helyigénye tekinthető. 
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120 cm-es használati zónát építészetileg is biztosítani (Bitó, 2013). Nyílt lángú berendezés pe-
dig nem lehet 1,2 m-nél alacsonyabban lévő benyíló, forgó ablakszárnya alatt (OTÉK). 

A légellátás vonatkozásában OTÉK rendelet 90.§ (3) pontja szerint: „Minden olyan helyi-
séget, ahol főző, sütő vagy egyéb gőzt termelő üzemi berendezés kerül elhelyezésre, közvetlen 
természetes szellőzési lehetőséggel, illetőleg mesterséges szellőztetés esetén el nem zárható gra-
vitációs vészszellőző-nyílással kell létesíteni.”.  

A légellátás részletes műszaki feltételei a korábbi, 11/2013. (III.21.) NGM rendelet2 alap-
ján határozhatóak meg. A rendelet értelmében a gázfogyasztó berendezések elhelyezésének – 
komfort-épületgépészeti szempontból – három általános feltétele van: 

1. a berendezés közvetlen eléréssel elzárható, illetve üzembiztosan kezelhető kell, hogy 
legyen, működését közvetlen eléréssel lehessen ellenőrizni; 

2. környezetét a fejlődő hő ne veszélyeztesse;  
3. a gyártói műszaki biztonsági előírások betarthatók legyenek.  

Az NGM rendelet azt is előírta, hogy a kezelési irányból legalább 0,8 m szabad közlekedési, 
mozgási, kezelési lehetőség legyen. Ez a szabad területre vonatkozó építészeti ajánlás betartá-
sával (minimum 120 cm) biztosítható.  

A felállítási helyiség légellátásával kapcsolatos általános követelmény (a rendelet 4.3.1 
pontja szerint): „A helyiség légterével közvetlen kapcsolatban lévő (nyitott) égésterű gázfo-
gyasztó készülékek biztonságos, egészségügyi és energetikai szempontból kifogástalan üzeme 
érdekében biztosítani kell a gázfogyasztó készülék helyiségének szellőzőlevegő-ellátását. A 
szükséges szellőzőlevegő-térfogatáramot és a bejutását biztosító nyomás feltételeket meg kell 
tervezni.” Ehhez kapcsolódóan az alaprajzokon kötelező feltüntetni a nyílászárók helyét, típu-
sát és légzárási értékét, valamint a légellátás, szellőzés légmennyiség adatait, szerkezeteit, típus, 
teljesítmény megjelöléssel.   

A szükséges szellőző levegőáramot a felállítási helyiség, vagy légtér összeszellőztetés ese-
tén a szomszédos helyiség külső határolószerkezetén elhelyezett, jelleggörbe alapján a tervező 
által kiválasztott levegő-bevezető szerkezetekkel, vagy szabadba nyíló légcsatornán keresztül 
kell biztosítani. A légcsatornában áramló szellőzőlevegő útvonalában elhelyezett szabályozó-
vagy zárószerkezetek esetében biztosítani kell, hogy a berendezés üzeme során azok nyitott 
állapotban legyenek, illetve szükség esetén meg kell oldani a tervezett ventilátor és a gázfo-
gyasztó készülék reteszelését. A reteszelés szükségszerűségének vizsgálatát, illetve biztosítását 
a rendelet szerint a tervezőnek akkor kell elvégezni, ha: „a szellőzőlevegő bejuttatására terve-
zett légtechnikai berendezésben nagy áramlási ellenállású elemek (szűrő és/vagy fűtő/hűtő-
kalorifer és/vagy hővisszanyerő) találhatók”. Az irányított szellőzés üzeme nem veszélyeztet-
heti az egyéb, konyhával légtér összeköttetésben lévő gázkészülékek égéstermék elvezetését.  

A szükséges szellőző levegő mennyiség vonatkozásában az NGM rendelet két esetet kü-
lönböztetett meg:  

 
2 Jóllehet a rendelet a doktori értekezés készítése közben, 2020. március 13.-ai dátummal visszavonták, a dolgozat 
benyújtásának időpontjában a benne foglalt műszaki-biztonsági irányelvek a gyakorlat szempontjából mérvadónak 
tekinthetők.  
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1. a lakossági fogyasztóknál felszerelt legfeljebb 11 kW névleges hőterhelésű gáztűzhely 
esetében, ha a felszerelési helyiség 10 m3-nél nagyobb légtérfogatú és legalább egy 
szabadba nyíló és nyitható ablak vagy ajtó van rajta, akkor a helyiség levegő ellátása 
és szellőzése megfelelőnek tekintendő;  

2. egyéb esetekben a szellőzőlevegő térfogatárama a gázfogyasztó készülék egyidejű3 
hőterhelésére vonatkoztatva legalább 12 m3/h/kW legyen. 

Hasonló megközelítésen alapul a DVWG-TRGI 2008 előírás is: 11kW névleges teljesítményig 
a felállítási helyiség légtérfogata legyen legalább 15 m3 és rendelkezzen egy szabadba nyíló 
ajtóval vagy ablakkal. A szükséges légtérfogatot több mint 2 m3/ kW értékkel kell megnövelni 
11-18 kW névleges teljesítménynél, továbbá – a szabadba nyíló ajtó vagy ablak mellett –egy 
külső kivezetéssel rendelkező páraelszívót, vagy 15 m3/h/kW térfogatáramú, ellenőrzött lakás-
szellőztető rendszert kell kiépíteni, úgy, hogy az ennek megfelelő mértékű légbevezetés is biz-
tosított legyen. Az előírás értelmében az így biztosított légmennyiség megfelel az égés levegő-
ellátásának (Gunnemann et al., 2010). Az osztrák ÖVGW-TR előírás szerint a légellátás meg-
felelő, ha a felállítási helyiségnek van szabadba nyíló ajtaja vagy ablaka, és valamennyi 6 kW-
nál nagyobb hőterhelésű gázkészülék égéstermékőrrel rendelkezik, vagy a helyiség rendelkezik 
szabadba nyíló szellőzőnyílással, 30 kW-ig 40 cm2, e fölött 50 kW-ig 80 cm2 szabad kereszt-
metszettel (Barna, 2001).  

A belső környezeti szempontok figyelembevételének érdekében az MSZ EN 15251:2007 
szabvány a konyha helyiségben - a belső környezet minőségére utaló besorolás függvényében 
– 28, 20 vagy 14 l/s (azaz 101, 72 vagy 51 m3/h) elszívást javasol (a magyarországi tervezői 
gyakorlatban a konyhai elszívás javasolt mértéke 60 m3/h). A szabvány ugyanakkor nem veszi 
figyelembe a beépített főzőberendezés típusát, jóllehet a keletkező égéstermék miatt a gáztűz-
hely üzeme vélhetően nagyobb terhelést jelent, mint például egy elektromos tűzhelyé.  

Ugyanez érvényes az ASHRAE 62.2-2016 ajánlás esetében is, amely nem az alkalmazott 
főzőberendezés típusát, hanem a konyha jellegét (különálló vagy egybe nyitott), az elszívás 
módját (folyamatos vagy igény szerinti) valamint az elszívó készülék típusát (ventilátoros ernyő 
vagy egyéb elszívás) különbözteti meg. Folyamatos elszívás, illetve ventilátoros elszívóernyő 
esetében az elszívás javasolt mértéke - a konyha kialakításától függetlenül –5 h-1, vagy 50 l/s 
lehet. 

  

2.4.2 Jellemző szellőztetési módok 

Az általános gyakorlat szerint a lakossági konyhák jellemző szellőztetési módjai: 

 nem tervezett (ablaknyitásos vagy filtrációs) szellőztetés, vagy 

 mesterséges szellőztetés, helyi elszívással (elszívóernyő használata). 

Egy 20 lakóépületet érintő, hosszú távú mérési sorozat eredményei azonban kimutatták, hogy a 
mesterséges szellőztető rendszereket az emberek többsége (≈ 68%) akkor sem használja, ha az 

 

3 Az egyidejűségi tényező rendeletben megadott értéke 2-nél több főzőhelyet tartalmazó tűzhelyre fG=0.5. 
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rendelkezésre áll (Jeong et al., 2016). Az emberek többsége ugyanis a „jó levegő” fogalma alatt 
automatikusan a külső, tehát ablaknyitással beáramló levegőt érti.   

Kutatási eredmények szerint a lakók a szellőztetés gyakoriságát és mértékét elsősorban a napi 
tevékenységekhez, a külső-belső hőmérséklet értékekhez és a belsőlevegő-minőség szubjektív 
megítéléséhez kötik. Leggyakrabban délelőtt 8 – 11 óra között szellőztetnek, az ablaknyitások 
száma átlagosan naponta 0,5 – 1,8, mértéke 0,4 – 6,0 h. Ezek az értékek azonban drasztikusan 
lecsökkennek, ha a külső hőmérséklet kisebb, mint 12,7 °C (Jeong et al., 2016). A hőmérséklet 
viszonyok meghatározó szerepét további kutatások is megerősítik, kiemelve, hogy az ablaknyi-
tások száma drasztikusan lecsökken, ha a külső hőmérséklet 10-15 °C alá csökken, vagy 25-
30°C fölé nő (Stazi et al., 2017)4. Egy másik, az ablaknyitás gyakoriságát az évszakok, illetve 
munkanapok-hétköznapok vonatkozásában vizsgáló kutatás eredményei szerint az ablaknyitás 
legnagyobb valószínűséggel 7:00 – 10:00, illetve 19:00 – 23:00 között történik, a szellőztetés 
átlagos napi időtartama pedig munkanapokon 35 min, hétvégén pedig 48 min (Yao-Zhao, 
2017). 

Amennyiben kiegészítő szellőzés nincs, és a nyílászárók zárva vannak, a réseken keresztül 
kialakuló filtrációs légcsere a meghatározó, aminek mértéke a fajlagos légáteresztési tényező, 
a rések hossza és a beszivárgást okozó - a szél torlónyomásából, valamint a hőmérsékletkülönb-
ségből adó - nyomáskülönbség függvénye. Egy, a fa ablakok légzárását vizsgáló tanulmányban 
a szerző a jellemző nyomáskülönbség értékét 5 m/s-os szélsebesség és 30 K hőmérséklet kü-
lönbségre vonatkoztatva 20 Pa-ban határozza meg. A vonatkozó tanulmányban kiemeli, hogy 
a gyártók mindent megtesznek, hogy a filtráció kialakulását meggátolják, ugyanis - a hőátbo-
csátási tényezőktől eltérően - a kötelező légcsereszám értékére nincs előírt határérték. Ugyan-
akkor azt is megjegyzi, hogy bizonyos vizsgálatok szerint energetikai szempontból - a külső 
hideg levegő okozta lokális hőhidak miatt - a réseken kialakuló filtráció nagyobb problémát 
okoz, mint a ventilációs veszteségek (Bencsik, 2014).  
 

A mesterséges (irányított) konyhai szellőztetés jellegzetes megoldása lakóépületekben a 
külső kivezetéssel rendelkező elszívó ernyők használata. Különböző kutatási eredmények azon-
ban rámutattak arra, hogy a beépített elszívóernyőket a háztartások 40-60%-ban alkalmanként, 
20-30%-ban pedig soha nem használják. Ennek egyik leggyakoribb oka pedig a keletkező zaj 
mértéke (Parott et al., 2003; Mullen et al., 2012; Dobbin et al., 2018).  

Egy, az Amerikai Egyesült Államokban végzett vizsgálat során például a kutatók külön-
böző típusú elszívóernyők esetében - az elszívás hatékonyságát figyelembe véve - vizsgálták 
az A-hangnyomásszint változását a légszállítás függvényében. Mérési eredményeik szerint az 
elülső gázégők használata esetén a megfelelő (minimum 75%-os) hatékonyságú elszíváshoz 
342 m3/h légszállításra volt szükség, de ebben az esetben a zajszint már jelentős mértékben, 
56dB(A) szint fölé megemelkedett (Singer et al., 2011). Ilyen esetek megoldásként más kutatók 

 
4 Az Országos Meteorológiai Intézet adatai szerint 2017-ben 84 fagyos nap volt (tmin ≤ 0°C) míg a nyári napok 
száma 91 volt (tmax ≥ 25°C). Stazi és munkatársai eredményei alapján ez azt jelenti, hogy az év minimum felében 
az ablakok jellemzően zárva vannak.   



Vörösné Leitner A.: Lakossági gáztűzhelymodell komfortelméleti vizsgálatokhoz – doktori értekezés 

 

24 

 

az ernyő alacsonyabb fokozaton való, de a tűzhely kikapcsolása után további, minimum 15 
minig történő használatát javasolták. Mérési eredményeik szerint ily módon a nitrogén-dioxid 
imisszió 13 – 22%-kal, a nitrogén-monoxid imisszió 7 – 30%-kal csökkenthető - az elszívás 
mértékétől függően (Dobbin et al., 2018).  

Az elszívó ernyő hatására a helyiségben intenzív légcsere jön létre. A légcsereszám az el-
szívó ernyő teljesítménye és a helyiség légtérfogatának függvényében 5 – 15 h-1 értéket is elér-
heti. Ugyanakkor a vonatkozó tanulmányban a szerzők kiemelik, hogy mindenképp meg kell 
találni az egyensúlyt a fokozott légcsere miatti többlet energiaigény és a fokozott belsőlevegő-
minőség „előnyei” között. Továbbá arra is felhívják a figyelmet, hogy az ernyő hatásosságát 
nemcsak a légszállítás mértéke, hanem a szennyezőanyag forrás helyzete is befolyásolja. Mé-
rési eredményeik szerint a tűzhelyvályú hátsó részében lévő égők esetében az ernyő használa-
tával nagyobb mértékben csökkent az imisszió mértéke, mint a frontlaphoz közelebb eső égők-
nél (Rim et al., 2012).  

A szükséges légpótlás biztosítására a gyakorlatban a gyártók különböző, teljes mértékben 
nem lezárható légbevezető elemek beépítését javasolják. A légbevezető elem lehet hagyomá-
nyos, kézi beállítású (állandó légáteresztéssel) és/vagy higroszabályozású (beépített páraérzé-
kelővel). A gyártók által közölt adatok alapján az egyes elemeken 10 Pa nyomáskülönbség ha-
tására jellemzően 5 – 40 m3/h levegő áramlik be (Barna, 2001). 

A lakáson belüli szellőzési viszonyok vizsgálata kapcsán a BME Épületgépészeti és Gépé-
szeti Eljárástechnikai Tanszék munkatársai két lakossági (20 – 25 000 Ft árkategóriájú) párael-
szívó szabványos áramlástechnikai mérését hajtották végre. A vizsgált berendezések esetében 
a ventilátort hajtó villamos motor névleges teljesítménye 100, illetve 120 W. Mérési eredmé-
nyeik szerint az elszívás maximális mértéke közelítőleg 180 – 210 m3/h. Összegzésükben ki-
emelik, hogy a készülék légszállítása jelentős nyomáskülönbség mellett valósul meg, aminek 
hatására a felállítási helyiségben a külső környezethez képest jelentős, akár több 10 Pa nyomás-
csökkenés áll elő. Következtetéseik szerint ez a nyomáscsökkenés a lakásban természetes huzat 
alapján működő égéstermék-elvezető berendezés esetében visszaáramlás okoz (Tirpák-Both, 
2014). Ez a vizsgálat is rámutat arra, hogy a konyha mesterséges szellőztetése, azaz intenzív 
helyi elszívás megvalósítása értelemszerűen csak a teljes lakás szellőztetési viszonyainak fi-
gyelembevételével történhet.  

Az értekezés további részeiben az „elszívó ernyő” kifejezés minden esetben külső kiveze-
téssel rendelkező, a tűzhely fölött, szabályosan (a gyártó által előírt magasságban) beépített 
konyhai elszívó berendezésre utal.  

 

2.4.3 Gáztűzhelyek használatával összefüggő légellátási problémák 

A gáztűzhelyek használata szempontjából – elsősorban a szén-monoxid képződés veszélye mi-
att – azonban elsődleges szempont a megfelelő légellátás kérdése így ezt nem elegendő pusztán 
a felhasználóra „bízva” megoldani. Energetikai szempontból ugyanakkor az a régen gyakorta 
alkalmazott megoldás, miszerint az ablaktömítést utólag „a biztonság kedvéért” kitépték, sem 
tekinthető megfelelőnek. Problémát jelenthet az is, hogy bár a fokozott légzárású nyílászárók 
utólagos beépítése, a meglévő nyílászárók tömítése, vagy az elszívó-, szellőző ventilátorok, 
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illetve páraelszívók beépítése tervköteles átalakításnak minősül, gyakorlatban azonban – külö-
nösen családi házaknál – nem feltétlenül készül felülvizsgálati terv (Meszlényi, 2003). 

A 2015. évi CC.XI. törvény értelmében tüzelőberendezések biztonságos működéséhez szüksé-
ges levegő utánpótlás ellenőrzése, illetve az égéstermék paraméterek ellenőrzése a kéménysep-
rők feladata. A tüzelőberendezések körébe a törvényi meghatározás szerint a gáztűzhely is be-
letartozik, ugyanakkor az 5. § (1) szerint az ingatlan használója akkor köteles az ellenőrzést, 
illetve vizsgálatot elvégeztetni, ha égéstermék-elvezetővel felszerelt, vagy ahhoz csatlakozó tü-
zelőberendezést üzemeltet. Lakossági konyhákban pedig még hitelesített szén-monoxid érzék-
elő felszerelése sem kötelező.   

Felmerül tehát a kérdés, hogy mi történik olyankor, ha a nyílászárókon keresztül nem ala-
kul ki megfelelő légcsere és irányított szellőzés sincs? Ilyen esetben a gáztűzhely napi haszná-
lata során a légtérben lévő CO2 -, és NOx - koncentráció jelentős mértékben feldúsulhat, ami a 
CO kibocsátás ugrásszerű emelkedéséhez vezethet. A mérgezéses balesetektől a szén-monoxid 
érzékelő beépítése megóvhat, de nem jelent védelmet a nitrogén-oxidok egészségügyi hatásai-
val szemben. A kezdetben fellépő panaszokat a lakók rendszerint egyéb okokra (például a front-
hatásra vagy fáradságra) vezetik vissza, így a légellátási problémára rendszerint nem, vagy csak 
jóval később derül fény (Meszlényi, 2003). Nem elhanyagolható a közérzet romlásának szerepe 
sem, a szén-dioxid koncentráció emelkedése például rontja a koncentráció képességet, ami nö-
velheti a balesetek számát. Ez kerülendő, mivel környezet-egészségügyi kutatások szerint a 
konyha már így is a lakás egyik leginkább baleset-veszélyes helyisége (Rudnai, 2007).  

Az elégtelen mértékű légcsere lehetséges következményeit vizsgálva érdemes összevetni a 
2.5 alfejezetben bemutatott KSH időmérleg adatokat Barna számítási eredményeivel, aki vo-
natkozó publikációjában egy Qgáz,n = 5,6 kW névleges hőterhelésű gáztűzhely esetében vizs-
gálta a szén-dioxid koncentráció változását egy Vh =27 m3 légtérfogatú helyiségben.  Eredmé-

nyei alapján V̇sz = 30 m3/h szellőzés (nsz = 0,9 h-1 légcsere) esetén a légtérben mérhető szén-
dioxid koncentráció már 10 min után eléri a munkahelyekre megengedett, 5000 ppm-es imisz-
sziós határértéket (Barna, 2002).  Egy ilyen esetben tehát - az időmérleg adatok alapján - a 
konyhai feladatokat ellátó ember naponta átlagosan 30 – 50 percet tölthet el 5000 ppm, illetve 
annál nagyobb szén-dioxid koncentráció hatásainak kitéve. 

Végezetül ki kell emelni, hogy Magyarországon – az érintett háztartások, valamint az egy 
háztartásban élő személyek átlagos száma alapján – a gáztűzhelyek égéstermék kibocsátásának 
hatásai potenciálisan mintegy 6,7 millió embert érinthetnek (KSH, 2010).  

 

2.5 A szennyezőanyag imisszió matematikai vizsgálata  

A gáztűzhely, mint szennyezőanyag forrás hatása a belsőlevegő-minőségre a térben kialakuló 
imissziós paraméterekkel jellemezhető. Amennyiben a térben kialakuló szennyezőanyag elosz-
lás homogénnek tekinthető, az imisszió mértéke és változásának időbeli jellege üzem idejére 
vonatkoztatva az időben állandó, az üzemszüneti periódust vizsgálva pedig az adott mennyisé-
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get kibocsátó forrás modellel írható le. Az inhomogén térre vonatkozó matematikai modell fel-
írása és CFD szimulációval történő megoldása lehetőséget jelent az imisszió térbeli eloszlásá-
nak vizsgálatára is.  

 

2.5.1 Homogén térre vonatkozó szennyezőanyag kibocsátás modell 

A homogén térben kialakuló szennyezőanyag koncentráció változásának fizikai modelljét a 2-
3. ábra szemlélteti.  

 

2-3. ábra. Szennyezőanyag kibocsátás modell  

 

A szennyezőanyag koncentráció változásának differenciál egyenlete a dτ időre felírt szennye-
zőanyag mérleg alapján: 

K̇⋅dτ+V̇sz⋅ksz⋅dτ-V̇t⋅kt⋅dτ=Vh⋅d(k - ksz-
K̇

V̇t
) (1) 

 

Egyértelműségi feltételek: 

 a folyamat közel izotermikus: ρsz ≈ ρt; 

 a szellőző levegő a külső térből érkezik, a külső tér szennyezőanyag koncentrációja ál-

landó: ksz=kk; 
dkk

dτ
=0; 

 a távozó és a szellőző levegő térfogatárama azonos és időben állandó: V̇t= V̇sz; 
dV̇sz

dτ
=0; 

 a szennyezőanyag-forrás erőssége időben állandó: 
dK̇

dτ
=0; 

 a szennyezőanyag koncentráció eloszlás a térben homogén: k = f (τ); k ≠ f (x,y,z); k = kt . 

 

Az egyértelműségi feltételek alapján a szennyezőanyag mérlegegyenlet az alábbi módon írható 
fel: 

K̇⋅dτ+V̇sz⋅kk⋅dτ-V̇sz⋅k⋅dτ=Vh⋅d(k - kk-
K̇

V̇sz
)     (2) 
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A helyiség légellátását jellemző légcsereszám n = V̇sz / Vh alkalmazásával a mérlegegyenlet az 
alábbi alakban írható fel: 

dτ(
K̇

Vsż
+kk-k)=-

1

n
⋅d(

K̇

Vsż
+kk-k)     (3) 

 

A (3) egyenlet a változók szétválasztása és integrálás után: 

-n⋅τ=ln(
K̇

V̇sz
+kk-k) + lnC      (4) 

ahol „C” integrálási konstans.  

Mivel egyéb szennyezőanyag forrás nincs, és a tér szellőzése a külső térből biztosított, a gáz-
tűzhely bekapcsolásának pillanatában a térben mérhető szennyezőanyag koncentráció meg-
egyezik a külső levegőben mérhető értékkel. Ennek megfelelően kezdeti feltételként felírható, 
hogy: k (τ = 0) = kk.  

