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1. A téma ismertetése, előzmények
Az épületgépészet, ezen belül pedig a légtechnika egyik alapvető feladata a megfelelő komfort biztosítása a zárt terekben, amely a levegő gondosan tervezett és beállított jellemzőivel
valósítható meg. A belső levegő komfort biztosításának alapfeltétele a gépi szellőztetés alkalmazása, amely a korszerű hővédelmi követelményeket kielégítő épületekben elengedhetetlen.
Ennek oka, hogy a nyílászáró szerkezeteken keresztül történő természetes légcsere energiatakarékossági okokból önmagában nem elegendő a megfelelő komfort és az ember által igényelt
frisslevegő mennyiség biztosításához.
A klímaberendezésben precízen kezelt levegő a légcsatornahálózaton keresztül jut a helyiségbe, ahol gondoskodnunk kell annak megfelelő vezetéséről, elosztásáról. A helyiségbe juttatott elsődleges légáramok másodlagos légmozgást eredményeznek, s ezek együttesen légvezetési rendszert alkotnak [Magyar 1993]. A gépészeti gyakorlatban az érintőleges légvezetési
rendszer alkalmazása különösen gyakori, melynek során a szellőztető levegőt rendszerint a helyiség határolószerkezeteivel párhuzamos irányban vezetjük be, tehát ablak, fal, mennyezet,
vagy pedig padló felületén. Az érintőleges légvezetési rendszernél többnyire rést alkalmazunk
befúvószerkezetként, melyet résbefúvó anemosztátnak nevezünk, és aminek fő mérete az s0
résszélesség. Az 1. ábrán egy helyiség szimmetria síkjában mutatom be az érintőleges légvezetés működését.

1. ábra. Az érintőleges légvezetési rendszer működésének szemléltetése. Itt x, y és z a három koordináta irány,
p1 és p2 nyomások.

Az érintőleges légvezetési rendszer esetében a falfelülettől h (m) távolságban elhelyezett
s0 (m) szélességű mennyezeti résből sík, turbulens légsugár áramlik az 1. ábrán látható helyiségbe v0 (m/s) befúvási sebességgel. A légsugár az áramlása során környezeti levegőt injektál
magába, mely a helyiség felől zavartalanul történik. A falfelület irányából azonban mindez korlátozottan megy végbe, így a befújt légsugár és a fal között kialakul egy depressziós tér, melyet
a szakirodalom recirkulációs zónának nevez. A geometriai korlátozás miatt az érintőleges légvezetési rendszernél alkalmazott szellőztető sugarat részlegesen korlátozott légsugárnak nevezzük. Ezen légsugár falfelületre való tapadásának jelenségét Henri M. Coanda fedezte fel, ezért
a folyamatot Coanda-hatásnak nevezi a szakirodalom. Az a pont, ahol a sugár feltapad a felületre, a tapadási pont.
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Kutatási szempontból célszerűbb a relatív tapadási távolság (yt/s0) vizsgálata, mely a tapadási pont és a befúvás közötti függőleges távolság (yt (m), 1. ábra) osztva a szellőztetéshez
alkalmazott résbefúvószerkezet fő méretével, az s0 (m) résszélességgel.
A turbulens légsugarak elemzése során megkerülhetetlen mennyiség a befúvásra számított
Reynolds szám:
𝑅𝑒0 =

v0 ∙ 𝑠0
,
𝜈0

(1)

ahol v0 a befúvási sebesség (m/s), s0 a résbefúvó szélessége (m), míg ν0 a levegő kinematikai viszkozitása (m2/s). A légtechnikai gyakorlatban a jellemző befúvási Reynolds szám nagyságrend a Re0 ≈ 103 a tézispontok megfogalmazásakor kap hangsúlyt.
A befúvási Reynolds szám mellett a légsugarak vizsgálatának további lényeges paraméterei a négyszög keresztmetszetű befúvószerkezet távolsági aránya (Offset Ratio, OR), illetve
oldalaránya (Aspect Ratio, AR), melyek az alábbi összefüggésekkel számíthatók:
𝑂𝑅 =

ℎ
,
𝑠0

(2)

𝐴𝑅 =

𝐿0
,
𝑠0

(3)

ahol s0 (m) a befúvószerkezet névleges szélessége, L0 (m) pedig a hossza.
A szellőztetésre alkalmas részlegesen korlátozott légsugár huzathatást okozhat a helyiségben, mely az emberi szervezetre a legtöbb negatív hatást gyakorló helyi diszkomfort tényezőt.
Egy helyiségben tartózkodó ember a huzatérzetét gyakran a helyiséghőmérséklet emelésével
kompenzálja, a méretezési hőmérséklethez viszonyított többlethőmérséklet pedig növeli az
épület fűtési energiafelhasználását. A huzatérzet kialakulásáért elsősorban a vRMS (fluktuáló,
vagyis időben ingadozó) sebességösszetevő a felelős, melynek a sebesség nagyságára (vá) vetített százalékos aránya a turbulencia-fok:
𝑇𝑢 =

𝑣𝑅𝑀𝑆
∙ 100%.
𝑣á

(4)

Fanger és Christensen [Fanger-Christensen 1986] kidolgozták a huzathatás számítására vonatkozó tapasztalati összefüggést, a szubjektív várható huzatérzeti számot, mellyel már a légtechnikai rendszerek tervezési fázisában becsülhető a huzathatással várhatóan elégedetlenek
százalékos aránya:
𝐷𝑅 = (34 − 𝑡á ) ∙ (𝑣á − 0,05)0,62 ∙ (0,37 ∙ 𝑇𝑢 ∙ 𝑣á + 3,14)%,

(5)

ahol tá az átlaghőmérséklet (°C). A jelenleg hatályos és a nemzetközi tervezési gyakorlatban is alkalmazott MSZ EN ISO 7730:2006 szabvány szerint az (5) egyenlet alkalmazásának
feltételei:
0,05 < 𝑣á , m/s < 0,50;
10 < Tuá, % < 60;
20 < 𝑡á , °C < 26.

