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KUTATÁSI TÉMATERÜLET MEGHATÁROZÁSA

A belső környezet, és különösen a belsőlevegő-minőség különösen fontos tényező nemcsak az emberi
„jól lét”, hanem az egészség védelme és megőrzése szempontjából is (Herczeg, 2008; Bánhidi-Kajtár,
2017;). Tekintve, hogy Magyarországon a tüdőgondozókban nyilvántartott betegek száma az utóbbi
években meredeken növekszik (KSH, 2018.07), egyértelmű, 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). Ugyanakkor a vonatkozó statisztikai
adatok elemzése azonban arra enged következtetni, hogy a lakosság számára továbbra alapvető cél az
energiafogyasztás csökkentése és ezzel összefüggésben az energiaköltség minimalizálása (KSH, 2016;
KSH, 2017; Eurostat, 2018).
A belsőlevegő-minőséggel kapcsolatos közegészségügyi felmérések, hazai és nemzetközi kutatási
eredmények arra is rámutattak, hogy a különböző, egészségügyi kockázatot növelő tényezők között
meghatározó szerepe van a gáztűzhelyek helytelen (fűtési céllal történő) használatának (OKI, 2004;
Rudnai, 2007; Virágh, 2005; Amaral et al., 2014; Belanger-Triche, 2008). A gáztűzhelyek azonban
még helyes használat esetén is külön figyelmet érdemelnek, mivel a nyílt lángú égési folyamatból
származó égéstermék közvetlenül (üzemszerűen) szennyezi a helyiség levegőjét (Meszléry, 1978;
Boschán-Meggyes, 1989, 1993; Willers et al., 2006; Mullen et al., 2012; Favi et al., 2018). Éppen
emiatt a felállítási helyiség, azaz a konyha épületgépészeti besorolása is kettős: részben emberi tartózkodásra 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 hatásokra fókuszáló) vizsgálatát választottam.
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SZAKIRODALMI KUTATÁS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE

Magyarországon a gáztűzhelyek alkalmazása igen elterjedt, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a háztartások mintegy 67%-ban (közel 2,8 millió háztartásban) használnak ilyen berendezést
(KSH, 2010). A jellemzően vezetékes gázhálózathoz csatlakoztatott készülékek 84%-a kompakt szerkezeti kialakítású, és a sütő energiaforrásától függően hagyományos vagy kombi kivitelű (Barótfi,
2001) CECED, 2015) Kereskedelmi adatok alapján a jellemző névleges hőteljesítményük 9, illetve 7
kW. Az egyes típusok alkalmazásának gyakoriságára vonatkozóan nem állnak rendelkezésre statisztikai adatok, de a főzési célú éves gázfogyasztás (Hugyecz, 2009; KSH, 2018) alapján, az alapvető gáztechnikai összefüggések (Meszléry, 1978; Zöld, 2000; Joos, 2005) felhasználásával meghatározható,
hogy egy berendezésben közelítőleg 0,289 m3 gázt égetnek el naponta. Az emberi tartózkodás ideje
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jellemzően egybeesik a maximális terhelés kialakulásával. A terhelés (kitettség) időbeli mértéke átlagosan 48 min/nap, de ha az étkezés is a konyhában történik, akkor 169 min/nap (KSH, 2012).
A magyarországi gáztűzhelyek döntő mértékben 2H minőségű, tiszta, száraz földgázzal üzemelnek (KSH, 2018). Az égéstermék minőségét alapvetően a keletkező szén-dioxid és szén-monoxid
mennyisége, valamint a nitrogén-oxidok koncentrációja határozza meg. A különböző ételkészítési folyamatokból származó terhelések a rendkívül eltérő kulturális szokások miatt igen eltérők lehetnek.
Az egyes készülékek katalógusai ugyan tartalmaznak bizonyos ételek készítésére vonatkozó gázfogyasztási adatokat, valamint vannak erre vonatkozó kutatási eredmények is (Willers et al., 2006; Favi
et al., 2018), összeségében azonban 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 ismeretében határozható meg. A kibocsátott szén-monoxid mértéke üzemi állapotban minimális, veszélyes koncentrációban akkor halmozódhat fel, ha a helyiség elégtelen szellőzése miatt az égési levegőben mérhető
szén-dioxid koncentráció eléri a 1,5 – 2 tf% értéket (Homonnay, 2001; Meszlényi, 2003; Óliás, 2013;
Agárdi et al., 2014; BM-OKF, 2019).
A nitrogén-oxidok keletkezését jelentősen befolyásolja az égők szerkezete, teljesítménye, és a kialakuló láng jellemzői (Joos, 2005; Lezsovits-Kun-Balog, 2017; Kuo, 2018). 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 oxigéntartalmának hatására nitrogén-dioxiddá alakul át. 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% (WHO, 1997). A
nitrogén-monoxid nitrogén-dioxid átalakulás időbeli vagy mennyiségi jellemzőire vonatkozó, lakossági gáztűzhelyek üzemére jellemző mérési eredmény nem áll rendelkezésre.
A gáztűzhely által kibocsátott égéstermékek közül - nitrogén-oxidok vonatkozásában- potenciális
szennyezőanyagnak a nitrogén-dioxidot tekintik (WHO, 2010). A nitrogén-dioxid emberre gyakorolt
hatásának mechanizmusa azonban pontosan még nem tisztázott. Az egészséges embereken végzett
klinikai kísérletek eredményei gyakran ellentmondásosak, ezért egyértelmű koncentráció-határok nem
állapíthatók meg. Általánosságban elmondható, hogy az alacsonyabb mértékű, de hosszabb távú (ismétlődő) kitettség gyakrabban okoz problémát, mint a magas 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 háztartásban 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 (Smith et
al., 2000; Lee et al., 2002; Belanger-Triche, 2008; Rudnai,2007; Sárváry, 2011; Kiss-Béres, 2017).
A gáztűzhely, mint szennyezőanyag forrás környezetében kialakuló imissziós jellemzőket jelentős
mértékben befolyásolja a felállítási helyiség mérete, kialakítása, valamint légellátása. A vonatkozó
építészeti előírások a minimális belmagasságot, egy minimális szabad (munka)terület biztosítását, valamint a szellőzés szükségességét írják elő.
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A szellőzés biztosítható nem tervezett (ablaknyitásos vagy filtrációs) -, vagy mesterséges módon, helyi
elszívással (elszívóernyő használata) (Awbi, 1991).
A statisztikai adatok, valamint a különböző kutatási eredmények összegzéseként elmondható,
hogy a nem tervezett szellőztetési módok, ezen belül pedig az ablaknyitás tekinthető domináns megoldásnak (Jeong et al., 2016; Yao-Zao, 2017; Stazi et al., 2017). Ezt némiképp a vonatkozó műszaki
rendeletek is erősítik. Az egyes rendeletek értelmében ugyanis adott (6, illetve 11kW) névleges hőteljesítmény alatt a szellőzés már megfelelő, ha a felállítási helyiségben van legalább egy szabadba nyíló
és nyitható ablak vagy ajtó. Ez a megközelítés azonban komoly problémákat okozhat, különösen a
napjainkban rendkívül elterjedt, utólagos és ellenőrizetlen nyílászáró cserék miatt légtömörré váló épületek esetében (Barna, 2001; 2002.1-2.; Meszlényi, 2003). Felmerül továbbá a kérdés, hogy mi történik
olyankor, ha a nyílászárókon keresztül nem alakul ki megfelelő légcsere és irányított szellőzés sincs?
Ekkor 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 hőmérsékletkülönbségből 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
különbségre vonatkoztatva 20 Pa-ban határozza meg. A vonatkozó tanulmányban kiemeli, hogy a
gyártók mindent megtesznek, hogy a filtráció kialakulását meggátolják, ugyanis - a hőátbocsátási tényezőktől eltérően - a kötelező légcsereszám értékére nincs előírt határérték. Ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy bizonyos vizsgálatok szerint energetikai szempontból - a külső hideg levegő okozta lokális hőhidak miatt - a réseken kialakuló ellenőrizetlen 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 azonban 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;
Singer, 2011; Mullen et al., 2012; Dobbin et al., 2018). Az elszívó ernyő hatására a helyiségben intenzív légcsere jön létre. A légcsereszám az elszívó ernyő teljesítménye és a helyiség légtérfogatának
függvényében 5 – 15 h-1 értéket is elérheti. Az ernyő hatásosságát azonban a szennyezőanyag forrás
helyzete is befolyásolja. Bizonyos mérési eredmények szerint a tűzhelyvályú hátsó részében lévő égők
esetében az ernyő használatával nagyobb mértékben csökkent az imisszió mértéke, mint a frontlaphoz
közelebb eső égőknél (Rim et al., 2012). Mindemellett CFD szimulációs eredmények azt mutatták,
hogy a főzőlap körül kialakított légfüggöny jelentős mértékben csökkenti a tér egészét érő szennyezést
(Zhou et al., 2016). Ugyanakkor a mesterséges szellőztetéssel – elszívóernyő használatával - kapcsolatban mindenképp ki kell hangsúlyozni, hogy intenzív helyi elszívás megvalósítása értelemszerűen
csak a teljes lakás szellőztetési viszonyainak figyelembevételével történhet (Tirpák-Both, 2014).
Jóllehet a belső környezet szempontjából elsősorban a gáztűzhelyek levegőminőségre gyakorolt
hatása a meghatározó, a gáz elégetése nyomán felszabaduló hő szintén terhelést jelenthet, elsősorban
a tűzhely előtti, 20cm-es tartózkodási zónában álló ember számára (Simone-Olesen, 2013). 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 (Livchak et al.,
2006).
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Az általános gyakorlat, valamint a szabványi ajánlások szerint komfortterek hőérzeti értékelését a Fanger-féle PMV modell alapján lehet elkészíteni (Fanger, 1982; Nilsson, 2003; Parsons, 2014; BánhidiKajtár, 2017). Lakossági gáztűzhelyek környezetében kialakuló hőérzet értékelésével kapcsolatban a
modell alkalmazhatóságára vonatkozó kutatási adat nem áll rendelkezésre. Mindemellett érdemes
megjegyezni, hogy a kutatási eredmények alapján kereskedelmi konyhák esetében a PMV index nem
alkalmazható (Simone-Olesen, 2013).
Mindezen megállapítások alapján kiinduló kutatási hipotézisem a következő: a lakossági gáztűzhelyek belső környezetre gyakorolt hatását döntő mértékben a szennyezőanyag (elsősorban a széndioxid, nitrogén-dioxid és nitrogén-monoxid) kibocsátás határozza meg. Amennyiben a légellátás nem
megfelelő, a tűzhely használata során keletkező gáznemű égéstermék jelentősen rontja a belsőlevegőminőségét, ami negatív hatással lehet a bent tartózkodó emberek egészségi állapotára, közérzetére.
Szélsőséges esetben akár szén-monoxid mérgezés is felléphet. A gáztűzhely biztonságos üzemeltetése
érdekében tehát tervezett szellőztetésre van szükség, melynek módját és mértékét a kibocsátott szenynyezőanyagok mértéke alapján, a vonatkozó határértékek betartásával kell meghatározni.