A kezdeti feltétel alapján „C” integrálási konstans értéke: 

lnC = - ln(
K̇

V̇sz
)         (5) 

Ezt visszahelyettesítve, majd rendezve az egyenletet, a koncentráció változás értéke egy adott 
τ időpillanatban: 

k = kk +
K̇

V̇sz
(1-e-n ∙ τ)          (6) 

 

Amennyiben a gáztűzhelyet τü üzemidő után kikapcsolják, az üzemszüneti periódus kezdeti idő-
pillanatában (τüsz = 0) a koncentráció értéke: 

k(τüsz= 0) = k0= kk +
K̇

V̇sz
(1-e-n ∙ τü)        (7) 

Üzemszüneti periódusban a szennyezőanyag kibocsátás zérus, azaz K̇=0. Feltételezve, hogy a 
szellőzés továbbra is állandó, az üzemszüneti koncentráció változás a (2) egyenlet alapján: 

n∙kk∙dτ-küsz∙dτ= 
1

n
 d(küsz-kk)     (8) 

Az integrálás után: 

-n∙τ = ln(küsz-kk)+lnC      (9) 

 

A kezdeti feltételt behelyettesítve meghatározható „C” integrálási konstans, amit behelyette-
sítve, valamint az egyenletet rendezve az üzemszüneti koncentráció változást a (10) egyenlet 
írja le:  

küsz =  kk +(k0- kk)∙e-n ∙ τüsz         (10) 
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2.5.2 Inhomogén tér matematikai modellje 

Inhomogén térben az imisszió mértéke, valamint a szennyezőanyag eloszlás térbeli és időbeli 
jellege tranziens CFD (Computational Fluid Dynamics) modell segítségével számítható. A mo-
dellezés matematikai alapja az alapvető megmaradási törvények (tömeg, energia és lendület) 
valamint a koncentráció változás egyenletének elemi méretű - ideális gáznak tekintett - levegő 
elemekre való alkalmazása. A lendületmegmaradás törvényéből származó Navier-Stokes 
egyenletek felírása és megoldása kapcsán kulcskérdés a turbulens áramlások megfelelő pontos-
ságú matematikai leírása. A három alapvető megoldási mód közül (turbulens modellezés, nagy 
örvények szimulációja, direkt numerikus szimuláció) a komfort-épületgépészeti gyakorlatban 
leginkább a turbulens modellezést alkalmazzák.  Ennek lényege, hogy a turbulens ingadozáso-
kat egy alapérték, illetve a körüli ingadozást kifejező taggal vesszük figyelembe (az ebből szár-
mazó „kiegészítő” tagokat nevezzük a Navier-Stokes egyenletekben Reynolds feszültségek-
nek).  Helyiségen belüli légáramlások vizsgálata esetén leggyakrabban az úgynevezett „k-ε” 
modellt alkalmazzák (az elnevezésben „k” a turbulens kinetikus energiára, „ε” pedig a disszi-
pációs tagra utal) (Awbi, 1991). A modellezés általános menete: 

 a geometriai modell felépítése; 

 fizikai modell meghatározása; 

 kezdeti, illetve peremfeltételek rögzítése; 

 CFD modell felépítése (megoldási mező kijelölése, rácsfelosztás kialakítása, időlépés 
meghatározása); 

 CFD modell validálása;  

 eredmények kiértékelése, vizualizálása.     

 

Fontos megjegyezni, hogy a megfelelő rácsfelosztás kialakítása a CFD modellezés során kulcs-
fontosságú feladat. Általánosan igaz, hogy a rács finomítása növeli a modell pontosságát, 
ugyanakkor indokolatlanul sok rácspont alkalmazása többszörösére növeli a megoldási időt, 
illetve a szükséges gépkapacitást. Ezért célszerű – a várható eredményeket, illetve a modell 
készítés célját szem előtt tartva –úgynevezett régiókat kijelölni a megoldási mezőn belül, min-
den olyan helyen, ahol fontos és szükséges a rács finomítása. Gáztűzhelyek esetében ilyen régió 
kijelölése szükséges például a tűzhelyvályú és az elszívóernyő alsó síkja között, vagy a tűzhely 
előtti tartózkodási zónában.  

A numerikus szimuláció előnye, hogy nemcsak a szennyezőanyag eloszlás, hanem egyúttal 
a légállapot paraméterek változása is modellezhető. Hasonlóképp elemezhető a tér belső kiala-
kításának hatása, különböző légbeeresztő elemek hatásossága, eltérő gáztűzhely konstrukciók. 
Erre mutat példát az 2-5. ábra. A vonatkozó kutatásban Kínában, egy lakossági konyha helyi-
ségben vizsgálták a főzés közben, nyitott ablak mellett kialakuló CO2 koncentráció eloszlást, 
valamint a hőmérséklet - és légsebesség mezőket. Az elszívóernyő hatását irányított légpótlás 
nélküli esetben, illetve mesterséges légbevezetéses, úgynevezett „push-pull” szellőztetés alkal-
mazása mellett is megvizsgálták. Ez utóbbi esetben az irányított légbevezetést a főzőlap körül 
kialakított légbevezető nyílásokon át valósították meg. A 2-5. ábra az elszívóernyő használata 
nélkül kialakuló szén-dioxid eloszlást szemlélteti. A vizualizációs eredmények jól szemléltetik, 
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hogy jóllehet a természetes konvekciónak köszönhetően a kibocsátott CO2 – mintegy fáklya 
szerűen – felfelé áramlik és a mennyezett alatt alakul ki az elsődlegesen szennyezett zóna. Innen 
azonban a szennyeződés fokozatosan visszakeveredik és a légtér egészét szennyezi. A kutatók 
ugyanakkor azt is kiemelték, hogy ezt a problémát az elszívóernyő alkalmazása csak részben 
oldja meg. Ugyanakkor a főzőlap körül kialakított légfüggöny jelentős mértékben csökkenti a 
tér egészét érő szennyezést. (Zhou et al., 2016) 

 

2-4. ábra. CFD modellezés – alkalmazási példa 

CO2 koncentráció eloszlás a térben elszívóernyő használata nélkül (Zhou et al.,2016) 

 

2.6 Hőkomfort kérdések 

Jóllehet a belső környezet szempontjából elsősorban a gáztűzhelyek levegőminőségre gyakorolt 
hatása a meghatározó, a gáz elégetése nyomán felszabaduló hő szintén terhelést jelent, elsősor-
ban a tűzhely előtt álló ember számára.  

Hasonlóképp a szennyezőanyag kibocsátás kérdésköréhez, a gáztűzhely hőleadását is kom-
fort-épületgépészeti szempontból, azaz a tűzhely előtt álló embert érő hatások alapján, az égők 
terheletlen állapotában vizsgáltam.  

 

2.6.1 Száraz hőcsere paraméterek 

Az emberi test és a tűzhely, mint hőforrás között - terheletlen állapotban - kialakuló száraz 
hőcsere két részből áll: sugárzásos, illetve konvektív hányadból.  A sugárzásos hőátadás kér-
dése külön figyelmet érdemel, mivel míg a konventív hőhányad nagymértékben csökkenthető 
a helyiség szellőztetése révén, a sugárzással átadott hő nem (Livchak et al., 2006).  

A sugárzásos hőhányad közelítő értéke S [W], a konvektív hányad közelítő értéke C [W] az 
alábbi egyenletek szerint számítható (Fanger, 1982). 

S = 3,94 ∙ 10-8 ∙ FDu ∙ fclo ∙ [(tclo +273)4 – (tks +273)4]   (11) 

C = FDu ∙ fclo ∙ c ∙ (tclo – tb)    (12) 
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A KSH időmérleg adatai alapján a konyhai tevékenységeket elsősorban nők végzik, így az át-
lagos testmagasság és súly - 164 cm és 69 kg (KSH, 2018.07) – alapján az egyenletben FDu = 
1,75 m2 érték vehető figyelembe.  

A konvekciós hőátadási tényező c [W/m2K] közelítő értéke nyugvó levegő esetén a (13), 
kényszeráramlás (amennyiben v < 2,6 m/s) esetén a (14) egyenlettel számítható. Az egyenle-
tek között közelítő határértéknek v = 0,1 m/s légsebességet fogadják el (Bánhidi-Kajtár, 
2017). 

c = 2,2 ∙ (tclo – tb)0,25      (13) 

c = 12,1∙ v0,5     (14) 

 

A hőátadási tényezők értékét a v = 0,01 ÷ 0,1 m/s átlagos légsebesség tartományban a Tu [%] 
turbulencia fok függvényében kell korrigálni (Vajda, 1996).  

A ruházat átlagos felületi hőmérsékletének (tclo) értéke iterációs számítással határozható 
meg, a (15) egyenlet alapján (Awbi, 1991).   

tclo = 35,7 – 0,028 ∙ (M/FDu - Wkülső) – 0,155 ∙ Iclo ∙ {3,96 ∙ 10-8 ∙ fclo ∙ [( tclo +273)4 

- (tks+273)4] + fclo ∙ c ∙ (tclo - tb)}  (15) 

 

Szakirodalmi adatok alapján a főzés, mint munkavégzés számszerű hőegyenértéke M/FDu = 1,6 
met, a ruházat hőszigetelő képessége Iclo = 0,5 clo, a ruházattal borított, illetve mezítelen test-
felület aránya fclo = 1,1 értéknek tekinthető (Bánhidi-Kajtár, 2017). 

 

A közepes sugárzási hőmérséklet tks [°C] kiszámítható a fekete gömb hőmérséklet, vala-
mint a levegő száraz hőmérsékletének mérése alapján (MSZ EN ISO 7726:2003). A tks [°C] 
közepes sugárzási hőmérséklet számítását nyugvó levegő esetére a (16), kényszeráramlás ese-
tére a (17) egyenlet mutatja be. Ez a számítási módszer az emberi testet érő hőterhelés értékelése 
során elegendő pontossággal alkalmazható (Parsons, 2014). Szabványos fekete gömbhőmérő 
átmérője d = 0,15 m, emissziós tényezője εg = 0,95.  

tks = tg+273
4

+
0,25⋅10

8

εg

tg-tb

d

0,25

tg-tb

0,25

-273   (16)  

tks= tg+273
4

+
1,1⋅10

8
⋅v

0,6

εg⋅ d0,4
tg-tb

0,25

-273    (17) 

 

A sugárzásos és konvektív hőcsere mértékét együttesen leíró paraméter az operatív hőmérséklet 
értéke, amely kiszámítható a (18) egyenlettel. Az egyenletben szereplő sugárzásos hőátadási 
tényező közelítő értéke a (19) egyenlet szerint határozható meg (Bánhidi-Kajtár, 2017).  
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to = (s ∙ tks + c ∙ tb) / (s + c) (18) 

s ≈ S / (tclo – tks) (19) 

 

2.6.2 Várható hőérzet, hőkomfort 

A hőérzet értékelését általánosan a Fanger féle, több hazai és nemzetközi szabvány (például 
ISO 7730, ASHRAE Standard 55, MSZ CR 1752) alapját is jelentő várható hőérzeti modell 
(PMV - PPD index) alapján lehet elvégezni. A modell értelmében a várhatóan kialakuló hőér-
zetet a tevékenység és a ruházat jellege, valamint a hőkörnyezetet jellemző légállapot paramé-
terek (hőmérséklet, légsebesség, levegő nedvességtartalma) és a sugárzási viszonyok határoz-
zák meg (Bánhidi-Kajtár, 2017; Awbi, 1991). A modell azonban nem alkalmazható – szubjektív 
hőérzeti skála értelmezése szerinti - forró, illetve hideg hőkörnyezet esetén, csak a -2 < PMV < 
+2 tartományban.  

A Fanger által eredetileg kidolgozott PMV egyenlettel kapcsolatban fontos továbbá ki-
emelni, hogy a megadott összefüggésbe (MSZ EN ISO 7730) az energia jellegű, illetve abból 
származtatott mennyiségek mértékegységeket kilokalóriában, a parciális vízgőznyomást hi-
ganymilliméterben kell behelyettesíteni. A (20) egyenlet a mértékegység átváltásokból adódó, 
átdolgozott forma (Nilson, 2003).  

 

PMV= 0,303∙e
-0,036∙

M
FDu+0,028

M

FDu
-

W

FDu
-3∙10-3 5 733-6,99

M

FDu
-

W

FDu
-

pvg -0,42
M

FDu
-

W

FDu
-58,15 -1,7∙10-5 M

FDu
5867-pvg -0,0014

M

FDu
(34-

tb)-3,96∙10-8∙fclo[(tclo+273)4-(tks+273)4]-fclo∙αc∙(tclo-tb)     (20) 

 

A PMV érték ismeretében a hőérzettel való elégedetlenség várható értéke PPD [%] a (21) 
egyenlet alapján számítható (Bánhidi-Kajtár, 2017). 

 

PPD=100-95∙exp(-0,03353∙PMV4-0,2179∙PMV2)   (21) 

 

Lakossági gáztűzhelyek környezetében kialakuló hőérzet értékelésével kapcsolatban a mo-
dell alkalmazhatóságára vonatkozó kutatási adat nem áll rendelkezésre. Mindemellett érdemes 
megjegyezni, hogy a kutatási eredmények alapján kereskedelmi konyhák esetében a PMV in-
dex nem alkalmazható (Simone-Olesen, 2013). 

Nem állnak rendelkezésre releváns szakirodalmi adatok a lakossági gáztűzhelyek környe-
zetében esetlegesen kialakuló helyi diszkomfort hatásokkal kapcsolatosan sem, jóllehet gáztűz-
helyek esetében vertikális hőmérséklet különbség hatása kérdéses lehet, különösen téli esetben. 
Az elszívóernyő használata kapcsán felmerülhet még a huzat kialakulásának lehetősége.  
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Kifejezetten konyhákra vonatkozóan az MSZ EN 15251 szabvány által - a belső környezeti 
kategória függvényében - javasolt operatív hőmérséklet tartomány to,tél = 18 – 21 °C, illetve to, 

nyár = 25,5 – 27 °C. Fontos kiemelni, hogy a szabványban foglaltak szerint a hőkörnyezettel 
kapcsolatos méréseket az EN ISO 7726 szerint kell elvégezni, ott, ahol a bent tartózkodók ide-
jük jelentős részét töltik. A konyhai gázkészülék használata során a tartózkodási zóna - a vár-
ható maximális terhelés alapján - a frontlaptól mért 20 cm -es távolságnak felel meg (Simone- 
Olesen, 2013).  

 

2.7 Szakirodalmi kutatás eredményeinek összefoglalása 

Komfort-épületgépészeti szempontból a megfelelő belsőlevegő-minőség biztosítása kulcsfon-
tosságú feladat.  A belélegzett levegő összetétele, az abban megtalálható szennyezőanyagok 
ugyanis közvetlenül a légzőrendszerbe jutva, vagy a nyálkahártyákkal érintkezve jelentős, akut 
hatással lehetnek az emberi szervezetre, de a kismértékű, huzamos ideig fennálló terhelések is 
komoly problémákat okozhatnak. Tekintve, hogy Magyarországon és az Európai Unió más or-
szágaiban is jelentősen emelkedik az asztmások és allergiások száma, valamint, hogy a külön-
böző légzőrendszeri megbetegedések a vezető halálozási okok közé tartoznak, egyértelmű, 
hogy minden olyan „terhelést” minimalizálni kell, ami a belsőlevegő-minőséget rontja.  

Lakóépületek esetében - a belsőlevegő-minőség tekintetében - a konyha speciális térnek 
tekinthető, különösen, ha ott gáztűzhely üzemel. A konyha ugyanis a lakótér szerves része, az 
egyéb, huzamos tartózkodású térrészekkel sok esetben közvetlen légtérkapcsolatban áll. 
Ugyanakkor a használat jellegéből adódóan a főzés, mint munkavégzés helyszíne is, ahol a 
meghatározó szennyezőanyag forrás a gáztűzhely. Mindemellett az emberi tartózkodás ideje 
jellemzően egybeesik a maximális terhelés kialakulásával. A terhelés (kitettség) időbeli mér-
téke a KSH adatai alapján átlagosan 48 min/nap, de ha az étkezés is a konyhában történik, akkor 
169 min/nap.  

A magyarországi statisztikai adatok szerint a háztartások mintegy 67%-ban használnak ve-
zetékes gázhálózathoz csatlakoztatott gáztűzhelyeket. A készülékek 84%-a szerkezeti kialakí-
tását tekintve kompakt, energiaforrását tekintve pedig hagyományos vagy kombi kivitelű. Ke-
reskedelmi adatok alapján a jellemző névleges hőteljesítményük 9, illetve 7 kW. Az egyes tí-
pusok alkalmazásának gyakoriságára vonatkozóan nem állnak rendelkezésre statisztikai adatok, 
de a főzési célú éves gázfogyasztás alapján meghatározható, hogy egy berendezésben közelítő-
leg 0,289 m3 gázt égetnek el naponta.  
A gáztűzhely, mint szennyezőanyag forrás által okozott terhelés alapvetően két részre bontható: 
a földgáz elégetése során keletkező égéstermék, illetve az ételkészítés során felszabaduló szeny-
nyezőanyagok (és nedvességterhelés).  
A magyarországi gáztűzhelyek döntő mértékben 2H (G20) minőségű, tiszta, száraz földgázzal 
üzemelnek. Az égéstermék minőségét alapvetően a keletkező szén-dioxid és szén-monoxid 
mennyisége, valamint a nitrogén-oxidok koncentrációja határozza meg. A különböző ételkészí-
tési folyamatokból származó terhelések a rendkívül eltérő kulturális szokások miatt igen eltérők 
lehetnek. Az egyes készülékek katalógusai ugyan tartalmaznak bizonyos ételek készítésére vo-
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natkozó gázfogyasztási adatokat, valamint vannak erre vonatkozó kutatási eredmények is, ösz-
szeségében elmondható, hogy nem állnak rendelkezésre olyan adatok, amelyek lehetővé tennék 
egy általános, tervezési gyakorlatban is alkalmazható modell kidolgozását.  

A szén-dioxid kibocsátás maximális értéke a gázminőség, légellátás és hatásfok ismereté-
ben határozható meg. A kibocsátott szén-monoxid mértéke üzemi állapotban minimális, veszé-
lyes koncentrációban akkor halmozódhat fel, ha a helyiség elégtelen szellőzése miatt az égési 
levegőben mérhető szén-dioxid koncentráció eléri a 1,5 – 2,0 tf% értéket.  

A nitrogén-oxidok keletkezését jelentősen befolyásolja az égők szerkezete, teljesítménye, 
és a kialakuló láng jellemzői. A sütőégő különösen meghatározó forrás, részben a magasabb 
teljesítmény miatt, részben pedig azért, mert konstrukciós okokból a láng mindig szabadon ég. 
A keletkező nitrogén-oxidok jelentős része nitrogén-monoxid, ami a légköri levegő oxigéntar-
talmának hatására nitrogén-dioxiddá alakul át. WHO adatok alapján a gáztűzhelyek üzeme so-
rán keletkező nitrogén-monoxid, illetve nitrogén-dioxid aránya (jól beállított láng esetében): 

 a felső gázégőknél 66%, illetve 34%; 

 a sütőnél 75%, illetve 25%.  

A nitrogén-monoxid nitrogén-dioxid átalakulás időbeli vagy mennyiségi jellemzőire vonat-
kozó, lakossági gáztűzhelyek üzemére jellemző mérési eredmény nem áll rendelkezésre.  

A zárt légtérben kialakuló szén-dioxid, illetve szén-monoxid koncentrációval kapcsolatos 
egészségügyi és komfortelméleti kutatások igen széleskörűek. Nitrogén-oxidok vonatkozásá-
ban potenciális szennyezőanyagnak a nitrogén-dioxidot tekintik. A nitrogén-dioxid emberre 
gyakorolt hatásának mechanizmusa azonban pontosan még nem tisztázott. Az egészséges em-
bereken végzett klinikai kísérletek eredményei gyakran ellentmondásosak, ezért egyértelmű 
koncentráció-határok nem állapíthatók meg. Általánosságban elmondható, hogy az alacso-
nyabb mértékű, de hosszabb távú (ismétlődő) kitettség gyakrabban okoz problémát, mint a ma-
gas koncentráció melletti, akut hatások. A különböző kutatások azt is kimutatták, hogy a légúti 
allergiában szenvedők, asztmás betegek, különösen a gyerekek érzékenyek a nitrogén-dioxid 
hatásaival szemben. Egészségügyi felmérések ugyanakkor arra is rámutattak, hogy számos ház-
tartásban még napjainkban is „rásegítő” fűtőberendezésként használják a gáztűzhelyeket, annak 
ellenére, hogy ez jelentős mértékben megnöveli a különböző léguti panaszok előfordulásának, 
illetve a légzőszervi megbetegedések kialakulásának kockázatát. 

Az egészségügyi kutatások által jelzett problémák, valamint a gáztűzhelyek népszerűsége 
ellenére a különböző előírások nem tartalmaznak kifejezetten a lakossági konyhák belső kör-
nyezetére vonatkozó követelményeket. Ugyanakkor a lakóépületekre vonatkozó általános bel-
sőlevegő-minőségi előírások sem teljes körűek, a szükséges szellőzőlevegő mennyiségre vo-
natkozó előírások pedig sok esetben energetikai szemléletűek, vagy a szükséges szellőzőlevegő 
mennyiséget pusztán a belső környezet minőségének besorolása alapján adják meg, tekintet 
nélkül a konyhában alkalmazott sütő és/vagy főző berendezésben felhasznált energiahordozó 
típusára.   

A gáztűzhely, mint szennyezőanyag forrás környezetében kialakuló imissziós jellemzőket 
jelentős mértékben befolyásolja a felállítási helyiség mérete, kialakítása, valamint légellátása. 
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A lakossági konyhák mérete igen eltérő lehet, az építtető személyes igényei szerint. A vonat-
kozó építészeti előírások pusztán egy minimális szabadad terület biztosítását, valamint szellő-
zés szükségességét írják elő.  

A szellőzés biztosítható nem tervezett (ablaknyitásos vagy filtrációs) -, vagy mesterséges 
módon, helyi elszívással (elszívóernyő használata). A statisztikai adatok, valamint a különböző 
kutatási eredmények összegzéseként elmondható, hogy a nem tervezett szellőztetési módok, 
ezen belül pedig az ablaknyitás tekinthető domináns megoldásnak. Ezt némiképp a vonatkozó 
műszaki rendeletek is erősítik. Az egyes rendeletek értelmében ugyanis adott (6, illetve 11 kW) 
névleges hőteljesítmény alatt a szellőzés már megfelelő, ha a felállítási helyiségben van leg-
alább egy szabadba nyíló és nyitható ablak vagy ajtó. Ez a megközelítés azonban komoly prob-
lémákat okozhat, különösen a napjainkban rendkívül elterjedt, utólagos és ellenőrizetlen nyí-
lászáró cserék miatt légtömörré váló épületek esetében.  

Jóllehet a belső környezet szempontjából elsősorban a gáztűzhelyek levegőminőségre gya-
korolt hatása a meghatározó, a gáz elégetése nyomán felszabaduló hő szintén terhelést jelenthet, 
elsősorban a tűzhely előtt álló ember számára. Terheletlen esetben a kialakuló száraz hőcsere 
konvektív hányada jelentős mértékben csökkenthető megfelelő szellőztetéssel, de a sugárzásos 
hányad ettől függetlenül terheli a tűzhely előtt álló embert.  

Az általános gyakorlat, valamint a szabványi ajánlások szerint komfortterek hőérzeti érté-
kelését a Fanger-féle PMV modell alapján lehet elkészíteni, jóllehet számos kutató felvetette 
már a modell széles körű alkalmazhatóságának kérdésességét. Lakossági gáztűzhelyek környe-
zetében kialakuló hőérzet értékelésével kapcsolatban a PMV modell alkalmazhatóságára vo-
natkozó kutatási adat nem áll rendelkezésre.  

 
A szakirodalmi kutatások eredményeivel kapcsolatosan felmerült problémákat kérdések 

formájában fogalmaztam meg. 

 A laboratóriumi állapotú, modern lakossági gáztűzhelyek NOx kibocsátása mekkora a 
szakirodalomban megtalálható, vélhetően régebbi típusú berendezésekkel végzett mérési 
eredményekből származó adatokhoz képest? 

 A kibocsátott nitrogén-oxidok vonatkozásában mekkora a nitrogén-monoxid, illetve nitro-
gén-dioxid aránya? 

 Levegőminőségi szempontból a kibocsátott szén-dioxid vagy a nitrogén-dioxid mennyi-
sége a meghatározó? 

 A szén-monoxid képződés vonatkozásában kialakulhat-e a felállítási helyiség légterében 
életveszélyes állapot? 

 Zárt nyílászárók mellett (például téli esetben, fűtési szezonban) milyen komfort - épület-
gépészeti feltételei vannak a gáztűzhely biztonságos használatának?  

 Amennyiben szükséges, elszívóernyő használatával jelentős mértékben csökkenthető-e az 
imisszió? 