(6)

Az MSZ EN ISO 7730:2006 szabvány szerint egy helyiség az „A” huzatkomfort kategóriába sorolható abban az esetben, ha az (5) összefüggéssel definiált szubjektív huzatérzeti szám
DR ≤ 10%; „B” kategóriába, ha a DR ≤ 20%; és „C” kategóriába, ha a DR ≤ 30%.
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Az érintőleges légvezetést többnyire olyan helyiségek szellőztetésére alkalmazzuk, melyek
fajlagos hőterhelése kisebb, mint 60 W/m2, az átlagos belmagasság három méter, illetve a helyiség légcsereszámának ajánlott tartománya 2,0÷7,0 1/óra [Magyar-Goda 2000].
A normál légcsereszám a szellőző levegő térfogatáramának a helyiség köbtartalmára fajlagosított értéke:
𝑉̇0
𝑛 =
.
(7)
𝑉ℎ𝑒𝑙𝑦𝑖𝑠é𝑔
A szellőztető légsugarakat és az általuk létrehozott huzatkomfortot a legtöbb esetben méréssel elemezték. Ennek oka, hogy a háromdimenziós áramlásokat leíró differenciálegyenletek
analitikus megoldása nem szolgáltat kellően pontos eredményt. Ez különösen igaz akkor, ha a
turbulenciát is modellezzük. A numerikus szimuláció eredményeit mindig validálni kell mérési
eredményekkel.
Az érintőleges légvezetési rendszerre jellemző részlegesen korlátozott, szellőztető légsugarak három legfontosabb és a szakirodalomban leggyakrabban vizsgált jellemzője a sebességprofil, a tapadási pont helyzete, és a sugáron belüli tengelymenti (maximális) légsebesség. A
tapadási pont helyzetének ismerete különösen fontos, mivel egyrészt elválasztja egymástól a
részlegesen korlátozott és a fali légsugarakat, melyekre eltérő matematikai összefüggésekkel
írhatók le, másrészt a tapadási pont helyzete meghatározza a falon áramló légsugár hosszát,
mely hatással van a helyiségen kialakuló sebességeloszlásra, ezáltal a huzatkomfortra.
A relatív tapadási távolság meghatározására a szakirodalomban kétféle módszer ismeretes.
Az első és legjellemzőbb a részlegesen korlátozott légsugárral érintkező felületen mért statikus
nyomáseloszlás maximumának megállapítása, ami a tapadási pont geometriai pozícióját adja
meg. A statikus nyomáseloszlás méréséhez elsősorban Prandtl-csövet alkalmaztak alkohol töltetű ferdecsöves manométerrel. A tapadási távolság megállapításának másik elterjedt módja a
SARK(o)L-ban jellemző légsebesség irányának mérése. Ennek során a tapadási pont helyzetét
ott határozták meg, ahol a fali normális irányú légsebesség komponens zérussá vált. A légsebesség méréséhez hődrótos, LDA és PIV módszereket alkalmaztak.
Kutatási igény: az épületgépészeti alkalmazásokat jellemző alacsony befúvási Reynolds
számok (Re0 ≈ 103) miatt kialakuló kis értékű fal menti statikus nyomás nem mérhető
pontosan, a légsebesség irányának mérésére pedig olyan mérőrendszert alkalmaztak,
melynek kalibrálása, telepítése és működtetése adott esetben bonyolult. A relatív tapadási
távolság a légsebesség nagyságának termisztoros szondával való mérésével is meghatározható, e tekintetben azonban a szakirodalom kiegészítendő.
A légsugár elemzéseket minden esetben laboratóriumi mérőállásokon végezték el, melyek
a sugár áramlásának szempontjából végtelen nagy térnek tekinthetők.
Kutatási igény: az épületgépészeti gyakorlatban a légsugarakat a laboratóriumi mérőállásoktól eltérően véges nagyságú helyiségekbe építjük be, ahol a helyiség határoló felületei
közel találhatók a befúváshoz. A valós, beépítési állapotok elemzésére, különösen
ELV(e)R alkalmazása esetén, a szakirodalom kiegészítendő.
A szellőztető légsugarak vizsgálata során független változóként a befúvási Reynolds szám
(Re0); a résbefúvó szerkezet távolsági arányának (OR) és oldalarányának (AR) hatását az alábbi
tartományokban elemezték:
3
5
 Re0 = 1,00∙10 ÷ 2,00∙10 ;
 OR = 0 ÷ 51;
 AR = 1 ÷ 100.
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Kutatási igény: az általam feldolgozott szakirodalmi forrásokban a befúvási Reynolds
szám tartomány Re0 = 104 ÷ 105 nagyságrendek között változott. Az épületgépészeti alkalmazásokban viszont a Re0 ≈ 103 nagyságrend a meghatározó, ez azonban alig található
a szakirodalomban, így ez kiegészítendő.
Egy helyiség tartózkodási zónájában fellépő huzathatás általános épületgépészeti probléma. A huzatérzetet meghatározza a fent tárgyalt részlegesen korlátozott légsugár relatív tapadási távolsága (yt/s0); a légsugárban mérhető maximális (tengelymenti) sebesség (vmax); a helyiségben kialakult légsebesség nagysága (vá); a légsebesség időbeli ingadozása (vRMS); az utóbbi
két mennyiség aránya a turbulencia-fok (Tu); illetve a levegő száraz hőmérséklete (tá). Ezen
fizikai mennyiségek legfontosabb jellemzői a számtani átlag, a korrigált tapasztalati szórás, a
terjedelem, és a módusz.
Kutatási igény: a fent nevezett fizikai mennyiségekre vonatkozóan a szakirodalomban
dokumentált vizsgálatok kiegészítendők érintőleges légvezetés alkalmazása mellett.
A huzatkomfort méréseket a legtöbb szakirodalmi forrásban és szabványban irányfüggetlen, hőgömbös szondákkal végezték el többnyire négy releváns magasságban: boka, derék, ülő
és álló ember fejmagasságban. A vizsgálatok során a változó paraméter főként a normál légcsereszám (n) volt.
Kutatási igény: a befúvószerkezet távolsági arányának (OR), oldalarányának (AR) és a
huzatkomfort paraméterek kapcsolatának vizsgálata. Erre vonatkozóan a szakirodalom
kiegészítendő.
A helyiségben várható huzathatás becslésére alkalmas modellek közül Európában a Fanger-modell elterjedt és általánosan elfogadott. Ez a módszer egy szubjektív huzatérzeti számot
(DR) definiál, mely a huzathatással várhatóan elégedetlenek százalékos arányát adja meg a légsebesség, léghőmérséklet és a turbulencia-fok függvényében. A szubjektív huzatérzeti szám és
a vonatkozó, hatályos szabványok ajánlásai alapján a helyiség tartózkodási zónája a huzatkomfort szempontjából minősíthető.
Kutatási igény: a jelenlegi minősítési rendszer a helyiséget egységes térként kezeli és
nem veszi figyelembe a huzatérzetet meghatározó paraméterek változását a helyiség releváns magasságai között, melyek: boka, derék, ülő és álló ember fejmagasság. A szakirodalom e tekintetben kiegészítendő.
A szakirodalomban dokumentált vizsgálatok kiegészítendőek azzal, hogy az érintőleges
légvezetési rendszerben kialakuló sebesség nagysága, a turbulencia-fok, és a szubjektív huzatérzeti szám milyen kapcsolatban vannak a szabványok által javasolt értékekkel, és hogyan függenek a főbb befúvási paraméterektől (n, OR, AR).
A helyiség releváns pontjaiban mért légsebesség transzformált normális eloszlásfüggvényének elemzéséből következtethetünk a helyiségben kialakuló sebességeloszlás egyenletességére. Ezt a folyamatot a szakirodalom a tartózkodási zóna statisztikai alapon történő minősítésének nevezi. Ennek jelentősége abban áll, hogy az egyenletes sebességeloszlás kedvez a mérsékelt huzatérzetnek, illetve az alacsony szennyezőanyag koncentrációnak.
Kutatási igény: a tartózkodási zóna statisztikai alapon történő minősítését ezidáig nem
végezték el érintőleges légvezetési rendszerben. A szakirodalom e tekintetben tehát kiegészítendő.
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2. Célkitűzés, kutatási módszerek
A szakirodalomból levont főbb megállapításaimat, a kutatási igényeket, és a választott
vizsgálati módszert (mérés) figyelembe véve, a kutatás célkitűzéseit az alábbiakban foglalom
össze.
I.

