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KÉTFÁZISÚ ÁRAMLÁS MODELLEZÉSE ELEKTROSZTATIKUS LEVÁLASZTÓBAN 
 
Készítette: Suda Jenő Miklós 
Témavezető: Dr. Lajos Tamás 
 
 
Kivonat 
 
Az elektrosztatikus leválasztóban lejátszódó összetett folyamatok leírására egy új áramlástani modellt muta-
tunk be, amely az eddigieknél átfogóbban modellezi a villamosan töltött porfázis transzportfolyamatát. A 
pormozgás, koncentráció-eloszlás és leválasztási fok meghatározását célul tűzve megalkotott áramlástani 
modell a leválasztási folyamat összetett kölcsönhatásainak paramétervizsgálatára alkalmas. A porfázis transz-
portfolyamatának Euler-féle megközelítésben kidolgozott modellje a transzportegyenlet megoldásával 
alkalmas a tértöltéses erőtérben mozgó porfázis koncentráció-eloszlásának számítására, a por áramvonalak 
meghatározására a porra felírt áramfüggvény módszerrel. A témabeli kísérleti vizsgálatokra és numerikus 
modellezésre vonatkozó szakirodalmat két, a numerikus/elméleti modellek és a kísérleti vizsgálatok főbb pa-
ramétereit rendszerező táblázatban foglaltuk össze és főleg áramlástani szempontok alapján elemeztük. A 
kísérleti munkák hiányosságait felismerve egy laboratóriumi modell leválasztó berendezés leválasztó utcájá-
nak turbulens áramlási terét vizsgáltuk a szakirodalomban megtalálható méréseknél jóval részletesebben 
feltérképezve a leválasztó utca áramlási terét Lézer Doppler Anemométer (LDA) mérőberendezéssel, mely 
eredményit a numerikus szimulációs modell számítási eredményeivel vetjük össze. A téma vonzataként meg-
vizsgáltuk a kétfázisú áramlásbeli turbulencia módosítás jelenségét. Fázis Doppler Anemométer (PDA), 
Particle Image Velocimetry (PIV) és Particle Tracking Velocimetry and Sizing (PTV/S/) korszerű, lézer-
optikai elvű méréstechnikákat alkalmaztunk először együtt az iker-szabadsugár nyíróréteg áramlás egy- ill. 
kétfázisú áramlásában tapasztalható turbulencia módosítás meghatározására. A mérési eredmények alapján a 
szemcsék tehetetlenségi paraméterének vizsgálatával elemeztük a turbulencia módosítás mértékét. 
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MODELLING TWO-PHASE FLOW IN ELECTROSTATIC PRECIPITATOR 
 
Author: Jenő Miklós Suda 
Supervisor: Prof. Tamás Lajos 
 
 
Abstract 
 
A novel model for particle transport in electrostatic precipitator is presented. Based on general theoretical 
investigation on electric field, flow field and particle transport parameters, numerical model in Eulerian 
formulation is described for calculating particle motion, concentration distribution and precipitation 
efficiency in the precipitator channel. After determining the stream function for the particle phase as 
continuum a highly efficient new method is applied for calculating streamlines of the particle phase. A com-
puter model with strongly coupled electric field and turbulent flow field calls for complex modelling of 
inhomogeneous distributions like ionic and particle space charges, or geometrical elements of the channel 
like corona wires and their wake flow. Also detailed literature review is given for both experimental and 
numerical/theoretical modelling of particle transport in electrostatic precipitation from a fluid mechanical 
viewpoint. Lack of the available experimental data with non-intrusive techniques series of Laser Doppler 
Anemometry measurements are presented with detailed results on the streamwise and transversal 
characteristics of the turbulent flow field inside the precipitator channel. Experimental results are compared 
to the velocity profiles of the numerical model. For various channel geometry particle bahaviour in ionic 
wind is analysed, too. Facing the problematic of turbulence modification by dispersed phase in particle-laden 
two-phase flows detailed experimental study is performed and reported finally on turbulence modification by 
liquid droplets in a plane free mixing layer flow for single- and two-phase flow condition. Unique 
combination of Phase Doppler Anemometry (PDA), Particle Image Velocimetry (PIV) and Particle Tracking 
Velocimetry and Sizing (PTV/S/) techniques is used for measuring turbulence modulation by the dispersed 
phase. Plotting the streamwise variation of particle Stokes number is proposed for evaluation of relative 
change in turbulence intensity of the carrier phase. 
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y y koordináta irányú komponens 
z z koordináta irányú komponens 
0.1 10%-hoz tartozó érték 
0.9 90%-hoz tartozó érték 
 
DIMENZIÓTLAN SZÁMOK, TÉNYEZŐK 
Cu CUNNINGHAM-tényező  
Frel villamos FROUDE-szám 
NEHD elektrohidrodinamikus szám 
Re REYNOLDS-szám 
Rep részecske REYNOLDS-szám 
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1 BEVEZETÉS 
 
Elektrofilterekkel, azaz elektrosztatikus elven működő leválasztó berendezésekkel (ESP1) 
leggyakrabban erőművi porleválasztóként találkozhatunk, hiszen ez a típus igen hatékony a 
nagy mennyiségű füstgázokban levő szennyezőanyagok leválasztásában. 

Az elektrosztatikus leválasztó technológia elvi alapja meglehetősen egyszerű: a be-
rendezésen átáramló gázban levő részecskék (pernye, korom, porszemcsék, cseppek, stb.) a 
koronakisülés során keletkező töltéshordozók segítségével villamosan feltöltődnek, majd a 
leválasztótér villamos erőterében pedig az elektrosztatikai erő hatására a töltött részecskék 
a földelt gyűjtőelektródok felé mozognak, majd azokon feltapadnak, és így a gázáramból 
leválasztódnak. A gyűjtőelektród felületén lerakódó, összetapadt szemcsékből álló porréteg 
onnan különböző módszerekkel, száraz, vagy nedves eljárással eltávolítható. A leválasz-
tandó részecskék mozgását („életciklusát”) a feltöltés - transzport - leválasztás 
részfolyamatok során ható erők határozzák meg, miközben azt a szállító közeg áramlási te-
re, a villamos erőtér és a porfázis közötti számos kölcsönhatás befolyásolja. 

Az elektrofilterek egyszerű működési elve ellenére a teljes leválasztási folyamat kí-
sérleti, vagy numerikus áramlástani modellezése során az ion-tértöltés mozgás által is 
befolyásolt inhomogén villamos erőtérben mozgó töltött porszemcsék, valamint a gáz tur-
bulens áramlásának minden összetettségével szembesülhetünk. Egy új porleválasztó 
modell kifejlesztésekor elengedhetetlen a technológia valamennyi elemének aprólékos ta-
nulmányozása és a leválasztási folyamatban betöltött szerepének értékelése, hogy 
tudatában legyünk a modellalkotás során szükséges egyszerűsítések jelentőségének és kö-
vetkezményeinek, valamint elkerüljük az alapvető fontosságú befolyásoló tényezők 
elhanyagolását. 
 
1.1 A TÉMA ISMERTETÉSE, JELENTŐSÉGE ÉS ELŐZMÉNYEI 

Az elektrofilterek alkalmazási területe az elektrosztatikus technológiák fejlődésével egyre 
szélesebbé vált. A speciális igényeket kielégítő (pl. klímatechnikai, vegyipari, gyógyszer-
ipari, nyomdatechnikai, stb.) alkalmazások megemlítése mellett az elektrofilterek 
hagyományos ipari alkalmazásait két nagy csoportra oszthatjuk aszerint, hogy eredendően 
mi célból alkalmazzák e nagy hatékonyságú részecske-leválasztó technológiát. 

Alapvető funkciójuk szerint az elektrofiltereket egyrészt környezetvédelmi célból a 
füstgázban szuszpendált, főleg szilárd szennyezőanyagok (por, pernye, korom) leválasztá-
sára telepítik. A különböző szálló porokra vonatkozó kibocsátási határértékeket 
megfogalmazó követelmények (az 1986-os PM10 előírás2 mellett a PM2.5 megjelenése 

                                                 
1 ESP (Electrostatic Precipitator): elektrosztatikus vagy villamos leválasztó berendezés, elektrofilter 
2 PM (Particulate Matter): a szálló porok koncentráció határértékére vonatkozó, az EPA (Environmental 

Protection Agency - USA) által kidolgozott szabályozás rövidítése, amely 1987-től a 10µm vagy annál 
kisebb átmérőjű, illetve emellett később, 1997-től a 2.5µm vagy annál kisebb aerodinamikai egyenér-
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1997-ben), illetve azok várható további szigorodása adja a téma különleges aktualitását, hi-
szen a mai környezetvédelmi célok és elvárások egy új leválasztó berendezés helyes 
tervezésével, kialakításával és üzemeltetésével még a szubmikronos szemcseméret-
tartományban is kiváló leválasztási fokkal megvalósíthatók. Jelenleg már nem az újonnan 
épülő leválasztók, hanem a már meglévő berendezések fenti követelményeket kielégítő 
módon való áttervezése / átépítése jelenti a nagyobb részarányt (JAWOREK et al., 2007, 
CHANG, 2003). Amellett, hogy az új kutatási eredmények felhasználásával megalkotott, a 
különböző paraméterek hatásainak vizsgálatára alkalmas elektrofilter modell megkönnyíti 
egy minél hatékonyabb, új berendezés tervezését, egy már meglévő leválasztó berendezés 
felújításánál, vagy speciális igények szerinti módosításánál is kifizetődően alkalmazható. 

A fenti környezetvédelmi célok mellett gazdaságossági megfontolások is vezethet-
nek e hatékony technológia alkalmazásához. Számos olyan metallurgiai, gyógyszeripari, 
vegyipari vagy építőipari technológia ismeretes, amely esetében a környezetbe kerülő po-
rok, szemcsék, cseppek, technológiai hulladék részecskék anyagukban is nagy értéket 
képviselnek, ezért a minél teljesebb visszanyerésükhöz, leválasztásukhoz sokszor komoly 
gazdasági érdek is fűződik. 

Az erőművi füstgáz tisztítás esetében a technológia legfőbb előnye más módszerek-
kel, vagy berendezésekkel szemben, hogy a robusztus, kevés karbantartást igénylő 
szerkezet kis nyomásveszteség és hőmérséklet-csökkenés mellett alkalmazható a nagy tér-
fogatáramú, magas hőmérsékletű füstgázok tisztítására. A viszonylag alacsony működetési 
és karbantartási költségek pedig hosszú távon jól ellensúlyozzák egy új berendezés telepí-
tésénél jelentkező viszonylag nagy beruházási költséget. 
 
1.2 MOTIVÁCIÓ 
Az elektrofilterek modellezését célzó kutatás-fejlesztés motivációját a témaválasztás aktua-
litása magyarázza: a villamos porleválasztó technológia az utóbbi két évtizedben jelentős 
fejlődésen ment keresztül. Az ipar megköveteli a technológia fejlesztését, amely együtt jár 
a leválasztási folyamat elméleti hátterének mind alaposabb megismerésének igényével, hi-
szen az általánosan használt, hagyományos leválasztó modelleken már eddig is számos, 
főként tapasztalati összefüggéseken alapuló módosítást kellett eszközölni, hogy azok al-
kalmassá váljanak a különböző befolyásoló tényezők figyelembe vételére. Az empirikus 
összefüggéseken alapuló modellek mellett mind az áramlási tér, mind a villamos erőtér 
modellezésében ma egyre inkább teret nyer a numerikus szimuláció, amely a leválasztási 
folyamat átfogó modellezésén belül a bonyolult részfolyamatok paramétervizsgálatára is 
alkalmas. A lézer-optikai elvű méréstechnikai alkalmazások fejlődése eredményeként az 
elektrofilterben lejátszódó folyamatok numerikus szimulációjának eredményeit egyre pon-
tosabb mérések segítségével lehet ellenőrizni, validálni. A fejlődő méréstechnika ezen 
túlmenően a leválasztó berendezésben lejátszódó részfolyamatok (pl. a szekunder áramlá-
sok, porszemcse mozgás) feltérképezésében és megismerésében is jelentős szerepet tölt be. 

Jelen disszertációban bemutatott kutatások során törekedtünk a legkorszerűbb eszkö-
zök felhasználására. A porleválasztóban lezajló folyamat kísérleti vizsgálatához egy 
laboratóriumi modellberendezést használunk, amelyen lézer Doppler berendezéssel 
(LDA1) sebességméréseket végzünk. A leválasztási folyamat modellezésére numerikus 
áramlástani szimulációt (CFD2) alkalmaztunk az áramlási tér meghatározására, amely a 

                                                                                                                                                    
tékű átmérőjű porszemcsékre vonatkozó 24 órás és éves közepes porkoncentráció határértékét rögzí-
tette PM10 illetve PM2.5 néven. 

1 LDA (Laser Doppler Anemometry): lézer Doppler sebességmérés 
2 CFD (Computational Fluid Dynamics): numerikus áramlástan 
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villamos erőtér szimulációs modullal összekapcsolva modellezi az elektrofilterben leját-
szódó transzportfolyamatokat lehetővé téve a villamos erőtér és áramlási tér 
paramétereinek számítását. 

Az elektrofilterben lejátszódó folyamat modellezése során előtérbe került a fázisok 
közötti kölcsönhatások kérdése a kétfázisú áramlásokban. A leválasztás modellezése 
szempontjából meghatározó az áramlási és a villamos tér, valamint a töltött porszemcsék-
ből álló szekunder fázis közötti kölcsönhatások szerepe. A porleválasztóban nem csupán a 
mozgó porszemcsék kerülnek a villamos erőtérrel és az áramlási térrel kölcsönhatásba, ha-
nem az ionizált gázmolekulák miatt maga a szállító közeg is kölcsönhatásba lép a villamos 
erőtérrel, ion-tértöltéses elektrohidrodinamikus (EHD) áramlás jön létre, a villamosan töl-
tött porszemcsék pedig por-tértöltést alkotva visszahatnak a villamos erőtér, és így az 
áramlási tér szerkezetére is. Mindezen kölcsönhatásokat nagyban befolyásolja a porlevá-
lasztó geometriai kialakítása által meghatározott inhomogén villamos erőtér, továbbá a gáz 
turbulens áramlási tere. Miután a porszemcse transzportjában nagy szerepe van a turbulens 
diffúziónak, a fázisok közötti kölcsönhatások közül az áramlástani modellezés szempont-
jából kiemelt fontosságú a diszperz fázis gázáramlás turbulenciájára gyakorolt hatása. Ezt a 
jelenséget egy jól definiált, kétfázisú, turbulens nyíróréteg áramlás esetében a PDA1, PIV2 
és PTV(S)3 lézer-optikai elven működő méréstechnikákat alkalmazva vizsgáltuk. 

A témaválasztást elindította, majd motivációmat erősítette, hogy egy ilyen, korszerű 
áramlástani méréstechnikákkal illetve numerikus áramlástani szimulációval megismerhető, 
illetve kiszámítható komplex jelenség modellezése a kutatás célja. Így – reményeink sze-
rint – mind kevésbé állja meg majd a helyét a híres kijelentés, miszerint „Design of 
electrostatic precipitation is still belonging to arts, rather than to engineering sciences.”4 
 
1.3 KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
Az ipari elektrofilterekben kialakuló turbulens, kétfázisú elektrohidrodinamikus áramlás, a 
töltött porszemcsék villamos erőtérben való mozgásának, leválasztásának modellezése ösz-
szetett áramlástani és villamos energetikai kérdéseket vet fel. A két összekapcsolódó 
tudományterület közös kutatási és fejlesztési igényei hívták életre a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem két intézményének, az Áramlástan Tanszék (Gépészmérnöki 
Kar) és a Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport (Villamos Energetika Tan-
szék, Villamosmérnöki és Informatikai Kar) kutatói együttműködését, mely a jelen 
értekezésben bemutatott új porleválasztó modell kifejlesztését tűzte ki célul. A megalkotott 
elektrosztatikus leválasztó modell két fő modulból épül fel: a jelen disszertációban bemuta-
tott áramlástani modulból és a villamos erőtér paramétereit számító modulból, mely utóbbi 
részletes bemutatása KISS (2005) doktori értekezésében található. A több éves kutatási 
együttműködésben kifejlesztett leválasztó modell eredményeinek ismertetése számos kö-
zös publikációban megtalálható, ld. SUDA et al. (2006), IVÁNCSY & SUDA (2005), SUDA et 
al. (2005), IVÁNCSY et al. (2004), KISS et al. (2002), KISS & SUDA (2002), SUDA et al. 
(2001b), SUDA et al. (1999a,b),  KISS et al. (1999), KISS et al. (1998) és SUDA et al. (1998). 

A laboratóriumi modell leválasztón végzett kísérleti munka az Otto-von-Guericke 
Universität Magdeburg / Institut für Strömungstechnik und Thermodynamik (ISUT) / 
Lehrstuhl Strömungsmechanik und Strömungstechnik és az Áramlástan Tanszék közötti 

                                                 
1 PDA (Phase Doppler Anemometry): fázis Doppler sebességmérés 
2 PIV (Particle Image Velocimetry): nincs magyar megfelelő szakkifejezés 
3 PTV(S) (Particle Tracking Velocimetry and Sizing technique): nincs magyar megfelelő szakkifejezés 
4 MASUDA, S. (1981) nyomán: „Az elektrosztatikus leválasztó berendezések tervezése jelenleg még inkább a 

művészetek, mintsem a mérnöki tudományok körébe tartozik.” (a szerző fordításában) 
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nemzetközi kutatási együttműködés keretében jött létre. A több alkalommal rendelkezé-
sünkre bocsátott, korszerű LDA berendezés segítségével a szakirodalomban egyedülálló 
méréssorozatokat végezhettünk a leválasztó berendezés áramlási terének részletes feltérké-
pezésére. Az LDA méréseket bemutató közös publikációk (SUDA et al., 2003, SUDA et al., 
2002) mellett a numerikus szimulációs modell számítások és a mérési eredmények össze-
vetése is közlésre került, ld. SUDA et al. (2005), SUDA (2005), SUDA et al. (2001b). 

A diszperz fázis gázáramlás turbulenciájára gyakorolt hatásának vizsgálatával kap-
csolatos további kutatások pedig a belgiumi Von Karman Institute for Fluid Dynamics 
kutatóintézet Environmental Fluid Dynamics tanszékén elvégzett diplomakurzus (ld. SUDA 
2000) keretében zajlottak, ahol lehetőség nyílt a kétfázisú áramlásokban tapasztalható tur-
bulencia-módosítás jelenségének korszerű áramlástani méréstechnikai berendezések 
segítségével történő kísérleti vizsgálatára. A kutatások eredményeit a következő publikáci-
ókban közöltük: SUDA & ZIMMER (2002), ZIMMER et al. (2001), ZIMMER & SUDA (2001) 
és SUDA et al. (2001). 
 
1.4 A FEJEZETEK RÖVID ISMERTETŐJE 
Az 1. FEJEZET ismerteti a kutatási a téma jelentőségét, előzményeit, bemutatja a megva-
lósul kutatási együttműködéseket és ismerteti a motivációt. 
A 2. FEJEZET a doktori értekezés témájához kapcsolódó, legfontosabb publikációkat is-
merteti az elektrofilterek főbb jellemzői és a modellezési kulcskérdések szerinti 
csoportosításban. A modellalkotásban és annak validálásában a kísérleti vizsgálatoknak és 
a numerikus szimulációnak egyaránt fontos szerepe van. Így az értekezésben a téma vonat-
kozó szakirodalmát egyrészt abból a szempontból vizsgáljuk, hogy milyen alapvető 
jelenségeket és befolyásoló tényezőket vettek figyelembe az eddig publikált szimulációs 
modellek, másrészt kritikai összefoglaló áttekintést adunk a szakirodalomban található kí-
sérleti vizsgálatok tekintetében. 
A 3. FEJEZET az elektrosztatikus leválasztók felépítésének ismertetése után a leválasztás 
elméleti hátterét mutatja be. A villamos erőtér, az áramlási tér és porleválasztókban leját-
szódó turbulens portranszport számítására, a teljes leválasztási folyamat numerikus 
modellezésére alkalmas új villamos porleválasztó modell elméleti alapjait, a modellezés 
alapvető fontosságú kérdéseit tárgyalja ez a fejezet. 
A 4. FEJEZET a laboratóriumi elektrofilter modellen végzett LDA méréseket mutatja be. 
A fejezet kitér a villamos erőtérben történő áramlásmérések problematikájára. A mérőbe-
rendezés leírása után az alkalmazott méréstechnika részleteinek ismertetése következik, 
majd az LDA mérési sorozatok eredményeit muttaja be és elemzi. 
Az 5. FEJEZET az új elektrofilter modell áramlástani modulját ismerteti a numerikus szi-
muláció paramétereinek és eredményeinek bemutatásával. Az áramlástani modul feladata 
az ion- és por-tértöltések által is befolyásolt villamos erőtérben, turbulens gázáramlásban 
mozgó villamosan töltött porszemcsék transzportfolyamatának modellezése. Bemutatjuk a 
kifejlesztett új leválasztó modell áramlástani modulját és ismertetjük ill. elemezzük a nu-
merikus szimuláció eredményeit. 
A 6. FEJEZET a kétfázisú áramlások vizsgálata során a téma vonzataként felmerülő turbu-
lencia módosítás kérdésével foglalkozik. A vonatkozó szakirodalom ismertetése után 
bemutatjuk a kétfázisú nyíróréteg áramlás kísérleti vizsgálatához alkalmazott mérőberen-
dezést, az áramlástani méréstechnikákat, illetve a mérések eredményeit. 

A doktori értekezést az ÖSSZEFOGLALÁS, a szakirodalmi hivatkozásokat tartal-
mazó IRODALOMJEGYZÉK, a szerző PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE, és a TÉZISEK 
zárják. 
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2 SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ 
 
A már mintegy évszázados múlttal rendelkező elektrosztatikus leválasztó technológia 
rendkívül szerteágazó szakirodalmának feldolgozása természetesen nem lehet teljes. Az 
alábbiakban a legfontosabb, és a jelen doktori értekezés témájához kapcsolódó szakirodal-
mi ismereteket foglaljuk össze. Ezen belül is főleg az áramlástani jelenségekre 
összpontosító mérések és számítások, a porszemcsék mozgásával kapcsolatos tényezők 
vizsgálatával foglalkozó publikációk állnak az irodalomkutatás középpontjában.  

Ennek megfelelően itt nem kerül tárgyalásra pl. a berendezés villamos karakteriszti-
kájával, a villamos táplálás berendezéseivel vagy a villamos erőtér paramétereivel 
kapcsolatos számos publikáció, melyek még ma is az elektrofilterek technológiájához kap-
csolódó ipari elektrosztatikai közlemények /pl. J. Electrostatics/ és a legrangosabb 
nemzetközi szakmai fórumok /Int. Conf. Electrostatic Precipitation vagy Int. Conf. 
Electrostatics/ témabeli előadásainak többségét jelentik. A villamos erőtérrel kapcsolatos 
jelenségek tárgyalása során hivatkozott főbb irodalmakon túl itt utalok KISS (2005) munká-
jára, melyben a további részletes leírás és az erre vonatkozó szakirodalmi hivatkozások 
megtalálhatók. A technológia történeti előzményeinek részletesebb összefoglaló feldolgo-
zása pedig a szerző korábbi munkájában található meg, ld. SUDA (1997). 
 
2.1 ÁRAMLÁSTANI KULCSKÉRDÉSEK 
Az elektrosztatikus leválasztó technológiával foglalkozó kutatás-fejlesztés hazai és nem-
zetközi áramlástani vonatkozású célpontjai jelenleg a poros gázok, de inkább általánosan a 
két- vagy többfázisú közegek elméleti áramlástani leírása, fizikai modellezése, kísérleti 
vizsgálata, vagy villamos erőtérben mozgó gáz és porfázis numerikus szimulációja. Ennek 
következményeként a gyakorlat által felvetett kérdésekre a korábbi elhanyagolásokon / 
egyszerűsítéseken és a főleg tapasztalati ismereteken nyugvó válaszokat lassan felváltják a 
többfázisú áramlások vizsgálatára alkalmas, rohamosan fejlődő korszerű méréstechnikai és 
numerikus szimulációs módszerek eredményei. 

A technológiával kapcsolatban a következő leglényegesebb címszavak említhetők 
meg: elektrohidrodinamikus áramlások modellezése; porszemcse-halmaz transzportfolya-
mata turbulens áramlásban; szekunder áramlások hatása a leválasztási fokra; 
porvisszakerülés mechanizmusa; a sebességmező feltérképezés villamos erőtér jelenlét-
ében egy-, ill. kétfázisú áramlási térben; leválasztóban jelen levő ion-, illetve por-tértöltés 
villamos erőteret és áramlási teret befolyásoló hatása, fázisok kölcsönhatása többfázisú 
áramlásban. A fentiek nem újkeletű problémák, csak a méréstechnika és főleg a numerikus 
áramlástan fejlődésével ezen jelenségek vizsgálata fokozatosan megoldhatóvá válik, és így 
azok ismét a figyelem középpontjába kerülhettek. 

A fent felsorolt jelenségekhez kapcsolódó témákban több szakfolyóiratban is rendel-
kezésre áll számos publikáció. A doktori értekezésben hivatkozott források többnyire a 
Journal of Aerosol Science, Aerosol Science and Technology, International Journal of 
Multiphase Flow, Powder Technology, Filtration & Separation, Experiments in Fluids, 
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Atmospheric Environment, Journal of Fluid Mechanics vagy a Journal of Electrostatics fo-
lyóiratokban megjelent publikációk vagy a speciális témában rendezett önálló elektrofilter 
világkonferenciák (ICESP1) előadásai. 
 
2.2 A TECHNOLÓGIA ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 
Számos szerző foglalkozott az elektrosztatikus leválasztó technológia általános bemutatá-
sával, az adott kor elméleti és gyakorlati ismereteinek összegzésével. Ezek közül 
kiemelkedik WHITE (1963) könyve az elméleti részletességével és az összetett technológiai 
részfolyamatok korszerű tárgyalásával. Könyvét ezért szakmai körökben ma az elektroszta-
tikus leválasztó technológia bibliájának is szokás nevezni, melynek ismerete minden, a 
témával foglalkozó kutatató számára nélkülözhetetlen. A könyv M. HOHLFELD által 1824-
ben végzett első kísérletektől kezdve, a századfordulóig feledésbe merült Sir O.J. LODGE 
1884-es, az angliai ólomkohászatban használt (LODGE, 1886), vagy az 1906-ban F.G. 
COTTRELL által kifejlesztett és 1908-ban szabadalmaztatott berendezésen át (COTTRELL, 
1908) a bemutatott történelmi áttekintés után az elektrofilterek technológia elméletének és 
üzemének legigényesebb első összefoglaló feldolgozása. A már négy évtizedes múlttal 
rendelkező könyv korát jóval megelőzve több, sok tekintetben még ma is aktuális problé-
mát tárgyal. 

A korai átfogó munkákban az általános technológiai ismertető mellett főként a gya-
korlati szempontból legfontosabb paraméter, a leválasztási fok elméleti megközelítése és 
elemzése kap hangsúlyos szerepet, ld. például ROSE & WOOD (1956). Ezeken kívül még 
számos gáztisztítással, kohászati és vegyipari technológiákkal foglalkozó szakkönyv tár-
gyalja az elektrosztatikus leválasztó technológiát, ld. például ZENZ & OTHMER (1960), 
STURTEVANT (1972), DAVIS (1973), DORMAN (1974), STORCH et al. (1977), OGLESBY & 
NICKOLS (1978), LÖFFLER (1988), OGAWA (1984) vagy PARKER (1997). Az ipari elektro-
sztatikai alkalmazásokról és a környezetvédelmi vonatkozásokról ad átfogó képet BERTA 
(1987a és 1987b), vagy azok egy tömör, tematikus áttekintését olvashatjuk CASTLE (2001) 
munkájában. 

Az elektrofilterekkel foglalkozó kutatások komoly, több évtizedes magyarországi 
hagyományait bizonyítja, hogy már igen korán itthon is megjelent egy, a Mérnöki Tovább-
képző Intézet előadássorozatából szerkesztett szakkönyv, KONCZ (1954). Ezt követi az 
elektrofilterek hazai ipari bevezetésének „fénykorában” CZIBÓK (1968) és RASCHOVSZKI 
(1968) hasonló előadássorozatainak kiadása. Bár a még főleg gyakorlati ismereteket össze-
foglaló első hazai szakkönyvek célja bevallottan a hazai ipari érdeklődés igényeinek 
kielégítése volt, ezek a szerzők alapozták meg a téma korszerű hazai művelését. 

A technológia összetettségét, ipari és tudományos jelentőségét mutatja, hogy H.J. 
WHITE javaslatára külön nemzetközi szervezet (ISESP2) jött létre, amely speciálisan csak 
az elektrofilterekkel foglalkozó, rangos, nemzetközi konferencia-sorozatot indított el 1981-
ben (ICESP). A hazai kutatók és kutatások nemzetközi elismertségét jelzi, hogy a 6. ICESP 
Budapesten került megrendezésre 1996-ban. Az eddig összesen tíz ICESP konferencia ki-
adványaiban fellelhető bőséges szakirodalom önmagában is átfogó képet nyújt az adott 
időszakra jellemző főbb kutatási irányokról és súlypontokról. 

Az ipari elektrosztatikus leválasztók legkülönbözőbb változatait és más leválasztók-
kal kombinált, hibrid alkalmazásait legújabban pl. JAWOREK et al. (2007) tekintette át. Az 
elektrosztatikai technológia legújabb fejlődési irányairól pedig a speciális biotechnológiai 
berendezéseket ismertetve MAZUMDER et al. (2006) számolt be. 
                                                 
1 ICESP: International Conference on Electrostatic Precipitation 
2 ISESP: International Society for Electrostatic Precipitation 
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2.3 ELEKTROSZTATIKUS LEVÁLASZTÓ MODELLEK 
Az elektrofilterbeli leválasztási folyamat modellezése tulajdonképpen egyidős a berende-
zés kifejlesztésével, hiszen a porleválasztó technológia alkalmazása megkövetelte a 
tervezhetőséget, így elsődlegesen a berendezés hatékonyságát jellemző leválasztási fok ki-
számíthatóságát. Az első leválasztó modell megalkotása W. DEUTSCH nevéhez fűződik 
(DEUTSCH, 1922), amely a későbbi továbbfejlesztések kiindulási alapjául szolgált, ld. bő-
vebben LAWLESS (1984) összehasonlító munkáját, melyben E. ANDERSON, H.J. WHITE, P. 
COOPERMAN, J.R. MCDONALD vagy az SRI1 által továbbfejlesztett kezdeti modellekről ad 
áttekintést. A ma ismert számos modell közötti különbség alapvetően abból adódik, hogy 
az adott modell a villamos és az áramlási tér jellemzőit tekintve mely részfolyamat fontos-
ságát részesíti előnyben, ill. milyen mértékű elhanyagolásokat alkalmaz a részfolyamatok 
leírásában. 

A modellezés szempontjából indifferens, hogy a különböző felépítésű, szerkezeti ki-
alakítású berendezéseket tekintve mely típusú elektrofilterre vonatkozik a modell. Azonban 
jellemző – és ettől a jelen értekezés sem tér el –, hogy a modellek döntő többsége kétdi-
menziósnak tételezi fel a jelenséget, továbbá egyenáramú villamos táplálású, huzal-
síkelektródos és egyfokozatú elektrofilter kialakításra vonatkozik. 

Ennek magyarázata – a nehézségi erőtér szerepének nyilvánvaló elhanyagolásán túl – 
az, hogy az alapvető leválasztási folyamat jó közelítéssel kétdimenziós áramképpel és vil-
lamos erőtérrel modellezhető. A kutatásban használt analitikus vagy numerikus modellek 
kétdimenziós geometria, áramkép és villamos erőtér feltételezésével is alkalmasak az 
áramlási vagy villamos erőteret befolyásoló tényezők módszeres paramétervizsgálatára és 
azok eredményeinek viszonylag egyszerű kísérleti ellenőrzésére és igazolására. A számos 
kétdimenziós (2D) modell felsorolása helyett a kivételek bemutatása a célszerűbb. A szak-
irodalomban csak néhány háromdimenziós (3D) numerikus szimulációs modellt találunk, 
melyek általában speciális geometriai kialakítási formák vizsgálatára készültek, mely ese-
tekben kikerülhetetlen pl. a koronaelektród csúcsok körüli villamos erőtér 3D modellezése, 
ld. tüskés koronaelektród: pl. DUMITRAN et al. (2003), FUJISHIMA (2004), YAMAMOTO et 
al. (2005), vagy pl. táskás gyűjtőelektród: pl. GALLIMBERTI (1997). A nagy számítási igény 
miatt az ilyen 3D számítási tartomány azomban csupán egy (GOO & LEE, 1997), két 
(YAMAMOTO et al., 2006) vagy maximum három (EGLI et al., 1997) koronaelektródot tar-
talmaz. Továbbá, ilyen esetekben a szerzők vagy elhanyagolják az áramlási tér 
jellemzőinek hossz menti változását és a leválasztótérben konstans sebességprofilt tételez-
nek fel a kialakuló határréteg-áramlás jellemzőinek pontos számítása helyett (pl. KIM et al., 
2001), vagy a rövid, csupán egyetlen koronaelektródot tartalmazó 3D szekciómodellre el-
végezve a számítást a villamos erőtér tekintetében periodikus peremfeltételt adnak meg, és 
így terjesztik ki a 3D szekciómodellt a teljes elektrofilter utcára (pl. GOO & LEE, 1997, 
vagy LU & HUANG, 1998). A villamos erőtér ilyen módon való számításának nyilvánvalóan 
helytelen voltát támasztja alá SCHMID et al. (2002) numerikus szimulációja, melyben kimu-
tatta a villamos erőtér paramétereinek jelentős változását az elektrofilter utca hossza 
mentén, miközben a koronaelektródok számát 7-től 50-ig változtatta adott osztásköz mel-
lett, vagyis az elektrofilter utcahosszát növelte. 

 
Továbbá, mivel a por-tértöltés figyelembe vétele különösen LAGRANGE-féle leírást 

alkalmazó pormozgás-számítás esetén egy 3D szimulációban hatványozottan számításigé-
nyesebb iteratív procedúra, mint egy 2D szimulációban, a modell berendezésekben 
használt kis porkoncentrációra hivatkozva az ion-tértöltés mellett rendszerint elhanyagol-
                                                 
1 SRI: Southern Research Institute (USA) 
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ják a por-tértöltés tagnak a villamos erőtér módosításában betöltött szerepét, ld. például 
SCHMID et al. (2002), VARONOS et al. (2002), NIKAS et al. (2004) vagy YAMAMOTO et al. 
(2005). 

 
Amellett, hogy 3D modellezés esetén a villamos erőtér térerősség vektorának mind-

három koordináta irány szerinti komponenséről hasznos információt nyerhetünk, illetve a 
nehézségi erőtér hatását (porszemcsék kiülepedését) is figyelembe lehet venni, az ilyen kis 
tartományra vonatkozó, a fenti egyszerűsítéseket és elhanyagolásokat alkalmazó 3D számí-
tásokból ma még a porfázis transzportjára nem vonhatók le az egész utcára érvényes 
következtetések, így az eredményeket e tekintetben ma még csak közelítő becsléseknek te-
kinthetjük. 

 
Meg kell említenünk azonban, hogy az ipar számára azonban egyre több lehetőséget 

nyújt egy 3D szimulációs modell, de főleg még csak egyes jelenségek, egyszerűbb részfo-
lyamatok külön elemzésére, vagy a kísérleti modelleket kiváltó olcsóbb 
paramétervizsgálatok tekintetében. Itt említjük meg, hogy ezekben az esetekben az általá-
ban valamely kereskedelmi CFD szoftver számára készülő teljes 3D geometria numerikus 
hálójának elemszáma bár tipikusan igen nagy (105÷106), de a valós méretében kifejezve 
egy cella még legkevesebb néhány tized m3 térfogatú, amely lehetetlenné teszi a nagy gra-
diensekkel jellemezhető villamos erőtér vagy a turbulens kétfázisú áramlási tér elfogadható 
részletességű modellezését. Így egy teljes elektrosztatikus leválasztó kamrát modellező 3D 
numerikus szimulációkhoz (ld. például GALLIMBERTI, 1997, DUMONT & MUDRY, 2001 
vagy VARONOS et al., 2002) főleg a belépő/kilépő gáz áramlási jellemzőinek vizsgálatát 
célzó ipari megbízások vezettek, amelyek bár alkalmasak az ipar számára megfelelő kö-
vetkeztések levonására, de a részfolyamatok modellezése tekintetében elmaradnak a 
tudományos kutatás-fejlesztési elvárásoktól. 

 
Továbbá, ennek kapcsán fontos itt megemlíteni, hogy az összes ismert és publikált 

modell közül elenyésző számban találunk a leválasztóutca geometria részletessége (pl. a 
koronaelektród sor figyelembevétele) szempontjából megbízható numerikus szimulációt. A 
fentiekből is következően az összes eddig említett 3D modell esetében, illetve néhány 
utóbb publikált 2D modell (KALLIO & STOCK, 1992, PALMER, 1996, GOO & LEE, 1996, 
1997, CHOI & FLETCHER, 1997, MEDLIN, 1998 és SCHMID et al., 2002) kivételével a nume-
rikus szimulációkban az áramlási tér számítása a leválasztó utcákban elhelyezkedő 
koronaelektródok geometriai modellezése nélkül történik. A turbulens áramlási térre ered-
ményül kapott jellemzők így fenntartásokkal kezelendők, hiszen az utcaközépen 
elhelyezkedő koronaelektródok geometria modellezésének – azok áramlástani szempontból 
meghatározó áramlási nyomának – elhagyása által nem veszik figyelembe az elektrofilter 
utca turbulencia eloszlásában jelentkező jelentős módosító hatást, ld. SUDA (2005) vagy 
SUDA et al. (2005). 

 
A téma rendkívüli szerteágazóságát, összetettségét jelzi az elektrofilter modelleket 

összesítő alábbi 2.1 táblázat, amely a szakirodalomban fellelhető fontosabb elektrofilter 
modellekről ad a publikációk megjelenésének időrendi sorrendjében a korábbi hasonló ösz-
szefoglaló munkáknál (pl. PARASRAM, 2001 vagy SCHMID & VOGEL, 2003) átfogóbb képet. 
A több ponton összekapcsolódó villamos és áramlási tér szimulációt igénylő modellek át-
tekintését és értékelését nagyban segíti ez az összefoglaló táblázat. 
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2.1 táblázat Elektrosztatikus leválasztó modellek és a modellezés főbb paraméterei /numerikus szimuláció/ 

 

 

VILLAMOS ERŐTÉR MODELLEZÉS 
 

FD véges differenciák módszere 
FE véges elemek módszere 
FV véges térfogatok módszere 
BEM peremelem módszer 
I ion-tértöltés figyelembe vétele 
P por-tértöltés figyelembe vétele 
 

PORSZEMCSE TÖLTÉS MODELLEZÉS 
 

F tér- vagy ütközéses töltődés 
D diffúziós töltődés 
C kombinált ütk. és diffúziós töltődés 
FMD módosított töltődési modell 

ÁRAMLÁSI TÉR MODELLEZÉS 
 

 koronaelektród geometria modellezése 
 villamos (ion-) szél figyelembe vétele 

TH elméleti vizsgálat 
Lam. lamináris modell 
k-ε  k-ε  turbulencia modell 
BL határréteg-egyenlet megoldása 
DNS direkt numerikus szimuláció 
LES nagy örvény szimuláció 
EL örvénytranszport modell 

KÉTFÁZISÚ ÁRAMLÁS MODELLZÉS 
 

Lagrange-féle leírás 
 

CRW folyt. véletlenszerű mozgás 
SRF véletlen generált ingadozó sebesség 

komponens 
PTM beépített porszemcse pálya modell 
 
Euler-féle leírás 
 

0 / ∞ nincs / teljes keveredés 
Const.  konstans Dp érték mindenhol 
Loc. helyi Dp érték 
C.+L. konst és helyi Dp érték 
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IRODALOM 1922 ÷ 2007              

Deutsch (1922)            ∞  
Anderson (1924)            ∞  
Williams & Jackson (1962)            Const.  
White (1963)            Const.  
Ramadan & Soo (1969)    I+P          
Feldman (1975)            ∞  
Cooperman, P. (1971, 1977)            Const.  
McDonald et al. (1977)   FD / FD   F + D        
Yabe et al. (1978)   FD / FD I     Lam.     
Bernstein & Crowe (1979)   FD / FD I     Lam.     
Leonard et al. (1980, 1982, 1983)             Const.  
Yamamoto & Velkoff (1981)   FD / FD I     Lam.     
Yamamoto (1984, 1989)   FD / FD I     Lam.   0  
Berta (1984)   FD / FD I     Lam.    PTM 
Self et al. (1984)            Const.  
Shaughnessy et al. (1985)   FD / FD I     TH     
Davidson & Shaughnessy (1986)   FD / FD I     TH     
Kihm et al. (1985, 1987)            Const.  
Petroll & Födisch (1988)      F + D      Const.  
Watanabe (1989)    I         PTM 
Zamany (1992)   FD / FD   C   k-ε   Const.  
Riehle (1992)    I  C      Const. SRF 
Zhibin et al. (1992, 1993, 1994)   FD / FD I  C    TH  Const.  
Kallio & Stock (1992)   FD / FE I     k-ε     
Riehle & Löffler (1993)    I  C      Const.  
Liang & Lin (1994)   FD / FD   C   k-ε   Loc.  
Bai et al. (1995)      F   Lam.   0  
Caňadas et al. (1995)    I+P  F + D        
Lami et al. (1995)   FD / FD I+P          
Riehle & Löffler (1995)    I  C      Const. SRF 
Palmer (1996)   FD / FE I     k-ε     
Khare & Sinha (1996)    I  F        
Lawless (1993, 1996)   FD / FD I  FDM      Const.  
Schmid & Schmidt (1996)   FD / FD   C      ∞  
Riehle (1996b)    I  C      Const. SRF 
Goo & Lee (1996,1997)   FD / FD I  F + D   k-ε    CRW 
Choi & Fletcher (1997)   FD / FV I+P  F   k-ε    EL 
Egli et al. (1997)   FE / FE I  F   Lam.    PTM 
Meroth (1997)   FE / FV I  FMD   k-ε    EL 
Gallimberti (1997)   FD / FD I+P  FMD   k-ε    PTM 
Suda (1997) M.Sc.    I+P  C   BL   Loc.  
Medlin (1998)   FD / FV I+P  C   k-ε   Const.  
Lu & Huang (1998)   FD / FD I  C      ∞  
Soltani et al. (1998)         DNS    PTM 
Soldati et al. (’93, ’97, ’98, ’00, ’02)   FD / FD I     DNS    CRW 
Parasram (2001)   FD / FE I  C   k-ε    CRW 
Kim et al. (2001)   FD / FD I  C      Loc.  
Böttner & Sommerfeld (2001)   FV I  F   k-ε    PTM 
Park & Chun (2002)      C      Const.  
Varonos et al. (2002)   FD   C   k-ε    PTM 
Schmid et al. (2002)   FE / FV I  FMD   k-ε   Loc. CRW 
Böttner (2002, 2003)   FV I  C   k-ε    PTM 
Ullum (2003)   FV I+P  C   LES    PTM 
Lind et al. (2004)   FD / FD I+P  F + D   k-ε   Const.  
Fujishima et al. (2004)   FD / FD I+P  F + D   k-ε    PTM 
Nikas et al. (2005)   FD / FD I  F + D   k-ε    PTM 
Zhang et al. (2005)   FV I  F + D   k-ε    CRW 
Talaie et al. (2001, 2005)   FD I+P  FMD   k-ε    CRW 
Skodras et al. (2006)   FV I+P  C   k-ε    PTM 

jelen értekezés (2007) Ph.D.   BEM / 
FV I+P  C   k-ε   Loc. (PTM) 

JELMAGYARÁZAT  a hivatkozott szerző által ismertetett modell  modell korábbi változatához tartozó paraméter 
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A 2.1 táblázatban a villamos erőtér, a porszemcse töltődés, a gáz áramlási tér vagy a kétfá-
zisú áramlás modellezés paraméterei szerint csoportosítva láthatjuk a modellek 
legfontosabb – publikált – paramétereit. A 2.1 táblázat főbb csoportjain belül kiemelten 
kezeljük az ion- ill. por-tértöltés figyelembe vételét, az ionszél kezelését és a koronaelekt-
ródok geometriájának modellezését. Az áttekintő táblázatban továbbá az ismert modelleket 
a kétfázisú áramlás kezelésmódja szerint EULER- vagy LAGRANGE-féle megközelítés sze-
rint is csoportosítottuk. Az adott modell paramétereire vonatozó jelölések részletes 
jelmagyarázata a táblázat alatt található. A felsorolt szakirodalmakra vonatkozó hivatkozá-
sok a további részletes, tematikus szakirodalmi leírásban találhatók. 
 
2.3.1 Villamos erőtér modellezése 
A villamos erőtér modellezés tekintetében három fő részre oszthatóak a szimulációs mo-
dellek. A korai modellek a leválasztótér villamos erőterének számítása során a villamos 
térerősség értékére homogén, konstans értéket tételeznek fel a leválasztó utca teljes ke-
resztmetszetében (ld. a 2.1 táblázatban például WILLIAMS & JACKSON 1962); míg később a 
leíró egyenletek közelítő analitikus megoldása (COOPERMAN, 1960 és OGLESBY & 
NICKOLS, 1978 munkája alapján pl. RIEHLE, 1992 alkalmazása); majd a véges differenciák 
(pl. MCDONALD et al., 1977), véges elemek (pl. EGLI et al., 1997) módszere, illetve ezek 
véges térfogatok módszerével kombinált eljárása (pl. CHOI & FLETCHER, 1997) használa-
tos. Továbbá a véges differenciák és véges elemek kombinált eljárását (pl. KALLIO & 
STOCK, 1985 és 1992) vagy a peremelem módszer ill. a karakterisztikák módszerével kom-
binált (pl. KISS et al., 1998) eljárásokat alkalmazó numerikus szimulációs megoldások 
terjedtek el napjainkban. A villamos erőtér számításánál használt különböző numerikus 
módszerekről és eljárásokról ad további jó összefoglaló áttekintést pl. ANAGNOSTOPOULOS 
& BERGELES (2002). 

A villamos erőtér modellezési paraméterek között kiemelten kezeljük az ion- és a 
por-tértöltés figyelembevételét vagy elhanyagolását (ld. a 2.1 táblázatban külön oszlopban 
jelölve), amely az erőtér számítás egy-egy részletkérdésének tűnik, sokáig nem is ismerték 
fel a leválasztási folyamat befolyásolásában betöltött szerepük nagy jelentőségét. A gya-
korlati tapasztalatok (pl. nagy porterhelés esetén jelentősen csökkenő koronaáram, a 
szubmikronos szemcseméretű porfázis leválasztásakor, vagy a számított és mért leválasztá-
si fokok közötti adódó jelentős eltérés) alapján, illetve a méréstechnikai eszközök 
fejlődésével és a numerikus szimulációs kapacitás bővülésével azonban az utóbbi két évti-
zedben ismét előtérbe került a tértöltés-modellezés kérdése, így a villamos erőtér 
kialakításában / módosításában betöltött szerepük, vagy a pormozgásban, porleválasztás-
ban meghatározó jelentőségük. A 2.1 táblázatban látható, hogy az ion-tértöltés 
számításának általános gyakorlata mellett a por-tértöltés figyelembe vétele még nem álta-
lánosan elterjedt, a szakirodalomban fellelhető numerikus szimulációs leválasztó modellek 
térerősség-eloszlás számításának ez még ma is az egyik legkritikusabb pontja. 
 
2.3.2 Porszemcse töltés modellezése 
A leválasztó berendezés inhomogén villamos erőterében mozgó porszemcse villamos tölté-
sének minél pontosabb meghatározása alapvetően a leválasztandó porszemcse villamos 
erőtér hatására bekövetkező mozgásának, másrészt a tértöltések miatt módosuló villamos 
erőtér térerősség számításának szempontjából kulcsfontosságú kérdés (PALOTAI et al., 
1987). Igen sok paraméter (többek között a villamos erőtér nagysága a feltöltődés helyén, a 
rendelkezésre álló töltéshordozók eloszlása, mozgása, a feltöltődési mechanizmusok, a 
szállító közeg és porszemcse villamos tulajdonságai, a porszemcse mérete / alakja, stb.) 
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játszik szerepet a porszemcse töltés kialakításában. A különböző modellek így csoportosít-
hatók aszerint, hogy a porszemcse helytől és időtől függő töltésértékének számításakor a 
különböző modellek hogyan veszik ezeket figyelembe, illetve milyen mértékű egyszerűsí-
tésekkel és elhanyagolásokkal élnek. 

A PAUTHENIER & MOREAU-HANOT (1932) által bevezetett klasszikus ion- vagy tértöl-
tődési (másnéven ütközési ionizációs) modell1 a kb. fél mikronnál nagyobb átmérőjű 
porszemcsék és a villamos térerősség nagy értékei esetén alkalmazható. A porszemcse gáz-
ionok diffúziója általi feltöltődését figyelembe vevő modell2 pedig csak a kb. egytized 
mikronnál kisebb szemcseméret tartományban és kis térerősség esetén érvényes, ld. WHITE 
(1963). Bár a közbenső mérettartományban, melyben mindkét fenti feltöltődési mechaniz-
mus együttes hatására kialakuló porszemcse töltés meghatározására külön-külön egyik 
modell sem alkalmazható biztonsággal, ezt néhány elektrosztatikus leválasztó modell az 
előző két mechanizmusból külön-külön számítható töltésértékek egyszerű összegzésével3 
oldja meg. Ehelyett a mai modellek többsége a fenti ütközési és diffúziós ionizációs töltő-
dési mechanizmusokból kombinált feltöltődési modellt4 alkalmaz, mely összefüggést R. 
COCHET vezette le (COCHET, 1961). Ennek numerikus úton való megoldása ismert pl. LIU 
& YEH (1968) által. Az átmeneti tartományra is érvényes ún. folytonos numerikus feltöltő-
dési modellt alkotott LIU & KAPADIA (1978) ill. FJELD et al. (1983), továbbá az utóbbinak 
egy módosított kombinált feltöltődési modell változatát5 dolgozta ki LAWLESS (1996). 

A leválasztandó porszemcsék fent említett villamos töltődési folyamatát vizsgálva és 
a modellekben alkalmazott porszemcse töltés kiszámítását tekintve két fő modellezési 
irány alakult ki. Egyrészt – bár ma már egyre ritkábban – az adott méretű részecskére egy 
konstans telítési töltést feltételez és használ az egész leválasztótérben számos modell (pl. 
SOLTANI et al., 1998 vagy ULLUM, 2003). A telítési töltés (pl. helyi villamos térerősség ál-
tal meghatározott) hely-, és a feltöltődési folyamat időfüggését is elhanyagolva ezek a 
modellek eleve villamosan töltöttnek tételezik fel a porszemcsét, amely telítési töltés érté-
ket egy állandó, átlagos villamos térerősség alapján számolnak, vagy jobb esetben az utca 
belépő keresztmetszetének adott pontjában érvényes helyi térerősség érték alapján határoz-
nak meg.  Másrészt, a porszemcsék villamos feltöltődési folyamatának kinetikáját 
figyelembe vevő modellek használatosak már manapság, amelyek a leválasztótérbe belépő 
porszemcse feltöltődésének hely- és akár időfüggését, a rendelkezésre álló töltéseloszlást 
és a helyi villamos erőteret is figyelembe veszik. A konstans telítési töltés értéket használó 
modellekhez képest jóval nagyobb számítási igényű kinetikus töltődési modell kidolgozása 
és témabeli – igaz, csak por-tértöltés nélküli esetre való – első alkalmazása LAWLESS 
(1996) nevéhez fűződik, amelyet a porszemcse-mozgás LAGRANGE-féle megközelítésben 
való modellezéséhez alkalmazott később pl. MEROTH (1997) és SCHMID et al. (2002) is. 
Mivel a por-tértöltés figyelembevétele a LAGRANGE-féle leírást alkalmazó modellek szá-
mára igen problematikus a porkoncentráció számítási nehézségei miatt (MEROTH, 1997 és 
SCHMID et al., 2002 el is tekintett ettől), a szakirodalomban csak kevés modellben található 
utalás egy egyszerű közelítő modellre, amely a por-tértöltést is figyelembe veszi a 
LAGRANGE-féle megközelítés esetén, ld. GALLIMBERTI (1997) vagy TALAIE et al. (2005) 
munkái. 

Mindezek figyelembevételével megállapítható, hogy a porszemcsék töltésének szá-
mítására a legmegfelelőbbnek a jelen értekezésben is használt módszer, azaz a COCHET 

                                                 
1 ld. a 2.1 táblázatban „F”      : field charging, impact ionization, (PAUTHENIER & MOREAU-HANOT, 1932) 
2 ld. a 2.1 táblázatban „D”     : diffusion charging 
3 ld. a 2.1 táblázatban „F+D” : field and diffusion charging 
4 ld. a 2.1 táblázatban „C”      : combined field and diffusion charging (COCHET, 1961) 
5 ld. a 2.1 táblázatban „FMD”: field modified diffusion charging theory (LAWLESS, 1996) 
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(1961) féle kombinált feltöltődési modell alkalmazása és a porfázis EULER-féle megközelí-
tésben történő modellezése bizonyul, hiszen ebben az esetben a porkoncentráció, így 
ezáltal a por-tértöltés eloszlás, valamint az így módosított villamos erőtér is pontosabban 
számítható. 
 
2.3.3 Áramlási tér modellezése 
A 2.1 táblázatban bemutatott modellek jellemzőinek áramlástani szempontból való csopor-
tosítása tematikailag hasonló a villamos erőtéréhez. A leválasztó utcabeli gázáramlást 
jellemző sebességprofil leírásánál a legegyszerűbb közelítés a leválasztó utca keresztmet-
szetében konstans sebességprofilt alkalmaz, ld. DEUTSCH (1922), RAMADAN & SOO (1969) 
vagy ez akár újabban LU & HUANG (1998) munkájában is megtalálható. A korai modellek-
nél a leválasztási hatásfok egyszerű számítása szempontjából igen praktikus volt ez a 
megközelítés, és így sokáig a villamos erőtér modellezésére összpontosítva elkerülte a mo-
dellezők figyelmét az áramlási tér pontosabb modellezésének jelentősége, a porszemcsék 
transzportjában betöltött fontos szerepe. 

A későbbiekben megjelentek a modellekben az analitikus sebességprofilok (WHITE, 
1963), ezáltal a fali határréteg-áramlás jelleg is valósághűbben modellezett lett. A laminá-
ris áramlást feltételező modellek (pl. YAMAMOTO & VELKOFF, 1981) mellett manapság a 
különböző turbulencia modelleket ( ε−k : KALLIO & STOCK, 1992, DNS : SOLTANI et al., 
1998, LES : ULLUM, 2003) alkalmazó numerikus szimulációk (CFD) lehetővé tették az 
áramlási tér részleteinek teljesebb, egyre pontosabb modellezését. Ezáltal pl. a turbulens 
diffúziós tényező ( pD ) meghatározása miatt a portranszportban, a leválasztási folyamatban 
alapvető szerepet játszó turbulens jellemzők számítása mellett lehetővé vált továbbá olyan, 
eddig elhanyagolt vagy hálózási, számítási igénye miatt nehézséget okozó koronaelektró-
dok geometriai kialakításának implementálása is a leválasztó modellekbe. Vagyis az 
elektródsor áramlási nyomának figyelembe vétele eddig igen kis hangsúlyt kapott az áram-
lási tér számítása során, és többnyire azok hatását eleve nem ismerték fel, nem 
tulajdonítottak jelentőséget az utcaközép áramlási terében történő zavaró hatásnak. Elha-
nyagolásuk általában magyarázat, vagy említés nélkül történt. Ennek megfelelően igen 
kevés példát találunk a koronaelektródok geometriájának modellezésére és az áramlástani 
szempontok alapján történő figyelembe vételére a szakirodalomban, eddig mindössze 
KALLIO & STOCK (1992), PALMER (1996), GOO & LEE (1996, 1997), MEDLIN (1998), 
SKODRAS et al. (2006) és SCHMID et al. (2002) foglalkozott a jelenséggel. 
 
 A villamos erőtér és áramlási tér kölcsönhatásából eredő ion- vagy villamos szél fi-
gyelembe vételével modellezett gázáramlás, azaz az elektrohidrodinamikus áramlási tér 
modellezése az utóbbi évtizedben bekövetkezett numerikus szimulációs technikák fejlődé-
sével került ismét az elektrosztatikus leválasztás téma középpontjába. Addig – bár az 
ionszél jelentőségét a gyakorlati tapasztalatok, korábbi mérések (ld. YABE et al., 1978) 
alapján már ismerték – többnyire tértöltés-mentes esetre vonatkozó elméleti megfontolá-
sokkal (RAMADAN & SOO, 1969), vagy csak egyedülálló koronaelektródra vonatkozó, és 
emiatt az áramlási tér nem megfelelő szintű figyelembevételével történő numerikus szimu-
lációkkal találkozhattunk, ld. például YABE et al. (1978) vagy YAMAMOTO & VELKOFF 
(1981). Az ionszél által keltett szekunder áramlás sebességkomponenseit felülbecsült köze-
lítő értéket eredményező, jelentősen egyszerűsített – egy adott pontbeli villamos térerősség 
(E) és közegjellemzők ( gρ  sűrűség, rε  relatív permittivitás) alapján történő – számítási el-
járást találhatunk továbbá BERTA (1987) munkájában. 
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Újabban az elektrohidrodinamikus áramlási tér számítására többnyire a ε−k  turbu-
lencia modellt alkalmazzák a különböző CFD kódokkal dolgozó numerikus szimulációs 
modellek (ld. 2.1 táblázat), melyek a villamos erőtér gázáramlásra gyakorolt hatását kifeje-
ző külső erőtér taggal kiegészített mozgásegyenletet oldják meg. A villamos szél hatását 
kifejező ( Ecρ ) külső erőtér tagban a töltéssűrűség és villamos erőtér térerősségének szor-
zata szerepel, mely tag CFD kódba való implementálása saját fejlesztés eredménye. A 
numerikus szimulációs megoldások közötti különbség az EHD áramlás számítására vonat-
kozóan itt is a részletekben jelentkezik: egyrészt a cρ  töltéssűrűség számításnál a iρ  ion 
töltéssűrűség mellett a pρ  por töltéssűrűség tag elhanyagolása (pl. MEROTH, 1997; EGLI et 
al., 1997; GALLIMBERTI, 1997; SCHMID et al., 2002; BÖTTNER, 2003; NIKAS et al., 2005 és 
ZHANG et al., 2005) vagy annak figyelembevétele (pl. MEDLIN, 1998; ULLUM, 2003; LIND 
et al., 2004; FUJISHIMA et al., 2004; TALAIE et al., 2005 és SKODRAS et al., 2006) az 
elektrohidrodinamikus áramlási tér szimulációk közötti alapvető különbség. De – ahogy 
azt már korábban említettük – az elektrofilterben jelen lévő villamosan töltött porfázis mó-
dosítja a villamos erőtér E térerősség eloszlását, így annak pontos számításakor a por 
töltéssűrűség tagot is figyelembe kell venni. Így a por tértöltés tagot elhanyagoló modellek 
az elektrohidrodinamikus áramlási tér számítása során a villamos szél hatását kifejező 
( Ecρ ) külső erőtér mindkét tagjának, a cρ  töltéssűrűség és az E villamos térerősség vek-
tor számításában is eltérnek a valóságtól. Meg kell említenünk, hogy a fent felsorolt 
modellek a pormozgás számítására nagyrészt a LAGRANGE-féle megközelítést alkalmazzák, 
amely esetekben a por koncentrációjának meghatározása – az EULER-féle leírással ellentét-
ben – igen nehézkes, így nagyrészt ezzel magyarázható azokban a por töltéssűrűség és így 
a por-tértöltés elhanyagolása. Kivételként megemlíthető, hogy a por tértöltést és a villamos 
szél hatását is modellezve ULLUM (2003) a témabeli első LES1 alkalmazást publikálja, de a 
numerikus szimuláció nagy számítási igénye miatt mindössze 2 koronaelektródot tartalma-
zó kis térrészre végez egy teszt számítást. Továbbá FUJISHIMA et al. (2004) munkájában 
szintén a por-tértöltést figyelembe véve mutat be egy tüskés koronaelektródra számolt fali 
áramsűrűség eloszlásban egymással igen jól egyező numerikus szimulációs és mérési 
eredményeket, de sajnos ULLUM (2003) a két, vagy FUJISHIMA et al. (2004) az egyetlen 
egyedülálló koronaelektród környezetét tartalmazó számítási tartományra vonatkozó szi-
mulációs eredményeinek az egész leválasztó utcára való kiterjesztésével kapott 
elektrofilter modelljeinek érvényessége már igencsak megkérdőjelezhetők. 

A por transzportját EULER-féle leírásban kezelő numerikus szimulációk közül 
MEDLIN (1998) számítása a µµ 5005.0 ≤≤ pd  porszemcseátmérő tartományba eső, de 
azon belül is főleg a szubmikron méretű, finom porok leválasztására vonatkozik, ezért ese-
tében elengedhetetlen a porszemcsék által képviselt por-tértöltés figyelembe vétele. LIND et 
al. (2004) által publikált háromdimenziós leválasztó modellszámítás szintén EULER-féle le-
írást alkalmaz, szimulációjában figyelembe veszi a por-tértöltést és a villamos szél 
modellezése is megoldott, viszont a geometriai részletességet tekintve kénytelen a három-
dimenziós számítási tartomány miatt durva térbeli felbontást alkalmazó igen kevés számú, 
azonos alakú és méretű négyzetes cellát alkalmazni, ráadásul ezáltal nem modellezi a ko-
ronaelektródok geometriáját sem, így eredményeinek pontossága áramlástani szempontból 
kérdéses. 

TALAIE (2005) munkájában bemutatja a villamos szél tekintetében talán legátfogóbb 
villamos erőtér és elektrohidrodinamikus áramlási tér numerikus szimulációt, ráadásul 
polidiszperz porfázisra kiterjesztve, de a modell korábbi leírásából (TALAIE et al., 2001) 

                                                 
1 LES (Large Eddy Simulation): nagy örvény szimuláció 
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ismert részletek alapján megállapítható, hogy egyrészt a teljes numerikus háló csupán igen 
kevés (150×40) rácspontot tartalmaz, amely igen kis felbontású, ritka háló az áramlási és 
villamos tér eredményeit tekintve kifogásolható. Ilyen geometriai részletesség mellett nem 
lehet képes sem a korábban hangsúlyozott nagy villamos erőtér gradiensek, sem a korona-
elektród sor áramlási nyomának, sem a fali határréteg turbulens jellemzőinek pontos 
meghatározására, melyek jelentőségére már KALLIO & STOCK (1992) is felhívta a figyel-
met. 

Továbbá TALAIE (2005) munkájában mindössze 1500db porszemcse LAGRANGE-féle 
porpálya számítást átlagolva – a porszemcsék turbulens diffúzióját is elhanyagolva – kö-
vetkeztet a por transzportra és a leválasztási fokra. Nem meglepő, hogy pontos porszemcse 
eloszlás adatok helyett egy adott elektrofilter keresztmetszetben állandónak feltételezett 
porkoncentrációból kénytelen por-tértöltést, így ennek felhasználásával pedig a módosított 
töltéssűrűséget ill. villamos térerősséget meghatározni. TALAIE (2005) továbbá megállapít-
ja – számításainak PENNEY & MATICK (1960) mérési eredményeivel való összevetése után 
–, hogy a leválasztó utcában kialakuló áramlásra egyrészt dugóáramlást, másrészt határré-
teg-áramlást feltételezve a modelljében kiszámított leválasztási fok tekintetében a 
különböző áramlási sebességprofilokkal történő modellezés közötti különbség elhanyagol-
ható. Kijelentése önmagában ellentmond a legtöbb jelenleg ismert publikált eredménynek, 
melyek a leválasztó utcában hossz- és keresztirányban is jelentősen változó áramlási tér 
jellegzetességeinek részletes modellezését említik meg, mint a helyes modellezés egyik 
alapfeltételét. Azonban TALAIE (2005) csekély térbeli felbontású, kis részletességű 2D 
geometriai modellje alapján érthetőek a modell számításaiból levont következtétesei. Mun-
kája bizonyítja, hogy az elektrosztatikus leválasztás modellezésében a villamos és áramlási 
tér egyaránt kellő részletességű modellezést igényel. 