 A lakossági gáztűzhely felállítási helyisége komforttérnek tekinthető-e a tűzhely előtt álló 
emberben várhatóan kialakuló hőérzet (PMV, PPD indexek) alapján? 
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3  KUTATÁSI CÉLKITŰZÉS  

 

Szakirodalmi kutatómunkám eredményeinek összegzéseként megállapítottam, hogy jólle-
het a lakossági gáztűzhelyek alkalmazása igen elterjedt, nem állnak rendelkezésre olyan 
adatok, amelyek lehetővé tennék az ilyen berendezések belsőlevegő-minőségre, illetve hő-
komfortra gyakorolt hatásának együttes értékelését. A jelenleg érvényben lévő előírások és 
ajánlások részben hiányosak, részben pedig energetikai szemléletűek. Ugyanakkor a fel-
mérések azt mutatják, hogy a kialakuló belsőlevegő-minőségi és légellátási problémákat a 
felhasználók döntő mértékben ablaknyitással oldják meg.  

A tűzhely előtt álló embert érő hőterhelés szempontjából vélhetően a sugárzásos hő-
csere a meghatározó, de ennek mértéke-például a hőszigetelt sütőajtó üvegezésnek -kö-
szönhetően - a modern gáztűzhelyek esetében vélhetően nem jelentős mértékű.  

 Mindezen megállapítások alapján kiinduló kutatási hipotézisem a következő: a lakos-
sági gáztűzhelyek belső környezetre gyakorolt hatását döntő mértékben a szennyezőanyag 
(elsősorban a szén-dioxid, nitrogén-dioxid és nitrogén-monoxid) kibocsátás határozza meg. 
Amennyiben a légellátás nem megfelelő, a tűzhely használata során keletkező gáznemű 
égéstermék jelentősen rontja a belsőlevegő-minőségét, ami negatív hatással lehet a bent 
tartózkodó emberek egészségi állapotára, közérzetére. Szélsőséges esetben akár szén-mon-
oxid mérgezés is felléphet. A gáztűzhely biztonságos üzemeltetése érdekében tehát terve-
zett szellőztetésre van szükség, melynek módját és mértékét a kibocsátott szennyezőanya-
gok mértéke alapján, a vonatkozó határértékek betartásával kell meghatározni.  

A szakirodalmi kutatás eredményeinek értékelése alapján a kutatási tématerületemhez 
kapcsolódóan hat alapvető kérdést fogalmaztam meg.  

 Melyek egy lakossági gáztűzhely általános fizikai modelljének paraméterei? 

 Milyen mértékű a várhatóan kialakuló szennyezőanyag imisszió? 

 Hogyan értékelhető a lakossági gáztűzhelyek használatából eredő kockázat mértéke? 

 Milyen feltételekkel biztosíthatók az érvényben lévő szennyezőanyag imissziós határ-
értékek? 

 A jelenleg alkalmazott szellőztetési módok alkalmasak-e a megfelelő belsőlevegő-mi-
nőség biztosítására? 

 A gáztűzhely előtt álló embert érő hőterhelés mértéke leírható-e az általánosan alkal-
mazott hőérzeti (PMV, PPD) mérőszámokkal?  

 

A kutatásom kiinduló hipotézise, valamint az ahhoz kapcsolódó kérdéskörök alapján kuta-
tási célkitűzésem a lakossági gáztűzhely üzemének belső környezetre gyakorolt hatásá-
nak vizsgálata, értékelése, valamint az imissziós határértékek alapján a jelenleg alkal-
mazott szellőztetési módok belső környezeti szempontú értékelése, továbbá a jövőbeli ku-
tatási irányok kijelölése.  
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4 ELMÉLETI ELEMZÉS ÉS MODELLALKOTÁS 

 

Az elméleti elemzés során a szakirodalmi kutatás eredményeinek értékelését és elemzését 
végeztem el. A különböző paraméterek névleges, illetve elméleti értékét az alábbi termino-
lógia szerint különböztettem meg: 

 névleges érték: a gyártók, vagy más szakirodalmi források által közölt alapadat, vagy 
a különböző forrásokból származó névleges értékelések összesítésével (például átla-
golásával) képzett alapadat; 

 elméleti érték: az alapadatok alapján, gáztechnikai, illetve komfort épületgépészeti 
gyakorlatban alkalmazott összefüggésekkel kiszámított érték. 

 

A névleges adatok forrásai a 2. fejezetben bemutatott szakirodalmi kutatás során feltárt: 

 magyarországi, illetve európai uniós statisztikai – a gáztűzhelyek számára, használat 
jellegére, a gázfogyasztásra, a népesedési, valamint időmérleg adatokra vonatkozó - 
adatok; 

 egészségügyi felmérések adatai; 

 gyártók által megadott katalógusadatok; 

 jogszabályi követelmények, szabványi ajánlások; 

 további szakirodalmi ajánlások. 

 

4.1 Lakossági gáztűzhely szennyezőanyag kibocsátásának fizikai modellje 

A lakossági gáztűzhelyek szennyezőanyag kibocsátásának fizikai modelljét a 4-1. ábra 
szemlélteti.  

 

4-1. ábra. Gáztűzhelyek szennyezőanyag kibocsátásának fizikai modellje 
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A fizikai modellt leíró paraméterek elméleti értékét az alábbi alapadatok figyelembevéte-
lével határoztam meg:  

 névleges fűtőérték: Hi,n = 34,00 MJ/m3 (2H minőségű, tiszta, száraz földgáz);  

 névleges tüzeléstechnikai hatásfok: tü,n = 90% (gyártói katalógusadatok alapján); 

 névleges légellátási tényező: λn = 1,2 – a főzőégőkre jellemző közelítő érték (Joos, 
2005; Zöld, 2000);   

 egyidejűségi tényező: fG = 0,5  

 2-2. és 2-3. táblázatokban közölt üzemi és tüzeléstechnikai paraméterek; 

 2-5. táblázatban bemutatott „terheletlen” állapotra vonatkozó NOx kibocsátás adatok. 

A szükséges számításokat az általános gáztechnikai gyakorlatban alkalmazott összefüggé-
sek szerint végeztem el. A szükséges hőteljesítmény és hőterhelés adatokat a 2-2. táblázat 
szerint, az NO / NO2 kibocsátás arányát közelítő jelleggel, a 2-4. táblázatban szereplő ada-
tok alapján határoztam meg. A számítási eredményeket a 4-1. és 4-2. táblázatokban foglal-
tam össze (a megadott fajlagos értékek a névleges hőteljesítményre vonatkoznak).  

 

4-1. táblázat. Lakossági gáztűzhelyek fizikai modelljének paraméterei 

Lakossági gáztűzhely fizikai modelljének paraméterei  
(elméleti értékek) 

Fajlagos gázterhelés V̇'gáz,elm [m3/h, kW] 0,118 

Fajlagos égéslevegő-igény V̇'L,elm [m3/h, kW] 1,35 

Fajlagos CO2 kibocsátás K̇’CO2,elm [mg/kJ] 61 

Fajlagos NO 
kibocsátás 

Erőségő (nagyláng; "B") 

K̇’NO,elm [μg/kJ] 

41 
Segéd égő (kisláng; "H") 34 
Normál égő ("A") 34 
Sütő 40 

Fajlagos NO2 
kibocsátás  

Erőségő (nagyláng; "B") 

K̇’NO2,elm [μg/kJ] 

21 
Segéd égő (kisláng; "H") 17 
Normál égő ("A") 18 
Sütő 13 

 

4-2. táblázat. Lakossági gáztűzhely-égők elméleti szennyezőanyag forráserőssége 

Gázégők szennyezőanyag forráserőssége K̇CO2,elm 
[mg/h] 

K̇NO,elm 
[μg/h] 

K̇NO2,elm 
[μg/h] 

Erőségő (nagyláng; "B") 

Qle,elm 
[kW] 

2,6 570 960 383 011 197 309 
Segéd égő (kisláng; "H") 1,4 307 440 169 646 87 394 
Normál égő ("A") 2,0 439 200 247 104 127 296 
Sütő 3,0 658 800 429 300 143 100 
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A lakossági gáztűzhelyek működését általánosan jellemző üzemidő adatokat a gázkészülé-
kek számára, a gázfogyasztásra vonatkozó statisztikai adatok (lásd 2.1 alfejezet), valamint 
az egyidejű névleges hőterhelés adatok (lásd 2-3. táblázat) alapján, az MSZ CR 1752:2000 
szabványban, valamint a 25/2000. (XI.30.) EüM-SzCsM rendeletben szereplő átlagolási 
időkkel összhangban 5 egész percre kerekítve határoztam meg.  A számítás során a hasz-
nálat jellegét tekintve egyenletes eloszlást tételeztem fel, ily módon a napi összes üzemidő 
becsült értéke 36 min. A konyhában főzéssel, terítéssel eltöltött idő napi átlaga 48 min. 
Mivel a napi szintű használat jellegére vonatkozóan további statisztikai adat nem áll ren-
delkezésre, a minimális üzemidő mértékét a főétkezések számára (3 étkezés / nap) vetítve 
határoztam meg. Összegezve tehát – a különböző statisztikai adatok együttes értékelése 
alapján - az alábbi időtartam adatokat vettem figyelembe: 

 a konyhában minimálisan eltöltött idő τössz,min = 60 min;  

 a konyhában étkezéssel együtt maximálisan eltöltött idő τössz,max = 180 min; 

 a minimális üzemidő τü,min = 15 min; 

 a maximális üzemidő τü,max = 45 min; 

 minimális üzemszünet τüsz,min (= τössz,min - τü,max ) = 15 min; 

 maximális üzemszünet τüsz,max (= τössz,max - τü,min ) = 165 min. 
 

4.2 A felállítási helyiségben kialakuló imissziót meghatározó paraméterek 

A gáztűzhely szennyezőanyag kibocsátásának előző alfejezetben kidolgozott fizikai mo-
delljét zárt térbe „helyezve” elméleti úton értékelhető a várhatóan kialakuló imisszió. Első 
megközelítésként a homogén térre vonatkozó, 2.5.1 pontban bemutatott matematikai mo-
dell alkalmazható. Az imisszió üzem közbeni változását leíró (6), illetve az üzemszüneti 
állapotra vonatkozó (10) egyenletek megoldásához azonban a tűzhely fizikai modelljét le-
író paramétereken túlmenően meg kell határozni az alábbi paramétereket: 

 a külső térben mérhető szennyezőanyag koncentráció,  

 a felállítási helyiség légtérfogata,  

 a felállítási helyiség szellőzési paraméterei (figyelembe véve az égési levegő-ellátás 
követelményét) 

 az elszívóernyő alkalmazása során kialakuló légcsere.  

Az egyes szennyezőanyagok külső térben mérhető koncentrációja számos tényező függvé-
nye (például: természetes háttérkoncentráció mértéke, külső környezet jellege, környezeti 
források, meteorológiai viszonyok, napszak). Az értekezésben - a szennyezőanyag imisszió 
elméleti értékelése során - a külső környezeti koncentráció névleges értékét az MSZ CR 
1752:2000 szabvány ajánlásai alapján vettem figyelembe:  

 kk,elm,CO2 = 400 ppm,  

 kk,elm,NO2 = 10 μg/m3 

 kk,elm,NO = 0 μg/m3 
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Mivel a konyha helyiségek jellegzetes méretére vonatkozóan nem áll rendelkezésre statisz-
tikai adat imissziós értékként a - 2.4.1 pontban összefoglalt szakirodalmi kutatási eredmé-
nyek alapján - a kompakt szerkezeti kialakítású gáztűzhelyek felállítási helyiségének java-
solt minimális alapterületét az OTÉK előírások alapján - az építészeti és ergonómiai szem-
pontokat figyelembe véve - szerkesztéssel határoztam meg, a 4-2. ábra szerint.  

 

 

4-2. ábra. Lakossági konyhák ajánlott minimális alapterületének meghatározása  

 

A szerkesztéssel meghatározott minimális konyhai alapterület nagysága: Amin = 6,0 m2. Az 
OTÉK előírások szerinti bm,min = 2,5 m belmagasság mellett egy kompakt szerkezeti kiala-
kítású gáztűzhellyel rendelkező lakossági konyha minimális légtérfogata tehát Vh,min = 15,0 
m3. A 2-3. táblázatban szereplő hőterhelés adatokat alapján - a 11/2013. (III.21.) NGM 
rendelet értelmében – tehát a szellőzés megfelelőnek tekinthető, ha van legalább egy, sza-
badba nyíló és nyitható nyílászáró. Ugyanakkor a 2.4.1 pontban összefoglaltak szerint a 
nyílászárók az év meghatározó részében jellemzően zárva vannak, így elsősorban az ablak-
réseken keresztül kialakuló filtráció lesz a meghatározó.  

A filtrációs légcsere elméleti mértékét az építőiparban szokásos, tipizált méretű, külön-
böző légzárású ablakok esetében vizsgáltam. A légzárás mértékét az MSZ EN 12207:2017 
szabvány ajánlásai szerint, Δp = 20 Pa (lásd 2.4.2 pont) nyomáskülönbség mellett határoz-
tam meg, a 4-1. ábra szerint. 
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4-3. ábra Nyílászárók légáteresztése MSZ EN 12207:2017 

 

Számítási eredményeimet a 4-3. táblázatban foglaltam össze.  

 

4-3. táblázat. A filtráció elméleti mértéke különböző ablaktípusok esetén 

Konyhai ablak típusa 
(építőiparban szokásos, tipizált mére-

tek) 

Filtrációs légcsere réseken keresztül  
Vfil [m3/h] (Δp=20Pa) 

Méret  
[m] x 
[m] 

Típus 
Réshossz 

  l [m] 
1.osz-
tály 

2.osz-
tály 

3.osz-
tály 

4.osz-
tály 

1,2 1,2 Bukó-nyíló 4,8 21,1 10,6 3,6 1,2 
1,2 1,5 Bukó-nyíló 5,4 23,8 11,9 4,1 1,4 
1,5 1,5 Kétszárnyú 7,5 33,0 16,5 5,6 1,9 
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Az égésilevegő-ellátás mértéke meghatározó a szennyezőanyag képződés minimalizálása 
szempontjából.  Ezért kiemelten fontos megvizsgálni, hogy a felállítási helyiség modelljét 
jellemző ablaktípusok esetében kialakuló filtrációs szellőzés biztosítja-e a szükséges égé-
silevegő-ellátást.  

A minimálisan szükséges égésilevegő-térfogatáram (azaz a minimálisan szükséges filt-
ráció mértéke) a lakossági gáztűzhelyekre jellemző névleges egyidejű hőteljesítmény ma-
ximuma, azaz Qle,n,e = 4,7 kW (2-2. táblázat) valamint a fajlagos égéslevegő-igény (4-1. 
táblázat) alapján: 

  V̇L,min = 6,3 m3/h. 
 

A 4-3. táblázatban szereplő filtrációs légmennyiségekkel összevetve látható, hogy a névle-
ges egyidejű hőteljesítmény alapján az égési levegőellátás 3. és 4. osztályú, az építőiparban 
szokásos, tipizált méretű ablakok résein keresztül, Δp = 20 Pa nyomáskülönbség mellett 
filtrációsan nem biztosított. Ilyen esetben tehát a gáztűzhely kiegészítő, irányított légellátás 
nélküli alkalmazása nem megengedhető.   

A fenti megfontolást figyelembe véve, a gáztűzhely imissziós modelljének felépítésé-

hez az elméleti filtráció minimális mértékét V̇fil,min = 10,6 m3/h értékkel vettem figyelembe 
(ami a 4-2. ábrán bemutatott konyha  NGM rendelet értelmében egy külső térbe nyíló, 2. 
osztály szerinti légáteresztésű nyílászáróval való kialakítását jelenti).  

Szellőzési minimum követelménynek az MSZ EN 15251:2007 szabvány alapján 

V̇sz,min = 51 m3/h, maximum követelménynek V̇sz,max = 101 m3/h értéket tekintettem. A ki-
alakuló imissziót az adott mennyiségű szennyezőanyag-kibocsátás modell alapján vizsgál-
tam, feltételezve, hogy teljesülnek a vonatkozó egyértelműségi feltételek (azaz a tér homo-
gén, az elszívás folyamatos, a légpótlással érkező levegő nem tartalmazza az adott szeny-
nyezőanyagot).   

A felállítási helyiség légellátása akkor tekinthető megfelelőnek, ha a kialakuló imisszió 
mértéke nem éri el a megadott átlagolási időtartamra vonatkozó határértéket. Mivel a vo-
natkozó belsőlevegő-minőségi szabványok előírásai hiányosak, a 4-4. táblázatban összeg-
zett imissziós határértékeket a 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM rendelet 2-10. táblázatban 
bemutatott egészségügyi, a 2.3.1 alfejezetben ismertetett élettani hatásoknak megfelelő, va-
lamint a 2-1. ábra alapján származtatott maximálisan megengedhető szén-dioxid koncent-
ráció alapján határoztam meg.  
 

4-4. táblázat. Megengedett koncentráció értékek összegzése 

Megengedett koncentráció érték  
– átlagolási időtartamok - 

kΔτ,CO2,meg 
[ppm] 

kΔτ,NO2,meg 

[μg/m3] 
kΔτ,NO,meg 

[μg/m3] 

Δτ =60 min (= τössz,min) 5 000 960 - 

Δτ =180 min (= τössz,max) 3 000 400 2 500 

Δτ =20 min (τü,max ± 10min) 15 000 1 910 - 
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4.3 Szennyezőanyag imisszió elméleti értékelése 

 

A szennyezőanyag imisszió homogén térre vonatkozó forrásmodellek alapján történő vizs-
gálatát 4-2. táblázatban megadott emissziós adatok alapján végeztem el, három üzemálla-
potban: nagyláng, kisláng, illetve sütő üzeme. A szellőzés vonatkozásában irányított szel-
lőzés nélküli (GSZN), illetve irányított szellőzéses (GSZ) alapeseteket értékeltem, azaz:  

 zárt nyílászárók mellett: V̇sz,ü = V̇sz,üsz  = V̇fil,elm;  

 elszívóernyő használata mellett: V̇sz,ü = V̇sz; V̇sz,üsz = V̇fil,elm. 

A figyelembe vett alapadatok összesítését a 4-5. táblázat tartalmazza. 

 

4-5. táblázat. Szennyezőanyag imisszió elméleti vizsgálata – alapadatok  

Általános paraméterek 

τü,max [min] 45 

τtotal,max [min] 180 

kk,CO2,elm [ppm] 400 

kk,NO2,elm [μg/m3] 10 

kk,NO,elm [μg/m3] 0 

Vh [m3] 15 

V̇fil,min [m3/h] 10,6 

V̇sz,min [m3/h] 51 

V̇sz,max [m3/h] 101 

 

Az alkalmazott légellátási mód értékelésének fontos szempontja, hogy az egyes szennye-
zőanyagok vonatkozásában betarthatók-e az imissziós határértékek. A jelenleg érvényben 
lévő előírásokkal összhangban a továbbiakban:  

 k60 jelöli a 60 min-re vonatkozó átlagos koncentráció értéket;  

 k180 jelöli a 180 min-re vonatkozó átlagos koncentráció értéket; 

 kmax,20 jelöli a szennyezőanyag koncentráció csúcsértékeinek τ = τü,max ± 10 min inter-
vallumra számított átlagértékét. 

A 2.5.1 pontban bemutatott matematikai modell alapján kiszámított eredményeket nagy-
láng, kisláng, illetve sütő üzemére a 4-6., 4-7. és 4-8. táblázatokban összesítettem. A táblá-
zatokban „GSZN” jelöli a filtrációs szellőzést, „GSZmin” és „GSZmax” pedig az irányított 
(gépi) szellőztetés eseteit. 

Az átlagos értékeket az adott időtartományhoz tartozó koncentráció-változást leíró 
görbe alapján, numerikus integrálással határoztam meg. Az imissziós eredmények kiérté-
kelését az adott időtartamra vonatkozó határérték (kΔτ,meg) valamint a számított átlagérték 
(kΔτ,elm)   arányának felírása alapján végeztem el. Ebből következően az adott határérték 
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feltétel akkor teljesül, ha a vizsgált légellátási mód mellett kΔτ,meg / kΔτ,elm  ≥ 1. A határérték 
vizsgálatok eredményeit a 4-4., 4-5. és 4-6. ábrákon mutatom be.  
 

4-6. táblázat Imissziós paraméterek – nagyláng üzeme, elméleti modell alapján 

 
 

 

4-4. ábra. Imissziós határértékek vizsgálata – nagyláng üzeme 

 
A 4-4. ábrán látható, hogy nagyláng üzeme esetén az égés levegőigénye alapján meghatá-

rozott V̇fil,min = 10,6 m3/h filtrációs légcsere elegendő a kmax,20,CO2,meg = 15 000 ppm határér-

ték betartásához. Továbbá, hogy a belsőlevegő-minőségi szempontból javasolt V̇sz,max = 101 
m3/h szellőzés nem elegendő a k60,NO2,meg = 960 μg/m3, illetve  k180,NO2,meg = 400 μg/m3 
határérték betartásához.  

A nagyláng elméleti nitrogén-dioxid kibocsátása, valamint k60,NO2,meg = 960 μg/m3 ha-

tárérték alapján V̇sz,elm = 155 m3/h szellőzés szükséges.    
 

GSZN GSZmin GSZmax GSZN GSZmin GSZmax GSZN GSZmin GSZmax

kk (τ = 0 min) 400 400 400 10 10 10 0 0 0

kü,max (τ = τü,max = 45 min) 12 711 6 134 3 520 7 668 3 577 1 951 14 865 6 924 3 768

k60 (τ=60 min) 8 669 4 441 2 691 5 154 2 524 1 435 9 985 4 880 2 767

k180 (τ=180 min) 6 731 1 955 1 185 3 948 977 498 7 645 1 877 948

kmax,20 (τ = τü,max ± 10 min) 14 453 6 461 3 425 8 751 3 780 1 892 16 969 7 319 3 653

kCO2 [ppm] kNO2 [μg/m3] kNO [μg/m3]
Imissziós paraméterek

nagyláng üzemére
 (Qle,égő =2.6 kW)

0 0,5 1

NO (Δτ=180 min)

NO2 (Δτ=20 min)

NO2 (Δτ=180 min)

NO2 (Δτ=60 min)

CO2 (Δτ=20 min)

CO2 (Δτ=180 min)

CO2 (Δτ=60 min)

kΔτ,meg / kΔτ,elm  

Qle,égő=2,6 kW
K'CO2,elm=61 mg/kJ
K'NO,elm=41 μg/kJ
K'NO2,elm=21 μg/kJ
Vh=15 m3

GSZN

GSZmin

GSZmax
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4-7. táblázat Imissziós paraméterek – kisláng üzeme, elméleti modell alapján 

 
 

 

4-5. ábra. Imissziós határértékek vizsgálata – kisláng üzeme 

 
A 4-5. ábra alapján látható, hogy kisláng üzeme esetén az égés levegőigénye alapján meg-

határozott V̇fil,min = 10,6 m3/h filtrációs légcsere elegendő a kmax,20,CO2,meg = 15 000 ppm ha-

tárérték betartásához. Irányított szellőzés nélkül (V̇fil,min = 10,6 m3/h) a vizsgált 7 határérték 

feltétel közül 5 nem tartható be. A belsőlevegő-minőségi szempontból javasolt V̇sz,max = 101 
m3/h szellőzéssel minden határérték betartható.   
 