Célom a szellőztetésre alkalmas részlegesen korlátozott légsugár elemzése méréssel,
érintőleges légvezetési rendszer alkalmazása mellett, az alábbi paraméterek függvényében:
a. befúvási Reynolds szám (Re0);
b. résbefúvó anemosztát távolsági aránya (OR);
c. résbefúvó anemosztát oldalaránya (AR).
A mérési eredmények értékelése során az alábbiakat vizsgálom:
a.
b.
c.
d.
e.

a résbefúvó anemosztát befúvási síkjának hossza mentén mért légsebesség és
turbulencia-fok egyenletessége;
a részlegesen korlátozott légsugárban kialakuló sebességprofilok;
a tapadási pont helyzetének meghatározása a légsugárban mért sebesség nagyságából;
a relatív tapadási távolság kapcsolata a befúvási Reynolds számmal, a befúvó
távolsági arányával és oldalarányával;
a maximális (tengely-) sebesség és a befúvási sebesség arányának kapcsolata a
befúvási Reynolds számmal, a befúvó távolsági arányával és oldalarányával a
befúvásnál és a tapadási pont környezetében.

A légsebesség nagyságát a légsugárban termisztoros szondával mérem.
II. Célom továbbá egy érintőleges légvezetési rendszerrel szellőztetett helyiség tartózkodási zónájának huzatkomfort vizsgálata méréssel, az alábbi paraméterek függvényében:
a. normál légcsereszám (𝑛);
b. résbefúvó anemosztát távolsági aránya (OR);
c. résbefúvó anemosztát oldalaránya (AR).
Az irányfüggetlen, hőgömbös szondával történő mérési eredmények értékelése során
vizsgálom a légsebesség nagyságát, az RMS (Root Mean Square = négyzetes integrál
középérték) légsebességet, a turbulencia-fokot, és a szubjektív huzatérzeti számot a
tartózkodási zóna négy releváns magasságában (boka, derék, ülő és álló ember fejmagasság). Mindezek során az alábbi jellemzőket elemzem:
a.
b.
c.
d.
e.

a mért mennyiségek síkbeli átlaga a négy magasságban;
korrigált tapasztalati szórás;
terjedelem;
módusz;
a tartózkodási zónában mért jellemzők összehasonlítása a hazai és nemzetközi
szabványok ajánlásaival;
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f.

a tartózkodási zónában meghatározandó azon fluktuáló légsebességek száma
egy mérési magasságban, melyek befolyásolják a huzatérzetet és az egyenletes
szennyezőanyag eloszlást.

A méréseimet az 1. táblázatban ismertetett lépésekben végeztem el.
1. táblázat. A méréses vizsgálatok főbb lépései.

Lépés

Bemenet

Kimenet

1.

Mérendő mennyiségek öszszegyűjtése

Doktori értekezés célkitűzései

Légsebesség, léghőmérséklet, környezeti nyomás, össznyomás, relatív nedvességtartalom

2.

A légtechnikai mérésekre
vonatkozó
szabványok
ajánlásainak összefoglalása

Mérendő mennyiségek ismerete

Mérőműszer, mintavételezési idő,
mintavételezési sűrűség kiválasztása

3.

A vizsgált tér és az ezt kiszolgáló légtechnikai rendszer geometriai felmérése

Mérendő mennyiségek, és
azok értelmezési tartománya

Kapcsolási rajz, fényképek

4.

Mérési helyek kiválasztása

Szakirodalom, szabványok
ajánlásai, kapcsolási rajz

Mérési síkok kiválasztása, ezen belül
a mérési pontok felvétele

5.

Előkészítő mérések elvégzése

Mérendő mennyiségek ismerete, szabványok ajánlásai,
kapcsolási rajz, mérési helyek

A befúvási sebesség és turbulenciafok egyenletességének ellenőrzése; a
konkrét mérési feladat jellegéhez igazodó mintavételezési idő kiválasztása
a tartózkodási zónában.

6.

Mérések elvégzése

Előkészítő mérések eredményei

Mérési adatsorok

7.

Mérési eredmények értékelése

Mérési adatsorok, matematikai statisztikai módszerek

Tézispontok

A célkitűzéseknek megfelelően a méréseimet a BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Légtechnikai Laboratóriumban végeztem el, egy valós méretű modellhelyiségben (2. ábra). A mérőszoba kifejezetten a légvezetési rendszerek vizsgálatához épült; „ház
a házban” elrendezésű; falai hőszigeteléssel rendelkeznek; alapterülete 3×3 m; belmagassága
2,7 m, mely megfelel egy kisméretű irodahelyiségnek. A modellhelyiségben alkalmazott érintőleges légvezetési rendszer függőleges irányú befúvással és elszívással működik, összhangban
a legtöbb gyakorlati alkalmazással. A méréseket időben állandósult állapotra végeztem el, kiegyenlített szellőztetés mellett, vagyis a szellőző és elszívott levegő térfogatárama azonos volt.
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2. ábra. Modellhelyiség a BME ÉPGET Légtechnikai Laboratóriumban az érintőleges légvezetési rendszer
vizsgálatára.

A méréseim során egyszerre csak egyféle paramétert változtattam, miközben minden más
állandó volt. A befúvási Reynolds szám és a normál légcsereszám hatásának vizsgálatához 10
mérési sorozatot, a távolsági arány hatásának elemzéséhez 9 sorozatot, míg az oldalviszony
vizsgálatához 11 mérési sorozatot alkalmaztam az alábbi felosztásban:


befúvási térfogatáram: 𝑉̇0 = 60÷170 m3/h, melyből a befúvási Reynolds szám Re0
= (2,33÷5,00) ∙103 között változik, a normál légcsereszám pedig n = 2,4÷6,7 1/h
között módosul;



résbefúvó anemosztát távolsági aránya: OR = 5,83÷38,33;



résbefúvó anemosztát oldalaránya: AR = 41,7÷83,3.

