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Előzmények, a téma ismertetése
A kutatási témával 2012 óta foglalkozom aktívan. 2012 novemberében adtam
elő első TDK dolgozatomat, Skypeon keresztül, miközben a Dán Műszaki
Egyetemen (DTU) tanultam, félév áthallgatás keretében.
Számos légtechnikai rendszer létezik, például komfort célú rendszerek,
amelyek feladata biztosítani a megfelelő léghőmérsékletet, relatív páratartalmat
az adott helyiségekben. Ide sorolhatóak még az ipari rendszerek is, amelyek
célja sokféle lehet, a munkások egészségének védelmétől kezdve a technológiai
folyamat által megkövetelt légállapotok, szennyező anyag koncentrációk
biztosításáig.
Bár számos különböző felhasználási terület és rendszertípus létezik,
disszertációmban csak a befúvásra alkalmazott hálózatokkal foglalkoztam.
Azokon belül is csupán a hálózat „végére”, azokra a légcsatornákra
koncentráltam, amelyek vagy maguk a befúvó szerkezetek, vagy közvetlenül
csatlakoznak a befúvó szerkezetekre.

Célkitűzés, kutatómunka áttekintése
A kutatás célja egyszerű méretezési módszer kidolgozása volt. A méretezés célja
egyenletes befúvás biztosítására alkalmas, beszabályozó szerelvények nélküli
légcsatorna geometria meghatározása. A téma jelentőségét az adja, hogy az
épületgépészetben gyakoriak a hosszú, azonos befúvó elemekkel ellátott
légcsatornák, melyek esetében egy ilyen méretezési módszer jó eredményre
vezethet.
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Csak az elosztó vezetékekben, légcsatornákban történő áramlások leírásával
kapcsolatban körülbelül 50 releváns forrást gyűjtöttem össze. Ezek közül egyik
sem foglalkozott a témával ilyen megközelítésben vagy ilyen részletességgel.
A legegyszerűbb modell, melyet csőáramlások leírására felhasználhatunk
egydimenziós. Több dimenziós turbulens áramlások esetén nem létezik egzakt
matematikai megoldás, de egydimenziós esetben lehetséges az egyes jelenségek
figyelembe vétele empirikus tényezőkkel. A szükséges tényezők beépítésével az
áramlástani alapegyenleteket felhasználva megalkottam egy olyan egyenletet,
melyet numerikusan megoldva konstans statikus nyomás biztosító légcsatorna
geometriát kapunk, ami -bizonyos körülmények között- egyenletes levegőelosztást eredményez.
Az általam tervezett és kialakított mérőálláson több mérést is végeztem.
Meghatároztam a fúvókasoron különböző Reynolds-számok esetén kiáramló
térfogatáramok

eloszlását.

A

kapott

térfogatáram-eloszlások

alapján

megállapítható, hogy a mértezési módszer a kitűzött cél elérésére megfelel.
A mérőállás geometriájában kialakuló áramlást az ANSYS Fluent 12.1 program
segítségével több turbulencia modell felhasználásával is szimuláltam és
összehasonlítottam egy állandó keresztmetszetű légcsatornában kialakuló
áramlással.
A

realizable

k-ε

modellt

felhasználva

megvizsgáltam

a

bemeneti

peremfeltételek hatását is, 3 különböző esetet feltételezve. A vizsgálatok
eredményeként megállapítható, hogy a bemeneti sebességprofil a vizsgált
Reynolds-számnál hatással van ugyan az adott légcsatorna-geometria
levegőelosztására, de ez a hatás a gyakorlatban elhanyagolható.
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Ezen kívül foglalkoztam a hosszú befúvó légcsatornák üzemének és
elhelyezésének optimalizálásával egy konkrét ipari esetre.

A kutatómunka összefoglalása és a tézisek ismertetése
1. tézis
Az általam levezetett (1.1) összefüggéssel bármilyen bemenő keresztmetszetű
elosztó

légcsatorna

geometriája

meghatározható.