 
2.3.4 Kétfázisú áramlás modellezése 
A 2.1 táblázatban szereplő elektrofilter modellek csoportosításának negyedik, utolsó szem-
pontja a portranszport modellezésével kapcsolatos. Az elektrofilter leválasztási fokának 
kiszámításához a szállító levegő és a porszemcsék által alkotott kétfázisú áramlás modelle-
zése szükséges, hiszen a porszemcsék mozgása által meghatározott porkoncentráció-
eloszlásnak a leválasztó utca belépő és kilépő keresztmetszeteiben érvényes értékei alapján 
a berendezés leválasztási foka definiálható. 

Azokat a modelleket, amelyek egyáltalán foglalkoznak kétfázisú áramlás számításá-
val, a porfázis kezelése szempontjából két alcsoportba sorolhatjuk. Egyrészt a primer 
gázáramlás illetve a szekuder porfázis áramlási terét tekintve az EULER-EULER-féle meg-
közelítésben tárgyalt, úgynevezett két közeg modell, másrészt fázisok leírására az EULER-
LAGRANGE-féle megközelítést alkalmazó modellek közel azonos számban fordulnak elő az 
áttekintett szakirodalomban, ld a 2.1. táblázatot. 

Az előbbi csoportba tartozó modellek a porfázist az EULER-féle leírásmódban folyto-
nos másodlagos fázisként tárgyalják. Itt a por koncentráció-eloszlás számításánál a 
portranszportra jellemző diffúziós tényező ( pD ) megadása / számítása a kritikus pont. A 
kezdeti elméleti közelítő modellek (DEUTSCH, 1922, ANDERSON, 1924) az elektrofilter utca 
teljes keresztmetszetében teljesen homogén eloszlású, végtelen mértékben keveredő (azaz 

∞=pD  értékkel jellemezhető) porfázist tételeztek fel, amelyet még pl. FELDMAN (1975), 
vagy SCHMID & SCHMIDT (1996) vagy LU & HUANG (1998) is alkalmaz. A keveredés jelen-
tőségét mások (YAMAMOTO, 1984 és 1989, vagy BAI et al., 1995) teljesen figyelmen kívül 
hagyva (azaz 0=pD  értékkel) modellezték a leválasztási folyamatot, lamináris áramlási 
modellt használva. A por transzportjában a fenti ∞=pD  vagy 0=pD  szélsőséges keve-
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redési feltételeket vizsgálva pl. RIEHLE (1992), SCHMID & VOGEL (2003) vagy SCHMID 
(2003) is kimutatta, hogy ezek egy nem reális mértékű, jóval alul- illetve túlbecsült levá-
lasztási fokot eredményeznek. A modellek nagy többsége ezt felismerve így vagy egy, az 
egész utcára állandónak értékűnek feltételezett diffúziós tényezőt ( 0 < pD < ∞ ) alkalmaz. A 
por transzportjával foglalkozó publikációk közül ilyen LEONARD et al. (1980) a témában 
legtöbbet idézett munkája. A porkoncentrációra felírt konvektív – diffúzív transzport 
egyenlet elméleti és numerikus megoldását dolgozták ki állandó pD  értéket feltételezve, 
majd később azt kísérletileg is vizsgálták LEONARD et al. (1980, 1982). A 2.1 táblázatban 
látható, hogy újabban pl. MEDLIN (1998) vagy LIND et al. (2004) is az állandó pD  értékkel 
számol numerikus szimulációjában. Azonban mivel a helyi turbulens jellemzők igen elté-
rőek lehetnek a leválasztótérben, a pontosabb modellek az adott helyen érvényes por 
diffúziós tényezőjének lokális értékével számolnak (pl. LIANG & LIN, 1994; SUDA, 1997; 
KIM et al., 2001; SCHMID et al., 2002 vagy SKODRAS et al., 2006). 

 
A porszemcsék mozgásegyenletét LAGRANGE-féle leírásban tárgyaló modellek eseté-

ben egy adott porszemcse pályának mind pontosabb meghatározása a cél, a megtett út 
során fellépő kölcsönhatásokból származó erőhatásokat kell implementálni a mozgás-
egyenletbe. A turbulens áramlásban mozgó porszemcsék pályájának numerikus 
szimulációi (PTM: „particle trajectory method”) során többféle megközelítéssel találko-
zunk (CRW: „continuous random walk”, SRF: „simulated particle flow with random 
generated fluctuating velocity” vagy az EL: „eddy-lifetime” modellek), amelyek néhol sa-
ját fejlesztésűek, vagy többnyire a kereskedelmi CFD kódba beépített opciók. 

 
A LAGRANGE-féle megközelítésben végzett pormozgás-számítás esetében a koncent-

ráció-eloszlás meghatározása jelent nehézséget, mivel a statisztikailag elegendő számú 
porszemcse pálya rendkívül nagy számítási igénye miatt a porkoncentráció értékre csak 
néhány ezer porpálya-számítás alapján következtethetnek. A LAGRANGE-féle leírást alkal-
mazó TALAIE (2005) ill. SKODRAS et al. (2006) a leválasztási fokot a csupán 1500db ill. 
utóbbi 5×1150db, a belépő utcakeresztmetszeten egyenletesen elosztott porszemcse pálya 
számításából határozza meg oly módon, hogy a fali peremre kiérő (gyűjtőelektródnak ütkö-
ző) ill. a kilépő peremen áthaladó (a leválasztó utcán túljutó) szemcséket számlálja. 

 
Alapvetően megállapítható, hogy a LAGRANGE-féle kezelésmód számítási igénye jó-

val meghaladja az EULER-féle leírásét. Ahogy SCHMID & VOGEL (2003) is megállapítja, a 
leválasztási fok meghatározására irányuló modelleket és a gyakorlati alkalmazásokat is te-
kintve előnyösebb, és a portranszport, por koncentráció-eloszlás számítás szempontjából 
jobb eredményt ad az EULER-féle leírás. Míg egy egyedülálló porszemcse „életciklusának” 
vizsgálatára (feltöltődés, helyi villamos erőtérnek kitett és turbulens EHD áramlásban való 
mozgás, leválasztás, fallal való ütközés, stb.) vizsgálatára viszont kétségtelen, hogy a na-
gyobb számítási igényű LAGRANGE-féle megközelítés az alkalmasabb. 

 
Az EULER- ill. LAGRANGE-féle megközelítési mód megválasztása nem csak a kétfázi-

sú áramlások eltérő típusú modellezése szempontjából, hanem – ahogy már korábban is 
említettük a por töltéssűrűség, a por tértöltés, a térerősség eloszlás vagy a villamos szél 
számítása kapcsán – a villamos erőtér paramétereinek számításában betöltött szerepe miatt 
is a modellezés kezdeti szakaszának egyik legfontosabb kérdése. 
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2.4 ELEKTROFILTERBELI ÁRAMLÁSMÉRÉSEK SZAKIRODALMI 
ÖSSZEFOGLALÓJA 

A jelen alfejezetben kritikai áttekintést adunk a szakirodalomban ismert, bemutatott mérési 
módszerekről, a felmerülő méréstechnikai és jelfeldolgozási nehézségekről, a mérések 
eredményeiről, azok megbízhatóságáról. Elemezzük a villamos erőtérben alkalmazott se-
bességmérési módszereket, bemutatjuk az adott méréstechnikával elérhető eredményeket. 

Az elektrofilterben lejátszódó portranszport kísérleti vizsgálatának megtervezése so-
rán felvetődik a kérdés, hogy hogyan lehet a gázáramlás és porszemcsemozgás 
sebességterét áramlást nem megzavaró méréstechnikai módszerrel meghatározni. Ez egy-
részt az áramlástani szempontból minél kisebb áramlási zavarást okozó megfelelő 
méréstechnika kiválasztását jelenti, másrészt biztosítani kell a leválasztótér nagyfeszültsé-
gű villamos erőterének zavartalanságát is. A szakirodalomból ismert publikációk 
áttekintése során e két célkitűzést szem előtt tartva vizsgáljuk a gázáramlás és pormozgás 
mérésére használt áramlástani méréstechnikákat. Értékeljük azok elektrofilterbeli alkal-
mazhatóságát, továbbá kitérünk az áramlást megzavaró jellegükből adódó esetlegesen 
elkövetett hibák bemutatására is, mivel az elvégzett mérések eredményeit többnyire a 
kifejleszett numerikus szimulációs leválasztó modellek eredményeivel való összevetésre 
használták. 

A méréstechnikai szakirodalom áttekintése előtt meg kell jegyeznünk, hogy elméleti-
leg sem a hődrót anemometria, sem pedig a lézer optikai áramlásmérési technikák nem 
alkalmazhatók az elektrofilter villamos erőterében mozgó poros gázáramlás primer köze-
gének, a szállító gáz áramlási sebességterének közvetlen meghatározására. Általánosan is 
elmondható, hogy az elektrosztatikus porleválasztás kísérleti vizsgálatában az áramlási tér 
feltérképezésekor nehézségeket okoz, hogy mind a méréstechnika megválasztásakor, mind 
a mérések kivitelezésekor, illetve az eredmények értékelésekor a nagyfeszültségű villamos 
erőtér jelenlétével is számolni kell. Az alkalmazott nagyfeszültség miatt ugyanis nem lehet 
a fém mérőeszközöket benyújtani a mérőtérbe, hiszen azok torzítják a villamos erőteret. A 
hődrót esetén a villamosan vezető hődrót villa és a szondaszár torzítja a villamos erőteret, 
valamint a hődrót villáinak csúcsai koronakisülési helyekké válnak a nagyfeszültségű vil-
lamos erőtérben, így a parányi koronakisülések (villamos szél) által indukált gázáramlás 
megváltoztatja a hődrót szál környéki áramlási teret, valamint a villamos kisülések a 
hődrót szonda által szolgáltatott sebességgel arányos villamos jelét is befolyásolják (ld. 
KUMARAN et al., 1983). 

A lézer optikai méréstechnikák ilyen tekintetben megoldást jelentenek, hiszen az 
áramlásméréshez nincs szükség egy szonda mérőtérbeli fizikai jelenlétére, viszont az áram-
lásba juttatott áramlást követő tracer részecskék alkalmazásakor szintén felmerülnek a 
nagyfeszültségű villamos erőtérrel kapcsolatos problémák. Az egy- ill. kétfázisú áramlás-
ban a szállító (primer) közeg sebességterének mérésekor a más esetben sikerrel 
alkalmazható áramlást követő részecskék (pl. olajköd vagy glicerin cseppek, TiO2, Al2O3, 
stb.) villamos erőtérben ugyanúgy viselkednek, mint az elektrofilterbeli leválasztandó por-
szemcsék, tehát ki vannak téve a villamos erőtérben való bizonyos fokú feltöltődésnek. 
Ennek következtében a villamos erőtér hatására leválasztódnak, így azokat elméletileg már 
nem nevezhetjük a gáz áramlását követő részecskéknek. Fentiek miatt a villamos erőtérben 
való áramlásmérések esetében különböző kompenzációs adatgyűjtési és adatfeldolgozási 
megoldásokat, sok esetben nehézkes korrekciót kell alkalmazni. A probléma azonban leg-
többször megkerülhetetlen, így kivitelezhetetlen maga a mérés, illetve a mérési 
eredmények nem tekinthetők hitelesnek. 

A számítási modell validálásához azonban az eredmények kísérleti ellenőrzése elen-
gedhetetlen feltétel, viszont a maga nemében a villamos erőtérben végzett 
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sebességmérések is ugyanolyan problematikusak, mint amilyen összetett az 
elektrofilterben lejátszódó transzport jelenségek numerikus szimulációja. Talán ez is ma-
gyarázza, hogy az elektrofilterbeli villamos erőtér mérések számához képest igen kevés 
áramlásmérési publikáció található meg a szakirodalomban. A témával foglalkozó kutatók 
többsége így legtöbbször néhány korai publikációra, főleg LEONARD et al. (1982, 1983), 
YAMAMOTO & VELKOFF (1981), SELF et al. (1984), DAVIDSON & SHAUGHNESSY (1986), il-
letve KALLIO & STOCK (1990, 1992) munkájára kénytelen hivatkozni, ha a numerikus 
szimulációs eredményeit mérésekkel kívánja összevetni. Azonban a fenti publikációk rész-
letes áttanulmányozása után megállapítható, hogy a főleg hődrót anemométeres, de a lézer 
Doppler anemométeres (LDA) mérések eredményei is csak igen korlátozottan alkalmazha-
tók a villamos erőtérben való áramlásmérés problematikája miatt. A fenti mérések kritikai 
áttekintése két fő problémát vetített elő: vagy csak a leválasztón kívüli villamos erőtértől 
mentes áramlási térben tudtak méréseket végezni (ld. hődróttal, legtöbbször idézve 
YAMAMOTO & VELKOFF, 1981 és LEONARD et al., 1982 és 1983 munkáját), vagy a gáz-
áramlás sebességterét kívánták LDA-val mérni villamos erőtérben, de amiatt, hogy a 
villamos erőtérben az LDA számára szükséges áramlást követő részecskék is feltöltődnek 
és főleg a koronaelektródok környezetéből nagyon gyorsan kivándorolnak, így az LDA 
mérések elvégzése, az eredmények feldolgozása és a korrigálása is rendkívül nehézkes 
(lásd pl. KALLIO & STOCK, 1992). 

Az áramlástanban sebességmérésre általánosan alkalmazott különböző kialakítású 
össznyomás szondák, a hődrótos sebességmérés vagy akár a lézer-optikai (pl. LDA, PIV) 
módszerek alkalmazásáról a fentiek alapján elmondható, hogy egyáltalán nem probléma-
mentes villamos erőtér jelenlétében. Egyrészt maga a mérőszonda (pl. a hagyományos 
PRANDTL-cső, vagy hődrót, vagy más szondaszár) áramlást zavaró jelenléte, de minden, a 
leválasztótérben jelen levő villamosan vezető tárgy a villamos erőteret, és így magát a mé-
rendő jelenséget, a gáz és a porszemcsék sebességterét torzítja. Továbbá a nagyfeszültségű 
villamos kisülés (koronajelenség) a sebességmérő szonda (pl. hődrót) által szolgáltatott se-
bességgel arányos villamos jelet is befolyásolhatja, amely korrigálása meglehetősen 
nehézkes (ld. KUMARAN et al,. 1983). 

Az alábbiakban tárgyalt publikációk mindegyike modell leválasztó berendezéseken 
végzett mérésekre vonatkozik. Három fő szempont szerint csoportosíthatjuk az 
elektrofilterbeli méréseket: a villamos erőtér jellemzőinek feltérképezése, a leválasztási 
hatásfok meghatározása vagy az áramlási tér (gáz vagy porszemcse sebességtér) mérése-e 
a kísérleti vizsgálatok célja. 
 
Villamos erőtér mérése 
Jelen értekezés keretein belül a szakirodalomban fellelhető villamos erőtér mérések publi-
kációval részletesen nem kívánunk foglalkozni, de meg kell említenünk, hogy a villamos 
erőteret módosító ion- és por-tértöltéses villamos erőtér villamos jellemzőinek (pl. korona-
elektród vagy gyűjtőelektród felületi áramsűrűség, villamos térerősség, ionszél) pontos 
mérése hasonlóan az áramlási térhez sok méréstechnikai nehézségbe ütközik. A villamos 
erőtér mérések szakirodalma kapcsán itt hivatkozunk KISS (2005) villamos erőtér modelle-
zésével foglalkozó értékezésére, továbbá az ICESP konferencia kiadványaiban megjelenő 
számos további cikkre, pl. HOULGREAVE & FOTHERGILL (1996) vagy PARK & KIM (1998). 
 
Leválasztási fok mérése 
A leválasztási fok mérések tekintetében a DEUTSCH (1922) féle elméleti összefüggés és an-
nak további módosított verziói számára elegendő volt csupán a belépő és kilépő 
koncentráció ismerete, nem követeltek meg nehézkes, a leválasztótér hosszmenti ill. ke-
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resztmetszetbeli porkoncentráció-eloszlás méréseket. Ilyen – egy hengeres kialakítású mo-
dell elektrofilter oldalfalán történő mintavételezéses – koncentráció-mérést mutat be pl. 
COGHE et al. (1987), amely a fali porkoncentráció hosszmenti eloszlásáról ad a szimulációs 
modellükkel jól egyező eredményeket. Később pl. SCHMIEDLE et al. (1995) tudósít egy 
modell elektrofilter belépő ill. kilépő keresztmetszetének egy-egy pontjában végzett lézer-
optikai elven működő porkoncentráció mérési sorozatról, mely során különböző fajlagos 
ellenállású porokra vonatkozó leválasztási fok változását mérték, viszont a leválasztó hosz-
sza menti vagy a keresztmetszetbeli porkoncentráció eloszlását nem vizsgálták. A 
leválasztási fok pl. izokinetikus mintavételezésen alapuló porkoncentráció-mérő szondával 
történő meghatározása (ld. KIM & LEE, 1999) az áramlást és villamos erőteret megzavaró 
hatása miatt és a villamosan töltött porszemcsék mintavételezése miatt talán még proble-
matikusabb, mint az áramlási sebesség mérése. Ezért – a hődrótos sebességmérésükhöz 
hasonlóan – SELF et al. (1984) csak jóval a leválasztótér után, a kilépő keresztmetszet után 
400mm távolságban tudtak porkoncentráció eloszlást mérni. Hasonló kilépő / belépő oldali 
koncentráció-eloszlás méréseket végzett KOCIK et al. (2005) a 0,5-8 mikronos mérettarto-
mányú áramlást követő részecsék esetében. ZHIBIN & GUOQUAN (1992) által kidolgozott 
modell a leválasztási hatásfok tekintetében figyelembe veszi a porszemcsék turbulens ke-
veredését. A modellt többfokozatú elektrofilteren tesztelték (ZHIBIN et al., 1993), de a 
validálás során szintén csak a fokozatok közötti térben történt mérések eredményeit hasz-
nálhatták fel (ZHIBIN & GUOQUAN, 1994). A legátfogóbb leválasztási fok vizsgálatot egy, 
az ipari elektrofilterek üzemét legjobban megközelítő négyutcás, 0,3 méter utcaszélességű, 
közel 10 méter hosszú és 4 méter magas modell leválasztón végezte BACCHIEGA et al. 
(2006). A belépő és kilépő keresztmetszetekben optikai elvű szondát, a leválasztótérben 
pedig izokinetikus mintavevő szondát alkalmaztak a porkoncentráció mérésére. Ezen kívül 
az egyes gyűjtőelektródok tömegének üzem közbeni mérése által a leválasztóutcákban le-
rakó porréteg időbeni változásának vizsgálatára is lehetőség volt. 
 
Áramlási tér mérése 
A villamos erőtér jellemzőire vonatkozó nagyszámú méréssel szemben az elektrosztatikus 
leválasztó technológia áramlástani vonatkozású alaposabb vizsgálata a megfelelő mérés-
technika hiányában sokáig elmaradt. A szakirodalom tanulmányozása során azt 
tapasztaljuk, hogy az 1980-as évek előtt az elektrofilterbeli áramlási tér mérésére kevés fi-
gyelmet fordítottak. Akkor a kísérleti vizsgálatok fő iránya még többnyire a valós 
berendezés belépő oldalán tapasztalt áramlási egyenetlenségekre korlátozódott. A poros 
gáz a leválasztó kamrába általában egy nagy nyílásszögű belépőoldali diffúzoron keresztül 
jut, amelyben bekövetkező leválás és így a kialakuló aszimmetrikus sebességprofil követ-
keztében a leválasztó egyenetlen terhelése miatt nincs kihasználva a teljes leválasztó 
elektród felület, így a leválasztási fok elmarad a tervezettől. A diffúzor belső kialakításá-
nak áttervezésével (perforált lemezek, osztott diffúzor alkalmazásával) viszont igen jó, 
egyenletes belépő sebességprofilt lehet elérni, ahogy ezt PRANDTL-csöves sebességmérési 
sorozattal kísérletileg pl. PRESZLER & LAJOS (1972) vizsgálta. Megállapítják – a kis sebes-
ségű tartományokban már pontatlan, illetve a visszaáramlásos levált zónákban nem 
alkalmazható méréstechnika hátrányainak tudatában –, hogy a belépő sebességprofil 
egyenletességének meghatározását célzó hosszadalmas modellmérésekre a PRANDTL-cső 
használata praktikusabb, mint a hődrót anemométer, amennyiben a teljes keresztmetszet-
ben, sok pontból álló mérési sorozatokat kell elvégezni többféle geometriai kialakítás 
esetére. A turbulens áramlás jellemzőinek mérésére a fenti hagyományos össznyomás 
szondák már alkalmatlanok, továbbá a villamos erőtérben való használatuk sem megoldha-
tó, mind a villamos erőteret, mind az áramlási teret zavaró hatásuk miatt. 
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Turbulens áramlások mérésére a hődrót anemométer, vagy a korszerű lézer-optikai 
méréstechnikák (lézer Doppler anemométer /LDA/, vagy kétfázisú áramlásban a szemcse-
átmérő meghatározását is lehetővé tevő fázis Doppler anemométer /PDA/) alkalmasak. Az 
utóbbi évtizedben kifejlesztett legkorszerűbb áramlási méréstechnikák közül pedig a 
Particle Image Velocimetry /PIV/, és a Particle Tracking Velocimetry and Sizing /PTV(S)/ 
méréstechnikákat kell megemlítenünk, melyeket manapság egyre szélesebb körben alkal-
mazhatunk egy- ill. kétfázisú áramlások mérésére. 

Az elektrofilterbeli áramlásmérésekkel foglalkozó legfontosabb szakirodalmak ösz-
szefoglalása található az alábbi 2.2 táblázatban. Az alkalmazott méréstechnikai 
módszerek és adatkorrekciós technikák előnyeit és hátrányait sorba véve megmutathatjuk a 
mért adatok félremagyarázása által elkövetett hibákat is. A publikált elektrofilter méréseket 
e szempontok alapján értékeljük a következőkben. 
 
2.2 Táblázat: Elektrofilterbeli áramlási sebességmérés kísérleti vizsgálatok összefoglaló táblázata 

 Hődrótos 
sebességmérés 

Lézer Doppler 
Anemometria PIV Áramlás 

láthatóvátétel 
IRODALOM 1979 ÷ 2007  dp  [µm]   

Masuda et al. (1979)  1.6   
Yamamoto & Velkoff (1981) ■   SCH + F 
Thomsen et al. (1982)  2 ÷ 5   
Leonard et al. (1982, 1983) ■ 3.5, 4  SCH + F 
Kumaran et al. (1983) ■    
Stock & Fadeff (1983)  n.a.   
Taillet (1984)  0.5   
Coventry & Hughes (1984)  <1, 30   
Shimoda et al. (1984)  7   
Self et al. (1984) ■    
Larsen & Christensen (1987, 1988)  2÷5   
Davidson & Shaughnessy (1986) ■ (hőfilm)    
Davidson & McKinney (1989) ■ (hőfilm)   lézersík + F +V 
Kallio & Stock (1990, 1992)  0.3 ÷ 10.8  lézersík + F 
Riehle (1992, 1996)  1.4  fénysík + F 
Halldin et al. (1996)  1  lézersík + F 
Schmid & Umhauer (1996)    DPH + CCD 
Park & Kim (1998, 2000)  4.5  lézersík + F 
Böttner (2001, 2002, 2003)  5   
Parasram & Taylor (2001)  5   
Parasram (2001)  5 ■ lézersík + CCD 
Jędrusik et al. (2001)    lézersík + F 
Mizeraczyk et al. (2001, 2003a, 2003b)   ■ lézersík + V 
Kanazawa et al. (2002)    LIF + CCD 
Ullum (2003), Ullum et al. (2002, 2004)  0.41, 1.75 ■  
Coghe et al. (2003) ■    
Béquin et al. (2003)  n.a.   
Ohyama & Fukumoto (2004)    fénysík + CCD 
Larsen et al. (2004)   ■  
Podliński et al. (2005, 2006a, 2006b)   ■  
Jelen értekezés (2007) Ph.D.  1.5  lézersík + F 

 
JELMAGYARÁZAT          SCH: Schlieren-technika   DPH: Double-Pulse Holography   LIF: Laser-Induced Fluorescence      n.a.: nincs adat 

F: fénykép                          V: videófelvétel                     CCD: digitális kamera                                                   . 

 
Látható, hogy az 1980-as évek kezdetére nyúlik vissza az első elektrofilterbeli hődrót 
anemométeres mérés (YAMAMOTO & VELKOFF, 1981). Alkalmazása egyidejű a lézer-
optikai méréstechnikák gyors fejlődésének kezdetével, és első elektrofilterbeli alkalmazá-
sával (MASUDA et al., 1979). A 2.2 táblázatból láthatjuk, hogy elismerve a hődrót 
anemométer villamos erőtérbeli alkalmazásának kikerülhetetlen nehézségeit (KUMARAN et 
al., 1983), a lézer Doppler anemométer (LDA) alkalmazások az 1980-as évek végére szinte 
teljesen felváltották a hődrótos méréseket. A témabeli mérések többségét így az LDA mé-
rések teszik ki, melyek nagy része áramlás láthatóvátételi vizsgálatokkal is együttjárt. A 
főleg lézersíkos áramlás láthatóvá tételi vizsgálatokat bemutató publikációkat a portransz-
port megismerésében betöltött fontos szerepük miatt a 2.2 táblázat negyedik, külön 
oszlopában soroljuk fel. A 2001-ben publikált első elektrofilterbeli PIV mérés (PARASRAM, 
2001) után napjainkban a PIV méréstechnika alkalmazásai a jellemzőek (pl. MIZERACZYK 
et al., 2001; ULLUM, 2003; vagy PODLIŃSKI et al., 2005). 
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2.4.1 Áramlás láthatóvátételi vizsgálatok 
Mint minden kísérleti vizsgálat során, de a villamos erőtér jelenléte miatt az 
elektrofilterbeli mérések kapcsán még inkább igaz az, hogy még a mérések megkezdése 
előtt a mérendő fizikai jelenség elméleti ismerete mellett annak áramlás láthatóvátétellel 
való kvalitatív tanulmányozása is célszerű ahhoz, hogy az alkalmazandó méréstechnikát 
kiválasszuk és a mérési módszer áramlást megzavaró tulajdonságait vizuális tapasztalatok 
alapján is értékeljük. A mérendő áramlási jelenség fontos részleteire derülhet így fény, me-
lyeket a mért adatok kiértékelésénél illetve a numerikus szimulációnál is figyelembe 
tudunk majd venni. 
 
Schlieren-technika 
A 2.2 táblázatban felsorolt áramlás láthatóvátételi vizsgálatokról publikáló szerzők a közül 
legkorábbi YAMAMOTO & VELKOFF (1981) munkája, melyben a SCHLIEREN-technikát al-
kalmazzák az áramló közeg vizualizációjára egy, ill. két koronaelektródos 
konfigurációban. A szerzők vizsgálatok sorozatát végezték el különböző nagyságú korona-
feszültség és áramlási sebességek esetén úgy, hogy a leválasztó utca előtt elhelyezett két 
vékony fűtőszál mögött az áramló közegben két magasabb hőmérsékletű, így eltérő sűrű-
ségű csóvát hoztak létre, amelyek áramképe az eltérő fénytörési mutatója miatt a 
SCHLIEREN-technikával kimutatható volt, ld. a 2.1 ábrán bemutatott mérési vázlatot. 
 

 
 

       
 a b c 
2.1 ábra Áramlás láthatóvátételi felvételek SCHLIEREN-technika alkalmazásával. Egy koronaelektród kör-
nyezetét mutatja az ábra, (a): villamos erőtér mentes esetben, 0.23m/s főgázáramlási sebesség mellett; (b): 
villamos erőtérrel (4.17kV) és 0.61m/s főgázáramlási sebesség ill. (c): villamos erőtérrel (4.17kV) és 0.31m/s 
főgázáramlási sebesség mellett. (YAMAMOTO & VELKOFF, 1981) 
 
Mivel a lézersíkos eljárással ellentétben itt nincs szükség áramlást követő részecskékre, 
elmondható, hogy az elektrofilterbeli elektrohidrodinamikus áramlási tér, tehát a szállító 
közeg áramlási terének jellemzésére a SCHLIEREN-technika lenne egyedülállóan a legal-
kalmasabb, viszont nagy hátránya, hogy a közegben sűrűségváltozást létrehozó fűtőszálak 
számától és a létrehozott felhajtóerőtől függ az áramkép részletezettsége. A SCHLIEREN-
technika alapvetően főleg lökéshullámokat (nagy sűrűség gradienseket) tartalmazó áramlá-
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sok megjelenítésére alkalmas, így ebben az esetben joggal bírálhatóak a mai szemmel szin-
te értékelhetetlennek tűnő felvételek, amelyek a kb. 250mm széles elektrofilter egyik 
félutcájának elején elhelyezett 2 fűtőszál egyenként 25mm széles meleg csóvájának áram-
képét mutatják, lásd a 2.1 ábra fényképfelvételeit. A felvételek nem teszik lehetővé az 
elektrohidrodinamikus áramkép részletes vizsgálatát, viszont a viszonylag egyszerű felépí-
tésű kísérleti vizsgálataikkal először tették láthatóvá az EHD áramlási teret. 
 

Ehhez hasonló eredményeket kapott később egy koronaelektródos felépítésű modell 
esetében a szintén SCHLIEREN-technikát alkalmazó LEONARD et al. (1983) is. Az áramló 
közegben az eltérő hőmérsékletű csóvák ill. a fűtőszálak által (sűrűségkülönbség miatt fel-
hajtóerőből eredő szekuder áramlások, ill. a huzalrács áramlási nyoma miatt) bevitt zavarás  
mértékéről vagy vizsgálatáról a szerzők nem tesznek említést. A SCHLIEREN-technikával 
készített fotók mellett LEONARD et al. (1983) egy több koronaelektródos modell leválasztó 
utca hosszmenti turbulencia változásának vizsgálatára olajköd vizualizációt is alkalmazott, 
melyet vékony ellenálláshuzal-hálóra felvitt olajfilm elpárologtatásával hozott létre. Áram-
lás láthatóvátételi vizsgálatai alapján levonható legfontosabb következtetéseként 
megállapítja, hogy megfigyelései szerint a korona kisülés által keltett szekuder áramlások-
nak tulajdonított turbulencia növekmény tipikus elektrofilter üzemi paraméterek esetén 
elhanyagolható a belépő keresztmetszet előtti és a leválasztó utcában lévő belső szerkezeti 
elemek által okozott turbulencia növekményhez képest. 
 
Fény- és lézersíkos áramlás láthatóvátétel 
Első lézersíkos áramlás láthatóvátételi vizsgálatokról tesz említést DAVIDSON & 
MCKINNEY (1989), azonban fényképfelvételeik kiértékelhetetlensége miatt inkább filmre 
vették a tüskés síklap koronaelektródos leválasztó modellen végzett kísérleti vizsgálataikat, 
így – amellett, hogy megemlítik a villamos erőtér növelésével bekövetkező egyre nagyobb 
mértékű turbulens keveredésről tett megfigyeléseiket – áramlás láthatóvá tételi eredménye-
ikről sajnos nem közölnek felvételeket. Ismeretlen továbbá az is, hogy milyen fényszóró 
részecskéket alkalmaztak vizsgálataikhoz. 

KALLIO & STOCK (1990, 1992) olajködöt alkalmazó lézersíkos láthatóvátételi vizsgá-
latai főleg a pozitív és negatív polaritású korona kisülés okozta különbségekre 
vonatkoztak. Annak ellenére, hogy a cikkekben közölt LDA vizsgálataik kapcsán megem-
lítik, hogy a villamos erőtérbe juttatott áramlást követő részecskékre nem bizonyított, hogy 
a gázáramlás sebességterét reprezentálják, kritika nélkül vonnak le következtetéseket az 
ugyanazon olajköd részecskékkel végzett áramlás láthatóvá tételi vizsgálataikból. Így nem 
vizsgálják, hogy a lézersíkos láthatóvátétellel felvett olajköd mozgás mennyiben felel meg 
az elektrohidrodinamikus gázáramlás áramvonalainak. Ezért a 0÷2 m/s sebességtarto-
mányban végzett méréseik során tapasztaltak – miszerint a kb. 0,7 m/s alatti és feletti 
áramlási sebességtartományokban a különböző polaritású korona kisülés eltérő hatással 
van a leválasztó utcában kialakuló hosszmenti örvényekre – csak fenntartásokkal fogadha-
tók el. 

RIEHLE (1992) reflektor által létrehozott fénysíkkal bevilágított olajköd részecskék 
áramlásáról készített jó minőségű fényképfelvételeket a leválasztó utcában. A különböző 
expozíciós idővel rögzített fotókon (2.2 ábra) jól látható a gyűjtőelektród felé mozgó olaj-
köd felhő pillanatnyi helyzete 1/500s záridő mellett, illetve 1/30s záridő esetén pedig egy 
időátlagolt áramkép adódik. További lézersíkos áramlás láthatóvátételi vizsgálatokról szá-
mol be még HALLDIN et al. (1996), de a LDA méréseikről közölt publikációjukban nem 
található a vizualizációról bővebb leírás vagy a porszemcse fázis mozgásának láthatóvá té-
teléről készült felvétel.  
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a        b 

2.2 ábra Áramlás láthatóvátétel olajköddel. Balról jobbra áramló közeg 1.0m/s főgázáramlási sebesség és 
U=-40kV koronafeszültség esetén (a) 1/500s illetve (b) 1/30s expozíciós idővel készült fényképfelvételeken. 
(RIEHLE 1992) 
 
PARK & KIM (1998, 2000) lézersíkos áramlás láthatóvátételi vizsgálatainak célja a külön-
böző koronafeszültség esetén létrejövő ionszél hatására az alábbi 2.3 ábrán látható profilos 
gyűjtőelektród üregében a levált zóna áramlási szerkezetének vizsgálata volt. A három kü-
lönböző (0.25, 0.5 és 1.0 m/s) főgázáramlási sebesség és négyféle (0, 7.5, 10, 15 kV) 
koronafeszültség mellett a fali üregbe már kijutó, a főgázáramból leválasztódott porszem-
csék visszakeveredését befolyásoló tényezők vizsgálatát célozták meg. 
 

     

     

     

     
a     b     c 

2.3 ábra Áramlás láthatóvátétel olajköddel. Lézersíkos felvételek, főgázáramlás balról jobbra: (a) 0.25m/s, 
(b) 0.5m/s  és (c) 1.0m/s  áramlási sebességek esetén, négy különböző (a képek sorrendjében fentről lefelé ha-
ladva) U=0, 7.5, 10 és 15 kV koronafeszültség mellett. (PARK & KIM, 2000) 
 
Szintén lézersíkos felvételek készítésével négy eltérő kialakítású tüskés koronaelektród kí-
sérleti vizsgálatáról számol be JĘDRUSIK et al. (2001). Szándékuk szerint a koronaelektród 
kialakítás és a porszemcse kivándorlási sebessége ( w ) közötti összefüggést vizsgálták 
áramlás láthatóvátétellel úgy, hogy 40÷160 mµ  mérettartományú, de csupán három frakci-
óba szitált por vándorlási sebességét lézersíkos fényképfelvétel-sorozatok segítségével 
határozták meg. A változó (U=20, 25 és 30 kV) nagyságú koronafeszültség és eltérő koro-
naelektród kialakítások mellett meghatározott porszemcse vándorlási sebességek közötti 
eltéréseket kimutatták ugyan, de a széles (40÷63 mµ , 63÷100 mµ , 100÷160 mµ ) szemcse-
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méret-tartományok és a publikációjukban nem közölt fényképfelvételeik elismert kiértéke-
lési bizonytalansága miatt eredményeik pontossága kérdéses. Mindenesetre a tüskés 
kialakítás miatti fokozott mértékű ionszél a porszemcse kivándorlási sebességét helyileg 
növelő hatását az áramlás láthatóvátétellel kvalitatíve igazolták. 

A fény- illetve lézersíkos áramlás láthatóvátételi vizsgálatok közé tartozik SCHMID & 
UMHAUER (1996) által alkalmazott speciális impulzusüzemű lézeres holográfiai eljárás 
(DPH1). Ez valójában már a Particle Image Velocimetry (PIV) módszer egyik korai „ma-
nuális” változatának tekinthető. Az elektrofilterbeli pormozgás láthatóvá tételére 
alkalmazott módszer lényege az, hogy egy impulzusüzemű He-Ne lézerforrás két egymást 
40÷100 sµ  időközzel követő felvillanásával a lézersík által bevilágított mérőtérben lévő a 
fényszóró részecskéknek használt 20 mµ  átmérőjű üveggömb részecskékről szétszórt fény 
a hologram lapra jut, amelyről CCD kamerával gyors egymásutánban felvételeket készí-
tünk. A felvételpárok igen nehézkes, manuálisan történő kiértékelésével egy adott területen 
lévő részecskék elmozdulás vektora kapható meg (ld. 2.4 ábra), illetve a szerzők a felvéte-
lek alapján a darabszám szerinti koncentrációt is meghatározták. 
 

 
2.4 ábra Sebességvektor mező DPH (Double-Pulse Holography) módszerrel végzett 

áramlás láthatóvátételi felvételek alapján (SCHMID & UMHAUER, 1996) 
 
A szerzők a fenti 2.4 ábra vektormezőjén kívül bemutatnak egy számítási módszert is, 
amellyel a DPH láthatóvátétellel kapott részecske sebesség és a DEUTSCH-féle modellel ki-
számítható elméleti vándorlási sebesség ( thw ) ismeretében egy működő elektrofilterben 
más módszerrel nem mérhető ionszél sebessége számítható, de közlik, hogy az eredményül 
kapott „néhány 10cm/s” értékre becsültnél pontosabban a DPH módszer kiértékelési bi-
zonytalanságai miatt az nem határozható meg. Így e láthatóvátételi technika a benne rejlő 
mérési bizonytalanságok miatt a szerzők értékelése szerint is inkább a leválasztóban áram-
ló részecskék sebességterének „kvalitatív láthatóvátételére” bizonyult alkalmasnak, 
mintsem a porszemcsék sebességének pontos meghatározására. Mivel eddig ilyen részle-
tességű sebességtérkép felvétel nem állt rendelkezésre, azt a PIV kifejlesztése előtti értékes 
publikációk közé sorolhatjuk. 

Mivel az áramlás láthatóvátételére a lézersík a legalkalmasabb, az utóbbi néhány év-
ben a PIV méréstechnika rohamos fejlődésével egyre jobb minőségű felvételek készültek 
az elektrofilter áramlási teréről. A PIV méréstechnikához szükséges nagyteljesítményű lé-
zerek segítségével létrehozott intenzív, kb. 1÷2 mm vastag lézer fénysík önmagában is 
kiválóan alkalmas az elektrofilterbeli áramlás láthatóvátételére, amellett, hogy a PIV tech-
nikával abból majd részletes 2D áramképet nyerhetünk. A 2.2 táblázatban látható, hogy a 

                                                 
1 DPH (Double-Pulse Holography): impulzusüzemű lézeres holográfiai eljárás 
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PIV elektrofilterbeli alkalmazásáról az első publikációk 2001-ben születtek (PARASRAM, 
2001, MIZERACZYK et al,. 2001). A rendelkezésre álló nagyteljesítményű lézerek kiváló 
adottságait kihasználva a PIV méréseket végzők publikáltak először megfelelő minőségű 
áramlás láthatóvátételi felvételeket a nyugvó közegben villamos erőtér hatására a korona-
elektródok környezetéből elmozduló részecskékről, ld. 2.5 ábra felvételeit (MIZERACZYK 
et al., 2003a) pozitív ill. negatív polaritású korona feszültség esetekre. A 2.5 ábrán bemuta-
tott cigarettafüst részecskékkel telített elektrofilter utca CuBr lézerrel megvilágított 
láthatóvátételi felvételsorozatain jól megfigyelhető a különböző polaritású koronakisülések 
közötti szerkezeti különbség: a baloldai képeken a pozitív korona szabályosabb, egyenletes 
kisülési zónájával szemben a jobboldali felvételeken a negatív polaritás esetén időben és 
térben szabálytalanabb eloszlású korona kisülés hatására kialakuló szabálytalan porfázis 
elmozdulás látható, amely utóbbi azonban azonos nagyságú koronafeszültség esetén jobb 
leválasztási hatásfokot mutat. Ugyanazon szerzők által publikált következő – már nem 
nyugvó közegben készült – lézersíkos felvételek (2.6 ábra MIZERACZYK et al., 2003b) 
alapján egyrészt a koronaelektródok áramlási nyomának jelentősége is nyilvánvaló, más-
részt részleteiben is látható, hogy a pozitív/negatív polaritások esetén olyan eltérő fizikai 
jellegzetességet mutat a koronakisülés, amely az áramlási nyom szerkezetére is kihat. 
 

      
a        b 

2.5 ábra Lézersíkos áramlás láthatóvátételi felvételek főgázáramlás nélküli esetben, nyugvó levegőben, a ko-
rona feszültség bekapcsolásától számítva t=0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 és 1.2s időpillanatokban rögzített felvételek 
fentről lefelé haladva, 25kV nagyságú, de különböző (a) pozitív és (b) negatív polaritású korona feszültség 
esetén. (MIZERACZYK et al., 2003a) 
 

   
a        b 

2.6 ábra Lézersíkos áramlás láthatóvátételi felvételek az első koronaelektród környezetében 0.6m/s értékű 
főgázáramlási sebesség esetén, jelen esetben 24kV nagyságú, de különböző (a) pozitív és (b) negatív polaritá-
sú korona feszültség esetén. (MIZERACZYK et al., 2003b) 
 



 

 25

Bár e publikációkban közölt összes láthatóvátételi vizsgálat és PIV mérés igen kis (0.14 
vagy 0.6 m/s) főgázáramlási sebességekre vonatkozik, amelyet a szerzők nyilván a PIV 
méréstechnikai és kiértékelési nehézségei miatt kényszerültek alacsonyan tartani, az első 
PIV alkalmazások és a minőségi láthatóvátételi felvételek miatt ezek is a téma igen fontos 
publikációi közé tartoznak. 

A lézersíkos felvételeinek kiértékelésére J. MIZERACZYK a DANTEC rendszerű mérő-
berendezéshez rendelkezésre álló, míg N.T. PARASRAM egy saját fejlesztésű PIV 
adatfeldolgozó és kiértékelő szoftvert használt, ld. PARASRAM (2001). Munkája eddig a té-
mabeli legjobban dokumentált PIV mérési publikációnak számít. A PIV méréstechnikai és 
adatfeldolgozási / kiértékelési leírása mellett PARASRAM (2001) Al2O3 részecskék lézersí-
kos láthatóvátételi vizsgálatairól is részletesen beszámol. Ilyen irányú kutatásai főleg a 
falközeli áramlásra és a por lerakódás / visszakerülés vizsgálatára irányultak. Így az érté-
kes, átfogó munka ellenére viszont nem található említés a koronaelektródok körüli 
áramlási nyom sajátosságairól, az áramlási teret befolyásoló hatásáról. Ennek oka az, hogy 
a szerző numerikus szimulációjában (PARASRAM, 2001, ill. PARASRAM & TAYLOR, 2001) 
sem foglalkozik e problémával (ld. a modelleket összefoglaló 2.1 táblázatot), eltekint a ko-
ronaelektródok geometriai modellezésétől, így elhanyagol egy áramlástanilag fontos 
részletet. 

Míg a fenti vizsgálatok mind egyenáramú koronára vonatkoztak, a teljesség kedvéért 
megemlítjük, hogy pl. KANAZAWA et al. (2002) egy tűelektródról induló impulzusüzemű 
villamos kisülés időbeni lefutását vizsgálta LIF1 módszerrel, illetve OHYAMA & 
FUKUMOTO (2004) pedig a koronakisülés következtében létrejövő olajköd mozgás fázisha-
tárait tette láthatóvá, szintén az impulzusüzemű táplálás esetén.  
 
A fentiek alapján a láthatóvátételi vizsgálatokról elmondható, hogy az elektrofilterbeli 
áramlási jelenségek láthatóvátételi vizsgálatok segítségével történő részletes feltérképezése 
csupán a 80-as évek végétől vált igazán lehetővé a lézer-optikai méréstechnikák gyors fej-
lődésének következtében, de csak a napjainkban egyre szélesebb körben alkalmazott PIV 
technikai adottságai nyitottak új lehetőségeket a villamos erőtérben mozgó porszemcsék 
áramlási részleteinek kvalitatív megismerése, láthatóvátétele terén. Azonban a leválasztási 
folyamat kvantitatív megismerésére, részletes sebességmező mérésekre már jóval korábban 
is igény mutatkozott. A 2.2 táblázatban összefoglalt mérési szakirodalmat a következőkben 
a hődrótos sebességmérés, az LDA és PIV méréseket közlő publikációkra csoportosítva te-
kintjük át. 
 
2.4.2 Hődrótos sebességmérés 
A turbulens áramlások mérésére kiválóan alkalmas hődrótos sebességmérés elve azon az 
egyszerű villamos és áramlási jelenségen alapul, hogy a villamosan fűtött vékony fémszál-
ról a hő a környező áramló közegbe konvekció útján, a hődrót fém villáján pedig 
hővezetéssel adódik át. Az állandó hőmérsékleten tartott hődrót (amelynél a fűtés és a 
hőleadás megegyezik) villamosan szabályzott fűtése és az áramlási sebesség között kalib-
ráció útján kapunk összefüggést. A turbulens áramlás egy, de akár két vagy három 
sebességkomponensének mérésére is alkalmas hődrót szonda így kalibráció és megfelelő 
korrekciók után szokásos áramlási jelenségek esetében nagy biztonsággal használható (ld. 
például NIZAMIS et al., 1999b). Azonban az elektrofilter utca turbulens áramlási terének 
feltérképezésében a hődrót használatának nehézségeit egyrészt a hődrót és a fém tartóvilla 
villamos vezetőképessége jelentik, mivel jelenlétükben a villamos erőtér erővonalai torzul-

                                                 
1 LIF (Laser-Induced Fluorescence): áramlás láthatóvátétel lézerfény által gerjesztett fluoreszcens anyaggal 
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nak, így a mérőpont környéki villamos erőtér tekintetében már nem beszélhetünk a méren-
dő jelenséget nem megzavaró méréstechnikáról. Másrészt a kis lekerekítási sugarú hődrót 
villáin keletkező parányi koronakisülések következtében létrejövő villamos szél torzítja a 
mérőpont környéki áramlási teret, amely a hődrót által érzékelt villamos jelben, és ezáltal 
az eredményül kapott áramlási sebességben okoz eltérést. Továbbá, mivel az általában 5÷9 
mikron átmérőjű hődrót szál rendkívül érzékeny az áramló közegben lévő szennyezőkre (a 
hődrót szál szakadása miatt), csak tiszta gáz turbulens áramlásának mérésére alkalmazható, 
azaz az elektrofilterbeli portartalmú gázáramlás mérésére a hődrótos sebességmérés a 
hődrót szál gyors tönkremenetele (szálszakadás) miatt nem alkalmas. 

Ahogy az a 2.2 táblázatban látható, a fentiek miatt meglehetősen korlátozott számú 
hődrót sebességmérés publikáció született az elektrofilter témában: nem több, mint 7 olyan 
cikk vált ismertté, amely ilyen mérésekről számol be, közülük hatot 1980 és 1990 között 
publikáltak. Az elektrofilterekkel foglalkozó kutatók által legtöbbet idézett publikációk 
LEONARD et al. (1983) és YAMAMOTO & VELKOFF (1981) munkái. Utóbbi tiszta gázáram-
lásban egy illetve két koronaelektródos felépítésű modell elektrofilterben mért hődróttal, 
de a láthatóvátételi vizsgálatai és elektrohidrodinamikus áramlás numerikus szimulációja 
miatt sokszor idézett publikációban a hődrót méréseiről részletek nem találhatók azon kí-
vül, hogy megemlíti, hogy azt főleg az elektrofilter utca után használta az áramlási 
sebesség beállítás pontos mérésére, ld. YAMAMOTO & VELKOFF (1981). 

A Stanford University (USA) elektrofilterekkel foglalkozó híres kutatócsoportja által 
végzett elméleti, kísérleti és numerikus szimulációs vizsgálatok (ld. LEONARD et al., 1980, 
1982, 1983; vagy később SELF et al., 1984) hődrótos sebességmérésekkel kapcsolatos kí-
sérleti eredményeit foglalja össze LEONARD et al. (1983), amely alapján nyilvánvalóvá 
váltak a villamos erőtérbe helyezett hődrót szonda hibás mérési ereményei. A fenti kutató-
csoport vizsgálatait összegezve KUMARAN et al. (1983) tesz először említést a villamos 
erőtérbe helyezett hődrót szonda mérések problematikájáról. Megállapítja, hogy bár por-
szemcse mentes esetben az elektrofilter utca turbulens gázáramlásának vizsgálatára 
kiválóan alkalmas lenne a hődrótos sebességmérés, kísérleteikkel igazoltan az elektrofilter 
utcán belüli villamos erőtérben az nem alkalmazható a mért jel jelentős torzulása miatt. 
Kényszerű megoldásként meghatározták azt a minimális távolságot az utca előtt és után, 
amely távolságban a villamos erőtérnek már elhanyagolható hatása van a mért jelre. Ez 
vizsgálataik szerint az utca előtt/után mért ~2c, azaz kb. egy koronaelektród osztásköznyi 
(ld. 2.7 ábra) távolságban a jel torzulása már elhanyagolható. A későbbiekben hivatkozott 
hődrótos sebességmérések is többnyire a KUMARAN et al. (1983) által javasolt mérési he-
lyeken, vagy azokon kívüli pozíciókban történtek (ld. 2.7 ábra).  

 

 
2.7 ábra Hődrótos sebességprofil mérési helyek az elektrofilter utca előtt és után 

 
Sajnos ebből az következik, hogy az elektrofilter utcán belüli áramlás jellegzetességeiről 
(pl. turbulens jellemzőkről) ilyen hődrótos mérések által nem kaphatunk pontos képet. Így, 
valamennyi hődrótos sebességmérést áttekintve, összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az 
eredményeikből levonható következtetéseket tekintve azok az elektrofiltert egy fekete do-

Korona elektródok

2c 

KUMARAN et al. (1983)

Gyűjtőelektródok 
~4.4c 

LEONARD et al. (1980, 1982, 1983), SELF et al. (1984)   és 

DAVIDSON & SHAUGHNESSY (1986)

~4.4c

~2.2c

DAVIDSON & MCKINNEY (1989)

~3c
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boznak tekintik, amely a belépő sebesség és turbulencia intenzitás profilt egy kilépő sebes-
ség és turbulencia intenzitás profillá alakítja. Ezek után meglepő, hogy az elektrofilter utca 
turbulens sebességterének vizsgálatakor ezen mérésekkel kapcsolatos publikációk (legin-
kább LEONARD et al., 1983 és SELF et al., 1984) máig a leggyakrabban hivatkozott 
irodalmak közé tartoznak. Továbbá, mivel ezen mérések a méréstechnika korlátai miatt 
csak tiszta gázáramlásra vonatkozhattak, e publikációk a porszemcse mozgásról sem ad-
hatnak információt. 

SELF et al. (1984) munkájában az elektrofilter utca első átfogó áramlástani elemzése 
található, de az áramlás turbulenciájára vontakozó megállapításaikat – mivel arra csak a 
fent említett, utca előtti és utáni mért sebességtér adatok álltak rendelkezésükre –, az 
elektrofilter utcabeli hődrót mérési eredmények hiányában nem tudták meggyőzően alátá-
masztani. Poros gáz áramlás esetében PITOT-csővel is végeztek sebességmérést, illetve 
izokinetikus mintavételezést is alkalmaztak a porkoncentráció profilok mérésre, de mind-
ezeket szintén csak az utca után, a villamos erőtér befolyásoló hatás tekintetében 
„biztonságos” ~4.4c távolságban. 

A turbulens sebességtér mind pontosabb vizsgálatának igénye azonban ezen kísérleti 
vizsgálatok alapján érthető. A koronaelektródokat tartalmazó elektrofilter utca után a por-
mentes tiszta gázáramlásban mértektől eltétő sebesség és turbulencia profilok, mint e 
mérések legfontosabb következtetései ráirányították a figyelmet az elektrofilter utca geo-
metriai kialakításának kérdéseire, illetve feltételezetten a koronakisülés következtében 
létrejövő villamos szél által indukált turbulencia változás elméleti és kísérleti vizsgálatára. 
Ez utóbbit célozta DAVIDSON & SHAUGHNESSY (1986) a hődrótnál kissé robusztusabb 
hőfilm szondás méréssorozata, amelynek folytatása DAVIDSON & MCKINNEY (1989) mun-
kájában található meg. Vizsgálataik szintén tiszta gázáramlásra és a 2.7 ábrán látható 
elektrofilter utca utáni ~2.2c illetve ~3c pozíciókra vonatkoztak. A SELF et al. (1984) által 
levont következtetésekhez hasonlóan DAVIDSON & SHAUGHNESSY (1986) és DAVIDSON & 
MCKINNEY (1989) is megerősíti azt, hogy az elektrofilter utca utáni turbulencia profil, a 
főgázáramlás sebessége, valamint a koronaelektród áramsűrűség és a villamos térerősség 
között összefüggés tapasztalható. Méréseik alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az 
elektrofilterbeli tiszta gázáramlás a villamos erőtérmentes esetben egy olyan határréteg-
áramlással közelíthető, amelyet az utcaközép koronaelektród sor áramlási nyoma is befo-
lyásol, azaz a falon fejlődő határrétegek és az utcaközép áramlási nyoma elegendő 
utcahossz esetén összeér, másrészt villamos erőtér esetén a villamos szél hatására 
elektrohidrodinamikus áramlás jön létre. Azonban a hődrótos méréstechnika korlátai miatt 
az elektrofilter utcán belüli áramlási tér mérése nélkül a tapasztalt turbulencia profil módo-
sulás eredete, valamint annak mértéke még kérdéses maradt. 

Megemlítjük még, hogy a hődrótos sebességmérést tiszta gázáramlás turbulens jel-
lemzőinek mérésére újabban is alkalmazták elektrofilter modell esetén, ld. COGHE et al. 
(2003), de szintén csupán tiszta gázáramlás és koronaelektród (így természetesen villamos 
erőtér) nélküli esetben. COGHE et al. (2003) az elektrofilter utca elé helyezett perforált le-
mezek utáni áramlási tér turbulencia profiljainak mérésénél alkalmazta a hődrót szondát, 
így eredményei a jelen vizsgálatok számára érdektelenek. 

A hődrótos, ill. hőfilmes sebességmérések összefoglalásaként megállapítható, hogy e 
téma jól ismert és legtöbbet idézett publikációi mind olyan mérésekből levonható követ-
keztetéseket tartalmaznak, melyek csupán az elektrofilter utca előtt vagy után mért 
eredményeken alapszanak. Annak ellenére, hogy a hődrótos mérések eredményei ráirányí-
tották a figyelmet a fali határréteg áramlás és a koronaelektród nyom, illetve a villamos 
szél által keltett szekunder áramlások jelentőségére (mivel az elektrofilterbeli áramképre 
egyetlen kilépő sebesség és turbulencia profilból is levonható némi következtetés), a villa-
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mos erőtérrel terhelt elektrofilter utcabeli áramlás jellegzetességeinek feltérképezése to-
vábbra is meghaladja a hődrótos sebességmérés korlátait. Így az elektrofilter utca 
sebességterének és turbulencia eloszlásának vizsgálatára a hődrótos sebességmérésnél az 
arra sok szempontból megfelelőbbnek bizonyuló lézer-optikai mérések eredményeinek át-
tekintésével folytatjuk. 
 
2.4.3 Lézer-optikai elvű méréstechnikák 
A 2.2 táblázatból látható, az elektrofilterekkel kapcsolatos lézer-optikai elvű méréstechni-
kai tapasztalatok – több mint 25 év publikációinak – nagy részét a lézer Doppler 
anemométeres mérések teszik ki, míg a PIV első alkalmazásainak eredményei csak az 
utóbbi 5 évben kerültek publikálásra. Mivel a lézer-optikai méréstechnika alapvető műkö-
dési elvei már jól ismertek, az ezzel kapcsolatos alábbi szakirodalmi összefoglalóban 
annak csak néhány alapvető paraméterével kapcsolatos megjegyzésre szorítkozunk, hiszen 
a speciális villamos erőtérben való sebességmérés e méréstechnika esetében is több ponton 
korlátokba ütközik. 
 
Áramlást nem megzavaró méréstechnika 
Mivel egyrészt az LDA esetében két lézernyaláb metszéspontjában definiált mérőtérfogat-
nak, másrész a PIV esetében pedig a lézersíknak az elektrofilter utcán belüli 
pozicionálásához elegendő mindössze az elektrofilter utca oldalfalán optikai hozzáférést 
(rendszerint üveg vagy plexi ablakot) biztosítani a mérőtérhez, így a lézer-optikai módsze-
rek legfőbb előnye a többi méréstechnikához képest abban mutatkozik meg, hogy az 
áramlást nem zavarja. Ezáltal a hődrótos sebességmérés alapvető problematikája – misze-
rint maga a szonda nem helyezhető az elektrofilter utcába az áramlási tér és villamos erőtér 
megzavarása nélkül – a lézer-optikai módszerek esetében az optikai hozzáférés biztosításá-
val már megoldottá vált. Ezen kívül abban is megmutatkozik a lézer-optikai módszer 
előnye a hődrótos sebességméréssel szemben, hogy nemcsak tiszta gázáramlás, hanem por-
tartalmú közeg áramlási sebességterének mérésére is sikerrel alkalmazható. 

Végezetül utalunk a lézer-optikai méréstechnika korábbi fejezetben tárgyalt előnyére 
is, miszerint a lézernyaláb optikai úton való lézersíkká alakítása új lehetőségeket nyitott az 
áramlás láthatóvátételi vizsgálatok számára is. 

 
Áramlást követő részecskék (seeding vagy tracer részecskék) 
A lézer-optikai módszer megfelelő alkalmazásához feltétlenül szükséges az áramlásba jut-
tatott fényszóró részecskék tulajdonságainak alapos ismerete. Különösen igaz ez olyan 
esetben, amikor az elektrofilter villamos erőterében mozgó tiszta gázáramlás (egyfázisú 
áramlás), vagy a portartalmú gázáramlás (kétfázisú áramlás) sebességterét kívánjuk lézer-
optikai elvű méréstechnika segítségével feltérképezni. 

A lézer-optikai méréstechnikákhoz szükséges részecskék egyrészt természetes mó-
don vannak jelen az áramló közegekben (természetes porok, szemcsék, ún. „parazita” 
részecskék formájában), azonban az esetek többségében a fényszóró részecskéket mester-
ségesen juttatjuk az áramlásba (ún. seeding). Azon túl, hogy kiválasztjuk és kontrollált 
módon az áramlásba juttatjuk az adott áramló közeghez –elpárolgási, tapadási vagy agglo-
merációs tulajdonságait tekintve – megfelelő sűrűségű, anyagú, összetételű, valamint az 
adott lézeres méréstechnikához megfelelő alakú, méretű (pontossabban méreteloszlású, 
koncentrációjú), illetve megfelelő fényszóró és -visszaverő képességű részecskéket, meg 
kell azt is vizsgálnunk ilyen esetekben, hogy azok áramlást követő tulajdonságukat tekint-
ve is megfelelőek-e a mérés céljának. 
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Az áramlásba juttatott részecskék áramlást követő tulajdonságára az elektrofilterek 
esetében a szokásosnál még nagyobb figyelmet kell fordítanunk, hiszen amellett, hogy 
ezen részecskék elengedhetetlenek a lézer-optikai mérések kivitelezéséhez, a villamos erő-
térben villamosan töltötté válnak. Így esetünkben a szó szerint vett áramlást követő 
tulajdonságukról már elvben nem is beszélhetünk, hiszen a villamos erőtérbe kerülő ré-
szecskék az elektrosztatikus erőhatás következtében a szállító közeghez képest 
elmozdulnak, az áramlásban a gázhoz képest relatív sebességgel rendelkeznek. A lézer-
optikai méréstechnikát alkalmazók (pl. TAILLET et al., 1984) rendszerint azzal a nem kel-
lően indokolt és helytelen feltételezéssel élnek, hogy a bejuttatott részecskéknek a 
legkisebb (legtöbbször a szubmikronos) mérettartományába eső szemcséi már elegendően 
kicsinyek ahhoz, hogy a súrlódási erőkhöz képest elhanyagolható a rájuk ható, a villamos 
erőtérből származó erő, azaz feltételezik, hogy a részecskék a gázzal együtt mozognak. 
Villamos erőtér mentes esetben ez nagy biztonsággal alkalmazható az LDA mérések ered-
ményeire, de villamos erőtér esetében is e feltételezést kihasználni már jelentős eltérések 
adódnak, ahogy azt pl. BÖTTNER (2002) is megállapítja. 

A porfázis-mentes, tiszta elektrohidrodinamikus (EHD) gázáramlás sebességterének 
LDA vagy más módszerekkel történő mérésére – a fent említett áramlásba juttatott ré-
szecskék villamos feltöltődési problematikája miatt – igen kevés kísérlet történt. A 
témában egyedülálló publikációként mindössze DISSELNKÖTTER & BÄRNER (1987) munká-
ja ismert, melyben a fényszórás és detektálás elvén működő lézer-optikai méréstechnikák 
kapcsán vizsgálják az EHD áramlások vizsgálatára alkalmas, legmegfelelőbb tulajdonsá-
gokkal rendelkező áramlásba juttatható részecskéket. Igaz, nem gázközegben, hanem 
folyadékban (elektrolitban) vizsgálják az LDA mérésekhez szükséges áramlásba juttatott 
fényszóró részecskék viselkedését abból a célból, hogy meghatározzák az EHD áramlást 
legkevésbé zavaró, azt legjobban követő részecskéket, és a maximálisan alkalmazható vil-
lamos térerősséget. 

Igen átfogó kísérleti vizsgálataik eredményeképpen DISSELNKÖTTER & BÄRNER 
(1987) felállít egy szigorú követelményrendszert az EHD közegáramlás méréséhez alkal-
mazható tracer részecskékkel szemben, mely az alábbi 12 pontból áll. 

1) Fényelnyelési tulajdonságuk szempontjából kis, fényszórás tekintetében pedig nagy kü-
lönbség szükséges a közeg és a tracer részecskék között. 

2) A MIE-féle fényszórást elkerülendő a szubmikronos tracer részecske méret (2r<1µm) a 
kívánatos. 

3) Nem túl kisméretű tracer részecskék (2r>10nm) alkalmazása, hogy ne a BROWN-féle 
hőmozgás jele domináljon az LDA jel frekvencia-spektrumában. 

4) Gömb alakú tracer szemcsék, lehetőleg monodiszperz (vagy igen szűk méreteloszlású 
részecskékből álló) halmaz. 

5) A tehetetlenségi erőtér és a felhajtóerő hatását elkerülendő a tracer részecskék és a kö-
zeg azonos sűrűségű legyen. 

6) Kémiailag stabil részecske szuszpenzió, amely a közeg molekuláival nem lép kémiai re-
akcióba. 

7) Mechanikailag stabil szemcsék, amely tulajdonság egy esetleges széthullást megakadá-
lyozó stabilizátor alkalmazásával fokozható. 

8) Legyen beállítható a tracer részecske-halmaz koncentrációja, amely által a mérőtérfoga-
ton áthaladó fényszóró részecskék zajmentes jele biztosított, ill. az áramlást már 
zavaróan nagy térfogati arányú, azaz túl sűrű szuszpenzió elkerülhető. 