A résbefúvó anemosztát oldalarányának (AR) hatását a helyiségbe vezetett részlegesen korlátozott légsugár áramlására két esetre vizsgáltam. Az elsőnél a befúvási sebességet állandó
értéken tartottam a szellőző levegő térfogatáramának kiegyenlítésével. A második esetben a
szellőző levegő mennyiségét tartottam állandó értéken, így a résbefúvó anemosztát hosszának
változtatásával a folytonossági tétel miatt módosult a befúvási sebesség értéke.
A méréseket időben állandósult állapotra, izotermikus befúvás alkalmazásával végeztem
el a hatályos és vonatkozó légtechnikai szabványok ajánlásait figyelembe véve [ISO
5168:2005; MSZ CR 1752:2000; MSZ EN 12599:2013; MSZ EN 13182:2002; MSZ EN
13779:2007; MSZ EN 24006:2002; MSZ EN ISO 5167-1:2003; MSZ EN ISO 7726:2003; MSZ
EN ISO 7730:2006]. A szellőztető légsugárban a tapadási pont elemzéséhez a légsebességet
termisztoros szondával mértem a befúvás környezetében. A helyiség tartózkodási zónájában a
huzatkomfort elemzéséhez szükséges turbulens jellemzőket (légsebesség nagysága, légsebesség időben ingadozó RMS összetevője, illetve a turbulencia-fok) irányfüggetlen, hőgömbös
anemométerrel mértem. Az alkalmazott mérőműszerek kiválasztása során figyelembe vettem a
hatályos és vonatkozó szabványok ajánlásait és az épületgépészeti szakirodalmat.
A méréseimet előkészítő mérések előzték meg, melyeknek kettős célja volt: a résbefúvó
anemosztát hossza mentén kialakuló sebesség és turbulencia-fok egyenletes eloszlásának vizsgálata és a tényleges mérési feladathoz igazodó pontos mintavételezési idő megválasztása a
tartózkodási zónában lévő mennyiségek méréséhez. Mindkét cél lényeges bemeneti feltétele az
eredményes légsugár és huzatkomfort elemzéseknek. Az előkészítő mérések eredményeként,
figyelembe véve a fent felsorolt szabványok ajánlásait is, a 200 másodperces mintavételezési
időt alkalmaztam a légsebesség és a turbulencia-fok méréséhez. A szakirodalomban a legtöbb
kutató 180 másodperces mintavételezi idővel mért, esetemben ez 20 másodperccel több volt,
ami nem növelte jelentősen a mérési időtartamot, ugyanakkor a pontosságot szolgálta.
-8-

3. A kutatómunka összefoglalása és a tézisek ismertetése
Az érintőleges légvezetési rendszerű helyiségek szellőztetését szolgáló részlegesen korlátozott légsugárnak a helyiség határoló szerkezeteire való feltapadása jelentősen meghatározza
a helyiségben kialakuló sebességeloszlást és a huzatérzetet. A légsugár komfortterekben történő
feltapadására az épületgépészeti alkalmazásokra jellemző befúvási Reynolds szám (Re0), befúvó beépítés (OR) és geometria (AR) függvényében a szakirodalomban dokumentált vizsgálatok kiegészítendőek az érintőleges légvezetési rendszerre. Ennek megfelelően termisztoros
szondával mértem a sebesség nagyságát a légsugárban, majd a sebességmező elemzésével megállapítottam a légsugár tapadási pontjának helyét. A tapadási pont és a befúvás közötti függőleges távolságot (yt) a résbefúvó szerkezet névleges szélességére (s0) vonatkoztatva a relatív
tapadási távolságot (yt/s0) kapjuk eredményül, melynek kapcsolatát a befúvási paraméterekkel
az első három tézispontban fogalmazom meg. A tézisekkel kapcsolatos publikációknál számít
a szerzők sorrendje a beazonosíthatóság miatt. Az első három tézisponthoz kapcsolódik az 1.
segédábra.

1. segédábra. Az érintőleges légvezetési rendszer működésének szemléltetése. Itt h a résbefúvó faltól mért távolsága, x, y és z a három koordinátairány, p1 és p2 pedig a nyomások.

Valamennyi tézisponthoz kapcsolódnak olyan empirikus összefüggések, melyeknél a megfelelően illeszkedő trend kiválasztása során figyelembe vettem a korábbi szakirodalmi eredményeket, melyekben többnyire másodfokú összefüggésekkel írták le a légsebesség és a turbulencia-fok változását. Mivel az R2 determinációs együttható valamennyi mérésértékelő szoftverben
megtalálható, így a gyakorló mérnök számára is szemléletes az egyes illeszkedő trendek ez
alapján történő összehasonlítása. Annak érdekében, hogy a tézispontokban bemutatandó empirikus konstansok és összefüggések a gyakorló mérnökök számára is hasznos információt szol̅ ) is. Ez a konzervatív
gáltassanak a megbízhatóságról, megadtam egy átlagos hibakorlátot (𝐻
módon megadott hiba (a precízen illesztett konfidencia-sávokon túlmenően) a teljes érvényességi tartományra átlagolt érték, mely tájékoztató adat a gyakorló mérnökök részére.

-9-

1. Tézis
Az érintőleges légvezetési rendszerű helyiségben a szellőztetésre alkalmas részlegesen
korlátozott légsugár falfelületen kialakuló relatív tapadási helye egysoros résbefúvó szerkezet alkalmazása esetén az Re0 = (2,33÷5,00)∙103 tartományban a befúvási Reynolds
számtól függetlenül yt/s0 = 128 ± 4 (95%-os megbízhatósági szintű értékelés alapján).
[Both-Goda 2011; Both-Szánthó 2015 (3); Both-Goda-Szánthó 2015; Both-Szánthó 2016
(2)]
v 𝑠

Az 1. tézisben szereplő mennyiségek: Re0 a befúvási Reynolds szám, mely 𝑅𝑒0 = 0𝜈 0, ahol
v0 a befúvási légsebesség (m/s), s0 a résbefúvó szélesége (s0 = 0,012 m), ν a levegő kinematikai
viszkozitása (m2/s), yt a tapadási pont távolsága a befúvástól m-ben.
A relatív tapadási távolság befúvási Reynolds számtól való függetlensége összhangban van
a korábbi szakirodalom Re0 > 104 befúvási Reynolds számok esetére tett korábbi megállapításaival. Az irodalmi eredmények így kiterjeszthetők az épületgépészeti gyakorlatban alkalmazott alacsony befúvási Reynolds számú érintőleges légvezetési rendszerre is Re0 =
(2,33÷5,00)∙103 tartományban, mely 60÷170 m3/h befúvási térfogatáram intervallumnak felel
meg.