Kutatási célkitűzésem a lakossági gáztűzhely üzemének belső környezetre gyakorolt hatásának
vizsgálata, értékelése, valamint az imissziós határértékek alapján a jelenleg alkalmazott szellőztetési
módok belső környezeti szempontú értékelése, továbbá a jövőbeli kutatási irányok kijelölése.
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KUTATÁSI MÓDSZEREK

A kutatás alapvető eleme a lakossági gáztűzhely fizikai modelljének kidolgozása. A modellt az 1.
ábra szemlélteti.

1.ábra. Gáztűzhelyek szennyezőanyag kibocsátásának fizikai modellje
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Az alkalmazott jelölések:
-

V̇ L [m3/h] a szükséges égéslevegő-térfogatáram,
λ [1] a légellátási tényező,
Qle [kW] a gáztűzhely hőteljesítménye,
K̇ [mg/h] a szennyezőanyag kibocsátás forráserőssége,
V̇ gáz [m3/h] a gázterhelés,
Hi [MJ/m3] a fűtőérték,
tü [%] a tüzeléstechnikai hatásfok;

Az indexek: CO2 – szén-dioxid, NO – nitrogén monoxid, NO2 – nitrogén-dioxid.

A szakirodalomban megtalálható statisztikai, kutatási, egészségügyi felmérésekből származó, valamint gyártói adatokat, jogszabályi követelményeket és szabványi ajánlásokat összegezve meghatároztam az kompakt szerkezeti kialakítású lakossági gáztűzhelyek fizikai modelljének alapadatait. Az elméleti szén-dioxid, nitrogén-monoxid és nitrogén-dioxid forráserősség adatok alapján kiszámítottam
az imissziós paraméterek értékét a gáztűzhely jellemző üzemidejére vonatkoztatva (az üzemidő jellemzőket az éves gázfogyasztási adatok, a beépített berendezések közelítő mennyisége, valamint napi
időmérleg statisztikák alapján határoztam meg).
A kutatási feladat részeként értékeltem a gáztűzhely használatából eredő kockázat mértékét is,
amit az üzem során keletkező égéstermék hatásainak potenciálisan kitett személyek számával jellemeztem. A jellemzően fokozott érzékenységet mutató csoportokat (gyermeket, illetve krónikus léguti
betegek) külön is kiemeltem. Az egészségügyi felmérések eredményeivel összhangban alapvetően három kockázati szintet határoztam meg:
1.
2.
3.