9) Villamosan szigetelő tracer részecskék (és az esetleges stabilizátor is). 
10) Ne jöjjön létre a tracer részecske villamos úton való feltöltődése ill. töltés leadása. 
11) Ne következzen be az esetleges hozzáadott stabilizátor ionizációja, vagy a nagy villa-

mos erőtér következtében létrejövő disszociációja. 
12) A tracer részecskék és a közeg megegyező dielektromos állandóval rendelkezzen, ezzel 

elkerülve az erősen inhomogén villamos erőtérben a töltésmegosztásból eredő erőhatá-
sokat. 
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DISSELNKÖTTER & BÄRNER (1987) vizsgálatai az LDA méréstechnikában leginkább hasz-
nálatos 32OAl  és 2TiO  részecskéket tartalmazó szuszpenziókra terjedtek ki. Az eleve igen 
gondosan megtisztított elektrolit oldatba bevitt, fent megfogalmazott követelményeket tel-
jesítő, speciálisan kezelt (olajsavval stabilizált) fenti fényszóró részecskék esetén azt 
tapasztalták, hogy az egészen cmkVE /17=  nagyságú térerősség értékig voltak használ-
hatók az elektrolit áramlási sebességének mérésére. Annak ellenére, hogy 
elektrofilterekben ennél jóval kisebb (esetünkben ennek mintegy harmada, kb. 

cmkVEátl /6. =  az átlagos villamos térerősség), DISSELNKÖTTER & BÄRNER (1987) kísér-
letei során meghatározott fenti követelmények szinte egyike sem tartható be, vagy nem 
teljesülnek az elektrofilterek hagyományos lézer Doppler anemométeres – 2.2 táblázatban 
felsorolt – mérései esetében, ahol azt EHD gázáramlás sebességterének mérésére kívánták 
azokat felhasználni. Továbbá, a fenti publikáció azért sem releváns a jelen esetben, mivel 
az elektrolitben és a gázáramlásban a koronakisülés által ionizált molekulák aránya egé-
szen eltérő (DISSELNKÖTTER & BÄRNER, 1987), így a tracer részecskék mozgását 
befolyásoló feltöltődés mechanizmusa is jelentősen eltér. Viszont a tracer részecskékre 
megfogalmazott igen szigorú követelményrendszer rámutat arra, hogy egy egyszerűbb 
(értsd villamos erőtér nélküli) kísérlet esetén is igen nagy nehézséget jelent a fényszóró ré-
szecskék helyes megválasztása és az LDA mérés kivitelezése. Munkájuk alapján 
kijelenthető, hogy a lézer-optikai méréstechnika esetében az EHD gázáramlás sebességte-
rének követésére alkalmazott seeding részecskék használata anyagukat, villamos 
tulajdonságukat és az alkalmazható maximális térerősséget illetően meglehetősen limitált. 

Fentiekből következően az elektrofilterbeli gázáramlás sebességterére vonatkozó 
LDA mérések közül csak a villamos erőtér mentes esetekben végzett LDA mérések ered-
ményei elfogadhatók, viszont azok az ipari alkalmazás (üzemi állapot vizsgálata) 
szempontjából csak csekély érdeklődésre tarthatnak igényt. 

Egy másik, újabb publikáció (BÉQUIN et al., 2003) is – már az elektrofilterbeli LDA 
méréshez igen hasonló kísérleti vizsgálatot bemutatva – mégjobban rávilágít az EHD gáz-
áramlási tér sebességmérési nehézségeire. BÉQUIN et al. (2003) a nyugvó levegőben 
villamos szél által indukált gázáramlás sebességterét kívánta mérni LDA-val, de a numeri-
kus szimulációjuk korlátai miatt csupán egy síklapra merőlegesen elhelyezett tű 
koronaelektród felépítésű egyszerű kísérleti berendezésen. Azonban a vizsgálataikhoz 
használt – publikációjukban nem közölt – ismeretlen méretű és eloszlású vízgőzből kon-
denzáció útján létrehozott vízcseppek feltöltődését és villamos kisülését tapasztalták. A 
berendezés seeding részecskék bejuttatása előtti ill. utáni feszültség-áramerősség karakte-
risztikájának megváltozása is kimérhető volt (erre pl. FUJISHIMA et al. (2004) cikkében 
mérési eredményeket is bemutat). Így nem meglepő, hogy a koronaelektród körüli LDA-
val mért és – a villamos karakterisztika megváltozását okozó tértöltések elhanyagolásával 
– számított sebességprofilok igen eltérőek. BÉQUIN et al. (2003) a kísérleteikből levonható 
számunkra fontos következtetésként említik meg, hogy az általuk vizsgálni kívánt villamos 
szél sebességtere helyett így csupán a bejuttatott vízcseppek sebességterére kaptak mérési 
eredményeket, amelyek a cseppekre ható  elektrosztatikus erő miatt már valójában nem te-
kinthetők a villamos szél által indukált gázáramlás sebességterének. 

Látható, hogy a minden szempontot kielégítő, az áramlást tökéletesen követő 
részecsék problematikája megkerülhetetlen az elektrofilterbeli EHD áramlás mérésénél. 
Emiatt egyik lézer-optikai módszer sem használható a villamos erőtérben áramló gáz se-
bességének mérésére. Más szóval, a seeding részecskék mért sebességjele sem egyfázisú, 
sem kétfázisú áramlás esetén nem feleltethető meg a gázáramlás sebességének villamos 
erőtér jelenlétében. Ezt kiküszöbölendő született néhány korrekciós számítási módszer (pl. 
KALLIO & STOCK, 1992, SCHMID & UMHAUER, 1996, vagy BÖTTNER, 2002), melyet az 
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LDA adatokra alkalmazva a gázsebességre, vagy az ionszél sebességére nyerhetünk közelí-
tő értéket, de a szerzők megfogalmazása szerint ezek csak közelítő becslések, amelyek az 
EHD gázáramlás ma még nem megoldott tényleges fizikai modellezését nem helyettesítik. 

 
Lézer Doppler sebességmérés /LDA/ 
A mérések paramétereinek részletes felsorolását és leírását nélkülözve a 2.2 táblázatban 
csupán az LDA mérésekhez használt áramlást követő részecskék jellemző átmérőjét ( pd ) 
adjuk meg, további összefoglaló a táblázatban szereplő mérések egy részének fontosabb 
paramétereiről megtalálható PARASRAM (2001) publikációjában. A 2.8 ábrán pedig a főbb 
LDA mérések elektrofilter utcabeli pozícióit, a mért profilok elhelyezkedését mutatjuk be. 
 

 
2.8 ábra LDA sebességmérési helyek az elektrofilter utcában 

 
Az elektrofilter sebességterének lézer Doppler anemométerrel történő mérésére az első kí-
sérleteket MASUDA et al. (1979), THOMSEN et al. (1982), LEONARD et al. (1983), STOCK & 
FADEFF (1983) és TAILLET et al. (1984) munkáiból ismerhetjük. MASUDA et al. (1979) 
munkáján kívül a fenti korai publikációk többnyire a mért sebességgel arányos fényintenzi-
tás-szint villamos jelfeldolgozásának részleteire és kiértékelésének elemzésére 
szorítkoztak. Így például STOCK & FADEFF (1983) munkája az egykomponensű LDA 
irányérzékenységi hibájának elemzésére korlátozódik, illetve az elektrofilterbeli mérések 
során a mintavételezési hibát kiküszöbölendő a megfelelő mintavételezési frekvenciát és az 
LDA fényimpulzus-jelek elegendő számát vizsgálták. Közülük még az utóbbi (TAILLET et 
al., 1984) munkája kapcsán említjük meg, hogy a villamos szél sebességterének mérése 
céljából a sokelektródos valós elektrofilter utca modellezése helyett egy, a földelt síklapok 
előtt elhelyezett huzal ill. tűelektródot használtak. A két sílap közötti szimmetriasíkban 
végzett LDA mérései során 0.5±0.3µm méretű aeroszol részecskék mozognak. Publikáció-
jukban nem sebesség vagy turbulencia profilt közölnek, hanem egy-egy pontban mért 
sebesség értékeket hasonlítanak össze villamos erőtérrel ill. erőtér mentes esetekben. 

A legjobb példa a seeding részecskék mért sebességjelének félremagyarázására 
COVENTRY & HUGHES (1984) kísérleti munkája. Az LDA mérésekhez kétféle részecskéket 
használtak: általuk megcélzottan a gázáramlás követésére DOP (dioctyl phthalate) elpáro-
logtatásával és kondenzációjával létrejövő ismeretlen (nem publikált), feltehetően néhány 
mikron méretű cseppeket, valamint a leválasztandó szekuder fázisként ~70µm átmérőjű 
(ún. Ballotini típ.) üveggömb részecskéket. Annak ellenére, hogy egy koronaelektród körü-
li félutcaszélességű területen (ld. 2.8 ábra) az első részletes sebességprofil mérési sorozatot 
végezték el villamos erőtérrel illetve anélkül, a DOP részecskék jelét kritika nélkül az 
EHD gázáramláséval megegyezőnek tekintették. Egy másik igen hasznos tanulság is le-
vonható munkájukból: tapasztalatuk szerint a nagyfeszültségre kapcsolt korona elektródok 
környezetében az LDA mérés igen nehézkes azért, mivel az átlagoláshoz szükséges ele-
gendő számú LDA jel csak nagyon hosszú idő alatt mintavételezhető, hiszen – különösen a 

Koronaelektród 
2c 

HALLDIN et al. (1996)

Gyűjtőelektród

SHIMODA et al. (1984) 

COVENTRY & HUGHES (1984) 

x 

y 

RIEHLE (1992) 

BÖTTNER & SOMMERFELD (2001), BÖTTNER (2002, 2003)

KALLIO & STOCK (1992)



Kétfázisú áramlás modellezése elektrosztatikus leválasztóban  

 32

nagyobb részecskék esetén – a villamos erőtér miatti kivándorlás miatt igen kicsi koncent-
rációban vannak jelen azok az utcaközépen. Annak ellenére, hogy fenti okok miatt 
kérdésesek az EHD gázáramlás mért eredményei, COVENTRY & HUGHES (1984) LDA mé-
réssorozata TAILLET et al. (1984) munkájához hasonlóan igen korán rávilágított a 
különböző kialakítású koronaelektródok kapcsán létrejövő eltérő nagyságú villamos szél 
leválasztási folyamatban betöltött jelentőségére. 

Előbbi kísérleti vizsgálathoz hasonlóan, de már célzottan a porszemcse mozgás se-
bességterének LDA mérését célozta meg SHIMODA et al. (1984). A 2. és 3. koronaelektród 
közötti félutcában 7µm átmérőjű koromszemcsék leválasztó utca falára merőleges sebes-
ségkomponensének villamos erőtér hatására bekövetkező változását mérték. Kísérletileg 
igazolták azt is, hogy az ellenkoronakisülés a leválasztási fok csökkenését eredményezi, 
hiszen a mért, gyűjtőelektródra merőleges keresztirányú sebességkomponens zérus értékre 
csökkent az ellenkoronakisülés időtartamára. MASUDA et al. (1979) után ez a publikáció a 
második, amely deklaráltan az LDA technika korlátait ismerve a villamos erőtérben csupán 
a pormozgás sebességterének vizsgálatát tűzte ki célul. 

Később LARSEN & CHRISTENSEN (1986) 2÷5µm mikronos részecskék segítségével a 
tüskés elektródok következtében kialakuló axiális örvényeket kívánták feltérképezni, de 
nem vették figyelembe, hogy azok nem a gáz sebességterét jellemzik. 

A téma talán legtöbbet idézett publikációja KALLIO & STOCK (1992) munkája. Kísér-
leti (LDA) és numerikus szimulációs vizsgálataik célzottan a villamos szél régóta kérdéses 
szerepének tisztázására irányult. Az áramlási és villamos erőtér kölcsönhatásának jellegze-
tességeit, a villamos szél leválasztási folyamatban betöltött szerteágazó szerepét 
összefoglaló munkájukban a szakirodalom addigi főbb eredményeit is áttekintik, valamint 
a 3 koronaelektródos modell elektrofilter LDA vizsgálatai mellett a leválasztó numerikus 
szimulációs modelljét is elkészítették. Ahogy azt már a modellek szakirodalmi áttekintésé-
nél és az áramlás láthatóvátételi vizsgálatoknál említettük, a kor lehetőségeihez mérten 
igen alapos kutatás először tekinti a leválasztó berendezés áramlási és villamos jelenségeit 
egyenrangúan fontosnak. Az LDA méréseik során szembesülnek a seeding részecskékkel 
kapcsolatos áramlás-követési problematikával, így vizsgálják a porszemcse STOKES-szám 
( pSt ) és az LDA mérésekhez minimálisan szükséges elegendő fényszórást biztosító 
seeding részecskék mérete ( mµ5.02.0 ÷ ) kapcsán az elektrofilterben mérni kívánt gáz-
áramlás és a ténylegesen mérhető seeding szemcsék sebességértékei közötti átszámítás 
lehetőségeit. A gázáramlás főáramlás irányú átlagsebességének meghatározására így azt a 
módszert alkalmazták, mely helyileg igen behatárolt (ld. 2.8 ábra): KALLIO & STOCK 
(1992) szerint csupán a koronaelektródot tartalmazó illetve a két koronaelektród közötti, az 
utca szimmetriatengelyére merőleges sík keresztmetszetbeli seeding részecskék LDA jelé-
ből nyert sebességkomponens feleltethető meg a gázáramlás sebességének, mivel csak 
ezekben a keresztmetszetekben nincs a porszemcséknek a villamos erőtérből származó x 
irányú szállítósebessége. Ennek megfelelően csak e keresztmetszetekben mért sebesség-
profilokat és turbulencia profilokat mutatnak be, és elemeznek. Mivel azonban sem a 
kísérleti, sem a numerikus szimulációs munkájukban nem veszik figyelembe a tértöltések 
villamos erőtér erővonalakat torzító hatását, így e közelítő megoldás sem tekinthető meg-
bízható módszernek az LDA mérési eredmények felhasználhatóságát tekintve, így továbbra 
is nyitva hagyva a villamos erőtérbeli EHD gázáramlás mérésének problematikáját. 

Az LDA-val mért legmegbízhatóbb adatokat RIEHLE (1992) munkájában találjuk 
meg. Kutatási eredményeinek összefoglalásában először kap nagy hangsúlyt a villamos 
erőtérben áramló gáz sebességterének méréstechnikai problematikája: azaz deklarálja az 
áramlást követő részecskék korábban taglalt elvi okokra visszavezethető 
használhatlanságát villamos erőtérben való gázáramlás LDA mérésére. Vizsgálatai célzot-
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tan a 0÷10 mikronos mérettartományra vonatkoztak, amelybe a lézer-optikai berendezé-
seknél használatos tracer részecskék tartoznak. Részletes elemzést ad az áramlásba 
juttatott részecskék LDA-val mérhető jelének frekvencia spektrumáról, illetve egyrészt a 
villamos erőtér mentes esetre SHAUGHNESSY & DAVIDSON (1986) munkáját felhasználva 
meghatározza, hogy a porszemcséknek illetve az LDA számára szükséges seeding részecs-
kéknek az elektrofilterbeli turbulens gázáramlásra jellemző örvényes áramlás követése 
szempontjából kb. md p µ8.max, =  szemcsátmérő a maximálisan alkalmazható részecske mé-
ret. A porszemcsék kétfázisú áramlásbeli turbulencia módosító hatásával később még 
részletesen foglalkozunk a RIEHLE által is vizsgált, a porszemcsékre definiálható pτ  rela-
xációs idő, pSt  STOKES-szám, vagy a Ψ  tehetetlenségi paraméter (vagy az ún. BARTH-
szám)  kapcsán. Ami pedig a villamos erőtér jelenlétében végzett méréseket illeti, RIEHLE 
mutat rá először, hogy a villamosan töltött porszemcséknek a főgázáramlásra merőleges, 
keresztirányú sebességkomponense (az ún. DEUTSCH-féle thw  elméleti vándorlási sebes-
ség) miatt a részecskék bármilyen kis erőtér esetén jelentkező villamos töltésük révén a 
nem zérus thw  következtében a gáz áramvonalaihoz képest elmozdulnak. Ennek megfele-
lően a fent erőtérmentes esetre, az áramlás követési tulajdonságot tekintve definiált 
határszemcseátmérő villamos erőtér esetében elvileg zérus, így ezzel bizonyítva, hogy a 
villamos erőtérbeli gázáramlás sebességterének mérésére elvileg semmilyen kis méretű 
seeding részecske sem alkalmas. 

A seeding részecsék elemzése mellett RIEHLE lézer-Doppler méréssorozatai is igen 
jól dokumentáltak. Átfogó kísérleti vizsgálatait – amelyek a porszemcsék áramlási és ke-
resztirányú sebesség és turbulencia profiljainak vizsgálatára irányultak – két főgázáramlási 
sebesség és a villamos erőtér mentes eset mellett kétféle korona feszültség szintre is elvé-
gezte. Vizsgálta a különböző utcaszélességű elektrofilter kialakítást is. Annak ellenére, 
hogy RIEHLE kísérleti munkája az első, áramlástanilag igényes LDA mérési dokumentáció, 
néhány kritikai megjegyzést is kell tennünk, különösen azért, mert a karlsruhe-i iskola 
ugyanazon modell elektrofilterre vonatkozó, később publikált kísérleti, elméleti, vagy nu-
merikus szimulációs publikációi (RIEHLE & LÖFFLER, 1992a, 1992b, 1993a, 1993b és 
1995; RIEHLE, 1996a és 1996b; SCHMID & SCHMIDT, 1996; SCHMID & UMHAUER, 1996 és 
1998; SCHMID & BUGGISH, 1998; SCHMID et al., 1999 és 2002; SCHMID, 2003 vagy SCHMID 
& VOGEL, 2003) mind RIEHLE kísérleti eredményeire alapozzák megállapításaikat, vagy 
azt a modellszámításaik validálására használják fel. 

Egyik ilyen fő megállapításunk, hogy a turbulencia intenzitás profilok adatpontjai 
igen nagy szórást mutatnak, amely a nem elégséges számú mért adatra utal. RIEHLE (1992) 
mérési pontonként mindössze max. 1000 mintavételezett adat alapján számol, amely jóval 
kevesebb (mintegy fele annak), mint amennyi az átlagérték és rms érték számítása szem-
pontjából már elegendő számú érvényes LDA jelnek bizonyul, ahogy azt SUDA et al. 
(2001) erre vonatkozó vizsgálatai kimutatták. Továbbá, az LDA mérések mindössze a má-
sodik és harmadik koronaelektród közötti x=3c keresztmetszetre korlátozódtak (ld. 2.8 
ábra), így annak ellenére, hogy RIEHLE ebben a mérési pozícióban átfogó paramétervizsgá-
latot végez, a leválasztóutcában mozgó porfázis turbulens sebességterének hossz- ill. 
keresztirányú alakulásáról LDA méréseiből nem kapunk több információt. 

HALLDIN et al. (1996) alkalmazott először 3D LDA berendezést a porszemcsék 
mindhárom sebességkomponensének egyidejű mérésére. Vízbe kevert polisztirén gömb ré-
szecskékből ( md p µ18.0= ) álló szuszpenziót porlasztott be a mérőtérbe, amely 
eredményeképpen – közlése szerint – jóval mµ1  alatti átlagos átmérőjű seeding részecske-
halmazt kapott. Méréseit a gyűjtőelektróddal párhuzamos (x-z) síkban, 7×11 mérési 
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pontban végezte a leválasztóutca középsíkjától 40 ill. 80 mm távolságokban, ld. 2.8 ábra. A 
publikációban bemutatott mérési eredmények a 3D berendezés ellenére egyedül a por-
szemcsék keresztirányú sebesség komponensének átlag- és rms értékeit tartalmazzák. 
Mérési sorozatát az 1 m/s főgázaramlási sebesség állandó értéken tartása mellett különböző 
kialakítású koronaelektródos felépítésekre megismételte. Mivel azonban a közölt sebes-
ségmező térképekhez kapcsolódó villamos erőtér paraméterek (koronafeszültség, 
áramsűrűség, villamos térerősség) egyik mérés esetén sem egyeznek meg egymással, így a 
méréseiből levont számszerű következtetései nem kellőképpen alátámasztottak. Minden-
esetre a turbulens sebességmezőre vonatkozó kísérletei által igazolt kvalitatív 
megállapításai igen fontosak a számunkra. A porszemcsék keresztirányú sebességkompo-
nensével kapcsolatban különböző tüskés elektródos kialakításokra a porszemcsék 
sebességének rms profiljait elemezve kijelenti, hogy a leválasztótérben az áramlási eredetű 
turbulencia jóval jelentősebb a villamos szél által keltettnél. Ez azért különösen fontos, 
mert így olyan numerikus szimulációban, amely a tüskés koronaelektródokkal szemben az 
egyszerű huzal elektródos kialakítást modellezi, a jóval kisebb helyi villamos szél által in-
dukált áramlás turbulenciájának numerikus modellezésekor a villamos szél által indukált 
turbulencia taggal nem kell számolnunk. Így HALLDIN et al. (1996) LDA méréseiből levont 
következtetései, – miszerint a porszemcsemozgás turbulens sebességterét jellemző mért 
rms értékek változását főként áramlási, és nem villamos eredetű hatásoknak tulajdoníthat-
juk – a későbbiek szempontjából igen hasznosnak bizonyulnak. 

A korábban említett elvi okok miatt nem tekinthető megalapozottnak PARK & KIM 
(1996) kísérleti (LDA) eredményei és ugyanazon szerzők numerikus szimulációja (PARK & 
KIM, 2000) közötti összehasonlító elemzés sem. A villamos erőtérben mozgó EHD gáz-
áramlás sebességterének Al2O3 részecskékkel történő mérése és az EHD gázáramlás 
numerikus szimulációján kívül így mindössze az áramlás láthatóvátételi vizsgálataikat ér-
tékelhetjük, ahogy azt a korában bemutatott 2.3 ábra kapcsán már megtettük.  

BÖTTNER & SOMMERFELD (2001), BÖTTNER (2002) és BÖTTNER (2003) publikációk-
ban egy 5 koronaelektródos modell elektrofilteren végzett LDA mérések eredményeit 
közlik. A teljes leválasztótérbeli sebességmező feltérképezésére itt sem került sor, a gáz-
áramlás és pormozgás sebességprofiljait csak három keresztmetszetben vizsgálták (ld. 2.8 
ábra). Az LDA-val mért és számított átlagsebesség profilok viszonylag jó egyezést mutat-
nak BÖTTNER & SOMMERFELD (2001) numerikus szimulációs modelljének újabb, 
továbbfejlesztett változatával (ld. BÖTTNER, 2002 és 2003), de az rms profilok közötti nagy 
eltérésre továbbra nem kapunk pontos magyarázatot. Ismerve egyrészt, hogy a korona-
elektródok geometriai modellezésétől BÖTTNER & SOMMERFELD (2001) még eltekintett, 
másrészt a keresztirányú sebességkomponens mért és számított értékei közötti különbség a 
legjelentősebb, így az LDA mérések megbízhatósága mellett ez az eltérés feltételezhetően 
a numerikus szimuláció geometriai felbontására és a turbulencia modell beállításaira ve-
zethető vissza. 

PARASRAM (2001) illetve PARASRAM & TAYLOR (2001) publikációiban bemutatott 
mérőberendezés a KALLIO & STOCK (1992) kísérleti vizsgálataiból ismert 3 koronaelektró-
dos modell elektrofilterrel megegyező laboratóriumi kísérleti berendezés, amelyen az LDA 
beállításokat tesztelte, majd azokat egy 21 koronaelektródos modellen is alkalmazta. A vál-
tozó pozitív korona feszültség (0, 10, 15, 20 kV) mellett végzett LDA mérései a numerikus 
szimulációjával jó egyezést mutatnak. PARASRAM (2001) eleve ügyelt a mérések és a nu-
merikus szimuláció összehangolására: gondolva a koronaelektród sor nyom áramlás-
modellezési nehézségeire, az 50mm széles elektrofilter utcában igen vékony, 0.1mm átmé-
rőjű huzalt használt koronaelektródnak, így ezzel indokolja, hogy a CFD szimulációjában a 
koronaelektródok geometriai modellezésétől eltekinthetett. Az elektrofilter utca áramlási 
terére villamos erőtér mentes esetben egy szinte zavartalan határréteg áramlásra jellemző 
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sebességteret kap LDA mérései által, amely a numerikus szimulációval jól egyezik, viszont 
a valós üzemi áramlási térhez képest jelentősen eltér. Ami pedig a porszemcsemozgás se-
bességterét illeti, munkájában a koronaelektródok közötti keresztmetszetekben (4) mért 
porszemcse átlagsebesség profilokat (keresztirányú sebességkomponens) közöl különböző 
koronafeszültségek esetére. 

ULLUM (2003) munkájában bemutatott LDA vizsgálatai csak kis hangsúlyt kapnak a 
PIV mérések és a nagy örvény szimuláció (LES) részletei mellett, így munkájában az egy-
egy pontbeli kontroll-mérések elemzésénél túl más LDA mérési eredményt (gáz vagy por-
szemcse sebesség és turbulencia profilokat) nem találunk. A szerző más publikációi 
(ULLUM et al., 2002 és 2004; ULLUM & LARSEN, 2004) is főként a PIV méréseinek leírásá-
ra szorítkoznak, amelyeket a későbbiekben fogunk tárgyalni. 
 
Fázis Doppler anemométer /PDA/ 
A lézer-optikai módszerek között meg kell emelítenünk még a fázis Doppler anemométert 
is, mely berendezés alkalmazása akkor célszerű, ha egy szállító közegben áramló szemcse-
halmaz áramlási terén kívül a pl. polidiszperz eloszlású halmaz szemcseméret-eloszlása, 
így az áramlási sebesség - szemcseméret közötti összefüggés is a vizsgálat tárgyát képezi, 
ld. SUDA (2000). Annak ellenére, hogy az elektrofilterben a fenti kérdések ma is igen aktu-
álisak, elektrofilterbeli alkalmazására nem találunk példát. A PDA berendezést 
polidiszperz részecskehalmaz vizsgálatára is igen ritkán alkalmazták, akkor is főleg csep-
peket (FERRAND et al., 2003) vagy szilárd szemcséket (PRÉVOST et al., 1994) tartalmazó 
szabadsugár vizsgálatára. Villamosan töltött, mozgó porszemcsék szemcseméret eloszlásá-
nak mérésére PDA alkalmazást egyedül TAN et al. (2007) munkájában találunk, ahol a 
pozitív/negatív polaritású egyenáramú koronának a méreteloszlásra gyakorolt hatását vizs-
gálták. A PDA mellőzöttségének oka talán az a törekvés, hogy a valós jelenséget közelítő, 
de minél egyszerűbb modellmérések és a numerikus szimulációs modellek számára is cél-
szerűbb volt egy monodiszperz szekunder fázis kezelése, amikor viszont az LDA 
mérésekhez képest új információt nem adó – főleg spray-k, porlasztók vagy injektorok mé-
résére alkalmazott – PDA berendezésre nem volt szükség. Itt jegyezzük meg, hogy a 
leválasztási fok meghatározásához a porkoncentráció mérésére pl. SALASOO et al. (1987), 
RIEHLE (1992), SCHMIEDLE et al. (1995), DUMITRAN et al. (2000) vagy PARK & KIM 
(2000) által is alkalmazott optikai porkoncentráció mérő berendezés (OPC1) a PDA által 
szolgáltatott méreteloszlást is szolgáltatja. Viszont azt csak a leválasztótér előtti ill. utáni 
keresztmetszetekben használták a be- ill. kilépő porkoncentráció meghatározására, majd 
ennek ismeretében az elektrofilter leválasztási fokának meghatározására. 
 
Particle Image Velocimetry /PIV/ 
Az elektrofilterekre vonatkozó méréseket összefoglaló 2.8 táblázatban láthatjuk, hogy 
csakis az utóbbi néhány évben találunk Particle Image Velocimetry méréseket. A legkor-
szerűbb lézer-optikai elvű áramlástani méréstechnikák egyikének tekinthető PIV elvének, 
felépítésének, működésének részleteit megtalálhatjuk pl. WESTERWEEL (1993) disszertáció-
jában, RAFFEL et al. (1998) összefoglaló könyvében, vagy a belgiumi Von Karman 
Institute évről-évre megrendezett PIV előadássorozatának kiadványaiban (ld. például 
PARTICLE IMAGE VELOCIMETRY & ASSOCIATED TECHNIQUES (2000) - VKI LECTURE SERIES 
2000-06). Az utóbbi két évtizedben rohamosan fejlődő méréstechnika szerteágazó alkal-
mazásait bemutató publikációk már bőségesen rendelkezésre állnak: ADRIAN (1996) a PIV 
technikával kapcsolatos mintegy 1200 publikációt gyűjtött össze áttekintő bibliográfiájá-
                                                 
1 OPC (Optical Particle Counter): optikai elvű részecskeszámláló (porkoncentráció mérő) berendezés 
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ban. Ezzel szemben az elektrofilter témában még igen kevés PIV mérési eredmény szüle-
tett. A PIV technikához használt lézersíknak az áramlás láthatóvátételi vizsgálatok számára 
is előnyös alkalmazásait korábban már említettük. Ezek is valójában csupán három kutató-
csoport elektrofilter modelleken végzett PIV mérési eredményeihez tartoznak. 
1) PARASRAM (2001) nevéhez fűződik a legkorábbi elektrofilterbeli PIV méréseket bemu-

tató publikáció. 
2) MIZERACZYK et al. (2001, 2003a és 2003b), de a J. MIZERACZYK által vezetett lengyel 

kutatócsoport PIV kutatásának folytatásaként PODLIŃSKI et al. (2005, 2006a és 
2006b) publikációi is igen figyelemreméltóak, ahogy azt már az áramlás 
láthatóvátételi vizsgálatok kapcsán is megemlítettük. 

3) ULLUM (2003) kísérleti vizsgálatai, illetve ULLUM & LARSEN (2004) és ULLUM et al. 
(2002 és 2004) publikációk pedig az elektrofilterbeli 3D áramkép sztereo PIV beren-
dezéssel történő első mérési eredményeiről tudósítanak. 

Míg a J. MIZERACZYK nevéhez fűződő PIV kutatásokban a DANTEC cég PIV rendszerét 
használták, N.T. PARASRAM és T. ULLUM külön-külön saját PIV rendszert fejlesztett ki. 
Azonban a speciális elektrofilterbeli alkalmazások közös jellemzője, hogy minden fenti 
esetben egyrészt igen kis főgázáramlási sebesség (0.2÷0.8 m/s), másrészt többnyire pozitív 
polaritású korona mellett történtek a PIV mérések, amelyek több okra vezethetők vissza. 
a) Kis főgázáramlási sebesség (kis konvektív transzport) mellett relatíve hangsúlyosabb, 

így jobban detektálható a villamos erőtér hatására létrejövő főáramlásra merőleges, 
keresztirányú portranszport, vagyis kisebb főgázáramlási sebesség mellett a por-
szemcsék kivándorlási sebessége így jobban detektálható. 

b) A fali határréteg és a koronaelektród nyom turbulens áramlási sajátosságai a PIV kép-
feldolgozó szoftvere számára így kezelhetőbbek, az egymásután általában sµ  
nagyságrendű időközzel rögzített digitális képfelvételeken keresett elmozduló 
porszemcsepárok jobban detektálhatók, az adott képrészleten nem azonos irányba 
mozduló porszemcsék áramlási tere (pl. az örvény struktúrák) könnyebben kiértékel-
hetők, illetve pl. a vizsgált képkockából már épp kimozduló (képpár nélkül maradó) 
részecskék által okozott hiba (rossz jel/zaj viszony) a kisebb főgázáramlási sebesség 
esetén jelentősen csökkenthető, bővebben ld. NIZAMIS et al. (1999a) jelentését. 

c) Fentiekhez kapcsolódóan, illetve a fentiekből következően a kis főgázáramlási sebesség 
alkalmazásának alapvető célja, hogy minél pontosabb és minél kevesebb zajjal ter-
helt adatokat lehessen mérni adott PIV technikával. Elsősorban a lézerforrás és a 
lézer-optikai rendszer, illetve az adatgyűjtő és feldolgozó egység alapvető műszaki 
paraméterei határozzák meg egy PIV rendszerrel mért adatsor időbeli és térbeli fel-
bontását. Ilyen alapvető paraméter a képpár felvételek közötti t∆  idő, azaz az 
impulzusüzemű lézer felvillanás-párok frekvenciájának reciproka ( ft /1=∆ ), amely 
adott PIV rendszer lézerforrásának és vezérlő / képfeldolgozó rendszer alapvető mű-
szaki paramétere. A mai – már akár több száz vagy ezer Hz értékre növelhető 
frekvencián működő – nagyfelbontású (ún. S-PIV1) impulzuslézer rendszerekkel 
szemben a fenti elektrofilterbeli PIV mérések többnyire még f=10÷20 Hz közötti 
képpárrögzítési frekvencián történtek, így a megfelelő pontosság érdekében a lehető 
legalacsonyabb főgázáramlási sebességre törekedtek. 

d) A pozitív polaritás alkalmazását pedig a korona kisülés 2.5 – 2.6 ábrákon már bemuta-
tott jellegzetessége: az egyenletesebb korona zóna és így a kevésbé megzavart 

                                                 
1 S-PIV (Super Resolution PIV): nagyfelbontású PIV 
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áramlási tér magyarázza, mely szintén e kezdeti témabeli PIV mérések minél egysze-
rűbb kivitelezését volt hivatott segíteni. 

Ami az elektrofilterbeli PIV mérések eredményeit illeti, meg kell említenünk, hogy 
PARASRAM (2001) munkájában csupán az általa kidolgozott PIV képfeldolgozó szoftver el-
ső teszteléséig jutott. Egy 21 koronaelektródos modell leválasztó egyik félutcájának két, a 
belépés utáni 25×30 mm nagyságú területén végzett teszt méréseket, melyek kiértékelése 
utáni sebességvektor mezőket a numerikus szimulációs eredményeivel vetette össze. A két 
különböző (20 és 25 kV) koronafeszültségre vonatkozó mérési eredmények a numerikus 
szimulációval számolthoz képest kb. kétszeres mért sebességértékeket eredeményeztek. A 
nagy eltérést a kifejlesztett PIV rendszer képfeldolgozási hibájának tulajdonította, misze-
rint a szoftvere a nagyobb (világosabb) porszemcse képek, tehát a nagyobb sebességek felé 
tolja el a mérési ereményeket kiértékelését. Így PARASRAM (2001) PIV mérési eredményé-
nek az elsőségén kívül nagyobb jelentőséget még nem tulajdoníthatunk. MIZERACZYK et 
al. (2001) első PIV publikációjukként még csak egy egyedülálló koronaelektród környeze-
tében, cigarettafüst részecskék CuBr lézersíkkal bevilágított áramlási terét rögzítő egyetlen 
képpárra kiértékelt sebességterét közli 0.2m/s főgázáramlás mellett 3 különböző esetre: vil-
lamos erőtér mentes, negatív korona (-24kV) illetve pozitív korona (+30kV) esetében. A két 
utóbbi beállítás 1 mµ  méretnél kisebb cigarettafüst részecskékkel készült PIV felvételeit és 
a kiértékelt sebességmezőket mutatja a 2.9 ábra. A szerzők a modell elektrofilter utca szé-
lességének (2s=100mm) ill. koronaelektród osztásköznek (2c=100mm) megfelelő 
100×100mm méretű területekről 1008×1018 pixel felbontású CCD kamerával egymás után 
felvett 100-100 képpár kiértékelése után állítják elő az időátlagolt vektormezőt. A szerzők 
kihangsúlyozzák, hogy villamos erőtér jelenlétében még az igen kicsiny méretű cigaretta-
füst részecskék láthatóvá tett ill. mért sebességtere sem egyezik meg a gázáramláséval. 
 

   
 

   
 a b 
2.9 ábra PIV mérési eredmények 0.2m/s sebességű főgázáramlás esetében, különböző polaritású a) +30kV 
ill. b) -24kV koronafeszültség mellett, egyedülálló koronaelektód környezetében. (MIZERACZYK et al., 2001) 
 
MIZERACZYK et al. (2003a) publikációja egyrészt a PIV technika már kimondottan áramlás 
láthatóvátételre történő felhasználásának látványos bemutatása volt (ld. a korábbi 2.5 áb-
rát). Másrészt, ahogy az a következő 2.10 ábrán látható, már egy 7 koronaelektródos 
modell elektrofilter teljes utcájára vonatkozó – igaz, csak csekély felbontásban – kiértékelt 
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áramlási teret is bemutat pozitív (+24kV) korona feszültség mellett, 0.6m/s sebességű 
főgázáramlás esetében. Eredményeit közli máshol is, ld. MIZERACZYK et al. (2003b). 

 

 
2.10 ábra PIV mérési eredmény pozitív (+24kV) korona feszültség és 0.6m/s sebességű főgázáramlás mellett. 

(MIZERACZYK et al., 2003a) 
 
PODLIŃSKI et al. (2005), majd később PODLIŃSKI et al. (2006a ill. 2006b) is a fenti PIV 
méréseket folytatja ugyanezzel a modell elektrofilterrel és PIV mérőrendszerrel, de már ci-
garettafüst részecskék helyett a jobban kezelhető TiO2 seeding részecskékkel. Azonban 
meglepő módon – MIZERACZYK et al. (2001, 2003a és 2003b) publikációiban foglaltakkal 
ellentétben – J. PODLIŃSKI egyik publikációjában sem tesz említést a seeding részecskék 
PIV technikával mérhető sebességtere és az EHD gázáramlási tér közötti elvi különbségről. 
A mért sebességmezőkről így bár igen látványos, áramvonalas PIV eredményeket mutat 
be, de rendre – helytelenül – a gáz EHD áramlási struktúráit elemzi. Paramétervizsgálatai-
kat főleg egyedülálló koronaelektródos felépítésre végzik el, így a gyakorlat számára 
fontosabb, a fenti ábrán bemutatott teljes leválasztóutcára vonatkozó további PIV mérések-
ről nem találhatunk későbbi publikációt. 
 
2.5 ÖSSZEFOGLALÓ 
A szakirodalom összefoglaló fejezetben ismertettük az elektrosztatikus leválasztásra kidol-
gozott modelleket, fő jellemzőit és az áramlástani vonatkozású méréseket. Az eddigi 
numerikus szimulációs modelleket (ld. 2.1 táblázat) és a méréseket (ld. 2.2.táblázat) össze-
foglaló táblázatokkal áttekintettük a leválasztási folyamatot befolyásoló mechanizmusokat. 
A vizsgálatok során alkalmazott elhanyagolások, egyszerűsítések jelentősége kapcsán a 
felmerülő modellezésbeli és méréstechnikai nehézségekre is utaltunk. Megállapítható, 
hogy a numerikus szimulációs modellezés kulcskérdései: a villamos erőtér tekintetében a 
tértöltések ill. a villamos szél figyelembe vétele vagy elhanyagolása; másrészt az áramlási 
tér tekintetében a leválasztóutca turbulens áramlási terének megfelelő modellezése - bele-
értve a koronaelektródok áramlási nyomát és a villamos szelet. A portranszport modellezés 
tekintetében pedig az EULER- ill. LAGRANGE-féle kezelésmód által meghatározott modelle-
zési korlátok, előnyök ill. hátrányok értékelése fontos. Egy, mindezen kulcskérdéseket 
figyelembe vevő, komplex elektrofilter modell kifejlesztése során elengedhetetlen volt a 
szakirodalmi előzmények részletes feldolgozása. A kísérleti vizsgálatok méréstechnikai 
kulcskérdései közül legfontosabbnak pedig a szállító közeg sebességterének villamos erő-
tér jelenlétében történő mérése tekinthető. Az elvi meggondolásokból eredő méréstechnikai 
nehézségek jelentőségét a szakirodalomban legtöbb esetben elhanyagolják. A modellméré-
sek legfontosabb jellemzőinek bemutatása mellett kiemelten tárgyaltuk az áramlásba 
juttatott részecskék fényszórásán alapuló lézer-optikai méréstechnikák alkalmazhatósági, 
jelfeldolgozási és kiértékelési kérdéseit is. A szakirodalomban a gázáramlás és a porszem-
csék sebességterére vonatkozó eddigi kísérleti vizsgálatok alapvető hiányossága egy egész 
leválasztó utcára kiterjedő, megbízható, részletes méréssorozat. 
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3 ELEKTROSZTATIKUS LEVÁLASZTÓ ELMÉLET 
 
Az elektrosztatikus leválasztás modellezéséhez elengedhetetlen a berendezés felépítésének, 
alapvető működési elvének, az összetett leválasztási folyamat áramlástani és villamos erő-
tér vonatkozású részleteinek megismerése. A téma szakirodalmán alapuló leválasztó 
elmélet ismertetését tartalmazza a jelen fejezet. 
 
3.1 BEVEZETÉS 

A fejlett elektrosztatikus technológiák alkalmazása arra az alapvető felismerésre épül, hogy 
egy villamosan feltöltött szemcse a villamos erőtér hatására a térerősség erővonalai mentén 
adott irányban gyorsul vagy érintő irányú erő hat rá. Tehát ha egy részecskét valamilyen 
módon kellő mértékben látunk el töltéssel, akkor az erőtér segítségével azt a tér egy pont-
jából el tudjuk juttatni a tér egy másik pontjába. 

Az alapjelenség egyszerűsége ellenére tulajdonképpen minden elektrosztatikus tech-
nológia alapja a következő három részfolyamat egymásutánja: feltöltés, mozgatás 
(transzport) és befogás (leválasztás). 

Azonnal adódik a kérdés, hogy ha az elektrosztatika a hagyományos értelmezés sze-
rint a villamossággal foglalkozó tudományok azon ága, mely a nyugalomban levő 
töltéseket, azok viselkedését, kapcsolatait vizsgálja, akkor a töltéshordozó részecskék és a 
feltöltött porszemcsék mozgása ellenére miért nevezhető a leválasztási folyamat mégis 
elektrosztatikusnak. A szakirodalomban ma általánosan használt elektrosztatikus leválasz-
tás1 elnevezéssel kapcsolatban WHITE (1963) is megemlíti, hogy az eredeti, szabatosabb 
megfogalmazás a „villamos (úton történő) leválasztás”2 volt, melyet még COTTRELL 
(1908) használt először szabadalmi leírásában3. Viszont, mint minden szakterületnek, az 
elektrosztatikus leválasztó technológiának is saját, klasszikussá vált hagyományos elneve-
zésekre épülő terminológiája van. Így a nemzetközi szakirodalomban általánosan 
elfogadott megfogalmazás szerint az ipari elektrosztatika a mozdulatlan vagy mozgásban 
levő töltésekkel, azok hatásaival és kölcsönhatásaival foglalkozik olyan esetekben, amikor 
a jelenségeket a villamos töltések nagysága és térbeli elhelyezkedése határozza meg, nem 
pedig azok mozgása idézi elő, ahogy az elektrosztatika és az elektrosztatikus leválasztó ki-
fejezés témabeli jogos használatát BERTA (1987) indokolja. Nem mond ellent ennek az a 
tény, miszerint a leválasztótér koronaelektródjai környezetében a szállító gáz EHD áramlá-
si terének kialakításában – a villamos szél által indukált szekunder áramlás által – a mozgó 
villamos töltések is szerepet játszanak. A porfázis leválasztási folyamatának egészét te-
kintve, a porszemcsék transzportjában és leválasztásában legmeghatározóbb szereppel bíró 

                                                 
1 electrostatic precipitation: elektrosztatikus leválasztás 
2 electrical precipitation: villamos (úton történő) leválasztás 
3 F.G. COTTRELL meghatározó tevékenysége miatt az 1900–as évek elején az USA kohászati köreiben az 

elektrofiltert sokáig csak COTTRELL–leválasztónak nevezték. 
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kölcsönhatásokat nézve azonban valóban a villamos töltések nagyságán és térbeli elhe-
lyezkedésén van a fő hangsúly. 
 
3.2 ELEKTROFILTEREK FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 
Az elektrosztatikus leválasztás modellezéséhez elengedhetetlen a berendezés felépítésének 
és típusainak ismertetése és a működésében alapvető szerepet betöltő főbb elemeinek be-
mutatása. 
 
3.2.1 Felépítés, típusok 
Az elektrofilterekben a nagyfeszültséggel táplált koronaelektródokból és földelt gyűjtő-
elektródokból álló nagyméretű acélszerkezet képezi a leválasztó kamrát, ahogy azt egy 
szokásos elrendezésre mutatja a 3.1 ábra. 
 

 
3.1 ábra Elektrosztatikus leválasztó vázlatrajz és villamos kapcsolási séma1 

 
A poros gáz a belépőoldali, áramlás-egyenletesítő perforált lemezekkel ellátott és osztott 
diffúzoron jut a leválasztótérbe. A leválasztótér legtöbbször több, villamosan külön táplált 
zónából áll, melyekben egymás mellett, párhuzamos elrendezésben találhatók a földelt 
gyűjtőelektródok és közöttük az utcaközépre rögzített: felfüggesztett, vagy keretre kifeszí-
tett koronaelektródok. A kamrák alatt porgyűjtő bunkerek helyezkednek el, melyekbe a 
gyűjtőelektródokon lerakódott por pl. azok periodikus kopogtatásának, rázásának követ-
kezményeként kerül. A megtisztított gáz a kilépőoldali konfúzoron át távozik az 
elektrofilterből. A 3.1 ábra a szokásos erőművi leválasztó felépítési vázlata mellett a koro-
naelektródokat tápláló nagyfeszültségű villamos berendezés főbb részeit is bemutatja. 

A leválasztótér rendszerint több párhuzamos, ún. elektrofilter utcából áll, melyek kö-
zépvonalában elhelyezett – általában vékony huzal, vagy egyedi profilos kialakítású – 
koronaelektródokon végbemenő villamos kisülés-forma, az ún. koronakisülés a porszem-
csék feltöltéséhez szükséges töltéshordozók forrása. A koronakisülés során keletkező 
                                                 
1 A Pécsi Erőmű 10. sz. kazán utáni elektrofilter tervrajza alapján – a Pécsi Erőmű Rt. engedélyével. Forrás: 

SUDA & LAJOS (2004) kutatási jelentés. 
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elektronokat elektronaffin (pl. O2) gázmolekulák fogják be, amelyek ezt követően az erőtér 
hatására a földelt gyűjtőelektródok felé mozognak. Egy részük rárakódik az elektrofilter 
utcában áramló gázban levő porszemcsékre, így a már töltéssel rendelkező porszemcsék a 
elektrosztatikus erő hatására a földelt gyűjtőelektródok irányába mozognak, majd azon fel-
tapadva villamos töltésüket elvesztik. A gyűjtőelektródra föltapadt porréteg a 
gyűjtőelektród tisztítása során az alsó porgyűjtő bunkerbe jut. 
 

Számos rendszerezési lehetőség nyílik ilyen összetett berendezés működésének be-
mutatása esetén, hiszen az elektrofilterek szinte valamennyi főbb paramétere szerint 
osztályozhatók, ld. bővebben WHITE (1963). A következőkben csak a leválasztási folyamat 
megértéséhez elengedhetetlen, alapvető felépítési és működési szempontok szerinti felosz-
tások rövid tárgyalása következik. 
 
Egy- és kétfokozatú elektrosztatikus leválasztó felépítés 
Aszerint, hogy az elektrofilter utcában a feltöltés és a leválasztás folyamata térben egymás-
tól el van-e választva vagy sem, megkülönböztetünk egy- ill. kétfokozatú elektrofilter 
típust, ahogy azt a 3.2 ábra mutatja. 
 

 
3.2 ábra Egy- ill. kétfokozatú elektrosztatikus leválasztó felépítés 

 
Az egyfokozatú leválasztó berendezésben a részecskék feltöltése és leválasztása egy közös 
térben történik, míg a kétfokozatú berendezésben e részfolyamatok egymás után, térben el-
választva mennek végbe. Utóbbiaknál a részecskék először egy feltöltő zónán haladnak át, 
melyben a töltéshordozóik forrása a koronajelenség. Ezután a nagyfeszültségre kapcsolt, de 
koronakisülést nem okozó (nem koronázó) sík lemez elektródokból és földelt gyűjtőelekt-
ródokból álló második, leválasztó zónába jutva a porszemcsék a gyűjtőelektródokon 
feltapadnak. A térben szétválasztott feltöltő és gyűjtő zóna előnye – természetesen a keve-
sebb koronaelektród kisebb beruházási költsége mellett – az, hogy ezzel elkerülhető a 
leválasztó folyamatos üzemét veszélyeztető ellenkoronakisülés, amely főleg a nagy fajla-
gos villamos ellenállású porok esetében okoz gondot, MASUDA & HOSOKAWA (1982). A 
kétfokozatú felépítés hátránya ugyanakkor, hogy a leválasztó zóna falán töltésüket leadó 
részecskék áramlásba való visszakeveredése nehezebben akadályozható meg a koronakisü-
léssel járó intenzív töltéshordozó-pótlás hiánya miatt. 

Speciális, ún. táskás gyűjtőelektród kialakítással azonban a leválasztási fok növelhető 
mindkét elektrofilter típus esetén, azaz a porszemcse befogása és falon tartása befolyásol-
ható a fali levált áramlású zónák kialakításával. Ez esetben természetesen ügyelni kell a 
minél kisebb görbületek alkalmazására, a folyamatos üzemet veszélyeztető lehetséges ívát-
csapási helyek, csúcsok elkerülésére, hogy a gyűjtőelektród közeli villamos erőtér 
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erővonalak a fallal minél párhuzamosabbak maradjanak, ld. ÅKERLUND (1985) ill. 
STOMBERG & ÅKERLUND (1985) ezzel kapcsolatos vizsgálatait. Így jelentősen csökkenthe-
tő a por áramlási eredetű erők miatti visszakerülése a főáramba, ahogy azt pl. SUH & KIM 
(1996) is kimutatta kétfokozatú berendezése esetében. Kétfokozatú elektrofilter leválasztá-
si foka tovább növelhető a hagyományos egyenáramú helyett váltakozó áramú feltöltő 
zónát alkalmazva, mivel a tapasztalatok szerint ezáltal nagyobb villamos töltöttségi szint 
érhető el, ahogy azt kísérletekkel igazolta JAWOREK et al. (2003). 

Amíg az általában negatív polaritású korona feszültséget alkalmazó nagyméretű 
erőművi vagy cementipari elektrofilterek egyfokozatúak, a kétfokozatú egységeket főleg 
kisebb egységekben alkalmazzák, ahol emberi jelenléttel kell számolni, így pl. légkondici-
onáló berendezéseknél vagy a keletkező szennyezők elszívásánál hegesztőműhelyekben. Itt 
azon előnyüket is kihasználják, hogy a kétfokozatú üzem mellett alkalmazott ellentétes po-
laritású, azaz pozitív korona esetén kisebb a keletkező ózon és egyéb mérgező és agresszív 
gázok mennyisége, ld. RIEHLE & LÖFFLER (1992b). A többfokozatú elektrofilter esetén az 
egymás követő feltöltő és leválasztó zónák villamos paramétereinek megfelelő beállításá-
val az adott zónán még átjutó, főleg kisméretű részecskék újbóli feltöltése fokozatonként 
külön szabályozható, így az ellenkorona-kisülés is meggátolható, ami kimutathatóan levá-
lasztási fok növelő hatással jár, ld. JAWOREK et al. (2003). A kisméretű, humán 
környezetbe helyezett légkondicionáló egységek, kórházi tisztatér technológiák vagy akár 
bioaeroszolok monitoring rendszeréhez alkalmazott elektrofilterek is általában kétzónás ki-
alakításúak (MAINELIS et al., 2002), mivel így szerkezetileg egyszerűbb a leválasztott 
szennyezők periodikus vagy nedves úton történő folyamatos eltávolítása, a folyadékfilm-
mel borított gyűjtőelektródok újratisztítása, cseréje. 
 
„Huzal-síklap” és „huzal-henger” elrendezés 
További rendszerezési szempont lehet a leválasztótér geometriai kialakítása: a legelterjed-
tebb formák a koronaelektród és a gyűjtőelektród egymáshoz való geometriai elrendezését 
tekintve a párhuzamos ill. a koncentrikus henger elrendezés, azaz a „huzal-síklap” és „hu-
zal-henger” elektródos elrendezések, amelyek a 3.3 ábrán bemutatott vázlatokon láthatók. 
 

Jelentős mennyiségű füstgáz tisztítására alkalmas nagyméretű erőművi leválasztók 
főleg az ún. „huzal-síklap” elrendezés szerint készülnek, melyben a koronaelektródok az 
egymással párhuzamosan álló síklap gyűjtőelektródok között helyezkednek el. Ilyen kiala-
kítású elektrofilter alkalmazási példák részletes felsorolását találhatjuk WHITE (1963) 
munkájában, egy hazai hőerőművi felmérésről pl. SEREGE (1971), egy speciális cementipa-
ri alkalmazásról pedig pl. BAPAT (2001) tudósít. 

 
A 3.3b ábrán látható „huzal-henger” típusú elektrofilterek rendszerint kisebb méretű-

ek, általában utóleválasztónak alkalmazzák vegyipari mosótornyok vagy VENTURI-mosók 
mellett. Ilyen speciális célú alkalmazásokról számol be pl. SAVAGE et al. (1996). 

Megemlíthető ezen túlmenően, hogy ezt a hatékony technológiát a nagyméretű ipari 
leválasztók mellett igen kis méretben is lehet alkalmazni, ld. például ASBACH (2004) mun-
káját, melyben egy hengeres kialakítású, kézi aeroszol tisztító berendezést mutat be, amely 
a PM10 követelményt is kielégíti. 
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3.3 ábra Elektrosztatikus leválasztó felépítések: (a) korona- és gyűjtőelektródok párhuzamos „huzal-síklap” 
elrendezésben; (b) korona- és gyűjtőelektród koncentrikus „huzal-henger” elrendezésben 

 
Por eltávolítása: száraz / nedves eljárás 
Az elektrofilterek üzemének egyik legkritikusabb technológiai részfolyamata a már levá-
lasztott porszemcsék eltávolítása a gyűjtőelektródokról. A gyűjtőelektródokon feltapadt, 
összefüggő réteget képező porszemcsék arról leszakadva az áramlásba ismét visszakerül-
nek, és amennyiben a porgyűjtő bunkerbe való lehullásuk előtt túljutnak a leválasztó 
kamrán, a leválasztási fokot drasztikus mértékben is csökkenthetik, WHITE (1963). Egy-
részt a visszakerülő port a fal közelében, a kis sebességű határrétegben, vagy eleve, pl. 
táskás kialakítású gyűjtőelektródok alkalmazásával, a védett, levált zónákban kell tartani, 
és így megóvni a por visszakeveredését okozó áramlási eredetű erőktől. Másrészt, meg kell 
növelni a leszakított porszemcsék süllyedési sebességét, amelyet a porszemcsék fali össze-
tapadásának – koagulációjának – elősegítésével lehet elérni. A tisztítás során leszakadó 
por-koagulátumokra a mozgásukat fékező áramlási ellenálláserőkhöz képest már elegendő-
en nagy súlyerő hat, így a tartózkodási idejük kedvezően rövid, gyorsan lehullanak az alsó 
porgyűjtő bunkerbe. 

A falon lerakódott porréteg eltávolítási módjai szerint a fentiek figyelembevételével 
megkülönböztetünk száraz- ill. nedves-üzemű eljárásokat (kopogtatás, rázás, ill. mosás, öb-
lítés), amelyek rendszerint összekapcsolódnak jellegzetes gyűjtőelektród kialakításokkal. 
Erőművi füstgáztisztító elektrofilterek általában száraz üzeműek, a gyűjtőelektród periodi-
kus kopogtatásával nagyobb összetapadó porrétegek szakadnak le a rendszerint táskás 
kialakítású gyűjtőelektródokról, majd a por a súlyerő következtében lehull az alsó bunker-
be. Az ilyen mechanikus tisztítás elméletével átfogóan foglalkozott SPROULL (1965), vagy 
újabban áramlás láthatóvátétel módszerével kísérletileg vizsgálta a leszakadó porszemcsék 
visszakerülését YAMAMOTO et al. (1998). 

A nedves üzemű berendezéseket kisebb méretben és rendszerint előleválasztónak te-
lepítenek. Ilyen esetben a többnyire síklap gyűjtőelektródra felvitt folyadékfilm (víz) 
gondoskodik a porszemcsék koagulációjáról és megakadályozza a leválasztott por áram-
lásba való visszakerülését. A nedves üzemű berendezésekben rendszerint a gyűjtőelektród 

Koronaelektród

Gyűjtőelektród

Koronaelektród

Gyűjtőelektród
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folyamatos mosását vagy periodikus öblítését alkalmazzák. Ez utóbbi esetben praktikus a 
végtelenített szalag kialakítású gyűjtőelektród. Kisebb méretű háztartási klímaberendezé-
seknél például a gyűjtőelektród felületének tisztítását automata üzemmódban periodikus 
öblítéssel, a gyűjtőfelület mosófolyadékban való átforgatásával oldják meg. A nedves eljá-
rás hátrányaként megemlíthető, hogy a mosófolyadék (víz) felhasználása miatt a keletkező 
nagymennyiségű zagy további kezelést is igényel. Előnye viszont, hogy igen jó hatásfokkal 
üzemeltethető egy nedves üzemű elektrofilter. Egy kazán utáni hengeres kialakítású 
elektrofilter egy éves tesztelése után LUNDGREN (1995), ill. hasonló esetre LANZERSTORFER 
(2000) is megállapítja, hogy nedves üzemű elektrofiltereket a nagyteljesítményű mosótor-
nyokkal összehasonlításban – alacsonyabb működtetési költség mellett – nagyobb hatásfok 
jellemzi. 

 
Leválasztó kamra kialakítás: belépő / kilépő oldal 
A több egymással párhuzamos leválasztó utca hatékony működésének előfeltétele, hogy a 
belépőoldalon egy jól tervezett, kis ellenállású, perforált lemezeket tartalmazó vagy terelő-
lemezes osztott diffúzoron keresztül az egész belépő keresztmetszeten egyenletes 
gázsebességgel jusson be a poros gáz a leválasztó utcákba, ld. PRESZLER & LAJOS (1972 és 
1974). A belépőoldal egyedi kialakításainak ellenőrzése / áttervezése során ma már a nu-
merikus áramlástani szimuláció is eredményesen alkalmazható. Így a belépő diffúzor 
nyílásszögének, a terelőlemezek és a különböző perforált lemezek áramlási ellenállásának 
és nyomásveszteségének a belépő sebességprofilra gyakorolt hatását vizsgálta CFD segít-
ségével pl. SIMONSEN & NIELSEN (1998). A különböző alakú belépő sebességprofilok 
leválasztási fokra gyakorolt hatásának vizsgálata ma is aktuális kutatási irány1. 

A belépő oldalival ellentétben a leválasztó kamra kilépő oldalán levő konfúzor és 
csőcsatlakozás kialakításának a leválasztó kamrabeli áramlásra gyakorolt visszahatása ele-
nyésző. A kilépőoldal geometriai kialakítását a rendszerint szívott üzem miatt az 
elektrofilter után elhelyezett áramlástechnikai berendezések és a rendelkezésre álló hely 
határozza meg. E tekintetben már az elektrofilter tervezésénél célszerű figyelembe venni, 
hogy az elektrofilteren átjutó szennyezőanyag-koncentrációt felügyelő monitoring-
rendszerhez a kilépő oldali csővezetékbe telepítendő mérőműszerek hiteles mérési helye 
biztosítva legyen, SUDA & LAJOS (2004). 

 
Leválasztó kamra: méret / osztottság 
Az elektrofilter kamrák mérete, illetve azok közös villamos táplálás tekintetében fő gáz-
áramlási irányt tekintve hossz- ill. keresztirányú osztottsága is a leválasztási folyamat 
meghatározó paramétere. Ezek közül a fontosabb paraméter a kamra hossza ill. a hosszirá-
nyú osztottsága, azaz egy utca hossza illetve a külön-külön táplált elektrofilter szektorok 
száma. A leválasztó utca hosszával – azaz a később ismertetett DEUTSCH-féle összefüggés 
szerint a gyűjtőelektródok felületével – arányosan exponenciálisan nő a leválasztási fok, ld. 
később WHITE (1963) elemzését a klasszikus leválasztási fok képletre (DEUTSCH, 1922) 
vonatkozóan. 

A 3.1 ábra vázlatán is látható leválasztótér üzembiztonsága növelhető a kamra meg-
osztott villamosan betáplálásával, mivel egyik villamos betáplálás esetleges kiesése vagy 
ellenkoronakisülés így kisebb hatásfok csökkenést eredményez. 

                                                 
1 A jelenség „skewed gas flow” néven ismert a szakirodalomban. Az elektrofilter kamra teljes keresztmet-

szetének, az összes leválasztófelület mind jobb kihasználtsága, így a hatásfok növelése érdekében az 
ezzel foglalkozó előadásoknak az ICESP konferencia sorozat külön szekciót szentelt 2001-ben. 
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Az adott szélességű kamrában az egymással párhuzamos ún. elektrofilter utcák szá-
mát (utca szélességet), azaz a síklap gyűjtőelektródok távolságát főleg a leválasztási fok / 
beruházási költség viszony maximalizálására törekedve optimalizálják az általában kes-
keny utcákra jellemző nagyobb átlagos villamos térerősség szint és a szemcsék rövidebb 
kivándorlási úthossza miatt, ld. CAŇADAS et al. (2004). Így drágább, viszont hatékonyabb a 
sok keskeny utcát (korona és gyűjtőelektródot) tartalmazó szerkezeti kialakítás. Ennek el-
lenére az 1980-as években egy időre teret nyert az ún. széles utca elmélet (lásd pl. 
PETERSEN 1981), mivel az utcaszélesség növelésével az átütési feszültség a többszörösére 
növelhető (KIM & LEE, 1999), így a már alacsony koronafeszültség esetén jelentkező, pil-
lanatnyi rövidzárlatot okozó átütések elkerülhetőek voltak. Továbbá, a széles utca elmélet 
elterjedésének oka volt az is, hogy az ellenkorona-kisülés is sikeresebben elkerülhető volt a 
koronaelektródoktól így távolabb kerülő gyűjtőelektródokon jelentkező kisebb áramsűrű-
ség csúcsok következtében (FUJISHIMA et al., 2004). A széles utcás kialakítás így kevésbé 
hajlamos az ellenkorona miatti porvisszakerülésre, ezért a gyűjtőelektródon lerakódó vas-
tagabb porréteg miatt elegendő a ritkább mechanikus tisztítás, és a kevesebb elektródot 
igénylő szerkezet olcsóbb is. Az elektrofilter utca villamos üzemi paramétereinek kedve-
zőbb volta ellenére a széles utca elmélet mára háttérbe szorult. Manapság, mivel az egyre 
szigorúbb környezetvédelmi előírásoknak megfelelően a minél kisebb méretű porszemcsék 
egyre hatékonyabb leválasztása, ebből adódóan a minél nagyobb átlagos villamos térerős-
ség szint elérése a cél, a széles utcás kialakítás helyett inkább a különböző 
porkondicionálási eljárások, adalékanyagok alkalmazásával és fejlett villamos monitoring 
rendszer és impulzusüzem segítségével előzik meg az ellenkoronakisülést. Ezt támasztja 
alá KIM & LEE (1999) összehasonlító munkája, melyben –többek között – az utcaszélesség 
és leválasztási fok közötti kapcsolatra vonatkozó kísérleti vizsgálatait az elméleti modellek 
eredményeivel veti össze. Megállapítja, hogy kis utcaszélesség esetén az elméleti modellek 
a mértnél jóval nagyobb leválasztási fokot eredményeznek, míg nagy elektród távolságú 
utca esetén pl. a DEUTSCH (1922) vagy COOPERMAN (1971) leválasztó modellje jelentősen 
alulbecsli a berendezés hatékonyságát. A fentiek magyarázata a modellekben többnyire el-
hanyagolt ion- és portértöltésnek a leválasztási folyamatban betöltött fontos szerepében 
rejlik. LAMI et al. (1995) szerint kísérletileg meghatározható az az optimális utcaszélesség, 
amely esetén a maximális áram alakul ki a leválasztóutcában (ld. COOPERMAN, 1960), ezt 
támasztja alá Kim & Lee (1999) munkája is. 

Az utcaszélesség, mint egyik alapvető geometriai paraméter mellett a tervezésnél fi-
gyelembe kell venni az alkalmazott tápfeszültség érték, koronaelektród méret/kialakítás, 
leválasztóutca hossz/magasság, porterhelés, -koncentráció, villamos vezetőképesség, stb. 
paramétereket is, amelyek jelentősen befolyásolhatják egy berendezés szerkezeti kialakítá-
sát. 
 