A szellőztetésre alkalmas részlegesen korlátozott légsugár felületre való tapadásának és a
résbefúvó szerkezet távolsági arányának kapcsolatát a 2. Tézis foglalja össze.
2. Tézis
Az érintőleges légvezetési rendszerű helyiségben a szellőztetésre alkalmas részlegesen
korlátozott légsugár falfelületen kialakuló relatív tapadási helye és az alkalmazott egysoros résbefúvó szerkezet távolsági aránya közötti kapcsolat lineáris összefüggéssel közelíthető. A közelítés elfogadható 95%-os megbízhatósági szinten az OR = 5,83÷38,33 tartományban az alábbi összefüggéssel:
𝑦𝑡
̅ = ± 8% ).
= 3,42 ∙ 𝑂𝑅 + 25,29 (𝑅 2 = 0,984; 𝐻
𝑠0

(1)

[Both-Goda 2015; Both-Szánthó-Goda 2015; Both-Szánthó 2016 (2)]
A 2. tézisben szereplő mennyiségek: yt/s0 a relatív tapadási távolság, yt a tapadási pont és
a befúvás közötti függőleges távolság m-ben, s0 az alkalmazott résbefúvó szerkezet névleges
szélessége (s0 = 0,012 m), OR = h/s0 a résbefúvó távolsági aránya, ahol h a rés faltól mért
̅ az összefüggés átlagos hibakorvízszintes távolsága m-ben, R2 a determinációs együttható, 𝐻
látja.
A szellőztetésre alkalmas részlegesen korlátozott légsugár tapadási távolságának változását
a befúvószerkezet távolsági arányának függvényében eddig csak Re0 > 104 befúvási Reynolds
szám mellett, félvégtelen térben vizsgálták. Így a korábbi irodalmi eredmények kiterjeszthetők
az épületgépészeti gyakorlatban alkalmazott érintőleges légvezetési rendszerre.
A 2. Tézis jelentősége a gyakorlati alkalmazások számára ott jelentkezik, ahol a résbefúvó
szerkezetet belsőépítészeti megfontolások miatt a falfelülettől különböző távolságokban építik
be.
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A szellőztetésre alkalmas részlegesen korlátozott légsugár felületre való tapadásának és a
résbefúvó szerkezet oldalarányának kapcsolatára a 3. Tézis vonatkozik.
3. Tézis
Az érintőleges légvezetési rendszerű helyiségben a szellőztetésre alkalmas részlegesen
korlátozott légsugár falfelületen kialakuló relatív tapadási helye egysoros résbefúvó szerkezet alkalmazása esetén az AR = 41,7÷83,3 tartományban a résbefúvó oldalarányától
függetlenül yt/s0 = 121 ± 4 (95%-os megbízhatósági szintű értékelés alapján). [Goda-Both
2013; Both-Szánthó 2014; Both és mtsai 2017 (2)]
A 3. tézisben szereplő mennyiségek: yt/s0 a relatív tapadási távolság, yt a tapadási pont és
a befúvás közötti függőleges távolság m-ben, s0 az alkalmazott résbefúvó szerkezet névleges
szélessége (s0 = 0,012 m), AR = L0/s0 az Aspect Ratio (oldalarány), L0 a résbefúvó hossza.
A szellőztetésre alkalmas részlegesen korlátozott légsugár tapadási távolságának változását
a befúvószerkezet oldalarányának függvényében eddig csak Re0 > 104 befúvási Reynolds szám
mellett, félvégtelen térben vizsgálták. Így a korábbi irodalmi eredmények kiterjeszthetők az
épületgépészeti gyakorlatban alkalmazott érintőleges légvezetési rendszerre.
Az érintőleges légvezetési rendszerrel
szellőztetett helyiség tartózkodási zónájának
négy releváns magasságában (boka, derék,
ülő és álló ember fejmagasság) irányfüggetlen, hőgömbös szondával mértem a levegőmozgást meghatározó turbulens jellemzőket
(légsebesség nagysága, légsebesség időben
ingadozó összetevője és a turbulencia-fok) a
2. segédábra szerinti pontokban.

2. segédábra. A vizsgálat helyiség kétdimenziós nézetrajzai a tartózkodási zóna méreteivel és a mérési pontokkal a huzatkomfort elemzéséhez. Itt x, y és z a három koordinátairányt jelöli.
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A huzatérzetet meghatározó turbulens jellemzők kapcsolatát a helyiség légcsereszámával a 4.
Tézis tartalmazza.
4. Tézis
Az érintőleges légvezetési rendszerű helyiség légcsereszáma és a huzatérzet szempontjából meghatározó magasságokban (boka, derék, ülő és álló ember fejmagasság) kialakuló
légsebesség nagysága, átlagának szórása, terjedelme, időben ingadozó összetevője közötti
kapcsolat másodfokú összefüggéssel közelíthető. A közelítés elfogadható 95%-os szinten
az n = 2,4÷6,7 1/h légcsereszám tartományban (mely 60÷170 m3/h befúvási térfogatáram
intervallumnak felel meg). A helyiség komfortminősítését befolyásoló szubjektív huzatérzeti szám nem függ szignifikánsan a légcsereszámtól az n = 2,4 és 5,6 1/h közötti tartományban egysoros résbefúvó szerkezet alkalmazása esetén (95%-os megbízhatósági
szintű értékelés alapján). [Both-Szánthó 2015 (2); Both-Szánthó-Goda 2016 (1); BothSzánthó-Goda 2016 (2); Both-Szánthó-Goda 2017 (1)]
A 4. tézisben szereplő mennyiségek: n a helyiség légcsereszáma (1/óra), mely a helyiségbe
juttatott szellőző levegő térfogatáramának és a helyiség köbtartalmának aránya.
A szellőzéstechnikai szakirodalom az átlagsebesség és a légcsereszám közötti kapcsolatot
lineárisnak írja le, ahol a megállapítások viszont nem érintőleges légvezetési rendszerre vonatkoznak. A 4. Tézis gyakorlati alkalmazásának a változó befúvási térfogatáramú légtechnikai
rendszereknél van jelentősége, ahol a huzatérzetet meghatározó komfortparaméterek a tervezési
fázisban becsülhetők az érintőleges légvezetési rendszerű helyiség légcsereszámának függvényében.
A légsebesség nagysága és a légcsereszám közötti kapcsolat az alábbi:
̅ = ± 11%),
𝑣̅𝑏𝑜𝑘𝑎 = 5,86 ∙ 10−3 𝑛2 − 2,11 ∙ 10−2 𝑛 + 0,13 (𝑅 2 = 0,958; 𝐻
̅ = ± 8%),
𝑣̅𝑑𝑒𝑟é𝑘 = 2,98 ∙ 10−3 𝑛2 - 7,46 ∙ 10−3 𝑛 + 0,09 (𝑅 2 = 0,969; 𝐻
̅ = ± 7%),
𝑣̅ü𝑙ő 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 3,22 ∙ 10−3 𝑛2 - 6,84 ∙ 10−3 𝑛 + 0,07 (𝑅 2 = 0,983; 𝐻