GSZN GSZmin GSZmax GSZN GSZmin GSZmax GSZN GSZmin GSZmax

kk (τ = 0 min) 400 400 400 10 10 10 0 0 0

kü,max (τ = τü,max = 45 min) 7 029 3 488 2 080 3 402 1 590 870 6 584 3 067 1 669

k60 (τ=60 min) 4 853 2 576 1 634 2 288 1 123 641 4 423 2 161 1 225

k180 (τ=180 min) 3 809 1 237 823 1 754 438 216 3 386 831 420

kmax,20 (τ = τü,max ± 10 min) 8 067 3 764 2 129 3 884 1 682 846 7 516 3 242 1 618

kCO2 [ppm] kNO2 [μg/m3] kNO [μg/m3]
Imissziós paraméterek

kisláng üzemére
 (Qle,égő =1,4 kW)

0 0,5 1

NO (Δτ=180 min)

NO2 (Δτ=20 min)

NO2 (Δτ=180 min)

NO2 (Δτ=60 min)

CO2 (Δτ=20 min)

CO2 (Δτ=180 min)

CO2 (Δτ=60 min)

kΔτ,meg / kΔτ,elm  

Qle,égő=1,4 kW
K'CO2,elm=61 mg/kJ
K'NO,elm=34 μg/kJ
K'NO2,elm=17 μg/kJ
Vh=15 m3

GSZN

GSZmin

GSZmax
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4-8. táblázat Imissziós paraméterek – sütő üzeme, elméleti modell alapján 

 
 

 

4-6. ábra. Imissziós határértékek vizsgálata – sütő üzeme 

 

A 4-6. ábrán bemutatott eredmények alapján sütő üzeme esetén az égés levegőigénye alap-

ján meghatározott V̇fil,min = 10,6 m3/h filtrációs légcsere nem elegendő a kmax,20,CO2 = 15 000 
ppm határérték betartásához. Továbbá, hogy a belsőlevegő-minőségi szempontból javasolt 

V̇sz,max = 101 m3/h szellőzés nem elégséges k60,NO2,meg =960 μg/m3  határérték betartásához. 

A fokozott szén-monoxid képződés elkerülése érdekében külön ki kell emelni a szén-
dioxid csúcskoncentrációs határértékeket. A előzetesen meghatározott, szakirodalmi forrás 
erősség adatok alapján az elméleti minimális filtráció sütő üzeme esetén nem elegendő a 
szén-monoxid képződés elkerülésre érdekében meghatározott szén-dioxid koncentrációs 
határérték (15 000 ppm) betartásához.  

 

GSZN GSZmin GSZmax GSZN GSZmin GSZmax GSZN GSZmin GSZmax

kk (τ = 0 min) 400 400 400 10 10 10 0 0 0

kü,max (τ = τü,max = 45 min) 14 637 7 016 4 001 5 577 2 597 1 418 16 700 7 760 4 223

k60 (τ=60 min) 9 962 5 063 3 044 3 749 1 833 1 034 11 216 5 469 3 101

k180 (τ=180 min) 7 751 2 194 1 306 2 884 701 364 8 623 2 104 1 063

kmax,20 (τ = τü,max ± 10 min) 16 655 7 394 3 891 6 366 2 747 1 375 19 067 8 203 4 094

Imissziós paraméterek
sütő üzemére

 (Qle,égő =3,0 kW)

kCO2 [ppm] kNO2 [μg/m3] kNO [μg/m3]

0 0,5 1

NO (Δτ=180 min)

NO2 (Δτ=20 min)

NO2 (Δτ=180 min)

NO2 (Δτ=60 min)

CO2 (Δτ=20 min)

CO2 (Δτ=180 min)

CO2 (Δτ=60 min)

kΔτ,meg / kΔτ,elm  

Qle,égő=3,0 kW
K'CO2,elm=61 mg/kJ
K'NO,elm=40 μg/kJ
K'NO2,elm=13 μg/kJ
Vh=15 m3

GSZN

GSZmin

GSZmax
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A nitrogén-dioxid koncentráció megengedett értékének esetében az imissziós határértéket 
külön, kizárólag a belsőlevegő-minőségi szempontból is megvizsgáltam. Ennek oka, hogy 
míg a konyha a tűzhely működése során munkahelynek tekinthető, addig annak kikapcso-
lása után, különösen, ha az étkező is a konyhában van, már komforttérnek. A WHO, illetve 
az OKI új határérték javaslata alapján kBLM,NO2,meg = 200 μg/m3 értéket vettem figyelembe,  
a tűzhely kikapcsolása utáni, Δτüsz= 60 min átlagolási időtartamra vonatkozóan. Az ered-
ményeket a 4-7. ábrán összegeztem.  

 

 

4-7. ábra Nitrogén-dioxid koncentráció belsőlevegő-minőségi határérték vizsgálata 

 

A 4-7. ábrán látható, hogy nagyláng (Qle,égő = 2,6 kW; K’NO2,elm = 21 μg/kJ) esetében V̇sz,max 

= 101 m3/h szellőzés nem elégséges a Δτüsz= 60 min átlagolási időtartamra vonatkozó, bel-
sőlevegő-minőségi nitrogén-dioxid (kBLM,NO2,meg = 200 μg/m3) határérték betartásához. Az 

előzőekben, a nagyláng szén-dioxid kibocsátása alapján meghatározott V̇sz,elm = 155 m3/h 
szellőzőlevegő térfogatáram mellett azonban a határérték feltétel betartható. 

A fenti számítások során feltételeztem, hogy a vizsgált τössz,max= 180 min időtartam 
alatt folyamatos a szellőztetés. Figyelembe véve, hogy az előzetes eredmények alapján a 
nagyláng nitrogén-dioxid kibocsátása, valamint a k60,NO2,meg = 960 μg/m3 határérték bizo-
nyult meghatározó feltételnek, megvizsgáltam az irányított szellőztetés leállításának hatá-
sát is. A jellemző üzemidőt – a szakirodalomi adatok alapján τszell = τü,max + 15 = 60 min 
értéknek tekintettem. A nitrogén-dioxid koncentráció elméleti változását a tűzhely kikap-
csolása utáni időtartamban a 4-8. ábrán mutatom be.  

 

0 0,5 1

Sütő
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Kisláng

kBLM,NO2,meg / kBLM,NO2,elm

Vh=15 m3
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4-8. ábra Szellőzés üzemidejének hatása az elméleti nitrogén-dioxid koncentráció változá-
sára 

Az számítási eredmények szerint a konyhában tartózkodás maximális idejére (Δτössz,max = 

180 min) vonatkozóan az előzőekben javasolt V̇sz,elm = 155 m3/h szellőztetéssel: 

 τszell=60 min esetén k180,NO2,elm = 380 μg/m3,  kBLM,NO2,elm = 140 μg/m3; 

 τszell=180 min esetén k180,NO2,elm = 360 μg/m3, kBLM,NO2,elm = 88 μg/m3. 

Az eredmények alapján tehát a határértékek rövidebb szellőzési üzemidő esetén is betart-
hatók: k180,NO2,elm < k180,NO2,meg (=400 μg/m3), illetve kBLM,NO2,elm < kBLM,NO2,meg (= 200 
μg/m3).  Ebből következően – összhangban a szakirodalmi kutatás eredményeivel - a fo-
lyamatos szellőzés a határértékek vizsgálata alapján nem indokolt.   

 

Az elméleti modell vizsgálata alapján tehát a lakossági, kompakt kivitelű gáztűzhelyek 
esetében, Hi,n = 34,00 MJ/m3 fűtőértékű, 2H minőségű, tiszta, száraz földgáz névleges 
üzemi paraméterek mellett történő elégetése során keletkező szennyezőanyagok közül 
meghatározó szerepe a nagyláng nitrogén-dioxid kibocsátásának van. A szakirodalmi for-
ráserősség adatok alapján - amennyiben az üzemidő τü,max = 45 min - a tűzhely használata 

közben  V̇sz,elm = 155 m3/h, τszell,elm = 60 min irányított szellőzés alkalmazásával a vizsgált 
határértékek betarthatók.  

Ugyanakkor az építőiparban szokásos, tipizált ablakméreteket figyelembe véve a szén-
dioxid csúcsértékekre vonatkozó kmax,20,CO2,meg = 15 000 ppm határérték feltétel betartásá-

hoz az előzetesen meghatározott értéknél nagyobb mértékű, V̇fil,elm,2 = 16,5 m3/h filtráció 
biztosítása szükséges.  

Fontos kihangsúlyozni, hogy ezen elméleti vizsgálati eredmények a szakirodalmi for-
ráserősség adatokon alapulnak, így pontos következtetések levonásához további, mérési 
módszereken alapuló kutatások szükségesek.  
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4.4 Gáztűzhelyek használatából eredő kockázat értékelése 

Az előző alfejezetben elméleti számítások alapján megállapítom, hogy a gáztűzhelyek irá-
nyított szellőzés nélküli használata – különösen a nitrogén-dioxidok vonatkozásában – 
egészségügyi kockázatot jelenthet (a különböző imissziós határértékek alapján).  

Komfort-épületgépészeti, ezen belül pedig elsősorban belsőlevegő-minőségi szem-
pontból a gáztűzhely használatából eredő kockázat mértékének meghatározó paramétere az 
üzem során keletkező égéstermék hatásainak potenciálisan kitett emberek száma, különös 
tekintettel a levegőminőségi terhelésre fokozottan érzékeny csoportokban. További fontos 
szempont a használat módja, mivel az egészségügyi felmérések eredményei rámutattak, 
hogy a helytelen üzemeltetés (a gáztűzhely fűtőberendezésként való használata) jelentősen 
megnövelheti a különböző léguti megbetegedések, illetve allergiás panaszok kialakulását 
jellemző kockázat mértékét (lásd 1.2 alfejezet).  

Az egészségügyi felmérések eredményeivel összhangban alapvetően három kocká-
zati szintet határoztam meg: 

1. potenciális kockázat (az adott háztartás rendelkezik gáztűzhellyel); 
2. fokozott kockázat (a gáztűzhelyet időszakos jelleggel fűtési célokra használják); 
3. kiemelt kockázat (a gáztűzhelyet rendszeresen használják fűtési célokra).  

Az érintettek számának meghatározása során közelítő jelleggel a következő, magyaror-
szági statisztikai adatokat vettem figyelembe (KSH, 2016; 2017; 2018): 

 háztartások száma: 4 200 000 db; 

 lakosság lélekszáma: 9 800 000 fő; 

 a 0-14 éves korú gyermekek lélekszáma:1 500 000 fő;   

 krónikus léguti betegek lélekszáma (a teljes lakosság 8%-a): 800 000 fő. 

A szakirodalmi kutatás során feltárt adatok alapján -a háztartások összességére vetítve- a 
potenciális kockázat mértéke 67%, a fokozott kockázaté 8%, míg a kiemelt kockázaté 3%. 
Az érintett emberek számát ezen arányok, valamint az egy háztartásban élők átlagos száma 
alapján határoztam meg. Külön kiemeltem a 0-14 éves korú gyermekeket és léguti problé-
mákkal küzdőket, mivel a rendelkezésre álló kutatási eredmények szerint ez a két csoport 
különösen érzékeny, főként a nitrogén-dioxidok okozta terhelésre. Az eredményeket a 4-9. 
táblázat tartalmazza. 

 

4-9. táblázat. Lakossági gáztűzhelyek használatából eredő kockázat értékelése 

Egészségügyi 
kockázat mértéke 

Érintett 
háztartások 

aránya  

Érintett személyek száma [fő] 

Összesen 
0-14 éves 
gyermek 

Krónikus légúti 
betegek 

Potenciális 67% 6 533 333 1 000 000 533 333 
Fokozott 8% 816 667 125 000 66 667 
Kiemelt 3% 326 667 50 000 26 667 
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5 BELSŐLEVEGŐ-MINŐSÉG ÉS HŐKÖRNYEZET MÉRÉSEK 

 

A kutatómunka további lépéseként laboratóriumi és helyszíni méréseket végeztem el. A 
mérések során különböző típusú gáztűzhelyek belső környezetre, azaz a belsőlevegő-mi-
nőségre, illetve hőkörnyezetre gyakorolt hatását vizsgáltam, különböző üzemállapotokban 
és különböző szellőzési módok alkalmazása esetén: 

1. Belsőlevegő-minőség mérések: 
a. imissziós értékek mérése (CO2, NO és NO2 koncentráció változása az idő-

ben); 
b. szennyezőanyag forráserősség adatok meghatározása;  
c. szellőzési mód értékelése az imissziós határértékek alapján. 

2. Hőkörnyezeti mérések: 
a. hőkomfort paraméterek mérése (légállapot paraméterek, gömbhőmérséklet 

változása az idő függvényében); 
b. száraz hőcsere paraméterek meghatározása (közepes sugárzási hőmérséklet, 

ruházat átlagos felületi hőmérséklete, konvektív hőátadási tényező); 
c. várható hőérzet értékelése (PMV érték alkalmazhatósága); 
d. hőkomfort követelmények vizsgálata. 

 

A laboratóriumi és helyszíni méréseket azonos menet szerint, azonos mérőállás kiépítésé-
vel és azonos mérőműszerek alkalmazásával végeztem el. Az eredményeket szintén azonos 
matematikai és statisztikai módszerekkel értékeltem ki. A mért értékeket, a mintavétel gya-
korisági adatokat, valamint a felhasznált mérőműszerek adatait az 5-1. táblázatban foglal-
tam össze. Az általános mérési elrendezést az 5-1. ábra mutatja. 

 

 

5-1. ábra. Általános mérési elrendezés 
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5-1. táblázat. Mért paraméterek és a felhasznált mérőműszerek 

 

 

A belsőlevegő-minőségi méréseket az alábbi menetrend alapján hajtottam végre.  

1. A helyiség geometriai felmérése (Vh). 
2. A helyiségre jellemző filtrációs légcsereszám (nfil) mérése az alábbiak szerint: 

a. adott szennyezőanyag mennyiség kibocsátása (a vizsgált helyiségben CO2 

gázpalackból történő beadagolásával 10 000 ppm-es kezdeti koncentrációt 
állítottam elő, a térben egyéb, meghatározó mértékű szennyezőanyag forrás 
nem volt); 

b. peremfeltételek biztosítása (a szellőzést csak a zárt nyílászárók résein ke-
resztül kialakuló filtráció biztosította, kiegészítő szellőzés vagy helyi szeny-
nyezőanyag elszívás nem volt, a tökéletes keveredés elősegítése érdekében 
a beadagolt szén-dioxidot a térben kézi ventilátor segítségével oszlattam el); 

c. kezdeti feltétel biztosítása (a kezdeti szén-dioxid koncentráció elérésekor, a 
gázpalack zárása után indult a hígulási szakasz, amely alapján a kiértékelés 
történt); 

d. a szén-dioxid koncentráció időbeli változását leíró görbe felvétele;  
e. a leíró görbére illesztett regressziós egyenes meredeksége alapján a filtrá-

ciós légcsereszám meghatározása.  
3. A gáztűzhely és az elszívóernyő gyári adatainak rögzítése.  
4. A gáztűzhely gázfogyasztásának mérése, hőteljesítmény adatok (Qle) meghatáro-

zása: adott idő alatt elfogyasztott (hitelesített gázmérőről leolvasott) gázmennyi-
ség, valamint a tényleges (gázszolgáltató által megadott) fűtőérték adatok alapján.  

5. A gáztűzhely imissziós mérések három különböző üzemállapotban (nagyláng, kis-
láng, illetve sütő üzeme), filtrációs szellőzés mellett: 



Vörösné Leitner A.: Lakossági gáztűzhelymodell komfortelméleti vizsgálatokhoz – doktori értekezés 

 

51 

 

a. az átlagos szén-dioxid, nitrogén-monoxid, valamint a nitrogén-dioxid kon-
centráció időbeli változásának - k f(τ) - mérése, három, a térben azonos ma-
gasságban kiépített mérési pont segítségével; 

b. a szennyezőanyag-forráserősség értékek (K̇) meghatározása a 2.5.1 pontban 
bemutatott matematikai modell alapján; 

c. fajlagos forráserősség adatok meghatározása a mért teljesítmény adatok 
alapján. 

6. Irányított szellőzés hatásának vizsgálata:  
a. az elszívóernyő tényleges légszállításának meghatározása légsebesség mé-

rés alapján, az elszívó légcsatorna keresztmetszetében egyenletesen elosz-

tott 7 mérési pontban, két különböző légszállítási fokozatban (vernyő; V̇ernyő); 
b. a gáztűzhely különböző üzemállapotainak vizsgálata irányított szellőzés 

mellett, az 5. pontban ismertetett lépések szerint; 
c. elszívóernyő hatásosságának értékelése. 

7. Imissziós határértékek vizsgálata: mért forráserősség, illetve teljesítmény adatok-
kal jellemzett „valódi” tűzhelyek 4. fejezetben ismertetett elméleti modellbe tör-
ténő „beillesztésével”. 

 

5.1 Laboratóriumi belsőlevegő-minőség mérések 

A laboratóriumi mérések helyszíne – a tanszéki adottságokból fakadóan - egy Vh,mért = 
115,3 m3 légtérfogatú helyiség volt, melynek geometriai adatait az 5-2. ábra mutatja. A 
laboratóriumi mérések során egy laboratóriumi állapotú, BOSCH típusú, kompakt, hagyo-
mányos gáztűzhely belső környezetre gyakorolt hatását vizsgáltam. A későbbi kiértékelé-
sek során erre a típusra „Gáztűzhely 1. típus” - jelöléssel fogok utalni. Az irányított elszí-
vást egy, a tűzhely fölé szabályosan beépített, külső kivezetéssel rendelkező BOSCH típusú 
konyhai elszívóernyő biztosította. A berendezés névleges légszállítása a gyártói adatok 

alapján 1., illetve 2. fokozatban V̇ernyő,n = 120, illetve 170 m3/h. A gáztűzhely gyári adatait 
az 5-2. táblázat, elhelyezését, valamint az elszívóernyő beépítését az 5-1. fotó mutatja be.  

 

5-2. táblázat. Gyári adatok – Gáztűzhely 1. típus 

BOSCH HSG142NBY  
Méret: 85 x 60 x 60 cm 
Névleges hőteljesítmény Qle,n [kW]: 
erőségő (nagyláng) 1 x 3,0  

normál égő 2 x 1,7 

segédégő (kisláng) 1 x 1,0 

sütőégő  1 x 2,5 
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5-1. fotó A tűzhely és az elszívóernyő elhelyezése - laboratóriumi méréssorozat 

 

 

5-2. ábra. Laboratóriumi mérőhelyiség geometriai adatai 
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A laborra, mint felállítási helyiségre jellemző légcsereszám meghatározását 5-3. ábra mu-
tatja.  

A mérési eredmények alapján a labor helyiségre jellemző filtrációs légcsere értéke a nfil,mért 

= 0,5 h-1, tehát a helyiség légtérfogata alapján V̇fil,mért = 57,6 m3/h.  

 

5-3. ábra Labormérés - légcsereszám meghatározása 

 

A gázfogyasztás mérése, valamint a tényleges fűtőérték adatok alapján meghatározott hő-
teljesítmény értékeket az 5-3. táblázatban foglaltam össze. A táblázatban összehasonlító 
jelleggel megadtam az általános fizikai modell felírásakor alkalmazott – szakirodalmi ada-
tok alapján meghatározott – elméleti hőteljesítmény értékeket is. A gázmérő pontossági 
osztálya (1,5) szerint a gázmennyiség mérés hibája 0 - 0,1 m3/h terhelés között ± 3%, 0,1 
m3/h terhelés felett pedig ± 1,5%. 

 

5-3. táblázat. Gázégők hőteljesítmény adatai  

Gáztűzhely 1. típus 
Nagyláng 

("B") 
Kisláng  
("H") 

Sütő 

Korrigált gázmennyiség Vgáz [m3] 0,45 0,15 0,41 

Mérés időtartama  τ [min] 90 90 90 

Mért gázterhelés V̇gáz [m3/h] 0,300 0,100 0,273 

Tényleges fűtőérték*  Hi [kJ/m3] 34 180 

Égő hőteljesítménye 
Mért érték Qle, 

[kW] 

2,56 0,85 2,34 

Hiba mértéke ±0,043 ±0,028 ±0,039 
*Fővárosi Gázművek Rt. Bp. XI.ker. által szolgáltatott adat 

 

y = -0,4765x + 8,3936
R² = 0,9779
n = 0,5 h-1
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5.1.1 Gáztűzhely imissziós vizsgálat filtrációs szellőzés mellett 

A filtrációs szellőzéssel mellett elvégzett imisszió mérés alapvető célja a szennyezőanyag 
forráserősség meghatározása volt. A vizsgált esetek: nagyláng, kisláng, illetve sütő szeny-
nyezőanyag kibocsátása τü = 90 min üzemidő mellett. Az egyes üzemállapotokat három 
mérési sorozatban vizsgáltam, az egyes mérési sorozatok között a sor került a helyiség tel-
jes átszellőztetésére. A mért értékek alapján az átlagos koncentráció változását az idő függ-
vényében az 5-4., 5-5. és 5-6. ábrák mutatják. 

 

Az imisszió mérés adatai alapján a keletkező nitrogén-oxidok aránya átlagosan: 

 nagyláng esetében NO = 79%, NO2 = 21%; 

 kisláng esetében NO = 69%, NO2 = 31%; 

 sütő esetében NO = 72%, NO2 = 28%. 

 

5-4. ábra. Átlagos szén-dioxid imisszió változás filtrációs szellőzés mellett 

Gáztűzhely 1. típus 
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A relatív hiba átlagos értéke:
- nagyláng ±3,6%
- kisláng ±5,6%
- sütő ±9,0%
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Kisláng

Sütő
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5-5. ábra. Átlagos nitrogén-monoxid imisszió változás filtrációs szellőzés mellett 

Gáztűzhely 1. típus 

 

5-6. ábra. Átlagos nitrogén-dioxid imisszió változás filtrációs szellőzés mellett 

Gáztűzhely 1. típus 
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A relatív hiba átlagos értéke:
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A forráserősség adatokat a 2.5.1. pontban bemutatott modell alapján számítottam ki, Δτ = 
2 min időintervallumokra vonatkozó átlagos koncentráció érték alapján. Az eredményeket 
az 5-4. és 5-5. táblázatokban fogaltam össze. 

 

5-4. táblázat. Mért szén-dioxid forráserősség (p=0,95) – Gáztűzhely 1. típus 

Gáztűzhely 
1. típus 

Forráserősség  

K̇CO2,mért [mg/h] 

Nagyláng 362 761 ± 24 994,2 (±6,9%)  

Kisláng 132 092 ± 11 095,7 (±8,4%)  

Sütő 313 590 ± 32 386,3 (±10,3%  

 

5-5. táblázat. Nitrogén-oxidok mért forráserőssége (p=0,95) – Gáztűzhely 1. típus 

Gáztűzhely 
1. típus 

Forráserősség  

K̇NO [μg/h] K̇NO2 [μg/h] 

Nagyláng 162 655 ±  12 849 (±7,9%) 50 626 ± 3 392,0 (±6,7%) 

Kisláng 41 646 ± 4 830,9 (±11,6% 19 566 ± 2 898,0 (±14,8%) 

Sütő 182 632 ± 17 292,9 (±9,5%) 37 029 ± 4 800,7 (±13,0 %) 

 

A következőkben meghatároztam a fajlagos forráserősség adatokat, az 5-5. táblázatban fel-
tüntetett középértékeket a gáztűzhely egyes égőinek gázfogyasztás mérés alapján megha-
tározott hőteljesítményére (5-2. táblázat) vetítve. Az eredményeket összehasonlítottam az 
elméleti elemzés során meghatározott értékekkel (4-1. táblázat), az adatokat az 5-6. táblá-
zatban foglaltam össze. 

 

5-6. táblázat. Mért fajlagos forráserősség - Gáztűzhely 1. típus 

Gáztűzhely 
 1. típus 

Fajlagos forráserősség adatok 

K̇’CO2,mért
  K̇’NO,mért  K̇’NO2,mért 

[mg/kJ] [µg/kJ] [µg/kJ] 

Nagyláng 39,4 17,6 5,5 

Kisláng 43,2 13,6 6,4 

Sütő 37,2 21,7 4,4 

 

Az 5-6. táblázat adataiból látható, hogy az laboratóriumi állapotú készülék esetében a 
szennyezőanyag kibocsátás minden esetben kisebb, mint a szakirodalomban rendelkezésre 
álló adat. A legnagyobb mértékű eltérés a nitrogén-oxidok esetében tapasztalható.  Ez vél-
hetően elsősorban a gázégők konstrukciós fejlesztéseinek köszönhető.  
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5.1.2 Gáztűzhely imissziós vizsgálat elszívóernyő használata mellett 

Az imissziós mérést megismételtem a konyhai elszívóernyő használata mellett is. Az elszí-
vóernyő légszállítását előzetesen, a külső kivezető légcsatornában mért átlagos légsebesség 
alapján határoztam meg. A légcsatorna belső átmérője d = 103 mm volt. A mérési eredmé-
nyek alapján a légsebesség értéke (p=0,95): 

 a ventilátor 1. fokozatán vernyő,1,mért = 3,97 ± 0,28 m/s; 

 a ventilátor 2. fokozatán v ernyő,2,mért  = 6,00 ± 0,33 m/s. 