Koronaelektród 
A leválasztó technológia egyik alapvető fontosságú része a koronaelektród1, illetve a töl-
téshordozók forrásaként a koronaelektródon kialakuló koronakisülés jelensége. Az iparban 
használt koronaelektródok a legkülönbözőbb alakban fellelhetők, WHITE (1963) és KONCZ 
(1954) munkájában számos, az alkalmazástól függő kialakítási példát részletez. A többféle 
kialakítás célja minden esetben a minél hatékonyabb és egyenletesebb, stabil koronakisülés 
elérése, valamint a leválasztandó szemcsék számára minél több töltéshordozó biztosítása, 
ld. például MILLER et al. (1996c). A legtöbbet hivatkozott munka DAVIDSON & MCKINNEY 

                                                 
1 koronaelektród: szóró-, koronázó vagy kisütő elektród néven is használatos. 
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(1989) nevéhez fűződik, akik munkájukban ún. tüskés1 huzal típusú és tüskés síklap koro-
naelektródokat tartalmazó modell berendezésen végzett mérésekről számolnak be. 

A 3.4 ábrán bemutatott leválasztó utcában 7=KEN  koronaelektród található az ut-
caközépen, keretre rögzítve. A szokásos jelöléseket használva a wd  átmérőjű 
koronaelektródok s2  ill. c2  kereszt-, ill. hosszirányú osztásközzel helyezkednek el. A vil-
lamos erőtér térerősség-eloszlásban nem ezen geometria paraméterek, hanem a ( sdw / ) ill. 
( sc / ) hányadosok a meghatározók. Az adott elektrofilter utca leválasztási fokára optimális 
( sdw / ) ill. ( sc / ) értékek elméleti meghatározásával először WHITE (1963) foglalkozott. 

 

 
3.4 ábra Elektrofilter utca főbb geometriai jelölései 

 
A két gyűjtőelektród, mint két síklap között kialakuló áramlási teret egyrészt a fal irányá-
ban csökkenő sebességű és nagyobb turbulenciafokú határréteg jellemzi. A határréteg-
áramlással közelíthető áramlást az utcaközépen c2  osztásközzel sorban elhelyezkedő ko-
ronaelektródok növekvő szélességű áramlási nyoma (a hengeres huzal elektródokról leváló 
örvénysor, ld. 3.4 ábra) a belépés előtt egy osztásköznyire levő keret áramlási nyomával 
együtt jelentősen módosítja, így a koronaelektród sor és a tartókeret figyelembe vétele a 
modellezésnél elkerülhetetlen. MIZERACZYK et al. (2001, 2003a és 2003b) megállapítja, 
hogy ezt az áramlási nyomot a különböző (negatív vagy pozitív) polaritású koronakisülés 
egymástól eltérő módon befolyásolja, amelyet a relatív kis (pl. 0.2m/s) gázáramlási sebes-
ség mellett felvett PIV felvételeivel támaszt alá, ld. 2.9 és 2.10 ábra. 

Továbbá, mivel a villamos térerősség-eloszlás szintén geometriafüggő, így leválasztó 
utca gyűjtő- és koronaelektródjainak geometriai kialakítása egyaránt befolyásolja a levá-
lasztási folyamat áramlási és villamos paramétereit. A koronaelektród osztásköz 
csökkentésével (tehát sűrűbb koronaelektród elhelyezéssel) a leválasztó utca keresztmet-
szetében a villamos erőtér átlagos térerősség szintje nő, annak inhomogenitása pedig 
csökken, ugyanakkor a korábban említett átütés gyakoribb, ill. az ellenkorona-kisülés ve-
szélye megnő. Másrészt, azonos villamos táplálás és porszemcse méret mellett a töltésüket 
a falon leadó és az áramlásba visszakerülő porszemcsék hatékonyabb újratöltődése miatt a 
leválasztási fok jelentősen megnő, ahogy azt PARASRAM (2001), és PARASRAM & TAYLOR 
(2001) kísérletileg és számításokkal is igazolta 2-5-8 koronaelektródos modell geometriára. 
A koronaelektródok számának növelése természetesen nagyobb beruházási költséggel jár. 
A technológia és modellezésének összetettségét jól jellemzi egy olyan egyszerűnek tűnő 
geometriai paraméterrel összefüggő hatások komplexitása, mint koronaelektródok osztás-
köze. 

A kis lekerekítésű hegyeket vagy éleket tartalmazó koronaelektródokra vonatkozó 
kísérleti vizsgálatokkal szemben azok teljes 3D villamos erőterének és áramlási terének 
számítása rendkívüli nehézségekbe ütközik, így a numerikus szimulációban rendszerint 
                                                 
1 A tüskés huzal elektród ill. a tüskés síklap koronaelektród kifejezés spiked wire ill. barbed plate-to-plate 

electrode néven említi a szakirodalom. 
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ezen geometriai elemek, sőt legtöbbször a teljes koronaelektród sor geometriai modellezé-
sétől is eltekintenek, amely kérdésessé teszi az áramlási tér szimulációs eredményeinek, 
így az egész leválasztó modellnek a megbízhatóságát, ld. például DUMITRAN et al. (2003) 
vagy LIND et al. (2004). A szakirodalomban így ma még csak olyan 3D vizsgálatokkal ta-
lálkozhatunk, amelyek egyedülálló vagy csak néhány darab tüskés elektród (pl. 
YAMAMOTO, 1989, KANAZAWA et al., 2002), ill. egy speciális csigavonalú elektród (EGLI 
et al., 1997) koronakisülésének kísérleti vizsgálatára és numerikus szimulációjára vonat-
koznak. FUJISHIMA et al. (2004) munkája kivételével rendszerint ezen vizsgálatok nyugvó 
közegben lezajló koronakisülésre vonatkoznak (pl. ZHAO & ADAMIAK, 2005), vagy csupán 
az áramlási tér figyelembe vétele nélküli villamos erőtér meghatározásra szorítkoznak. 

Az elméleti vizsgálatok, modellkísérletek és kiterjedtebb numerikus szimulációk né-
hány kivételtől (MILLER et al., 1996a, 1996b és 1996c; ULLUM et al., 2002 és ULLUM et al. 
2004; vagy JAVOREK et al., 2003) eltekintve a jelen munkánál is alkalmazott egyszerű, vé-
kony, sima huzal koronaelektródos kialakításra szorítkoznak. 

Az egyszerű huzal elektródoktól eltérő, NOx leválasztásban hatékonyabb kialakítás-
nak bizonyult más (pl. perforált lemez vagy négyzetrács-háló szerkezetű huzal) elektród 
elrendezések kísérleti vizsgálata található pl. KURODA et al. (2003) munkájában. DORS et 
al. (1998) nedves üzemű leválasztó modelljén vizsgálta az NOx leválasztás szempontjából 
hatékonyabb koronaelektród elrendezéseket, illetve az egyenáramú, vagy impulzus üzemű 
táplálás hatását. 

Érdemes megemlíteni, hogy fontos és gyakori ipari probléma a nagy villamos és me-
chanikai terhelésnek kitett koronaelektródok élettartama. A koronakisülés miatti szerkezeti 
öregedés mellett a koronaelektródok áramlástani eredetű vagy az instabil koronakisülés és 
villamos átütések által gerjesztett rezgése kritikusan nagy értéket is elérhet (KAWASAKI et 
al., 1987), így az gyakoribb ívátcsapáshoz vagy akár mechanikai töréshez vezetve veszé-
lyeztetheti az elektrofilter stabil üzemét. Fentiek közül a koronakisülés által gerjesztett 
rezgést vizsgálta és ennek kiküszöbölésére eleve excentrikus koronaelektród elhelyezést 
javasolt KAWASAKI & ADACHI (1996). 
 
Gyűjtőelektród 
A villamos leválasztó berendezések alapvető típusainak megfelelő henger vagy síklemez 
gyűjtőelektród1 formákon belül számos kialakítás használatos az iparban, ld. WHITE 
(1963). A sík-, vagy perforált lemezes, táskás, párhuzamos C-alakú táskás elektród kialakí-
tások mind elsősorban a gyűjtőelektródon lerakódott porréteg áramlásba való 
visszakeveredését hivatottak minél jobban megakadályozni azon túl, hogy nagyobb szerke-
zeti merevségük is előnyösebb a síklapénál. A leválasztó kamrán átjutó pormennyiség 
közvetlen kapcsolatban áll a berendezés hatásfokával, így számos publikáció foglalkozott a 
gyűjtőelektródok alakjának – a bonyolult két-, ill. háromdimenziós geometriák numerikus 
szimulációjának nehézségei miatt inkább csak – kísérleti úton való optimalizálásával, ld. 
például COGHE et al. (2003). 

A gyűjtőelektródok kialakítása kapcsán fontos megemlíteni, hogy a porvisszakerülés 
jelensége miatt a leválasztási fok döntő mértékben csökkenhet, ld. például KIM & LEE 
(1999) munkáját, melyben kísérletileg vizsgálták a kopogtatás paraméterei és a leválasztási 
fok közötti összefüggést. A porvisszakerülés egyrészt a túl nagy villamos vezetőképességű 
és nem tapadó porok esetén jelentkezik. Az ilyen szemcsék a gyűjtőelektródra kijutva, töl-
tésüket gyorsan elvesztik, ezáltal megszűnik a vonzóerő a szemcsék és a gyűjtőelektród 
között, és így az áramlási eredetű erők hatására könnyebben visszajuthatnak a gázáramba. 
                                                 
1 gyűjtőelektród: felfogó-, vagy ellenelektród néven is megtalálható. 
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A falon már lerakódott, túl kicsiny villamos vezetőképességű porréteg is kedvezőtlen, mi-
vel a vastag, szigetelő és így töltéseket tartalmazó rétegre ható villamos erőtér hatására a 
gyűjtőelektródra tapadó porrétegen keresztül kialakuló nagy potenciálkülönbség ellenko-
rona-kisülést, és ennek következtében a visszarobbanó, nagyobb pozitív töltésű 
pormennyiségnek a leválasztó utcán való átjutását okozhatja, ld. JAWOREK et al. (2006). A 
porréteg eltávolítására alkalmazott kopogtatás gyakoriságának megválasztásakor figyelem-
be veszik ezért azt is, hogy a fali porréteg töltéssűrűsége ne legyen magasabb, mint az 
ellenkorona kialakulásához szükséges küszöbérték. Ez a por anyagától függően más-más 
potenciálkülönbséget, és rétegvastagságot jelent. Továbbá, kopogtatás során a gyűjtőelekt-
ród és az azon feltapadt porréteg közötti nagy vonzóerő miatt a porrétegnek csak egy része 
szakad le, így közvetlenül a kopogtatás előtt a tápfeszültség kikapcsolásával lehet az ion-
áramot csökkenteni, ld. például MAURITZON et al. (2004). Ahogyan azt CEREDA et al. 
(1996b) részletes mérésekkel kísérletileg kimutatta, a porvisszakerülés és így közvetlenül a 
leválasztó hatásfoka nagyban függ a por villamos paramétereitől, összetételétől és anyag-
jellemzőitől. A több paramétertől függő porvisszakerülés jelenségét illetve a leválasztási 
fokra gyakorolt hatását a DEUTSCH-féle modell (DEUTSCH, 1922) még nem tartalmazta. Az 
ipari tapasztalatok alapján mondható, hogy a DEUTSCH-féle elméleti leválasztási foknál jó-
val kisebb, valós hatásfok érték általában a porvisszakerüléssel magyarázható. Később P. 
COOPERMAN javasolt egy porvisszakerülési tényező bevezetését (COOPERMAN, 1971 és 
1977), amellyel módosította a DEUTSCH-féle képletet. Ez a villamos és turbulens por-
transzport viszonyát kifejező, valójában ad hoc felvett tényező hatásos volt ugyan, azaz 
csökkentette a hatásfok számértékét, de nem volt fizikai alapja. A porvisszakerülésnek va-
lójában két fő fizikai oka van: gyűjtőelektród mechanikai tisztítása, vagy az ellenkorona-
kisülés következtében a gyűjtőelektródról leváló és a gázban maradó porszemcsék esetén 
bekövetkező porvisszakerülés, valamint a normál üzemi, a falközeli turbulens határréteg-
áramlásban végbemenő, a szemcsék ütközéséből és a fal mellett ébredő áramlási erőkből 
származó por visszakeveredés. 

A falközeli, áramlási eredetű porvisszakeveredés csökkentésére levált zónákat, tás-
kákat, egyedi perforációkat alkalmazó legkülönbözőbb gyűjtőelektród alakokat 
eredményező számos áramlástani megoldást találhatunk ma is az ICESP konferencia kiad-
ványaiban, ld. például LEE et al. (1998a). 

A mechanikus tisztítás mechanizmusára – általában egyedi kialakítása és bonyolult-
sága miatt – a kiterjedt kísérleti vizsgálatok (pl. YAMAMOTO et al., 1998) ellenére nehéz 
olyan elméleti modellt felállítani, mely pl. a kopogtatás hatására a gyűjtőelektródról lehulló 
és gravitációsan kiülepedő por mennyiségét helyesen megadná (SPROULL, 1965). Az ilyen 
sokparaméteres változókat tartalmazó jelenség hatékony modellezésére legújabban a fuzzy 
logikai alkalmazások terjednek el. A porvisszakerülés jelenségéhez tartozó paraméterek ily 
módon történő feldolgozásának egyedülálló alkalmazását mutatja be KISS & BERTA (2001). 

A fal melletti porlerakódás és visszakeveredés feltételeinek meghatározásán alapuló 
átfogó modellezésre kevesen vállalkoztak. Egyedi kialakítású, pl. sima ill. érdes (pl. egy-
szerű téglatest érdességi elemekkel borított) gyűjtőelektród elrendezésre TSAI & MILLS 
(1995) vagy SUH & KIM (1996) vizsgálta a porszemcse-fal közötti ütközést és a por fő gáz-
áramba való visszakerülésének feltételeit. Igaz, a DEUTSCH-féle leválasztási fok képletből 
kiindulva, de szinte egyedülálló, a fali érdesség méretétől és a szemcseátmérőtől függő 
porvisszakerülés-modellt állított fel TSAI & MILLS (1995), míg SUH & KIM (1996) a ré-
szecskére jellemző STOKES-szám függvényében végzett paramétervizsgálatot numerikus 
szimulációval. 

A gyűjtőelektród kialakítás mellett a falközeli áramlásra vonatkozóan meg kell emlí-
teni, hogy a szilárd szemcséket tartalmazó kétfázisú nyíróréteg- és a fali határréteg-áramlás 
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villamos erőtértől mentes általános vizsgálatával viszont számos szerző foglalkozott. A 
falközeli részecskemozgás mechanizmusán belül így vizsgálták például: a falközeli szem-
cse-diszperziót (CHARLES & POZRIKIDIS, 1998, DORGAN & LOTH, 2004), a koncentráció-
eloszlást (MITO & HANRATTY, 2004), az ütközést (SENIOR & GRACE, 1998; NGUYEN & 
FLETCHER, 1999; SHIN et al., 2003; SOMMERFELD, 2003; SOMMERFELD & KUSSIN, 2003), a 
kiülepedést, lerakódást, visszakerülést (MASMOUDI et al., 2002; KALMÁR NAGY & 
SWAILES, 1996; SLATER et al., 2003), a porréteg-képződést (REICHMANN & TOMAS 2000), 
a falközeli turbulencia módosítást (KAFTORI et al., 1998) vagy a nyíróréteg áramlás által 
indukált felhajtóerőt, azaz a nyíróáramlásban forgó szemcséknél fellépő ún. MAGNUS-
hatást, (BREEDVELD et al., 1998; FENG & MICHAELIDES, 2003; SLATER et al., 2003). 

A technológia alapját jelentő részecske-feltöltődési és fali töltésleadási folyamat el-
méleti vizsgálatára is kiterjedt irodalom található (ld. például LIU et al., 1967 és LIU & 
YEH, 1968, DASCALESCU et al., 1996, GRABNER et al., 1996, COX, 1997), míg a falközeli, 
de már elektrosztatikai erők hatásának kitett, többnyire egyedülálló, vagy néhány porszem-
cse vagy csepp mozgásával, lerakódásával és áramlásba való visszakerülésével csupán a 
következő néhány szerző foglalkozott, ld. SHIMODA et al. (1984), TSAI & MILLS (1995), 
SUH & KIM (1996), FENG & LEAL (1996), FENG & HAYS (2003) vagy SOLTANI et al. (2003) 
és XIANGRONG et al. (2005). A gyűjtőelektródhoz közelítő töltött porszemcse villamos erő-
teret torzító hatására és felületi töltésmegosztásának vizsgálatára kidolgozott 3D numerikus 
szimulációt találjuk pl. MATSUYAMA et al. (1995) munkájában, de az ilyen folyamatok 
rendkívüli összetettsége miatt a számítás csak egy egyedülálló, gömb alakú porszemcsére 
vonatkozik. 
 
3.2.2 Koronakisülés 
A koronaelektródok a nagyfeszültség hatására létrejövő, az elektrosztatikus leválasztási 
technológia alapját képező ún. koronajelenségről kapták elnevezésüket. Ez a villamos töl-
tés áramlás forma biztosítja a leválasztandó porszemcsék feltöltéséhez szükséges 
töltéshordozókat. E jelenség ismertetéséhez meg kell ismerni egyrészt a gázok villamos tu-
lajdonságait, másrészt a bennük létrejövő villamos kisülési formákat. A jelenségek 
ismertetésénél HORVÁTH & CSERNÁTONY HOFFER (1986), BUDÓ (1989) és WHITE (1963) 
munkái szolgálnak általános forrásként. 

A gázok villamos vezetőképessége különbözik a szilárd vagy folyékony anyagokétól. 
Az ideális gáz tökéletes szigetelőnek tekinthető. A valóságos gázok semleges atomjaiban 
vagy molekuláiban villamos erőtér hatására bekövetkező töltéselmozdulások okozhatnak 
polarizációt, de ez a jelenség a legtöbb esetben elhanyagolhatóan gyenge. A töltés tekinte-
tében semleges atomokból vagy molekulákból álló gázban villamos vezetés nem alakul ki, 
ehhez szabad töltéshordozókra – elektronokra, ionokra – van szükség. A gáz szigetelőként 
viselkedik mindaddig, míg külső hatásra, pl. nagy térerősség hatására benne szabad töltés-
hordozók keletkeznek, és így szigetelőképessége megszűnik. Ez hirtelen és 
visszafordíthatatlan folyamat, így a szigetelőanyagok a mechanikai törés mintájára az el-
lenállásuk, szigetelőképességük (ún. villamos szilárdságuk) letörésével jellemezhetők. A 
villamos szilárdságot elsősorban az a térerősség jellemzi, amelynek hatására a gáz meg-
szűnik szigetelő lenni. A villamos szilárdság letörésekor az egymáshoz képest eltérő 
potenciálon levő elektródok között átütés keletkezik, ezért használatos még az átütési szi-
lárdság, átütőfeszültség vagy átütési térerősség, mint jellemző paraméter. Átütéskor a 
nagyfeszültségre kapcsolt és a földelt elektródok között „rövidzárlat” (ionizált gázmoleku-
lákból álló csatorna) jön létre, tehát a feszültség leesik, és nagy áramerősség alakulhat ki. 

Villamos térerősség hatására a gázban levő ionok mozgása irányítottá válik. A sem-
leges molekulákkal való ütközések miatt haladásuk egyenletes sebességű lesz. Villamos 
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energetikában szokásos módon az ionok adott térerősség hatására kialakuló egyenletes se-
bességét az ún. ionmozgékonysággal jellemezzük. 

A domináns „ionképző” mechanizmus az elektron-becsapódásos ún. ütközéses ioni-
záció. Az alkalmazott nagy térerősségből szerezve energiát a töltéshordozók összeütközve 
a gázmolekulákkal, szó szerint kiütik az elektronokat a molekulákból. A villamos erőtér ál-
tal felgyorsított elektronok ütközéseik során újabb szabad elektronok keletkeznek, amelyek 
ismét újabb ionozást okozó ütközéseket hoznak létre. Az elektronok száma növekszik, ezt 
nevezzük elektronlavinának. Az elektronok ionizációs energiáját TOWNSEND vezette le a 
20. század elején, így ezt az ionizáció során lejátszódó elektron-becsapódások általi gyors 
ionképződést TOWNSEND-lavinának nevezik.  

Az elektrofilterben levő kis görbületi sugarú koronaelektródok és földelt gyűjtőelekt-
ródok között kialakuló nagy térerőséggel jellemezhető, inhomogén erőtérben különböző 
kisülési jelenségek léphetnek fel. A nagy elektród távolság és kisebb feszültség esetén az 
átütés előtt ill. részleges átütés esetén a kisülés fizikai tulajdonságai és a töltéshordozókat 
termelő folyamatok szerint elektronlavinát, pamatos kisülést, valamint csatornakisülést kü-
lönböztetünk meg. Ha a feszültség egy határértéket elér, akkor átütés jön létre. Az átütés 
után keletkező villamos ív ezektől különböző, újabb kisülési jelenség. Az ún. koronakisü-
lés jelenségével kapcsolatban HORVÁTH & CSERNÁTONY HOFFER (1986) így fogalmaz: 
„…a koronakisülés fizikailag nem egyértelmű fogalom, hanem az erősen inhomogén erőte-
rekben a nagyobb térerősségű elektród környezetében kialakuló részleges átütés 
összefoglaló neve, ami akár elektronlavinákat, akár pamatos vagy csatornakisülést jelent-
het az elektródok alakjától függően…”. 

Attól függően, hogy a földelt gyűjtőelektródhoz képest kisebb vagy nagyobb poten-
ciálú a koronaelektród, negatív vagy pozitív koronakisülésről beszélünk. Jelen vizsgálatok 
negatív koronára vonatkoznak, a pozitív koronakisülés jellegzetességeiről KISS (2005) 
munkájában találhatunk rövid összefoglalót. A koronakisülésben keletkező töltéshordozók 
elhelyezkedése szerint két fő zónára lehet osztani a leválasztó teret. ULLUM (2003) és 
MATÉO-VÉLEZ et al. (2005) nyomán készült 3.5 ábra mutatja a leválasztótér – torzított 
geometriai arányú – metszetét negatív koronakisülés esetén. A koronaelektród – az ábrán 
felnagyítva illusztrált – kis sugarú környezetében található az aktív zóna, amely például 
egy mmrw 5.0=  sugarú koronaelektród huzal esetén kb. 0,012mm vastagságú gyűrű a ko-
ronaelektród körül. Az aktív zóna és a gyűjtőelektród közötti térrész pedig a passzív zóna. 

Alakját és jellemzőit tekintve a negatív és pozitív koronakisülés különbözik egymás-
tól. Az elnevezés a koronaelektródra kapcsolt feszültség polaritásából adódik. Az 
értekezésben mind a kísérleti munka, mind pedig a numerikus szimuláció negatív polaritá-
sú egyenáramú koronára vonatkozik. Erre jellemző tulajdonságok, hogy a koronaelektród 
(vékony huzal) felülete közelében kialakuló ütközési ionizáció csak az elektród kis lekere-
kítési sugarú csúcsaihoz közeli, helyileg nagy térerősségű környezetében (aktív zónában) 
zajlik le, távolabb az elektronok szétszóródnak a térben, gázmolekulák és porszemcsék be-
fogják őket, vagy eltűnnek a gyűjtőelektródon. Így alakulnak ki a leválasztásban döntő 
jelentőségű ion- és por-tértöltések, melyek a gázáramlásnak ill. pormozgásnak megfelelően 
térben és időben változó, mozgó tértöltések. 

Az elektronlavinák nyomában közvetlenül a koronaelektród körül visszamaradó po-
zitív ionokból álló tértöltés is a további lavinák keletkezését segíti, de e pozitív ionok a 
nagy térerősség hatására gyorsan „eltűnnek” a koronaelektródon, azaz szabad elektronokat 
vesznek fel. A negatív ion-tértöltés az elektronlavina alatt állandóan nő, ami viszont – el-
lentétes előjelű térerősségével – gátolja az elektronlavinák kialakulását. Az elektronlavinák 
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így csak impulzus-szerűen jöhetnek létre1, mert a negatív ionok eltávolodásához időre van 
szükség. 

 

 
 

3.5 ábra Nagyfeszültségű, egyenáramú negatív polaritású koronakisülés 
 koronakisülés → szabad elektronok lépnek ki a koronaelektródból 
 elektronok ütköznek semleges molekulával, elektronlavina → pozitív ion + elektronok 
 elektronok semleges molekulákat ionizálnak → negatív ion tértöltés 
 ütközéses és diffúzió útján porszemcsék töltődése → negatív por tértöltés 

 
A gázkisülés formáit csoportosítani lehet önfenntartó és nem önfenntartó kisülésekre. A 
koronakisülés és az ívkisülés tipikusan stabil, önfenntartó jelenség, amelynek jellemzője, 
hogy nagyrészt az alkalmazott feszültség tartja fenn, külső ionizációs segítség nélkül. Ioni-
zációs folyamatok csak a koronaelektród környezetében az erős elektrosztatikus erőtér 
hatására lépnek fel, az ionizáció nagy részét az így felgyorsított szabad elektronok adják 
ütközéses ionizáció által, ld. 3.5 ábra. 

A koronaelektródra kapcsolt feszültség növelésével pamatos kisülés jöhet létre, 
amely a valós berendezésekben több centiméter távolságra kiterjedő koronakisülés jelleg-
zetes alakjáról kapta elnevezését. A koronakisülés fényképét mutatja a 3.6 ábra. A modell 
elektrofilter huzal koronaelektródjai mentén látható parányi kisülések mérete csak néhány 
milliméter, de ezek ipari méretű leválasztókban centiméteres nagyságrendűek is lehetnek. 

Az egymáshoz közel álló (félutca szélesség2: mms 33= ) elektródokra kapcsolt nagy-
feszültség ( kVU 200 = ) hatására – egy küszöb (gyújtási) feszültség értéket elérve – a 

                                                 
1 Ezeket felfedezőjükről TRICHEL-féle impulzusoknak nevezzük, melyek szokásos frekvenciája 104-106 Hz 

tartományba esik, ld. MATÉO-VÉLEZ et al. (2005). 
2 A laboratóriumi modell elektrofilter paramétereit használva. 

AKTÍV zóna 
/felnagyítva/ 

PASSZÍV zóna 

elektron pozitív ion semleges molekula porszemcse 

  

negatív ion 

GYŰJTŐ- 
ELEKTRÓD 

KORONA- 
ELEKTRÓD 

AKTÍV ZÓNA 
A korona elektród körüli aktív kisülési zóna, amely-
ben az elektródról kilépő szabad elektronok
semleges molekulával ütközve elektronlavinát indí-
tanak el. A visszamaradó pozitív ionok a korona 
elektród felé mozognak, míg az elektronok a pasz-
szív zónába lépve semleges molekulákat
ionizálnak, így nagyszámú negatív ion keletkezik. 

PASSZÍV ZÓNA 
Elektronaffin (pl. O2) molekulákból ionizációval ke-
letkező negatív ionokat és kis rész szabad 
elektronokat tartalmaz, melyek az aktív zónában 
keletkeztek és a villamos erőtér hatására a gyűjtő-
elektród felé mozognak. A gyűjtőelektród felé 
mozgó negatív ionok a porszemcsék ütközéses ill. 
diffúzió útján történő ionizációját okozzák. 
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koronaelektródok, azaz a kis görbületi sugarú ( mmrw 5.0= ) vékony huzal elektródok felü-
letén sötétben a 3.6 ábra fényképein látható kékes-lilás színű világító pontok vagy 
koncentrálódott fényrétegek jelennek meg, és jellegzetes, halk zizegő, sercegő hang hallha-
tó. Ha növeljük a feszültséget, akkor az elektródokról világító, szerteágazó nyalábok 
indulnak ki, előbb a fehér színű pamatos kisülés, majd csatorna kisülés, végül ívkisülés jön 
létre a koronázó és a földpotenciálra kapcsolt gyűjtőelektród között. A látványos koronaje-
lenség keletkezésének részletei igen bonyolultak, lényegében összefoglalva a jelenség 
annak tulajdonítható, hogy az elektródok kis görbületi sugarú részein (csúcsokon, éleken) 
és ezek közvetlen környezetében a nagy térerősség hatására ütközéses ionizáció, 
TOWNSEND-lavina jön létre, azaz a töltéshordozók a gázmolekulákat ionizálják, és fényki-
bocsátásra gerjesztik. A kisüléssel együtt jár a koronaelektródok környezetében az áramlási 
teret befolyásoló, a nagy térerő által felgyorsított szabad elektronok és ionizált gázmoleku-
lák, negatív ionok mozgása, az ún. villamos szél vagy ionszél jelensége. 
 

 
3.6 ábra A modell elektrofilter négy koronaelektródján kialakuló koronakisülés fényképe 

 
A koronakisülés jól látható fényjelenségének formája is jellemzi az elektrosztatikus levá-
lasztó berendezést aszerint, hogy milyen polaritású a kapcsolt nagyfeszültség. A 
nagyméretű leválasztókban többnyire negatív polaritású koronát használnak, ez stabil, ön-
fenntartó feszültség-áramerősség („volt-amper”) karakterisztikával rendelkezik, átütési 
feszültsége kb. kétszerese a pozitív koronáénak, így ipari berendezések nagyobb feszült-
ségtartományban üzemeltethetők, amely kedvezőbb a porleválasztás hatásfoka 
szempontjából. Negatív korona esetében az emberi szervezetre káros ózon termelése is fo-
kozottabb, így ahol a tisztított közeg emberek környezetébe jut (pl. kórházi tisztaterek, 
légkondicionálók esetében), pozitív koronát alkalmazunk. 

A koronajelenség kísérleti vizsgálatával és numerikus szimulációjával számos szerző 
foglalkozott, ld. például negatív koronakisüléssel ANAGNOSTOPOULOS & BERGELES (2002),  
vagy SORIA et al. (2004), a villamos szél hatásával LEONARD et al. (1980, 1982, 1983), 
DAVIDSON & SHAUGHNESSY (1986), YAMAMOTO & VELKOFF (1981), YAMAMOTO (1984, 
1989), vagy MATÉO-VÉLEZ et al. (2005), illetve annak mérésével újabban BÉQUIN et al. 
(2004); továbbá pozitív koronával például YABE et al. (1978) vagy KHARE & SINHA 
(1996). 

 
Impulzus üzem 
Az egyenáramú koronaelektród táplálás helyett ellenkorona-kisülés elkerülése szempontjá-
ból – és energiafelhasználás csökkentés szempontjából is – előnyösebb alkalmazása a 
szaggatott üzemű tápfeszültség ellátás. Ez az ún. impulzusüzemű korona a tapasztalatok 
alapján stabilabb aktív zónát eredményez, mivel az aktív zónában az elektronlavinát gátló 
elektronok számát az átlagos töltéssűrűség jelentős változása nélkül csökkenti. Számos 
vizsgálat irányult az egyenáramú és a különböző alakú és időtartamú impulzusüzemű ko-
rona és az így létrehozott villamos erőtér tanulmányozására, ld. például YABE et al. (1978), 
LAMI et al. (1995), MOHR et al. (1995), MORROW (1996), NIFUKU et al. (1997), DORS et al. 
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(1998), LOWKE et al. (1998), KLIPPEL (2000), ANAGNOSTOPOULOS & BERGELES (2002), 
ELAYYAN et al. (2002), KURODA et al. (2003) vagy FUJISHIMA et al. (2004).  
 
3.2.3 Felépítési és működési jellemzők összefoglalása 
Az elektrosztatikus leválasztók technológiai alapja a feltöltés - mozgatás - befogás hármas 
művelete. A villamos töltéshordozók forrása a koronakisülés, amely különböző kialakítású 
elektródok kis lekerekítési sugarú csúcsain a megfelelő mértékű, adott polaritású gyújtófe-
szültség hatására végbemenő speciális villamos kisülés-forma. Az ún. aktív zónában 
keletkező szabad elektronok semleges molekulákkal történő ütközése elektronlavinát indít 
el, a koronaelektród közvetlen környezetében az elektronokat elektronaffin molekulák fog-
ják be. A villamos erőtér térerővonalain mozgó ionizált gázmolekulák porszemcsékkel 
ütközve vagy diffúzió útján azokat töltéshordozókkal látják el. A leválasztótér ún. passzív 
zónájában mozgó töltéshordozók (a kevés számú elektron mellett többnyire már csak ioni-
zált gázmolekulák) ún. ion-tértöltést, a villamosan töltött porszemcsék pedig por-tértöltést 
alkotnak. A szállító közeg (rendszerint levegő) és a tértöltések együttesen alkotják az 
elektrofilter utca kétfázisú elektrohidrodinamikus (EHD) áramlási terét. A feltöltött por-
szemcsék a villamos erőtér hatására a szállító közeg főáramlási irányára közel merőlegesen 
elmozdulva a földelt gyűjtőelektródok felé vándorolnak, majd ott a gázáramból leválasz-
tódnak, így a szennyezéstől megtisztított gáz hagyja el a leválasztó kamrát. 

Az elektrosztatikus leválasztó technológia alapvető fogalmainak áttekintése után ösz-
szefoglalásképpen megállapítható, hogy a poros gázok tisztításánál alkalmazott módszerek 
közül az elektrosztatikus leválasztás egy egyedülálló, villamos erőteret felhasználó kvázi-
keresztáramú leválasztási folyamatnak tekinthető, hiszen a villamos erőtér erővonalai a 
leválasztótér nagy részén jó közelítéssel merőlegesek a leválasztandó porszemcséket tar-
talmazó gázáramlás főirányára. A villamos erőtér gázáramlásra gyakorolt hatása az 
áramlási ellenállás, vagy nyomásveszteség szempontjából elhanyagolható, így más porle-
választó technológiákkal (pl. szűrőkkel) szemben itt a porszemcsék leválasztása a 
gázáramból kis nyomásveszteség és kis áramlási ellenállású berendezéssel valósítható meg, 
amely így jelentős térfogatáramú és nagy porterhelésű gázok igen hatékony tisztítására al-
kalmas. 

A viszonylag magas beruházási, de később alacsony működtetési költségű robusztus 
szerkezeti kialakítás igen sokféle változata ismert. Főként nehézipari, erőművi leválasztó-
ként, nagyhőmérsékletű füstgázok tisztítására, de akár korrozív hatású közegek kezelésére 
és a tisztatér technológiában is alkalmazható. Tulajdonképpen csak az alkalmazott villamos 
erőtér nagyságától függ az elektrofilter segítségével leválasztható por, pernye, korom, 
csepp vagy egyéb részecske határszemcsemérete. 
 
3.3 KÖLCSÖNHATÁSOK JELENTŐSÉGE A LEVÁLASZTÁSI 

FOLYAMATBAN 
A meglehetősen egyszerű alapelv ellenére – miszerint a töltött porszemcse villamos erőtér-
ben a kívánt irányba mozgatható – a valóságban igen bonyolult és szerteágazó villamos és 
áramlástani problémákkal kell szembesülnünk, amennyiben a leválasztási folyamat leírá-
sával, számításával foglalkozunk. A technológia alapját képező három fő tényező: a 
villamos erőtér, a szállító közeg és a porfázis jellemzői mellett ezen tényezők közötti köl-
csönhatások, és azok következtében létrejövő kétfázisú EHD áramlás, ill. az ion- és por-
tértöltések a meghatározóak a leválasztási folyamatban. Mindezen kölcsönhatások köny-
nyebb áttekintéséhez nyújt segítséget a RIEHLE (1992) nyomán átdolgozott 3.7 ábra. 
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3.7 ábra Az elektrosztatikus leválasztásban meghatározó alapvető jellemzők és kölcsönhatások 
 

A leválasztási folyamat három fő kiindulási pontjaként a leválasztandó porfázis ill. annak 
tulajdonságai, a villamos erőtér valamint a szállító közeg áramlási terének jellemzői szere-
pelnek. 

VILLAMOS ERŐTÉR: A koronaelektródokra kapcsolt U0 nagyfeszültség (10÷100 kV) ha-
tására a gyűjtőelektródok által határolt leválasztótérben a koronaelektródok körül 
nagy térerősséggel jellemezhető villamos erőtér jön létre, mely többek között az 

( )trE ,  villamos térerősség vektorral, töltéssűrűséggel vagy potenciál-eloszlással jel-
lemezhető, bővebben ld. KISS (2005). A feszültség növelésével egy adott 
gyújtófeszültség elérése után a koronajelenség beindul. 

SZÁLLÍTÓ KÖZEG: Az elektrofilter utcában mozgó közeget a két sík gyűjtőelektród ál-
tal határolt térben turbulens határréteg-áramlással közelíthetjük, amelyet a 
gyűjtőelektródon kialakuló határréteg és az utcaközép szimmetriasíkjában elhelyezett 
koronaelektród-sor illetve annak tartókerete mögött kialakuló áramlási nyom eltorzít. 
Az áramlási teret sebességeloszlásával, turbulencia jellemzőkkel, a közeg sűrűségé-
vel, dinamikai viszkozitással, hőmérsékletével jellemezhetjük. 

PORFÁZIS: A leválasztandó porfázist jellemzi pl. a porszemcsék alakja, valamely módon 
definiált egyenértékű átmérője (gömb esetén pd  átmérő),  pρ  sűrűsége, pc  koncent-
rációja, illetve ezeken kívül mivel a gyakorlatban általában nem monodiszperz 
halmazról van szó a )( pi dq  szemcseméret-eloszlás1. A por villamos jellemzői közül 
a por elρ  fajlagos villamos ellenállása, vezetőképessége a fontos, mert ez a jellemző 
nagy mértékben befolyásolja a részecske feltöltődési/töltésleadási folyamatát, a fali 
porréteg kialakulását, a porvisszakerülést és az ellenkorona-kisülés jelenségét. 

                                                 
1 Az i=0, 1, 2 ill. 3 ún. helyzetparaméterrel indexelt qi a szemcsehalmaz darabszám, hossz, felület, ill. térfogat 

vagy tömeg szerinti eloszlás sűrűségfüggvényét jelöli. 
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Amint azt a 3.7 ábra nyilai is jelzik, a leválasztási folyamatban e paraméterek nemcsak 
önmagukban fontosak, de a közöttük létrejövő kölcsönhatásoknak is nagy jelentősége van. 

VILLAMOS ERŐTÉR ↔ SZÁLLÍTÓ KÖZEG: A koronaelektródokon a nagy villamos 
erőtér hatására a koronakisülés eredményeként létrejön az elektronlavina, a szabad 
elektronok ütközéses ionizáció során semleges gázmolekulákat ionizálnak. Így nagy-
számú ion jön létre, melyeket a villamos erőtér mozgat a földelt gyűjtőelektród felé. 
Az így kialakuló ún. elektrohidrodinamikus áramlási térben a villamos-, vagy ionszél 
jelensége befolyásolhatja gáz áramlási terét. 

VILLAMOS ERŐTÉR ↔ PORFÁZIS: A porszemcsék töltődését két különböző domináns 
mechanizmus eredményezi: a töltéshordozók ütközés és/vagy diffúzió útján juthat-
nak a porszemcsék felületére. Az erőtérben mozgó porszemcsére a villamos erőtér 
erővonalai mentén haladó ionok felütköznek és feltapadnak. Szubmikronos szem-
cseméret-tartományban a diffúzió útján való töltődés, míg nagyobb szemcseméret 
esetében az üközéses ionizáció a domináns. A szemcsék felületén megtapadt töltések 
a velük megegyező előjelű töltéshordozókra taszítóerőt fejtenek ki, így a felrakódó 
töltés növekedtével a töltődési folyamat intenzitása csökken, majd adott töltéssűrűség 
elérése után befejeződik1. A porszemcsék telítési töltése főként a feltöltés helyén 
uralkodó térerősségtől és a porszemcse adott térerősségű villamos erőtérben eltöltött 
tartózkodási idejétől függ. A töltött porszemcsék a villamos erőtérben mozogva a 
gyűjtőelektródok felé vándorolnak. A villamosan töltött porszemcsék koncentráció-
juktól, méretüktől, villamos vezetőképességüktől függő inhomogén por-tértöltés 
eloszlást képeznek. Az ebből eredő, térben és időben változó addicionális töltéssűrű-
ség befolyásolja az elektródok és az ion-tértöltés által létrehozott villamos erőtér 
térerősség-eloszlását. 

SZÁLLÍTÓ KÖZEG ↔ PORFÁZIS: Kétfázisú áramlásban a porfázis és a szállító gáz 
áramlási terét meghatározó főbb jellemzők a fázisokra jellemző sűrűségek, a két fázis 
térfogati vagy tömegaránya, a szállító közeg áramlására jellemző turbulencia idő- és 
hosszlépték, a porszemcsék méreteloszlása, átmérője, koncentrációja, áramlási ellen-
állása, jellemző dimenzitólan mennyiségek, mint a REYNOLDS-szám, STOKES-szám, 
stb. Számos kísérleti és numerikus vizsgálat irányult kétfázisú áramlásokra jellemző 
turbulens diffúziós tényező értékének meghatározására vagy a fázisok kölcsönhatá-
sának, áramlási jellemzőket, turbulenciafokot befolyásoló hatások vizsgálatára (ld. 
pl. THEORETICAL AND EXPERIMENTAL MODELLING OF PARTICULATE FLOW (2000) - 
VKI LECTURE SERIES 2000-06). A szállító közeg és a porfázis közötti kölcsönhatás 
kétirányú: a szemcsék áramlási terét meghatározza a szállító közeg áramlási tere, va-
lamint a gázáramlást is befolyásolhatják a benne mozgó porszemcsék. Látható, hogy 
a kétfázisú áramlás primer és a szekunder fázisai közötti kölcsönhatásokból szárma-
zó erőhatások áttekintése és értékelése alapvető fontosságú a fázisok áramlási 
terének modellezése során. 
 

                                                 
1 Érdemes megemlíteni, hogy a viszonylag kis fajlagos villamos ellenállású, illetve szigetelő porok esetében a 

töltéseloszlás a szemcse felülete mentén változik. A szigetelő porok esetében a felületi töltéselmozdu-
lás gátolt, így egyenetlen töltéseloszlás jön létre, ennek következtében az erőtérben a szemcse 
elfordul, és eközben érkező újabb töltésmennyiség alakítja ki a telítési értéket. A kis fajlagos ellenál-
lású porok esetében viszont a töltéshordozók igen gyorsan mozoghatnak, így a felületi töltéseloszlást a 
felületi áramok alakítják ki (KISS, 2005). 
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Belátható, hogy a villamos erőtér, a szállító közeg és a porfázis, mint kiinduló paraméterek 
külön-külön vizsgálata nem vezet a leválasztási folyamatot megfelelően modellező ered-
ményre. Az elektrofilterben lejátszódó jelenségek, pl. a porszemcse mozgás tárgyalásánál 
elengedhetetlen az egyes kölcsönhatásokat meghatározó tényezők ismerete és azok összha-
tásának figyelembevétele. Így az elektródok által létrehozott tisztán elektrosztatikus 
villamos erőtér az ion- és por-tértöltés nélkül, vagy egy részecske villamos feltöltődési / 
töltésleadási folyamata a koronakisülés következtében létrejövő turbulens 
elektrohidrodinamikus áramlási tér kezelése nélkül, vagy a mozgó ion- és por-tértöltés és a 
villamos erőtér vagy a kétfázisú áramlási tér közötti kölcsönhatás figyelembe vétele nélkül 
nem vezethet egy, a valóságot megfelelően leíró, általános porleválasztó modell kifejlesz-
téséhez. 

Meg kell említeni, hogy a fenti hatások mind az aktuális valós, vagy modell berende-
zés geometriai kialakításának, méreteinek függvényei1, így e szempontból is fontosak az 
elektrofilterbeli leválasztási folyamatra jellemző – később tárgyalt – dimenziótlan hasonló-
sági számok, melyek a dimenzióanalízis (Buckingham-féle π -elmélet) alkalmazásával 
állíthatók elő, ld. az elektrofilterbeli villamos erőtérre RIEHLE (1992) elemzését. 
 
3.4 VILLAMOS ERŐTÉR 

3.4.1 A villamos erőtér leíró egyenletei 
A leválasztó utcában a koronaelektród és a gyűjtőelektród geometriai elrendezése, vala-
mint az alkalmazott tápfeszültség által meghatározott térerősség-eloszlást az ion- és por-
tértöltésekből származó térerősség összetevők is befolyásolják. Annak érdekében, hogy 
meghatározzuk a térerősség-eloszlást, az erőteret jellemző leíró egyenleteket kell áttekinte-
nünk. A szakirodalom által nagyrészt elhanyagolt por-tértöltés modellezés jelentőségének 
szempontjából pedig a por-tértöltés által képviselt áramsűrűség és villamos erőtér összete-
vőket is részleteiben meg kell vizsgálnunk. 

A villamos erőteret jellemző E  villamos térerősség vektor a LAPLACE-POISSON-, és 
a MAXWELL-egyenletek alapján az alábbi formában írható, ahol ε  a közeg permittivitása, 

Cρ  a teljes tértöltés-sűrűség. 

 ( ) Cρε =⋅∇ E  (3.1) 

A koronajelenségnél már említett, a koronaelektród igen kis sugarú környezetében leját-
szódó ionizáció időbeni ingadozásának (TRICHEL-féle impulzusok) nagy frekvenciája 
illetve a létrejövő igen kis áramerősség-ingadozás miatt a mágneses erőtér ( B ) hatása el-
hanyagolható nagyságú, ld. (3.2) egyenlet. 

 0≈
∂
∂

−=×∇
t
BE  (3.2) 

Az E  villamos erőtér térerősség-eloszlás számítása szempontjából peremfeltétel a ϕ  vil-
lamos potenciál értéke a koronaelektródokon ( U−=ϕ ) és a földelt gyűjtőelektródokon 
( 0=ϕ ).  A koronakisülés következtében keletkezett és az erőtér hatására mozgó összes 
töltéshordozó töltéssűrűségének ( Cρ ) és ebből számítható áramsűrűségének meghatározá-
sához a koronakisülés alapos vizsgálata szükséges, amely bemutatásától jelen értekezésben 
eltekintünk, ld. RIEHLE (1992). Összefoglalásként megemlíthető, hogy vagy a korona által 
létrehozott, keletkező töltésmennyiséget számító modellek ismertek (ld. például 
GALLIMBERTI, 1997), vagy az adott elektrofilterre érvényes feszültség-áram karakteriszti-

                                                 
1 ld. „széles utca” elmélet, vagy a koronaelektród osztásközzel foglalkozó kutatások. 
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kát és a gyűjtőelektródon érvényes áramsűrűséget a PEEK-törvény felhasználásával közelí-
tő modellek használatosak, lásd például a szerző korábbi munkájában használt közelítő 
villamos erőtér számítást is (SUDA, 1997). A különböző koronamodelleket, illetve a jelen 
modellben alkalmazott potenciál és térerősség-eloszlás meghatározására vonatkozó mód-
szert és a peremelem módszert alkalmazó numerikus eljárás részleteit KISS (2005) 
munkájában ismerteti. A fent említett modellek segítségével leírt töltéshordozó keletkezés 
által számítható a koronaelektród felületi töltéssűrűsége ( Sρ ) és a leválasztótérben jelenle-
vő töltés-eloszlás ( Cρ ). Vizsgáljuk meg a leválasztótérben pρ  töltésűrűséggel 
jellemezhető por-tértöltés szerepét a térerősség-eloszlás számítása szempontjából! A 
leválasztótér Cρ  teljes tértöltés-sűrűségét az elektronok ( eρ ), az ionok ( iρ ) és a villamo-
san töltött porszemcsék ( pρ ) által képviselt töltéshordozók ismeretében definiált 
töltéssűrűségek összegeként számíthatjuk a (3.3) kifejezés szerint. 
 pieC ρρρρ ++=  (3.3) 

A fenti összegben az elektronok által képviselt töltésmennyiség elhanyagolható a másik 
kettőhöz képest, mivel elektronok száma a koronaelektródok közvetlen környezetén, az ún. 
aktív zónán kívül igen alacsony, így eρ << iρ  ill. eρ << pρ  következtében csak az ion- és 
por-tértöltések szerepe a meghatározó a Cρ  tértöltéssűrűség számításánál. 

 piC ρρρ +=  (3.4) 

A fenti egyenlet jobboldalán szereplő, a villamosan töltött porfázisra vonatkozó pρ  tértöl-
tés-sűrűség villamos erőteret befolyásoló szerepével RAMADAN & SOO (1969) korai 
megalapozó munkáján kívül csupán néhány szerző foglalkozott, ld. CAŇADAS (1995), 
LAMI et al. (1995), CHOI & FLETCHER (1997), GALLIMBERTI (1997), SUDA (1997), MEDLIN 
(1998), ULLUM (2003), LIND et al. (2004), FUJISHIMA et al. (2004), illetve újabban TALAIE 
et al. (2001, 2005). A 2.1 táblázatban felsorolt többi modell a por-tértöltés tag villamos tér-
erősség-módosító hatását – helytelenül – nem veszi figyelembe. Többnyire a modell 
elektrofilterekben használt kis porkoncentrációkra hivatkozva teszik ezt, de valójában a 
por-tértöltés elhanyagolásának fő oka az, hogy nagy nehézséget jelent a por koncentráció-
jának és ezáltal a töltött porfázis által hordozott töltésmennyiség és a leválasztóutca egy 
adott véges térfogatában jelenlevő por-tértöltés sűrűség meghatározása. Az egyedülálló 
porszemcse pályák számításában mutatkozó előnye ellenére a LAGRANGE-féle leírást hasz-
náló modellek esetében különösen problematikus a porkoncentráció-eloszlás porszemcse 
pályák alapján történő becslése. Az EULER-féle leírásban viszont a por transzport egyenle-
tének numerikus megoldásával számított porkoncentráció ismeretében a fentiek egy adott 
cellára meghatározhatók. A szerző korábbi munkájában (SUDA, 1997) bemutatott számítási 
modellt CHOI & FLETCHER (1997) alapgondolatát felhasználva továbbfejlesztettük 
(IVÁNCSY & SUDA, 2005), aminek részletes leírása megtalálható KISS (2005) munkájában. 

A villamos térerősség vektor közelítően potenciálos, azaz jellemezhető egy skalár 
mennyiség megváltozásával, így definiálható a villamos potenciál (ϕ ). A leválasztótérben 
az azonos potenciállal jellemezhető pontokat összekötő szintvonalakra (szintfelületekre) 
merőleges irány megmutatja a villamos potenciál legrohamosabb változásának irányát, így 
meghatározza a villamos térerősség vektor irányát, irányítottságát és nagyságát a (3.5) 
egyenlet alapján. 
 ϕ−∇=E  (3.5) 
A valóságban háromdimenziós villamos erőtér a vizsgált geometriai kialakítások nagy 
többségében a modellezés szempontjából 2D erőtérnek vehető, azaz az E  térerősségvektor 
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z irányú komponense ( zE ) elhanyagolható, vagy a leválasztási folyamat 2D modellezése 
szempontjából érdektelen. A villamos erőtér potenciál szintvonalaira merőleges E  térerős-
ség vektor, illetve így annak csak két ( xE  és yE ) komponensének analitikus megoldása 
(pl. COOPERMAN, 1960; WHITE, 1963; RAMADAN & SOO, 1969 vagy OGLESBY & NICKOLS, 
1978 munkája alapján RIEHLE, 1992) adott leválasztó geometriára ismert. A jelen 
elektrofilter geometriára RIEHLE (1992) által publikáltak alapján kidolgozott megoldást kö-
zöl a szerző egy korábbi munkájában (SUDA, 1997), ahol megadja a térerősség vektor x és 
y komponensének analitikus alakját. Az analitikus megoldások hátránya, hogy a villamos 
erőteret befolyásoló ion- és por-tértöltések figyelembevétele csak korlátozottan lehetséges. 
Ezek csak fejlettebb, a véges differenciák, térfogatok stb. módszerét alkalmazó numerikus 
megoldásokkal követhetők. 

Annak érdekében, hogy megvizsgálhassuk a pρ  por-tértöltés figyelembevételének 
vagy elhanyagolásának jelentőségét, a töltéshordozókra felírt folytonossági (töltés-
megmaradási) egyenletet kell megvizsgálnunk, ld. az alábbi (3.6) egyenletet, 

 kk
k S

t
=⋅∇+

∂
∂ Jρ  (3.6) 

ahol a „k” index töltéshordozó típust jelöl: elektront: „e”, iont: „i” vagy villamosan töltött 
porszemcsét: „p”. A fenti töltés-megmaradási egyenlet egy adott típusú töltéshordozóra 
vonatkozóan kimondja, hogy kρ  töltéssűrűség időbeni megváltozás és a kJ  áramsűrűség 
megváltozás összege egyenlő az kS  töltéshordozó forrással. A vizsgált leválasztótér pasz-
szív zónájában az egyes töltéshordozó típusokra (elektron, ion és töltött porszemcse) 
érvényes forrástagok ( ks ) eredője érthető okokból zérus, azaz 0== ∑

k
kk sS  írható. 

3.4.2 A villamos áramsűrűség vektor ( J ) vizsgálata 
A kJ  egy adott töltéshordozó típusra vonatkozó áramsűrűség vektor, amely az egységnyi 
felületen időegység alatt átáramló töltésmennyiség (vagy más néven töltés fluxus, vagyis 
felületegységre vonatkoztatott áram) a leválasztótérben mozgó töltéshordozók (elektronok, 
ionok, porszemcsék) eloszlása ismeretében definiálható. A teljes áramsűrűség vektor ( J ) 
pedig az egyes töltéshordozó típusokra felírt áramsűrűség tagok összegeként adódik. Így a 
továbbiakban a tértöltés-eloszlásból (töltéssűrűségből) számítható J  teljes áramsűrűség 
vektort a leválasztótérben jelen levő töltéshordozók (elektronok „e”, ionok „i” és porszem-
csék „p”) áramsűrűségeinek összegeként írhatjuk fel. 
 pie JJJJ ++=  (3.7) 

A töltéshordozó-típusonkénti felírásban az áramsűrűség tagok („töltés-transzport” egyen-
let-szerű felírásban) az alábbi 3.8-3.10 kifejezések szerint alakulnak. Mindegyik 
töltéshordozó-típusra felírt áramsűrűség kifejezés jobboldalán sorban a konduktív (vezeté-
ses), diffúziós és konvektív (szállításos) áramsűrűség tagok szerepelnek, 
 veeeeee Db ρρρ +∇−= EJ  (3.8) 

 viiiiii Db ρρρ +∇−= EJ  (3.9) 

 vpppppp Db ρρρ +∇−= EJ  (3.10) 

ahol az adott töltéshordozóra vonatkozó töltéssűrűség ( ρ ), mozgékonyság (b ) és  diffúzi-
ós tényező ( D ), illetve a villamos térerősség vektor ( E ) és az áramlási sebesség vektor 
( v ) szerepel. Az OHM-törvény értelmében a töltéshordozó-típusokra felírt J  teljes áram-
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sűrűség a fenti tagok segítségével átírható a konduktív ( kondJ ), diffúziós ( diffJ ) és 
konvektív ( konvJ ) fluxusok összegére is, ezáltal kapjuk az alábbi kifejezést: 

 konvdiffkond JJJJ ++=  (3.11) 

A korábbi töltéshordozó-típus szerinti feloszlás helyett most a 3.8-3.10 kifejezések jobbol-
dali tagjait konduktív, diffúziós ill. konvektív jellegük szerinti csoportosításban felírva 
kapjuk az áramsűrűségekre: 
 EJ )(kond ppiiee bbb ρρρ ++=  (3.12) 

 )(diff ppiiee DDD ρρρ ∇+∇+∇−=J  (3.13) 

 vv )(konv pieC ρρρρ ++==J  (3.14) 

A J  teljes áramsűrűség vektor komponenseit összefoglalva írható a (3.15) alakban: 
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Hogy a villamos erőtér térerősség-eloszlás számításakor figyelembe vehető ill. elhanyago-
landó áramsűrűség vektor komponenseket nagyságrendi szempontok alapján értékelhessük, 
a (3.8-3.10) illetve (3.12-3.14) felírásban bemutatott áramsűrűség tagok mindegyikére kö-
zelítő számítást szükséges elvégezni. A ρ  töltéssűrűség, b  mozgékonyság, D  diffúziós 
tényező értékei a szakirodalomból ismertek, vagy annak hiányában saját közelítő számítás 
alapján meghatározott értékek alapján az egyes konduktív, diffúziós és konvektív tagokra 
értékes nagyságrendi következtetések vonhatók le. 

A 3.1 táblázatban szereplő értékek a jelen vizsgálat paramétereire, a modell 
elektrofilterbeli adatokra vonatkoznak a szerző korábbi (SUDA, 1997) munkáját felhasznál-
va, a modell továbbfejlesztésével elvégzett közelítő számítások alapján. 

3.1 táblázat Áramsűrűség (töltés fluxus) tagok nagyságrendi összehasonlítása 
 elektron „e” ion „i” porszemcse „p”  S.I. 

kρ  10-10 10-5 10-4  3−⋅ mC  

kb  6.6·10-2 2·10-4 9.6·10-9  112 −− ⋅⋅ Vsm  

kD  10-6 10-6 10-3  12 −⋅ sm  

kk b⋅ρ  10-12 - 10-13 10-9 10-12 - 10-13  11 −− ⋅⋅ VmA  

Ebk ⋅  104 102 10-3  1−⋅ sm  

kkkb  kond,JE =ρ  10-6 10-3 10-6  10-3 2−⋅ mA  

kkkD diff,)( J=∇− ρ  -10-15 -10-9 -10-5 -10-5 2−⋅ mA  

kk konv,J=vρ  10-10 10-5 10-4  10-4 2−⋅ mA  

kJ  10-6 10-3 10-4  2−⋅ mA  

 eJ  iJ  pJ    

 
Töltéssűrűség ( ρ ) 
A koronaelektródok közvetlen környezetén (az aktív zónán) kívül a leválasztótérben az 
elektronok eρ  töltéssűrűsége több nagyságrenddel kisebb, így elhanyagolható értékű az 
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ionok iρ  illetve a villamosan töltött porszemcsék pρ  töltéssűrűségéhez képest. A 3.1 táb-
lázatban megadott számított értékek alapján látható, hogy az ionok és villamosan töltött 
porszemcsék által képviselt töltéssűrűség egymással összevethető, 10-5÷10-4 nagyságrendű. 
A keletkező ionok száma közel azonos, de sebessége változó, így ezért az ion töltéssűrűség 
változik a leválasztótérben. A por töltéssűrűsége a villamos térerősség, a porkoncentráció, 
a szemcseméret, a leválasztótérben elfoglalt pillanatnyi hely függvénye, így az az utca-
hossz és a keresztmetszet mentén szintén nem állandó. A leválasztótérben folyamatosan 
változó értékű ion és por töltéssűrűségre így általános közelítő analitikus modellt nehéz al-
kotni. Az ion-tértöltés mellett a leválasztótérben jelen levő por-tértöltés megbízható 
figyelembevétele csak a villamos tér és az áramlási tér kapcsolt numerikus szimulációjával, 
iteratív eljárással oldható meg, lásd később. 
 
Mozgékonyság (b ) 
Villamos erőtérben egy adott töltéshordozó adott térerősség hatására létrejövő sebességű 
mozgása a mozgékonysággal (b ) jellemezhető. Elektrofilterekben a koronajelenség hatá-
sára az elektronok és ionok a villamos erőtér következtében felgyorsulnak, mozgásukat 
meghatározza a gázmolekulák közötti szabad úthossz, továbbá kisebb mértékben mozgá-
sukat a közeg szállítósebessége is befolyásolja. 

Az elektronok mozgékonyságára ( eb ) az OGLESBY & NICKOLS (1978) által adott 
becslés szerinti Vsmbe /106,6 22−⋅≈  közelítő érték ismert. Azonban a relatív nagy mozgé-
konyságú, de az aktív zónán kívüli szabad elektronok elhanyagolható száma (rendkívül 
alacsony eρ  töltéssűrűség) miatt az elektronok vezetéses töltéssűrűsége, azaz a 

EJ eeekond bρ=,  tag több nagyságrenddel kisebb, mint az ionok vagy porszemcsék által 
meghatározott konduktív tagok. Ez azt jelenti, hogy az elektronok több mint 99%-át befog-
ják a molekulák. Így az elektronok relatív nagy eb  mozgékonysága ellenére a konduktív 
áramsűrűség tagra elhanyagolható értéket kapunk. Továbbá, mivel mindegyik (konduktív, 
diffúziós vagy konvektív) áramsűrűség tag tartalmazza a rendkívül kis értékű eρ  töltéssű-
rűséget, a továbbiakban az elektronokra vonatkozó egyik áramsűrűség tagot sem kell 
figyelembe venni a fentiekhez hasonló okok miatt, vagyis jogosan élhetünk az elektronokra 
vonatkozó teljes áramsűrűség tag elhanyagolásával, azaz a 0≅eJ  közelítéssel. 

A hőmozgás mellett a villamos erőtér által mozgatott ionok a gázmolekulák közötti 
térben az átlagos szabad úthossz ( λ ) megtétele után ütköznek semleges gázmolekulákkal. 
Az ütközésekből álló, a villamos erőtér erővonalai mentén történő folyamatos mozgásukat 
jellemzi az ion mozgékonyság ( ib ). Az ion mozgékonyság értéke a villamos térerősségtől, 
a gáz összetételétől, nyomástól és hőmérséklettől függ, azonban állandó környezeti para-
méterek mellett a leválasztótérben változó villamos térerősségtől való függése 
elhanyagolható (MEDLIN, 1998), így általában állandó ion mozgékonyság értékkel találko-
zunk (SHUH et al., 2007). Így a 3.1 táblázatban szereplő 1124102 −−−⋅≈ Vsmbi  egy jellemző 
átlagos érték, ld. ANAGNOSTOPOULOS & BERGELES (2002) 11241082,1 −−−⋅= Vsmbi , ZHUANG 
et al. (2000) 1124109,1 −−−⋅= Vsmbi , RIEHLE (1992) 11241018,2 −−−⋅= Vsmbi , vagy MEDLIN 

(1998) 1124102,2 −−−⋅= Vsmbi  értékű állandó ion mozgékonysággal dolgozik. 

A porszemcsék hasonló módon definiált pb  „mozgékonysága” (adott villamos tér-
erősség következtében létrejövő mozgási sebessége) nem más, mint pusztán a villamos 
erőtér következtében mozgó szemcsére értelmezett elméleti vándorlási sebesség és az azt 
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„létrehozó” helyi villamos térerősség hányadosa. A „por-mozgékonyság” a 
leválasztótérben nem állandó; a porszemcse méretének, közegjellemzők, helyi villamos 
térerősség, porszemcse töltés, stb. függvénye.1 

A szerző korábbi munkája (SUDA, 1997) alapján – példaként a leválasztóban szoká-
sos villamos térerősség átlagérték és telítési töltés mellett, egy adott méretű porszemcsére – 
kiszámított mozgékonyság nagyságrendekkel kisebb a szabad elektronok vagy ionok moz-
gékonyságánál. Általánosan mondható, hogy az ion-mozgékonyság közel állandónak 
feltételezett értékével szemben a por-mozgékonyság általánosan anyag-, közeg- és erőtér-
jellemzők hely és – akár a porszemcse feltöltődésének időfüggését is figyelembe véve – az 
idő függvénye is. Azonban az áramsűrűség számítás egyszerűsítése szempontjából fontos, 
hogy a pb  por-mozgékonyság a ( Eppbρ ) szorzat, azaz a por töltéssűrűség, a por-
mozgékonyság és a villamos erőtér térerősség szorzatának egyik tagjaként a 

EJ pppkond bρ=,  konduktív áramsűrűség tagban jelenik meg a töltéstranszport egyenletben, 
amely így az elektronok EJ eeekond bρ=,  töltéssűrűségénél jóval – három nagyságrenddel – 
kisebb értékű, így elhanyagolható. Így KISS (2005) villamos erőtér számítását alátámasztva 
megállapítható, hogy csak különösen nagy porkoncentráció esetén, azaz nagy por töltéssű-
rűség esetén nem lehet elhanyagolni a villamos erőtérre jellemző áramsűrűség 
számításakor a porra vonatkozó konduktív áramsűrűség tagot az ionokra vonatkozó kon-
duktív áramsűrűség tag ( EJ iiikond bρ=, ) mellett. Meg kell említeni továbbá, hogy adott 
porkoncentráció mellett, a szemcseméret csökkenésével rohamosan nő a porfázis töltéssű-
rűsége. Így a szubmikronos, nagy koncentrációjú finom porok leválasztásakor létrejövő 
konduktív áramsűrűség akár meg is haladhatja az ionok által képviselt konduktív áramsű-
rűséget az igen jelentősen megnövekedett por-tértöltés következtében (MEDLIN, 1998). 
Ekkor azonban a koronaáram jelentősen lecsökken az azonos előjelű nagy tértöltés gátló 
hatása miatt, a koronajelenség meg is szűnhet, amely a leválasztási fok drasztikus csökke-
nését eredményezi. Ezt a finom porok leválasztásakor a gyakorlati tapasztalatok is 
alátámasztották, de a por-tértöltés jelentőségének felismerése előtt nem tulajdonítottak neki 
döntő szerepet. A kibocsátási határértékekre vonatkozó szabályozás (PM) szigorításával 
viszont újabban előtérbe került a szubmikronos szemcseméret-tartomány (ld. BYEON et al., 
2006) , így a por-tértöltés szerepének behatóbb vizsgálata is, ld. ZHUANG et al. (2000) kí-
sérleti vizsgálatát a mdm p µµ 5.005.0 <<  mérettartományú NaCl , 32OAl  és 2SiO  
részecskékre. 
 