(2)

̅ = ± 6%),
𝑣̅á𝑙𝑙ó 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 6,17 ∙ 10−3 𝑛2 - 3,03 ∙ 10−2 𝑛 + 0,12 (𝑅 2 = 0,980; 𝐻

ahol 𝑣̅ az adott magasságban mért légsebességek síkbeli átlaga, n a helyiség légcsereszáma,
̅ az összefüggés átlagos hibakorlátja.
R2 a determinációs együttható, 𝐻
A légsebesség síkbeli átlagának szórása és a légcsereszám közötti kapcsolat:
̅ = ± 10%),
𝑠 ∗ 𝑣̅𝑏𝑜𝑘𝑎 = 1,05 ∙ 10−3 𝑛2 – 1,67 ∙ 10−3 𝑛 + 0,02 (𝑅2 = 0,891; 𝐻
̅ = ± 9%),
̅𝑑𝑒𝑟é𝑘 = 4,85 ∙ 10−3 𝑛2 − 2,46 ∙ 10−2 𝑛 + 0,07 (𝑅 2 = 0,978; 𝐻
𝑠∗𝑣
̅ = ± 7%),
𝑠 ∗ 𝑣̅ü𝑙ő 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 4,42 ∙ 10−3 𝑛2 - 2,22 ∙ 10−2 𝑛 + 0,08 (𝑅 2 = 0,969; 𝐻

(3)

̅ = ± 7%),
𝑠 ∗ 𝑣̅á𝑙𝑙ó 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 7,58 ∙ 10−3 𝑛2 - 5,31 ∙ 10−3 𝑛 + 0,14 (𝑅 2 = 0,956; 𝐻

ahol 𝑠 ∗ 𝑣̅ az adott magasságban mért légsebességek síkbeli átlagának szórása, n a helyiség
̅ az összefüggés átlagos hibakorlátja.
légcsereszáma, R2 a determinációs együttható, 𝐻
A légsebesség terjedelme és a légcsereszám közötti összefüggés az alábbi:
𝑣á,𝑡𝑒𝑟,𝑏𝑜𝑘𝑎 = 6,55 ∙ 10−3 𝑛2 − 2,68 ∙ 10−2 𝑛 + 0,12 (𝑅2 = 0,970; 𝐻 = 8%),
𝑣á,𝑡𝑒𝑟,𝑑𝑒𝑟é𝑘 = 1,68 ∙ 10−2 𝑛2 − 0,08𝑛 + 0,28 (𝑅2 = 0,977; 𝐻 = 8%),
𝑣á,𝑡𝑒𝑟,ü𝑙ő 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 1,65 ∙ 10−2 𝑛2 - 0,08𝑛 + 0,33 (𝑅 2 = 0,970; 𝐻 = 9%),
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(4)

𝑣á,𝑡𝑒𝑟,á𝑙𝑙ó 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 2,92 ∙ 10−2 𝑛2 − 0,20𝑛 + 0,57 (𝑅2 = 0,894; 𝐻 = 11%),

ahol 𝑣á,𝑡𝑒𝑟 az adott magasságban mért légsebesség nagyságának terjedelme, n a helyiség
̅ az összefüggés átlagos hibakorlátja.
légcsereszáma, R2 a determinációs együttható, 𝐻
A légsebesség időben ingadozó összetevője és a légcsereszám közötti összefüggés:
̅ = ± 7%),
𝑣̅𝑅𝑀𝑆,𝑏𝑜𝑘𝑎 = 1,58 ∙ 10−3 𝑛2 − 5,78 ∙ 10−3 𝑛 + 0,03 (𝑅2 = 0,964; 𝐻
̅ = ± 7%),
𝑣̅𝑅𝑀𝑆,𝑑𝑒𝑟é𝑘 = 6,38 ∙ 10−4 𝑛2 + 1,44 ∙ 10−3 𝑛 + 0,02 (𝑅2 = 0,965; 𝐻
̅ = ± 8%),
𝑣̅𝑅𝑀𝑆,ü𝑙ő 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 3,98 ∙ 10−4 𝑛2 + 3,87 ∙ 10−3 𝑛 + 0,02 (𝑅 2 = 0,921; 𝐻

(5)

̅ = ± 13%),
𝑣̅𝑅𝑀𝑆,á𝑙𝑙ó 𝑓𝑒𝑗𝑚𝑎𝑔. = 7,26 ∙ 10−4 𝑛2 + 2,45 ∙ 10−3 𝑛 + 0,01 (𝑅 2 = 0,893; 𝐻

ahol 𝑣̅𝑅𝑀𝑆 az adott magasságban mért időben ingadozó sebességkomponensek síkbeli át̅ az összefüggés átlagos hilaga, n a helyiség légcsereszáma, R2 a determinációs együttható, 𝐻
bakorlátja.

A huzatérzetet meghatározó mennyiségek kapcsolatát a résbefúvó szerkezet távolsági arányával az 5. Tézis tartalmazza.
5. Tézis
Az érintőleges légvezetési rendszerű helyiségben a szellőztetéshez alkalmazott egysoros résbefúvó szerkezet távolsági aránya és a huzatérzet szempontjából meghatározó magasságokban (boka, derék, ülő és álló ember fejmagasság) kialakuló légsebesség nagysága,
átlagának szórása, időben ingadozó összetevője, a turbulencia-fok, a szubjektív huzatérzeti szám közötti kapcsolat másodfokú összefüggéssel közelíthető. A közelítés elfogadható
95%-os szinten az OR = 5,83÷38,33 távolsági arány tartományban. A bokamagasságban
az előbb felsorolt turbulens szellőzési jellemzők nem függenek szignifikánsan a távolsági
aránytól (95%-os megbízhatósági szintű értékelés alapján). [Both-Szánthó 2016 (1); BothSzánthó-Goda 2016 (1); Both-Szánthó 2017; Both és mtsai 2017 (1)]
Az 5. tézisben szereplő mennyiségek: OR = h/s0 a résbefúvó távolsági aránya, ahol s0 a
résbefúvó szerkezet névleges szélessége (s0 = 0,012 m), h a résbefúvó faltól mért vízszintes
távolsága m-ben.
A tartózkodási zóna egészére vonatkozó légsebesség nagysága és a résbefúvó távolsági
aránya közötti kapcsolat az alábbi:
̅ = ± 12%),
𝑣̅ = 3,63 ∙ 10−5 ∙ 𝑂𝑅 2 + 9,05 ∙ 10−4 ∙ 𝑂𝑅 + 0,11 (𝑅 2 = 0,962; 𝐻