Az

egyenlettel

meghatározott geometria állandó statikus nyomást biztosít, mely egyenletes
kiáramláshoz vezet.

dA( x) dx λ( x)
1

 2ψ( x) 
 Dh ( x)
Pw ( x)
8
(1  ξ)  4 L

(1.1)

ahol x az axiális koordináta, A(x) a légcsatorna keresztmetszete, Pw(x) a
kerülete, λ(x) a Darcy-féle csősúrlódási tényező, Ψ(x) a nyomás-visszanyerési
tényező, L a légcsatorna teljes hossza, ξ=x/L a dimenziótlan axiális koordináta
és Dh(x) a hidraulikus átmérő.
Az egyszerű egydimenziós modellekben mindenképpen figyelembe kell venni,
hogy a főáramlás és a kiáramlás hogyan hatnak egymásra, továbbá a
csősúrlódás szerepe sem elhanyagolható, melynek figyelembe vételével
kapcsolatban alapvető probléma, hogy csak kialakult csőáramlásra léteznek
irodalmi összefüggések. Meg kell jegyezni, hogy az összefüggés akkor
érvényes, ha a légcsatornából történő kiáramlás folytonos, azaz például egy
hosszú rés esetén. Bár alkalmazhatósága még nem bizonyított diszkrét befúvó
elemek esetében, de a bevett gyakorlat alapján alkalmazása ezesetben is
megfelelő eredményre vezethet.
Kapcsolódó publikációk: [1]
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2. tézis
A (2.1) egyenlet a gyakorlatban is alkalmazható állandó magasságú, változó
szélességű négyszög keresztmetszetű légcsatornák esetében használható. Az
egyenlettel meghatározható az állandó statikus nyomást biztosító légcsatorna
geometriája.
γ( x)  1  ω( x0 )  Dh ( x0 )
dc( x) 1  γ( x)  ω( x0 )

 λ( x)  ψ( x) 

dx
4
(1  ξ)
L

(2.1)

ahol c(x) légcsatorna változó szélessége, γ(x)=c(x)/c(x0) a relatív szélesség,
ω(x0)=c(x0)/b

a

szélesség

és

a

magasság

(b)

aránya

a

bemeneti

keresztmetszetnél.
Változó kör keresztmetszetre a következő egyenlet vezethető le:
dD( x) 1
δ( x) D( x0 )
  λ( x)  ψ( x) 

dx
4
(1  ξ)
L

(2.2)

ahol δ(x) a dimenziótlan átmérő, D(x) pedig a tényleges átmérő.
Az (2.1) és (2.2) egyenletek az (1.1) egyenletből vezethetőek le. Ahogy azt
méréssel és szimulációval egy adott esetben meghatároztam, az egyenletekkel
méretezett légcsatornával valóban elérhető a kívánt egyenletes levegőelosztás.
Az általam tervezett és kialakított mérőállás a 1. ábrán látható. Az állandó
statikus nyomást biztosító (a továbbiakban constant static pressure design CSPD) geometriát az L/Dh(x0)=10, k/Dh(x0)=9E-05 és ω(x0)=1 paraméterekre
határoztam meg. A légcsatorna plexiből készült, és a következő elemekből áll:
 vékony lapok a kívánt görbült légcsatorna alak létrehozásához,
 vastagabb merevítő lapok,
 119 fúvóka az előlapon, melyek keresztmetszete 20x30 mm2.
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1. ábra: Az egyedi mérőállás a légtechnikai laboratóriumban

A Re(x0)=40000 és Re(x0)=160000 (Re(x0) a bemeneti Reynolds-szám) között a
(2.1) egyenlettel meghatározott geometriák csak minimális mértékben térnek el
egymástól, ezért a számítás során a kettő átlagát használtam, így lényegében
egy “átlagos” geometriát kaptam.
Egyszerűsített módszerrel meghatároztam a fúvókákon különböző Reynoldsszámok esetén kiáramló térfogatáramot. A térfogatáram meghatározásánál a
kontrakció miatt létrejövő effektív kiáramlási felületet nem lehet pontosan
meghatározni, a fúvókák kis mérete miatt. Sebesség-profil méréssel a
térfogatáramot csak jelentős hibával kapjuk meg [2], [3]. A kontrakciós
keresztmetszet nagysága változhat is az egyes fúvókák esetében. Ezért az
átlagos légsebesség mérése szárnykerekes anemométerrel történt, mely a
nagyobb felülete miatt kevésbé érzékeny, mint például a hődrót. Minden egyes
fúvóka három pontjában mértem a légsebesség időbeli átlagát. A kiáramlási
átlagsebességet ezek átlagaként határoztam meg. Az egyes fúvókákon kiáramló
térfogatáramot a légcsatornába beáramló – Venturi-csővel mért – térfogatáram
átlagsebességek arányában történő szétosztásával határoztam meg.
A térfogatáramok mért eloszlása a 2. ábrán látható (i a fúvóka száma,
qoi/[q(x0)/119] pedig az adott fúvókán kiáramló térfogatáram az ideális
térfogatárammal dimenziótlanítva). Az ábrán feltüntettem a gyakorlatban
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megengedett ±10%-os eltérést is (vastag vízszintes fekete vonalak). A mérési
pontok körül a mérési hibát reprezentáló vékony pontvonal is látható.