Diffúziós tényező ( D ) 
A villamos erőtérben mozgó ionok (és elektronok) iD  diffúziós tényezője a gázéval közel 
azonos nagyságrendűnek (10-6 ÷ 10-5 értékűnek) vehető (MEDLIN, 1998). Számítására pl. 
PARASRAM (2001) a gázok kinetikus elméletét felhasználva a gázmolekulák átlagos szabad 
úthosszával kifejezett becsült értéket ad meg az alábbi (3.16) kifejezés szerint: 

 λEii bD
3
1

=  (3.16) 

                                                 
1 E tekintetben a legújabb numerikus szimulációs (CFD) modellek is legtöbb esetben visszavezethetők a 

DEUTSCH-féle modellre, mivel a bp por mozgékonyságot a porszemcse DEUTSCH-féle elméleti vándor-
lási sebessége és a villamos térerőség hányadosaként írják fel, ld. MEDLIN (1998) vagy SOLDATI et al. 
(1993) ill. SOLDATI (2000a) direkt numerikus szimulációját. 
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A porszemcsék pD  turbulens diffúziós tényezője pedig közelítően számítható a turbulens 
közegáramlásra jellemző tµ  turbulens dinamikai viszkozitás, a ρ  közegsűrűség és a tur-
bulens SCHMIDT-szám ( tSc ) ismeretében. 

 
t

t

t

t
p ScSc

D ν
ρ

µ
=

⋅
=  (3.17) 

A 3.1 táblázatban szereplő értékek alapján összefoglalva elmondható, hogy az elektronokra 
és ionokra vonatkozó diffúziós áramsűrűség tag mindegyike több nagyságrenddel kisebb, 
mint konduktív áramsűrűség tag. A porszemcsék esetében pedig az a konvektív tagnál leg-
alább egy nagyságrenddel kisebb, ezért a diffJ  teljes diffúziós áramsűrűség tag 
elhanyagolása indokolt. 
 
Konduktív áramsűrűség ( kondJ ) 
Az áramsűrűség tagokban szereplő mennyiségek nagyságrendi összehasonlítása céljából a 
3.1 táblázatban közölt közelítő értékek alapján megállapítható, hogy a szakirodalomban 
csak néhány kivételtől eltekintve általánosan elhanyagolt por-tértöltést képző, villamosan 
töltött szemcsékből álló porfázis pρ  töltéssűrűsége a legnagyobb a leválasztótérben. 

Ennek ellenére a nagy por töltéssűrűség hatása a vezetéses töltéstranszportban ( kondJ ) 
csak különösen nagy helyi porkoncentráció esetén (utcabelépésnél és a gyűjtőelektród kö-
zelében, illetve nagy porkoncentráció gradiens esetén) jelentkezik. Tekintve, hogy a 
leválasztóban az utcahossz mentén a porkoncentráció optimális esetben jelentősen csök-
ken, így a nagy helyi por-tértöltésből eredő p kond,J  konduktív tag figyelembevételének az 
elektrofilter utca kezdeti szakaszán, a koronaelektródok és a fal közvetlen környezetében 
lehet csak nagyobb jelentősége, amit a teljes áramsűrűség számítás szempontjából viszont 
rendszerint elhanyagolhatunk, ld. KISS (2005). 

Fenti elhanyagolást a 3.1 táblázat ( kkbρ ) szorzat értékeinek vizsgálata alapján is 
megtehetjük. A ( kkbρ ) szorzat az adott térerősség esetén jelentkező vezetéses áramsűrű-
ség, mely értékét tekintve az ionokra 3-4 nagyságrenddel nagyobb érték adódik, mint az 
elektronok vagy porfázis által létrejövő. 

A fenti megfontolások alapján a villamos töltés fluxus konduktív tagja ( kondJ ) előbb 
az elektronok áramsűrűségét ( e kond,J ) elhanyagolva a (3.18), majd a por áramsűrűségétől is 
eltekintve pedig a (3.19) kifejezésre redukálódik, így az egyedül az ionokra vonatkozó 
konduktív áramsűrűségből számítható. 
 EJ )(kond ppii bb ρρ +=  (3.18) 

 EJ iibρ=kond  (3.19) 

A 3.1 táblázatból látható, hogy a diffúziós ( diffJ ) és konvektív ( konvJ ) töltés fluxus leg-
alább egy nagyságrenddel kisebb, így elhanyagolható a fenti konduktív fluxus mellett. 
 
Diffúziós áramsűrűség ( diffJ ) 

A diffúziós töltés fluxust tekintve az elektronok, ionok és töltött porszemcsék esetében a 
turbulens diffúzió a domináns mechanizmus a hőmozgásos töltés diffúzióval szemben 
(MEDLIN et al., 1996). A nagyságrendi összehasonlítás alapján elmondható, hogy több 
nagyságrenddel kisebb áramsűrűséget eredményez a diffúzió, mint a másik két (konvektív 
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ill. konduktív) áramsűrűség tag, így a teljes diffúziós áramsűrűség tagot elhanyagolhatjuk, 
bővebben ld. CASTELLANOS (2003). 
 0diff ≅J  (3.20) 

Konvektív áramsűrűség ( konvJ ) 

A konvJ  konvektív áramsűrűség elektronokra ( e konv,J ), ionokra ( i konv,J ) és porszemcsékre 
( p konv,J ) vonatkozó komponenseit vizsgálva először is megállapítható, hogy az elektronok 
konvektív áramsűrűsége – a konduktív és diffúziós áramsűrűség tagokhoz hasonlóan – az 
igen kis elektron töltéssűrűség következtében elhanyagolható. 

Az ionokat tekintve azok szállítósebessége, azaz a v  gázsebesség vektor nagysága 
( sm /1≈ ) általában két nagyságrenddel kisebb, mint az ion-mozgékonyság és a villamos 
térerősség által meghatározott konduktív tagból számítható ionsebesség ( smbi /100≈E ), 
ezért általánosan írható a (3.21) kifejezés. 
 v  << Eib  (3.21) 

Jelen esetben pl. kVU 20=  koronafeszültség és mms 33=  félutca szélességgel számolt 
cmkVsUE /06.6/ ==  átlagos térerősség esetén a )( Eib  tagra ~132m/s értéket kapunk. A 

szokásos 0.5÷2 m/s főgázáramlási sebességgel összehasonlítva így joggal használható az 
ionokra a i kond,i konv, JJ <<  feltételezés, ld. a 3.1 táblázatban a két nagyságrendnyi eltérést. 

A leválasztótérben mozgó, villamosan töltött porszemcsékre viszont nagyságrendek-
kel nagyobb konvektív, mint konduktív áramsűrűség értéket találunk ( p konv,p kond, JJ << ). 
Az egyébként az ionokra vonatkozó konvektív tagnál ( i konv,J ) kb. egy nagyságrenddel na-
gyobb a konvektív poráramsűrűség tag ( p konv,J ) viszont az ionok konduktív 
áramsűrűségénél kisebb (kb. szintén egy nagyságrenddel), így a teljes konvektív tag konvJ  
elhanyagolása megengedhető és indokolt egyszerűsítés. 

A teljes konvJ  konvektív töltés fluxus tag elhanyagolása rendkívül fontos a tekintet-
ben, hogy a leválasztóbeli villamos erőtér – felületi áramsűrűségek – számítása e tagon (az 
ionok és töltött porszemcsék szállítósebességén) keresztül kapcsolódna az áramlási tér 
számításhoz. Azaz a konvJ  konvektív tag elhanyagolása egyúttal azt is jelenti, hogy adott 
feltételek mellett (elektrofiltereknél szokásos paraméterek, vagyis v  << Eib  feltétel ese-
tén) a gázáramlás és a tértöltéses porfázis nem, vagy nagyságrendi megfontolások alapján 
csak elhanyagolható mértékben befolyásolja a villamos erőteret a konduktív vagy 
konvektív áramsűrűség számítása szempontjából. Tehát a villamos erőtér számítása alapve-
tően megoldható a gáz és tértöltéses porfázis áramlási terének előzetes ismerete nélkül, 
kiindulásnak elegendő az ionok által képviselt i kond,J  vezetéses áramsűrűség modellezése. 
A tértöltéses villamos erőtér és a porfázist tartalmazó áramlási tér közötti összetett köl-
csönhatás alapos vizsgálata után a fentiek nagyban megkönnyítik a villamos erőtér 
numerikus szimulációját1. 

                                                 
1 Itt jegyezzük meg, hogy az áramlási tér számításánál ugyanilyen megfontolások alapján - a későbbiekben 

bemutatott módon - az ionszél (biE) áramlási teret befolyásoló hatását kell az elektrohidrodinamikus 
(EHD) áramlási tér számításánál figyelembe venni. Természetesen a portranszport további jellemzői-
nek számítása megköveteli a villamos erőtér és áramlási tér számításának iteratív összekapcsolását, 
mivel az áramlási tér ismeretében meghatározható porkoncentráció-eloszlás befolyásolja a por-
tértöltés térbeli eloszlását (töltéssűrűségét), és így ezen keresztül a villamos erőtér térerősség-
eloszlását. A fenti megállapítás a villamos erőtér - áramlási tér közötti kölcsönhatások (ld. 2.8 ábra) 
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A fenti nagyságrendi megfontolások következtében megtett elhanyagolások alapján 
tehát a (3.7) kifejezésben szereplő teljes áramsűrűség redukálható az ionok konduktív 
áramsűrűségére, ld. az alábbi (3.22) kifejezést.  
 EJ iibρ=  (3.22) 

A töltés megmaradási egyenlet (3.6) jobboldalán szereplő kS  eredő forrástag zérus értéke 
miatt kapjuk a (3.23) kifejezést, illetve az elenyésző mértékű töltés-diffúzióhoz vezető kis 
töltéssűrűség ingadozás miatt elhanyagolható a (3.23) kifejezés baloldali instacioner tagja1, 
így az áramsűrűség számítására a (3.24) kifejezés adódik. 

 0=⋅∇+
∂

∂ J
t
Cρ  (3.23) 

 0=⋅∇ J  (3.24) 
Tehát a fenti megfontolásaink alapján a (3.22) összefüggést felhasználva végül a (3.25) 
összefüggést kapjuk, mely a teljes leválasztó térbeli áramsűrűség számítására alkalmas. 
 0)( =⋅∇ Eiibρ  (3.25) 

 
A töltésáramlás áramsűrűségének számítását tekintve a 3.1 táblázat adott értékeinek nagy-
ságrendi összehasonlítása alapján összefoglalva megállapítható, hogy 
a) a diffúziós áramsűrűség alapvetően elhanyagolható az ionok vezetéses és a töltött por-
szemcsék konvektív áramsűrűsége mellett ( 0diff ≅J ); 

b) a leválasztótérben az elektronok áramsűrűsége alapvetően figyelmen kívül hagyható, 
melynek oka a kis töltéssűrűségük ( 0e ≅J ); 

c) az ionok több nagyságrenddel nagyobb mozgékonysága miatt a porfázis áramsűrűsége 
elhanyagolható, így elegendő csak az ionokat figyelembe vennünk a vezetéses töltés-
transzport számításakor ( EJJ iiikond bρ=≅ , ). 

 
3.4.3 Villamos térerősség ( E ) 
A fenti összefüggésben ismeretlen, a villamos erőtér E  térerősség vektorának számításá-
hoz a (3.1) és (3.2) kifejezéseket használhatjuk. A villamos térerősség szempontjából 
meghatározó Cρ  töltéssűrűségek nagyságrendi összehasonlítását (ld. 3.1 táblázat) tekintve 
megállapítható, hogy az elektronok által képviselt tag elhanyagolható a töltött porfázis és 
az ionok által képviselt töltéssűrűség mellett. A villamos térerősség számításakor viszont a 
por töltéssűrűség már nem elhanyagolható az ion-tértöltés mellett, ahogy arra már koráb-
ban is utaltunk a por-tértöltés figyelembevétele kapcsán. Így a (3.4) egyenlet 
felhasználásával a (3.1) egyenlet a (3.26) alakban írható, melyben a Cρ  töltéssűrűség az 
ion töltéssűrűség ( iρ ) és a por töltéssűrűség ( pρ ) összegeként szerepel. 

 
ε

ρρ pi +
=⋅∇ E  (3.26) 

 

                                                                                                                                                    
közül kizárólag az áramlási tér a konvektív áramsűrűség tagon keresztüli villamos erőteret befolyásoló 
hatásának elhanyagolására vonatkozik. 

1 A korában már említett TRICHEL-féle impulzusok csak a koronaelektród közvetlen környezetében, az aktív 
zónában (ld. 3.5 ábra) okoznak töltéssűrűség időbeni ingadozást. 
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A villamos erőtér számításához szükséges egyenletrendszer (3.27) tehát a fentieket figye-
lembe véve az alábbi kifejezéseket tartalmazza. 

 
ε

ρρ pi +
=⋅∇ E ,        EJ iibρ= ,        0=⋅∇ J ,        ϕ−∇=E  (3.27) 

A fenti egyenletrendszer megoldásához a koronaelektródon és a gyűjtőelektródon érvényes 
potenciál peremfeltételekre, ion ill. por töltés- és áramsűrűségek meghatározására megfele-
lő eljárásra van szükség. A villamos erőtér fenti egyenletrendszerének megoldására 
vonatkozó numerikus szimulációs technikák különböző módszereinek jó összefoglalója 
megtalálható pl. LAWLESS (1996), ANAGNOSTOPOULOS & BERGELES (2002) vagy LEI et al. 
(2004) munkájában. A jelen értekezésben taglalt elektrofilter modell villamos erőtér számí-
tó eljárásának részletesebb (pl. az alkalmazott koronamodellekre is kiterjedő) ismertetése 
megtalálható KISS (2005) doktori értekezésében, vagy összefoglalva pl. KISS et al. (1998) 
vagy IVÁNCSY & SUDA (2005) publikációkban, ezért az alábbiakban csak rövid összefogla-
lást adunk a töltéssűrűségek meghatározásának módjáról. 

 
3.4.4 Az ion és por töltéssűrűség meghatározása ( ρ ) 
A villamos erőtér számítás a leválasztó tér numerikus hálójának koronaelektród felületét 
tartalmazó celláiban egyenletes áram- és térerősség-eloszlást feltételezve a koronaelektród 
felől indul, és iterációs eljárást alkalmaz. Más modellekben a koronaelektródból kilépő 
áram helyett a gyűjtőelektród felületén érvényes áramsűrűséget határozzák meg, a szerző 
korábbi, RIEHLE (1992) alapján kidolgozott számításában (SUDA, 1997) is ezt a módszert 
alkalmazta. Jelen, új modellben a koronaelektród felületén felvett kiinduló áramsűrűség, 
ionmozgékonyság és villamos térerősség értékek alapján történik a iρ  ion töltéssűrűség 
számítása a (3.28) baloldalán látható összefüggés alapján, ld. KISS (2005). Ezután a pere-
meken (gyűjtőelektród felületén) meghatározható a töltéssűrűség, így ennek ismeretében 
már egy tetszőlegesen generált numerikus háló celláiban érvényes kezdeti ion töltéssűrűség 
érték is kiszámítható a KISS (2005) által kidolgozott peremelem (BEM) ill. donor-cella 
módszerrel. A pρ  por töltéssűrűsége pedig az egységnyi térfogatban található N  szemcse 

darabszám ( ]/[ 3mdbN : darabszám koncentráció) és egy porszemcse ]/[ dbCQp  villamos 
töltésének szorzataként adódik. Az N  darabszám koncentráció a leválasztóutcában kiszá-
mított ]/[ 3mkgcp  porkoncentráció és az adott szemcse ]/[ dbkgmp  tömegének 
hányadosakánt átírható a (3.28) jobboldalán található formára. 
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QN =⋅=ρ  (3.28) 

A kezdeti Cρ  töltéssűrűség alapján a villamos erőtér térerősség-eloszlására egy első köze-
lítés számítható. Azonban mivel az ion- és por-tértöltés módosítja az erőteret, a tényleges 
eloszlás meghatározásához iteráció szükséges. A por koncentráció-eloszlása és por töltés-
sűrűsége a porszemcse töltés ismeretében számítható a kezdeti villamos térerősség-eloszlás 
ismeretében. Ahhoz, hogy mindkét tértöltés hatását figyelembe tudjuk venni a villamos 
erőtér számításánál, az ion és por töltéssűrűségek összegeként eredményül kapott 

piC ρρρ +=  töltéssűrűség érték alapján történő további iterációs lépéseket kell elvégezni. 
Az egymást követő iterációs lépésekben kapott töltésképek relatív különbségét tekintve 
0.5% alatti különbség eléréséhez 4-5 iterációs ciklus elegendő, ahogy azt KISS (2005) szá-
mításai során tapasztalta. 
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3.5 KÉTFÁZISÚ ÁRAMLÁSI TÉR 
Az egyfázisú közegáramlásoktól eltérően a többfázisú áramlásokat általában egy folytonos, 
primer fázis és egy vagy több szekunder diszperz fázis alkotja. Jelen esetben az elektrosz-
tatikus leválasztóban kialakuló gáz - szilárd szemcse alkotta kétfázisú közegáramlás primer 
fázisa a szállító közeg, amely levegő, illetve a szekunder fázisa az ebben szuszpendált disz-
perz porszemcsehalmaz. 

Az egyfázisú áramlásokkal ellentétben, a kétfázisú áramlásokban végbemenő transz-
portfolyamatok és a két fázis áramlási jellemzőinek meghatározása során figyelembe kell 
vennünk a – sokszor csak igen bonyolult modellekkel leírható – fázisok közötti összetett 
kölcsönhatásokat is. Hogy a fázisok közötti kölcsönhatások, pl. a szekunder fázisról átadó-
dó erők a primer fázis áramlási terét milyen mértékben befolyásolják, mely tényezők és 
hatások figyelembevétele célszerű vagy elhanyagolása tehető meg, azt az alkotó fázisok 
jellemzőinek és az adott fázisok közötti kölcsönhatások alapos vizsgálata alapján dönthet-
jük el. Jelen esetben, a folytonosnak tekintett szállító gáz áramlási terének számításakor 
vizsgálnunk kell pl. a szekunder fázis által a primer fázis áramlási jellemzőire (pl. turbu-
lenciájára) gyakorolt módosító hatását. Ahhoz viszont, hogy a szekunder fázis primer 
fázisra gyakorolt áramlás-módosító hatását értékelni tudjuk, össze kell tudnunk hasonlítani 
a primer fázis áramlási jellemzőit annak egyfázisú és kétfázisú áramlási esetében. Amel-
lett, hogy a kétfázisú áramlások az ilyen célból végzett numerikus szimulációi a szekunder 
fázis modellezésekor a LAGRANGE- vagy az EULER-féle leírásmódot választva különböző 
nehézségekbe ütköznek, a modellszámítások eredményeit kétfázisú áramlásokban kísérleti 
vizsgálatokkal is alá kell támasztani. Ahogy azt már az elektrofilterekre vonatkozó kísérleti 
vizsgálatokról szóló alfejezet során említettük, kétfázisú áramlásban a primer fázis áramlá-
si jellemzőit megbízhatóan csak a legkorszerűbb (lézer-optikai) áramlástani 
méréstechnikák alkalmazásával nyerhetjük ki. 
 
3.5.1 Elektrohidrodinamikus (EHD) áramlási tér 
 
Szállító közeg: folytonos primer fázis 
Kiindulásként írjuk fel a leválasztótérben mozgó összenyomhatatlannak feltételezett, por-
fázis-mentes, tiszta gázáramlásra, egyfázisú közegáramlásra vonatkozó instacioner 
NAVIER-STOKES-egyenletet az alábbi (3.29) kifejezés szerint, villamos erőtér mentes eset-
ben. Az alábbi alak tehát nem tartalmazza a következő külső erőterek hatását: sem a 
gázban szállított porszemcsékről a gázra átadódó erőknek, sem a villamos erőtér hatására 
létrejövő ún. villamos szél gázáramlást befolyásoló hatását. 

 vvvv 21)( ∇+∇−=⋅∇+
∂
∂ ν

ρ
p

t g

g  (3.29) 

A közegáramlás számításkor a NAVIER-STOKES-egyenlet mellett felhasználjuk a szállító 
közegre vonatkozó tömegmegmaradás törvényét, amely a (3.30) alakban adott a folytonos-
ság (kontinuitás) tétellel, illetve az stacioner és .állg =ρ  feltételekkel egyszerűsíthető és a 
(3.31) alakra hozható. A folytonosság tételénél a szemcsék által kitöltött térfogat (illetve 
annak a leválasztási folyamat során történő változását elhanyagolhatjuk, mivel a szemcsék 
térfogat-aránya jelen esetben mindenhol jóval kisebb, mint 0,1%. (ELGHOBASHI, 1993) 
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Állandó üzemállapotot tekintve a leválasztóutcabeli közegáramlásra a gyakorlati tapaszta-
latok szerint a fenti feltételek jó közelítéssel alkalmazhatók, így a modellezés 

szempontjából is praktikus a továbbiakban a stacioner állapot ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ =

∂
∂ 0
t

 és a közeg össze-

nyomhatatlanságának ( .állg =ρ ) feltételezése. 
 
Külső erőtér figyelembevétele 
A primer fázis áramlási terének bizonyos mértékű módosulását okozhatja egy vagy több 
külső erőtér, amelyet általánosan az kf  térerősségvektorral veszünk figyelembe. 

 k
g

p
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∂ vvvv 21)( ν

ρ
 (3.32) 

Jelen esetben a szállító levegő közegre ható külső erőtérként kell kezelnünk egyrészt az 
elektrofilter leválasztóutcájában áramló gáz - porszemcse kétfázisú áramlás esetében a 
diszperz szemcsefázis porszemcséiről a gázra átadódó erőhatásokat: jellemezze ezt az erő-
teret az pf  térerősségvektor, másrészt a villamos erőtér hatását pedig egy elf  
térerősségvektorral jellemzett másik külső erőtérrel vegyük figyelembe. 
 elpk fff +=  (3.33) 

A következőkben részletesen meg kell vizsgálnunk a fenti külső erőtereket és hatásukat 
olyan szempontból, hogy értékelni tudjuk, hogy ezen erőterek milyen mértékben befolyá-
solhatják a gáz áramlási terét annak villamos erőtér mentes, egyfázisú áramlási állapotához 
képest. Ez alapján meg tudjuk határozni, hogy a numerikus szimuláció során milyen egy-
szerűsítésekkel és elhanyagolásokkal élhetünk. 
 
Diszperz fázis hatása ( pf ) 
Amennyiben a primer szállító közeg tartalmaz egy szekunder, diszperz fázist, akkor a por-
szemcsék gázáramlásra gyakorolt hatásának figyelembevétele az egységnyi gáztérfogatban 
lévő összes porszemcséről a gázra átadódó erőnek, azaz egy külső erőtér pf  
térerősségvektorának a NAVIER-STOKES-egyenletben való szerepeltetésével oldható meg. 

Amennyiben minden egyes porszemcséről a gázra átadódó és szemcsénként eltérő 
erőhatást figyelembe kívánnánk venni, az adott n-ik szemcsére ható np,F  erők összegét kell 
szerepeltetnünk a külső erőtér pf  térerősségvektorában, ld. (3.34) kifejezés. A külső erőtér 

pf  térerősségvektora az egységnyi térfogatban lévő összesen N db/m3 porszemcséről 1kg 
gázra átadódó erőt fejezi ki, ahol az np,F  az adott n-ik porszemcsére ható erőt fejezi ki. 
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Viszont még igen kis koncentráció esetén is a gázban lévő nagy számú porszemcse miatt 
nem tudjuk minden egyes szemcse hatását (az adott szemcsére ható különböző np,F  erőha-
tásokat) külön-külön figyelembe venni. Ha a vizsgált térrészben monodiszperz 
szemcsehalmazt tételezünk fel, és minden egyes szemcséjére azonos pF  erőhatás hat, ak-
kor az alábbi (3.35) alakot használhatjuk az N darabszámú szemcséről a gázra átadódó erők 
felírásánál. 
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A monodiszperz halmaz feltételezéssel az egységnyi gáztérfogaton belüli szemcsék N da-
rabszáma (azaz darabszám koncentrációja [db/m3]) és 1db porszemcse pm [kg/db] 
tömegének a szorzata a pc [kg/m3] tömeg szerinti koncentráció. Vezessük be továbbá a por-
fázis és a gázfázis tömegáram-arányából kiindulva az ún. M  tömegarányt1, amely a 
kétfázisú áramlásbeli porterhelés egyik fő jellemzője, ld. (3.36) kifejezés. Az M  tömeg-
arányra a gáz térfogatárammal való egyszerűsítés után a porkoncentráció és a gáz sűrűség 
hányadosát, a ( gpc ρ/ ) hányadost kapjuk. 
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A (3.35) kifejezésben ezután N helyett a pc / pm  hányadost (ill. M  tömegarányt) szerepel-
tetve átírható az alábbi (3.37a) alakra. Egy szemcsére ható pF  erő és a porszemcse pm  
tömeg hányadosa a szemcse gyorsulásával egyenlő, így a fentiek behelyettesítésével a 
(3.37) alakba írhatjuk át a szemcsékről a gázra átadódó erőt jellemző pf  térerősségvektort. 
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Látható, hogy diszperz fázis gázáramlásra gyakorolt hatásának vizsgálatában a szemcse 
gyorsulás és az M  tömegarány szorzat értéke a döntő. Amennyiben a (3.37a) kifejezést a 
későbbiekben - ld. (3.38) kifejezéssel - bevezetett ún. térfogati arány ( pα ) felhasználásával 
az alábbi (3.37b) alakra hozzuk, akkor a kétfázisú áramlások szerteágazó szakirodalmában 
előforduló minden, a diszperz fázis jellemzésére alkalmazott mennyiséget ( pρ , pc , M , 

pα ) is szerepeltetni tudjuk, amely a paraméter-vizsgálatok során hasznos lehet. 
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Megjegyezzük, hogy amennyiben nem monodiszperz halmazról van szó, a diszperz fázis 
gázáramlásra gyakorolt hatása az adott n-ik szemcsékre ható erővel vagy szemcse gyorsu-
lással felírva ehhez hasonló alakra hozható, ha a (3.34) összefüggésre alkalmazzuk a fenti 
átalakításokat, ld (3.37c). 
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Az adott n-ik porszemcse npm ,  tömegének felbontása ( npm , = pρ npV , ) után az állandónak 
tekinthető pρ  sűrűséggel való egyszerűsítés után a fenti alak a (3.37d) formára hozható, 
melyben a sűrűségviszony ( pρ / gρ ) kifejezése jelenik meg. 

                                                 
1 M („mass-loading ratio” v. máshol „mixture ratio”-ként nevezett): tömegarány, vagyis a porterhelésre jel-

lemző „tömegáram arány”, amely gáz qV térfogatáramával való egyszerűsítés után a porkoncentráció 
és a gáz sűrűség hányadosa. 
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A fenti (3.37a, b, c, d) kifejezésekből adódóan a diszperz fázisból a gázáramlásra átadódó 
pf  erőhatás jelentőségének ( pf  figyelembevételét szükségessé tevő vagy elhanyagolását 

megengedő feltételek) vizsgálatára több út is kínálkozik, melyek a LAGRANGE- ill. az 
EULER-féle megközelítés eltérő szemléletét tükrözik. 

a) Vizsgálhatjuk, hogy a fenti kifejezésekben szerepeltetett pF  porszemcsére ható erő mi-
lyen hatásokból származik. Ezután nagyságrendi összehasonlításban elemezhetjük, hogy 
az így kiadódó külső erőtér pf  térerősségvektora, tehát a diszperz fázisról a gázra át-
adódó erőhatások milyen viszonyban vannak a NAVIER-STOKES-mozgásegyenletben 
szereplő többi, viszkózus, tehetetlenségi, vagy más külső (pl. a villamos) erőtérből 
származó erőhatásokkal. Ehhez a vizsgálati úthoz a porszemcse mozgásegyenletét kell 
felírnunk, amit a LAGRANGE-féle leírásmód tárgyalásánál teszünk meg a későbbiekben. 

b) Továbbá, vizsgálhatjuk a diszperz fázisról a gázáramlásra átadódó erőhatásokat kifejező 
pf  térerősségvektor jelentőségét a kétfázisú áramlásokra jellemző fő paraméterek alap-

ján is: az előbbi  (3.37a, b, c, d) kifejezésekben szerepeltetett gρ , pρ , pc , M  és pα  
paraméterek elektrofilterre jellemző értéktartományai alapján. A diszperz fázist homo-
gén kontinuum fázisként kezelő EULER-féle leírás előnyei majd a por 
transzportegyenletének felíráskor mutatkoznak meg. 

Az utóbbi b) pont szerinti vizsgálati szempontot követve elemezzük először a fenti főbb 
paraméterek értéktartományait! A kétfázisú áramlások vizsgálatánál - főként a primer kö-
zegbeli turbulencia-módosítással foglalkozó szakirodalomban - leginkább elterjedt 
paraméter az alábbi (3.38) kifejezéssel definiált pα  térfogati arány. 
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Itt jegyezzük meg, hogy a (3.39) kifejezésben szereplő átalakítást kihasználva az pα  térfo-
gati arány és M  tömegarány között természetesen szoros kapcsolat áll fenn: közöttük a 
primer és a szekunder fázis sűrűségeinek hányadosa teremt kapcsolatot, amelyet a korábbi 
átalakításoknál már ki tudtunk használni. 
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Az pα  térfogati arány fenti (3.38) kifejezésében „ a ” átlagos távolság értékét egy, a pd  
átmérőjű szemcsék egymás közötti relatív átlagos távolságának )/( pda  becslésére szolgá-
ló egyszerű modell alapján határozhatjuk meg, ld. 3.8 ábra. Egy pc  koncentrációjú 
gázelegyben a porszemcsék egymástól mért relatív átlagos távolságát ( a ) úgy határozhat-
juk meg a legegyszerűbb közelítés szerint, ha a vizsgált gV  térfogatú térrészben 
feltételezzük, hogy a monodiszperz szemcsehalmazt egyenletesen elosztott, gömb alakú, 
azonos pd  átmérőjű és sűrűségű szemcsék alkotják. A vizsgált térrészt a 3.8 ábrán látható 
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módon N db, 3a  térfogatú kocka alakú térrészekre oszthatjuk, melyek mindegyike csak 
egyetlen szemcsét tartalmaz. Az 3a  térfogatbeli pc  porkoncentrációra kapott 
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kifejezés alapján a fenti feltételeink mellett a porszemcsék egymástól mért relatív távolsá-
gára a fenti egyenletet átrendezve az alábbi 
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p cd
a

⋅
⋅

=
πρ

 (3.41) 

kifejezés adódik. A relatív távolságra kapott fenti kifejezést felhasználva az pα  térfogati 
arányra a (3.38) kifejezés átírható a porkoncentráció és a por sűrűségének hánydosára. 

 
3.8 ábra Egyszerű modell porszemcsék átlagos relatív távolságának meghatározására 

 
Látható, hogy a legfontosabb jellemző viszonyszámok: az M  tömegarány és az pα  térfo-
gati arány, illetve az M / pα  hányados (ill. annak reciproka: pα / M ), mint a fázisok 
közötti sűrűségviszony tekinthetők az alapvető paramétereknek vizsgálataink során. 
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A fenti pα  és M  jellemző viszonyszámokat az elektrofilterekre érvényes sűrűségek és 
koncentráció adatokkal meghatározva általánosan elmondható, hogy a gyakorlatban elő-
forduló ( 3/1000001,0 mgcp ÷= ) porkoncentráció értéktartomány esetén a gáz - szilárd 
szemcse kétfázisú közeg az esetek túlnyomó részében igen híg elegyet alkot. Ez azt jelenti, 
hogy a szemcsék egymástól mért átlagos távolsága még az igen nagy 100g/m3 porkoncent-
ráció esetén is átmérőjüknek legalább több tízszerese, ld. az alábbi 3.2 táblázat baloldali 
részén a porkoncentráció és a porsűrűség függvényében kiszámolt a / pd  hányados értékeit. 
A 3.2 táblázat jobboldalán pedig N [db/mm3] értékeit mutatjuk be. Megfigyelhető, hogy 
még igen kis koncentráció mellett is számos szemcse van jelen a levegőben: pl. a rendkívül 
tiszta légáramra jellemző 0,1 mg/m3 koncentráció mellett is 1cm3 levegőben kb. 28 db, 
2000 kg/m3 sűrűségű és 1,5µm átmérőjű porszemcse található. 

a

Vg 

dp

a 

a 
ρp

ρg

a

a

a



 

 71

Hasonlóan az előző táblázathoz, a 3.3 táblázatban is a fenti, elektrofilterre jellemző érték-
tartományokra adjuk meg a porkoncentrációtól függő pα  ill. M  értékeit a pρ  por sűrűség, 
illetve M  esetében a gρ  levegő sűrűség függvényében. 
 

3.2 táblázat Porszemcsék egymástól mért relatív távolsága (a/dp), a cp porkoncentráció és a ρp porsűrűség 
függvényében; valamint az N [db/mm3] darabszám szerinti koncentráció a ρp porsűrűség függvényében adott 
dp=1,5µm porszemcse átmérő esetén. 

ρp [kg/m3]  ρp [kg/m3] a / dp 800 1500 2500  
N [db/mm3] 

800 1500 2500 
0,0001 1612 1988 2357  0,0001 0,07 0,04 0,02 

0,001 748 923 1094  0,001 0,7 0,4 0,2 
0,01 347 428 508  0,01 7 4 2 

0,1 161 199 236  0,1 71 38 23 
1 75 92 109  1 707 377 226 

10 35 43 51  10 7074 3773 2264 

cp 
[g/m3] 

100 16 20 24  

cp 
[g/m3] 

100 70736 37726 22635 

 
3.3 táblázat Térfogati arány (αp) a cp porkoncentráció és a ρp porsűrűség függvényében, valamint az M tö-
megarány a cp porkoncentráció és a ρg gázsűrűség függvényében. 

ρp [kg/m3]  ρg[kg/m3] αp 800 1500 2500  
M 

0,8 1,0 1,2 
0,0001 1,3·10-10 6,7·10-11 4,0·10-11  0,0001 1,3·10-7 1,0·10-7 8,3·10-8 

0,001 1,3·10-9 6,7·10-10 4,0·10-10  0,001 1,3·10-6 1,0·10-6 8,3·10-7 
0,01 1,3·10-8 6,7·10-9 4,0·10-9  0,01 1,3·10-5 1,0·10-5 8,3·10-6 

0,1 1,3·10-7 6,7·10-8 4,0·10-8  0,1 1,3·10-4 1,0·10-4 8,3·10-5 
1 1,3·10-6 6,7·10-7 4,0·10-7  1 1,3·10-3 1,0·10-3 8,3·10-4 

10 1,3·10-5 6,7·10-6 4,0·10-6  10 1,3·10-2 1,0·10-2 8,3·10-3 

cp 
[g/m3] 

100 1,3·10-4 6,7·10-5 4,0·10-5  

cp 
[g/m3] 

100 1,3·10-1 1,0·10-1 8,3·10-2 

 
ELGHOBASHI (1994) kétfázisú áramlások fázisok közötti kölcsönhatásait vizsgáló összefog-
laló munkája szerint egy gáz-részecske kétfázisú elegy az pα  térfogati arány szerint két 

tartományra: a sűrű ( 310−>pα ) és híg ( 310−<pα ) elegyekre osztható, ld. 3.9 ábra. 

a) Az 310−>pα  tartomány a sűrű szuszpenziókra jellemző, ahol gáz és porszemcsék kö-
zötti kétirányú kölcsönhatás mellett az egyes porszemcsék közötti kölcsönhatás 
(ütközés, összetapadás) is jellemző1. Az elektrosztatikus leválasztóbeli kétfázisú áram-
lás pα  térfogati aránya legalább 1-2 nagyságrenddel a 310−  határérték alatt van, így 
vizsgálataink során a szemcsék közötti kölcsönhatásoktól joggal tekinthetünk el. Ter-
mészetesen, ha a gyűjtőelektródra kivándorló és a fali porréteg szemcséinek ütköző 
porszemcsék áramlását, vagy az ennek következtében történő porvisszakerülést model-
lezni kívánnánk, akkor a szemcsék közötti ütközést, összetapadást, vagy akár azok 
szétaprózódását is figyelembe kellene vennünk, ld. ezzel kapcsolatos – főleg DNS – 
vizsgálatokat, pl. MASMOUDI et al. (2002), DORGAN & LOTH (2004), ASMOLOV & 
MANUILOVICH (1998), FENG & MICHAELIDES (2003), NGUYEN & FLETCHER (1999), 
SHIN et al. (2003), SLATER et al. (2003), SOMMERFELD (2003), SOMMERFELD & KUSSIN 
(2003), XIANGRONG et al. (2005). 

                                                 
1 A (levegő↔porszemcse) kölcsönhatás mellett a (porszemcse↔porszemcse) kölcsönhatások is jellemzőek a 

sűrű (αp>10-3 térfogati arányú) kétfázisú elegyekre. (levegő↔porszemcse↔ porszemcse) 
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b) Az 310−<pα  tartomány a híg elegyekre jellemző tartomány, melyen belül ELGHOBASHI 

(1994)  a diszperz fázis primer fázisra gyakorolt hatás szempontjából külön kezeli a 
36 1010 −− << pα  és a 610−<pα  tartományokat az alábbiak szerint: 

b1) A 36 1010 −− << pα  tartományon1 belül az adott porszemcsére jellemző STOKES-
szám ( pSt ) alapján eldönthető, hogy a diszperz fázis gázáramlásra gyakorolt hatása 
a szállító gáz áramlási sebességterére jellemző turbulencia intenzitás növelésében 
( 1>pSt ) vagy csökkenésében ( 1<pSt ) jelentkezik-e – az egyfázisú áramlás turbu-
lencia intenzitásához képest. 

b2) A kétfázisú gáz-részecske elegyek a 610−<pα  térfogati arány tartományban már 
olyan rendkívül hígak, hogy a diszperz fázis gázáramlásra gyakorolt hatása a pSt  
porszemcse STOKES-szám bármely tartományában elhanyagolható2, állapítja meg 
kísérleti és numerikus szimulácós vizsgálatokat összegezve ELGHOBASHI (1994). 

 

 
3.9 ábra Kétfázisú áramlásokban a gáz és a diszperz fázisok közötti kölcsönhatások turbulencia módosítás-
ban játszott szerepének megítélésre javasolt térkép: a térfogati arány (αp) és a porszemcse STOKES-szám3 
(Stp=τp/τe) jellemző értéktartományaiban. (ELGHOBASHI, 19944) 
 
Továbbá, az alábbi két szemléltető diagramon (3.10 és 3.11 ábrák) ábrázoltuk a fenti por-
koncentráció tartományban kiszámított pα  térfogati arány értékeit különböző pρ  

                                                 
1 „two-way coupling”: a „kétirányú”, azaz (levegő→porszemcse) ill. (porszemcse→levegő) kölcsönhatások 

tartománya. (levegő↔porszemcse) 
2 „one-way coupling”: az „egyirányú”, azaz csak (levegő→porszemcse) kölcsönhatások tartománya.  
3 A később részletesen tárgyalt porszemcsére vonatkozó STOKES-számot (ELGHOBASHI, 1994) a diszperz és a 

primer fázis relaxációs időinek (jellemző időléptékeinek) hányadosaként definiálja. Ebben az esetben 
ezek az adott átmérőjű porszemcsére jellemző relaxációs idő (τp) és a primer közeg áramlására jellem-
ző legnagyobb energiával rendelkező örvény („most energetic eddy”) le méretétől függő jellemző 
időlépték (τe) amelyet az eddigiekhez hasonlóan a gázra vonatkozó „g” indexel (azaz τg) jelölünk a 
továbbiakban. A STOKES-szám másnéven a szemcse ún. tehetetlenségi paramétere, ld. később. 

4 „Proposed map for particle-turbulence modulation” in (ELGHOBASHI, 1994) 



 

 73

porsűrűség értékekre (ld. 3.10 ábra), illetve az M  tömegarány értéktartományát különböző 
gρ  gázsűrűség értékekre (ld. 3.11 ábra). A 3.10 árán látható, hogy az pα  térfogati arány 

alapján a poros gázok elektrosztatikus leválasztás gyakorlatában előforduló porkoncentrá-
ció tartományában valóban rendkívül híg elegyek. A porszemcsék sűrűségétől függően 
(800-2500 kg/m3 értékek között egymástól kb. fél nagyságrendnyi pα  eltéréssel) az 

510−<pα  a jellemző térfogati arány értéktartomány. 
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3.10 ábra Térfogati arány (αp=cp/ρp) állandó ρg közeg sűrűség mellett a cp porkoncentráció 

függvényében ábrázolva, három különböző ρp por sűrűség értékre. (ρg=1,2kg/m3) 
 
A 3.11 ábra az M  tömegarány értékeit adja meg a porkoncentráció függvényében. Látha-
tó, hogy pl. egy rendkívül nagy porterhelésre jellemző 100g/m3 koncentráció esetén (pl. 
leválasztókamra belépésnél) is csak 1,0≅M  értékű tömegarány adódik, amely azonban a 
leválasztó utca hossza mentén (a porkoncentrációval egyenesen arányosan) rohamosan 
csökken. 
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3.11 ábra Tömegarány (M=cp/ρg) a cp porkoncentráció függvényében ábrázolva, 

három különböző ρg levegő sűrűség érték mellett 
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Az M  tömegarány vagy a (3.39) kifejezés szerint a vele egyenértékű gpc ρ/  hányados az 
esetek döntő részében ezért elhanyagolhatóan kicsi, ld. (3.42). 

 1<<
g

pc
ρ

 (3.42) 

Az M - pc  lineáris kapcsolat miatt a porkoncentráció 1 nagyságrendnyi csökkenésével az 

gpcM ρ/=  is egy nagyságrendnyit csökken (ld. 3.11 ábra), tehát így a diszperz fázis 
szemcséiről a gázra átadó erő az elektrofilterekben valóban jó közelítéssel elhanyagolható 
még relatív nagy szemcse gyorsulás esetén is. 
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Az pα , M , pc  és pρ  paraméterek értékeit (az átláthatóság miatt most állandó 
3/2,1 mkgg =ρ  gázsűrűség mellett) a 3.12 ábrán együtt bemutatva az alábbi összefoglaló 

megállapítások tehetők. 
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3.12 ábra Az M tömegarány a α p térfogati arány függvényében ábrázolva: M= α p·(ρp /ρg), állandó 
ρg=1,2kg/m3 levegő sűrűség mellett, három különböző ρp porszemcse sűrűség értékre. A diagramon feltüntet-
tük az állandó porkoncentráció értékeit is a cp=0,0001÷100 g/m3 értéktartományban. 
 
a) Megállapítható, hogy a jelen esetben az elektrofilterbeli gáz-porszemcse kétfázisú közeg 

egy igen híg ( 310−<pα ) elegy, amelyben bár az ELGHOBASHI (1994) által meghatáro-
zott „kétirányú” porszemcse ↔ gáz kölcsönhatások tartományára jellemző 

36 1010 −− << pα  térfogati arány értékek is előfordulnak, de az csak a nagyobb, kb. 
3/1 mgcp >  értékű porkoncentráció esetén jellemző, amely legfeljebb csak a leválasztó 

utca belépésnél jelentkezhet. 
b) Azonban bármekkora legyen az pα  térfogati arány, a poros gáz elegy M  tömegaránya 

minden esetben elhanyagolhatóan kicsiny ( 1<<M ) értékű, így a gázban diszpergált 
porszemcsékről a gázra átadódó pf  erőhatás elhanyagolható. Az elektrofilterre jellem-
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ző ( gρ , pρ , pc , M , pα ) paraméter-tartományban a gázzal közel megegyező mérték-
ben lassuló/gyorsuló, és egymástól igen távol, ritkán elhelyezkedő parányi porszemcsék 
gázáramlásra gyakorolt hatása elhanyagolhatóan kicsiny, mely figyelembe vételétől a 
fentiek alapján eltekinthetük. 

 
A diszperz fázis gázáramlásra gyakorolt hatásával kapcsolatban a kétfázisú közegekre jel-
lemző mennyiségek ( gρ , pρ , pc , M , pα ) paramétervizsgálata alapján elmondható, hogy 
a porszemcsék gázáramlásra gyakorolt hatása a leválasztóutca elején, a kezdeti nagy por-
koncentrációval jellemzett belépésnél, a még nem megtisztított gáz-porszemcse elegy 
esetén is elhanyagolhatóan csekély mértékű, amely hatás a leválasztó utcában hosszmentén 
a koncentráció csökkenésével együtt tovább csillapodik, hiszen a porszemcsék egyre ki-
sebb térfogati- ill. tömegarányt képviselnek a folyamatosan tisztuló, csökkenő 
koncentrációjú elegyben. Tehát, akár az M  tömegarányt vagy az pα  térfogati arányt te-
kintve a diszperz fázis gázáramlásra gyakorolt hatása elhanyagolható, és az ezt kifejező 
erőtér térerősségvektorát 0≅pf  elhanyagolás miatt nem kell szerepeltetnünk a NAVIER-
STOKES-egyenletben a külső erőterek között. 
 
Villamos erőtér hatása ( elf ) 

Az elektrofilter leválasztóutcájában kialakuló gáz áramlási tér egy másik külső erőtér: a 
villamos erőtér hatása miatt is módosulhat. Ekkor ún. elektrohidrodinamikus (EHD) áram-
lás jön létre a leválasztótérben, így a közeg mozgásegyenletét az ezt kifejező külső erőtér 
taggal kell kiegészítenünk, melyet elf  térerősségvektorral jelölünk. Az elf  külső erőtér 
térerősségvektora egy elF  villamos erőtérből származó gázra átadódó erőhatásból számít-
ható, mely erőhatás ( gρ/1 )-szeresét kell szerepeltetnünk a mozgásegyenletben, ld. (3.44). 

 
g

el
el ρ

Ff =  (3.44) 

Az elF  villamos erőtérből származó erőhatás a iρ  villamos töltéssűrűség és E  villamos 
térerősség szorzataként számítható (3.45) szerint, amely a korábbiakban (3.22) kifejezéssel 
megadott módon a J  villamos áramsűrűség vektor és a ib  ionmozgékonyság hányadosa-
ként is felírható. 

 
i

iel b
JEF == ρ  (3.45) 

A villamos erőtér gázáramlásra gyakorolt hatásának elméleti vizsgálatát megtaláljuk pl. 
SHAUGHNESSY et al. (1985) vagy DAVIDSON & SHAUGHNESSY (1986) munkáiban. A J  vil-
lamos áramsűrűség vektor skalár ill. vektor potenciálfüggvényekkel való matematikai 
szétbontása alapján kimutatták, hogy az ún. villamos szél gázáramlásra gyakorolt hatása 
kettős: egyrészt a gáz áramlási terét módosító nyomásgradiens-növekményben jelentkez-
het, másrészt szekunder áramlást indukálhat, amely örvényesség és turbulencia-
növekményt jelent1. 

                                                 
1 Utóbbi hatást vizsgálva DAVIDSON & SHAUGHNESSY (1986) kimutatta, hogy attól két feltétel esetén tekint-

hetünk el: egyrészt, ha a tértöltés-eloszlás teljesen homogén a leválasztótérben, másrészt, ha a 
tértöltés-eloszlás szintvonalaira merőlegesek a villamos erőtér térerővonalai. FLIPPEN (1982) ezzel 
kapcsolatban korábban kimutatta, hogy ezek a feltételek csak az elektródok háromféle geometriai el-
rendezése esetén állhatnak fenn: koncentrikus gömb, koncentrikus henger és párhuzamos síklap 
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DAVIDSON & SHAUGHNESSY (1986) vizsgálatai alapján megállapítható, hogy az ún. 
villamos szél gázáramlásra gyakorolt hatása főként y (kereszt)irányban jelentkezik, mivel 
az E  villamos térerősség vektor x irányú komponense a koronaelektródok közvetlen kör-
nyezete kivételével a leválasztóutcában közel zérus értékű ( 0≅xE ). Az elektrofilter 
leválasztóutcájának jó közelítéssel kétdimenziós áramlási tere vékony huzal koronaelekt-
ródokat alkalmazva létrejövő villamos szél hatását tekintve is kétdimenziós EHD áramlási 
problémaként kezelhető, a villamos térerősség vektor ill. az ebből származó külső térerő z 
koordinátairány menti zE  ill. zelF ,  komponensei (pl. tüskés koronaelektródok kivételével) 
az elektród közvetlen környezetén kívül elhanyagolhatók. Így a koronaelektródokat tartal-
mazó utcaközép felől a gyűjtőelektródok irányába (y irányba) mutató nyomásgradiens 
mellett a többi komponens elhanyagolható, ld. (3.46a, 3.46b és 3.46c). 
 0, ≅⋅= xixel EF ρ  (3.46a) 

 yiyel EF ⋅= ρ,  (3.46b) 

 0, ≅⋅= zizel EF ρ  (3.46c) 

A fenti kifejezésekben szereplő iρ  töltéssűrűség ill. E  villamos térerősség szokásos 
elektrofilterbeli átlagértékeivel számolva elmondható, hogy átlagosan néhány mPa /  érté-
kű y irányú nyomásgradiens alakulhat ki a leválasztótérben. 
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µρ   

Ezt alátámasztják KERCHER (1970) vizsgálatai is, aki a gyűjtőelektródon mérte a nyomás-
eloszlást, így vizsgálva a villamos szél által létrehozott nyomásgradiens fali statikus 
nyomásnövekedésben jelentkező hatását. 

 
A villamos erőtér által indukált gázáramlásbeli turbulencia-növekmény kísérleti 

vizsálatára a korábban említett méréstechnikai nehézségek miatt DAVIDSON & 
SHAUGHNESSY (1986) is csak a leválasztótér után (ld. 2.7 ábra) hőfilm szondával mért se-
bességprofil eredményeket közöl: különböző, J=0÷0,85mA/m2 áramsűrűség értékekkel 
adott növekvő villamos térerősség mellett a 0,5m/s, 1m/s ill. 2m/s főgázáramlási sebessé-
gekre kb. max..IT∆ =17%, 10% illetve 3% értékű turbulencia-növekményt mértek a 
villamos erőtér mentes állapothoz képest. Megjegyezzük, hogy mindezt a koronaelektró-
dokat tartalmazó leválasztó utca kilépő keresztmetszete után és tiszta gázáramlásra mérték 
ki, azaz egyrészt az utcaközépen lévő elektródsor áramlási nyomában, másrészt szekunder 
porfázis nélküli tiszta gázáramlásban tapasztaltak turbulencia intenzitás növekményt. Így 
DAVIDSON & SHAUGHNESSY (1986) kísérleti vizsgálataiból nem derülhet ki, hogy a T.I. 
változást okozó hatások áramlási vagy villamos erőtér eredetűek-e, hogy a leválasztó utca 
utáni mérési eredményekben melyik hatás dominál, illetve ezek a leválasztóutcabeli hatá-
sok a kilépési keresztmetszet után mért turbulencia intenzitás növekményben külön-külön 
milyen szerepet játszanak. 
 

A villamos erőtér hatását kifejező elF  külső erőtér tagot is tartalmazó NAVIER-
STOKES-mozgásegyenlet összenyomhatatlan közeg, (x,y) síkbeli kétdimenziós, stacioner, 
EHD áramlására vonatkozó mozgásegyenlete a nehézségi erőtér hatását elhanyagolva az 

                                                                                                                                                    
elektródok esetén. Minden más esetben, tehát a jelen huzal-síklap elrendezés esetében is számolni kell 
a nyomásgradiens-növekmény mellett az inhomogén tértöltés-eloszlással és a villamos szél által indu-
kált szekunder áramlással ill. a turbulencia-növekményben jelentkező hatással. 
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alábbi (3.47-3.48) komponens-egyenletekkel írható fel. Itt már a (3.46b) kifejezéssel adott, 
N/m3 dimenziójú, a villamos erőtér által egységnyi térfogatra ható erőhatást kifejező elF  
vektor xixel EF ρ=,  ill. yiyel EF ρ=,  komponenseinek az gρ/1 -szorosát, vagyis az egység-
nyi gáz tömegre ható (N/kg mértékegységű) erőhatást kifejező gxelF ρ/,  ill. gyelF ρ/,  
hányadosokat szerepeltetjünk a (3.44) kifejezés szerint. 
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Annak érdekében, hogy az elektrofilterbeli gázáramlást meghatározó erőhatások közti vi-
szonyt és a villamos erőtér, mint külső erőtér hatásának jelentőségét meg tudjuk vizsgálni, 
meg kell határoznunk az EHD áramlásra jellemző dimenziótlan számokat. A NAVIER-
STOKES-egyenlet mindkét oldalán szereplő tagokat az ( 2

00/vl ) hányadossal szorozva 
dimenziótlanítjuk, és az így kapott dimenziótlan mozgásegyenlet alakjában adódó 
dimenziótlan csoportokat vizsgáljuk. Ekkor a NAVIER-STOKES-egyenlet pl. y irányban felírt 
(3.47) komponens-egyenletére a (3.49) kifejezést kapjuk, ahol az 0l  jellemző méret ill. a 

0v  jellemző sebesség elektrofiltereknél szokásos értékeit a s2  utcaszélesség (vagy s  
félutcaszélesség) ill. a főgázáramlási sebesség adja. 
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A dimenziótlanított NAVIER-STOKES-mozgásegyenlet fenti alakja azért fontos, mert pl. kü-
lön, csak az elektrofilterbeli villamos erőteret jellemző fő paraméterek meghatározására 
RIEHLE (1992) által alkalmazott dimenzióanalízis alapján kapott dimenziótlan csoportok: 
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csak a leválasztótér geometriai adatait ( KErcs ,, ), illetve a villamos erőtér paramétereit 
( 0,,,, εbJEU ) tartalmazzák, az áramlási térre jellemző paramétereket nem tartalmaznak. A 
modell elektrofilter valós leválasztóhoz hasonló villamos erőtere ezek alapján valóban be-
állítható, viszont az áramlástanilag is hasonló leválasztási folyamat és leválasztóutcabeli 
EHD áramlás csak az áramlástani és a villamos erőtér szempontjából is meghatározó pa-
raméterek együttes figyelembevétele által kapott dimenziótlan számok alapján 
modellezhető helyesen. Az áramlástani és villamos paraméterek, azaz az EHD áramlási 
térben meghatározó erőhatások együttes vizsgálatához csak az elf  külső erőtérrel kiegészí-
tett dimenziótlanított mozgásegyenlet alkalmas. 

Jelen esetben a paramétervizsgálatot a mozgásegyenlet y irányú dimenziótlanított 
komponens-egyenletére végezzük el. A (3.49) kifejezéssel adott y irányban felírt 
dimenziótlan komponensegyenlet jobboldali 2. ill. 3. tagját tekintve az EHD áramlási térre 
jellemző dimenziótlan jellemző számok az alábbiak szerint adódnak.  
 
REYNOLDS-szám 
A mozgásegyenlet jobboldali második tagjában a tehetetlenségi és a súrlódásból származó 
erők hányadosát kifejező REYNOLDS-szám ( Re ) reciproka jelenik meg (3.51). 
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glRe ρ
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⋅⋅
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00v lRe ⋅
=  (3.51) 

 
Elektrohidrodinamikus szám (villamos Froude-szám) 
A mozgásegyenlet jobboldali harmadik dimenziótlanított tagja az EHD áramlásokat jel-
lemző ún. elektrohidrodinamikus szám ( EHDN ), amely egy ún. villamos FROUDE-szám 
( elFr ) négyzetének a reciprokának tekinthető, ld. (3.52) és (3.53). 
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Belátható, hogy a villamos FROUDE-szám az EHD gázáramlásban meghatározó tehetetlen-
ségi és a villamos erőtérből származó erőhatások viszonyát fejezi ki, ld. (3.54) alak.  
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Amennyiben átalakítjuk m/s dimenziójú mennyiségek hányadosára, a „szokásos” FROUDE-
szám alakot (3.55) kapjuk eredményül. 
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Mivel a szakirodalomban mindkét alak használatos, az alábbi 3.13 ábrán az elektrofilterre 
jellemző elektrohidrodinamikus szám ( EHDN ) és a villamos FROUDE-szám ( elFr ) értékeit is 
ábrázoltuk a szokásos főgázáramlási sebesség tartományra ( m/s 20v ÷= ) kiszámolt 
REYNOLDS-szám ( Re ) függvényében. A dimenziótlan számok a jelen modell elektrofilter 
leválasztóutcájának szélességével ( msl 066,020 == ) számolt jellemző méretre, és a diag-

ram átláthatósága miatt egy állandó, cmkVE y /5=  értékű, átlagos térerősségre 
vonatkoznak. Az EHDN  ill. elFr  számokra megadott mezők a jelen modell elektrofilter utca 
koronaelektródjai és a gyűjtőelektród közötti leválasztótérre jellemző 3/135,0 mCi µρ ÷=  

tartományon belül változó ion töltéssűrűséget fedik le. Az átlagos (kb. 3/10 mCi µρ =  ér-
tékű) ion töltéssűrűséghez tartozó EHDN  ill. elFr  értékeket a tartományon belüli 
pontvonallal jelöltük. A diagramon látható nyilak adott REYNOLDS-szám mellett a növekvő 
töltéssűrűség irányába mutatnak. 

Megfigyelhető, hogy a szokásos kb. 0,5m/s főgázáramlási sebességnél nagyobb tar-
tományra az 1<EHDN  (ill. 1>elFr ) értékek jellemzők. Ez azt jelenti, hogy az elektrofilter 
tipikus működési tartományában a villamos erőtér gázáramlásra gyakorolt hatása a korona-
elektródok közvetlen környezetében (nagy töltéssűrűségű helyeken), illetve a jelentősen 
lecsökkent sebességű áramlási zónákban (koronaelektród-sor nyomában, illetve a határré-
teg áramlás közvetlenül falközeli tartományaiban) lehet jelentős. Nagyobb REYNOLDS-
szám, tehát nagyobb áramlási sebesség mellett a villamos szél relatív jelentősége lecsök-
ken, míg annak igen kis (0,1m/s) főgázáramlási sebesség esetén az áramképre gyakorolt 
relatív hatása viszont megnő. Ez utóbbi eset – eltekintve attól, hogy távol áll az 
elektrofilterek üzemi működési tartományától – a villamos szél jelenségének kísérleti vizs-
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gálata szempontjából igen előnyös, lásd a korábban már említett MIZERACZYK et al. 
(2003a) munkája, mely egyrészt nyugvó térben ( 0, →∞→ elEHD FrN ), illetve igen kis 
(0,14÷0,6m/s) áramlási sebességek (azaz 1>EHDN ; 1<elFr  értékek) mellett végzett PIV 
vizsgálatait mutatja be, ld. 2.5, 2.9 és 2.10 ábrák. 
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3.13 ábra Elektrohidrodinamikus-szám (NEHD) és a villamos FROUDE-szám (Frel) a modell elektrofilterre jel-
lemző ionsűrűség (ρi) értéktartományban a REYNOLDS-szám (Re), ill. a főgázáramlási sebesség (v) 
függvényében ábrázolva. 
 
Annak megítélésre, hogy a leválasztóutcában az inhomogén eloszlású ),( yxiρ  töltéssűrű-
ség ill. az ),( yxE  villamos erőtér térerősség-eloszlása jelen esetben hogyan érezteti a 
gázáramlásra gyakorolt hatását, a numerikus szimulációs eredmények ill. a kísérleti vizsgá-
latok értékelésénél fogunk visszatérni. 
 
3.5.2 Porszemcse-mozgás kétfázisú áramlásban 
A porszemcsék mozgásának vizsgálata két ponton is kapcsolódik a gázáramlás számításá-
hoz. Egyrészt ahhoz, hogy a szállító gázban mozgó porszemcséknek a gázáramlásra 
gyakorolt hatását (a gázra átadódó erőket) egy külső erőtér pf  térerősségvektorával az 
előző részben leírt módon figyelembe vegyük, a porszemcsékre ható pF  erőt meg kell ha-
tároznunk. Ehhez a porszemcse mozgásegyenletének felírása és a szemcsére ható erők 
számbavétele szükséges. Másrészt, hogy a gáztisztítási folyamatra jellemző leválasztási 
fokot meghatározzuk, a por koncentráció-eloszlásának meghatározása szükséges. Ehhez 
pedig elengedhetetlen a por transzportegyenletének felírása, és ehhez a primer fázis, azaz a 
szállító levegő áramlási terének ismerete. 

Az elektrosztatikus leválasztó kétfázisú közegáramlását számító modell felépítését 
alapvetően meghatározza, hogy az ún. LAGRANGE-féle vagy az EULER-féle leírási módot 
választjuk-e a pormozgás numerikus szimulációja során. Az 1. táblázatban felsorolt levá-
lasztó modellek kapcsán már összefoglaltuk a különböző leírási módokkal kapcsolatos 
megfontolásokat, előnyöket/hátrányokat. Az elektrosztatikus leválasztás vizsgálatában a 
porszemcse-mozgás és porkoncentráció-eloszlás számítását célul kitűzve, mindkét leírási 
mód előnyeit ill. hátrányait ismerve eldönthetjük, hogy melyik módszer alkalmasabb az 
adott feladat numerikus szimulációja során, de mint látjuk, a LAGRANGE-féle leírás megke-
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rülhetetlen a porszemcsére ható erők meghatározásában és a szekunder fázis gázáramlásra 
gyakorolt hatásának elemzésében, míg az EULER-féle kezelésmód pedig a por megbízható 
koncentráció-eloszlásának számításához elengedhetetlen. 
 
LAGRANGE-féle leírás 
A LAGRANGE-féle leírásban a porfázist alkotó porszemcsékre, mint egyedülálló szemcsék-
re ható ip,F  erőhatásokat vizsgáljuk, mely erőhatások eredője változtatja meg az adott 
porszemcse mozgásmennyiségét. Kihasználva, hogy a szemcsék egymástól mért relatív tá-
volsága igen nagy, ill. a térfogati arány 310−<pα  tartományban van, a teljes porfázisra 
(Ndb szemcsére) ható erőt majd az egyedülálló szemcsére ható erők összegeként kaphatjuk 
meg. A LAGRANGE-féle leírás előnye, hogy egy porszemcse mozgásának számítása egysze-
rűbb, viszont a teljes porfázisra vonatkozó mennyiségek (pl. a koncentráció-eloszlás) 
számításához elegendő számú egyedülálló szemcse mozgásának számítása meghaladja a 
számítógépes szimuláció kapacitását. Így az ilyen lagrange-i modellek többnyire meg kell 
elégedjenek néhány ezer db szemcse mozgásának szimulációjával, lásd pl. TALAIE (2005) 
ill. SKODRAS et al. (2006). 

Egy egyedülálló, pm  tömegű és pu  sebességű, villamos erőtérben mozgó porszem-
cse (3.56) alakban felírt általános mozgásegyenlete szerint a szemcse 
mozgásmennyiségének megváltozása a rá ható erők eredőjével egyenlő. 

 ∑=
i

ip
p

p dt
d

m ,F
u

 (3.56) 

Vizsgáljuk meg a mozgásegyenletben szereplő ip,F  porszemcsére ható lehetséges erőhatá-
sokat annak érdekében, hogy meghatározzuk az elektrofilterben mozgó villamosan töltött 
porszemcse mozgása során fontos erőhatásokat, illetve hogy a szükséges elhanyagolásokat 
megtehessük! 