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

Az érintettek számának meghatározása során közelítő jelleggel különböző magyarországi statisztikai
adatokat vettem figyelembe (KSH, 2016; 2017; 2018). Az eredményeket az 1. táblázatban összegeztem.

1. táblázat. Lakossági gáztűzhelyek használatából eredő kockázat értékelése
Érintett
Egészségügyi
háztartások
kockázat mértéke
aránya
Potenciális
67%
Fokozott
8%
Kiemelt
3%

Érintett személyek száma [fő]
0-14 éves
Krónikus légúti
Összesen
gyermek
betegek
6 533 333
1 000 000
533 333
816 667
125 000
66 667
326 667
50 000
26 667
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Az elméleti modell kiértékelése után laboratóriumi és helyszíni mérésekkel vizsgáltam a lakossági
gáztűzhelyek belsőlevegő-minőségre, illetve hőkörnyezetre gyakorolt hatását, különböző szellőzési
módok esetén. Az általános mérési elrendezést a 2. ábra szemlélteti, az alkalmazott mérőműszereket,
valamint az ábrán alkalmazott jelölések magyarázatát az 2. táblázat tartalmazza. A mérések helyszíne
a BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika tanszékének korábbi Levegőminőségi laboratóriuma, valamint egy Göd területén felépült családi ház konyha helyisége volt.
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.

2. ábra. Általános mérési elrendezés
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2. táblázat. Mért paraméterek és a felhasznált mérőműszerek

A mérési eredmények alapján pontosítottam a kidolgozott fizikai modellt, majd megvizsgáltam –
az egészségügyi követelmények alapján meghatározott, különböző átlagolási időtartamra vonatkozó –
viszonyítási határértékek teljesíthetőségének feltételeit. A hőkomfort mérések eredményei alapján
megvizsgáltam a komfortterek esetében általánosan használt hőérzeti paraméterek alkalmazhatóságát
is.
Összegezve tehát az előzetes kutatási célkitűzéssel összhangban kidolgoztam a kompakt szerkezeti kialakítású lakossági gáztűzhelyek általános fizikai modelljét, valamint belső környezeti szempontból értékeltem a jelenleg alkalmazott szellőztetési módokat. Meghatároztam a tűzhely előtt álló
ember hőérzetét leíró jellemzőket.
A tézisekben megfogalmazott eredmények alkalmasak a gáztűzhely belső környezetre gyakorolt
hatásának értékelésére, valamint a szükséges minimális szellőzőlevegő térfogatáram meghatározására
már a tervezési folyamat során.

4

ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK, TÉZISEK

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

K
K̇⋅dτ+V̇sz ⋅k sz ⋅dτ-V̇t ⋅kt ⋅dτ=Vh ⋅d(k - k sz - ̇ )

(T1)

Vt

Egyértelműségi feltételek:



a folyamat közel izotermikus;
a szellőző levegő a külső térből érkezik, a külső tér szennyezőanyag koncentrációja állandó: k sz=k k ;

dk k
dτ

=0;
dV̇sz



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



a szennyezőanyag-forrás erőssége időben állandó:



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

dK̇
dτ

dτ

=0;

=0;

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. Ennek megfelelően kezdeti feltételként felírható, hogy: k (τ = 0) = k k.
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A tézisekben alkalmazott, gáztűzhely állapotára és kialakítására vonatkozó megjelölések 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 beépített 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 szennyezőanyag, illetve hőforrás
nem található.

1. Tézis
A homogén térre vonatkozó szennyezőanyag kibocsátás modell szerint elvégzett belsőlevegő-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 λ n = 1,2
névleges légellátási tényező melletti, tü,n = 90% névleges tüzeléstechnikai hatásfokkal történő
elégetésére vonatkozik.
Kapcsolódó publikációk: [1], [8] – [10], [15],[16]

A 3. ábrán bemutatott modell alkalmazásához ismerni kell a felállítási helyiség légtérfogatának nagyságát. A lakossági konyhák ajánlott minimális légtérfogatát a vonatkozó 253/1997. (XII.20.) Kormány
rendelet (OTÉK) valamint építészeti ajánlások figyelembevételével 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 m 3/m3 (azaz 1,5–2,0 tf%) határértéknél ugrásszerűen megnő a szén-monoxid keletkezés mértéke is.
A kompakt kivitelű, laboratóriumi állapotú lakossági gáztűzhely minimálisan szükséges 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 elkerülése érdekében.
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.
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Az ablakszerkezeteken keresztül kialakuló filtráció mértékét az MSZ EN 12207:2017 szabványban
szereplő, Δp = 20 Pa nyomáskülönbségre vonatkozó légáteresztési adatok, valamint az építőiparban
szokásos, tipizált méretek alapján határoztam meg.