2. ábra: A térfogatáram-eloszlása az egyes fúvókákon.

A 3. ábra a térfogatáramok numerikus áramlástani (CFD )számítással, többféle
turbulencia modell (standard k-ε és SST k-ω) alkalmazásával meghatározott
eloszlását mutatja, ahol szerepel egy állandó keresztmetszetű légcsatornában
létrejövő térfogatáram-eloszlás is.

3. ábra: CFD szimulációval kapott térfogatáram-eloszlások az egyes fúvókákon.

Megállapítható, hogy a CSPD légcsatorna sokkal egyenletesebben osztja el a
térfogatáramot, bár az első és utolsó néhány fúvóka esetében sokkal rosszabbul
teljesít. Ezt azonban figyelembe lehet venni a méretezés során is.
Kapcsolódó publikációk: [1], [4]–[6]
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3. tézis
A (2.1) egyenlet csak numerikusan oldható meg. A megoldás a függ a L/Dh(x0),
ω(x0)=c(x0)/b, Re(x0) (bemeneti Reynolds-szám) és k/Dh(x0) (relatív érdesség)
dimenziótlan számoktól. A megoldásként kapott függvényeket elemezve
megállapítható, hogy:
 Rövid légcsatornákban (ha L/Dh(x0) értéke alacsony, például 10) Re(x0)
hatása ω(x0) értékétől függetlenül elhanyagolható.
 k/Dh(x0) értékének növekedésével Re(x0) hatása a geometriára egyre
jelentéktelenebb lesz, magasabb L/Dh(x0) értékek esetén is.
 A nagyobb oldalarány értékek (ω(x0)>2) hatása hidraulikailag sima
légcsatornák esetében elhanyagolható, csak érdes légcsatornák esetén –
magasabb L/Dh(x0) értékeknél – válik számba veendővé.
 A Ψ(x)=0,6 és Ψ(x)=0,5 értékekkel kapott eredmények közötti különbség
minimális, ha a légcsatorna hidraulikailag simának tekinthető.
Azt, hogy Re(x0) hatása bizonyos esetekben elhanyagolható, külön ki kell
emelni, mert ez változó térfogatáramú légtechnikai rendszerekben nagyon
előnyös tulajdonság, mivel általa bármely bemeneti térfogatáram esetén
biztosítható az egyenletes levegőelosztás.
Az egyenlet numerikus megoldására a negyedrendű Runge-Kutta módszert
alkalmazó Matlab programot fejlesztettem ki. A program a lépésközt adaptívan
változtatja egy szakirodalomban [7] közölt módszer megvalósításával. A cél
jelen esetben a relatív hiba 0,01%-nál alacsonyabb értéken tartása.
Az eredményeket 2 és 3 dimenziós grafikonok formájában mutatom be. A
következő ábrák esetében Ψ(x)=0.5. A 4.a-b ábrákon a Reynolds-szám hatása
látható.
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(a)
(b)
4. ábra: Re(x0) és ξ hatása γ(ξ)-re (k/Dh(x0)=9E-05, ω(x0)=1, Ψ(x)=0.5). L/Dh(x0)= a.: 10, b.: 105.

Az 5.a-b ábrák az L/Dh(x0) és Re(x0) dimenziótlan számok egymásra hatását
mutatják egy magasabb k/Dh(x0) értékre.