 ...+++++++++++= melCoMaSaPBavtefg
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p FF
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 (3.57) 

A fenti (3.57) egyenlet jobboldalán szereplő erőhatásokat jelölő ip,F  tagok alsó indexét te-
kintve „g” a nehézségi erőtér; „f” a felhajtóerő; „e” az áramlási ellenálláserő; „vt” a 
virtuális tömeg; „Ba” a BASSET-féle erőhatás; „P” a nyomáseloszlásból származó, „Sa” a 
SAFFMAN-féle erőhatás; „Ma” a MAGNUS-hatás; „Co” a COULOMB-erő; „el” a villamos erő-
tér és „m” a mágneses erőtér által a porszemcsére kifejtett erőhatást jelöli. A felsoroltakon 
kívüli (pl. kémai reakciót, hőátadást, stb. kifejező) erőhatások vizsgálatától eltekintünk. 
 
Nehézségi erőtér 
A porszemcsére ható nehézségi erőtérből származó erőhatást gF  jelöli, amely a pρ  sűrű-
ségű, pV  térfogatú porszemcsére ható súlyerő. Amennyiben a porszemcse gömb alakúnak 
tételezhető fel, térfogata a pd  gömb átmérőjével számítható. 

 gggF ⋅
⋅

⋅=⋅⋅=⋅=
6

3 π
ρρ p

ppppg

d
Vm  (3.58) 

Felhajtóerő 
Ha a porszemcse anyagától eltérő sűrűségű közegben mozog, a porszemcse térfogata által 
kiszorított (amennyiben gömbszerű a test, egy gömb térfogatának megfelelő), a közeg (le-
vegő) gρ  sűrűségével számolt térfogatra vonatkoztatott fF  erőhatás hat rá. 
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A pg ρρ <<  feltétel esetén alkalmazható a pgp ρρρ ≅− )(  közelítés, ezért a nehézségi erő-
térrel összevetve a felhajtóerő hatása elhanyagolható a szemcse mozgása során. 
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Ellenálláserő 
Az eF  tag jelöli a porszemcsére ható áramlási eredetű ellenálláserőt, amely a domináns 
erőhatás a gázban mozgó porszemcse esetében. A porszemcse és a gáz közötti relatív se-
bességgel ( uw −= v ) definiált REYNOLDS-szám ( pRe ) jellemzi a szemcse körüli áramlást. 
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A gömb alakú szemcsére ható ellenálláserő a gömb felületén keletkező, nyomásból és 
csúsztatófeszültségből származó erők eredője, melyre STOKES által egy gömb körüli áram-
lásra felírt és linearizált NAVIER-STOKES-egyenlet megoldásával kapott kifejezést az ún. 
STOKES-féle ellenálláserőnek nevezzük, ld. (3.62) alak. A STOKES-képlet egy szemcse kö-
rüli áramlást jellemző 25,0<pRe  (ún. STOKES-tartomány) esetén érvényes. 
 wF pe dµπ3=  (3.62) 

A ec  ellenállástényező definíciója (3.63) szerint a STOKES-tartományban érvényes ec  kife-
jezésre kapjuk az alábbi egyszerű alakot, ld. (3.64). 
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A STOKES-tartománytól eltérő, nagyobb pRe  esetén megváltozó porszemcse körüli áramlás 
esetén az ec  ellenállástényező is megváltozik. Többnyire az aktuális ellenállástényezőre 
olyan formulát szokás megadni, amely a STOKES-tartományra érvényes (3.64) alakot is tar-
talmazza, és a pRe  értékétől függő korrekciót alkalmaz. 

Ezért az ellenálláserőt is célszerűen átalakítva a ec  és pRe függvényeként szokás fel-
írni. A szakirodalomban igen eltérő formájú, de egymással valójában egyenértékű 
ellenálláserő alak ismeretes. Az alábbiakban néhány gyakrabban előforduló kifejezést 
adunk meg, melyekhez az alábbi átalakításokat eszközölve jutunk el. A porszemcse töme-
gét szerepeltetve kapjuk az ellenálláserőre az 

 wwF 2183
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ρ
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kifejezést, majd a ec  ellenállástényező fenti (3.63) kifejezéssel adott definícióját felhasz-
nálva kapjuk az 
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alakot, amelyben lévő tagokat a (3.61) szerint REYNOLDS-számként beírva a (3.67) kifeje-
zésre jutunk. 

 wF ⋅⋅⋅= pe
p

g

p

p
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d
m

ν
ρ
ρ

24
3  (3.67) 

A porszemcse tömegére ppp Vm ⋅= ρ  összefüggést behelyettesítve az ellenálláserő alábbi 
egyszerűbb (3.68) formában felírt alakja is gyakran használatos a fentiek mellett. 

 wF ⋅⋅⋅⋅⋅= pepe Recd µπ
8

 (3.68) 

A fenti kifejezésekben szereplő ellenállástényezőre )( pe Refc =  empirikus összefüggése-
ket határoztak meg a kísérletek alapján, lásd pl. az OSEEN által javasolt (3.69) ill. (3.70) 
összefüggéseket. Ezek a 5<pRe  ill. 4003 << pRe  ún. átmeneti tartományban érvényesek 
és igen jó, kb. 2%-os pontossággal használhatók. Az utóbbi OSEEN-féle (3.70) összefüggés 
használata akár 1000=pRe értékig kiterjesztve is alkalmazható, de már csak a kb. 10%-on 
belüli pontosságot tartva, amely azonban a gyakorlati alkalmazhatóságát tekintve elegendő 
pontossággal fedi le a diszperz halmazokban leggyakrabban előforduló pRe  REYNOLDS-
szám értékeket (BÖTTNER, 2002). 
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Egy szélesebb pRe -tartományban érvényes a pl. MICHAELIDES (1997) által meghatározott 
(3.71) kifejezés, mely a fentiektől alig eltérő alakú, de a kiterjesztett 10001,0 << pRe  tar-
tományban alkalmazható főleg mikronos vagy annál nagyobb szemcseátmérők esetén (ld. 
PARASRAM, 2001 munkája). 

 ( )687,015,0124
p

p
e Re

Re
c ⋅+⋅=  10001,0 << pRe  (3.71) 

A jelen vizsgálatokra érvényes ellenállástényező formula kiválasztásához a jellemző érté-
kek alapján meghatározott pRe  tartományt kell ismernünk. Az alábbi 3.14 ábrán a 
(0,01µm ÷100µm) szemcseátmérő-tartományban és (0,1mm/s ÷ 10 m/s) relatív sebesség ér-
tékekre kiszámolt pRe -szám értékeit ábrázoltuk. 

Látható, hogy az elektrofilterre jellemzően kb. w<2m/s relatív sebesség tartomány 
feltételezésével a jelen vizsgálatok során használt md p µ5,1≅  átmérőjű részecskék körüli 
áramlást jellemző pRe  minden esetben az ún. STOKES-tartományban ( 25,0<pRe ) találha-
tó, azon belül is többnyire pRe <<1. Az ilyen méretű részecskék pRe  értékeit a 
w=0,0001÷2 m/s tartományban külön „+” jellel jelöltük. A lehetséges w értékekre minden 
esetben pRe <0,2 érték adódik, így a szemcsére ható eF  ellenálláserő a STOKES-
tartományban érvényes STOKES-képlettel (3.62), (3.64) számítható. 
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3.14 ábra Porszemcse REYNOLDS-szám a dp szemcseátmérő és w relatív sebesség függvényében. 

 
Virtuális tömeg 
Az vtF  tag az ún. „virtuális tömeg1” figyelembe vételét kifejező erőhatás, amely abból a 
meggondolásból vezethető le, hogy egy gyorsuló porszemcse környezetében felgyorsítan-
dó közegrészek miatt a porszemcse mozgása során a saját tömegénél nagyobb, egy 
bizonyos többlet tömeggel nagyobb tömegűnek tekinthető. Az összességében ún. virtuális 
tömegű porszemcsére ható vtF  többlet erőt egy alaki ellenállás-növekményből származó 
erőhatásnak szokás tekinteni, amely a pg ρρ /  sűrűségviszonytól és a primer fázis és a disz-
perz fázis gyorsulásai közötti különbségtől függ, ld. (3.72) kifejezést. A kifejezésben 
szereplő vtc  tényező pl. ODAR & HAMILTON (1964) szerint pRe -szám függő érték, míg 
újabban arra 5,0=vtc  állandó értéket határoztak meg (ld. MAGNAUDET, 1997 számításai). 
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A szemcse mozgás számításában a virtuális tömeg figyelembevételének hatását tekintve 
megállapítható, hogy az vtF  erőhatás a fázisok azonos nagyságrendbe eső gyorsulásai 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
≈

dt
d

dt
d puv  esetén, illetve igen kis (~10-3) értékű pg ρρ /  sűrűségviszony esetén elhanya-

golható. 
Az egyenletekben gyakran előforduló gρ / pρ  (ill. pρ / gρ ) sűrűségviszony számított 

értékeit, azaz pα / M  (ill. M / pα ) hányados értékeit a porsűrűség függvényében és 0,8-
1,0-1,2 kg/m3 gázsűrűség értékekre ábrázoltuk a 3.15 ábrán. Látható, hogy pl. a fenti 
(3.72) kifejzésben szereplő gρ / pρ  sűrűségviszonyra a 800÷2500kg/m3 porsűrűség tarto-
mányban 1,3·10-3÷3·10-4 értékek adódnak, tehát a gρ / pρ ≈10-3 nagyságrendbe eső 
sűrűségviszonyt szorzótényezőként tartalmazó erőhatások elhanyagolása legtöbb esetben 

                                                 
1 „virtual mass” vagy „added mass” néven ismert. 
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indokolt, így általában – ha más hatások nem játszanak döntő szerepet –, célszerű a ható 
erőket a fenti sűrűségviszonyt tartalmazó alakra hozni. 
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3.15 ábra Jellemző M/αp (ill. αp/M) hányadosok, azaz a sűrűségviszony értékei a ρp por sűrűség 

függvényében ábrázolva, három különböző ρg közeg sűrűség mellett. 
 
Basset-féle erőhatás 
Az ún. BASSET-féle erőhatás1 ( BaF ) a szemcse relatív gyorsulásában bekövetkező változás 
mértékétől függő ellenálláserő-változást veszi figyelembe egy integrálformulával. 
Az BaF  erőhatásra THOMAS (1997) ill. REYNOLDS (2004) alapján írhatjuk az alábbi (3.73) 
ill. (3.74) egymással ekvivalens alakú integrálokat. Utóbbi a fent említett okok miatt a 

pg ρρ /  sűrűségviszonyt explicit alakban is tartalmazza, de látható a (3.73) alakból, hogy a 
BASSET-erőhatásban emellett valójában a szemcse tömege (szemcseátmérő és porsűrűség) 
játszik fontos szerepet. 
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A BASSET-féle erőhatás az adott közegben időben változó relatív sebességgel mozgó szem-
csék ún. relatív tehetetlenségével kapcsolatos erőhatás, amely azok áramláskövetési 
tulajdonságát jellemző egyik fontos paraméter. Ezt a fenti alakban felírt integrállal, mint el-
lenálláserő növekményként vette figyelembe először BASSET (1888). 

THOMAS (1992) ezt a jelenséget – a nagy sebességgradiens miatt célszerűen – egy lö-
késhullámon keresztül haladó, LDA mérésekhez használt seeding részecskék mozgásának 
elemzésével vizsgálta. Kimutatta, hogy a BASSET-féle erőhatás figyelembevétele ill. elha-
nyagolása igen jelentős különbséget is eredményezhet a porszemcse mozgás szemponjából 
a szállító közeg igen nagy gyorsulása, pl. a vizsgált lökéshullámon kb. 500m/s-ról 400m/s-
ra való sebességcsökkenése esetén. Mivel itt a szemcse tömegének van döntő szerepe az 

                                                 
1 „Basset history integral”, ld. BASSET (1888) 
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erőhatás megítélésben, THOMAS (1992) a pd  és pρ  paraméterek függvényében mutatta ki, 

hogy a ( md p µ1≈ ; 33 /101,0 mkgp ⋅<ρ ) vagy a ( md p µ05,0< ; 33 /10 mkgp ≈ρ ) paramé-
ter-tartományban a szemcsékre ható eF  ellenálláserőnek akár 25÷30 szorosa is lehet az 

BaF  BASSET-féle tag. Azonban a lökéshullámon kívüli áramlási szakaszokban viszont az 
ellenálláserőnél legalább egy nagyságrenddel kisebb BASSET-féle erő ébred számításai sze-
rint. Újabb munkájában (THOMAS, 1997) csak a lézer-optikai méréstechnikáknál 
alkalmazott részecskékre jellemző pd  és pρ  értéktartományra végzett további paraméter-
vizsgálatokat. Megállapította, hogy az LDA mérésekhez használt kb. mµ1  átmérőjű és 

33 /10 mkg  sűrűségű részecskékre a lökéshullámon keresztül haladva is mindössze 1÷2%-
os átlagsebesség-eltérés tapasztalható a szállító közeg és az áramlásba juttatott részecskék 
között, ha számításaiban figyelembe veszi a BASSET-tagot. Ez az eltérés az LDA mérések 
kivitelezhetősége és megbízhatósága szempontjából elhanyagolhatónak tekinthető. 

A BASSET-erőhatás mechanizmusát jellemző és a részecskék áramlást követő tulaj-
donságait tekintve legérdekesebb következtetéseit a szemcse mozgási sebességének 
további részletes elemzésével mutatja ki THOMAS (1997), amelyeket később ALEXANDER 
(2004) is megerősített numerikus szimulációjával. A szemcse sebesség főáramlás irányú 

xpu ,  komponensét elemezve azt tapasztalta, hogy a BASSET-tag figyelembevételével a 
szemcse sebesség 

xpurms
,

 értéke a szemcse sűrűségtől függően különböző mértékben csök-

kennek. A fenti LDA mérésekhez használt md p µ1≈  szemcseméretre a numerikusan 

vizsgált 333 /1011001,0 mkg⋅÷⋅  sűrűség-tartományban az 2
,xpu′  kifejezéssel számított 

purms értékben bekövetkező maximális relatív változás1 csökkenését mutatta ki növekő 

szemcse sűrűség mellett. A szemcse sebesség 
purms  értéke 33 /1001,0 mkgp ⋅=ρ  esetén 

kb. -25%-al, míg a nagyobb, 33 /10 mkgp =ρ  sűrűség esetén csak -5%-al tért el a BASSET-
tag elhanyagolásával számítotthoz képest. Tehát a BASSET-tag figyelembevételével egy, a 
szemcse ingadozó sebesség komponensére csökkentő (azaz turbulencia csillapító) hatás-
ként ható addicionális ellenálláserőt viszünk be a szemcsemozgás számítása során, amely 
csillapító hatás adott átmérőjű szemcse esetén a sűrűség (tehetetlenség) növekedésével je-
lentősen csökken. Mivel azonban ez a hatás fenti vizsgálatokkal alátámasztva csak a 
szállító közeg rendkívül nagy gyorsulása (ld. lökéshullám) esetén jelentkezik, a BASSET-
erőhatás figyelembevételétől a jelen vizsgálatok során eltekinthetünk. 
 
Nyomáseloszlásból származó erőhatás 
Az áramlásra jellemző nyomásgradiensből a szemcsére ható erő keletkezik, amely a nyo-
máseloszlás szemcse felületén vett integrálja alapján számítható. Kiindulásul a szemcse 
környezetében állandó nyomásgradienst feltételezve a szemcsére ható, nyomásgradiensből 
származó PF  erőt az alábbi (3.75) kifejezés szerint írhatjuk fel. 

                                                 
1 A relatív változás (∆R21/R1) itt a szemcsékre jellemző valamely R mennyiségnek a BASSET-tag elhagyásával 

számolt értékére (R1) vonatkoztatott ∆R21=R2-R1 különbség, ahol R2 az R mennyiségnek a BASSET-tag 
figyelembevételével (R2) számolt értéke. THOMAS (1997) munkájában ez a vizsgált mennyiség a 
szemcse főáramlás irányú sebesség-komponensének rmsu értéke. Kimutatta, hogy a vizsgált áramlásra 
azonos szemcseátmérő mellett az rmsu relatív változása kisebb sűrűség esetén nagyobb értékű (-25%), 
mint a nagyobb sűrűség esetén (-5%). 
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p

p
P

m
p

ρ
⋅−∇=F  (3.75) 

A villamos erőtértől mentes gázáramlásra felírt NAVIER-STOKES-mozgásegyenletből a 
nyomásgradienst kifejezve a (3.76) alábbi 

 g⋅−∇−⋅=∇− gg dt
dp ρµρ vv 2  (3.76) 

alakot használhatjuk a porszemcsére ható, nyomásgradiensből származó erőhatás (3.77), 
vagy a szemcse gyorsulásának (3.78) felírására. 
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Látható, hogy a porszemcsékre nyomásgradiensből adódó erőhatásban a szállító közeg 
gyorsulása, a viszkózus közegbeli nyírófeszültség változása és a nehézségi erőtér hatására 
létrejövő hidrosztatikai nyomáskülönbség játszik szerepet. A szemcse felülete mentén ál-
landó nyírófeszültség feltételezése mellett a v2∇µ  tag zérus, így az abból számazó 
erőhatás is elhagyható. A nehézségi erőtérból származó nyomásgradiens porszemcse-
mozgásra gyakorolt hatása pedig csak a függőleges z irányban érvényesül. Mivel vizsgála-
taink az (x,y) vízszintes síkbeli 2D áramlásra vonatkoznak, illetve mikronos nagyságrendű 
szemcseátmérő esetén a szemcse alsó ill. felső felülete között adódó hidrosztatikai nyo-
máskülönbség gázközegben eleve elhanyagolható, így a nehézségi erőtér hatásától is 
eltekinhetünk, ld. (3.79) alakra redukált nyomásgradiens-erőt. 
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A szállító közeg zérustól eltérő gyorsulása alapján adódó erőhatás mellett, amennyiben az 
elektrofilterbeli EHD áramlás esetén a közegáramlás nyomásgradienséhez a külső villamos 
erőtérből származó addicionális nyomásgradiens hatását is figyelembe kívánjuk venni, a 
gáz mozgásegyenletében korábban bevezetett elF  villamos erőtér térerősségvektorával is 
kiegészül a fenti kifejezés, ld. (3.80) és (3.81). 
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Ahogy azt az vtF  vagy BaF  erőhatásoknál már említettük, a nyomásgradiensből származó 
szemcsére ható PF  erő jelentősége is vizsgálható a különböző gyorsulási vagy villamos 
erőtér térerősség értékek esetén, de az ellenálláserőhöz képest rendre elhanyagolható erő-
hatás ébred a pg ρρ /  sűrűségviszony értéke miatt. 

SAFFMAN-féle erőhatás 
A szemcse körüli áramlás nyomáseloszlásából eredő erőhatásnak egy speciális esete az, 
amikor egy nyíró-áramlásban mozgó porszemcse felületén az eltérő sebességből adódó 
olyan aszimmetrikus nyírófeszültség és így nyomáseloszlás alakul ki, amely a szemcse 
mozgásirányára merőleges erőhatást eredményez. Az így kialakuló, ún. SAFFMAN-féle SaF  
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erő iránya a porszemcse nagyobb relatív sebességű oldala irányába mutat. MEI (1992) a 
SAFFMAN-féle erőhatásra a következő (3.82) kifejezést adja meg, ahol Sac  a SAFFMAN-
tényező, gω  a gázrészecskék nyíró-áramlásra jellemző forgási szögsebesség vektora. 
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⋅⋅⋅⋅= µρ2615,1  (3.82) 

Ha a kifejezésben szereplő 2
pd  helyett a porszemcse tömegével kifejezett alakot (3.83) 
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behelyettesítjük, majd további ( gρνµ ⋅=  behelyettesítés, konstansok összevonása) alkal-
mas átalakításokkal az SaF  erőhatás ismét a pg ρρ /  sűrűségviszonyt tartalmazó (3.84) 
alakra hozható. 

 
g

g
Sa

p

p

p

g
Sa c

d
m

ω

ωw
F

×
⋅⋅⋅⋅⋅= ν

ρ
ρ

084,3  (3.84) 

 
Így amellett, hogy az elektrofilterre jellemző mikronos szemcseméret-tartomány miatt a 

2
pd -el arányosan kis szemcsefelületen elhanyagolható erő ébred aszimmetrikus nyírófe-

szültség-eloszlás esetén, látható, hogy a pg ρρ /  elhanyagolhatóan kicsi (10-3÷10-4) értéke 
miatt még a fal melletti határrétegre jellemző sebességgradiens esetén is érvényes az 

0≅SaF  elhanyagolás, így a SAFFMAN-féle erőhatástól is eltekinthetünk (SHIN et al. 2003). 
 
MAGNUS-féle erőhatás 
A MAGNUS-hatás a SAFFMAN-féle erőhatáshoz hasonlóan a szemcse felületén aszimmetri-
kus nyomáseloszlásból eredő erőhatás. A szemcse felülete mentén eltérő relatív sebességű 
áramlás és így aszimmetrikus nyírófeszültség és nyomáseloszlás ebben az esetben nem a 
szállító közeg nyíróáramlására jellemző nagy sebességradiens miatt alakul ki, hanem a 
gázáramlásban mozgó, de ugyanakkor pω  szögsebességgel is forgó porszemcse felületén, 
a forgása által meghatározott kerületi sebessége által kialakuló, felületmenti 
sebességkülönség (relatív kerületi sebesség) indukál a felhajtóerőhöz hasonló erőhatást, 
mely MAGNUS nevéhez fűződik. Az MaF  MAGNUS-féle erőhatás a szemcse nagyobb relatív 
sebességű, kisebb nyomású oldalfelülete irányába hat. Az adott pω  szögsebességgel forgó 
szemcse esetén annak átmérőjétől függő „kerületi sebessége” és a szemcsefelület adott 
pontján érvényes w  relatív sebessége között kiadódó „kerületi sebességkülönbségével” de-
finiált ún. relatív forgási szögsebességtől ( relp ,ω ) függő MaF  MAGNUS-erőhatást definiál pl. 
RUBINOW & KELLER (1961) a (3.85) alakban adott kifejezéssel, melyben bevezet egy Mac  
tényezőt. 
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A SAFFMAN-féle erőhatáshoz hasonlóan a forgó, parányi porszemcsékre a MAGNUS-hatás 
következtében kialakuló nyomáseloszlásból az igen kis szemcsefelületen ható erő figye-
lembevételétől joggal eltekinthetünk. Ezt támasztják alá pl. CHERUKAT et al. (1999) 
numerikus szimulációs vizsgálatai is, amelyek álló és forgó gömb alakú szemcsék esetén 
kialakuló felhajtóerő-különbség értékét elemezték különböző pRe  tartományokra. Amel-
lett, hogy numerikus szimulációval kimutatták, hogy a szemcsére ható felhajtóerőben a 
viszkózus erők által meghatározott fali csúsztatófeszültség is igen jelentős tényező a felü-
letre merőleges nyomáseloszlásból származó mellett, kimutatták, hogy az álló és forgó 
szemcse közötti felhajtóerő-különbség a 1<pRe  tartományban elhanyagolható. 

A nyíróáramlásban mozgó szemcsére ható ellenállás- és felhajtóerőt összehasonlítva 
pedig megállapítható, hogy utóbbi legalább egy nagyságrenddel kisebb értékű, így az el-
lenálláserő mellett általában elhanyagolható nagyságú felhajtóerő ébred a jelen 
vizsgálatokra érvényes REYNOLDS-szám tartományban. Ezt igazolta korábban RUBIN 
(1977) is igen átfogó kísérleti vizsgálataival, melyeket a határrétegáramlásban a faltól kü-
lönböző távolságban mozgó gömbre ható ellenálláserő és felhajtóerő értékében 
bekövetkező változás meghatározására végzett. A mérési eredményeit összefoglalva az 
ellenállástényező és felhajtóerő-tényező értékeire megállapította, hogy a vizsgált 

23 1010 <<−
pRe  REYNOLDS-szám tartományban az ellenállástényező nagyságrendje kb. 

14 1010 >> ec  tartományban, míg a felhajtóerő-tényező nagyságrendje kb. 02 1010 >> fc  
tartományban a REYNOLDS-számmal közel lineárisan változik. Tehát növekvő REYNOLDS-

szám értékek mellett az ellenállás és felhajtóerő tényező hányadosára kb. 10100 >>
f

e

c
c  

értékek adódnak. Jelen esetre érvényes pRe <0,2 érték-tartományra (ld. 3.14 ábrán bemuta-
tott ),( wdfRe pp =  diagramot) a felhajtóerő – ébredjen az bármely előbb tárgyalt 
erőhatásból – elhanyagolható a szemcsére ható ellenálláserő mellett. 
 
Szemcsék egymás közötti kölcsönhatásából származó erőhatások (ütközések, 
COULOMB-erő, Van der Waals-erő) 
A porszemcsék közötti ütközések következtében létrejövő erőhatásokat a jelen vizsgálatok 
tárgyát képező igen ritka elegyet alkotó poros gáz esetében elhanyagoljuk, (SOMMERFELD, 
2003). Továbbá nem foglalkozunk a két villamosan töltött porszemcse között létrejövő erő-
hatással, az ún. COULOMB-erővel sem, amely a két szemcse töltésének szorzatával 
( 2,1, pp QQ ⋅ ) egyenesen, míg a szemcsék közötti 12r  távolsággal fordítottan arányos, ld. 
alábbi (3.87) alak, ahol a közegre jellemző rε  relatív permittivitás megadja, hogy a szem-
csék között hányszor kisebb COULOMB-erő hat az adott közegben, mint vákuumban. 
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A Van der Waals-erőhatás a porréteget összetartó erőben nyilvánul meg, de a gázáramlás-
ból kiváló és falon lerakódó, összetapadó szemcsékből kialakuló porréteg vizsgálatától 
most szintén eltekintünk. 
 
Külső erőterek 
A nehézségi erőtérből adódó gF  súlyerő és a fF  felhajtóerőn (ld. (3.58)-(3.60) kifejezé-
sek) kívül a villamos (elektrosztatikus) ill. mágneses erőtereket kell megemlítenünk a 
lehetséges, porszemcsére ható külső erőterek között. 
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Elektrosztatikus erő 
Adott pQ villamos töltéssel rendelkező porszemcsére az E  villamos térerősségvektorral 
jellemzett villamos erőtérben elF  erő hat, ld. (3.88) kifejezés.  
 EF pel Q=  (3.88) 

Az erőhatás nagysága tehát függ a szemcse töltöttségétől valamint a leválasztóutcában 
mozgó szemcse aktuális helyén érvényes térerősségtől. A szemcse töltésének meghatározá-
sára vonatkozó számos modell ismert, amelyek a feltöltődési folymaat )(tQp  
időfüggésének kérdésében és a telítési töltés ( tpQ , ) értékének meghatározásában térnek el, 
ld. bővebben KISS (2005). A telítési töltés kialakulásáig tartó időbeni folyamatot vizsgálva 
a szemcse adott tTt <<0  időpillanatbeli töltése az alábbi (3.89) összefüggés szerint szá-
mítható a tpQ ,  telítési töltés és az ún. 0T  időkonstans segítségével, ahol 0ε  a vákuum 
permittivitás, cρ  a töltéssűrűség, és ib  az ionmozgékonyság. 
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Célszerű a feltöltődés intenzitását is jellemezni, melyre az alkalmas átalakítással (WHITE, 
1963) kapott és τ  dimenziótlan időtől ill. a 0T  időkonstanstól függő )(τT  kifejezést hasz-
náljuk. )(τT  megadja az adott töltöttségi szint eléréséhez szükséges időt s-ban, melyhez τ  
a telítési töltés eléréséhez szükséges idő %-os értéke tartozik. 
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A feltöltődés időfüggését jellemző, töltéssűrűségtől függő 0T  időkonstans értéke megadja 
az %50=τ -os töltöttségi szint eléréhez szükséges időt. A szemcsék töltődésének intenzi-
tására jellemző, hogy a telítési töltés 50%-a viszonylag gyorsan elérhető, majd a folyamat 
lelassul, és 1→τ  esetén tTT →)(τ , vagyis a szemcse töltése a telítési töltés értékéhez 
konvergál tpp QtQ ,)( →  (ld. 3.16 ábra). A 0T  időkonstans kis értéke nagy töltéssűrűségre 
adódik, ekkor rövidebb az adott %-os szintű feltöltéshez szükséges idő is. A tpQ ,  telítési 
töltés eléréséig tartó asszimptotikus jellegű feltöltődési folyamat fenti alakban adott leírá-
sánál azt a feltételezést használjuk ki, hogy adott villamos erőtér esetén a töltéssűrűség 
állandó a feltöltés helyén, tehát szemcse feltöltődéséhez szükséges töltéshordozók mindig 
azonos számban vannak jelen a feltöltés helyén és idejea alatt. Természetesen kisebb töl-
téssűrűség esetén a feltöltődés hosszabb ideig tart: eltérő időbeni lefutást látunk a 3.16 
ábrán bemutatott )()( cp ftQ ρ=  görbék esetén. A szakirodalomban általában elhanyagol-
ják a feltöltődési folyamat időfüggését, és a szemcse telítési töltésével számolnak. Ez a 
gyakorlat számára elegendő pontosság, hiszen a példaként bemutatott md p µ54,1=  átmé-
rőjű szemcse telítési töltésének eléréséhez szükséges idő pl. 95%-ához tartozó töltöttségi 
szint kb. 0,3s alatt jön létre 3/10 mCc µρ =  esetén. Így a valós leválasztóban általában né-
hány 10 cm út megtétele után a szemcse közel eléri a telítési töltését. Hogy a szemcse 
felületén mekkora a maximális töltés alakulhat ki, az a porszemcse méretétől, alakjától, vil-
lamos tulajdonságoktól (vákuum és relatív permittivitás, térerősség) függ. Tetszőleges 
forgásellipszoid alakú részecske felületi töltéseloszlását vizsgálta pl. SZEDENIK & KISS 
(1997). 
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3.16 ábra Porszemcse (dp=1,54µm) feltöltődési folyamata különböző ρc töltéssűrűségek esetére, 

a töltöttségi szintre jellemző τ=50%; 95%; 98% és 99%  értékek külön jelölve. 
 
A legkisebb telítési töltés értéket az ún PAUTHENIER-határ határozza meg, amely azt fejezi 
ki, hogy a COULOMB-erő hatására meddig képesek azonos előjelű töltéshordozók a szem-
cse felületére vándorolni. A maximális telítési töltés értékét pedig a maximális felületi 
térerősség érték határozza meg, amely esetén a szemcse felületét a töltéshordozó már el-
hagyja (KISS, 2005). A szemcse méretétől függő két domináns feltöltődési mechanizmus, 
az ütközéses és a diffúziós töltődés modellezése szerint is elkülönülnek a modellek (ld. a 
2.3.2 alfejezetben említetteket). A telítési töltés meghatározására csak az ütközésés ionizá-
ciót figyelembe vevő ún. PAUTHENIER-MOREAU-HANOT összefüggést használja a 
leválasztó modellek többsége. Azonban ennek hátránya, hogy a diffúziós töltődést nem ve-
szi figyelembe, így gyakorlatilag csak nagyobb szemcsék esetén, md p µ5,0>  
mérettartományban használható. 

 
2

3 02
, +

=
pr

pr
ptp EdQ

ε
εε

π  (3.91) 

A porszemcse gázionok diffúziója általi feltöltődését figyelembe vevő modellek (LIU et al, 
1967; LIU & YEH, 1968) pedig csak a kb. egytized mikronnál kisebb szemcseméret tarto-
mányban és kis térerősség esetén érvényes, ld. bővebben WHITE (1963). A szubmikronos 
mérettartomány mind hatékonyabb leválasztására mutatkozó igény miatt a diffúziós töltő-
dés elméleti leírásában később előrelépés volt pl. CHANG (1981) munkája, ld. bővebben 
KISS (2005). Az ún átmeneti mérettartományban azonban külön-külön egyik modell sem 
alkalmazható biztonsággal, bár ezt néhány elektrosztatikus leválasztó modell az előző két 
mechanizmusból külön-külön számítható töltésértékek egyszerű összegzésével1 oldja meg. 
A mai töltődési modellek többsége az ún. kombinált feltöltődési modellt2 alkalmazza, mely 
(3.92) alakú összefüggést COCHET (1961) vezette le. 
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1 ld. a 2.1 táblázatban „F+D” : field and diffusion charging 
2 ld. a 2.1 táblázatban „C”      : combined field and diffusion charging (COCHET, 1961) 
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A diffúziós és az ütközéses ionizációs töltődés figyelembevételére is alkalmas módosított 
alak ezért az ún. COCHET-képlet, amely a md p µ02,0>  mérettartományban alkalmazható a 
szemcse telítési töltésének kiszámítására. A COCHET-féle telítési töltés kifejezésben λ  az 
adott gázra érvényes szabad úthosszat, illetve prε  a porszemcse relatív permittivitását jelö-
li. A szemcsék telítési töltésének átmérőfüggését mutatja be a 3.17 ábra, melyen a (3.92) 
COCHET-képlet alapján számolt porszemcse telítési töltést ábrázoltuk a pd =0,01÷100µm 
mérettartományban az elektrofilterre jellemző ( cmkVE /201÷= ) térerősség értékekre. 
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3.17 ábra Porszemcse Qp,t/e telítési töltésszáma (COCHET-képlet alapján számolva) 

 
Mivel a porszemcse töltöttségét célszerű elektron töltésekben kifejezni, a diagram függőle-
ges tengelyén nem a tpQ ,  telítési töltés számértékét, hanem annak egy elektron töltésével 
leosztott értékét, azaz a telítési töltéshez tartozó az ún. telítési töltésszámot ábrázoltuk. 
 
Mágneses-erő 
Egy mágneses térben pu  sebességgel mozgó villamosan töltött porszemcsére ható mF  
mágnese erőhatás (ún. LORENZ-erő) az elektrosztatikus erőhöz hasonlóan számítható. Az 

mF  erőhatás (ld. 3.93) a mágneses tér intenzitását a B  mágneses indukció vektor jellemzi. 
 )( BuF ×= ppm Q  (3.93) 

A leválasztó villamos erőterében az egyenáramú koronajelenség elhanyagolható intenzitá-
sú mágneses teret indukál1, ld. (3.2) kifejezés. Ezért a villamosan töltött mozgó 
porszemcsére ható, mágneses térből származó mF  LORENZ-erő elenyésző, így azt nyugod-
tan elhanyagolhatjuk (LEI et al., 2004; SCHMID et al. 2002). 
 
Meghatározó erőhatások 
A fenti meggondolások alapján láthatjuk, hogy a porszemcse mozgásegyenletében a meg-
határozó erőhatások a súlyerő, az áramlási eredetű ellenálláserő és a villamos erőtérből 
származó elektrosztatikus erő. Az elektrosztatikus leválasztóbeli (x,y) vízszintes síkbeli 2D 

                                                 
1 ld. a korábban már említett TRICHEL-féle impulzusok, melyek szokásos frekvenciája 104-106 Hz tartomány-

ba esik, így csak a koronaelektród körüli ún. aktív zónában alakul ki, de ott is elhanyagolható 
mágneses erőteret indukál az időben változó töltéssűrűség, ld. MATÉO-VÉLEZ et al. (2005). 
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vizsgálatokban továbbá a súlyerő hatásától is eltekintünk. A fenti lagrange-i kezelésmód 
még nem teszi lehetővé, hogy a porfázisban adott helyen a koncentráció-eloszlásból adódó 
koncentráció gradiens hatására létrejövő pordiffúziót valamely módon figyelembe vegyük 
a pormozgás számításakor. 
 
Koncentráció gradiens hatása a porfázisban 
Ahhoz, hogy a porkoncentráció gradiens hatására létrejövő diffúziót a porszemcsére vo-
natkozó mozgásegyenletben figyelembe vegyük, a (3.88) kifejezéssel adott elF  
elektrosztatikus erő és a (3.62) alakban adott eF  áramlási eredetű Stokes-féle ellenálláserő 
mellett szerepeltetnünk kell a mozgásegyenletben egy porkoncentráció-gradiens hatására 
létrejövő diffúziót kifejező erőhatást, melyet egyelőre a ( pcK grad⋅− ) taggal veszünk fi-
gyelembe. A koncentráció gradiens pontos kifejezését („K” konstans alakját) az EULER-
féle megközelítésben felírt por transzportegyenlet felírása után határozzuk meg. 
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 (3.94) 

A szemcse relatív sebességével arányos eF  ellenálláserő a porszemcse tömeggel leosztva 
átalakítható a (3.95) alakra, melyben sw  a szemcse ún. süllyedési sebessége. 
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Amennyiben figyelembe kívánjuk venni, hogy az ellenálláserő az igen kis (szubmikronos) 
mérettartományban a szemcse átmérő és a gázmolekulák közepes szabad úthossza ( λ ) kö-
zel azonos nagyságrendje miatt lecsökken, akkor az ellenálláserőt az ún. CUNNINGHAM-
féle korrekciós tényezővel (Cu ) korrigálnunk kell (3.96). 
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3.18 ábra Porszemcse süllyedési sebessége (ws) és a Cunningham-féle korrekciós tényező (Cu) 

 
A fenti 3.18 ábrán különböző átmérőjű és sűrűségű szemcsék nyugvó levegőben kiszámolt 

sw  süllyedési sebességét, illetve a szubmikronos mérettartományra való tekintettel annak a 
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Cu -tényezővel korrigált ( Cuws ⋅ ) értékeit is ábrázoltuk. A 3.18 ábrán a Cu -tényező 
(3.96) kifejezés alapján számolt értékeit is ábrázoltuk a diagramban. 
 
3.5.3 EULER-féle leírás 
A porfázis folytonos (kontinuum) fázisként való kezelése a porkoncentráció-eloszlás szá-
mítása szempontjából előnyösebb lehetőséget biztosít számunkra, mint az egyes 
porszemcsék mozgásának számításra általános alkalmazott LAGRANGE-féle leírás mód. A 
villamos erőtérben mozgó porfázis koncentráció-eloszlásának ismerete alapvető fontosságú 
a leválasztási fok számítása miatt is. A turbulens áramlásokban, jelen esetben főleg a 
leválasztótér határréteg áramlással modellezhető áramlási terében lejátszódó turbulens dif-
fúzió jelentős hatást gyakorol a porfázis mozgására, így a porkoncentráció-eloszlásra. Az 
EULER-féle leírási mód nyújtotta előnyöket kihasználva a porfázisra felírt transzportegyen-
letből indulhatunk ki. 
 
Por áramsűrűség vektor 
A porfázisra vonatkozó transzportegyenlet kiindulásaként írjuk fel a porfázis adott V  tér-
fogatbeli koncentrációjának megváltozását, amellyel egyenértékű a pj  por áramsűrűség 
(fluxus) vektor V  térfogatot határoló A  felületen vett integrálja, ld. (3.97).  
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A porfázisra felírt folytonosság tétele – kihasználva az állandó sűrűség feltételezését – az 
alábbi (3.98) kifejezésre alakítható. 
 0div =pj  (3.98) 

A fenti kifejezésekben szereplő, a porfázisra, mint kontinuum közegre felírt teljes pj  
poráramsűrűség vektor vizsgálatához át kell tekintenünk, hogy általánosan milyen hatások 
okozzák egy mennyiség (jelen esetben a pc  por koncentráció) időbeni megváltozását. A 
koncentráció-változás leírására alkalmas (3.99a) ill. (3.99b) kifejtett alakban felírt egyenlet 
általános alakjának (CUSSLER, 1984) négy jobboldali tagja fejezi ki sorban a diffúzió, a 
konvekció, a kémiai vegyi reakció és egy általánosan ),,( zyx rrrr  vektorral jellemzett külső 
erőtér hatását, mely hatására a porkoncentráció időegység alatt megváltozik. 
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A fenti egyenletek jobboldalán szereplő első tag a diffúziós tag, melyben a por turbulens 
diffúziós tényezője, tD  szerepel. A második tag a konvektív tag, a szállító közeg által 
konvekció által szállított anyagmennyiséget adja. A harmadik tagban a κ  egy ún. reakció 
konstans, 2c  pedig az ún. szekunder koncentráció, melyek a vizsgált térben végbemenő 
kémiai vegyi reakciók következtében elhasználódott, feloldódott, átalakult anyagmennyi-
ségek koncentráció-változásban megnyilvánuló hatását fejezik ki. A jelen esetben ettől 
eltekinthetünk, a leválasztótérbeli pormozgás vizsgálata során kémiai vegyi reakciókat nem 
veszünk figyelembe. A negyedik, utolsó tag egy általános külső erőtér hatását fejezi ki, 
amellyel jelen esetben a villamos erőtér porkoncentráció-eloszlásra gyakorolt hatását tud-
juk kifejezi. Ez a diffúziós ill. konvektív tagok analógiájára egy megkülönböztetett ún. 
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elektrosztatikus (vagy villamos) áramsűrűség taggal jellemezhető, amely a külső villamos 
erőtér hatására elmozduló porszemcsék miatt létrejövő elektrosztatikus konvektív por-
transzportot, tehát szintén konvektív típusú koncentráció-változást eredményez a vizsgált 
térben. 
 A porfázisra jellemző pj  teljes poráramsűrűség vektor tehát felbontható diffp,j  diffú-
ziós (3.100a), konvp ,j  konvektív (3.100b) és a elp ,j  elektrosztatikus (3.100c) por 
áramsűrűség vektor komponensekre. Utóbbiban – konvektív jellege miatt – egy, a külső 
villamos erőtér által meghatározott, a későbbiekben részletesen tárgyalt sebesség dimen-
ziójú thw  vektormennyiséget kell szerepeltetnünk a v⋅= pkonvp c,j  analógiájára. 
 ptdiffp cD grad, ⋅−=j  (3.100a) 

 v⋅= pkonvp c,j  (3.100b) 

 thpelp c wj ⋅=,  (3.100c) 

 
3.5.4 Elméleti vándorlási sebesség ( thw ) 

A (3.100c) kifejezésben szerepeltetett thw  a nyugvó közegben villamos erőtér hatására 
mozgásba jövő porszemcse relatív sebessége, az ún. elméleti vándorlási sebessége1, amely-
nek zyx www ,,  komponenseit főként a villamos erőtér E  térerősség vektorának zyx EEE ,,  
komponensei, a porszemcse villamos töltése és áramlási eredetű erők határozzák meg. 

Meg kell említenünk, hogy a thw  elméleti vándorlási sebességet többnyire (pl. 
RIEHLE, 1995; MEDLIN, 1998) az E  villamos térerősség hatására mozgásba jövő ionok ib  
ún. ionmozgékonysága elektrosztatikai analógiájára a )( Epb  kifejezéssel helyettesítik, 
melyben pb  tagot az előző fejezetben már említett ún. „por-mozgékonyságnak” nevezik. A 

pb  „por-mozgékonyság” valójában nem más, mint adott villamos erőtérre jellemző egy-
ségnyi térerősség hatására létrejövő villamosan töltött porszemcse mozgási sebessége. 
Áramlástani háttér nélkül a többnyire állandónak feltételezett pb  „por-mozgékonyságot” a 
vonatkozó szakirodalomban kiterjedten alkalmazzák, de ennek, mint az egész leválasztóra 
jellemző állandó értékű mennyiségnek a bevezetése csak abban az egyszerű esetben célsze-
rű (ld. például RIEHLE, 1995), ha a valóságot igen leegyszerűsítve a leválasztótér minden 
pontjában egy állandó, átlagos villamos térerősséggel, állandó porszemcse töltéssel és a tér 
minden pontjában állandó áramlási eredetű ellenálláserővel (konstans sebességtérrel) szá-
molnánk. 

A jelen modellben viszont figyelembe kívánjuk venni a villamos térerősség helyi vál-
tozásait, ill. a porszemcse feltöltődési folyamatát, az elektrofilter utca villamos és áramlási 
terének inhomogenitását. A thw  általánosan használható alakját a nyugvó közegben villa-
mos erőtér hatására thw  állandósult relatív sebességgel mozgó porszemcse 
mozgásegyenletének felírásával kaphatjuk meg, felhasználva, hogy a szemcsére ható elF  
villamos erőtérből származó erő és az eF  STOKES-féle ellenálláserő kiegyenlíti egymást. A 
mozgásegyenletet thw  elméleti vándorlási sebességre rendezve eredményül kapott alábbi 
(3.101) kifejezésben a CUNNINGHAM-féle korrekciós tényezőt is szerepeltetjük a 

                                                 
1 „theoretische Wanderungsgeschwindigkeit” 
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szubmikronos szemcseméretekre való tekintettel. Továbbá, a thw  értékét a szemcse feltöl-
tődési folyamatának időfüggését elhanyagolva a tpQ ,  telítési töltéssel (3.92) számoljuk. 

 Cu
d

Q

p

tp
th πµ3

, E
w =  (3.101) 

Az alábbi 3.19 ábrán a (3.101) kifejezés alapján kiszámolt thw  elméleti vándorlási sebes-
ség görbék láthatók. A diagram jól szemlélteti azt a gyakorlati tapasztalatot, hogy az 
elektrofiltereknél leválasztási fok tekintetében kritikus szemcseméret-tartomány a tized-
mikronos szemcseátmérő, hiszen ebben a tartományban található a thw  görbék minimuma.  
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3.19 ábra Porszemcse elméleti vándorlási sebessége (wth) 

 
A fenti 3.19 ábrán ábrázoltuk az E=1kV/cm térerősséghez tartozó –legalsó– görbe esetén a 
Cu -tényező figyelembevétele nélküli thw  görbét is (piros szaggatott vonal), hogy szemlél-
tessük, milyen jelentős hatással lehet a szubmikronos tartományban lecsökkenő eF  
áramlási ellenálláserő a szemcsék thw  vándorlási sebességére. 

Meg kell említenünk, hogy mivel a villamos erőtér térerősségvektorának zyx EEE ,,  
komponensei tárgyalásánál a leválasztótérben az xE  és zE  komponensek nagyságrendi 
megfontolások miatt elhanyagolhatóak yE  mellett, így thw  elméleti vándorlási sebesség-
nek is elegendő csupán az y irányú komponensét ( ythw , ) figyelembe vennünk a 
számításban. 

 Cu
d
EQ

w
p

ytp
yth πµ3

,
, =   

3.5.5 A porfázis transzportegyenlete 
Az áramlási tér leírásánál is alkalmazott stacioner állapot és kétdimenziós áramlási tér fel-
tételeket a porfázis leírásánál is bevezetve kapjuk a porra vonatkozó transzportegyenlet 
alábbi alakját (3.102). 
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Az elektrosztatikus leválasztóban a villamos erőtérből származó ),,( zyx rrrr  külső erőtér 
térerősségvektorának alakja a porfázis áramlását leíró mozgásegyenlet (3.94), a por transz-
portegyenlete (3.102) és a poráramra felírt folytonosság tétel (3.98) egyenletrendszerének 
analitikus vizsgálatával (lásd SUDA, 1997) a mozgásegyenlet és a transzportegyenlet közti 
analógia alapján meghatározható. A teljes porfázisra ható villamos térerősségvektor y kom-
ponensét beírva a külső erőtér helyére kapjuk (3.103a) alakot, mely továbbá a (3.102) 
kifejezés jobboldalán a nagyságrendileg elhanyagolható első és harmadik tagok elhagyását 
is tartalmazza. Felhasználva a (3.101) alakban előbb felírt vándorlási sebesség ythw ,  kom-
ponensét az beírható a porkoncentráció szorzói helyére (3.103b). 
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A fenti por transzportegyenlet a turbulens határréteg-egyenlet numerikus megoldásával 
analóg módon véges differenciák módszerét alkalmazó implicit sémával numerikusan 
megoldható, lásd a szerző korábbi munkájában (SUDA, 1997) részletezett diszkretizációkat 
és a különleges, ún. tridiagonál mátrixú, könnyen megoldható lineáris egyenletrendszer 
megoldásának részleteit, kezdeti és peremfeltételeket. 
 
3.5.6 Por koncentráció-eloszlás 
Az EULER-féle kezelésmód előnye a ),( yxcp  porkoncentráció-eloszlás meghatározásánál 
mutatkozik meg. A fenti transzportegyenlet numerikus megoldása által eredményül kapott 
koncentráció-eloszlás mellett a leválasztási folyamatban meghatározó szerepet betöltő pa-
raméterek vizsgálatára is alkalmas. A félutcára (300mm×33mm) vonatkozó számítási 
tartományon kiszámolt porkoncentráció-eloszlást (szintvonalakkal ill. az utcahossz mentén 
50mm osztással ábrázolt koncentráció profilokkal) mutatja be az alábbi 3.20 ábra, melyen 
a legfontosabb vizsgált paraméterekre láthatunk minta diagramokat. A 3.20 a, b, c ill. d áb-
rákon megfigyelhető, hogy olyan vizsgált paraméterek, mint az ion- és portértöltések 
elhanyagolása (3.20a) vagy figyelembe vétele (3.20b), illetve a leválasztandóban áramló 
gáz főgázáramlási sebessége (3.20c), vagy a leválasztandó porszemcsék átmérője (3.20d)) 
milyen hatással vannak a porfázis ),( yxcp  koncentráció-eloszlására. A továbbiakban a 
porfázis koncentráció-eloszlására bemutatott összehasonlító ábrákból levonható legfonto-
sabb következtetéseket foglaljuk össze. 

A 3.21 a) és b) ábrák összehasonlítása alapján jól látható, hogy a témában sokáig el-
hanyagolt tértöltések figyelembevételének milyen nagy jelentősége van: az utca belépésnél 
érvényes 3/10 mgcp =  értékről rohamosan csökken a koncentráció az utcahossz mentén a 
belépéstől és a koronaelektródoktól távolodva. Tértöltések figyelembevételével az utcakö-
zép környezetében jóval kisebb a koncentráció a nagyobb elektrosztatikus transzport miatt. 
A 3.22 a) és b) ábrák összevetése alapján megállapítható, hogy a nagyobb szállító gáz se-
besség (vx) esetén a nagyobb konvektív portranszport miatt csökken a leválasztási fok, a 
porfázis nagyobb része áramlik át a leválasztó utcán úgy, hogy nem éri el a gyűjtőelektró-
dot. A 3.23 a) és b) ábrák különböző szemcseméret (dp) mellett kiszámított koncentráció 
eloszlást mutatják be. A szemcsemérettel arányos villamos töltés, elektrosztatikus erőhatás 
vagy vándorlási sebesség miatt a nagyobb szemcsék már az elektrofilterutca első harmadá-
ban leválasztódnak, míg a kisméretű szemcséknek egy jelentős része még átjut a 
berendezésen. 
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a) tértöltések nélkül, vx=1.5m/s, dp=1µm   b) tértöltéssel, vx=1.5m/s, dp=1µm 
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c) tértöltéssel, vx=2m/s, dp=1µm   d) tértöltéssel, vx=1.5m/s, dp=0.5µm 

3.20 ábra Porkoncentráció eloszlások és profilok a leválasztó félutcában (cp,be=10g/m3, U0=20kV) 
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a) tértöltések elhanyagolásával, vx=1.5m/s, dp=1µm 
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b) tértöltések figyelembe vételével, vx=1.5m/s, dp=1µm 

3.21 ábra Porkoncentráció eloszlások tértöltés mentes ill. tértöltéses erőtérben (cp,be=10g/m3, U0=20kV) 
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a) vx=1.0m/s, dp=1µm, tértöltések figyelembevételével 
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b) vx=2.0m/s, dp=1µm, tértöltések figyelembevételével 

3.22 ábra Porkoncentráció eloszlások különböző főgázáramlási sebesség mellett (cp,be=10g/m3, U0=20kV) 
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a) dp=0.5µm, vx=1.5m/s, tértöltések figyelembevételével 
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b) dp=5.0µm, vx=1.5m/s, tértöltések figyelembevételével 

3.23 ábra Porkoncentráció eloszlások különböző szemcseméret mellett (cp,be=10g/m3, U0=20kV) 
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Konvektív, diffúziós és elektrosztatikus por áramsűrűség komponensek 
A villamos erőtérben mozgó porfázis transzportegyenletének megoldásával a koncentráció-
eloszláson túl a por transzportfolyamatára jellemző konvp,j  konvektív, diffp,j  diffúziós és 

elp,j  elektrosztatikus por áramsűrűségvektor komponensek is megvizsgálhatók a leválasz-
tási folyamatban betöltött szerepük tekintetében. Az áramsűrűségvektor komponensek 
félutcabeli értékeit az alábbi 3.24 ábrán láthatjuk a tértöltések figyelembe vételével, 
vx=1.5m/s, gázáramlási sebesség és dp=1µm porszemcse átmérő paraméterekkel elvégzett 
számítási esetben. Az egymás alatt konvp,j , diffp,j  ill. elp,j  értékeit bemutató szintvonalas áb-
rák ill. alattuk a hozzátartozó szemléletesebb 3D felületdiagramok a leválasztóutcában 
kialakuló portranszportra általánosan is jellemző arányokat mutatják azok hely szerinti el-
oszlásának jellegzetességeivel. 
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a) Konvektív por áramsűrűség vektor komponens szintvonalai 
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b) Diffúziós por áramsűrűség vektor komponens szintvonalai 
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c) Elektrosztatikus por áramsűrűség vektor komponens szintvonalai 
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a) Konvektív por áramsűrűség vektor komponens értékei 3D felületként 

 

0
100

200
300

0 5 10 15 20 25 30
0

0.05

0.1

0.15

jD  
b) Diffúziós por áramsűrűség vektor komponens értékei 3D felületként 
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c) Elektrosztatikus por áramsűrűség vektor komponens értékei 3D felületként 

3.24 ábra Por áramsűrűség vektor komponensek összehasonlítása szintvonalas és 3D felületdiagramokon 
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Elmondható, hogy a konvektív (3.24a) és az elektrosztatikus (c) por áramsűrűség kompo-
nensek – legalábbis a koronaelektródok környezetében – átlagosan kb. egy nagyságrendbe 
esnek, míg a diffúziós (3.24b) áramsűrűség komponens azoknál még a nagy koncentráció 
gradiensekkel jellemzett helyeken is legalább egy nagyságrenddel kisebb értékű. A diffú-
zió relatív szerepe azonban a kis áramlási sebességű helyeken megnő, így a határréteg-
áramlás falközeli zónáiban, illetve a leválasztó utca hosszmentén egyre kisebb koncentrá-
ciójú porfázis leválasztási folyamatában, mozgásában a koronaelektródoktól távolodva 
egyre nagyobb szerepet tölt be a diffúzió a konvektív és az elektrosztatikus hatásokkal ösz-
szehasonlításban. A leválasztó utca inhomogén áramlási és villamos erőtér jellemzőinek 
figyelembevételére alkalmas EULER-féle leírás előnyeit kihasználva a por transzportfolya-
matában meghatározó por áramsűrűség vektor komponensek elemzése így lehetővé vált. 
 
3.5.7 A pormozgás számítása áramfüggvény módszerrel 
Az elektrosztatikus leválasztóban lejátszódó összetett leválasztási folyamat megismerésé-
nek igen fontos része a porszemcsék mozgásának követése, melyben a fentiek alapján 
elmondható, hogy egyaránt meghatározó jelentőséggel bír a konvektív, diffúziós ill. elekt-
rosztatikus por transzport. A pormozgás LAGRANGE-féle leírásával meghatározott 
porszemcsepályák numerikus számítása során koncentráció-gradiens következtében fellépő 
diffúziós hatások kezelése nehézséget okoz. A por transzportfolyamatának leírására az 
EULER-féle megközelítést alkalmazva viszont célszerűnek látszott, hogy amellett, hogy a 
leválasztótér koncentráció-eloszlása az euleri megközelítésben egyszerűen kiszámítható, a 
porkoncentráció eloszlás ismeretében a por transzportfolyamatát jellemző por áramsűrűség 
vektor ismeretében az EULER-féle megközelítésmódra is kidolgozzunk egy módszert a por-
fázis mozgásának számítására. A porfázis kontinuum közegként való kezelése lehetőséget 
teremtett a por áramvonalak számítására egy eddig nem alkalmazott újszerű módszer ki-
dolgozására, amely az áramlástanban ismert áramfüggvény-módszer analógiájára történő 
por-áramvonal meghatározásán alapul. Jelen esetben a porfázisra, mint folytonos közegre 
definiált pΨ  por áramfüggvényt, ill. annak pΨ =áll. szintvonalait (azaz a porfázis áramvo-
nalait) határozzuk meg a por áramsűrűség vektor ismeretében. 
 
Por áramfüggvény 
A pj  poráramsűrűség vektor (x,y) síkbeli komponenseivel a pΨ  por áramfüggvény az 
alábbi (3.104) kifejezések szerint definiálható. 

 
y

j p
xp ∂

∂
=

Ψ
,  

x
j p

yp ∂
∂

−=
Ψ

,  (3.104) 

A por áramfüggvény pΨ =áll. szintvonalai a pormozgásra jellemző por áramvonalakat de-
finiálják. Vizsgáljuk meg a por áramsűrűség vektor x ill. y komponenseit! A porfázis pj  
teljes poráramsűrűség vektora (3.105) felírható konvektív, diffúziós és elektrosztatikus 
áramsűrűség komponensekkel az alábbi (3.106) szerint. 
 elpdiffpkonvpp ,,, jjjj ++=  (3.105) 

 thpptpp ccDc wj ⋅+⋅−⋅= gradv  (3.106) 

A teljes poráramsűrűség vektort x és y irányban felírt xpj ,  ill. ypj ,  komponensekre (3.107a 
ill. 3.107b) bontva, a por transzport folyamatának alábbi konvektív, diffúziós és elektrosz-
tatikus áramsűrűség vektor komponenseit kapjuk. 
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 xthp
p

txpxp wc
x
c

Dcj ,, v ⋅+
∂
∂

−⋅=  (3.107a) 

 ythp
p

typyp wc
y
c

Dcj ,, v ⋅+
∂
∂

−⋅=  (3.107b) 

A fenti xpj ,  ill. ypj ,  áramsűrűség vektor komponenseket vizsgálva (ld. 3.24 ábra) megálla-
pítható, hogy konvektív transzport fontos összetevő mindkét komponens esetében, 
különösen az elektrofilter utca határréteg áramlásában nem elhanyagolható a falra merőle-
ges yv  sebességkomponens. A diffúziós portranszport főleg az y irányban nagy 
koncentráció gradiensek esetén jelentős, ezzel összehasonlításban pc  hosszmenti megvál-
tozása elhanyagolható. Az elektrosztatikus transzport a villamos erőtér jellegzetessége 
miatt pedig csak y irányban jelentős, főleg a koronaelektródok környezetében. Elmondható 
továbbá, hogy a konvektív transzport csökkenése esetén viszont az elektrosztatikus és a 
diffúziós transzport relatív jelentősége megnő. Az eddigi elhanyagolásokat továbbra is 
szem előtt tartva tehát elmondható, hogy az elektrofilter utcában a hosszmenti (x irányú) 
diffúziós és elektrosztatikus por áramsűrűség vektor komponensek elhanyagolhatóak, így a 

xpxp cj v, ⋅≅  közelítés alkalmazható a (3.107a) helyett. Ezzel xpj ,  ill. ypj ,  ismeretében a 
porfázis (3.104) kifejezéssel definiált pΨ  áramfüggvénye már numerikusan kiszámítható, 
ld. (SUDA, 1997). Az áramfüggvény pΨ =áll. szintvonalai, azaz a porfázis áramvonalai 
meghatározhatók, és így az EULER-féle megközelítésben is elemezhető a porfázis mozgása. 
Az elvégzett paramétervizsgálat főbb eredményeit a 3.25-3.27 ábrákon mutatjuk be. Az 
adott paraméter (pl. villamos erőtér, gázáramlási sebesség, ill. szemcseméret) pormozgás 
áramvonalaira gyakorolt hatásának vizsgálata minden egyéb paraméter állandó értéke mel-
lett történt. A 3.25 ábrán látható a por áramvonalakra villamos erőtértől mentes (3.25a), 
tértöltések elhanyagolásával (3.25b) ill. a tértöltések figyelembevételével (3.25c) elvégzett 
számítások eredményei. A villamos erőtér nélküli esetben az elektrofilter utcán teljes mér-
tékben leválasztás nélkül áthalad a porfázis, míg a másik két esetben egyre több por 
áramvonal végződik a gyűjtőelektródon, azaz választódik le a gázáramból. 
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a) por áramvonalak villamos erőtér nélküli esetben 
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Ψ por  
b) por áramvonalak ion- és portértöltés mentes villamos erőtér esetben 

 

0 50 100 150 200 250 300
0

11

22

33

0.383 0.362 0.341
0.334

0.32
0.313

0.306

0.299
0.292

0.285

0.278
0.271

0.264

0.257
0.25

0.243
0.236

0.23

0.223

0.223

0.216
0.209

0.202
0.195

0.188

0.188

0.181

0.181

0.174 0.167

0.16

0.16
0.153

0.146

0.146

0.139

0.139

0.132

0.125

0.125

0.118

0.118

0.111

0.111

0.104

0.104

0.097

0.097

0.09

0.09

0.083

0.083

0.077

0.077

0.07

0.07

0.063

0.063

0.063

0.056

0.056

0.056

0.049

0.049

0.049

0.042

0.042

0.042

0.035

0.035

0.035

0.028

0.028

0.028

0.021

0.021

0.021

0.014

0.014

0.014

0.0070.007

0.007

Ψ por  
c) por áramvonalak tértöltések figyelembevételével 

3.25 ábra Porfázis áramvonalak (por áramfüggvény szintvonalak) 
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Ψ por  
a) por áramvonalak vx=1.0m/s főgázáramlási sebesség mellett 
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Ψ por  
b) por áramvonalak vx=1.5m/s főgázáramlási sebesség mellett 
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Ψ por  
c) por áramvonalak vx=2.0m/s főgázáramlási sebesség mellett 

3.26 ábra Porfázis áramvonalai (por áramfüggvény szintvonalak) 
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Ψ por  
a) por áramvonalak dp=0.5µm porszemcse átmérő mellett 
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Ψ por  
b) por áramvonalak dp=1.0µm porszemcse átmérő mellett 
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c) por áramvonalak dp=5.0µm porszemcse átmérő mellett 

3.27 ábra Porfázis áramvonalai (por áramfüggvény szintvonalak) 
 
A 3.26 ábrán a leválasztó utca belépő keresztmetszetében érvényes, három különböző 
főgázáramlási sebességre elvégzett számítás eredményeit mutatjuk be: a por áramvonalak 

smx /0.1v =  (3.26a), smx /5.1v =  (3.26b) ill. smx /0.2v =  (3.26c) értékekhez tartoznak. 
A 3.27 ábrán három különböző porszemcse átmérőre kiszámított por áramvonalakat muta-
tunk be: md p µ5.0=  (3.27a), md p µ0.1=  (3.27b) ill. md p µ0.5=  (3.27c).  

Az EULER-féle leírásmód így az elektrosztatikus leválasztó villamos erőterében moz-
gó porfázisra kidolgozott por áramfüggvény módszer miatt egyedülálló lehetőséget biztosít 
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számunkra mind a koncentráció-eloszlás (és így a berendezés összleválasztási fokának), 
mind pedig a porfázis áramvonalainak meghatározására. 
 
3.5.8 Porszemcse mozgásegyenletének analitikus megoldása 
A por mozgásegyenlének analitikus megoldásához a (3.94) alakban írt alakból indulunk ki. 
Abból az mp porszemcse tömeggel leosztva kapjuk a (3.108) alakot. 
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Továbbá, felhasználva az thw  elméleti vándorlási sebesség (3.101) alakját, átalakítás után 
kapjuk a porszemcse gyorsulására a (3.109) alakot. 
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A fenti egyenletet dimenziótlanítva, azaz szorozva ( 2
00 v/l ) hányadossal, illetve az alábbi  
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dimenziótlan mennyiségeket bevezetve a porszemcse dimenziótlan mozgásegyenletét a 
(3.111) alakban kapjuk meg.  
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A fenti egyenletben mindegyik jobboldali tagban szereplő dimenziótlan csoport reciprokát 
az ún. ψ  tehetetlenségi paraméterként1 (3.112) szerepeltetve  
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a dimenziótlan mozgásegyenletből a porszemcse pu′  dimenziótlan sebességét tartalmazó 
tagokat baloldalra rendezve kapjuk a (3.113) alakot. 
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Az pu′  dimenziótlan porszemcse sebességre (a fenti elsőrendő lineráis differenciálegyenlet 
megoldása során a hosszadalmas integrálokat mellőzve, ld. SUDA, 1997) az alábbi (3.114)  
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kifejezést kapjuk, melyben 0,pu′  a porszemcse dimenziótlan sebessége a kezdeti t=0 időpil-
lanatban. A 0v  jellemző sebességgel való szorzással („visszadimenziósítva”) a fenti alakot, 
írható a porszemcse sebességére az alábbi (3.115) kifejezés, mely a porszemcse pályák 
lagrange-i számítására ad lehetőséget. 