Ennek megfelelően a szállított légmennyiség értéke (p=0,95): 

 a ventilátor 1. fokozatán V̇ernyő,1,mért = 119,1 ± 8,5 m3/h; 

 a ventilátor 2. fokozatán V̇ ernyő,2,mért = 179,9 ± 10,0 m3/h. 
 

Az imissziós méréseket a 2. légszállítási fokozat használata mellett végeztem el. A mérések 
időtartama τü = 90 min üzemidő volt. A vizsgált üzemállapotok: nagyláng, kisláng, illetve 
sütő üzeme. Az egyes üzemállapotokat három mérési sorozatban vizsgáltam, az egyes mé-
rési sorozatok között a sor került a helyiség teljes átszellőztetésére.  

Az ernyő használatának hatását az elszívás hatékonyságával (azaz az ernyő használa-
tával elérhető koncentráció csökkenés arányával) jellemeztem, a következők szerint:  

 minden mérési időpillanatban meghatároztam az irányított szellőzés nélkül kialakuló 
szennyezőanyag-koncentráció változást a τ = 0 min időpontban mért, kezdeti értékhez 
képest; 

 az ernyőt a legmagasabb, 2. fokozaton használva ismételten meghatároztam a kezdeti 
értékhez képest kialakuló koncentráció változást; 

 a két érték különbségét elosztottam a filtrációs esetre jellemző értékkel.  

Az elszívás hatékonyságát – a különböző szennyezőanyagokra vonatkoztatva- az idő függ-
vényében az 5-7., 5-8. és 5-9. ábrák mutatják. A mérési eredmények alapján a kezdeti τ = 
10 min periódust a hatékonyság értékelése során nem vettem figyelembe.  

A mérési eredmények alapján az ernyő alkalmazása a sütő üzeme esetén a leghatéko-
nyabb, sütő esetében ugyanis a szennyezőanyag kibocsátás a frontlap hátsó részén kialakí-
tott szellőző réseken keresztül – közvetlenül a hátsó fal előtt – történik. Ugyanakkor a mé-
rési eredmények az idő függvényében egyértelműen csökkenő tendenciát mutatnak. Ennek 
oka, hogy a gyakorlatban az ernyő nem képes arra, hogy a teret átszellőztetve csökkentse 
az átlagos szennyezőanyag koncentráció szintet. Tehát az eredmények összhangban vannak 
a szakirodalmi kutatás eredményeivel, azaz az elszívás hatása elsősorban a tűzhely körüli 
térrészben érvényesül. Kisláng esetében pedig a tér egészére nézve az ernyő használata 
elégtelennek bizonyult, hiszen a térben mért átlagos koncentráció érték az elszívás ellenére 
nőtt.  
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5-7. ábra. Elszívás hatékonysága az átlagos szén-dioxid koncentráció 

szint csökkenés alapján - Gáztűzhely 1. típus 

 

 

5-8. ábra. Elszívás hatékonysága az átlagos nitrogén-monoxid koncentráció 

szint csökkenés alapján - Gáztűzhely 1. típus 
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5-9. ábra. Elszívás hatékonysága az átlagos nitrogén-dioxid koncentráció 

szint csökkenés alapján - Gáztűzhely 1. típus 

 

5.1.3 Imissziós határértékek vizsgálata elméleti modellel 

Az imissziós határértékek vizsgálata során a tényleges, mért forráserősség adatokkal 
jellemzett gáztűzhelyet az elméleti modell kidolgozása során meghatározott „konyhába” 
helyeztem. A irányított szellőztetés mértékét az MSZ EN 15251:2007 szabványban mini-

málisan javasolt V̇sz,min = 51 m3/h értéknek tekintettem. A számítás során feltételeztem, 
hogy központi elszívás légutánpótlása biztosított és a tér homogén.  

A figyelembe vett alapadatok összesítését az 5-7. táblázat tartalmazza. A forráserős-
ség, illetve teljesítmény adatokat az 5-3.,5-4. és 5-4. táblázatok szerint vettem figyelembe. 
Az eredményeket az 5-8., 5-9. és 5-10. táblázatok, valamint az 5-10., 5-11. és 5-12. ábrák 
mutatják be. 

5-7. táblázat. Szennyezőanyag imisszió vizsgálata – alapadatok (Gáztűzhely 1. típus) 

Általános paraméterek 

τü,max [min] 45 

τtotal,max [min] 180 

kk,CO2 [ppm] 400 

kk,NO2 [μg/m3] 10 

kk,NO [μg/m3] 0 

Vh,elm [m3] 15 

V̇fil,elm [m3/h] 16,5 

V̇sz.min [m3/h] 51 
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5-8. táblázat. Imissziós paraméterek – Gáztűzhely 1. típus / nagyláng üzeme 

 
 
 

 

5-10. ábra. Imissziós paraméterek – Gáztűzhely 1.típus / nagyláng üzeme 

 

5-9. táblázat. Imissziós paraméterek – Gáztűzhely 1. típus / kisláng üzeme 

 
 
 

GSZN GSZmin GSZmax GSZN GSZmin GSZmax GSZN GSZmin GSZmax

kk (τ = 0 min) 400 400 400 10 10 10 0 0 0

kü,max (τ = τü,max = 45 min) 8 222 4 043 2 383 1 975 925 508 6 313 2 940 1 600

k60 (τ=60 min) 5 654 2 968 1 856 1 330 655 376 4 240 2 072 1 175

k180 (τ=180 min) 4 423 1 388 899 1 021 258 135 3 247 797 403

kmax,20 (τ = τü,max ± 10 min) 9 329 4 251 2 322 2 253 977 493 7 206 3 108 1 551

kCO2 [ppm] kNO2 [μg/m3] kNO [μg/m3]
Imissziós paraméterek

nagyláng üzemére
 (Qle,égő =2.56 kW)

0 0,5 1

NO (Δτ=180 min)

NO2 (Δτ=20 min)

NO2 (Δτ=180 min)

NO2 (Δτ=60 min)

CO2 (Δτ=20 min)

CO2 (Δτ=180 min)

CO2 (Δτ=60 min)

kΔτ,meg / kΔτ,elm  

Qle,égő=2,56 kW
K'CO2=39,4 mg/kJ
K'NO=17,6 μg/kJ
K'NO2=5,5 μg/kJ
Vh=15 m3

GSZN

GSZmin

GSZmax

GSZN GSZmin GSZmax GSZN GSZmin GSZmax GSZN GSZmin GSZmax

kk (τ = 0 min) 400 400 400 10 10 10 0 0 0

kü,max (τ = τü,max = 45 min) 3 248 1 727 1 122 769 364 202 1 616 753 410

k60 (τ=60 min) 2 313 1 335 930 520 259 151 1 086 531 301

k180 (τ=180 min) 1 865 760 582 401 106 48 831 204 103

kmax,20 (τ = τü,max ± 10 min) 3 751 1 902 1 200 879 386 199 1 845 796 397

Imissziós paraméterek
kisláng üzemére

 (Qle,égő =0,85 kW)

kCO2 [ppm] kNO2 [μg/m3] kNO [μg/m3]
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5-11. ábra. Imissziós paraméterek – Gáztűzhely 1.típus / kisláng üzeme 

 

5-10. táblázat. Imissziós paraméterek – Gáztűzhely 1. típus / sütő üzeme 

 

 

0,5 1

NO (Δτ=180 min)

NO2 (Δτ=20 min)

NO2 (Δτ=180 min)

NO2 (Δτ=60 min)

CO2 (Δτ=20 min)

CO2 (Δτ=180 min)

CO2 (Δτ=60 min)

kΔτ,meg / kΔτ,elm  

Qle,égő=0,85 kW
K'CO2,elm=43,2 mg/kJ
K'NO,elm=13,6 μg/kJ
K'NO2,elm=6,4 μg/kJ
Vh=15 m3

GSZN

GSZmin

GSZmax

GSZN GSZmin GSZmax GSZN GSZmin GSZmax GSZN GSZmin GSZmax

kk (τ = 0 min) 400 400 400 10 10 10 0 0 0

kü,max (τ = τü,max = 45 min) 7 161 3 549 2 114 1 447 679 374 7 088 3 301 1 797

k60 (τ=60 min) 4 942 2 620 1 658 975 482 267 4 761 2 327 1 319

k180 (τ=180 min) 3 877 1 254 831 749 181 102 3 645 895 452

kmax,20 (τ = τü,max ± 10 min) 8 118 3 729 2 062 1 651 720 363 8 091 3 490 1 742

kCO2 [ppm] kNO2 [μg/m3] kNO [μg/m3]
Imissziós paraméterek

sütő üzemére
 (Qle,égő =2.34 kW)
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5-12. ábra. Imissziós paraméterek – Gáztűzhely 1.típus / sütő üzeme 

 

A vizsgált esetek összeségét tekintve elmondható, hogy mért értékek alapján: 

 a nitrogén-oxidok jelentik a meghatározó szennyezőanyagot;  

 az imissziós határértékek az egyes égők üzeme esetén már a minimálisan ajánlott irá-
nyított szellőzéssel betarthatók; 

 a szén-dioxid imissziós csúcsértékek átlaga egyik esetben sem éri el az imissziós határ-

értéket a minimálisan javasolt V̇fil,min = 10,6 m3/h filtrációs szellőzés mellett; 

 a nitrogén-monoxid határértékek kisláng kivételével irányított szellőzés nélkül nem be-
tarthatók. 

 

5.1.4 Laboratóriumi belsőlevegő-minőség mérések eredményeinek összegzése 

A laboratóriumi belsőlevegő-minőségi mérések során egy laboratóriumi állapotú, kompakt 
szerkezeti kialakítású gáztűzhely hatását vizsgáltam a térben kialakuló átlagos, CO2, NO 
és NOx szennyezőanyag koncentráció értékek időbeli változása alapján. A mérési eredmé-
nyek alapján pontosítottam a gáztűzhely szennyezőanyag kibocsátásának általános fizikai 
modelljét, és értékeltem az imissziós határértékek betarthatóságát. Az eredmények az 
alábbi következtetésekhez vezettek. 

 Az imisszió mérés adatai alapján a keletkező nitrogén-oxidok aránya átlagosan: 

 nagyláng esetében NO = 79%, NO2 = 21%; 

 kisláng esetében NO = 69%, NO2 = 31%; 

 sütő esetében NO = 72%, NO2 = 28%. 

0 0,5 1

NO (Δτ=180 min)

NO2 (Δτ=20 min)

NO2 (Δτ=180 min)

NO2 (Δτ=60 min)

CO2 (Δτ=20 min)
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CO2 (Δτ=60 min)

kΔτ,meg / kΔτ,elm  

Qle,égő=2,34 kW
K'CO2,elm=37,2 mg/kJ
K'NO,elm=21,7 μg/kJ
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Vh=15 m3
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 A forráserősség adatok az laboratóriumi állapotú készülék esetében lényegesen (mini-
mum 29,2 %-kal, illetve maximum 73,8 %-kal) kisebbek, mint a szakirodalomban ren-
delkezésre álló mérési eredmények (ennek oka vélhetően az égőkonstrukciók idő köz-
beni fejlődése); 

 Az ernyők mért légszállítása megfelelt a gyári értéknek, tehát a levegő kivezetés kiala-
kítása megfelelő volt. 

 Az elszívóernyő hatásossága a térben kialakuló átlagos koncentrációra nézve nem 
megfelelő, az elszívás vélhetőleg csak a tűzhely körüli zónára korlátozódik.  

 Az elméleti számításokkal összhangban a nagyláng üzemére jellemző nitrogén-dioxid 
kibocsátás a meghatározó. 

 A szén-dioxid kibocsátás csúcsértékére vonatkozó határérték a minimálisan javasolt 

V̇fil,min = 10,6 m3/h filtráció biztosításával betarthatók az egyes égők üzeme esetén.   

 

5.2 Helyszíni belsőlevegő-minőségi mérések 

A helyszíni méréseket a labormérésekkel megegyező módon hajtottam végre. Ennek meg-
felelően a felhasznált mérőműszerek jegyzékét az 5-1. táblázat tartalmazza, az általános 
mérési elrendezést pedig az 5-1. ábra mutatja be. A mérés menete az 5.1.1 pontban leírtak-
nak megfelelően zajlott.   

A helyszíni méréseket egy családi ház Vh = 29,2 m3 légtérfogatú konyha helyiségében 
végeztem el, melynek geometriai adatait az 5-10. ábra mutatja. 

A légcsere mérés menete, a kezdeti koncentráció, valamint a mintavételezés ideje meg-
egyezett a laboratóriumi mérések során alkalmazott értékekkel. A helyszíni konyhára, mint 
felállítási helyiségre jellemző légcsereszám meghatározását, azaz a mérési eredményekre 
illesztett regressziós egyenes adatait az 5-11. ábra mutatja.  

A mérési eredmények alapján a helyiségre jellemző filtrációs légcsere értéke nfil,mért = 

0,8 h-1, tehát a helyiség légtérfogata alapján V̇fil,mért = 23,4 m3/h.  
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5-13. ábra. Helyszíni mérés - konyha helyiség geometriai adatai 

 

 

5-14. ábra. Helyszíni mérés – légcsereszám meghatározása 
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A helyszíni mérések során egy 6 éve használatban lévő, Pelgrim típusú, kompakt szerkezeti 
kialakítású, hagyományos gáztűzhely belső környezetre gyakorolt hatását vizsgáltam. A 
későbbi kiértékelések során erre a típusra „Gáztűzhely 2. típus” - jelöléssel fogok utalni.  

Az irányított elszívást egy, a tűzhely fölé szabályosan beépített, külső kivezetéssel ren-
delkező BOSCH típusú konyhai elszívóernyő biztosította. A berendezés névleges légszál-
lítása a gyártói adatok alapján 1., illetve 2. fokozatban 120 – 170 m3/h.  

A gáztűzhely gyári adatait az 5-11. táblázat foglalja össze.   

 

5-11. táblázat. Gyári adatok - Gáztűzhely 2. típus 

Gáztűzhely 2. típus 
Pelgrim AvanGarde PM 420  

Méret: 85 x 50 x 60 cm 
Névleges hőteljesítmény Qle,n [kW]: 
erőségő (nagyláng) 1 x 2,1 
normál égő 2 x 1,4 
segédégő (kisláng) 1 x 0,9 
sütőégő 1 x 2,2 

 

5.2.1 Gázfogyasztás mérése, hőteljesítmény adatok meghatározása 

A gázfogyasztás mérése, valamint a tényleges fűtőérték adatok alapján meghatározott hő-
teljesítmény értékeket az 5-12. táblázatban foglaltam össze. A táblázatban összehasonlító 
jelleggel megadtam az általános fizikai modell felírásakor alkalmazott – szakirodalmi ada-
tok alapján meghatározott – elméleti hőteljesítmény értékeket is. A gázmérő pontossági 
osztálya (1,5) szerint a gázmennyiség mérés hibája 0 - 0,1 m3/h terhelés között ± 3%, 0,1 
m3/h terhelés felett pedig ± 1,5%.  

 

5-12. táblázat. Gázégők hőteljesítmény adatai 

Gáztűzhely 2. típus 
Nagyláng 

("B") 
Kisláng  
("H") 

Sütő 

Korrigált gázmennyiség  Vgáz [m3] 0,11  0,08 0,09 

Mérés időtartama  τ [min] 60 90 40 

Mért gázterhelés  V̇gáz [m3/h] 0,110  0,053 0,135  

Tényleges fűtőérték*  Hi [kJ/m3] 34 190 

Égő hőteljesítménye 
Mért érték Qle,égő 

[kW] 

1,04 0,51 1,28 

Hiba mértéke ±0,016 ±0,015 ±0,019 
*TIGÁZ Pest megye, Göd - által szolgáltatott adat 
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5.2.2 Gáztűzhely imisszió vizsgálat filtrációs szellőzés mellett 

Az imissziós paraméterek mérését a laboratóriumi mérésekkel megegyező módon végez-
tem el. A tervezett vizsgálati periódus hossza τ = 90 min volt, azonban a helyszíni mérések 
során adott üzemállapotokban a nitrogén-dioxid, illetve nitrogén-monoxid koncentráció 
olyan mértékben megemelkedett, hogy az összesített NOx érték elérte az alkalmazott mé-
rőműszer felső méréshatárát. Ilyen esetekben a mérést megszakítottam, és a kiértékelést a 
rendelkezésre álló adatok alapján végeztem el.  

A mért értékek alapján az átlagos koncentráció változását az idő függvényében az 5-15., 5-
16. és 5-17. ábrák mutatják. 

 

5-15. ábra. Átlagos szén-dioxid imisszió változás filtrációs szellőzés mellett 

Gáztűzhely 2. típus 

 

5-16. ábra. Átlagos nitrogén-monoxid imisszió változás filtrációs szellőzés mellett 

Gáztűzhely 2. típus 
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A görbékre vonatkozóan a hiba átlagos mértéke:
 - nagyláng ±9,8% 
 - kisláng ±7,6% 
 - sütő ±10,3% 
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A görbékre vonatkozóan a hiba átlagos mértéke:
 - nagyláng ±9,8% 
 - kisláng ±8,9% 
 - sütő ±11,0% 
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5-17. ábra. Átlagos nitrogén-dioxid imisszió változás filtrációs szellőzés mellett 

Gáztűzhely 2. típus 

 

Az imisszió mérés adatai alapján a keletkező nitrogén-oxidok aránya állandósult állapot-
ban: 

 nagyláng esetében NO = 71% és NO2 = 29%; 

 kisláng esetében NO = 68% és NO2 = 32%; 

 sütő esetében NO = 59% és NO2 = 41%. 

A forráserősség adatokat a 2.9.1. pontban bemutatott modell alapján számítottam ki, Δτ = 
5 min időintervallumokra vonatkozó átlagos koncentráció érték alapján. Az eredményeket 
az 5-13. és 5-14. táblázatokban fogaltam össze. 

 

5-13. táblázat. Mért szén-dioxid forráserősség (p=0,95) – Gáztűzhely 2. típus 

Gáztűzhely 
2. típus 

Forráserősség 

K̇CO2 [mg/h] 

Nagyláng 460 526 ± 69 539,4 
Kisláng 221 688 ± 21 947,2 

Sütő 764 881 ± 112 437,5 
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A görbékre vonatkozóan a hiba átlagos mértéke:
 - nagyláng ±14,6% 
 - kisláng ±7,1% 
 - sütő ±12,2% 
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5-14. táblázat. Nitrogén-oxidok mért forráserőssége (p=0,95) – Gáztűzhely 2. típus 

Gáztűzhely 
2. típus 

Forráserősség  

K̇NO [μg/h] K̇NO2 [μg/h] 

Nagyláng 168 170 ± 21 357,6 58 665 ± 10 031,8 
Kisláng 78 319 ± 8 145,2 32 530 ± 3 122,9 

Sütő 231 679 ± 30 349,9 150 473 ± 22 570,9 

 

A következőkben meghatároztam a fajlagos forráserősség adatokat, az 5-14. táblázatban 
feltüntetett középértékeket a gáztűzhely egyes égőinek gázfogyasztás mérés alapján meg-
határozott hőteljesítményére (5-12. táblázat) vetítve. Az eredményeket összehasonlítottam 
a laboratóriumi állapotú készülék forráserősség adataival (5-6. táblázat), az adatokat az 5-
15. táblázatban foglaltam össze. 

 

5-15. táblázat. Az elméleti és mért fajlagos forráserősségadatok összehasonlítása - Gáz-
tűzhely 2. típus 

Gáztűzhely 
 2. típus 

Fajlagos forráserősség adatok  

K̇’CO2,mért
  ΔK̇’CO2 K̇’NO,mért  ΔK̇’NO K̇’NO2,mért ΔK̇’NO2,rel 

[mg/kJ] [mg/kJ] [µg/kJ] [µg/kJ] [µg/kJ] [µg/kJ] 

Nagyláng 123 +47% 45 +65% 16 +52% 

Kisláng 121 +55% 43 +46% 18 +55% 

Sütő 166 +29% 50 +77% 33 +15% 

 

Az 5-6. táblázat adataiból látható, hogy a használt készülék esetében a szennyezőanyag 
kibocsátás minden esetben nagyobb, mint a laboratóriumi állapotú készülékre jellemző 
adat. A legnagyobb mértékű eltérés a szén-dioxid forráserősség adatok esetében tapasztal-
ható.  Ez vélhetően annak köszönhető, hogy a légellátási tényező értéke jelentős mértékben 
csökkent a gyári állapothoz képest (például az égőszerkezet eltömődése miatt).    

 

5.2.3 Gáztűzhely imissziós vizsgálat elszívóernyő használata mellett 

A helyszínen beépített ernyő esetében a légcsatorna belső átmérője d = 110 mm volt. A 
mérési eredmények alapján a légsebesség értéke (p = 0,95): 

 a ventilátor 1. fokozatán v ernyő,1,mért  = 3,22 ± 0,36 m/s; 

 a ventilátor 2. fokozatán v ernyő,2,mért  = 4,48 ± 0,17 m/s. 

Ennek megfelelően a szállított légmennyiség értéke (p = 0,95): 

 a ventilátor 1. fokozatán V̇ ernyő,1,mért  = 109,9 ± 12,2 m3/h; 

 a ventilátor 2. fokozatán V̇ ernyő,2,mért  = 153,1 ± 5,7 m3/h. 
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Az elszívás mellett mért átlagos koncentrációs változást bemutató görbéket a 2. melléklet 
tartalmazza. Mivel azonban a méréseket a méréshatár túllépés miatt meg kellett szakítani, 
az ernyő hatékonyságának vizsgálatát csak kisláng esetében végeztem el. A laboratóriumi 
méréssorozat tapasztalatai alapján a kezdeti instabil periódust a hatékonyság értékelésénél 
nem vettem figyelembe. Az eredményeket az 5-18, 5-19. és 5-20. ábrák mutatják.   

 

5-18. ábra. Elszívás hatékonysága az átlagos szén-dioxid koncentráció 

szint csökkenés alapján - Gáztűzhely 2. típus 

 

5-19. ábra. Elszívás hatékonysága az átlagos nitrogén-monoxid koncentráció 

szint csökkenés alapján - Gáztűzhely 2. típus 
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5-20. ábra. Elszívás hatékonysága az átlagos nitrogén-monoxid koncentráció 

szint csökkenés alapján - Gáztűzhely 2. típus 

 

A mérési eredmények alapján az ernyő hatása a kisebb légtérben jobban érvényesül, az 
elszívás hatékonysága növekvő tendenciát mutat.  

 

5.2.4 Imissziós határértékek vizsgálata elméleti modell pontosítása alapján 

Az imissziós határértékek vizsgálata során a tényleges mérési adatokkal jellemzett gáztűz-
helyet az elméleti modell kidolgozása során meghatározott „konyhába” helyeztem. A irá-
nyított szellőztetés mértékét az MSZ EN 15251:2007 szabványban minimálisan javasolt 

V̇sz = 51 m3/h értéknek tekintettem (2.8 alfejezet). A számítás során feltételeztem, hogy 
központi elszívás légutánpótlása a szomszédos terek felől biztosított és a tér homogén.  