2. Tézis
Kompakt kivitelű, laboratóriumi állapotú lakossági gáztűzhely üzeme esetén a szükséges 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 szerinti 2. osztályú légáteresztési tényezőjű, vagy ezzel egyenértékű légáteresztésű, külső térre nyíló ablakra
vonatkozik.
A megadott érték 2H (G20) minőségű, szennyezőt nem tartalmazó, száraz földgáz λ n = 1,2 névleges légellátási tényező melletti, tü,n = 90% névleges tüzeléstechnikai hatásfokkal történő elégetésére vonatkozik.
Kapcsolódó publikációk: [2], [17]

3. Tézis
Kompakt kivitelű, laboratóriumi állapotú lakossági gáztűzhely üzeme esetén a szükséges 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 λ n = 1,2 névleges légellátási tényező melletti, tü,n = 90% névleges tüzeléstechnikai hatásfokkal történő elégetésére vonatkozik.
Kapcsolódó publikációk: [7]-[14], [16]

A lakossági gáztűzhelyek belső hőkörnyezetre gyakorolt hatását a tűzhely előtt álló felhasználó, valamint a tűzhely, mint egységes hőforrás között kialakuló hőcsere paraméterek alapján jellemeztem. A
szakirodalmi adatoknak és szabványi ajánlásoknak megfelelően a vonatkoztatási monitor pontot a tűzhely frontlapja előtt x= 20cm távolságban, h= 1,5m magasságban jelöltem ki.
A sugárzásos hőhányad közelítő értéke S [W], a konvektív hányad közelítő értéke C [W] az alábbi
egyenletek szerint számítható (Fanger, 1982).
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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 egyenletekben F Du = 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 (Bánhidi-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 határozható 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)}
Ahol:
-

M/FDu a tevékenység testfelület egységre vonatkoztatott hőegyenértéke [W/m 2];
Wkülső a külső mechanikai munka [W/m2];
Iclo ruházat termikus ellenállása [m2K/W].
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(T6)

A közepes sugárzási hőmérséklet tks [°C] kiszámítható a gömbhőmérséklet, valamint a levegő száraz
hőmérsékletének mérése alapján (MSZ EN ISO 7726:2003). A t ks [°C] közepes sugárzási hőmérséklet
számítását nyugvó levegő esetére a (T7), kényszeráramlás esetére 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 ε g =
0,95.
4

tks =

tg +273

+

0,25⋅10

tg +273

8

+

tg -tb

d
1,1⋅10 ⋅v

-273

(T7)

0,25

0,6

εg ⋅ d0,4

0,25

0,25

tg -tb

εg
4

tks =

8

tg -tb

-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 mértékét 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 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 hőátadási tényező adatok 2H (G20) minőségű, szennyezőt nem tartalmazó, 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, levegő 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).

-0,036∙

PMV= 0,303∙e
W
FDu

-58,15 -1,7∙10-5

M
FDu

+0,028

M
FDu

M

-

W

FDu FDu

-3∙10-3 5 733-6,99

5867-pvg -0,0014

M
FDu

M

-

W

FDu FDu

-pvg -0,42

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 foglaltak 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, száraz földgáz
λn = 1,2 névleges légellátási tényező melletti, tü,n = 90% névleges tüzeléstechnikai hatásfokkal
történő elégetésére vonatkoznak.
Kapcsolódó publikációk: [3]-[9]
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5

TOVÁBBI KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK

A kutatómunka további célkitűzése alapvetően egy olyan konyhai szellőztetési mód részletes kidolgozása, amely lehetőséget nyújt a komfortelméleti és energetikai szempontok együttes figyelembevételére.
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 eloszlást és hőmérséklet, valamint légsebesség
mezőket. Jóllehet a kutatómunka ezen része még pontosítást igényel, a kezdeti eredmények összhangban vannak a szakirodalmi kutatás tapasztalataival és a mérési eredményekkel. A CFD modellezés
folytatása a további kutatások fontos lépése. A 4. és 5. ábrák szemléltetik a CFD modellezés előzetes
eredményeit és tervezett folytatását.

4.ábra A CFD modellezés kezdeti eredményeinek szemléltetése
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5.ábra A CFD modellezés tervezett irányának szemléltetése:
lakossági konyha helyiség modelljének felépítése

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 pontosítását. Építész kollégák bevonásával az adatbázis tovább bővíthető a jellegzetes konyha helyiség 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) magyarországi felmérése is. A modell pontosítása után további feladat a jellegzetes főzési szokások felmérése alapján a
gáztűzhely „terhelt” üzemének vizsgálata is.
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