(a)
(b)
5. ábra: Re(x0) és ξ hatása γ(ξ)-re (k/Dh(x0)=7.55E-03, ω(x0)=1, Ψ(x)=0.5). L/Dh(x0)= a.: 10, b.: 105.

A négyszög keresztmetszetű légcsatornák jellemzően akkor kerülnek
alkalmazásra, ha a légcsatornák számára rendelkezésre álló hely kicsi. Ilyen
esetekben nagy oldalarányok is előfordulhatnak. Modellemben az oldalarány
hatása csak a súrlódási tényezőtől függ, amelyet a hidraulikus átmérővel és a
Jones [8] által javasolt korrekciós tényezővel számoltam. A légtechnikai
gyakorlatban használt geometriai méretek és anyagok mellett a légcsatorna
hidraulikailag simának tekinthető, és az oldalarány hatása elhanyagolható (6.ab ábrák).
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(a)
(b)
6. ábra: ω(x0) és ξ hatása γ(ξ)-re (Re(x0)=160000, k/Dh(x0)=9E-05, Ψ(x)=0.5). L/Dh(x0)= a.: 10, b.: 105.

7.a-b

ábrák

az

L/Dh(x0)

dimenziótlan

szám

hatását

mutatják

érdes

légcsatornákban.

(a)

(b)
7. ábra: ω(x0) és ξ hatása γ(ξ)-re (Re(x0)=160000, k/Dh(x0)=1.5E-02, Ψ(x)=0.5).
L/Dh(x0)= a.: 10, b.: 105.

8.a-b és 9.a-b ábrák a különböző Ψ(x) (0,6 és 0,5) értékek mellett kapott
eredményeket mutatják be.

(a)
(b)
8. ábra: Re(x0) és ξ hatása γ(ξ)-re (k/Dh(x0)= 9E-05, ω(x0)=1). L/Dh(x0)= a.: 105, b.: 105.
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(a)
(b)
9. ábra: ω(x0) és ξ hatása γ(ξ)-re (Re(x0)=160000, k/Dh(x0)=9E-05). L/Dh(x0)= a.: 105, b.: 105.

Kapcsolódó publikációk: [1]

4. tézis
Az átfolyási szám kör keresztmetszetű, éles peremű, sima falú csövön képzett
befúvónyílások esetén a következő egyenlettel számítható:
2





C2  C1    pd1   C1   pd1   C2
p
p
 t1 
 t1 
Cd  Cd 0 
 pd 1 


 p   C2
 t1 

C3

(4.1)

ahol Cd az átfolyási szám, Cd0 az átfolyási szám értéke, ha a légcsatornában a
dinamikus és az össznyomás aránya közelítőleg 0, C1, C2 és C3 a geometriai
paraméterektől függő tényezők, pd1 és pt1 pedig a főáramlás irányát tekintve a
nyílás előtti dinamikus illetve össznyomás. Cd0 a következő egyenlettel
számítható:
2
2

 
 
 
 




s
s
Cd 0  c1  exp    log10    c 2  c 3    exp    log10    c 4  c 5    
d
d










 
 

 
 



Aout 

(4.2)
  1  c6 
Ain 


Az egyenletben szereplő konstansok értéke a következő táblázatból
olvashatóak ki:
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1. Táblázat: Együtthatók a (4.2)-es egyenlethez

Cd0

c1

c2

c3

c4

c5

c6

6.345E-01

-3.062E+00

-3.467E+00

1.159E+00

1.833E+00

-9.478E-02

A C1 és C2 tényezők a következő egyenlettel számíthatók:
3

3



A
  c 2  out  c 3   c 4
Ain


A szükséges együtthatók a következő táblázatban szerepelnek:


s
C1 , C 2   log10    c1 
d



(4.3)

2. Táblázat: Együtthatók a (4.3)-as egyenlethez

c1

c2

c3

c4

C1

-1.580E+00

8.454E-01

-6.393E-02

-8.094E-01

C2

-1.845E+00

-8.953E-01

-9.334E-02

1.058E-01

C3 számítása a következő egyenlettel lehetséges:

 
 
A

s
C 3  sin   log10    c1  c 2    c 3  out  c 4   c 5
Ain
d

 
 