A figyelembe vett alapadatok összesítését az 5-16. táblázat tartalmazza. A forráserős-
ség, illetve teljesítmény adatokat az 5-12.,5-13. és 5-14. táblázatok szerint vettem figye-
lembe. Az eredményeket az 5-17., 5-18., 5-19., táblázatok, valamint az 5-21., 5-22. és 5-
23. ábrák mutatják be. 
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5-16. táblázat. Imissziós értékek vizsgálata - Gáztűzhely 2. típus 

Általános paraméterek 

τü,max [min] 45 

τtotal,max [min] 180 

kk,CO2 [ppm] 400 

kk,NO2 [μg/m3] 10 

kk,NO [μg/m3] 0 

Vh,elm [m3] 15 

V̇fil,elm [m3/h] 13 

V̇sz [m3/h] 51 

 

5-17. táblázat. Imissziós paraméterek – Gáztűzhely 2. típus / nagyláng üzeme 

 

 

 

5-21. ábra. Imissziós paraméterek – Gáztűzhely 2.típus / sütő üzeme 

GSZN GSZmin GSZmax GSZN GSZmin GSZmax GSZN GSZmin GSZmax

kk (τ = 0 min) 400 400 400 10 10 10 0 0 0

kü,max (τ = τü,max = 45 min) 10 330 5 025 2 917 2 287 1 070 587 6 527 3 040 1 654

k60 (τ=60 min) 7 070 3 660 2 248 1 539 757 434 4 384 2 143 1 215

k180 (τ=180 min) 5 507 1 654 1 033 1 181 298 155 3 357 824 416

kmax,20 (τ = τü,max ± 10 min) 11 735 5 289 2 840 2 609 1 131 570 7 451 3 214 1 604

kCO2 [ppm] kNO2 [μg/m3] kNO [μg/m3]
Imissziós paraméterek

nagyláng üzemére
 (Qle,égő =1.04 kW)

0 0,5 1

NO (Δτ=180 min)

NO2 (Δτ=20 min)

NO2 (Δτ=180 min)

NO2 (Δτ=60 min)

CO2 (Δτ=20 min)

CO2 (Δτ=180 min)

CO2 (Δτ=60 min)

kΔτ,meg / kΔτ,elm  

Qle,égő=1,04 kW
K'CO2,elm=123 mg/kJ
K'NO,elm=45 μg/kJ
K'NO2,elm=16 μg/kJ
Vh=15 m3
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5-18. táblázat. Imissziós paraméterek – Gáztűzhely 2. típus / kisláng üzeme 

 

 

 

5-22. ábra. Imissziós paraméterek – Gáztűzhely 2.típus / kisláng üzeme 

 

 

 

 

 

 

 

GSZN GSZmin GSZmax GSZN GSZmin GSZmax GSZN GSZmin GSZmax

kk (τ = 0 min) 400 400 400 10 10 10 0 0 0

kü,max (τ = τü,max = 45 min) 5 180 2 626 1 612 1 273 598 330 3 040 1 416 770

k60 (τ=60 min) 3 611 1 969 1 290 858 424 245 2 042 998 566

k180 (τ=180 min) 2 858 1 004 705 659 169 81 1 563 384 194

kmax,20 (τ = τü,max ± 10 min) 5 956 2 853 1 675 1 454 634 323 3 470 1 497 747

Imissziós paraméterek
kisláng üzemére

 (Qle,égő =0.51 kW)

kCO2 [ppm] kNO2 [μg/m3] kNO [μg/m3]

0 0,5 1

NO (Δτ=180 min)

NO2 (Δτ=20 min)

NO2 (Δτ=180 min)

NO2 (Δτ=60 min)

CO2 (Δτ=20 min)

CO2 (Δτ=180 min)

CO2 (Δτ=60 min)

kΔτ,meg / kΔτ,elm  

Qle,égő=0,51 kW
K'CO2,elm=121 mg/kJ
K'NO,elm=43 μg/kJ
K'NO2,elm=18 μg/kJ
Vh=15 m3

GSZN

GSZmin

GSZmax
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5-19. táblázat. Imissziós paraméterek – Gáztűzhely 2. típus / sütő üzeme 

 

 

 

5-23. ábra. Imissziós paraméterek – Gáztűzhely 2.típus / sütő üzeme 

 

A vizsgált esetek összeségét tekintve elmondható, hogy a mért értékek alapján: 

 a nitrogén-dioxid a meghatározó szennyezőanyag;  

 az imissziós határértékek 1 eset (sütő, nitrogén-dioxid 1 órás átlag) kivételével már a 
maximálisan ajánlott mértékű, irányított szellőzéssel betarthatók; 

 a szén-dioxid imissziós csúcsértékek átlaga csak egy esetben, sütő üzeme esetén éri el 
az imissziós határértéket, így ebben az esetben nagyobb mértékű filtráció szükséges; 
a nitrogén-monoxid határértékek már a minimálisan ajánlott mértékű, irányított szel-
lőzéssel is betarthatók.   
 

GSZN GSZmin GSZmax GSZN GSZmin GSZmax GSZN GSZmin GSZmax

kk (τ = 0 min) 400 400 400 10 10 10 0 0 0

kü,max (τ = τü,max = 45 min) 16 892 8 081 4 580 5 850 2 730 1 490 8 992 4 188 2 279

k60 (τ=60 min) 11 478 5 814 3 469 3 933 1 927 1 087 6 040 2 952 1 674

k180 (τ=180 min) 8 882 2 483 1 452 3 014 738 382 4 624 1 136 573

kmax,20 (τ = τü,max ± 10 min) 19 226 8 520 4 453 6 676 2 888 1 445 10 264 4 427 2 210

Imissziós paraméterek
sütő üzemére

 (Qle,égő =1,28 kW)

kCO2 [ppm] kNO2 [μg/m3] kNO [μg/m3]

0 0,5 1

NO (Δτ=180 min)

NO2 (Δτ=20 min)

NO2 (Δτ=180 min)

NO2 (Δτ=60 min)

CO2 (Δτ=20 min)

CO2 (Δτ=180 min)

CO2 (Δτ=60 min)

kΔτ,meg / kΔτ,elm  

Qle,égő=1,28 kW
K'CO2,elm=166 mg/kJ
K'NO,elm=50 μg/kJ
K'NO2,elm=33 μg/kJ
Vh=15 m3

GSZN

GSZmin

GSZmax
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5.2.5 Helyszíni belsőlevegő-minőség mérések eredményeinek összegzése 

A laboratóriumi belsőlevegő-minőség mérések során egy laboratóriumi állapotú kompakt 
szerkezeti kialakítású gáztűzhely hatását vizsgáltam a térben kialakuló átlagos, CO2, NO 
és NOx szennyezőanyag koncentráció értékek időbeli változása alapján. A mérési eredmé-
nyek alapján pontosítottam a gáztűzhely szennyezőanyag kibocsátásának általános fizikai 
modelljét, és értékeltem a imissziós határértékek betarthatóságát. Az eredmények az alábbi 
következtetésekhez vezettek. 

 Az imisszió mérés adatai alapján a keletkező nitrogén-oxidok aránya állandósult álla-
potban: 

 nagyláng esetében NO = 71% és NO2 = 29%; 

 kisláng esetében NO = 68% és NO2 = 32%; 

 sütő esetében NO = 59% és NO2 = 41%. 

 A forráserősség adatok a használt készülék esetében lényegesen nagyobbak, mint a 
laboratóriumi állapotú készülék esetében mért adatok, különösen a szén-dioxid kibo-
csátás vonatkozásában. Ennek oka vélhetően az égés légellátási viszonyainak megvál-
tozása például az égők eltömődése miatt.  

 Az ernyők mért légszállítása kis mértékben kevesebb, mint a gyári érték, az eltérés 

mértéke 1.fokozaton ΔV̇ernyő,1 = -8,4%, 2. fokozaton ΔV̇ernyő,2 = -9,9%.  

 Az elszívóernyő hatásossága a kisebb légtérfogatú térben jobban érvényesül, de át-
fogó következtetés a mérési eredmények alapján nem vonható le.  

 Az elméleti számításokkal összhangban a nagyláng üzemére jellemző nitrogén-dioxid 
kibocsátás a meghatározó. 

 A szén-dioxid kibocsátás csúcsértékére vonatkozó határérték sütő üzeme esetén szel-
lőzés nélküli állapotban nem teljesül.   

 

5.3 Belsőlevegő-minőség mérések eredményeinek összegzése 

A belsőlevegő-minőségi mérések eredményeinek összegzése alapján megállapítottam, a 
kompakt szerkezeti kialakítású, laboratóriumi állapotú lakossági gáztűzhelyek esetében a 
fajlagos (az égő hőteljesítményére vonatkoztatott) forráserősség az 5-20. táblázatban ösz-
szegzett névleges értéknek tekinthető.  

 

5-20. táblázat Lakossági gáztűzhely égők fajlagos szennyezőanyag kibocsátása 

Névleges forráserősség adatok 

Szén-dioxid   39,9 mg/kJ 

Nitrogén-dioxid   5,4 µg/kJ 

Nitrogén-monoxid  17,6 µg/kJ 
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A 2-2. táblázatban összefoglalt szakirodalmi adatok alapján a jellemző egyidejű névleges 
hőteljesítmény maximuma Qle,e,max = 4,7 kW. Erre az értékre vonatkoztatva az 5-20. táblá-
zat adatait, meghatároztam a kompakt szerkezeti kialakítású, laboratóriumi állapotú gáz-
tűzhely modell szennyezőanyag kibocsátásának mennyiségi adatait: 

 névleges szén-dioxid kibocsátás K̇CO2,n = 675 108 mg/h; 

 névleges nitrogén-dioxid kibocsátás K̇NO2,n = 91 368 µg/h; 

 névleges nitrogén-monoxid kibocsátás K̇NO,n = 297 792 µg/h. 

A fenti, névleges kibocsátási értékek alapján elvégeztem az imissziós határérték elméleti 
modell alapján történő vizsgálatát. Szükséges minimális szellőzés névleges értékét az MSZ 

EN 15251:2007 szabványban javasolt V̇sz = 51 m3/h értéknek tekintettem. A vizsgált üzem-
idő mértéke τü=45 min. Az eredmények az 5-21. táblázatban és a 5-24. ábrán láthatók. 

 

5-21. táblázat. Imissziós paraméterek, gáztűzhely modell - névleges állapot 

 

  

GSZN GSZmin GSZN GSZmin GSZN GSZmin

kk (τ = 0 min) 400 400 10 10 0 0

kü,max (τ = τü,max = 45 min) 13 142 7 180 3 114 1 662 10 117 5 383

k60 (τ=60 min) 9 011 5 178 2 108 1 174 6 837 3 794

k180 (τ=180 min) 5 745 2 238 1 312 458 4 244 1 460

kmax,20 (τ = τü,max ± 10 min) 14 773 7 567 3 511 1 756 11 412 5 690

kCO2 [ppm] kNO2 [μg/m3] kNO [μg/m3]
Imissziós paraméterek

nagyláng üzemére
 (Qle,e,n =4.7 kW)
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5-24. ábra. Imissziós határértékek vizsgálata, gáztűzhely modell – névleges állapot 

 

Az eredmények alapján az alábbi következtetéseket vontam le: 

1. A kompakt szerkezeti kialakítású, laboratóriumi állapotú lakossági gáztűzhely 
szennyezőanyag kibocsátásának meghatározó paramétere a felszabaduló nitrogén-
dioxid mennyisége.  

2. Az előzetes meghatározott minimális filtrációs légmennyiség (V̇fil,min = 10,6 m3/h) 
nem elégséges a vonatkozó kCO2 = 15 000 ppm szén-dioxid koncentrációs határér-
ték betartásához. A 4-3. táblázatban bemutatott adatok alapján a filtráció névleges 

értéke V̇fil,n = 16,5 m3/h.  
3. A szükséges minimális szellőzés mértéke a nitrogén-dioxid 1 órás átlagolási határ-

értéke alapján V̇sz,min,n = 67 m3/h, ami a vizsgálat légtérfogatra vetítve nn = 4,5 1/h 
légcserét jelent.  

 

5.4 Hőkomfort mérések 

A hőkomfort mérések célja a tűzhely előtt álló embert érő hőterhelések értékelése, a 
2.10 alfejezetben bemutatott metódus alapján, a gáztűzhely különböző üzemállapotai, va-
lamint különböző szellőzési módok mellett. Az értékelés során megvizsgáltam a komfort-
terek hőkörnyezeti hatását leíró hőérzeti index, az úgynevezett PMV érték alkalmazható-
ságát is, a javasolt értéktartomány alapján.  

A méréseket a belsőlevegő-minőségi vizsgálatokkal egyidejűleg végeztem el, a labo-
ratóriumi, illetve helyszíni mérések során. A mérések alapvetően két részből álltak:  

0 0,5 1

NO (Δτ=180 min)

NO2 (Δτ=20 min)

NO2 (Δτ=180 min)

NO2 (Δτ=60 min)

CO2 (Δτ=20 min)

CO2 (Δτ=180 min)

CO2 (Δτ=60 min)

kΔτ,meg / kΔτ,elm  

Qle,e,n=4,7 kW
K'CO2,n=39,9 mg/kJ
K'NO,n=5,4 μg/kJ
K'NO2,n=17,6 μg/kJ
Vh=15 m3

GSZN

GSZmin
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 folyamatos külső légállapot mérés, egy közvetlen napsugárzástól, esőtől, illetve szél-
től védett helyen elhelyezett adatgyűjtő egységgel; 

 hőkomfort mérések a tűzhely előtti tartózkodási zónában (az emberben kialakuló hő-
érzetet meghatározó paraméterek mérése).  

Az alkalmazott mérőműszerek felsorolását az 5-1. táblázat tartalmazza, az általános mérési 
elrendezést az 5-1. ábra mutatja be. A hőkomfort mérőállást a szakirodalmi ajánlások alap-
ján a tűzhely előtt 20cm távolságban építettem ki, a mintavételi pont (monitor pont) ma-
gassága 150cm-volt.  

 

A helyszíni méréseket a nagyláng, illetve sütő esetében belsőlevegő-minőségi okokból 
(nitrogén-oxid méréshatár túllépés miatt) meg kellett szakítani. Így az egyes érési periódu-
sok olyan mértékben lerövidültek, hogy a hőkomfortra vonatkozó eredmények általános 
következtetések levonására nem alkalmazhatók. Ezért az értekezés további részeiben a la-
bormérés eredményeit ismertetem és értékelem.  

A mérésekre téli, fűtési időszakban került sor, a helyiségben elhelyezett radiátorok hő-
leadását állandónak tekintettem. A térben egyéb konvektív vagy sugárzó hőforrás, valamint 
nedvességforrás nem volt, a monitorpontban mért hőmérséklet-, illetve relatív nedvesség-
tartalom változást a gáztűzhely üzeme okozta.  A továbbiakban az eredmények összesítő 
értékelését mutatom be. A mérések részletes eredményeit az idő függvényében a 2. mel-
léklet táblázatai tartalmazzák.  

 

5.4.1 Légállapot mérési eredmények 

A külső légállapot mérési eredmények kiértékelését – az egyes mérési sorozatok középér-
tékeire vonatkoztatva - az 5-15. táblázat mutatja. A táblázatban GSZN jelzi a irányított 
szellőzés nélküli, GSZ a irányított szellőzés mellett mért adatokat. A irányított szellőzés 
mértéke az 5.2.4 pontban leírtaknak megfelelően V̇ ernyő,2,mért  = 179,9 ± 10,0 m3/h. 

 

5-22. táblázat. Külső légállapot mérési eredmények – Gáztűzhely 1. típus 

Külső légállapot 
GSZN GSZ 

Nagyláng Kisláng Sütő Nagyláng Kisláng Sütő 

tk 
[°C] 

minimum 2,6 2,2 3,1 8,5 14,1 2,1 
maximum 2,7 2,4 3,5 9,8 14,6 2,2 
átlag 2,7 2,3 3,3 9,1 14,3 2,2 
szórás 0,03 0,10 0,13 0,44 0,16 0,05 

φk 
[%] 

minimum 77,6 78,2 64,9 39,3 31,2 78,9 
maximum 81,1 79,8 66,5 41,8 34,1 80,6 
átlag 80,0 78,8 65,7 40,3 32,8 79,5 
szórás 0,97 0,46 0,43 0,81 0,87 0,56 
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Az eredmények alapján látható, hogy a mérések során a külső légállapot paraméterek vál-
tozása nem volt jelentős mértékű. Így a hőkomfort mérések időtartama alatt (τ = 60 min) a 
külső körülmények állandónak tekinthetők.  

A belső légállapot, azaz mérését a monitor pontban végeztem el. A levegő száraz hő-
mérséklete a gáztűzhely konvektív hőleadásának arányában emelkedett. A száraz léghő-
mérséklet, illetve a relatív nedvességtartalom együttes változását az entalpia értékek meg-
határozásával értékeltem. Az eredményeket az 5-23. táblázat mutatja.  

A mért értékek alapján a fajlagos entalpiaváltozás értéke irányított szellőzés nélküli 
esetben, az égő hőteljesítményére vonatkoztatva: 

 nagyláng esetében Δh’1+x = 3,8 ± 0,28 (± 7,3%, p =0,95) kJ/kg, kW; 

 kisláng esetében Δh’1+x = 4,4 ± 0,32 (± 7,3%, p =0,95) kJ/kg, kW; 

 sütő esetében Δh’1+x = 2,5 ± 0,18 (± 7,3%, p =0,95) kJ/kg, kW. 

Az elszívóernyő alkalmazásával az entalpia nagyláng esetében 49%-kal, sütő esetében 
22%-kal csökkent. A kisláng üzeme során a mérési eredmények 5% entalpia növekmény 
mutattak, ez vélhetően a mérési, illetve számítási pontatlanságból ered (5-25. ábra).  

A monitorpontba helyezett TESTO mérőműszer a légsebesség adatokat másodpercen-
ként rögzítette. A mérési eredmények átlagolását, valamint a turbulenciafok számítást 3 
perces intervallumok adati alapján végeztem el. A légsebesség mérési eredmények kiérté-
kelését – az egyes mérési sorozatok középértékeire vonatkoztatva - az 5-24. táblázat mu-
tatja. A táblázatban GSZN jelzi az irányított szellőzés nélküli, GSZ az irányított szellőzés 
mellett mért adatokat. 

 

 

5-25. ábra Entalpia változás a gáztűzhely üzeme során (τ = 60 min) 
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5-23. táblázat. Belső légállapot mérési eredmények – Gáztűzhely 1. típus 

Belső légállapot 
GSZN GSZ 

Nagyláng Kisláng Sütő Nagyláng Kisláng Sütő 

tb [°C] 

minimum 25,9 27,5 24,3 25,6 23,2 25,6 
maximum 30,9 29,2 27,4 27,2 25,1 27,9 
átlag 29,5 28,8 26,5 26,6 24,6 27,2 
szórás 1,47 0,47 1,04 0,44 0,54 0,71 

φb [%] 

minimum 30,0 31,2 30,1 32,1 34,4 32,3 
maximum 34,3 33,9 31,8 36,0 36,6 35,2 
átlag 31,6 32,3 30,8 34,4 35,6 33,9 
szórás 1,32 0,71 0,50 1,37 0,63 0,90 

Δh1+x 
[kJ/kg] 

minimum 44,18 46,40 39,28 42,46 39,71 43,92 
maximum 54,00 50,94 45,68 47,70 43,63 48,57 
átlag 50,14 49,10 43,43 45,73 42,13 46,67 
szórás 2,92 1,28 2,01 1,66 1,07 1,48 

 

5-24. táblázat. Légsebesség mérés eredményei – Gáztűzhely 1. típus 

Légsebesség mérés 
GSZN GSZ 

Nagyláng Kisláng Sütő Nagyláng Kisláng Sütő 

v  
[m/s] 

minimum 0,088 0,112 0,106 0,105 0,163 0,054 

maximum 0,162 0,196 0,180 0,145 0,197 0,133 

átlag 0,142 0,171 0,159 0,123 0,182 0,099 

szórás 0,021 0,023 0,020 0,011 0,013 0,020 

Tu 
[%] 

minimum 41,3 43,5 25,3 27,4 37,5 36,5 

maximum 67,1 66,2 35,8 40,0 52,7 76,0 

átlag 53,1 49,3 31,1 32,1 44,1 51,6 

szórás 7,7 7,1 2,9 3,5 4,4 12,3 
 

 

5.4.2 Száraz hőcsere paraméterek meghatározása 

A légsebesség értékek ismeretében a 2.10.1 pontban leírtaknak megfelelően kiszámíthatók 
a tűzhely előtt tartózkodó ember hőérzetét meghatározó száraz hőcsere paraméterek. A su-
gárzásos hőcsere közelítő értéke (11), a konvektív hányad értéke a (12) egyenlet alapján 
határozható meg. Az egyenletek felírásához szükséges - légállapot mérés eredményei ki-
számított - tclo, tks, αs és αc értékeket az 5-25. táblázatban foglaltam össze. A táblázat a tur-
bulencia fok alapján korrigált hőátadási tényező értékeket tartalmazza.  
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5-25. táblázat. Száraz hőcsere számított paraméterei – Gáztűzhely 1. típus 

 

 

Az eredmények alapján a gáztűzhely és a tűzhely előtt álló ember közötti száraz hőcsere 
közelítő értékét meghatározó hőátadási tényezők turbulencia fok függvényében korrigált 
értéke (p = 0,95): 

 konvektív hőátadási tényező αc,korr = 7,6 ± 0,79 (±10%) W/m2K 

 sugárzásos hőátadási tényező αs,korr = 8,4 ± 0,16 (±2%) W/m2K. 

 

5.4.3 Várható hőérzeti jellemzők – PMV, PPD 

A várható hőérzet értékelése során - a (20) egyenlet felhasználásával - kiszámítottam a 
komfortterekben használatos PMV értékeket. A PMV érték alkalmazhatóságának javasolt 
tartománya -2 ÷ +2, így a számított minimum, illetve maximum értékek alapján (5-26. ábra) 
a PMV index alkalmazható a lakossági gáztűzhelyek környezetében kialakuló hőérzet ér-
tékelésére.  

A PMV értékek alapján (21) egyenlet szerint kiszámítottam a hőérzettel várhatóan 
elégedetlenek arányát, azaz a PPD értéket (5-27. ábra). Az eredmények alapján látható, 
hogy az elszívóernyő alkalmazása várható maximális elégedetlenségi szintet: 

 nagyláng esetében 56%-kal; 

 kisláng esetében 80%-kal; 

 sütő esetében 25%-kal csökkenti.  
 

Nagyláng Kisláng Sütő Nagyláng Kisláng Sütő
minimum 28,0 28,1 25,2 26,5 23,4 26,5
maximum 32,9 30,9 29,0 28,8 25,7 29,6
átlag 31,3 30,2 27,5 28,1 25,0 28,5
szórás 1,68 0,79 1,36 0,70 0,72 1,03
minimum 29,9 30,3 28,7 29,6 28,0 32,3
maximum 32,3 31,3 30,3 30,4 29,0 32,5
átlag 31,5 31,0 29,7 30,1 28,7 32,4
szórás 0,76 0,28 0,55 0,24 0,30 0,08
minimum 8,4 8,4 8,2 8,3 8,1 8,4
maximum 8,7 8,5 8,4 8,4 8,2 8,5
átlag 8,6 8,5 8,3 8,4 8,2 8,5
szórás 0,10 0,04 0,08 0,04 0,04 0,05
minimum 7,0 7,6 7,2 6,2 7,3 6,3
maximum 8,1 8,7 8,3 6,8 7,7 7,6
átlag 7,9 8,4 8,0 6,5 7,6 7,1
szórás 0,32 0,31 0,28 0,16 0,16 0,36

αs  

[W/m2K]

αc  

[W/m2K]

Száraz hőcsere 
paraméterek

GSZN GSZ

tks [°C]

tclo  [%]
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5-26. ábra. Minimum, illetve maximum PMV értékek – Gáztűzhely 1. típus 

 

5-27. ábra Minimum, illetve maximum PPD értékek – Gáztűzhely 1. típus 

 

5.4.4 Hőérzeti követelmények vizsgálata (operatív hőmérséklet) 

A gáztűzhely különböző égőinek üzeme során az embert érő hőterhelés együttes mértékét 
az operatív hőmérséklet (18) egyenlet alapján kiszámított értékével jellemeztem. A számí-
tási eredményeket az 5-26. táblázatban összegeztem. 