(6)

ahol 𝑣̅ a síkbeli átlagsebesség, OR a résbefúvó szerkezet távolsági aránya, R a determiná̅ az összefüggés átlagos hibakorlátja.
ciós együttható, 𝐻
2

A tartózkodási zóna egészére vonatkozó légsebesség átlagának szórása és a résbefúvó távolsági aránya közötti kapcsolat az alábbi:
̅ = 10%),
𝑠 ∗ 𝑣̅á = −3,38 ∙ 10−5 ∙ 𝑂𝑅 2 + 4,46 ∙ 10−3 ∙ 𝑂𝑅 + 0,02 (𝑅 2 = 0,981; 𝐻

(7)

ahol 𝑠 ∗ 𝑣̅á a síkbeli átlagsebesség korrigált tapasztalati szórása, OR a résbefúvó szerkezet
̅ az összefüggés átlagos hibakorlátja.
távolsági aránya, R2 a determinációs együttható, 𝐻
A tartózkodási zóna egészére vonatkozó légsebesség időbeli ingadozása és a résbefúvó
távolsági aránya közötti kapcsolat az alábbi:
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̅ = 8%),
𝑣̅𝑅𝑀𝑆 = −3,24 ∙ 10−6 ∙ 𝑂𝑅 2 + 1,54 ∙ 10−3 ∙ 𝑂𝑅 + 0,02 (𝑅 2 = 0,960; 𝐻

(8)

ahol 𝑣̅𝑅𝑀𝑆 a síkbeli RMS átlagsebesség, OR a résbefúvó szerkezet távolsági aránya, R2 a
̅ az összefüggés átlagos hibakorlátja.
determinációs együttható, 𝐻
A tartózkodási zóna egészére vonatkozó turbulencia-fok és a résbefúvó távolsági aránya
közötti kapcsolat az alábbi:
̅̅̅̅
̅ = 8%),
𝑇𝑢 = 2,24 ∙ 10−3 ∙ 𝑂𝑅 2 + 0,20 ∙ 𝑂𝑅 + 32,3 (𝑅 2 = 0,958, 𝐻

(9)

ahol ̅̅̅̅
𝑇𝑢 a turbulencia-fok síkbeli átlaga, OR a résbefúvó szerkezet távolsági aránya, R2 a
̅ az összefüggés átlagos hibakorlátja.
determinációs együttható, 𝐻
A tartózkodási zóna egészére vonatkozó szubjektív huzatérzeti szám és a résbefúvó távolsági aránya közötti kapcsolat az alábbi:
̅̅̅̅
̅ = 11%),
𝐷𝑅 = 1,39 ∙ 10−3 ∙ 𝑂𝑅 2 + 0,50 ∙ 𝑂𝑅 + 3,16 (𝑅2 = 0,966; 𝐻

(10)

ahol ̅̅̅̅
𝐷𝑅 a szubjektív huzatérzeti szám síkbeli átlaga, OR a résbefúvó szerkezet távolsági
2
̅ az összefüggés átlagos hibakorlátja.
aránya, R a determinációs együttható, 𝐻
Az 5. Tézis jelentősége a gyakorlati alkalmazások számára ott jelentkezik, ahol a résbefúvó
szerkezetet belsőépítészeti megfontolások miatt a falfelülettől különböző távolságokban építik
be. Ekkor a huzatérzetet meghatározó komfortparaméterek a tervezési fázisban becsülhetők az
érintőleges légvezetési rendszerű helyiségben alkalmazott résbefúvó szerkezet beépítési pozíciójának függvényében.

A résbefúvó szerkezet oldalarányának változása és a huzatérzetet befolyásoló szellőzési
jellemzők közötti kapcsolatra az alábbi tézis fogalmazható meg.
6. Tézis
Az érintőleges légvezetési rendszerű helyiségben a szellőztetéshez alkalmazott egysoros résbefúvó szerkezet oldalaránya és a huzatérzet szempontjából meghatározó magasságokban (boka, derék, ülő és álló ember fejmagasság) kialakuló légsebesség nagysága
közötti kapcsolat másodfokú összefüggéssel közelíthető. A közelítés elfogadható 95%-os
szinten az AR = 45,8÷83,3 oldalarány tartományban állandó befúvási térfogatáram alkalmazása esetén. A tartózkodási zónában kialakuló turbulencia-fok átlaga, és a szubjektív
huzatérzeti szám nem függ szignifikánsan az alkalmazott egysoros résbefúvó oldalarányától (95%-os megbízhatósági szintű értékelés alapján). [Both-Szánthó-Goda 2016 (1);
Both-Szánthó-Goda 2017 (2); Both és mtsai 2017 (1), (2)]
A 6. tézisben szereplő mennyiségek: AR = L0/s0 az Aspect Ratio (oldalarány), ahol L0 a
résbefúvó hossza m-ben, s0 a szélessége (s0 = 0,012 m).
A tartózkodási zóna egészére vonatkozó légsebesség nagysága és a résbefúvó oldalaránya
közötti kapcsolat az alábbi:
̅ = 8%),
𝑣̅𝑏𝑜𝑘𝑎 = 1,09 ∙ 10−4 ∙ 𝐴𝑅 2 − 1,64 ∙ 10−2 ∙ 𝐴𝑅 + 0,80 (𝑅2 = 0,955; 𝐻
̅ = 10%),
𝑣̅𝑑𝑒𝑟é𝑘 = 9,67 ∙ 10−5 ∙ 𝐴𝑅2 - 1,45 ∙ 10−2 ∙ 𝐴𝑅 + 0,70 (𝑅 2 = 0,947; 𝐻

(11)

ahol 𝑣̅ a légsebesség nagyságának síkbeli átlaga, AR a résbefúvó szerkezet oldalaránya, R2
̅ az összefüggés átlagos hibakorlátja.
a determinációs együttható, 𝐻
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A 6. Tézis jelentősége a gyakorlati alkalmazások számára ott jelentkezik, ahol beruházási
megfontolások miatt változó hosszúságú résbefúvó szerkezeteket építenek be. Ekkor a huzatérzetet meghatározó komfortparaméterek a tervezési fázisban becsülhetők az érintőleges légvezetési rendszerű helyiségben alkalmazott résbefúvó szerkezet hosszának függvényében.