A szükséges állandók a következő táblázatban szerepelnek:

(4.4)

3. Táblázat: Együtthatók a (4.4)-es egyenlethez

c1
C3

c2

1.191E-01

-8.290E-01

c3

c4

-3.655E-01

-1.921E-01

c5
7.672E-01

A (4.1) egyenlet a (4.5) egyenlet alkalmazásával meghatározott tartományon
belül érvényes:
2

 Aout 


s


(4.5)
 0.02  log10    6.6
d


 Ain  max
ahol Aout a nyílás keresztmetszete, Ain a főcső keresztmetszete, s a főcső

falvastagsága, d pedig a nyílás átmérője.
Az

oldalfali

nyílásokon

kiáramlóval

azonos

közegbe

kilépő

anyag

térfogatárama az átfolyási számot felhasználva az (4.6) egyenlettel számítható.

q3  Aout  Cd 

p1  pd1  p3
ρ2

(4.6)
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ahol q3 a kiáramló térfogatáram, p1 a főáramlás irányát tekintve a nyílás előtti
statikus nyomás, pd1 pedig a nyílás előtti dinamikus nyomás, p3 a légköri vagy
a kiáramlás irányát tekintve a nyílás utáni statikus nyomás, ρ pedig a közeg
sűrűsége.
Szakirodalmi (mérési) adatokat felhasználva felállítottam egy összefüggést,
mellyel a források elemzése alapján legfontosabbnak ítélt dimenziótlan
változók (s/d, pd1/pt1, Aout/Ain) függvényében az átfolyási szám meghatározható.
Az összefüggés meghatározása egy általam kifejlesztett algoritmussal történt. A
görbeillesztést a Matlab programmal végeztem. A (4.1) egyenletben található
tényezőket (Cd0, C1, C2 és C3) nem-lineáris legkisebb négyzetekkel határoztam
meg. A módszer a maradó hiba iteratív minimalizálásán alapul. E módszer
lokális minimumokat is találhat a globális helyett. Emiatt genetikus
algoritmussal kombináltam azt, mellyel a megadott nagyszámú kezdőpont
közül a legjobbat határoztam meg, amiből elindítva az iterációt a legkisebb
átlagos négyzetes gyökeltérést kapjuk. Hasonló módon határoztam meg a
tényezőket az s/d és Aout/Ain változók függvényében leíró felületeket.
A szakirodalomban sokan foglalkoztak az átfolyási szám meghatározásával, de
a forrásokban szereplő egyenletek jellemzően csak a vizsgált geometria
esetében érvényesek, míg az itt leírt összefüggés széles tartományon belül
érvényes.
Kapcsolódó publikációk: [9], [10], [11]

5. tézis
A bemeneti peremfeltételek hatását vizsgálva Re(x0)=54000 értéknél –három
különböző esetet feltételezve– megállapítható, hogy a bemeneti sebességprofil
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hatással van ugyan az L/Dh(x0)=10, k/Dh(x0)=9E-05 és ω(x0)=1 paraméterekre
meghatározott, Re(x0)=40000 és Re(x0)=160000 Reynolds-számok között
állandó statikus nyomást biztosító légcsatorna levegőelosztására, de ez a
hatás a mérnöki gyakorlatban elhanyagolható.
A felhasznált profilok a 10. ábrán láthatóak.

(a)

(b)

(c)

10. ábra: A felhasznált axiális sebességprofilok.

A 10.a ábrán konstans, a 10.b ábrán egy Venturi-cső után kialakuló, a csőben
létrejövő leválás miatt aszimmetrikus, míg a 10.c ábrán egy hosszú, kör
keresztmetszetű egyenes szakaszt követő kör-négyszög átmenetet biztosító
diffúzor után kialakuló bemeneti axiális sebességprofil látható.
Megállapítottam, hogy a bemeneti sebességprofil hatása a légcsatorna
levegőelosztására a mérnöki gyakorlatban elhanyagolható (11. ábra). Az ábrán
a numerikus bizonytalansággal együtt a ±10%-os hibahatárt is feltüntettem, ami
a gyakorlatban megengedett maximális érték.
A szimuláció bemeneti peremfeltétele a 11.a ábra esetén konstans sebesség és
turbulencia intenzitás volt, a turbulens kinetikus energiát és disszipációt a
hidraulikus átmérőt felhasználva számítottam.
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(a)
(b)
11. ábra: CFD szimulációval kapott térfogatáram-eloszlások konstans sebesség és Venturi-cső
utáni sebességprofil esetén.