Az eredmények alapján az operatív hőmérséklet értéke a tűzhely előtti tartózkodási 
zónában kijelölt monitor pontban magasabb, mint az MSZ EN 15251 szabványban javasolt 
érték, azonban ennek a követelménynek már a kiindulási időpillanatban mért hőmérséklet 
adatok sem feleltek meg.  
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5-26. táblázat. Operatív hőmérséklet értékek – Gáztűzhely 1. típus 

Operatív hőmér-
séklet 

GSZN GSZ 
Nagy-
láng 

Kisláng Sütő 
Nagy-
láng 

Kisláng Sütő 

to [°C] 

minimum 27,2 27,8 24,8 26,1 23,3 26,1 

maximum 31,9 30,0 28,2 28,1 25,4 28,8 

átlag 30,4 29,5 27,0 27,4 24,8 27,9 

szórás 1,55 0,62 1,19 0,58 0,63 0,88 
 

Az egyes üzemállapotokra jellemzően az operatív hőmérsékletváltozás arányát a 5-27. táb-
lázatban foglaltam össze, az eredmények szerint az elszívóernyő alkalmazása a tűzhely 
előtt álló embert érő hőterhelés mértékét: 

 nagyláng esetében 61%-kal; 

 kisláng esetében 6%-kal; 

 sütő esetében 23%-kal csökkenti.  
 

5-27. táblázat. Operatív hőmérsékletváltozás aránya – Gáztűzhely 1. típus 

 Nagyláng Kisláng Sütő 

Δto [%] 

Irányított szellőzés nélkül (GSZN) 17,6% 7,8% 14,0% 

Irányított szellőzéssel (GSZ) 6,9% 7,4% 10,8% 

 

5.4.5 Hőkomfort mérési eredmények összegzése 

Az laboratóriumi állapotú gáztűzhellyel végzett mérési eredmények alapján hőkomfort 
szempontjából a nagyláng üzeme jelenti a legnagyobb terhelést. A kialakuló száraz hőcse-
rében meghatározó szerepe a konvektív hőhányadnak van, ennek mértéke ugyanakkor az 
elszívóernyő alkalmazásával – nagyláng esetében – jelentős mértékben csökkenthető. A 
lakossági gáztűzhelyek egyes égőinek üzeme során kialakuló fajlagos entalpiaváltozás 
mértéke (a jellemző tartózkodási zónában): 

 a felső égők esetében Δh’1+x = 4,1 ± 0,30 (± 7,3%, p =0,95) kJ/kg, kW; 

 sütő esetében Δh’1+x = 2,5 ± 0,18 (± 7,3%, p =0,95) kJ/kg, kW. 

A gáztűzhely és a tűzhely előtt álló ember közötti száraz hőcsere közelítő értékét megha-
tározó, korrigált hőátadási tényezők értéke: 

 konvektív hőátadási tényező αc,korr = 7,6 ± 0,79 (±10%) W/m2K (p=0,95); 

 sugárzásos hőátadási tényező αs = 8,4 ± 0,16 (±2%) W/m2K (p=0,95). 

Az elvégzett mérések összességére nézve PMVmin = -0,9; PMVmax = +1,7 (τü = 45 min 
alatt), tehát az index a komfortterekre javasolt alkalmazhatósági tartományon belül maradt.  
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6 CFD MODELLEZÉS, MINT TOVÁBBI KUTATÁSI MÓDSZER 

 

A lakossági gáztűzhelyek belső környezetre gyakorolt vizsgálatának következő lépéseként 
megkezdtem a szükséges CFD modellek kidolgozását. Jóllehet a kezdeti eredmények 
összhangban vannak a szakirodalmi kutatási adatokkal, valamint az előző fejezetben be-
mutatott mérési eredményekkel, a modellek további pontosítását igényelnek. Ugyanakkor 
a CFD modellek fejlesztése és további vizsgálata a kutatómunka rendkívül fontos lépése, 
és egyben igen fontos kutatási célkitűzés, ezért indokoltnak tartottam az eddig elért ered-
mények rövid, vázlatszerű bemutatását.  

A lakossági gáztűzhelyek üzeme során a térben kialakuló szennyezőanyag koncentrá-
ció változás, valamint a hőmérséklet, illetve légsebesség mezők jellegének vizsgálatához 
kidolgozott kezdeti CFD modelleket a FLOVENT nevű szimulációs programmal készítet-
tem. A modell lehetőséget adott az elszívóernyő hatásának előzetes értékelésére különböző 
térfogatáram értékek esetén. Továbbá megkezdtem ablak alá beépített légbeeresztő elemek 
hatásának vizsgálatát is.  

Első lépésben a mérési eredmények és elméleti megfontolások alapján kidolgozott ál-
talános fizikai modell adatait felhasználva felépítettem egy kompakt szerkezeti kialakítású 
lakossági gáztűzhely kezdeti modelljét. Ezt, valamint az előzetesen alkalmazott rácsfelosz-
tás jellegét szemlélteti a 6-1. ábra.  

 
 

6-1. ábra. Rácsfelosztás jellege – tűzhely geometriai modell (FLOVENT) 
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A gáztűzhely termikus viselkedésének leírásához kiegészítő laboratóriumi méréseket vé-
geztem, melyek során a gáztűzhely burkolatát jellegzetes elemekre „bontva” mértem a fe-
lületi hőmérséklet változását. A mérési eredmények alapján az egyes felületelemeket négy 
csoportba soroltam. A mért hőmérséklet – idő függvények alapján minden csoportot egy-
egy közelítő görbével jellemeztem. A FLOVENT program sajátosságai miatt a felületi hő-
mérsékletváltozást (mint tranziens folyamatot) egy szorzótényező – idő függvénnyel adtam 
meg, mint alapadatot (a vonatkoztatási érték az adott időtartamban mérhető maximális ér-
ték).  A tűzhely felső lapján elhelyezkedő égőt a programban egy olyan téglatesttel helyet-
tesítettem, melynek hőleadó felülete megegyezik az égő felületével (erre azért volt szükség, 
mert a program elemkészlete nem tartalmaz hengeres idomokat). Az égő – mint hőforrás – 
felett helyezkednek el a szennyezőanyag források. A modellezés során külön forrásként 
adom meg a szén-dioxid, nitrogén-monoxid, illetve nitrogén-dioxid emissziót.  

A tűzhely „köré” felépítettem egy lakossági konyha geometriai modelljét (6-2. ábra). 

 

 

6-2. ábra Rácsfelosztás jellege – konyha geometriai modell (FLOVENT) 

 
Az elszívó ernyő modelljét egy, kereskedelmi forgalomban kapható, átlagos műszaki para-
méterekkel rendelkező, laboratóriumi készülék adatai alapján építettem fel. A modellben 
ún. „fixed flow”, azaz állandó térfogatáramú elszívást alkalmaztam, melynek mérete: 60 x 
52 cm, a szabad keresztmetszet arány 45%. Az elszívóernyő beépítési magassága h=80 cm, 
a tűzhely felső lapjától mérve. A levegő utánpótlást az ablakok alá – a térfogatáramtól 
függő darabszámban - beépített 4 x 50 cm –es, szintén „fixed flow” elemekkel modellez-
tem, a szabad keresztmetszet arány 50%.   
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A modell felépítése során a megoldási rács kialakítását a 2.9.3 pontban leírt általános szem-
pontok szerint készítettem el. Az alkalmazott régiók és rácsméretek: 

1. Égéstér (a tűzhely felső lapja és az elszívóernyő közötti terület: 60 x 70 x 60 cm); 
maximális rácsméret 10 mm. 

2. Elszívás (az elszívóernyő alsó síkja alatt: 60 x 10 x 60 cm); maximális rácsméret 
10 mm. 

3. Frontlap (a tűzhely előtti terület: 60 x 155 x 5 cm); maximális rácsméret 20 mm. 
4. Bal oldal (a tűzhely bal oldalán: 5 x 155 x 70 cm); maximális rácsméret 20 mm. 
5. Jobb oldal (a tűzhely jobb oldalán: 5 x 155 x 70 cm); maximális rácsméret 20 mm. 
6. Tűzhely környezete (a tűzhely előtti, illetve melletti térrész, 50 cm-es sávban); 

maximális rácsméret 50 mm. 

A modellezés során vizsgálni kívánt paraméterek: 

 szén-dioxid koncentráció eloszlás; 

 nitrogén-oxid koncentráció eloszlás; 
 nitrogén-dioxid koncentráció eloszlás; 

 belső hőmérséklet mező; 

 légsebesség mező. 
 

A 6-5. ábra példaként a hőmérséklet, illetve légsebesség mezők vizsgálatának előzetes 
eredményeit szemlélteti.  

 

6-3. ábra Előzetes tűzhely modell – hőmérséklet, illetve légsebesség mezők vizsgálata 
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7 ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Doktori értekezésemben lakossági gáztűzhelyek belső környezetre, ezen belül is a belsőle-
vegő-minőségre, illetve hőkörnyezetre gyakorolt hatását vizsgáltam. Fontos kiemelni, hogy 
a komfortelméleti kutatások középpontjában mindig a zárt térben tartózkodó ember áll, így 
minden esetben alapvető szempont az emberi egészség védelme, valamint a hőkomfort pa-
raméterek vizsgálata.  

Kutatásomat szakirodalmi áttekintéssel kezdtem, melynek során első lépésként meg-
vizsgáltam a téma aktualitását, és megállapítottam, hogy bár az ipari és kommunális kony-
hák esetében a kutatások meglehetősen széles körűek, a lakossági gáztűzhelyekkel kapcso-
latos eredmények alapján általános következtetések nem vonhatók le. Ennek alapvető oka, 
hogy a kutatások döntő hányada valamilyen adott főzési (terhelési) folyamatra vonatkozik. 
A rendkívül eltérő kulturális szokások miatt így ezek az eredmények nehezen általánosít-
hatók.  

A gáztűzhelyek belső környezetre gyakorolt hatása értelmezhetetlen a „belső környe-
zet”, azaz a felállítási helyiség jellegzetes paramétereinek meghatározása nélkül. Erre vo-
natkozóan statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre, ezért viszonyítási értékként meg-
határoztam egy, a minimális építészeti, illetve ergonómiai követelményeknek és ajánlások-
nak megfelelő konyha építészeti paramétereit. A vonatkozó rendeletek és szabványi aján-
lások alapján meghatároztam a jellemző légellátási módokat. A konyha helyiségek szellőz-
tetésével kapcsolatos problémák feltárása során megállapítottam, a levegőminőségi prob-
lémák alapvető felhasználói megoldása az ablaknyitás, ami energetikai szempontból meg-
kérdőjelezhető megoldás. Téli esetben, fűtési időszakban pedig az ablakok jellemzően 
zárva vannak, így az ablakréseken keresztül kialakuló filtráció jelenti a „szellőztetést”. 
Ugyanakkor a mesterséges szellőztetés céljából beépített konyhai elszívóernyőket elsősor-
ban a berendezés keltette zaj miatt nem használják. A szakirodalmi kutatás következő fázi-
sában összegeztem a szennyezőanyag imissziót leíró, komfortelméleti kutatásokban alkal-
mazott matematikai modelleket. A hőkörnyezet vonatkozásában a tűzhely hőleadását – a 
kiinduló megközelítésnek megfelelően – a „felhasználót”, azaz a tűzhely előtti tartózkodási 
zónában álló ember hőérzetét leíró paraméterek alapján értékeltem. Ezzel kapcsolatosan 
felmerült probléma a komfortterek esetében használt PMV érték alkalmazhatóságának kér-
dése. Szakirodalmi adatok ugyanis rámutattak arra, hogy ipari berendezéseknél az index 
nem használható, lakossági gáztűzhelyek esetében azonban erre vonatkozó adatot nem ta-
láltam. A szakirodalmi kutatások során felmerül kérdések, valamint feltárt hiányosságok 
alapján meghatároztam a kutatási célkitűzésemet, amely alapvetően egy olyan lakossági 
gáztűzhely modell kidolgozása, ami lehetővé teszi az egészségvédelmi, belsőlevegő-minő-
ségi és hőkomfort szempontok figyelembevételét már a tervezési folyamat során.  

A modellalkotás folyamatának első lépéseként a szakirodalomban megtalálható sta-
tisztikai, kutatási, egészségügyi felmérésekből származó, valamint gyártói adatokat, jog-
szabályi követelményeket és szabványi ajánlásokat összegezve meghatároztam az kompakt 
szerkezeti kialakítású lakossági gáztűzhelyek fizikai modelljének alapadatait. Az elméleti 
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szén-dioxid, nitrogén-monoxid és nitrogén-dioxid forráserősség adatok alapján kiszámítot-
tam az imissziós paraméterek értékét a gáztűzhely jellemző üzemidejére vonatkoztatva (az 
üzemidő jellemzőket a gázfogyasztási, illetve napi időmérleg statisztikák alapján határoz-
tam meg).  

Az elméleti modell kiértékelése után laboratóriumi és helyszíni mérésekkel vizsgáltam 
a lakossági gáztűzhelyek belsőlevegő-minőségre, illetve hőkörnyezetre gyakorolt hatását, 
különböző szellőzési módok esetén. A mérések során első lépésben megmértem a helyiség 
filtrációs légcsereszámát, az elszívóernyő tényleges légszállítását, valamint a gáztűzhely 
hőteljesítmény adatait. A CO2, NO és NO2 koncentrációk térbeli átlagértékének időbeli 
változása alapján – a homogén térre vonatkozó matematikai modellek felhasználásával – 
kiszámítottam a gáztűzhelyek forráserősség adatait. Szintén imisszió mérési eredmények 
alapján értékeltem az elszívóernyő hatékonyságát. A mérési eredmények alapján pontosí-
tottam a kidolgozott fizikai modellt, majd kiszámítottam – az egészségügyi követelmények 
alapján meghatározott, különböző átlagolási időtartamra vonatkozó – viszonyítási határér-
tékek teljesíthetőségének feltételeit. A határértékek vizsgálata alapján megállapítottam, 
hogy belsőlevegő-minőségi szempontból a nitrogén-dioxid kibocsátás mértéke a meghatá-
rozó. Ennek megfelelően meghatároztam a szükséges szellőzőlevegő mennyiségét a tűz-
hely egyidejű hőteljesítményére vonatkoztatva. A hőkomfort mérések eredményei alapján 
megállapítottam, hogy alkalmazhatóak a komfortterek esetében általánosan használt hőér-
zeti paraméterek. Ugyanakkor azt is megállapítottam, hogy a gáztűzhely belső környezetre 
gyakorolt hatását alapvetően a belsőlevegő-minőségi paraméterek határozzák meg. A hő-
környezeti paraméterek változása alapvetően kisebb mértékű.  

A kutatómunka részeként megkezdtem a lakossági gáztűzhelyek belső környezetre 
gyakorolt hatásának CFD modellezését is. Ennek kapcsán felépítettem egy adott tűzhely 
CFD modelljét, majd különböző esetekben vizsgáltam a kialakuló szennyezőanyag elosz-
lást és hőmérséklet, valamint légsebesség mezőket. Jóllehet a kutatómunka ezen része még 
pontosítást igényel, a kezdeti eredmények összhangban vannak a szakirodalmi kutatás ta-
pasztalataival és a mérési eredményekkel. A CFD modellezés folytatása a további kutatá-
sok fontos lépése.  

Összegezve tehát a kutatási célkitűzésnek megfelelően kidolgoztam a kompakt szer-
kezeti kialakítású lakossági gáztűzhelyek komfortelméleti kutatásokban felhasználható, ál-
talános fizikai modelljét, valamint belső környezeti szempontból értékeltem a jelenleg al-
kalmazott szellőztetési módokat.  

A kutatómunkámmal elért tudományos eredményeket tézisek formájában összegez-
tem. Eredményeim alapján a lakossági gáztűzhelyek belső környezetre gyakorolt hatása 
már megfelelő szellőzési rendszer kiválasztásának kezdetén figyelembe vehető. További 
kutatási célkitűzésem (a már említett CFD modellezésen túlmenően) ezen modell pontosí-
tása, kiegészítő statisztikai adatbázisok létrehozása, azaz a felhasználói szokások, építészeti 
adatok, főzési tradíciók és „népszerű” szellőztetési megoldások felmérése, valamint a gáz-
tűzhely valós idejű, „terhelt” üzemének helyszíni vizsgálata.  
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8 ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK, TÉZISEK 

 

A szennyezőanyag imisszió változás homogén térre vonatkoztatott modelljét a T1. ábra 
szemlélteti.  

 

T1. ábra. Szennyezőanyag kibocsátás modell  

Az alkalmazott jelölések: 

- Vh a helyiség légtérfogata [m3];  
- k a szennyezőanyag koncentráció [mg/m3]; 

- V̇ a levegő térfogatárama [m3/h];  

- K̇ a szennyezőanyag kibocsátás forráserőssége [mg/h];  
- τ az idő [h].  

Az indexek: sz – szellőző, t – távozó, k - külső.  

 

A szennyezőanyag koncentráció változásának differenciál egyenlete a dτ időre felírt szeny-
nyezőanyag mérleg alapján: 

K̇⋅dτ+V̇sz⋅ksz⋅dτ-V̇t⋅kt⋅dτ=Vh⋅d(k - ksz-
K̇

V̇t
)                     (T1) 

Egyértelműségi feltételek: 

 a folyamat közel izotermikus; 

 a szellőző levegő a külső térből érkezik, a külső tér szennyezőanyag koncentrációja 

állandó: ksz=kk; 
dkk

dτ
=0; 

 a távozó és a szellőző levegő térfogatárama azonos és időben állandó: V̇t= 

V̇sz; 
dV̇sz

dτ
=0; 

 a szennyezőanyag-forrás erőssége időben állandó: 
dK̇

dτ
=0; 

 a szennyezőanyag koncentráció eloszlás a térben homogén: k = f (τ); k ≠ f (x,y,z); k = 
kt . 
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Mivel egyéb szennyezőanyag forrás nincs, és a tér szellőzése a külső térből biztosított, a 
gáztűzhely bekapcsolásának pillanatában a térben mérhető szennyezőanyag koncentráció 
megegyezik a külső levegőben mérhető értékkel.  

A tézisekben alkalmazott, gáztűzhely állapotára és kialakítására vonatkozó megjelölé-
sek a következőképp értendők: 

 lakossági: a névleges egyidejű hőteljesítmény értéke - f = 0,5 egyidejűségi tényező 
mellett - Qle,e,n ≤ 4,7 kW; 

 kompakt kivitelű: a sütő és a felső gázégők egy szerkezeti egységet alkotnak; 

 laboratóriumi állapotú: használatba még nem vet, de az előírásoknak megfelelően be-
épített és beüzemelt készülék.  

A tűzhely minden esetben - a szokásos elhelyezési módnak megfelelően – a konyha fala 
előtt, a T1. ábrán jelölt módon helyezkedik el. A helyiségben további jelentős szennyező-
anyag, illetve hőforrás nem található.  

 

1. Tézis 

A homogén térre vonatkozó szennyezőanyag kibocsátás modell szerint elvégzett bel-
sőlevegő-minőségi vizsgálathoz a kompakt kivitelű, laboratóriumi állapotú lakossági 
gáztűzhelyek névleges, az égő hőteljesítményére vonatkoztatott forráserősség adatai: 

 szén-dioxid kibocsátásra vonatkozóan: K'̇ CO2 = 39,9 mg/kJ; 

 nitrogén-dioxid kibocsátásra vonatkozóan: K'̇ NO2 = 5,4 μg/kJ; 

 nitrogén-monoxid kibocsátásra vonatkozóan: K'̇ NO = 15,4 μg/kJ. 

A megadott értékek 2H (G20) minőségű, szennyezőt nem tartalmazó, száraz földgáz 

λn = 1,2 névleges légellátási tényező melletti, tü,n = 90% névleges tüzeléstechnikai ha-
tásfokkal történő elégetésére vonatkozik.   

Kapcsolódó publikációk: [1], [8] – [10], [15],[16] 

 

A 3. ábrán bemutatott modell alkalmazásához ismerni kell a felállítási helyiség légtérfoga-
tának nagyságát. A lakossági konyhák ajánlott minimális légtérfogatát a vonatkozó 
253/1997. (XII.20.) Kormány rendelet (OTÉK) valamint építészeti ajánlások figyelembe-
vételével Vh,min = 15 m3 értékben határoztam meg. Amennyiben az ablakok zárva vannak, 
és az égési levegőellátás más formában sem biztosított, a szén-dioxid koncentráció szintje 
megemelkedik, és a 0,015 – 0,02 m3/m3 (azaz 1,5–2,0 tf%) határértéknél ugrásszerűen 
megnő a szén-monoxid keletkezés mértéke is. 

A kompakt kivitelű, laboratóriumi állapotú lakossági gáztűzhely minimálisan szüksé-
ges égésilevegő-térfogatáram értéke – a keletkező égéstermék szén-dioxid tartalma alapján 

-  V̇L,min = 6,3 m3/h (λn = 1,2 névleges légellátási tényező mellett). Tehát ezt a frisslevegő 
légmennyiséget minden esetben biztosítani kell a fokozott szén-monoxid képződés elkerü-
lése érdekében.  
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Bár a felmérések szerint az ablaknyitásos szellőztetés a leginkább elterjedt szellőztetési 
mód, a kutatási adatok arra is rámutattak, hogy az ablakok az év jelentős részében zárva 
vannak. Ebből következően az ablakokon keresztül kialakuló filtráció névleges mértéke 
nagyobb kell, hogy legyen, mint az égési levegőigény.  

Az ablakszerkezeteken keresztül kialakuló filtráció mértékét az MSZ EN 12207:2017 szab-
ványban szereplő, Δp = 20 Pa nyomáskülönbségre vonatkozó légáteresztési adatok, vala-
mint az építőiparban szokásos, tipizált méretek alapján határoztam meg. 

 

2. Tézis 

Kompakt kivitelű, laboratóriumi állapotú lakossági gáztűzhely üzeme esetén a szük-
séges minimális filtráció névleges értéke a homogén térre vonatkozó szennyezőanyag 
kibocsátás modell alapján: 

 V̇fil,n, min = 16,5 m3/h.  

A megadott érték l = 7,5m réshosszúságú, és az MSZ EN 12207:2017 szabvány sze-
rinti 2. osztályú légáteresztési tényezőjű, vagy ezzel egyenértékű légáteresztésű, külső 
térre nyíló ablakra vonatkozik.  

A megadott érték 2H (G20) minőségű, szennyezőt nem tartalmazó, száraz földgáz λn 

= 1,2 névleges légellátási tényező melletti, tü,n = 90% névleges tüzeléstechnikai hatás-
fokkal történő elégetésére vonatkozik.   

Kapcsolódó publikációk: [2], [17] 

 

3. Tézis 

Kompakt kivitelű, laboratóriumi állapotú lakossági gáztűzhely üzeme esetén a szük-
séges minimális légcsere névleges értéke a homogén térre vonatkozó szennyezőanyag 
kibocsátás modell alapján: 

 nü,min = 4,5 1/h,   

az egy órás átlagolási időtartamra vonatkozó kNO2,meg = 960μg/m3 nitrogén-dioxid 
koncentrációs határérték alapján.  

A megadott érték 2H (G20) minőségű, szennyezőt nem tartalmazó, száraz földgáz λn 

= 1,2 névleges légellátási tényező melletti, tü,n = 90% névleges tüzeléstechnikai hatás-
fokkal történő elégetésére vonatkozik.   

Kapcsolódó publikációk: [7]-[14], [16] 

 

A lakossági gáztűzhelyek belső hőkörnyezetre gyakorolt hatását a tűzhely előtt álló fel-
használó, valamint a tűzhely, mint egységes hőforrás között kialakuló hőcsere paraméterek 
alapján jellemeztem. A szakirodalmi adatoknak és szabványi ajánlásoknak megfelelően a 
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vonatkoztatási monitor pontot a tűzhely frontlapja előtt x= 20cm távolságban, h= 1,5m ma-
gasságban jelöltem ki.  