                                                 
1 A ψ tehetetlenségi paraméter (vagy más néven a BARTH-szám) a kétfázisú áramlásokban vizsgált turbulen-
cia módosítással kapcsolatos irodalmakban az ún. STOKES-számként ismeretes és használatos (ld. CROWE et 
al. 1996), mely a porszemcsékre és a gázáramlásra jellemző időléptékek hányadosaként Stp=τp/τg határozható 
meg, pl. numerikus szimuláció során τg értéke a turbulens produkció (k) és disszipáció (ε) ismeretében. 
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Megvizsgálva fenti kifejezésben szereplő t′  dimenziótlan idő szempontjából, az alábbiak 
mondhatók el. 
a) A t=0s kezdeti időpillanatban érvényes 0=′t  dimenziótlan idő értéke esetén (3.115) 

visszaadja a porszemcse kezdeti sebességét: 0,pu  értékét, 

0,,0.,0 pptillt uu =⇒→′→  

b) a t=∞ időpillanatban érvényes t′ =∞ dimenziótlan idő értékhez közelítve 
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a porszemcse sebességre kapjuk a (3.116) alakot: 

 
p

pt
thp c

cD grad⋅
−+= wu v . (3.116) 

A pc  porkoncentrációval való szorzás után ebből visszakapjuk a pj  teljes poráramsűrűség 
vektort, v.ö. (3.117) alakot a (3.106) kifejezéssel. 
 ptthppp cDcc grad⋅−⋅+⋅= wj v  (3.117) 

 
Tehetetlenségi paraméter alapján történő vizsgálat 
Amennyiben a (3.115) kifejezést a porszemcse ψ  tehetetlenségi paraméter (amelynek 
(3.112) alapján számított értékeit ld. a 3.28 ábrán) szempontjából vizsgáljuk, az alábbi 
fontos következtetéseket vonhatjuk le. 
a) Nagy méretű –pl. több száz mikronos, vagy akár mm átmérőjű – porszemcsék (azaz igen 

nagy sw  süllyedési sebességű, nagy ψ  tehetetlenségi paraméterű szemcsék az 0,pu  
kezdeti sebességük szerint haladnak, azaz nagy tehetetlenségük folytán pályájuk során 
nem vesznek tudomást a szállító gáz, külső erőtér vagy diffúzió befolyásoló hatásáról. 
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b) A szubmikronos szemcseméret-tartományban pedig az igen kis sw  süllyedési sebességű 
porszemcsék esetén érvényes kis (ψ <10-3) tehetetlenségi paraméter esetén a porszem-
cse sebességre bármely vizsgált t időpillanatban visszakapjuk a (3.116) alakot. 
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A por mozgásegyenlet analitikus megoldásának paramétervizsgálata alapján is látható, 
hogy az elektrosztatikus leválasztó villamos erőterében mozgó porszemcse pálya meghatá-
rozott a gáz áramlási sebességtere és a villamos erőtérből adódó elméleti vándorlási 
sebesség vektorok, mint a konvektív és elektrosztatikus transzportot meghatározó hatások 
összegeként, amely mellett a por koncentráció gradiens és a diffúziós tényező által megha-
tározott diffúzió is szerepet játszik. Így belátható, hogy az EULER-féle kezelésmódban 
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meghatározható por koncentráció-eloszlás a lagrange-i porpálya számítások számára is 
hasznos információt szolgáltat. 
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3.28 ábra Porszemcse ψ  tehetetlenségi paramétere 

 
 
3.5.9 Leválasztási fok 
A leválasztó berendezésre jellemző E leválasztási fokot a belépő ill. kilépő utcakeresztmet-
szetben érvényes por koncentrációk alapján definiálhatjuk, ld. (3.118).  

 
bep

kip

bep

kipbep

c
c

c
cc

E
,

,

,

,, 1−=
−

=  
bep

p

c
xc

xE
,

)(
1)( −=  (3.118) 

A bepc ,  belépő ill. a kipc ,  kilépő por koncentráció érték, és így elválasztó berendezés E le-
választási foka a számított koncentráció eloszlás alapján meghatározható. Ezen kívül a 
porfázis leválasztási folyamatát jól jellemzi az utcahossz menti leválasztási fok E(x). A le-
választó utca hossza (x) mentén bármely keresztmetszetben a modell számítások által 
ismert a cp(x) értéke, így a leválasztó utca hosszmenti E(x) leválasztási fokát könnyen áb-
rázolhatjuk a kül. vizsgált paramétrekre, mint a tértöltéses villamos erőtér, főgázáramlási 
sebesség vagy szemcseátmérő vizsgált paraméterekre, ld. alábbi 3.29 a), b) és c) ábrákat. 

 
A 3.29 ábra E(x) leválasztási fok diagramjain jól nyomon követhető a porfázis levá-

lasztási folyamata: az elektrofilter utca belépéstől az utcahossz 0<x<L mentén az 
áramlásból kikerülő, a gyűjtőelektródja kijutó és ott leválasztódó szemcsék miatt a levá-
lasztási fok folyamatosan nő. 

A 3.29a ábrán látható, hogy a leválasztási fok szemponjából igen jelentős hatással bír 
az ion- és por tértöltés figyelembe vétele a villamos erőtér modellezésénél, hiszen a levá-
lasztási fok több mint kétszeresére nő. A leválasztás hatékonysága továbbá annál nagyobb, 
minél kisebb a főgázáramlási sebesség, a porszemcsék konvektív transzportjátt 
meghatérozó szállító sebesség (ld. 3.29b ábra, illetve minél nagyobb a szemcseátmérő (ld. 
3.29c ábra). 
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 a) villamos erőtér (vx=1.5m/s, dp=1µm) b) vx főgázáramlási sebesség (tértöltés, dp=1µm) 
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c) dp szemcseátmérő (vx=1.5m/s, tértöltés) 
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3.29 ábra Leválasztási fok az utcahossz mentén. Paramétervizsgálat: a) villlamos erőtér számításánál erő-
térmentes eset / tértöltések elhanyagolása / tértöltések figyelembe vétele; b) főgázáramlási sebesség hatása: 
vx=1-1.5-2 m/s; c) szemcseátmérő hatása: dp=0.5-1-5-10 µm. 
 
3.6 ÖSSZEFOGLALÓ 
A fejezetben ismertettük az elektrosztatikus leválasztó berendezésekkel kapcsolatos gya-
korlati (felépítési, elvi működési) ismeretek rövid összefoglalása után a leválasztó elmélet 
villamos erőtér és áramlási tér modellezésével kapcsolatos kulcskérdéseit, elemeztük a le-
választó modell felállítása során szükséges egyszerűsítések vagy elhanyagolások 
jelentőségét. A leválasztóra jellemző tértöltéses villamos erőtér, gázáramlás és a villamos 
erőtérben mozgó porszemcsék vizsgálata során a por koncentráció-eloszlás, porfázis áram-
vonalak és a leválasztási hatásfok meghatározását célul tűzve ismertettük az EULER-féle 
kezelésmódban kidolgozott por transzportfolyamatot leíró egyenleteket, és bemutattuk a 
pormozgás számítására kidolgozott por áramfüggvény módszert, és elemeztük a paramé-
tervizsgálat során kapott modell számítási eredményeket. 
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4 KÍSÉRLETI VIZSGÁLATOK - I. 
 
A kísérleti vizsgálatokat egy laboratóriumi modell leválasztó berendezésen végeztük el. A 
korszerű optikai elvű áramlástani méréstechnikák közül a lézer Doppler anemométert 
(LDA) használtuk egy elektrofilter utcában a turbulens sebességtér jellemzőinek mérésére, 
valamint lézersíkos áramlás láthatóvátételi vizsgálatokat is végeztünk a koncentráció elosz-
lás kvalitatív vizsgálatára. 
 
4.1 BEVEZETÉS 
A méréseket feldolgozó szakirodalom kutatás (ld. 2.2 táblázat) alapján megállapítható, 
hogy az elektrofilter modellekben eddig végzett kísérleti vizsgálatok, amelyek a gázáram-
lás vagy porszemcse villamos erőtér jelenlétében történő áramlási sebesség mérését 
célozták meg, csak igen korlátozottan használhatók fel megbízhatóságuk vagy nem megfe-
lelő részletességük miatt. Az általunk végzett méréssorozatok megtervezésénél arra 
törekedtünk, hogy a villamos erőtérben történő sebességmérés méréstechnikai korlátait 
megismerve az elektrofilter utca turbulens sebességterét minél részletesebben feltérképez-
zük. Nagy hangsúlyt fordítottunk a falközeli és az utcaközép tartományokra, a határréteg és 
a koronaelektród sor mögötti nyom áramlási jellegzetességeire. A szakirodalom áttanulmá-
nyozása alapján pedig kimondottan egy egész utcára kiterjedő sebességtér mérési sorozat 
elvégzése volt a kísérleti vizsgálatok egyik alapvető célja, hogy a megfelelően nagy számú 
sebességprofil és azokon belüli mérési pontok felvételével elegendő részletességgel adják 
vissza egy teljes leválasztó utca áramlási terét mind főáramlási irányban (x), mind kereszt-
irányban (y). Ezt a indokolja, hogy a porfázis transzportfolyamatát meghatározó villamos 
és áramlási tér jellemzők – ahogy az előző fejezetben láttuk – az utcahossz mentén jelentő-
sen változnak, így nem elegendő pl. egy egyedülálló koronaelektródot tartalmazó 
leválasztó modellen elvégzett mérés, lásd pl. MIZERACZYK et al. (2001) vagy PODLIŃSKI et 
al. (2005) vizsgálatait. Szem előtt tartottuk azt is, hogy a mérések alkalmasak legyenek a 
numerikus szimulációval való összevetésre is, tehát a modell leválasztó minél egyszerűbb 
geometriai kialakítása mellett jól definiált áramlási és villamos paramétervizsgálat elvég-
zése volt a cél. 
 
4.2 LABORATÓRIUMI MODELL ELEKTROFILTER 
A 4.1-4.2 ábrákon látható kísérleti berendezés egy huzal-síklap lemezes kialakítású, hat 
egymással párhuzamos, L=300mm hosszú, 2s=66mm széles utcából álló, szívott üzemű la-
boratóriumi modell elektrofilter. A modell eredetileg vízszintes elrendezésű volt, de 
méréstechnikai (a csővezeték csatlakozási és LDA pozícionálási) okok miatt a vizsgálatok 
során egy függőleges elrendezésű tartószerkezeten ül a modell. Az elektrofilter-modell 
egyik oldallapja helyére egy 4mm vastag polírozott üveglap került, amelyet az y irányú se-
bességkomponens méréseknél optikai okok (lézernyaláb fénytörési torzítás elkerülése) 
miatt az LDA mérési síkoknál 3mm réselt plexi lapra cseréltünk. 
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1 Elektrofilter modell 5 Olajköd generátor   9 Adatgyűjtő PC 
2 Leválasztó utcák 6 POLYTEC LDV 380. típus 10 Pozícionáló állvány 
3 Koronaelektród 7 Optikai szál + nagyfeszültség tápkábel 11 Kilépő oldal, elszívó ventilátor felé 
4 Gyűjtőelektród 8 LDE 300 Controller 12 Nagyfeszültségű táp 0÷30 kV 

4.1 ábra A modell leválasztó mérőberendezés vázlata és a 3D geometriai modell 
 

  
4.2 ábra A modell elektrofilter és az LDA mérőberendezés 

 
Az utcánként 7db, 1mm átmérőjű rézhuzalból készült koronaelektród egymástól 2c=50mm 
osztásközzel egy 3mm átmérőjű, hajlított (403mm×400mm) közös rézkeretre van kifeszít-
ve, amely az utca középsíkjában áll. Ez a keret az utca belépő ill. kilépő keresztmetszetén 
egy-egy 50mm-es osztásközzel túlnyúlik, ld. 4.3 ábra. 

A koronaelektródok közös nagyfeszültségű villamos táplálása U0=0÷20kV között 
szabályozható. Az elektrofilter utcákat határoló földelt, (400mm×300mm) gyűjtőelektródok 
1mm vastag alumínium lemezek, melyek műanyag rögzítőkeretének kialakítása lehetővé 
teszi a modell berendezés 6-5-4-3-2 utcás kialakítássá való átalakítását is. Így azonos utca-
hossz mellett adott esetben az utcaszélesség 2s=66÷200 mm között változtatható. A földelt 
gyűjtőelektródok által határolt elektrofilter utcákba felülről, egy lekerekített beömlő nyílá-
son keresztül áramlik a beszívott levegő. Az eredeti belépő diffúzor elhagyását egyrészt a 
paramétervizsgálat számára kedvezőbb –egyenletesebb– beáramlási viszonyok biztosítása 
indokolta, másrészt, az adott utca sebességtér méréseihez az LDA mérésekhez szükséges 
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olajköd részecskék minél egyenletesebb eloszlású és kontrollált bejuttatása szükséges, 
amely könnyebben megvalósítható a szabad beáramlási keresztmetszeten. 

A kilépő oldal konfúzora után a berendezés egy állítható fordulatszámú elszívó venti-
látorhoz csatlakozik az átfolyó mérőperemes mérőszakasz után. 
 

 
4.3 ábra Elektrofilter utca geometria, és az LDA sebességprofil mérési keresztmetszetek 

 
4.3 PARAMÉTERVIZSGÁLAT 
A porszemcsék mozgásának vizsgálatát célul kitűző kísérleti vizsgálatok során a változta-
tott két fő paraméter a belépő levegő főgázáramlási sebessége (vbe=1, 1.5 és 2 m/s), illetve 
a korona feszültség-tartomány (U0=0÷20kV) volt. A modell leválasztó egy utcájának a 4.3. 
ábrán látható keresztmetszeteiben végeztünk sebességprofil méréseket a fenti két paramé-
ter változtatása mellett. Vizsgáltuk a főgázáramlási sebesség változásának a porszemcsék 
áramlására gyakorolt hatását (SUDA et al., 1999 és SUDA et al., 2001) és a leválasztó utcára 
jellemző inhomogén villamos erőtér hatását, mely főként a porszemcsék y irányú sebes-
ségkomponensének változásában mutatkozik meg (SUDA et al., 2003 és IVÁNCSY et al., 
2004). Ennek vizsgálatára a villamos erőtér változtatása (U0=3-6-9-12-15-18kV) mellett 
adott keresztmetszetekben mért sebességprofilokat hasonlítottunk össze. A koronaelektród 
környezetében tapasztalható rohamosan változó villamos térerősség gradiens pormozgásra 
gyakorolt hatásának mérésére pedig külön mérés-sorozatot végeztünk a második korona-
elektród közeli (x=50±5mm) tartományban. 
 
4.4 LÉZER DOPPLER ANEMOMETRIA 

A sebességméréseket egy POLYTEC LDV 380 típusú (50mW, λ=810nm) egykomponen-
sű, irányérzékeny (Bragg-cellát tartalmazó) He-Ne lézer Doppler anemométerrel végeztük, 
mely egyszerre egy lézernyaláb-pár segítségével képes a sebességvektor adott (a lézernya-
lábok síkjába eső) komponensének mérésére nagy térbeli és időbeli felbontásssal, így az 
átlagsebességen kívül az LDA mérésekből turbulencia jellemzőket is kapunk. Az LDA be-
rendezés egy 3D pozícionáló állványra volt rögzítve (ld. 4.1 ábra), mely távirányítással a 
kívánt pozícióba mozgatható volt. Az igen időigényes paramétervizsgálatokhoz szükséges 
számos sebességprofil felvételét így automatikusan vezérelt, előre beprogramozott mérési 
kiosztás szerint végezhettük. Az LDA közös adó-vevő fejegysége optikai kábellel van ösz-
szekötve a vezérlővel (LDE 300 Controller) és a DANTEC adatgyűjtő, -feldolgozó és -
kiértékelő rendszerrel. Az LDA mérések során használt optikai egységek további geomet-
riai paraméterei: a lézernyalábok metszéspontjában kialakuló forgásellipszoid alakú ún. 
mérőtérfogat főméretei: δx=0,1526mm; δy=0,1522mm; δz=2,1084mm, a nyalábok távolsága 
db=60mm, általuk bezárt szög o1.11≅Θ , az interferencia sávok szélessége md f µ8.4≅ , a 
fókusztávolság pedig lf=310mm. Utóbbi elegendően nagy mérete lehetővé tette, hogy az 
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optikai hozzáférést biztosító üveglaptól kellően nagy (z irányban 200mm) távolságra mér-
jünk a leválasztó berendezés középsíkjában. A levegőbe juttatott dp,50=1,54µm méretű (df 
sáv méretét tekintve tökéletes méretű, jól definiált felvillanáscsúcsokat produkáló) olajköd 
seeding részecskék segítségével történő x,y koordinátairányok szerinti sebesség- és turbu-
lencia jellemzők mérése során az LDA fejegység 90°-os elforgatásával a számunkra fontos 
mindkét sebességkomponens, up,x és up,y mérésére ill. a turbulencia jellemzők számítására 
volt lehetőség, így a teljes utca 2D áramlási sebességtere feltérképezhető volt. 

Az LDA mérések térbeli felbontását tekintve az előzetes vizsgálataink azt 
bizonyították, hogy az elektrofilter utcában kialakuló sebesség és turbulencia intenzitás 
eloszlások hossz- ill. keresztirányú, azaz x ill. y koordináta irányok menti változása jól 
elemezhető a belépéstől ∆x=25mm-ként – a koronaelektródot tartalmazó és elektródok 
közti keresztmetszetekben – mért profilok alapján. Az LDA mérések így a 4.3 ábrán 
bemutatott mérési kiosztás szerint, továbbá y koordinátairányban ∆y=1mm-es felbontással 
történtek. Az x irányú utcahossz menti változások jellegét (mind átlagsebesség profil, mind 
rms és turbulencia intenzitás tekintetében) jól jellemzik a belépés utáni első, ill. a kilépés 
előtti utolsó mért profilok, így a később bemutatott mérési eredményekben általában e két 
(x=50mm ill. x=225mm) keresztmetszetben mért sebességprofilokat (up), rms 
sebességprofilokat (up,rms) és turbulencia intenzitás (T.I.) profilokat elemezzük. 
 
4.5 ÁRAMLÁSBA JUTTATOTT RÉSZECSKÉK 
Az LDA mérések során SAFEX professzionális olajködgenerátor által előállított seeding 
részecskéket használtuk. A dp=1.54µm közepes átmérőjű olajköd részecskék habár eltérnek 
a villamos porleválasztókban jelenlévő rendszerint szilárd szemcséktől, de egyúttal a kuta-
tás keretében elvégezhető LDA mérések számára megfelelő, és a legkönnyebben,  
legolcsóbban előállítható közel monodiszperz részecskefázist jelentik. Az olajköd cseppek 
mérettartományukat tekintve a leválasztó technológiában egy igen fontos mérettartományt 
képviselnek: az olajködgenerátor a SAFEX Fog Fluid „Blitz” típ. folyadékból tizedmik-
rontól a csupán néhány mikronos átmérővel jellemzett olajcseppekből álló igen szűk 
mérettartományú (ld. 4.4. ábra) részecskehalmazt állít elő. Az ábrán a SAFEX gyártó által 
kimért méreteloszlás mellett ábrázoltuk WUNDERLICH (2001) ugyanezen berendezéssel és 
ködfolyadékra Fázis Doppler Anemométerrel meghatározott szemcseméret-eloszlást. Ezek 
a tesztmérések már az olajköd radiális ventilátoron való átáramoltatása után történtek. 
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4.4 ábra Olajködcseppek méreteloszlása (Wunderlich, 2001) 

 
WUNDERLICH (2001) PDA mérési igazolták, hogy az olajködgenerátor által szolgáltatott 
seeding részecskék méreteloszlása egyrészt megfelel a gyártó által megadottnak, másrész a 
olajköd cseppek méreteloszlása jelentősen változhat a cseppek összetapadása miatt bizo-
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nyos kísérleti feltételek mellett. Különösen akkor jelentős a cseppek akár több tíz mikronos 
méretűvé való összetapadása, ha azokat a ködgenerátor után valamilyen áramlástechnikai 
gépen keresztük áramoltatva szállítjuk az LDA mérés helyére. Az LDA mérések minél 
jobb –különösen az igen kis értékű keresztirányú sebességkomponens mérése esetén kriti-
kus– jel/zaj szintje miatt így igen fontos, hogy elkerüljük pl. radiális ventilátor 
alkalmazását a seeding részecskék LDA mérések helyére való szállításában. A 
WUNDERLICH (2001) által kimért szemcseméret-eloszlás görbét tekintve az összetapadó 
cseppek akár több tíz mikronosra megnövekedett (mérőtérfogatbeli interferencia sávok 

md f µ8.4≅  szélességénél jóval nagyobb) átmérője igen lerontja az LDA mérések jel/zaj 
viszonyát, így a mérés időtartamát növelve az LDA mérések hatékonyságát rontja, vagy a 
mérést meg is hiúsíthatja, ahogy hasonló következtetésre jutott hasonló LDA tesztmérései 
alapán CLACK (2002) is. Eezn kvül villamos erőtérben nem mellékes, hogy az összetapadt 
nagyobb szemcsék eltérően viselkednek, amely a vizsgálatok eredményeiből levonható kö-
vetkeztetéseket tekintve bizonytalanságot okoz. Ezért az olajködgenerátort az elektrofilter 
utca elé (fölé) helyezve az olajköd részecskéket egy, csupán a megvezetést szolgáló rövid 
csőidomon keresztül engedtük be természetes úton a vizsgált leválasztó utca fölé, egyenle-
tesen elosztva, a gázáramlás minél kisebb megzavarása mellett. 

Az olajköd részecskék használatának további előnye, hogy nincs szükség az 
olajködgenerátoron kívül speciális poradagoló és utóleválasztó berendezésre: az olajköd 
cseppek egy idő után elpárolognak vagy a berendezésben összegyűlt olaj leüríthető. Nem 
utolsó sorban a numerikus szimulációban csak igen nehézkesen figyelembe vehető, így je-
len vizsgálatokban általánosan elhanyagolt porvisszakerülés jelenségét is kiküszöbölhettük 
az olajcseppek, mint leválasztandó részecskék alkalmazásával, mivel a gyűjtőelektródra 
kivándorló és a gázáramból leválasztódó olajködcseppek azon feltapadva az áramlás látha-
tóvá tételi tapasztalatok szerint már nem kerülnek vissza az áramlásba. Végül az olajköd 
részecskék alakját is meg kell említenünk az előnyök között, hiszen a mikronos méretű 
cseppek jól közelítik a gömb alakot, amely a numerikus szimuláció számára ideális. 
 
4.6 LDA MÉRÉSI EREDMÉNYEK 
Az L=300mm hosszú leválasztó utcában 25mm-ként mért sebességprofilok közül a korona-
elektródokat tartalmazó keresztmetszetek (x=50, 100, 150, 200, 250 mm), illetve a két 
koronaelektród közötti félosztásközben lévő keresztmetszetek (x=25, 75, 125, 175, 225, 
270 mm) összesen 11 sebességprofil mérést jelentenek minden egyes beállított vbe 
főgázáramlási sebességre. Meg kell jegyeznünk, hogy a leválasztó utca belépő (x=0mm) ill. 
kilépő (x=300mm) keresztmetszeteihez a gyűjtőelektród rögzítő keret kitakarása nagyrészt 
lehetetlenné tette az LDA méréshez szükséges optikai hozzáférést, így ott csak hiányos se-
bességprofilok elvégzését tette lehetővé, melyeket nem közlünk. A sebességprofilokat 
többnyire a teljes utcaszélességben (66mm) kimértük, így pl. a sebesség- és turbulencia in-
tenzitás diagramok vízszintes tengelye a 0mm<y<66mm közötti tartományt mutatja, 
amelyen az y=33mm értéknél található az utcaközépen elhelyezkedő koronaelektród sor. 
Az y irányú sebességkomponens mérése pedig – lézernyaláb kitakarás miatt – többnyire az 
egyik félutcában (0mm<y<33mm), vagy a leválasztó utca koronaelektródokat tartalmazó 
középső tartományában (16mm<y<50mm) történt. 

Az LDA mérések tervezésekor ügyeltünk arra, hogy elegendő számú mérési adatot 
gyűjtsünk egy-egy mérési pontban az átlagsebesség és turbulencia jellemzők számításához. 
Ezért az (x=50mm;y=25mm) pontban 20000 adatból álló idősort mértünk több beállítandó 
paraméter esetére, és az átlagsebesség, rms és turbulencia intenzitás értékek idősorát ábrá-
zoltuk a mérési adat számának függvényében. Az alábbi 4.5 ábrán látható, hogy kb. 3000 
mérési adat fölött a számított jellemzők értékei már nem nagyon változnak (az eltérés 
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±2.5%-on belüli). Ennek megfelelően – az LDA mérési sorozatokra rendelkezésre álló idő-
re való tekintettel - minden mérési pontban 5000 mért adatból számoltunk átlagértéket és 
turbulencia jellemzőket. 
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4.5 ábra LDA mérésből számított értékek változása a mintavételezett adatszám függvényében 

 
A kísérleti vizsgálatok tervezése és a korábbi mérésekre vonatkozó szakirodalomkutatás 
során a villamos erőtérben áramlásba juttatott olajköd részecskéket (seeding) tekintve egy-
értelművé vált, hogy azok mért sebességtere –vándorlási sebességük miatt– villamos  
erőtér jelenlétében nem feleltethető meg a szállító gáz áramlási sebességterének, tehát vil-
lamos erőtér jelenlétében a seeding részecskék LDA-val mért sebesség adatai nem 
használhatók hagyományos értelemben vett áramlást követő (tracer) részecskékként. Az 
alábbi 4.1 táblázatban összefoglaltuk, hogy a villamos erőtérben az LDA-val mért sebes-
séggel arányos jel egyedül az LDA méréshez használt olajköd részecskék saját xpu ,  ill. 

ypu ,  sebesség-komponenseknek feleltethető meg ( ). 
 
4.1 táblázat: A kísérleti vizsgálatok (LDA mérés) korlátai villamos erőtér jelenlétében. Mérhető ill. numeri-

kus szimulációval meghatározható paraméterek elektrosztatikus leválasztásra. 

Villamos erőtér mentes eset (U0=0kV) Villamos erőtér jelentlétében (U0≠0kV)  
EXP. (LDA) NUM. SZIM. EXP. (LDA) NUM. SZIM. 
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Ahogy helytelenül pl. TAILLET et al. (1984) feltételezi, elméletileg még az LDA mérés-
technikában alkalmazott szokásos seeding szemcsék közül a legkisebb (kb. 0.1µm) 
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méretűek sebességjele sem tekinthető a szállító gáz sebességével azonosnak (ld. 3.19 ábrát, 
ahol minimálisan kb. 0.1m/s vándorlási sebesség adódik egy ilyen méretű szemcsére). Ez 
az érték többnyire a gázáramlás y sebességkomponensével azonos nagyságrendbe esik, így 
igen nagy hibát követhetünk el e helytelen feltételezéssel. Az egyébként más feltételeknek 
eleget tevő, helyesen megválasztott seeding részecskék LDA sebességjele csupán villamos 
erőtér mentes esetben egyezik meg jó közelítéssel a gázáramlás sebességterével. Érthető 
módon így xv , yv , xel ,v , yel ,v , xthw , , ythw ,  egyike sem mérhető közvetlenül LDA-val a rend-
szerint több kV/cm értékű térerősséggel jellemezhető elektrofilterbeli villamos erőtérben. A 
szállító gáz x ill. y irányú sebesség-komponenseire ( yx v,v ) a villamos erőtér jelenlétében 
végzett LDA mérésekből csak pl. a numerikus szimulációval meghatározott elv  villamos 
szél ill. thw  vándorlási sebességek ismeretében következtethetünk vissza. 
 
4.6.1 Főgázáramlás irányú sebességprofilok 
Az összes mért sebességprofil közül az alábbi 4.6-4.8 ábrákon az x=50mm és az x=225mm 
keresztmetszetekben mért x irányú sebesség-komponens profilokat mutatjuk be, összeha-
sonlítva a villamos erőtér mentes (U0=0kV) és az U0=18kV eseteket a leválasztóutcába 
belépő gázáramlás vizsgált vbe=1, 1.5 és 2 m/s három főgázáramlási sebessége esetére. 
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a) vbe=1m/s, U0=0kV      a) vbe=1m/s, U0=18kV 
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b) vbe=1.5m/s, U0=0kV     b) vbe=1.5m/s, U0=18kV 
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c) vbe=2m/s, U0=0kV      c) vbe=2m/s, U0=18kV 

4.6 ábra Sebességprofilok (up,x) /LDA mérés/ 
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Meg kell jegyeznünk, hogy a modell berendezés nem tökéletesen szimmetrikus geometriai 
kialakítása miatt általában kis áramlási aszimmetria tapasztalható a két félutcában, de a 
számunkra fontos utcaközép és határrétegbeli zónák áramlási jellegzetességei ettől függet-
lenül jól nyomon követhetők. A koronaelektród kb. ±2mm-es környezetében, a kb. 
31mm<y<35mm tartományban az elektródok 3mm átmérőjű tartókerete miatt általában az 
LDA számára szükséges optikai hozzáférés miatt problematikus volt a mérés, hiszen az x 
irányú sebességkomponens mérésekor az LDA kb. 2.1mm átmérőjű lézernyalábjainak sík-
jába esik a koronaelektród sor. 

A leválasztó utca 2D határréteg áramlással közelíthető áramlási képére jellemző át-
lagsebesség profilokat mutatnak a 4.6 ábra diagramjai. A villamos erőtér mentes (baloldali) 
ill. a 18kV koronafeszültség esetére bemutatott (jobboldali) sebességprofilokat összehason-
lítva elmondható, hogy az LDA mérések által kellő részletességgel kapunk információt az 
olajködrészecskék xpu ,  főáramlás irányú sebesség komponenséről. Az xpu ,  leválasztó ut-
cabeli hosszmenti és keresztirányú változásának jellegzetességeként megállapítható, hogy 
egyrészt villamos erőtér mentes esetben a koronaelektród sor szélesedő nyoma jellemzi az 
áramlási teret, másrészt U0=18kV esetén az többnyire csak a leválasztóutca elején ill. a ko-
ronaelektródok környezetében mutat jelentősebb változást a villamos erőtér mentes 
(U0=0kV) esethez képest. 
 
4.6.2 rms sebesség és turbulencia intenzitás profilok 
Minden mérési pontban az LDA-val mért adatsorokból az előző 4.6 ábrán bemutatott x irá-

nyú átlagsebesség ( xpu , ) mellett az xpu ,′  ingadozó sebességkomponens 2
,, xprmsxp uu ′=  

kifjezés által definiált rmsxpu ,  rms sebesség értékeket, illetve a T.I.x turbulencia intenzitást 
( xprmsxpx uuIT ,, /.. = ) is kiszámítottuk és ábrázoltuk, ld. 4.7. ill. 4.8 ábrákat. 

A leválasztó utca turbulens áramlási terét jellemző rms sebesség és T.I.x profilok 
alapján elmondható, hogy a határrétegben és az utcaközépen elhelyezkedő koronaelektród 
sor áramlási nyomát az elektródok környezetében megnövekedett rms értékek jellemzik, 
amely villamos erőtér esetében tovább nő. Az olajködrészecskék turbulens áramlási terét 
az erőtérmentes esethez képest kb. max. rmsxpu ,∆ =0,05÷0,1 m/s értékű rms, ill. kb. max. 
∆T.I.x=5÷10 % értékű turbulencia intenzitás növekmény jellemzi a vizsgált vbe=1-1.5-2 m/s 
főgázáramlási sebességek esetében. A mérési eredmények alapján elmondható, hogy a vil-
lamos erőtér pormozgás sebességterére gyakorolt hatása növekvő főgázáramlási sebesség 
(növekvő konvektív transzport) esetén csökken. 

A 4.8 ábrán bemutatott turbulencia intenzitás profilokat tekintve továbbá megállapít-
ható, hogy villamos erőtér mentes esetben (4.8 ábra baloldali profilok) a koronaelektródok 
hossz mentén szélesedő áramlási nyomától és csekélyebb mértékben a kialakuló fali határ-
rétegtől eltekintve a leválasztó utcában mindhárom vizsgált főgázáramlási sebesség esetén 
átlagosan kb. 10% -os turbulenciaszint a jellemző. A 4.8 ábra jobboldali profiljai a 18kV 
koronafeszültség mellett mért T.I.x profilokat mutatják, melyekről elmondható, hogy a vil-
lamos erőtér mentes esethez képest a legnagyobb, kb. +10%-os turbulencia növekmény a 
legkisebb (1m/s) főgázűramlási sebesség esetén és az utca elején jelentkezik (ld. 4.7a ábra 
x=25mm-nél mért profilját), amely hatás az utca végére (x=225mm) jelentősen gyengül. 
Ezzel szemben a nagyobb, 1.5m/s ill. 2m/s főgázáramlási sebességek esetén a 
megnövekedett konvektív transzport hatása az utca elején elnyomja a villamos erőtér tur-
bulens áramlási tér módosító hatását, és az utca végére is csak csekély, néhány %-os 
turbulencia növekményben jelentkezik az erőtér mentes esethez képest. 
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4.7 ábra rms sebességprofilok, (up,x rms) /LDA mérés/ 

 
Az LDA mérések így alátámasztják a korábbi megjegyzéseinket, miszerint a por transz-
portfolyamatát meghatározó por áramsűrűségvektor konvektív, elektrosztatikus és 
diffúziós komponenseinek egymáshoz viszonyított relatív jelentősége a meghatározó a 
pormozgás során, mivel azok a leválasztóutcában hossz- és keresztirányban a villamos és 
áramlási tér által meghatározott módon folyamatosan változnak. 

Eszerint nem lehet a leválasztóutcában konstans sebességprofil feltételezésével (pl. 
SCHMID & SCMIDT, 1996, LU & HUANG, 1998, vagy KIM et al., 2001) áramlástani szem-
pontból elhanyagolni a fali határréteg és az utcaközép koronaelektród sor nyomát, vagy a 
villamos erőtér számításában az egész leválasztó utcára egy konstans értékű átlagos tér-
erősséget alkalmazni (mint pl. RIEHLE, 1996b vagy újabban PARK & CHUN, 2002 
munkájában). 
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4.8 ábra Turbulencia intenzitás profilok, T.I.x /LDA mérés/ 

 
4.6.3 Keresztirányú sebességkomponens és turbulencia intenzitás 
Az LDA számára szükséges optikai hozzáférés és a lézernyalábok által bezárt Θ  szög mi-
att az y irányú sebességkomponens ( ypu , ) mérésére egyszerre (azaz az LDA fejegység 
átállítása nélkül) csak az egyik félutcában volt lehetőség. Továbbá, nem volt lehetőség a fal 
(gyűjtőelektród) és a koronaelektródok ±1mm-es közvetlen környezetében értékelhető 
LDA mérési eredmények gyűjtésére, hasonló optikai és a leválasztó modell geometriai 
adottságai miatt. Így az alábbiakban bemutatott y irányú sebesség profilok csak a 
(2mm<y<32mm) tartományban mért ypu ,  értékeket tartalmazzák. Azonban, de csak a 4.9 és 
4.10 ábrák esetében a jobboldalon (33mm<y) ábrázoltuk a „baloldali” félutcában mért ér-
tékeket az x=33mm koronaelektródokat tartalmazó szimmetriasíkjára tükrözve is. 

A 4.9 ábra két különböző, vbe=1.5m/s ill. 2m/s belépő sebességek esetén végzett mé-
résekre mutatja az ypu ,  keresztirányú sebességkomponens profilokat a leválasztó utca 
x=225mm keresztmetszetében a villamos erőtér 6 különböző (U0=3, 6, 9, 12, 15, 18 kV) ko-
ronafeszültség-beállítása esetén. 
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A 4.10 ábrán a 4.9 ábrán bemutatott ypu ,  sebességprofilokhoz tartozó T.I.y turbulencia in-
tenzitás profilok láthatók ugyanabban az x=225mm keresztmetszetben. A 4.9 ábra két 
diagramján látható, hogy a főgázáramlási sebesség 1.5m/s értékről 2m/s értékre való növe-
lése miatt nagyobb konvektív transzport alig van hatással az olajköd szemcsék ypu ,  
keresztirányú sebességkomponsére, mivel a gázáramlás elhanyagolható értékű y irányú vy 
szállítósebessége mellett mindig a ythw ,  vándorlási sebesség dominál még a legkisebb vizs-
gált U0=3kV koronafeszültség esetén is. A 4.10 ábra T.I.y turbulencia intenzitás profiljait 
tekintve látható, hogy egyrészt a villamos erőtér hatása a koronaelektródok kb. ±10mm-es 
környeztében jelentkezik, másrészt nagyobb vbe=2m/s gázsebesség esetén és nagyobb ko-
ronafeszültségre jelentősebb növekedés tapasztalható. 
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 a) vbe=1.5m/s b) vbe=2m/s 
4.9 ábra Sebességprofilok (up,y) /LDA mérés/ A diagramokon ábrázoltuk a „baloldali” félutcában mért pro-

filok koronaelektródokat tartalmazó x=33mm szimmetria síkjára tükrözött értékeit is. 
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 a) vbe=1.5m/s b) vbe=2m/s 
4.10 ábra Turbulencia intenzitás profilok (T.I.y) /LDA mérés/ A diagramokon ábrázoltuk a „baloldali” 

félutcában mért profilok koronaelektródokat tartalmazó x=33mm szimmetria síkjára tükrözött ér-
tékeit is. 

 
4.6.4 Koronaelektród környezete – utcaközép tartomány 
Külön méréssorozatot végeztünk a leválasztóutca középső tartományára jellemző ypu ,  se-
bességkomponens jellegzetességeinek meghatározására. A koronaelektródokat tartalmazó 
(x=50, 100, 150, 200 és 250 mm), illetve azok közötti félosztásközben lévő (x=25, 75, 125, 
175, 225 mm) keresztmetszetekben az 22mm<y<44mm tartományban villamos erőtérrel 
(U0=18kV) és erőtérmentes esetben mért profilok közül többnyire az utca elején végzett 
mérések voltak kiértékelhetők, mivel a villamos erőtér bekapcsolásával a modell leválasztó 
berendezés hatékony működése folytán a leválasztóutca második felében az utcaközépen 
csak igen kevés számú olajködrészecske maradt. Ez igen időigényes LDA mérési sorozatot 
jelentett volna, így a korábban a 4.9 és 4.10 ábrán bemutatott ∆U0=3kV lépcsőkben elvég-
zett koronafeszültség paramétervizsgálatot ebben az esetben leszűkítettük csak az U0=18kV 
és erőtérmentes (U0=0kV) esetek összehasonlítására, melyek közül két utcaeleji kereszt-
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metszetben mért profilt mutatunk be. A 4.11a ill. 4.11b ábrák az x=25mm ill. és az 
x=50mm keresztmetszetekben az utca középső tartományában mért ypu ,  profilok hasonlít-
hatók össze: villamos erőtér mentes (U=0kV) esetben ill. U=18kV koronafeszültség mellett 
végzett LDA mérésekből. A baloldali 4.11a diagram két – az 1. és a 2. – koronaelektród 
közötti félosztásközben, míg utóbbi 4.11b diagram a 2. koronaelektródot tartalmazó ke-
resztmetszetben mutatja a falra merőleges ypu ,  sebességkomponens változását. Így 
egyrészt az LDA mérésekkel igazolható, hogy mindkét keresztmetszetben az erőtérmentes 
esethez képest a villamos erőtér hatására a szemcsék vándorlási sebessége következtében 
jelentősen megnő ypu ,  értéke. Másrészt, összehasonlíthatók a koronaelektródok közötti ill. 
a koronaelektródot tartalmazó keresztmetszetek az ypu ,  növekedés eltérő mértéke szem-
pontjából is. 
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 a) x=25mm (vbe=2m/s, U0=0kV/18kV) b) x=50mm (vbe=2m/s, U0=0kV/18kV) 

4.11 ábra Sebességprofilok (up,y) /LDA mérés/ 
 
Annak érdekében, hogy a villamos erőtérnek a falra merőleges keresztirányú ypu ,  sebesség 
komponensre gyakorolt hatásáról LDA-val minél mérhetőbb képet kapjunk, a legtöbb mé-
rést a legkisebb vizsgált főgázáramlási sebesség (vbe=1m/s) esetén a legnagyobb beállítható 
U0=20kV koronafeszültség mellett végeztünk. A következőkben két méréssorozat eredmé-
nyeit elemezzük: egyrészt a leválasztó utca hossza mentén a koronaelektródokat tartalmazó 
(x=50, 100, 150, 200, 250 mm) keresztmetszetekre illetve a két elektród közti 
félosztásközben lévő x=25, 75, 125, 175, 225, 270 mm keresztmetszetekben vizsgáltuk az 

ypu ,  profilokat. Ezek közül a 4.12 ábra a láthatóság miatt mindkét esetre csak az első há-
rom profilt mutatjuk be egy közös diagramon. A baloldali (y<33mm) profilokon látható, 
hogy az utcahossz mentén előrehaladva a koronaelektródok közvetlen környezetében egyre 
kisebb a sebességprofilok maximuma (0.5 - 0.38 - 0.23 m/s), valamint a koronaelektródtól 
távolabb is csökken ypu ,  a hossz mentén. A 4.12 ábra jobboldali (33mm<y) profiljai mutat-
ják a koronaelektródok közötti keresztmetszetekben mért értékeket. Látható, hogy a 
kétoldali profilok igen hasonlóak, csak a koronaelektródok kb. a ∆y=±3mm-es közvetlen 
környezetében különböznek mind x, mind y irányú jellegzetességeikben. 

A második koronaelektródot tartalmazó (x=50mm), a koronaelektród előtti (x=45mm) 
és utáni (x=55mm) keresztmetszetekben végzett további ypu ,  sebességprofil mérések 
eredményét mutatja be a 4.13 ábra. A legkisebb főgázáramlási sebesség (vbe=1m/s) és az 
U0=20kV feszültség esetén jól látható a koronaelektród környezetére jellemző y irányú se-
besség-eloszlás: a koronaelektród x=50mm-es síkjában maximális a leválasztandó 
szemcsék y irányú sebességkomponense (~0.5m/s), előtte és utána is ennél kisebb ypu , ér-
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tékek jellemzők, hiszen a koronaelektródtól távolodva a térerősség, és így a szemcse ypu ,  
komponensében meghatározó vándorlási sebesség is rohamosan csökken. 

Az LDA mérési eredményekkel kapcsolatban megjegyezzük, hogy minél kisebb 
főgázáramlási sebességet választunk, annál jobban működik a leválasztó, az utca elején az 
olajköd részecskék jelentős része már leválasztódik, így annál kevesebb az LDA mérés 
5000db adatpontjához szükséges részecske, így a mérések időigénye az egyes mérési pon-
tokban jelentősen megnőtt. Továbbá, az igen szűk szemcsméret-tartomány ellenére nem 
kerülhető el, hogy adott paraméterek esetén egyrészt a nagyobb olajködcseppek választód-
janak le nagyobb hatékonysággal. Másrészt, mivel a leválasztóutca második felében, de ott 
is különösen az utcaközép tartományban már nem csak kis főgázáramlási sebesség és nagy 
villamos térerősség esetén is már csak alig található néhány leválasztandó olajköd részecs-
ke, így a sebességprofilok felvétele igen időigényes, valamint a profilok mért adatpontjaira 
viszonylag nagy szórás is jellemző. 
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4.12 ábra Sebességprofilok (up,y) /LDA mérés/ a 2., 3., 4. koronaelektród keresztmetszeteiben: x=50, 100 és 

150mm (y<33mm, baloldalon ábrázolt profilok); ill. két koronaelektród közötti félosztásköz x=25, 
75 és 125mm keresztmetszetekben (33mm<y jobboldalon ábrázol profilok). /vbe=1m/s, U0=20kV/ 
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4.13 ábra Sebességprofilok (up,y) /LDA mérés/ a második koronaelektród ∆x=50±5mm környezetében 

(vbe=1m/s, U0=20kV) 
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4.7 ÁRAMLÁS LÁTHATÓVÁTÉTELI VIZSGÁLATOK 
Az áramlás láthatóvátételi vizsgálatok a porfázis koncentráció eloszlásának csak kvalitatív 
jellemzését célozhatták meg, hiszen az olajködgenerátor által bejuttatott szemcsehalmaz 
belépő koncentrációja csak igen nehezen és pontatlanul becsülhető a ködfolyadék elfo-
gyasztott mennyiségéből. Ennek ellenére a lézersíkos áramlás láthatóvátételi felvételek 
alapján a belépő és kilépő keresztmetszetek közötti koncentráció-eloszlás jellegzetességei 
jól vizsgálhatók. A lézersíkkal megvilágított olajköd elektrofilter utcabeli áramlási teréről 
készült fényképek feldolgozása (szürkeárnyalatos, majd azok szintvonalas ábrázolásban 
megadott ábrákká alakítása, ld. 4.14 ábra) utáni utcabeli eloszlásokat az alábbi 4.15-4.16 
ábrákon láthatjuk. 

 

  
 a) tiszta gáz áramlás b) szürkeárnyalatos negatív kép a) képből (háttér) 

  
 c) villamos erőtér, olajköd lézer megvilágításban d) szürkeárnyalatos kép c) képből 

 
e) szürkeárnyalatok szürkeségi szintekre bontva d) kép negatívjából 

4.14 ábra Olajköd részecskék koncentráció eloszlásával arányos szürkeségi szintek meghatározása a levá-
lasztó utcában lézersíkos áramlás láthatóvátételi módszerrel 

 
A lézersíkkal megvilágított olajköd részecskékről visszaszórt fény intenzitása arányos a 
koncentrációval, így a különböző szürkeárnyalatok szinvonalas ábrázolásban kvalitatíve jól 
jellemzik a leválasztó utcabeli viszonyokat. A 4.15 ábrán a koronafeszültség növelése 
mellett készített lézersíkos láthatóvátételi felvételek szürkeárnyalatos és azok szintvonalas 
kiértékelésével készült képei láthatók. Megjegyezzük, hogy a leválasztó utcában elkerülhe-
tetlenül torzítja az olajköd fényintenzitás-eloszlását a koronaelektródokról és a fali 
gyűjtőelektródokról szóródó lézerfény (ld. az utcaközép vagy falközeli zónákat a 4.14c áb-
rán). 

Az olajköd részecskék koncentráció-eloszlásának lézersíkos vizsgálata után továbbá 
mészkőpor szemcsék pályájának láthatóvátételére és videófelvételes rögzítésére is végez-
tünk kísérleteket. A 4.16 ábrán a leválasztó utca belépő keresztmetszetébe manuálisan 
bejuttatott porszemcsék pályáját bemutató, videófelvételekből kivágott két képkockát és 
egy, már átdolgozott fényképfelvételt mutatunk be. Látható, hogy a videófelvételek a fotó-
kénál rosszabb képfelbontása miatt használt nagyobb méretű, az olajködszemcséknél kb. 
egy nagyságrenddel nagyobb méretű mészkőpor szemcsék a leválasztó utcába való belépés 
után már jelentős y irányú, falra merőleges vándorlási sebességgel rendelkeznek, így több-
nyire már a leválasztó utca legelején leválasztódnak a gázáramból, v.ö. a 3.27b,c ábrákkal. 
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 a) szürkeárnyalatos negatív képfelvétel b) feldolgozott fotó: szürkeárnyalat szintvonalak 
4.15 ábra Lézersíkos áramlás láthatóvátétellel meghatározott szürkeségi szintek az olajköd koncentráció el-

oszlásának kvalitatív vizsgálatára különböző U0=12, 15, 18 kV feszültségre vbe=1m/s mellett. 
 

  

 
4.16 ábra Lézersíkos áramlás láthatóvátételi videóból képkockák és fényképfelvétel 

 
 
4.8 ÖSSZEFOGLALÓ 
A fejezetben bemutattuk az elektrosztatikus leválasztó modell berendezés egy teljes utcá-
jában elvégzett részletes LDA mérési sorozat főbb eredményeit. A leválasztó utcában 
mozgó részecskék turbulens sebességterének hossz (x) és keresztirányú (y) 
sebességkomponeseit erőtérmentes esetben és villamos erőtérre jellemző különböző koro-
nafeszültség értékek mellett is megvizsgáltuk, és annak főbb jellegzetességeit különböző 
keresztmetszetekben felvett sebességprofilok segítségével összehasonlító diagramokon áb-
rázolva elemeztük. A kísérleti vizsgálatok által a leválasztó utcában részletes képet 
kaptunk a részecskék leválasztási folyamatában meghatározó sebességteréről. A por 
transzportfolyamatának elemzésekor kihangsúlyoztuk, hogy a leválasztási folyamatban 
igen meghatározó a pormozgást tekintve az, hogy az áramlási tér és a villamos erőtér jel-
lemzői a leválasztó utcában térben jelentős mértékben változnak, amelyet LDA mérések és 
kvalitatív lézersíkos áramlás láthatóvá tételi vizsgálatok is megerősítettek. 
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5 NUMERIKUS ÁRAMLÁSTANI MODELLEZÉS 
 
5.1 BEVEZETÉS 
Az elektrofilterekben lezajló speciális kétfázisú elektrohidrodinamikus áramlás a gyakorla-
ti alkalmazás számára is fontos következtetéseket eredményező numerikus áramlástani 
modellezésére a LAGRANGE-féle megközelítés nem célszerű a mai számítógépes kapacitás 
mellett. A LAGRANGE-féle leírásmódon alapuló nagy számítógépes erőforrás-igényű mód-
szerek (pl. DNS, LES) manapság még csak kisméretű, általában reguláris alakú geometriai 
tartományok esetén adnak lehetőséget véges számú részecskéből álló szemcsehalmaz kö-
vetésére. Az ilyen elektrofilter modellek általában csak egyedülálló porszemcse pálya 
meghatározására szolgálnak. Az irodalomban legtöbbször kiindulásnak használt, általános 
célú, gyors számítást lehetővé tevő, de a legegyszerűbb fizikai megfontolásokra épülő és 
legtöbbször a paraméterek tapasztalatok alapján történő becslésével alkalmazott DEUTSCH-
féle leválasztó modell és annak továbbfejlesztett változatai pedig nem kellően részletesen 
írják le a jelenséget, az ilyen összetettségű kétfázisú áramlások kölcsönhatásainak kezelé-
sére alkalmatlanok. A numerikus áramlástani szimuláció során saját fejlesztésű kóddal és a 
FLUENT® kereskedelmi CFD kóddal is dolgoztunk. A kétfázisú áramlás modellezésére az 
EULER-féle leírást alkalmaztuk. 
 
5.2 MODULRENDSZERŰ ELEKTROFILTER MODELL 
A por transzportfolyamatának leírására és számítására kidolgozott kétdimenziós modellben 
az EULER-féle (ún. két közeg) megközelítést használjuk, amely a szállító gáz- és a benne 
diszpergált porszemcse-fázist két folytonos közegként modellezi. A célul kitűzött pormoz-
gás, portranszport számítása és a porkoncentráció eloszlás, leválasztási fok meghatározását 
az EULER-féle megközelítésben felírt és illesztett határréteg-egyenlet és a por transzport-
egyenletének 2D véges differenciák módszerét alkalmazó numerikus megoldásával kaptuk. 
A porfázisra felírt transzportegyenlet alapján meghatározott porkoncentráció-eloszlás, le-
választási fok, pormozgás áramvonal eredményeket a 3.5.6-3.5.9 alfejezetekben mutattuk 
be (ld. 3.20-3.29 ábrák). Láthattuk, hogy a két kontinuum fázist alkalmazó kezelésmód 
előnyei a két fázis kölcsönhatásának – a különös tekintettel a tértöltések hatásának – figye-
lembe vételekor kamatoznak. Mivel láthattuk, hogy porszemcse villamos erőtérbeli 
transzportfolyamatában a villamos és áramlási paraméterek (tértöltés, villamos térerősség, 
porkoncentráció, vándorlási sebesség, stb.) egymással össze vannak kapcsolva, az áramlási 
és villamos tér modulrendszerű összekapcsolása és a számítás iteratív felépítése a fentiek 
miatt elengedhetetlen volt. 

A fenti alapmodell elkészítése után az áramlási tér numerikus szimulációját elvégez-
tük a FLUENT® CFD kód segítségével is. Ez a továbbfejlesztett modell alapján már a 
villamos erőtér gázáramlásra gyakorolt hatása (elektrohidrodinamikus áramlási tér) is 
megvizsgálható, illetve a különböző leválasztóutca kialakítások részletes geometriai mo-
dellezése, így az utcaközépen elhelyezett koronaelektród sor turbulens áramlási térre 
gyakorolt hatása is megvizsgálható, és a kísérleti eredményekkel összevethető. 
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A kidolgozott új leválasztó modell ún. modulrendszerként működik, amely lényege, hogy 
az áramlástani és villamos paramétereket számító modulok egy-egy külön modulként kap-
csolódnak egymáshoz. Az áramlástani modul a számítási tartomány numerikus hálójának 
elkészítése után a gázközeg és a porfázis áramlási terének  paramétereit, sebesség- és tur-
bulencia-eloszlást, porkoncentráció-eloszlást, majd ezekből leválasztási fokot számít, míg 
a tértöltésekkel terhelt villamos erőteret a villamos erőtér számító modul határozza meg. A 
villamos erőtér számító modult a Nagyfeszültségű Berendezések és Technika Csoport ku-
tatói dolgozták ki, ld. KISS (2005). A két modul összekapcsolásával lehetővé vált egy új 
rendszerű leválasztó modell megalkotása. A villamos erőtér modul praktikusan a 
leválasztótér geometriai paraméterei (a CFD szimuláció számára megalkotott numerikus 
háló) tartományra, a porfázis alapadatok és az alkalmazott koronafeszültség alapján meg-
határozza a leválasztótérben a kiinduló potenciál és térerősség eloszlást, ion- és por 
tértöltés eloszlást. Majd az áramlási teret számító modul a számított villamos térerősség el-
oszlást valamint a gázáramlás kezdeti- és peremfeltételeit és a por jellemzőit figyelembe 
véve meghatározza a gáz- és a porfázis áramlási terét, porkoncentráció eloszlást, leválasz-
tási fokot. A leválasztótérben töltéshordozókat (elektronokat, ionokat) tartalmazó gáz és 
villamosan töltött szemcsékből álló porfázis van jelen. Az ion- és por-tértöltés eloszlása je-
lentősen befolyásolja a kialakuló villamos erőtér térerősség-eloszlást, vándrolási 
sebességet, koncentráció-eloszlást. A szimulációs eredmények alapján kimutattuk, hogy a 
legtöbbször helytelenül és indokolatlanul elhanyagolt tértöltések szerepe meghatározó je-
lentőséggel bír. A korona- és a gyűjtőelektródok által kialakított nagyfeszültségű 
elektrosztatikus erőtérbeli térerősség a tértöltések következtében megnő, amely állandóan 
kihat a porfázis mozgására. A kidolgozott számítási modell összekapcsolt modulrendszere 
így figyelembe tudja venni az inhomogén tértöltés-eloszlás hatását. 
 
5.3 NUMERIKUS SZIMULÁCIÓ FLUENT CFD KÓDDAL 

A továbbfejlesztett elektrofilter modellben az áramlási tér számítására a FLUENT® keres-
kedelmi CFD kódot alkalmaztuk. A számítások a „realizable” k-ε turbulencia modellel 
készültek. A numerikus modell geometria megegyezik a kísérleti vizsgálatoknál bemutatott 
leválasztó modell geometriájával, így tartalmazza az elektrofilter utca középvonalában el-
helyezkedő koronaelektród sort is. A számításokat a teljes, többutcás modell geometriára 
és külön egy elektrofilter utcára is elvégeztük, amely lehetővé teszi az LDA-val mért 
eredményekkel való összevetést.  

A laboratóriumi elektrofilter modellen végzett LDA mérések és a korábbi, egyutcás 
számítások összevetése során tapasztaltak indokolttá tették az egész modell geometria nu-
merikus áramlástani szimulációját. Ebben az esetben az elektrofilter utca belépő 
peremfeltételeinek és az utcaközép koronaelektród sor áramlástani hatását vizsgálhatjuk. 
Továbbá vizsgáltuk a CFD számításokhoz megfelelő geometriai részletezettség hatását, az 
utcaközép koronaelektródjai figyelembe vételének vagy elhanyagolásának jelentőségét, il-
letve az erre irányuló hosszadalmas mérési sorozatok helyett a modell elektrofilter utcáiba 
beáramló levegő sebességeloszlás egyenletességének hatását.  

A numerikus szimuláció során három különböző geometriai részletességű modellt 
vizsgáltunk, és a leválasztó utca egy koronaelektród körüli zónájában pedig megvizsgáltuk 
a villamos erőtér által létrejövő elektrohidrodinamikus áramlás jellegzetességeit. 
 
5.3.1 Számítási tartomány, numerikus háló 
A számítások során a modell leválasztó geometriai paramétereivel megegyező L=300mm 
hosszú, 2s=66mm széles leválasztó utcákból álló numerikus geometriai modellt hoztunk 
létre. Az 1mm átmérőjű koronaelektród sorok az utcaközépen helyezkednek el. A 
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gyűjtőelektódok mint 1mm vastag síklapok választják el az utcákat. A 2D geometria és a 
numerikus háló GAMBIT® szoftverrel készült. A kísérleti vizsgálatoknál tapasztalt áramlá-
si aszimmetria és jelentős utcaközép áramlási nyom miatt az utca beáramlási viszonyok, a 
koronaelektród sor és a tartókeret áramlási nyomának vizsgálata céljából több („A”, „B” és 
„C” jelű) geometrai változat készült. Két változat („A” ill. „B”) esetében az egész hat utcás 
leválasztó középsíkjában felvett 2D metszetét modelleztük koronaelektródok nélkül ill. 
azokkal együtt, a „C” esetben pedig egy félutcaszélességű a vizsgálati tartomány. 
FLUENT „A”: koronaelektród sorok nélkül modellezett teljes 2D geometria (16350 cella) 
FLUENT „B”: koronaelektródokkal együtt modellezett teljes 2D geometria, (21590 cella) 
FLUENT „C”: egy félutcaszélességű tartomány (20716 cella) 
Az „A” és „B” jelű verziókra a teljes számítási geometria numerikus hálót mutatja a 5.1 
ábra. Ezen két változatra végzett számítások kezdeti- és peremfeltételeit az LDA mérés pa-
raméterei határozták meg, például a mérésnél térfogatáram mérés alapján beállított 
vbe=1m/s belépő sebesség a numerikus modell kilépő keresztmetszetére átszámítva mint 
„outflow” peremfeltétel megadásával biztosított. 

 
5.1 ábra Teljes modell geometria numerikus hálója („A” és „B” változat) 

 
A valós modellgeometria középső 2D síkmetszetének numerikus hálózása során – a nagy 
cellaszámot kerülendő – a falfelületek és a koronaelektródok környezetében viszonylag 
durva, 10 soros határréteg háló készült (ld. 5.2 ill. 5.3 ábrákat). Az 5.3 ábrán a „B” modell 
esetén jól látható az utcaközépen levő 7db 1mm átmérőjű koronaelektródból álló elektród 
sor, valamint az utca előtt és után az elektródokat tartó nagyobb, 3mm átmérőjű keret is. Az 
LDA méréseket a 4. elektrofilter utcában végeztük, ld. 5.4 ábra. Az LDA mérési eredmé-
nyek igazolták, hogy a keretre erősített koronaelektród sor áramlási nyoma a két-két 
gyűjtőelektród lap között kialakuló határréteg áramlás sebesség és turbulencia intenzitás 
eloszlását jelentősen befolyásolja, amelyet az „A” és „B” szimuláció összehasonlításával 
vizsgálunk meg. A „C”-vel jelölt FLUENT számítás az utca középvonal menti szimmetriá-
ját kihasználva csak félszélességű (s=33mm) tartományra vonatkozik, ld. 5.5 ábra. A 
leválasztó utca koronaelektródjai körüli áramlás helyes számításának érdekében a numeri-
kus háló itt kiterjed az utca előtti/utáni 50mm-re is, viszont a koronaelektródok –a 
szimuláció és mérési eredmények összehasonlító ábráin láthatóan– igen fontos tartókeretét 
nem tartalmazza ez a „C” háló. A három számítási eset közül a „C” jelű geometriája a leg-
nagyobb felbontású, numerikus hálójának részletei az 5.5 ábrán alul láthatók. 
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5.2 ábra FLUENT „A” geometriai modellváltozat hálórészlet 

 
5.3 ábra FLUENT „B” geometriai modellváltozat hálórészlet 

     
5.4 ábra FLUENT „B” geometriai modellváltozat hálórészlete, jelölve az LDA mérések helyét 

 

 

 
5.5 ábra FLUENT “C” geometriai modellváltozat háló, és kinagyított hálórészletek 
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az LDA mérések történtek.



Kétfázisú áramlás modellezése elektrosztatikus leválasztóban  

 126

5.4 SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
 
5.4.1 Geometriai összehasonlító vizsgálat 
A három („A”, „B” és „C”) különböző geometriai részletességgel elvégzett numerikus 
szimuláció elsődleges célja az, hogy a laboratóriumi modellen végzett LDA mérésekkel 
való összevetésből levonható következtetések alapján meghatározzuk a CFD számítások-
hoz megfelelő numerikus paramétereket, a geometriai részletezettség alapján a 
koronaelektródok figyelembe vételének vagy elhanyagolásának jelentőségét, illetve, hogy 
a hosszadalmas mérési sorozatok helyett a modell elektrofilter utcáiba áramló levegő se-
bességeloszlásának egyenletességéről is információt kapjunk. A jelenlegi kialakítású 
többutcás laboratóriumi modell elektrofilteren végzett LDA mérési eredmények és az egy-
szerűbb, szimmetria feltételeket kihasználó félutcára vonatkozó számítási eredmények 
alapján pedig a numerikus szimuláció kezdeti- és peremfeltételeinek helyességére vonha-
tóak le értékes következtetések. A három vizsgált eset közül a „B” változat felel meg valós 
modell leválasztó geometriájának. Az „A” és „B” változat összevetése alapján az utcakö-
zépen elhelyezett elektród sor hatását vizsgálhatjuk, a B” és „C” változat alapján pedig a 
koronaelektród keret hatását, mely rendszerint valós leválasztóban nem található meg, vi-
szont az LDA méréseinkkel való összevetéshez szükséges modellezésük. 