A 11.b ábra esetén a Fluent 12.1 programmal a mérőállás bemeneti szakaszán
külön

szimulációval

meghatározott

profilokat

használtam

a

befúvó

légcsatornán végzett szimulációk bemeneti peremfeltételeként.
Kapcsolódó publikációk: [12]

6. tézis
Az épületgépészeti gyakorlatban a zárt terek esetében a méretezés a teremre
vonatkoztatott Archimédeszi számon (ArT) alapul. Az ArT-ra történő
méretezés alapján általában több légvezetési rendszer (LVR) közül is lehet
választani, melyek alkalmasak lehetnek a célterület átöblítésére a szellőző
levegővel. Az ArT alapján azonban az LVR-ek közül nem lehet kiválasztani a
legkisebb energia felhasználást biztosítót, az javasolt módszerrel viszont
igen. Ezen kívül a légtechnikai befúvószerkezetek elhelyezkedése is hatással
van a kialakuló teremáramlásra és a falak hőátbocsátási tényezőjére. A
módszer kidolgozás során vizsgált épületgeometriában a befúvási pontok 3
különböző módon helyezkedtek el:
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I: A légcsatorna a szállítószalag alatt, a befúvás oldalfali nyílásokon át.
II: A légcsatorna a szállítószalag alatt, a befúvás a légcsatorna tetején
elhelyezett nyílásokon át.
III: A légcsatorna a szállítószalag mellett, a befúvás oldfali nyílásokon, a
szalag felé át.
Az

alkalmazott

módszerrel

adott

esetben

az

energia

felhasználás

minimalizálható, azaz jobb eredmény kapható, mintha a gyakorlatban
általánosan alkalmazott eljárást követnénk. A módszer alkalmazásának
előfeltétele az egyenletes befúvás biztosítása a befúvási pontoknál, például
állandó statikus nyomásra méretezett légcsatornával.
Egy konkrét esetet (műtrágya szállítására használt szállítószalag, minden egyes
befúvó elemen ugyanakkora térfogatáram kerül befúvásra, az LVR sugár
típusú) vizsgálva több, –elvében azonos– légvezetési rendszer közül
kiválasztottam az energetikai szempontból a legkedvezőbbet. A műtrágya
szállításra használt szállítószalagokat körülvevő szalaghidak fűtését meleg
levegő befúvásával oldják meg. A befúvás célja az, hogy a szállított műtrágya
körül olyan légállapotot biztosítsanak, amely megakadályozza, hogy a
higroszkópos anyag olyan mértékben nedvesedjen, hogy használhatatlanná
váljon. Három különböző geometriai elrendezést (12. ábra, a befúvási irányt
fekete nyíl jelöli) vizsgáltam a Fluent 12.1 program alkalmazásával. A
vizsgálatokban a teret és a légcsatorna hálózatot külön választottam, ez azt
jelenti, hogy minden egyes befúvási pontban azonos nagyságú beáramlást
feltételeztem, a légcsatornában kialakuló tényleges áramlást pedig nem vettem
figyelembe.
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12. ábra: A vizsgált geometriák. (I) Légcsatorna a szalag alatt;
(II) Légcsatorna a szalag alatt; (III) Légcsatorna a szalag egyik oldalán.

A 13. ábra a térfogatáram és a szállított anyag körül kijelölt ellenőrző felületen
belül számított maximális relatív páratartalom kapcsolatát mutatja be.

13. ábra: CFD szimulációval kapott maximális relatív páratartalom
a szalag körül a térfogatáram függvényében.

A három elrendezés közül egyértelműen ki lehetett választani a legjobbat (II.),
mellyel a legkevesebb levegővel meg lehet oldani a feladatot. Az alkalmazott
módszert követve további esetekben is lehetséges a levegő befúvás
optimalizálása.
Kapcsolódó publikációk: [13]
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