A sugárzásos hőhányad közelítő értéke S [W], a konvektív hányad közelítő értéke C [W] 
az alábbi egyenletek szerint számítható (Fanger, 1982). 

 

S = 3,94 ∙ 10-8 ∙ FDu ∙ fclo ∙ [(tclo +273)4 – (tks +273)4]      (T2) 

C = FDu ∙ fclo ∙ c ∙ (tclo – tb)   (T3) 

Ahol: 

- FDu az emberi test ún. DuBois felülete[m2]; 
- fclo a ruházattal borított és a mezítelen testfelület aránya [1]; 
- tclo a ruházattal borított test átlaghőmérséklete [°C]; 
- tks a közepes sugárzási hőmérséklet [°C]; 

- c a konvekciós hőátadási tényező [W/m2K]; 
- tb a belső levegő hőmérséklete [°C].  

 

A KSH időmérleg adatai alapján a konyhai tevékenységeket elsősorban nők végzik, így 
az átlagos testmagasság és súly - 164 cm és 69 kg (KSH, 2018.07) – alapján az egyenle-
tekben FDu = 1,75 m2 érték vehető figyelembe.  

A konvekciós hőátadási tényező c [W/m2K] közelítő értéke nyugvó levegő esetén a 
(T4), kényszeráramlás esetén az (T5) egyenlettel számítható (amennyiben v < 2,6 m/s). 
Az egyenletek között közelítő határértéknek v = 0,1 m/s légsebességet fogadják el (Bán-
hidi-Kajtár, 2017). 

c = 2,2 ∙ (tclo – tb)0,25     (T4) 

c = 12,1∙ v0,5    (T5) 

Ahol: 

- v [m/s] az átlagos légsebesség.  

A hőátadási tényezők értékét a v = 0,01 ÷ 0,1 m/s átlagos légsebesség tartományban a Tu 
[%] turbulencia fok függvényében kell korrigálni (Vajda, 1996).  

A ruházat átlagos felületi hőmérsékletének (tclo) értéke iterációs számítással határoz-
ható meg, a (T6) egyenlet alapján (Nilsson,2003).   

 

tclo = 35,7 – 0,028 ∙ (M/FDu - Wkülső) – 0,155 ∙ Iclo ∙ {3.96 ∙ 10-8 ∙ fclo ∙ [( tclo +273)4 

- (tks+273)4] + fclo ∙ c ∙ (tclo - tb)}                              (T6) 

Ahol: 

- M/FDu a tevékenység testfelület egységre vonatkoztatott hőegyenértéke [W/m2]; 
- Wkülső a külső mechanikai munka [W/m2];  
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- Iclo ruházat termikus ellenállása [m2K/W].  

A közepes sugárzási hőmérséklet tks [°C] kiszámítható a gömbhőmérséklet, valamint a 
levegő száraz hőmérsékletének mérése alapján (MSZ EN ISO 7726:2003). A tks [°C] köze-
pes sugárzási hőmérséklet számítását nyugvó levegő esetére a (T7), kényszeráramlás ese-
tére a (T8) egyenlet mutatja be. Ez a számítási módszer az emberi testet érő hőterhelés 
értékelése során elegendő pontossággal alkalmazható (Parsons, 2014). Szabványos fekete 
gömbhőmérő átmérője d = 0,15 m, emissziós tényezője εg = 0,95.  

tks = tg+273
4

+
0,25⋅10

8

εg

tg-tb

d

0,25

tg-tb

0,25

-273  (T7)  

tks= tg+273
4

+
1,1⋅10

8
⋅v

0,6

εg⋅ d0,4
tg-tb

0,25

-273   (T8) 

ahol tg [°C] a gömbhőmérséklet.  

 

A sugárzásos és konvektív hőcsere mértékét együttesen leíró to [°C] operatív hőmérséklet 
értéke a (T9) egyenlettel számítható ki.  

to = (s ∙ tks + c ∙ tb) / (s + c)                                    (T9) 

 

4. Tézis 

Kompakt kivitelű, laboratóriumi állapotú lakossági gáztűzhellyel rendelkező konyha 
helyiség hőkomfort méretezése során a tűzhely előtti 20cm-es tartózkodási zónában 
álló ember és a tűzhely, mint egységes hőforrás között kialakuló száraz hőcsere mér-
tékét az alábbi hőátadási tényezők jellemzik: 

 korrigált konvektív hőátadási tényező αc,korr = 7,6 ± 0,79 (±10%) W/m2K;  

 korrigált sugárzásos hőátadási tényező αs,korr = 8,4 ± 0,16 (±2%) W/m2K. 

A fenti értékek v < 2,6 m/s légsebesség esetén alkalmazhatók, a to = 23,3 ÷ 31,9 °C 
operatív hőmérséklet tartományban, τümax = 45 min maximális üzemidőre vonatkoz-
tatva. A hőérzeti monitorpont magassága 1,5m.  

A felhasználóra vonatkozó egyértelműségi feltételek:  

 az emberi test ún. DuBois felülete FDu = 1,75m2, 

 főzés, mint munkavégzés számszerű hőegyenértéke M/FDu = 93 W/m2; 

 a külső mechanikai munka Wkülső= 0 W/m2,  

 a ruházat hőszigetelő képessége Iclo = 0,775 m2K/W, 

 a ruházattal borított, illetve mezítelen testfelület aránya fclo = 1,1. 

A megadott hőátadási tényező adatok 2H (G20) minőségű, szennyezőt nem tartal-

mazó, száraz földgáz λn = 1,2 névleges légellátási tényező melletti, tü,n = 90% névleges 
tüzeléstechnikai hatásfokkal történő elégetésére vonatkoznak.  
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Kapcsolódó publikációk: [3],[4], [7],[8] 

 

A hőérzeti vizsgálatok során megvizsgáltam a PMV index alkalmazhatóságának kérdését. 
A modell értelmében a várhatóan kialakuló hőérzetet a tevékenység és a ruházat jellege, 
valamint a hőkörnyezetet jellemző légállapot paraméterek (hőmérséklet, légsebesség, le-
vegő nedvességtartalma) és a sugárzási viszonyok határozzák meg (Bánhidi-Kajtár, 2017; 
Awbi, 1991). A modell azonban nem alkalmazható – szubjektív hőérzeti skála értelmezése 
szerinti - forró, illetve hideg hőkörnyezet esetén, csak a -2 < PMV < +2 tartományban. Az 
index értéke a (T10) egyenlettel számítható ki (Nilson, 2003).   

PMV= 0,303∙e
-0,036∙

M
FDu+0,028

M

FDu
-

W

FDu
-3∙10-3 5 733-6,99

M

FDu
-

W

FDu
-

pvg -0,42
M

FDu
-

W

FDu
-58,15 -1,7∙10-5 M

FDu
5867-pvg -0,0014

M

FDu
(34-

tb)-3,96∙10-8∙fclo[(tclo+273)4-(tks+273)4]-fclo∙αc∙(tclo-tb)     (T10) 

Ahol:  

pvg a parciális vízgőznyomás [Pa]. 

 

5. Tézis 

A kompakt kivitelű, laboratóriumi állapotú lakossági gáztűzhely frontlapja előtt 
20cm-es tartózkodási zónában álló ember várható hőérzetét jelölő index tartománya 
PMV = -0,9 ÷ +1,7.  Ebből következően az MSZ EN ISO 7730:2006 szabványban fog-
laltak szerint a PMV index alkalmas a kialakuló hőkörnyezet jellemzésére, a v < 2,6 
m/s légsebesség esetén, a to = 23,3 ÷ 31,9 °C operatív hőmérséklet tartományban, τümax 
= 45 min maximális üzemidőre vonatkoztatva. A hőérzeti monitorpont magassága 
1,5m.  

A felhasználóra vonatkozó egyértelműségi feltételek:  

 az emberi test ún. DuBois felülete FDu = 1,75m2, 

 főzés, mint munkavégzés számszerű hőegyenértéke M/FDu = 93 W/m2; 

 a külső mechanikai munka Wkülső= 0 W/m2,  

 a ruházat hőszigetelő képessége Iclo = 0,775 m2K/W, 

 a ruházattal borított, illetve mezítelen testfelület aránya fclo = 1,1. 

A megadott PMV index értékek 2H (G20) minőségű, szennyezőt nem tartalmazó, szá-

raz földgáz λn = 1,2 névleges légellátási tényező melletti, tü,n = 90% névleges tüzelés-
technikai hatásfokkal történő elégetésére vonatkoznak.  

Kapcsolódó publikációk: [3]-[9] 
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9 TOVÁBBI KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK  

 

A kutatómunka további célkitűzése alapvetően egy olyan konyhai szellőztetési mód kidol-
gozása, amely lehetőséget nyújt a komfortelméleti és energetikai szempontok együttes fi-
gyelembevételére.  

A kidolgozott modell, illetve a kutatás során alkalmazott módszerek felhasználásával 
lehetőség nyílik egy olyan statisztikai adatbázis létrehozására, amelynek alapja a jelenleg 
kereskedelmi forgalomban kapható, illetve elterjedten alkalmazott gáztűzhely típusokra 
vonatkozó szennyezőanyag kibocsátás mért értéke. Az így létrehozott adatbázis lehetővé 
teszi a kutatási eredmények további matematikai statisztikai módszereken alapuló pontosí-
tását. Építész kollégák bevonásával az adatbázis tovább bővíthető a jellegzetes konyha he-
lyiség méretekkel is. Hasonlóképp célszerű lenne az alkalmazott nyílászárók jellemzőinek 
felmérése is. Nemzetközi kutatási példák alapján – akár kérdőíves felmérések keretében – 
szükséges a felhasználói szokások (ablaknyitás, tűzhelyhasználat, … stb.) magyarországi 
felmérése is.  

A CFD modell pontosítása után további feladat a gáztűzhely „terhelt” üzemének vizs-
gálata a jellegzetes főzési szokások felmérése alapján.  
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1. MELLÉKLET - LAKOSSÁGI GÁZTŰZHELY TÍPUSOK 
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2. MELLÉKLET – HŐKÖRNYEZET MÉRÉSEK 

 

GÁZTŰZHELY 1. TÍPUS 

Nagyláng 

Szellőzés nélkül (GSZN) 

τ 
[min] 

tk  [°C] φk  [%] tg  [°C] tb [°C] tks [°C] to [°C] tn [°C] φb  [%] h1+x [kJ/kg] 

0 2,7 81,1 27,3 25,9 28,3 27,1 15,9 34,3 44,2 

5 2,7 80,7 27,6 27,1 28,0 27,6 16,6 33,4 46,2 

10 2,7 80,9 29,2 28,8 29,6 29,2 17,1 30,4 47,8 

15 2,7 79,9 29,9 29,1 30,5 29,8 17,4 30,4 48,6 

20 2,7 79,9 30,5 29,5 31,2 30,3 17,7 30,8 49,7 

25 2,7 80,0 30,8 29,7 31,6 30,6 17,7 30,0 49,5 

30 2,7 79,6 31,1 29,9 32,0 30,9 17,9 30,6 50,3 

35 2,7 80,3 31,3 30,0 32,2 31,1 18,1 30,8 50,8 

40 2,7 80,4 31,6 30,3 32,4 31,3 18,3 31,3 51,7 

45 2,7 80,3 31,6 30,4 32,5 31,4 18,5 31,6 52,2 

50 2,7 80,5 31,8 30,6 32,7 31,6 18,7 32,1 52,9 

55 2,7 78,5 32,0 30,8 32,8 31,8 19,0 32,6 53,8 

60 2,6 77,6 32,1 30,9 32,9 31,9 19,0 32,6 54,0 
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GÁZTŰZHELY 1. TÍPUS 

Kisláng 

Szellőzés nélkül (GSZN) 

τ 
[min] 

tk  [°C] φk  [%] tg  [°C] tb [°C] tks [°C] to [°C] tn [°C] φb  [%] h1+x [kJ/kg] 

0 2,4 78,6 27,9 27,5 28,1 27,8 16,6 32,3 46,4 

5 2,4 78,9 28,8 28,3 29,1 28,7 17,0 31,6 47,6 

10 2,4 79,2 29,2 28,5 29,7 29,1 17,1 31,3 47,7 

15 2,4 79,3 29,4 28,6 30,0 29,3 17,2 31,2 48,0 

20 2,4 79,8 29,6 28,8 30,2 29,5 17,5 32,3 49,2 

25 2,3 78,9 29,7 28,9 30,3 29,6 17,6 32,1 49,2 

30 2,2 78,8 29,8 29,0 30,5 29,7 17,8 32,9 49,8 

35 2,2 78,3 29,9 29,0 30,5 29,8 17,7 32,3 49,6 

40 2,2 78,6 29,9 29,0 30,6 29,8 17,7 32,5 49,7 

45 2,2 78,5 30,0 29,1 30,7 29,9 17,8 32,6 49,9 

50 2,2 78,2 30,1 29,2 30,7 29,9 18,1 33,9 50,9 

55 2,2 78,4 30,2 29,2 30,9 30,0 17,8 32,5 50,1 

60 2,2 78,4 30,1 29,1 30,8 30,0 17,9 32,7 50,1 
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GÁZTŰZHELY 1. TÍPUS 

Sütő 

Szellőzés nélkül (GSZN) 

τ 
[min] 

tk  [°C] φk  [%] tg  [°C] tb [°C] tks [°C] to [°C] tn [°C] φb  [%] h1+x [kJ/kg] 

0 3,3 64,9 24,8 24,3 25,2 24,7 14,1 30,9 39,3 

5 3,2 65,3 25,2 24,8 25,4 25,1 14,6 31,6 40,6 

10 3,2 65,6 25,8 25,6 26,0 25,8 14,9 30,5 41,5 

15 3,1 65,9 26,2 25,8 26,5 26,2 15,1 30,3 41,9 

20 3,2 65,8 26,8 26,4 27,1 26,8 15,6 30,7 43,3 

25 3,3 66,0 27,1 26,6 27,4 27,0 15,6 30,4 43,5 

30 3,2 66,5 27,5 27,0 27,9 27,4 15,9 30,7 44,3 

35 3,3 66,0 27,8 27,2 28,2 27,7 16,0 30,1 44,4 

40 3,4 65,5 28,0 27,2 28,5 27,9 16,2 31,1 45,1 

45 3,5 65,1 28,1 27,3 28,7 28,0 16,2 30,7 45,0 

50 3,5 65,5 28,2 27,3 28,8 28,1 16,1 30,5 44,9 

55 3,4 65,9 28,2 27,3 28,9 28,1 16,4 31,8 45,7 

60 3,4 66,0 28,3 27,4 29,0 28,2 16,3 30,8 45,2 
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GÁZTŰZHELY 1. TÍPUS 

Nagyláng 

Szellőzéssel (GSZ) 

τ 
[min] 

tk  [°C] φk  [%] tg  [°C] tb [°C] tks [°C] to [°C] tn [°C] φb  [%] h1+x [kJ/kg] 

0 8,5 40,7 26,2 25,6 26,5 26,1 15,3 32,1 42,5 

5 8,6 41,4 26,7 26,1 27,1 26,6 15,6 32,1 43,3 

10 8,7 41,8 27,0 26,2 27,5 26,9 16,0 33,4 44,4 

15 8,8 40,5 27,2 26,4 27,7 27,0 16,0 33,0 44,5 

20 8,9 41,1 27,4 26,5 27,9 27,2 16,3 34,2 45,3 

25 9,0 41,1 27,5 26,7 28,0 27,3 16,4 34,2 45,7 

30 9,1 39,8 27,7 26,7 28,3 27,5 16,6 35,1 46,3 

35 9,3 39,7 27,8 26,8 28,4 27,6 16,6 34,6 46,3 

40 9,4 39,8 27,8 26,8 28,4 27,6 16,7 35,0 46,5 

45 9,5 40,0 28,0 27,0 28,6 27,8 16,8 35,2 46,9 

50 9,6 39,7 28,0 27,1 28,6 27,8 17,0 36,0 47,6 

55 9,7 39,3 28,2 27,2 28,8 28,0 17,1 35,9 47,7 

60 9,8 39,5 28,2 27,1 28,8 28,0 17,0 35,8 47,5 
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GÁZTŰZHELY 1. TÍPUS 

Sütő 

Szellőzéssel (GSZ) 

τ 
[min] 

tk  [°C] φk  [%] tg  [°C] tb [°C] tks [°C] to [°C] tn [°C] φb  [%] h1+x [kJ/kg] 

0 2,1 80,4 26,1 25,6 26,5 26,0 15,8 35,0 43,9 

5 2,1 79,6 26,6 26,2 26,9 26,6 15,9 33,2 44,3 

10 2,2 80,0 27,1 26,6 27,5 27,0 16,5 34,8 45,9 

15 2,2 79,4 27,4 26,9 27,8 27,4 16,5 33,6 45,8 

20 2,2 79,0 27,8 27,1 28,4 27,7 16,7 33,8 46,4 

25 2,2 79,0 28,0 27,3 28,5 27,9 16,5 32,3 45,9 

30 2,2 79,2 28,2 27,4 28,8 28,1 17,0 34,5 47,4 

35 2,2 79,1 28,3 27,4 28,9 28,2 16,8 33,4 46,8 

40 2,2 78,9 28,5 27,7 29,1 28,4 17,3 35,2 48,4 

45 2,2 79,4 28,65 27,8 29,3 28,6 17,0 32,7 47,3 

50 2,2 79,3 28,75 27,9 29,4 28,7 17,2 33,9 48,1 

55 2,1 80,1 28,82 27,9 29,6 28,7 17,1 33,3 47,8 

60 2,1 80,6 28,84 27,8 29,6 28,7 17,4 34,8 48,6 
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GÁZTŰZHELY 1. TÍPUS 

Kisláng 

Szellőzéssel (GSZ) 

τ 
[min] 

tk  [°C] φk  [%] tg  [°C] tb [°C] tks [°C] to [°C] tn [°C] φb  [%] h1+x [kJ/kg] 

0 14,1 34,1 23,3 23,2 23,4 23,3 14,3 36,4 39,7 

5 14,1 33,4 23,8 23,8 23,8 23,8 14,7 35,9 40,8 

10 14,1 33,6 24,4 24,3 24,4 24,3 14,9 35,2 41,4 

15 14,2 32,9 24,6 24,5 24,7 24,6 15,0 34,9 41,6 

20 14,2 32,4 24,9 24,6 25,0 24,8 15,2 35,4 42,1 

25 14,3 33,5 25,0 24,7 25,1 24,9 15,2 35,5 42,3 

30 14,3 33,0 25,2 24,8 25,3 25,1 15,2 34,4 42,1 

35 14,3 33,9 25,2 24,8 25,4 25,1 15,3 35,2 42,4 

40 14,3 32,6 25,3 24,9 25,4 25,1 15,4 35,7 42,8 

45 14,4 32,2 25,3 24,9 25,5 25,2 15,4 35,8 42,8 

50 14,5 31,9 25,4 24,9 25,6 25,2 15,4 35,4 42,7 

55 14,5 31,2 25,4 24,9 25,6 25,3 15,6 36,6 43,4 

60 14,6 31,9 25,5 25,1 25,7 25,4 15,7 36,4 43,6 
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GÁZTŰZHELY 1. TÍPUS 

Irányított szellőzés nélkül (GSZN) 

τ Nagyláng  Kisláng Sütő 

[min] v  [m/s] Tu  [%] v  [m/s] [min] v  [m/s] Tu  [%] 

0 0,0878 50,5 0,1119 62,1 0,1063 35,8 

5 0,1097 67,1 0,1751 52,0 0,1427 31,0 

10 0,1616 46,9 0,1878 44,3 0,1533 33,5 

15 0,1591 41,3 0,1596 48,9 0,1472 26,7 

20 0,1571 47,2 0,1788 44,5 0,1516 32,6 

25 0,1520 47,4 0,1427 66,2 0,1604 25,3 

30 0,1399 53,1 0,1600 45,3 0,1557 28,6 

35 0,1392 52,0 0,1910 45,0 0,1777 32,1 

40 0,1586 48,1 0,1864 43,5 0,1726 31,0 

45 0,1377 66,9 0,1875 44,8 0,1688 32,5 

50 0,1465 54,3 0,1955 50,2 0,1754 33,2 

55 0,1388 55,2 0,1654 48,2 0,1802 30,5 

60 0,1566 60,2 0,1842 45,6 0,1744 32,1 
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GÁZTŰZHELY 1. TÍPUS 

Irányított szellőzéssel (GSZN) 

τ Nagyláng  Kisláng Sütő 

[min] v  [m/s] Tu  [%] v  [m/s] v  [m/s] Tu  [%] v  [m/s] 

0 0,1047 40,0 0,1713 44,0 0,0539 76,0 

5 0,1244 33,1 0,1973 39,2 0,0943 43,2 

10 0,1091 31,1 0,1643 49,0 0,0955 43,2 

15 0,1282 33,5 0,1667 52,7 0,0832 57,0 

20 0,1229 31,4 0,1630 37,5 0,1326 36,5 

25 0,1139 37,9 0,1947 40,5 0,0993 42,1 

30 0,1203 28,6 0,1783 41,0 0,1272 54,5 

35 0,1184 31,7 0,1932 43,9 0,1048 41,5 

40 0,1324 27,4 0,1866 45,0 0,1101 37,5 

45 0,1245 30,2 0,1922 42,3 0,0786 68,9 

50 0,1321 28,6 0,1748 44,6 0,1009 54,8 

55 0,1221 31,5 0,1932 43,5 0,0956 53,1 

60 0,1452 32,1 0,1875 50,1 0,1120 62,3 
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GÁZTŰZHELY 1. TÍPUS 

Irányított szellőzés nélkül (GSZN) 

τ Nagyláng  Kisláng Sütő 

[min] 
αs  

[W/m2K] 
αc  

[W/m2K] 
αs  

[W/m2K] 
αc  

[W/m2K] 
αs  

[W/m2K] 
αc  

[W/m2K] 

0 8,4 4,6 8,4 4,1 4,8 2,9 

5 8,4 4,6 8,4 5,1 4,8 3,8 

10 8,5 4,6 8,5 5,3 4,8 3,8 

15 8,5 4,6 8,5 4,9 4,8 3,5 

20 8,6 4,6 8,5 5,2 4,8 4,5 

25 8,6 4,6 8,5 4,6 4,8 3,9 

30 8,6 4,6 8,5 4,9 4,8 4,4 

35 8,6 4,6 8,5 5,4 4,8 4,0 

40 8,6 4,6 8,5 5,3 4,8 4,1 

45 8,6 4,6 8,5 5,3 4,8 3,4 

50 8,7 4,6 8,5 5,4 4,8 3,9 

55 8,7 4,6 8,5 5,0 4,8 3,8 

60 8,7 4,6 8,5 5,3 4,8 4,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vörösné Leitner A.: Lakossági gáztűzhelymodell komfortelméleti vizsgálatokhoz – doktori értekezés 

 

118 

 

 

GÁZTŰZHELY 1. TÍPUS 

Irányított szellőzéssel (GSZ) 

τ Nagyláng  Kisláng Sütő 

[min] 
αs  

[W/m2K] 
αc  

[W/m2K] 
αs  

[W/m2K] 
αc  

[W/m2K] 
αs  

[W/m2K] 
αc  

[W/m2K] 

0 8,4 4,0 8,4 4,1 4,8 2,9 

5 8,4 4,3 8,4 5,1 4,8 3,8 

10 8,5 4,1 8,5 5,3 4,8 3,8 

15 8,5 4,4 8,5 4,9 4,8 3,5 

20 8,6 4,3 8,5 5,2 4,8 4,5 

25 8,6 4,1 8,5 4,6 4,8 3,9 

30 8,6 4,3 8,5 4,9 4,8 4,4 

35 8,6 4,2 8,5 5,4 4,8 4,0 

40 8,6 4,5 8,5 5,3 4,8 4,1 

45 8,6 4,3 8,5 5,3 4,8 3,4 

50 8,7 4,5 8,5 5,4 4,8 3,9 

55 8,7 4,3 8,5 5,0 4,8 3,8 

60 8,7 4,7 8,5 5,3 4,8 4,1 

 

 