A 7. Tézis az érintőleges légvezetési rendszerrel szellőztetett helyiség tartózkodási zónájában mért légsebesség transzformált eloszlásfüggvényéből Magyar modellje alapján [Magyar
2000, 2008] vizsgálja az egyes magasságokban kialakult légsebesség fluktuációját. Azokban a
magasságokban, ahol ez a fluktuáció jelentősebb, nagyobb a huzatérzet kialakulásának kockázata. A sebesség fluktuációjára vonatkozóan az alábbi tézis fogalmazható meg.
7. Tézis
Az érintőleges légvezetési rendszerrel szellőztetett helyiség tartózkodási zónájában a
huzatérzet szempontjából meghatározó jelentőségű bokamagasságban a légsebesség
nagyságának síkbeli eloszlása homogén, az időbeli ingadozás ott csekély mértékű az n =
2,4÷6,7 1/h légcsereszám és az AR = 45,8÷83,3 résbefúvó oldalviszony tartományban. Az
alkalmazott egysoros résbefúvó szerkezet távolsági arányának növelése fokozza a helyiség
négy releváns magasságában kialakuló légsebesség időbeli ingadozását az OR =
5,83÷38,33 tartományban. [Both-Szánthó-Goda 2017 (1)]
A 7. tézisben szereplő mennyiségek: n a helyiség légcsereszáma (1/óra), mely a helyiségbe
juttatott szellőző levegő térfogatáramának és a helyiség köbtartalmának aránya. AR = L0/s0 az
Aspect Ratio (oldalarány), ahol L0 a résbefúvó hossza m-ben, s0 a szélessége (s0 = 0,012 m).
OR = h/s0 a résbefúvó távolsági aránya, ahol h a résbefúvó faltól mért vízszintes távolsága mben.
Az érintőleges légvezetési rendszerrel szellőztetett helyiségben a huzatérzet szempontjából
meghatározó magasságokban (boka, derék, ülő és álló ember fejmagasság) a fluktuáló sebességek százalékos aránya másodfokú függvény szerint változik a résbefúvó szerkezet távolsági
arányának változtatásával:
̅ = 7%),
𝐹′𝑏𝑜𝑘𝑎 = −7,19 ∙ 10−3 ∙ 𝑂𝑅 2 + 0,97 ∙ 𝑂𝑅 − 2,09 (𝑅 2 = 0,930; 𝐻
̅ = 5%),
F’derék = -6,50 ∙ 10−3 ∙ 𝑂𝑅2 + 1,08∙ 𝑂𝑅 + 0,06 (𝑅 2 = 0,981; 𝐻
̅ = 6%),
F’ülő fejmag. = −1,88 ∙ 10−2 ∙ 𝑂𝑅2 + 1,46∙ 𝑂𝑅 – 4,45 (𝑅 2 = 0,972; 𝐻

(12)

̅ = 10%).
F’álló fejmag. = 1,18 ∙ 10−3 ∙ 𝑂𝑅2 + 0,70∙ 𝑂𝑅 – 0,34 (𝑅 2 = 0,917; 𝐻

ahol 𝐹′ az adott magasságban kialakuló fluktuáló sebességek százalékos aránya, OR a rés̅ az összefüggés átlagos
befúvó szerkezet távolsági aránya, R2 a determinációs együttható, 𝐻
hibakorlátja.
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4. Az új eredmények hasznosíthatósága
Az épületgépészeti gyakorlatban széles körben elterjedt érintőleges légvezetésű szellőztetés vizsgálatára vonatkozó szakirodalom áttekintését követően méréssel elemeztem a szellőztetésre alkalmas részlegesen korlátozott légsugár feltapadását a helyiség határoló szerkezetére a
tapadási pont meghatározásán keresztül. A tapadási pont helye egyrészt elválasztja a helyiségbe
vezetett részlegesen korlátozott légsugarat a fali légsugártól, melyekre eltérő matematikai öszszefüggések vonatkoznak, másrészt meghatározza azt, hogy a szellőztető légsugárnak mekkora
térfogata jut a helyiség tartózkodási zónájába. Utóbbi jelentős hatással van a helyiségben kialakuló sebességeloszlása, ezáltal a huzatérzetre. Mindezek során három fő befúvási paraméter
hatását elemeztem: befúvási Reynolds szám, résbefúvó szerkezet távolsági és oldalaránya.
A mérési eredményeim értékelését követően megállapítottam, hogy amennyiben az érintőleges légvezetési rendszerekre jellemző határok között változtatjuk a helyiségbe juttatott szellőztető levegő térfogatáramát (befúvási Reynolds számot), illetve a szellőztetésre alkalmas résbefúvó oldalarányát (változó hosszúság, állandó résszélesség esetén), akkor a szellőztető légsugár tapadási pontjának helyzete állandó. Ezzel szemben a résbefúvó beépítési pozíciójának,
tehát a távolsági arányának változtatása módosítja a légsugár felületre való feltapadási helyét.
Minél közelebb helyezzük a résbefúvót az épületszerkezethez, annál hamarabb tapad fel arra,
módosítva ezzel a sebességeloszlást, csökkentve a huzathatás kockázatát. A tervezéskor ezzel
becsülhető a részlegesen korlátozott, szellőztető légsugár közvetlen hatása az érintőleges légvezetési rendszerű helyiség tartózkodási zónájára.
Az érintőleges légvezetési rendszer jóságát a tartózkodási zónában jellemzi a huzathatás
mértéke, melynek kialakulását meghatározza a légsebesség nagysága, időben ingadozó összetevője, turbulencia-foka, hőmérséklete, és az ezekből számított szubjektív huzatérzeti szám. A
tartózkodási zóna releváns magasságaiban (boka, derék, ülő és álló ember fejmagasság) a huzatérzetet meghatározó mennyiségek viselkedését elemeztem a helyiség légcsereszámának, valamint a résbefúvó távolsági- és oldalarányának függvényében. Ennek alapján tapasztalati öszszefüggéseket állítottam fel, melyek segítségével a légtechnikai tervező mérnök becsülheti a
huzathatás kialakulásának kockázatát a releváns magasságokban a fent nevezett három fő befúvási paraméter változtatásával.
Vizsgáltam, hogy a helyiség légcsereszámának, valamint a résbefúvó szerkezet kialakításának és beépítésének milyen hatása van az egyes magasságokban kialakuló légsebesség időbeli
ingadozására, mely a huzatérzet egyik legfőbb kiváltó oka. Ennek eredményeként lehetőség
adódik a huzatkomfortot meghatározó paraméterek becslésére a tervezési fázisban, érintőleges
légvezetési rendszer alkalmazása esetén.
Természetesen az értekezésben bemutatott vizsgálatok nem tekinthetők lezártnak. Számos
további kutatási lehetőség rejlik még a témában. Vizsgálható például, hogyan hat a résbefúvó
szélességének változása a huzatérzetet meghatározó mennyiségekre, vagy egy időben akár több
befúvási paraméter is változtatható. Élőalanyok alkalmazásával elemezhető a huzatérzet emberekre gyakorolt hatása, mely összehasonlítható az értekezésben bemutatott, érintőleges légvezetési rendszerre kapott műszeres mérési eredményekkel.
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