A leválasztóutcákba belépő gázáramlás LDA méréseknél (ld 4.6-4.8 ábrák) tapasztalt 
kis y irányú aszimmetriáját alátámasztják a 5.6 ábrán bemutatott „B” változat vx ill. T.I.x 
eredményei a vizsgált (ld. 5.4 ábra bekeretezett) leválasztó utca belépő keresztmetszetében. 
 

  
vx=0÷1,5 m/s      T.I. x=0÷20 % 

5.6 ábra FLUENT „B” geometriai változat (teljes modell) számítási eredményei 
 
A következő 5.7 -5.9 ábrákon a vbe=1m/s belépő gáz sebességre, tiszta gázáramlásra el-
végzett numerikus szimulációs eredményeket mutatjuk be. Az 5.7 ábra a vx, az 5.8 ábra a 
vy, az 5.9 ábra pedig a T.I.x számított értékeit mutatja mindhárom („A”, „B”, „C”) válto-
zatra. Csak a fenti ábrán is jelölt leválasztó utcára bemutatva az eredményeket, melyben az 
LDA méréseket is végeztük. Az összehasonlíthatóság miatt minden esetben az x és y irá-
nyú sebesség komponens és turbulencia intenzitás eloszlásokat az összetartozó ábrákon 
azonos értékhatárok között színezve, azonos számú szintvonallal ábrázolt módon láthatjuk. 
Az „A” és „B” jelzetű számítási eredményeket tekintve egyértelmű, hogy a koronaelektród 
sor nyom leválasztóbeli áramlásra gyakorolt hatása nem elhanyagolható a modellezés so-
rán. Az LDA-val mért sebességprofilokon keresztirányban tapasztalt kissé aszimmetrikus 
jellegre is magyarázatot ad a szimuláció: a külső szabad térből a balról 4. leválasztóutcába 
belépő gázáramlás vy és T.I.x turbulencia intenzitás eloszlásain jól látható ez a keresztirá-
nyú eltérés. Az utcába nem tökéletesen x irányban belépő közegáramlás az utca elején 
nagyobb, majd az utcahossz mentén csillapodó áramlási aszimmetriát okoz. A koronaelekt-
ród sor mögötti nyom hatása miatt jelentősen eltér a két síklap közötti ideális határréteg-
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áramlás jellegzetes sebességprofiljától. Ugyanezen jelenség miatt már a belépésnél is jelen-
tős, valamint az utcaközépen, a hossz mentén nő a turbulencia. A 3mm átmérőjű keretre 
erősített 1mm koronaelektród sor együttes áramlási nyoma a leválasztó utcában előrehalad-
va szélesedik. Ez a csökkent főáramlás irányú sebességgel és megnövekedett turbulencia 
intenzitással jellemzett nyom a szintén vastagodó fali határréteggel összenő. Megállapítha-
tó, hogy a leválasztó utca végére az átlagos turbulencia intenzitás szint mintegy 
kétszeresére nő. A „B” és „C” eredményeket összehasonlítva pedig a koronaelektród kere-
tének hatása értékelhető. A „C” esetben a félutcaszélességű számítási tartomány numerikus 
hálója nem tartalmazza a keretet. A keret és a koronaelektródok környezetében jellemző vy 
sebességkomponensein (5.8 ábra), de leginkább a turbulencia intenziás eloszláson (5.9 áb-
ra) látható a keret igen jelentős hatása. Amennyiben a valós modell geometriára vonaktozó 
LDA méréseinket szeretnénk a CFD eredményekkel összehasonlítani, elengedhetetlen a 
koronaelektród keretet is tartalmazó „B” szimuláció. Látható, hogy a „C” esetben a koro-
naelektródokra tisztán rááramló közeg esetén a koronaelektródok környezetében jóval 
nagyobb helyi turbulencia intenzitás növekedés tapasztalható, mint a „B” esetben, amikor a 
koronaelektródok a háromszor nagyobb átmérőjű keret nyomában állnak. Ha az átlagse-
bességben nem is kifejezetten, de a turbulencia jellemzőkben hangsúlyosan megjelenik ez 
a hatás, így az LDA mérési eredményeket a „B” szimuláció eredményeivel tudjuk érdem-
ben összehasonlítani. A valós laboratóriumi modell elektrofilteren végzett LDA mérések 
eredményei és egy ideális, homogén belépő peremfeltételekkel modellezett félutca számí-
tás („C”) közötti eltérés még egyértelműbben kimutatható a következőkben bemutatott 
adott keresztmetszetekben mért és számított profilok összehasoníltásával. A „C” eltérésé-
nek fő oka az, hogy bár a koronaelektród sort a „C” félutca-modell tartalmazza, de sem a 
koronaelektród 1mm átmérőjéhez képest háromszoros, 3mm átmérőjű keretet, így az emiatt 
eleve jelentős turbulenciafokkal belépő áramlást, mint kezdeti feltételt nem modellezi, sem 
a valós berendezésre jellemző kissé aszimmetrikus sebesség és eleve meglévő turbulencia 
eloszlást nem veszi figyelembe. 
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”B” 

”C” 
5.7 ábra FLUENT A-B-C geometriai modellváltozatra: vx= 0÷1,5 m/s 
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”A” 

”B” 

”C” 
5.8 ábra FLUENT A-B-C geometriai modellváltozatra: vy= -0.01÷0.01 m/s 
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”C” 
5.9 ábra FLUENT A-B-C geometriai modellváltozatra: T.I.x= 0÷13 % 

koronaelektród

gyűjtőelektród 
x 

y 

nincs keret nincs keret 

koronaelektród

gyűjtőelektród 
x 

y 

keret keret 

koronaelektród 

gyűjtőelektród 
x 

y 

nincs keret nincs keret

koronaelektród

gyűjtőelektród 
x 

y 

nincs keret nincs keret 

koronaelektród

gyűjtőelektród 
x 

y 

keret keret 

koronaelektród 

gyűjtőelektród 
x 

y 

nincs keret nincs keret



 

 129

5.4.2 Mérési és számítási eredmények összehasonlítása 
Az előbb bemutatott numerikus szimulációk eredményeit a laboratóriumi elektrofilter mo-
dellen LDA-val mért értékekkel hasonlítjuk össze. Az alábbiakban a 5.10-5.13 ábrák 
diagramjai a vizsgált leválasztó utca két keresztmetszetében mutatják az LDA-val mért, il-
letve az „A”, „B” ill. „C” háromféle módon számított x irányú sebességkomponens (vx) és 
turbulencia intenzitás (T.I.x) profilokat. Az összehasonlítás a második koronaelektródot tar-
talmazó x=50mm keresztmetszetre (5.10 és 5.12 ábra) és az x=225mm két koronaelektród 
közötti keresztmetszetre (5.11 és 5.13 ábra) vonatkozik. 
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 5.10 ábra LDV vs. CFD: vx (x=50mm) 5.11 ábra LDV vs. CFD: vx (x=225mm) 
 
A sebességprofilok alapján megállapítható, hogy a belépő keresztmetszettől mind x=50mm, 
mind x=225mm távolságban a „B” és „C” számított sebességprofilok jellegükben és értékre 
is jól egyeznek az LDA mért értékekkel. Az utcaközép tekintetében az „A” számítási ver-
zió természetesen kivétel, hiszen az utcaközépen ez a FLUENT „A” modell nem 
tartalmazza a koronaelektród sort. 

Az alábbi 5.12 és 5.13 ábrák turbulencia intenzitás profiljain már szembetűnőbb az 
eltérő geometriájú számítási modellekből eredő különbség. Egyrészt az „A”, „B” és „C” 
verziók T.I.x profiljai egymáshoz képest is jelentős eltérést mutatnak, amely nagyrészt a 
koronaelektród sor figyelembe vételére ill. elhanyagolására, másrészt az utcába belépő va-
lós áramlás aszimmetriájával magyarázható. A kezdeti (x=50mm-nél) mért és számított 
turbulenciaprofil aszimmetrikus jellege csökken a viszonylag szűk utca hossza mentén, a 
fali határréteg és utcaközép koronaelektród sor áramlási nyoma válik meghatározóvá. 
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 5.12 ábra LDV vs. CFD: T.I.x (x=50mm) 5.13 ábra LDV vs. CFD: T.I.x (x=225mm) 
 
Az 5.12 ábra alapján megállapítható továbbá, hogy mindhárom számítás kissé alulbecsli az 
utca x=50mm keresztmetszetében az LDA mérésekkel meghatározott turbulencia intenzi-
tást, de a mérési pontokat legjobban követő, jellegre helyes T.I.x eloszlást ekkor is a 
FLUENT „B” számítás eredményezett. Az utca belépéstől távoli, x=225mm keresztmet-
szetében az említett beáramlási zavarásokkal szemben már az utcabeli áramlás 2D jellege 
és az elektród sor nyoma dominál. Így a fenti megállapításokkal összhangban a mérési 
eredményekben jellegben és már értékekben is a legjobb egyezést a FLUENT „B” számítá-
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si verzió mutatja. A kétoldali fali határrétegek és az utcaközép nagyobb turbulencia inten-
zitású jellege, valamint a kismértékben még érzékelhető keresztirányú aszimmetria is 
nyomon követhető a mérési pontokra legjobban illeszkedő „B” számítás turbulencia inten-
zitás profilja alapján. Az elvégzett numerikus szimulációk és az LDA mérési eredmények 
összehasonlítása alapján összefoglalóan elmondható, hogy a „B” változat mutatja a legjobb 
egyezést a mérési adatokkkal. 

A FLUENT® CFD kódot alkalmazó elektrofilter modell esetében tehát számos geo-
metriai kialakítás-változat készült: félutca, teljes utca, teljes laboratóriumi elektrofilter 
modell geometria, koronaelektród sorral, annak keretével illetve anélkül. Az elektrofilter 
utcabeli határréteg áramlással közelített áramlás számítása így LDA mérésekkel igazoltan 
teljessé vált az utcaközépen elhelyezkedő koronaelektródok áramlási nyomának figyelem-
bevételével. A numerikus szimuláció eredményei alapján továbbá a laboratóriumi modell 
elektrofilteren végzett LDA méréseknél tapasztalt áramlási aszimmetriának okait és hatása-
it is elemezni tudtuk a leválasztó utcabeli sebesség és turbulencia eloszlások alapján. 
 
5.4.3 Egy koronaelektródos tartomány vizsgálata 
A továbbiakban egy koronaelektródot tartalmazó s=33mm félutcaszélességű és 2c=50mm 
számítási tartományra mutatjuk be a numerikus szimulációs eredményeket. A koronaelekt-
ród x=±25mm-es környezetének numerikus hálóját (ld. pl. 5.5 ábra alsó kinagyított 
részletein) használja a villamos erőtér számító modul (ld. KISS, 2005) is a villamos erőtér 
jellemzők számítására. 
 
Villamos szél modellezése 
A villamos vagy ionszél által keltett szekunder gázáramlás figyelembevételére a BERTA 
(1987) által közölt egyszerűsített számítási eljárást alkalmazzuk. Az ionszél  xel,v  és yel,v  
sebesség-komponenseire adott helyen érvényes villamos térerősség (Ex;Ey) és közegjel-
lemzők ( gρ  sűrűség, rε  relatív permittivitás) alapján felülről becsült értéket számíthatunk 
az alábbi (5.1) kifejezés (BERTA, 1987) alapján. 

 E
g

r
el ρ

εε0=v  (5.1) 

A fenti kifejezés alapján számított ionszél sebesség-eloszlást és áramvonalakat mutat az 
alábbi 5.14 ábra: baloldalon nyugvó közegben, a jobboldali pedig 1m/s főgázáramlási se-
besség mellett. On the right plot in Fig.4 primary gas flow having 1 m/s inlet value is 
calculated in FLUENT and streamtraces are plotted based on the sum of gas velocity and 
the overestimate ionic wind velocity vector components. 
 

      
5.14 ábra Villamos (ion) szél nyugvó közegben (bal) és 1m/s főgázáramlási sebesség mellett (jobb) 
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Villamos erőtér jellemzők 
Az egy elektródos számítási tartományra a villamos erőtér számító modul által eredményül 
kapott eloszlásokat mutatjuk be az alábbi 5.15a-5.15f ábrákon. Villamos potenciál (U ), 
térerősségvektor komponensek ( yx EE , ), ion töltéssűrűség ( iρ ) és porszemcse helyi telítési 
töltés ( tpQ , ) eloszlásokat és azok szintvonalait láthatjuk az alábbi ábrákon. 

      
a) Villamos potenciál eloszlás és szintvonalak, U [V], (U0=20kV) 

      
b) Ex villamos térerősségvektor x komponens eloszlása és szintvonalai, [V·m-1] 

      
c) Ey villamos térerősségvektor y komponens eloszlása és szintvonalai, [V·m-1] 

      
d) E eredő villamos térerősség eloszlás és szintvonalai, [V·m-1] 
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e) ρi ion töltéssűrűség eloszlás és szintvonalak, [C·m-3] 

      
f) Qp,t porszemcse telítési töltés eloszlás és szintvonalak, [C] 

5.15 ábra Villamos erőtér jellemzők 
 
A 5.16 ábra pedig a ( Eiρ ) szorzat xixel EF ρ=,  ill. yiyei EF ρ=,  komponenseinek értékeit 
mutatja be. Az EHD áramlásokra vonatkozó Navier-Stokes mozgásegyenletben ezek a vil-
lamos erőtér hatását kifejező, a gázáramlásra ható külső, addicionális villamos erőtér 
térerősségvektor komponensei, melyekről - a fenti 5.15 ábra eloszlásaihoz hasonlóan - el-
mondható, hogy az x irányú komponens a leválasztóutcában a koronaelektród közvetlen 
környezetén kívül jó közelítéssel elhanyagolható az y komponens mellett. 
 

      
a) xixel EF ρ=,      b) yiyei EF ρ=,  

5.16 ábra Villamos erőtér hatását kifejező addicionális erőhatás komponensei 
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Áramlási tér jellemzők 
Az egy elektródos számítási tartomány vbe=1m/s főgázáramlási sebesség esetére bemutatott 
jellemzőit látjuk villamos erőtérmentes esetben a 5. 17 ábrán. 
 

      
 a) v [m/s] b) T.I. [-] 

      
 c) vx [m/s] d) vy [m/s]  

5.17 ábra Gázáramlás turbulens sebességtere a villamos szél figyelembevétele nélkül 
 
A villamos erőtér gázáramlásra gyakorolt módosító hatásának vizsgálatára az (5.1) kifeje-
zéssel adott villamos (ion) szél sebességvektor komponenseit szuperponálhatjuk a 
gázáramlás sebességterére, vagy az Fel addicionális villamos erőtér vektort kell az EHD 
szimulációba belefoglalni. Az előbbi közelítő összefüggést alkalmazva az alábbi 5.18 áb-
rán mutatjuk be a villamos szél nélkül (5.18a ábra) ill. annak figyelembe vételével (5.18b 
ábra) kiszámított gázáramlási sebességteret 1m/s főgázáramlási sebesség mellett. A korábbi 
5.14 ábrákétól eltérő színskálát alkalmaztunk, hogy a két eset összehasonlítható legyen. 
 

     
 a) v [m/s] b) v+vel [m/s]  

5.18 ábra Gázáramlás sebességtere a villamos erőtér hatását elhanyagolva (a) ill. a villamos szél figyelem-
bevételével (b) elektrohidrodinamikus áramlási térben 
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Elméleti vándorlási sebesség 
A villamos erőtér számító modul segítségével az E térerősségét és a Qp,t telítési töltést ki-
számítva meghatározható a szemcsék elméleti vándorlási sebessége. A kezdeti homogén 
eloszlású porfázis md p µ5.1=  átmérőjű szemcséjére a wth vándorlási sebességvektorának x 
és y irányú komponenseit kiszámolva kapjuk 5.19a és 5.19b ábrákon látható eloszlásokat.  
 

      
a) wth,x vándorlási sebesség vektor x komponens [m/s] 

      
a) wth,y vándorlási sebesség vektor y komponens [m/s] 

5.19 ábra Elméleti vándorlási sebesség vektor komponesei 
Pormozgás 
A porszemcsék up áramlási sebességvektor nagysága szerint színezett eloszlás mellett a be-
lépési keresztmetszetről indított porpályákat látjuk az 5.20a ill. 5.20b ábrákon, az 5.18a és 
5.18b ábrán bemutatott esetekre: villamos szél nélkül ill. annak figyelembevételével. 
 

 
a) villamos szél figyelembe vétele nélkül   b) villamos szél figyelembe vételével 

5.20 ábra Porszemcse up [m/s] sebességtere és poráramvonalak 
 

Porkoncentráció eloszlás 
Végül egy teljes félutca szimulációs eredményeit mutatjuk be 1 és 5 mikronos szemcsék 
kiszámított cp porkoncentráció eloszlására az alábbi 5.21 ábrán, melyen az áramlási tér 
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számítására kidolgozott numerikus szimulációs modell és KISS (2005) értekezésében közölt 
villamos erőtér számító modell által kiszámított por koncentráció eloszlások láthatók egy 
félutca tartományra. A bemutatott eloszlások villamos szél nélkül (5.21a ill. 5.21c), illetve 
annak figyelembe vételével (5.21b ill. 5.21d) elvégzett modellszámítások eredményei. 
 

a) 

b) 

c) 

d) 
5.21 ábra Porkoncentráció eloszlás 

 
 
5.5 ÖSSZEFOGLALÓ 
A modell leválasztóbeli turbulens gázáramlás és porszemcsemozgás jellegzetességeit nu-
merikus áramlástani szimulációval a Fluent CFD kódot alkalmazva vizsgáltuk. A 6 utcás 
laboratóriumi modell berendezés teljes geometriájának 2D metszetére, illetve egy 
félutcára, majd egy koronaelektródot tartalmazó számítási tartományra mutattunk be szi-
mulációs eredményeket a gáz és porfázis áramlási terét, ill. a villamos erőteret jellemző 
profilokat és eloszlásokat. 
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6 TURBULENCIA MÓDOSÍTÁS, KÍSÉRLETI VIZSGÁLATOK - II. 
 
Felmerül a kérdés, hogy többfázisú áramlásokban, így az elektrofilter utcabeli áramlásban 
is, az általában gáz halmazállapotú (levegő) közegben a második fázis (általában 
diszpergált szilárd szemcse vagy folyadékcsepp halmaz) milyen esetekben és mértékben 
befolyásolhatja a szállító közegáramlás turbulens jellemzőit. Ha ez a módosító hatás jelen-
tős, a többfázisú áramlások numerikus szimulációja rendszerint igen bonyolulttá válik a 
különböző fázisok egymásra gyakorolt hatásának figyelembevétele miatt. Így az utóbbi 
években ipari jelentőségük miatt egyre intenzívebben foglalkoznak a részecske-fázis turbu-
lencia-módosító hatásának vizsgálatával, melyet a numerikus szimulációs kapacitások és a 
kísérleti berendezések jelentős fejlődése is nagyban elősegített. A kétfázisú áramlásban le-
játszódó turbulencia-módosító hatások megismerése érdekében egy jól definiált kétfázisú 
nyíróréteg áramlásban vizsgáltuk folyadékcseppekből álló víz spray turbulencia-módosító 
hatását. Ehhez olyan korszerű lézer-optikai elven alapuló áramlástani méréstechnikákat 
használtunk, mint a Particle Image Velocimetry (PIV), Particle Tracking Velocimetry and 
Sizing (PTV/S/), ill. Fázis Doppler Anemométer (PDA). 
 
6.1 BEVEZETÉS 
A diszperz fázis által a szállító gáz turbulens áramlási jellemzőire gyakorolt hatás (amit rö-
viden csak turbulencia módosító hatásként említünk) megismerése az utóbbi évtizedben 
gyorsan fejlődő numerikus szimulációs kapacitások ellenére még számos további elméleti 
és kísérleti vizsgálatot igényel. A nyilvánvaló fontossága ellenére a kétfázisú 
áramlásokbeli turbulencia módosítás kérdésére a kísérleti vizsgálatok során eddig viszony-
lag kevés figyelem összpontosult – többnyire érthető okokból, hiszen azok egyrészt olyan 
áramlást nem megzavaró méréstechnikákat igényelnek, amelyekkel a szállító gázáramlás 
turbulens jellemzőit mind egyfázisú tiszta gáz áramlása, mind pedig a diszperz fázis jelen-
létében (kétfázisú áramlásban) meg lehet határozni, majd az esetlegesen jelentkező 
gázáramlásbeli turbulencia intenzitás változást ki lehet értékelni. Annak érdekében, hogy 
jól detektálható turbulencia változást mérhessünk, célszerű olyan nyírórétegáramlást vizs-
gálni, amelyben jól kontrollálhatók és definiálhatók a gázáramlás turbulencia jellemzői és a 
szakirodalomban kísérleti vizsgálatokkal jól lefedett a turbulens áramlási jellemzők feltér-
képezése. A jelen kísérleti vizsgálatokban ezért egy iker-szabadsugár szélcsatorna jól 
definiálható turbulens sebességtérrel jellemezhető nyírórétegáramlását használtuk, amelybe 
szekunder diszperz fázisként előzetesen meghtaárzott szemcsméret-eloszlású spay víz-
csepp-halmazt juttattunk. 
 
6.2 KÉTFÁZISÚ ÁRAMLÁSOK JELLEMZÉSE 
Az eltérő sebességű szabadsugarak között kialakuló nyírórétegáramlás bonyolult áramlási 
szerkezetének vizsgálatára számos alapvető kísérleti munka ismeretes, ld. OSTER & 
WYGNANSKI (1982), BERNAL & ROSHKO (1986), LASHERAS & CHOI (1988), BELL & 
MEHTA (1990) vagy ROGERS & MOSER (1992). A kétfázisú nyírórétegáramlásban 
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diszpergált szekunder részecskefázisra vonatkozó kísérleti vizsgálatot pedig BORREGO 
(1981a), JIMENEZ et al. (1985), LÁZARO & LASHERAS (1992), HISHIDA et al. (1992), WEN 
et al. (1992) vagy KIGER & LASHERAS (1997) munkáiban találunk. 

Az egyfázisú sík nyírórétegáramlás sebességeloszlás és turbulencia jellemzőinek át-
fogó mérése megtalálható BELL & MEHTA (1990), MEHTA (1991) vagy LEBOEUF & MEHTA 
(1993) munkáiban, melyekben különleges figyelmet fordítottak sík szabadsugarakat elvá-
lasztó lap kilépő éle mögötti áramlási nyom hatására, a nyírrétegáramlásra is jellemző 
hasonló dimenziótlan sebességprofiljaira, és a nyírórétegbeli örvénystruktúrák feltérképe-
zésére. 

A jelen vizsgálatokhoz hasonló sík szabadsugár nyíróréteg áramlásban vízcseppek 
diszperzióját vizsgálta LÁZARO & LASHERAS (1992). Vizsgálatai eredményeképpen megál-
lapította, hogy a vízcseppek méretük szerinti szelektív diszperziója jellemző a fejlődő 
nyírórétegáramlás mentén, amelyet a nyírórétegbeli nagy örvényekkel kapcsolatos áramlási 
hatásnak tulajdonít. Szintén a szemcse diszperzióban domináns áramlási hatásokat vizsgál-
ta LDA-val HISHIDA et al. (1992) üveggömb részecskékkel, KIGER & LASHERAS (1997) 
pedig beporlasztott vízcseppekkel. Mindegyik kísérleti munka során a szabadsugarakat el-
választó vékony lap kilépő élén elkészített résen keresztül jutatták be a szemcséket a 
fejlődő nyírórétegbe. A méréseik során a szemcsék diszperziójával kapcsolatos eredménye-
ik megerősítették azt, hogy a szemcsék nyírórétegáramlásbeli mozgása során azok 
tehetetlenségi paramétere (ψ ), azaz a többfázisú áramlásokban használatos részecske 
STOKES-szám (Stp) értéke a meghatározó. HUANG & HO (1990) kísérleti vizsgálatai alapján 
megállapította, a nyírórétegbeli örvények kisebb örvényekké való szétszakadása vagy ösz-
szeolvadása a meghatározó a szemcsék nyírórétegen keresztül való mozgásában. 
 
6.2.1 Turbulencia módosítás vizsgálatok 
Többnyire csak az elmúlt évtizedben találunk a szakirodalomban nyírórétegekre kimondot-
tan már a kétfázisú áramlásbeli turbulencia módosítással kapcsolatos kísérleti 
vizsgálatokat. A tiszta gázáramlás turbulens sebességterének vagy a szemcsefázis diszper-
ziójával kapcsolatban bőségesen rendelkezésre áll szakirodalom. Azok főleg csőbeli vagy 
szabadsugár kétfázisú turbulens áramlására vonatkoznak (pl. SNYDER & LUMLEY, 1971; 
WELLS & STOCK, 1983), ilyen LDA mérésekről pedig pl. LEE & DURST (1982), TSUJI et al. 
(1982, 1984), vagy GOVAN ET AL. (1989) számol be. A „backward facing step” lépcső kö-
rüli áramlás, mint akadémiai tanulmányi eset átfogó kísérleti vizsgálatát mutatta be 
újabban FESSLER & EATON (1999). A legjobban kutatott téma a szabadsugarakhoz kapcso-
lódik, itt a leginkább hivatkozott irodalom az egyfázisú hengeres szabadsugár turbulens 
sebességterének mérésére WYGNANSKY & FIEDLER (1969), (1970), MODERRAS et al. 
(1984), négyzetes szabadsugárra pedig QUINN & MILITZER (1988) és TSUCHIJA et al. 
(1989) publikációi. Kétfázisú szabadsugarak turbulens áramlási terét vizsgálta LDA-val 
FLECKHAUS et al. (1987), SHUEN et al. (1985), SATO et al. (1996), FAN et al. (1990), 
BARLOW & MORRISON (1990). Minden LDA vizsgálat kapcsán a szerzők megjegyzik, hogy 
kétfázisú áramlásban a mérés legkritikusabb pontja a diszperz fázis és a gázáramlást köve-
tő szemcsék LDA jeleinek szétválasztása. A kétfázisú áramlásokra jellemző turbulencia 
módosítást vizsgálata újabban cseppek nyírórétegáramlására kidolgozott direkt numerikus 
szimulációval MASHAYEK (1998), diszperziót pedig LING et al. (1998). Numerikus vizsgá-
lataikból levonható következtetésként szintén a szemcse tehetetlenségi paraméterét 
tekintették a nagy örvénystruktúrákkal jellemezhető nyírórétegáramlásbeli szemcsemozgás 
legfontossabb paraméterének. 

A vonatkozó szakirodalmat áttekintve megállapítható, hogy a célul kitűzött iker-
szabadsugár nyíróréteg áramlásban a diszperz fázis turbulencia módosító hatásának vizsgá-
latára eddig még nem történt kísérlet. A szakirodalom áttekintése után a kétfázisú 
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áramlásokra vonatkozó levonható fő következetés pedig az, hogy a más esetekben vizsgált 
turbulencia módosításban alapvetően meghatározó tényező a fázisok közötti térfogati arány 
(αp, ld. (3.38) alak) ill. tömegarány (M, ld. (3.39) alak) értéke, illetve a diszperz fázis ré-
szecskéinek ψ  tehetetlenségi paramétere (ld. (3.112) kifejezés). A korábbi, 3. fejezetben 
már bemutatott 3.9 ábrára utalunk ezzel, melyet ELGHOBASHI (1994) javasolt a kétfázisú 
áramlásokban a gáz és a diszperz fázisok közötti kölcsönhatások turbulencia módosításban 
játszott szerepének megítélésre a fenti αp, térfogati arány és ψ  tehetetlenségi paraméter 
alapján. Az ELGHOBASHI (1994) által javasolt tájékoztató „térképen” szereplő, illetve a két-
fázisú áramlások vonatkozó szakirodalmaiban (ld. CROWE et al., 1996) is általánosan 
használt idő és hosszléptékek: τp: porszemcse jellemző relaxációs (válasz) idő; τg: gáz-
áramlásra jellemző időlépték, dp: szemcseméret, l0: áramlási struktúrák hosszléptéke, 
valamint a v0 jellemző sebesség mennyiségekkel definiált STOKES-szám az alábbi átalakí-
tással természetesen megegyezik a ψ  tehetetlenségi paraméterrel, melyet másrészről 
korábban az adott szemcse ws süllyedési sebességével (ld. (3.94) alak) definiálhattunk. 
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Tehát ha egy adott adott szemcse megváltozott (vagy folyamatosan változó) áramlási térbe 
kerül mozgása során, akkor a ψ  tehetetlenségi paramétere megváltozik (vagy folyamato-
san változik) mozgása során, így pl. görbült áramvonalakról ψ  függvényében sodródik le. 
Különböző méretű, sűrűségű, alakú szemcsék pedig eleve különböző süllyedési sebesség-
gel és így tehetetlenségi paraméterrel rendelkeznek, tehát egy polidiszperz szemcsehalmazt 
a gázáramlásba juttatva annak szemcséi ugyanabban az akár állandó sebességtérben is elté-
rően viselkednek különböző tehetetlenségi paraméterük következtében. Ezért fontos 
ismerni a szekunder fázis szemcsehalmaz méreteloszlását, sebességterét, amelyet jelen 
esetben Fázis Doppler Anemométer mérésekkel térképeztünk fel. 

Az ELGHOBASHI (1994) által javasolt 3.9 ábrán látható diagram turbulencia módosí-
tás tekintetében fontos αp térfogati arány tartománya a 10-6<αp<10-3 értéktartomány, tehát 
kíséleti vizsgálataink során a vízcseppekből álló spray és a gázközeg térfogati arányát e 
tartományba terveztük beállítani. Ezen értéktartomány alatti igen ritka elegyekben a szem-
csék egyedülállóként kezelendők, így hatásuk elhanyagolható; 10-3<αp nagyobb értékek 
pedig olyan sűrű szuszpenziókra jellemző, melyekben a szemcsék közötti ütközések, ösz-
szetapadások dominálnak (ld. pneumatikus szállítás), így nem tartoznak a jelen vizsgálatok 
tárgyához. 

A 3.9 ábrán látható, hogy a turbulencia módosítás tekintetében növelő ill csökkentő 
hatás a ψ  tehetetlenségi paraméter ψ >1 ill. ψ <1 tartományokra osztható. Megjegyezzük, 
hogy ELGHOBASHI (1994) ábrája a turbulencia növekmény vagy csökkenés mértékét nem 
tartalmazza, erre korábban GORE & CROWE (1989) elemzett számos kísérlet eredményét. 

A gázáramlásbeli turbulencia módosítás mechanizmusáról elmondható (CROWE et 
al., 1989), hogy turbulens produkció (k) ill disszipáció (ε) szempontjából vizsgálva a hatás 
abból ered, hogy a ψ >1 tehetetlenségi paraméterű szemcsék pl. nyírórétegáramlásban a 
görbült áramvonalakról lesodródva növelve az örvényméretet a turbulencia produkcióban 
vesznek részt (a nyírórétegen kívüli szabadsugár áramlásban is), míg a ψ <1 tehetetlenségi 
paraméterű szemcsék a gázáramlást követve felületükön és levált áramlási nyomukban a 
súrlódás hatása miatt tovább gyengítik, disszipálják kis örvényekben tárolt kinetikus ener-
giát. A jellemző időléptékeket pl. a FLUENT k-ε turbulencia modelljében számolhatjuk is 
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az alábbi kifejezésekkel (ld. pl. τg=1.5·Cµ·k/ε, ahol 09,0=µC ). Az ELGHOBASHI (1994) ál-
tal javasolt diagram alapján tehát csak annyit tudunk elmondani, hogy a ψ  tehetetlenségi 
paramétert (vagyis STOKES-számot) tekintve 1-nél nagyobb értékek esetén a gázáramlás 
egyfázisú áramlásban jellemző értékéhez képest turbulencia növekmény várható, illetve el-
lenkező esetben turbulencia csökkenés. 

A fentiek mellett meg kell említenünk a Rep szemcse Reynolds-számot (ld. (3.61) 
alak), mivel a szemcse körüli áramlástól jelentősen függ a szemcse ellenállástényezője, te-
hát a Stokes-tartomány érvényessége (így ws süllyedési sebesség) meghatározott Rep 
korlátok között érvényes (ld. Cu Cunnigham-féle korrekciós tényezőt). Ezért Rep a jelen 
vizsgálatok számára is fontos paraméter, ld. ezzel kapcsolatos további elemzést bővebben 
HETSRONI (1989) vagy YUAN & MICHAELIDES (1992) munkáiban. 

Annak érdekében, hogy a számos turbulencia módosítás mértékére vonatkozó kísér-
let eredményeiből általánosan levonható következtetést tegyenek, GORE & CROWE (1989) 
mérési eredményeket összefoglaló ábrájában (ld. később, 6.13 ábra) 15, főleg szabadsu-
gárra és csőáramlásra vonatkozó kísérleti vizsgálat adatait összefoglalta, és a relatív 
turbulencia módosítás (ld. (6.1) kifejezés) mértékét a fázisok hosszlépték arányának függ-
vényében ábrázolta (részletesen elemezve ld. SUDA, 2000). A (6.1) alapján látható, hogy 
∆T.I.g relatív turbulencia változás mértékének meghatározásához szükséges az egyfázisú 
ill. kétfázisú áramlásbeli turbulencia intenzitásának (T.I.g-I ill. T.I.g-II) mérése. 
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A dp szemcseátmérő és a gázáramlást jellemző le örvényméret (vagyis l0) hosszléptékek 
hányadosa (dp/le) függvényében ábrázolt ∆T.I.g relatív turbulencia változás a (-50 < ∆T.I.g < 
+400%) értéktartományban mozog. GORE & CROWE (1989) összefoglaló ábrájában (6.13 
ábra) látható, hogy a 10-4÷1 közötti értékű (dp/le) hányados függvényében a mérések 
0,1<(dp/le) esetén turbulencia növekmény, 0,1>(dp/le) érték esetén pedig csökkenés detek-
tálható. A hosszlépték hányados kb. 0,1 értékéhez, tehát pl. a jellemző örvényméretnél 
tízszer kisebb átmérőjű szemcséhez tartozik így az az eset, amikor a turbulencia módosítás 
elhanyagolható (∆T.I.g ≈0%) mértékű volt. Ez a határérték később CROWE (2000) által is 
megerősítést nyert. 

A fentieket összefoglalva tehát elmondható, hogy a szakirodalomban klasszikusan 
használt fázisokra jellemző mennyiségek és idő- és hosszlépték paraméterek (αp, Rep, 

ep / ld ,ψ =Stp) a meghatározók a kétfázisú rendszerekben tapasztalható turbulencia módosí-
tás kérdésében, de láthatjuk, hogy mindezeket összefogja a legátfogóbb vizsgálati 
paraméter: a szemcsék ψ  tehetetlenségi paramétere. 
 
6.2.2 Kísérleti vizsgálatok 
A fentiek értelmében olyan korszerű méréstechnikákat kellett alkalmaznunk a ∆T.I.g relatív 
turbulencia módosítás mértékének és a szemcsék ψ  tehetetlenségi paraméterének megha-
tározásához, amelyek egyrészt alkalmasak az egyfázisú áramlás turbulencia jellemzőinek 
mérésére (PIV), valamint a kétfázisú áramlásban mindkét fázis turbulens sebességterének 
mérésére (PTV/S/), illetve a diszperz fázis szemcsehalmazának jellemzőit (méreteloszlást, 
sebességterét, térfogati arányát, stb.) is meg tudjuk határozni (PDA). A kutatás ezen részét 
a Von Karman Institute for Fluid Dynamics belgiumi kutatóintézetben végeztük el, ahol 
mind a PDA, és PIV rendszerek, mind a legkorszerűbb  PTV/S/ technika a vezető lézer-
optikai méréstechnikák közé tartozott, utóbbiakról ld. SCARANO (1997) és ZIMMER (2000). 
A PTV/S/ technikáról bővebben lásd még USHIJAMA & TANAKA (1996) vagy BRODKEY & 
HAAM (2000) munkáját. A vizsgált iker-szabadsugár egy- ill. kétfázisú nyíróréteg-
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áramlására eddigi szakirodalmi ismereteink szerint még más helyen nem publikált új kísér-
leti vizsgálatokkal pedig a turbulencia módosítás fizikai modellezéséhez kívántunk 
hozzájárulni. 
 
6.3 KÍSÉRLETI BERENDEZÉS 
Az ún. „VKI L-6” típusú, 6:1 kontrakciós tényezőjű iker-szabadsugár szélcsatornát (ld. 6.1 
ábra) használtuk, melyet korábban a nyíróréteg-áramlásbeli örvénystruktúrák áramlás 
láthatóvátételi és szemcse diszperziós vizsgálataihoz használt BORREGO (1981a,b) is. A 
szabadsugarak U1 és U2 sebessége külön ventilátorral állítható. A 650mm hosszú szabad 
mérőtér geometriai adatait és jelöléseit a 6.2 ábrán, illetve a mérésnél használt paraméte-
reket az 1. táblázatban közöljük. A kiáramlási keresztmetszet 200×300mm, melyet egy 
0,1mm vékony, 1º kúpszögű fém elválasztó lap oszt a kilépésnél szabadsugaranként 
100×300mm keresztmetszetre. Az ilyen vizsgálatoknál igen fontos a jól tervezett elválasztó 
lap (ld. MEHTA, 1991), mert jelentős hatással van a fejlődő nyíróréteg áramlás örvénystruk-
túrájára és így a szemcse diszperzióra (ld. LÁZARO & LASHERAS, 1989, és BORREGO, 
1981a). A főáramlási irány (x) koordináta tengely az elválasztó lap kilépő élétől (x=0mm) 
indul. A sík 2D nyírórétegáramlás iker-szabadsugár z=150mm függőleges (x,y) középsík-
ban felvett 6.2 ábrán látható helyein végeztük a méréseket. A C.A. Borrego után utoljára 
LEWIS (1982) által használt VKI L-6 szélcsatornát felújítás után teljesen át kellett tervezni 
az egy- és kétfázisú vizsgálatoknál alkalmazott PIV, PTV/S/ lézer-optikai méréstechnikák-
hoz: olajköd és víz spray áramlásba juttatása miatt. A két légáram seeding részecskéinek 
előállítására külön olajködgenerátorokat alkalmaztunk, illetve egy professzionális ultra-
hangos porlasztású víz sprayt telepítettünk a nagyobb (U1) sebességű szabadsugár 
szélcsatornába (ld. 6.1 ábra). A jelen bemutatott vizsgálatokra 1U =2m/s és 2U =1m/s se-
bességek alapján a nyíróréteg áramlásoknál használatos jelölés szerint a sugarak közötti 
sebességkülönbség ( 21 UUU −=∆ ) a kilépő keresztmetszetben 0U∆ =1m/s értékű volt. A 
hagyományoan 0U∆  alapján definiált, ellenőrző mérésként az általunk is kimért 
dimenziótlan sebesség profilokat ( 0/ UU ∆∆  értékét a )/()( 1.09.09.0 yyyyy −−=  
dimenziótlan méret függvényében ábrázolva) láthatjuk a 6.3a ábrán, melyek a BORREGO 
(1981a), YULE (1977) és WYGNANSKY &FIEDLER (1970) eredményeivel (6.3b ábra) igen 
jó egyezést mutattak, ld. bővebben SUDA (2000). A nyíróréteg áramlás legfontosabb jel-
lemző paramétere a szélesedést jellemző geometriai méret, amelyet a sebesség ( uδ ) vagy 
örvényesség ( ωδ ) vagy az áramlás láthatóvátételi vizsgálatok alapján meghatározott nyíró-
réteg szélességgel (b) definiálhatunk (ABRAMOVICH, 1963) A legtöbbször alkalmazott 
szélesség méret b értékét azok a pontok közötti távolság definiálja, melyekben a nagy és 
kis sebességű szabadsugarak zavartalan sebessége közötti eltérés 10% ill. 90% értékű. 
Ezeket az 1.0U  és 9.0U  jelöli. A nyíróréteg vastagsága 1.09.0 yyb −=  tehát megfelel annak 
az x irány szerinti távolságnak a kilépés után, ahol 0/ UU ∆∆ =0,1 ill. 0,9 értékű (ld. 6.3 áb-
ra). Jelen esetben b méret igen fontos paraméter, mert, mint majd láthatjuk a lézersíkos 
felvételeken, a nyírórétegre jellemző áramlási struktúrákat meghatározó nagy örvények 
méretének feleltethetők meg, így a korábban említett jellemző hosszlépték ( el ) értékét ad-
ják. A b méret, tehát a nyíróréteg vastagságának főáramlási irányú változása (szélesedés 
rohamossága: 0σ ) az r vagy más máshol λ-val definiált sebességviszony függvénye, ld. 

vagy BONNET et al. (1998): 
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1982). A sebességviszony (6.2) kifejezésekkel számított értékei a jelen vizsgálatokra 
5,0=r  (ill. 33,0=λ ) volt. További vizsgált r paramétereket az 1. táblázatban közlünk. 
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A nyírórétegek esetében hagyományosan a 0U∆  kezdeti sebességkülönbség használatos a 
turbulencia intenzitás definiáláshoz is, ld. (6.3) kifejezések. 
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A spray berendezés által létrehozott vízcseppek dp=10÷300µm közötti méretűek, melyeket 
a nagysebességú (U1) oldalon juttattunk be a szabadsugárba. Ezáltal a nyírórétegbeli és az 
U1 oldali szabadsugár-rész turbulencia módosítás mértéke is vizsgálható volt. A spray ult-
rahang frekvenciával és a tartály vízszinttel előzetesen beállítottuk a szabadsugár kilépő 
keresztmetszetére jellemző mennyiségeket (térfogati arány pα ≈10-4, tömegarány M≈0,1). 
 

 
6.1 ábra VKI L-6 iker-szabadsugár szélcsatorna. Függőleges áramú, 100mm×300mm iker-szabadsugár ki-

lépő keresztmetszetek után kb. 0,65m hosszú mérőtér áll rendelkezésre. A baloldali szélcsatorna 
oldalra került beépítésre a spray berendezés. 
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1 L–6 iker-szabadsugár szélcsatorna 
2 Olajködgenerátorok 
3 Olajköd elszívó és spray felfogó egység 
4 Perforált szárnyprofilok: olajköd bejuttatás 
5 Spray fúvóka villamos tápegysége 
6 Ultrahangos porlasztású spray fúvóka 
7 Méhsejt áramlásegyenletesítők 
8 Spray víztartály 
9 Ventilátorok 
10 Fém hálók + szivacsok 
11 Mérőtér (x,y) sík 
SP: „Splitter Plate” elválasztó fémlap  

x

y

SP



Kétfázisú áramlás modellezése elektrosztatikus leválasztóban  

 142

 
6.2 ábra Nyírórétegáramlás vizsgálatához mérőtér és mérési helyek, U1=2m/s, U2=1m/s. Digitális CCD ka-

mera képmérete [85×50 mm] a PIV és PTV(S) mérésekre. Hőgömb szonda, Prandlt-cső és PDA 
mérési helyek: x = 10, 100, 200, 300, 400, 500 mm az iker-szabadsugár kiáramlási keresztmetszete 
x=0mm után. Jobboldalon láthatók átlagsebesség profilok egyfázisú áramlás esetén az első négy 
vizsgálati keresztmetszetben PIV-vel mért vg,x, vg,y vektormezőkkel. Az első két mérési helyen az 
áramlás lézersíkkal láthatóvá tett fényképfelvételeit mutatják a 6.4 ábrán bemutatott fotók. 

 
6.1 táblázat Egyfázisú és kétfázisú iker-szabadsugár nyírórétegáramlás kísérleti vizsgálatok paraméterei. 
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 a b 
6.3 ábra Nyírórétegáramlás dimenziótlan profilok (∆U/∆U0; y ). a) hőgömb szondával (SUDA, 2000); b) 

BORREGO (1981a), YULE (1977), WYGNANSKY & FIEDLER (1970) mérései (BORREGO, 1981a) 
 
6.4 ALKALMAZOTT MÉRÉSTECHNIKÁK ÉS MÉRÉSI EREDMÉNYEK 
Az áramlási tér előzetes megismeréséhez és jellemzéséhez lézersíkos áramlás 
láthatóvátételi vizsgálatokat végeztünk. Az ellenőrző sebességprofilokat hőgömb szondá-
val (6.3 ábra) és Prandtl-csővel is lemértük. A spray cseppméret-eloszlásának és 
sebességterének meghatározásához Fázis Doppler Anemométert (PDA) használtunk. Az 
egyfázisú nyíróréteg áramlás turbulens sebességterének mérésehez PIV méréstechnikát, a 
kétfázisú áramlás esetében pedig PTV/S/ méréstechnikát alkalmaztuk. 
 
6.4.1 Áramlás láthatóvátételi vizsgálatok 
A láthatóvátételi vizsgálatokat a PIV rendszer impulzusüzemű Nd:Yag lézerével bevilágí-
tott mérőtérben az alábbiak szerint végeztük el a 6.2 ábra minden mérési helyére. 

Áramlás láthatóvátételi vizsgálatok  
Egyfázisú áramlás Kétfázisú áramlás 

U1=2m/s U2=1m/s U1=2m/s U2=1m/s 
tiszta levegő olajköd részecskék spray vízcseppek olajköd részecskék 

Az alábbi 6.4 ábra a fejlődő nyíróréteg áramlás fotóit mutatja x=0 ill. x=100mm helyen. 
 

  

  
6.4 ábra Áramlás láthatóvátételi felvételek egy- ill. kétfázisú áramlásra 

U1 U2 U1 U2 



Kétfázisú áramlás modellezése elektrosztatikus leválasztóban  

 144

6.4.2 Fázis Doppler Anemométer /PDA/ mérési eredmények 
A spray részletes PDA mérési eredményei közül közöljük a térfogati arány pα  profilokat 
(6.5 ábra), a spray up,x átlagsebesség-profiljait (6.6 ábra), a spray átlagos cseppátmérő-
profiljait (6.7 ábra) és a spray-fázis áramlási turbulencia intenzitás profiljait (6.8 ábra). 
Mindegyiket a számunkra fontos (-35mm<y<+50mm) nyíróréteg-tartományra mutatjuk be. 
Elmondható, hogy a kilépésnél (x=0) érvényes térfogati arány a kívánt 10-6÷10-3 tartomány 
közepén van  (6.5 ábra), az x mentén egyre jobban a szélesedő nyíróréteg-áramlásba jutó 
cseppfázis sebesség és turbulencia jellemzői karakterisztikusan változnak mind x, mind y 
mentén (6.6, 6.8 ábrák), a spray cseppek átlagos átmérője pedig U2 szabadsugár-rész felé 
haladva tendenciózusan csökken, ill. x mentén pedig y= áll.-ra nő, hiszen a kisebb méretű 
szemcsék diszpergálódnak mélyebbre a nyírórétegbe, ld. 6.7 ábra. 

Volume ratio αp
SUMMARY: U1=2m/s, U2=1m/s, λ=0.33, /PDA measurement/
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Mean Droplet Velocity
SUMMARY: U1=2m/s, U2=1m/s, λ=0.33, /PDA measurement/
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 6.5 ábra Térfogati arány αp (PDA) 6.6 ábra Spray átlagsebesség profil up,x (PDA) 

Mean Droplet Diameter (D32)
SUMMARY: U1=2m/s, U2=1m/s, λ=0.33, /PDA measurement/
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Turbulence Intensity of Droplets T.I.droplet

SUMMARY: U1=2m/s, U2=1m/s, λ=0.33, /PDA measurement/
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 6.7 ábra Spray átlagos cseppátmérő (PDA) 6.8 ábra Spray turbulencia intenzitás T.I.p,x (PDA) 
 
A PDA mérések igazolják a LÁZARO & LASHERAS (1992) által is tapasztalt szemcseméret 
szerinti szelektív diszperziót. Jobban meg tudjuk ítélni az adott szemcsehalmaz különböző 
méretű szemcséinek diszperzióját, ha a szemcsehalmaz mérettartományát adott ∆dp=10µm 
frakciókra felosztva, az azokra kiszámított kumulatív valószínűségi-eloszlás sűrűségfügg-
vény (PDF) értékeit ábrázoljuk (ld. 6.9 ábra). Az ábrákon bemutatunk három, a teljes iker-
szabadsugár áramlási tartományra (-100mm < y < +100mm) elvégzett PDA mérésekből 
számított dp=50±5µm, 150±5µm ill. 300±5µm frakció minden vizsgált x helyzethez tartozó 
PDF eredményét. Továbbá, adott x=300mm esetén együtt is látható egy diagramban a fenti 
három dp átmérőjű frakciókhoz tartozó profil. Látható, hogy a spray eredetileg a U1 oldali 
(-80mm<y<0mm) tartományban van csak jelen, majd az x=300mm keresztmetszetben az dp 
=50±5µm frakció 33%-a már az y>0mm helyre (nyírórétegbe) kerül, és egészen kb. 
y=40mm mélységig diszpergálódik. Másrészről, például a nagyobb méretű dp=300±5µm 
frakciónak csak a 14%-a található ugyanezen az y<0mm tartományon, és ott is csak 
y=20mm-ig jutnak be a nagyobb cseppek a nyíróréteg-áramlásba. 
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Cumulative PDF for dp=50 µm
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Cumulative PDF for dp=300 µm
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6.9 ábra Spray dp=50±5; 150±5 és 300±5µm frakcióinak kumulatív valószínűségi-eloszlás sűrűségfüggvénye 
 
6.4.3 Particle Image Velocimetry /PIV/ mérési eredmények 
Az egyfázisú áramlásban alkalmazott PIV mérésekhez a ködgenerátorokkal előállított 
d=1µm olajköd cseppeket használtunk. Az Nd:Yag (Serie5000 típ., B.M. Industries) im-
pulzusüzemű lézer dupla-felvillanásokhoz tartozó maximális frekvenciája 10Hz volt. A két 
egymásutáni felvillanás közötti ∆t idő értékét a tracer részecskék CCD kamerával felvett 
digitális képén való elmozdulásuk alapján (max. 8 pixel elmozdulást megengedve) állítot-
tuk be. A 6.2. ábrán látható mérési pozíciók közül x = 0, 100, 200, 300 mm helyeken 100-
100 db, (85mm×50mm) tartományt átfogó képpárt rögzítettünk lézerimpulzusokkal 
összahangolt PCO CCD digitális kamerával. A képpárokat a VKI saját fejlesztésű PIV 
szoftverével (ld. SCARANO & RIETHMULLER, 1999) értékeltük ki, mely a 1280×768 pixel 
felbontású képeken 160×96 pontban kiszámított sebességértéket szolgáltatott. Az egyfázisú 
gázáramlás mindkét sebességkomponenséről így kb. 0,5mm felbontással kaptunk vx, vy pil-
lanatnyi sebességmezőt. Ezek alapján egymás utáni 100-100 képpár kiértékelésével pedig 
az ingadozó és átlagsebesség komponenseket, vaalmint turbulencia jellemzőket számíthat-
tunk. A 6.10-6.11 ábrák a fentiek közül kiválasztott jellemzőkre mutatnak be a 
nyírórétegáramlást jellemző PIV eredményeket (bővebben ld. SUDA, 2000).  
 

Sebesség mérések PIV és PTV(S) technikákkal 
Egyfázisú áramlás (PIV, PTV/S/) Kétfázisú áramlás (PTV/S/) 

U1=2m/s U2=1m/s U1=2m/s U2=1m/s 

olajköd részecskék olajköd részecskék 
spray vízcseppek 

+ 
olajköd részecskék 

olajköd részecskék 
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SZÍNSKÁLA: xv  [0 ÷ -2,3 m/s]     yv  [-0,02 ÷ 0,26 m/s] 

VEKTORMEZŐ: yx vv +       yx vv +  

6.10 ábra PIV mérési eredmények egyfázisú áramlásban 

U1 U2 U1 U2
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SZÍNSKÁLA  T.I.g,y [0 ÷ 10 %]    VEKTORMEZŐ: yx vv ′+′  

6.11 ábra PIV mérési eredmények egyfázisú áramlásban 
 
6.4.4 Particle Tracking Velocimetry and Sizing /PTV(S)/ mérési eredmények 
A kétfázisú áramlás esetén, amikor U1 oldalon az olajköd mellett spray cseppek is jelen 
voltak, a PIV méréseknél ismertetett módon rögzített digitális képpárokat a ZIMMER (1998) 
által kifejlesztett PTV/S/ kiértékelő szoftverrel dolgoztuk fel. A PTV/S/ technika a PIV-tól 
annyiban tér el, hogy a képpárokon jelen esetben minimum egy nagyságrenddel egymástól 
eltérő méretű olajköd részecskék és spray cseppek rögzített képét nagyság alapján megkü-

U1 U2 U1 U2
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lönbözteti, és mindegyik részecske esetén megkeresi a ∆t múlva rögzített képpáron a hoz-
zátartozó legvalószínűbb elmozdulásvektort. Így a PTV/S/ a gáz és a diszperz fázis 
sebességterét külön-külön értékeli ki, és a PIV-val megyező 160×96 rácspontra teríti a 
AGUI & JIMENEZ (1987) által javasol módszerrel. A PTV/S/ technikát tesztelése céljából az 
egyfázisú áramlásban felvett PIV képpárokra is teszteltük. A PIV és a PTV/S/ technikákkal 
mért sebességmezőkből adott x helyen kinyert profilokat mutatnak be a 6.12 ábra diag-
ramjai. A baloldali 6.12a ábrán látható az egyfázisú áramlásra, az olajköd részecskékre 
elvégzett PIV-PTV/S/ teszt eredménye, míg a jobboldali 6.12b ábrán az egy- ill. kétfázisú 
áramlás esetére hasonlítható össze a vg gáz átlagsebesség profilok x=10mm és x=300mm 
keresztmetszetekben. Megjegyezzük, hogy bár a minden egyes olajköd tracer és vízcsepp 
képét képpáronként kiértékelő PTV/S/ technika által kapott sebesség adatok szórása min-
dig is nagyobb lesz az adott (pl. minimálisan végül általában 8×8 pixel) területre átlagoló 
PIV adatokénál, a PTV/S/ eredmények szórása csökkenthető lenne - az adatgyűjtő, képrög-
zítő rendszer memóriakorlátaitól függően - 100-nál több képpár rögzítésével, melyre a 
mérések elvégzésekor (SUDA, 2000) még nem volt lehetőségünk. 
 

Velocity Profiles of Gas Phase in Single-Phase Flow
/ U1=2m/s, U2=1m/s, r=0.5, λ=0.33 /
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Velocity Profiles of Gas Phase in Single-Phase and Two-Phase Flow
/ U1=2m/s, U2=1m/s, r=0.5, λ=0.33 /
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 a) b) 
6.12 ábra PIV és PTV/S/ sebességprofilok összehasonlítása: a) PIV-PTV/S/ teszt egyfázisú áramlásra, b) 

PIV sebességprofilok egyfázisú áramlásban vs. PTV/S/ sebességprofilok kétfázisú áramlásban 
x=10mm és x=300mm helyeken. 

 
6.4.5 Turbulencia intenzitás változás elemzése 
Az alábbi táblázatban végül összefoglaljuk a gázáramlás egyfázisú ill. kétfázisú áramlás 
során PIV ill. PTV/S/ mérésekből meghatározott ∆T.I.g relatív turbulencia módosítás mér-
tékét a nyírórétegáramlás kezdeti (x=10mm) és utolsó vizsgált tartomány közepén 
(x=300mm) kiértékelt sebességmezők alapján. 
 
6.2 táblázat Turbulencia intenzitás adatok PIV és PTV(S) mérésekből 
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Mérési hely x [mm] = 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 
U1 oldal 0.7 4 0.2 2 7.5 9 +9 +34 +5(10) +10(25) +1400 +950 +2500 +600 
U2 oldal 0.2 2.5 0.1 1 - - - +18 - +2(20) - +800 - +200 
Nyírórétegbeli max. 2 6 0.8 10 31 30 +5 +5 +8 –8  +350 +190 +1000 –80 
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Elmondható, hogy a szállító gáz T.I.g,x főáramlási irányú turbulencia intenzitása az egyfázi-
sú áramláshoz képest kétfázisú áramlásban mindenhol nőtt (vö. a spray csepphalmaz nagy 
turbulenciáját a PDA mérési eredményeken (6.8 ábra)), míg az y keresztirányú T.I.g,y kom-
ponens a kezdeti kb. ∆x=100mm szakasz kivételével a nyírórétegben jelentősen csökkent. 
Az x irányú relatív turbulencia változás nyírórétegbeli maximum értékei x irányban csök-
kenő tendenciát mutatnak (∆T.I.g,x  +350–ról +190% értékre), míg az elválasztó lap kilépő 
éle után x=10mm helyen az y keresztirányú ∆T.I.g,y=+1000% értékű, amely már x=100mm-
től előjelet vált, és a nyírórétegben x=300mm-nél már ∆T.I.g,y= -80 % csökkenés tapasztal-
ható. Amennyiben pl. a dp=50µm és 300µm cseppekre bemutatott PDF eloszlás értékekkel 
együttesen értékeljük ki a relatív turbulencia változást, és meghatározzuk a hozzá tartozó 
dp/le hányagos értékét, a korábban már említett GORE & CROWE (1989) által közölt mérési 
eredmények mellé ábrázolva mutathatjuk be mérési eredményeinket (ld. 6.13 ábra). Az 
ábrába a saját mérésekből számított ∆T.I.g és dp/le adatokra elmondható, hogy a dp/le=0,1 
határértéknek megfelelő ∆T.I.g +/- tartomány jelen mérések esetében is érvényes. 

 

 
6.13 ábra Relatív turbulencia módosítás ∆T.I.g, mérési eredmények GORE & CROWE (1989) által közölt diag-

ramban ábrázolva. dp=50µm (  jel), dp=300µm (  jel) 
 

6.4.6 Tehetetlenségi paraméter szerinti vizsgálat 
A fenti ábrából nyilvánvalóan következik, hogy ugyanazon méretű csepp 
nyírórétegáramlás turbulencia módosításában betöltött szerepe az x irányban haladva vál-
tozik, ∆T.I.g tekintetében előjelet is válthat, amennyiben tehetetlenségi paramétere ψ <1 
értékről 1<ψ  értékre változik (ld. ELGHOBASHI, 1994). Ezért célszerűnek látszik a külön-
böző szemcsék ψ értékeinek kiszámítása és az x koordináta mentén való ábrázolása. A 
nyírórétegáramlásra definiálható τg=2b/∆U  jellemző időlépték x irányban egyre csökkenő 
∆U sebességkülönség miatt a nyírórétegben folyamatosan nő, mind egyfázisú, mind kétfá-
zisú áramlásra. Kísérleti eredményeink alapján az áramlás láthatóvátételi vizsgálatok és 
PIV-PTV/S/ sebességprofil mérésekből számolható b méret csökkenése miatt azonban 
megállapítható, hogy a vizsgált nyírórétegáramlás τg időléptéke a kétfázisú áramlás esetén 
x=300mm helyen már kb. 45%-al kisebb, mint az egyfázisú áramlásban számolható. A ψ 
tehetetlenségi paraméter és egy- ill. kétfázisú nyírórétegáramlásra jellemző τg időléptékek 
mérési eredményeink alapján számított értékeit egy közös diagramban (6.14 ábra) össze-
geztük. A 6.14 ábrán 0mm <x<500mm tartományban ábrázoltuk a τg görbéket egy- és 
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kétfázisú áramlásra, illetve a ψ tehetetlenségi paraméter kiszámított értékeit láthatjuk a 
spray különböző méretű cseppjeire (10µm<dp<300µm). Továbbá, érdekességképpen a PIV 
és PTV/S/ méréseknél használt 1µm-os olajköd részecskékre ábrázoltuk a ψ  tehetetlenségi 
paramétert. Látható, hogy a nyírórétegáramlásban így már csak egyetlen paraméter, a ψ  

tehetetlenségi paraméter értéke ( 1
?
<ψ  ill. 1

?
>ψ ) alapján meg tudjuk ítélni, hogy az adott dp 

méretű szemcsék a nyírórétegáramlás mely szakaszán okozhatnak relatív turbulencia csök-
kenést ill. növekedést (ld. adott szemcseméret ψ(dp)=1 értékénél leolvasható x értéket). 
Hogy azon a helyen valóban okoznak-e turbulencia módosítást, azt az határoza meg, hogy 
azon a helyen milyen valószínűséggel találhatók meg az adott méretű szemcsék. A 
polidiszperz cseppekből álló spray-re vonatkozó Fázis Doppler Anemométeres méréseink 
eredményeiből kiszámított PDF diagramok (ld. 6.9 ábra diagramjai) segítségével már 
könnyedén meg tudjuk ítélni, hogy a nyíróréteg mely (x,y) helyén és milyen valószínűség-
gel található meg egy adott méretű (ill. adott frakcióba tartozó) szemcse. 
 

Egy- és kétfázisú nyírórétegáramlás: U 1=2m/s , U 2=1m/s , r =0.5, λ =0.33
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6.14. ábra A ψ tehetetlenségi paraméter változása ψ=f(x,dp) a nyírórétegáramlásban az x koordináta és a 

spray 10µm<dp<300µm cseppmérete függvényében (ψ az olajköd részecskékre (1µm) is ábrázol-
va). Egy- ill. kétfázisú nyírórétegáramlás τg jellemző időléptékeinek változása az x függvényében: 
τg=f(x). 

 
A vizsgált nyírórétegáramlásban a folyamatosan változó tehetetlenségi paraméter értéké-
nek a főáramlási irány mentén való ψ=f(x,dp) újszerű ábrázolásmódja alapján az 
eddigieknél átfogóbban tudjuk megítélni adott kétfázisú áramlásra jellemző turbulencia 
módosítás mértékét. 
 
6.5 ÖSSZEFOGLALÓ 
A kétfázisú áramlásokra jellemző diszperz fázis turbulencia módosító hatás vizsgálatát cé-
lul tűzve korszerű lézer-optikai méréstechnikákat (PDA, PIV, PTV/S/) alkalmaztunk egy 
iker-szabadsugár nyírórétegáramlás feltérképezésére egy- ill. kétfázisú áramlás esetén. A 
sebességtér és turbulencia jellemzők mérése alapján meghatároztuk és az irodalomban is-
mert mérésekkel összehasonlítottuk a tapasztalt turbulencia módosítás mértékét. A mérési 
eredmények átfogóbb összefoglaló értékelése céljából a tehetetlenségi paraméterre a 
ψ=f(x,dp) ábrázolásmódot javasoltuk. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Az elektrosztatikus leválasztóban mozgó, villamosan töltött szemcsékből álló porfázis 
transzportfolyamatának modellezését célul tűzve szembesülhettünk a villamos erőtér és a 
kétfázisú áramlási tér közötti kölcsönhatások igen összetett rendszerével. Az eddig ismert 
numerikus szimulációs leválasztó modelleket és az áramlási tér jellemzőinek meghatározá-
sát célzó kísérleti vizsgálatokat egy-egy összefoglaló táblázat segítségével tekintettük át és 
elemeztük. A szakirodalom feldolgozása után az elektrosztatikus leválasztó berendezések-
kel kapcsolatos gyakorlati (felépítési, elvi működési) ismeretek rövid összefoglalása után a 
leválasztó elmélet villamos erőtér és áramlási tér modellezésével kapcsolatos kulcskérdése-
it tárgyaltuk, kitértünk a leválasztó modell felállítása során szükséges egyszerűsítések vagy 
elhanyagolások jelentőségére. Áttekintettük a leválasztási folyamatban, a porszemcse 
mozgásban és a kétfázisú áramlásokban meghatározó kölcsönhatásokat. A leválasztóra jel-
lemző tértöltéses villamos erőtér és a turbulens áramlási tér jellemzők, illetve a villamos 
erőtérben mozgó porszemcsék koncentráció-eloszlása, áramvonalai és a leválasztási fok 
meghatározását célul tűzve ismertettük a por transzportfolyamatát leíró egyenleteket, és 
bemutattuk a pormozgás számítására kidolgozott por áramfüggvény módszert, és elemez-
tük a paramétervizsgálat során kapott modell számítási eredményeket. Bemutattuk a 
laboratóriumi leválasztó modell berendezés egy utcájában elvégzett, az eddigieknél részle-
tesebb LDA mérési sorozat eredményeit. A leválasztó utcában mozgó részecskék turbulens 
sebességterét különböző villamos és áramlási paraméterek mellett vizsgáltuk és elemeztük. 
A koronaelektródokat tartalmazó leválasztóutca turbulens gázáramlásának, a porszemcse 
mozgás és koncentráció-eloszlás számítására kidolgozott numerikus áramlástani szimulá-
ció során a Fluent CFD kódot használtuk. A laboratóriumi modell berendezés geometriája 
alapján többféle numerikus modell-geometria változatra végeztünk számításokat. Az 
elektrofilterben lejátszódó folyamat modellezése során előtérbe került a fázisok közötti 
kölcsönhatások kérdése. A diszperz fázis gázáramlás turbulenciájára gyakorolt hatását egy 
jól definiált, kétfázisú, turbulens nyíróréteg áramlás esetében a PDA, PIV és PTV/S/ lézer-
optikai elven működő korszerű méréstechnikákat alkalmazva vizsgáltuk. A mérési ered-
mények alapján meghatároztuk a mért turbulencia módosítás mértékét, majd a szemcsék 
tehetetlenségi paramétere szempontjából elemeztük a turbulencia módosítás kérdését. 
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TÉZISEK 
 
1. Az elektrosztatikus leválasztóban lejátszódó folyamatok leírására egy áramlás-

tani modellt fejlesztettem ki, amely az eddigieknél átfogóbban modellezi a 
villamosan töltött porfázis transzportfolyamatát, így lehetővé téve a pormozgás 
és a gázáramlás az eddigi modelleknél átfogóbb áramlástani szimulációját, 
amely a leválasztási folyamat összetett kölcsönhatásainak paramétervizsgálatá-
ra alkalmas. 

 
1.1 A téma kísérleti vizsgálatával és numerikus szimulációjával foglalkozó szakirodalom 
átfogó rendszerezése segítségével feltártam az eddigi modellek gyenge pontjait. Az elekt-
rosztatikus leválasztás folyamatában lejátszódó áramlástani jelenségek vizsgálatára egy 
újszerű áramlástani modellt hoztam létre. Kiss (2005) értekezésében tárgyalt villamos erő-
tér számító modell integrálásával kidolgozott új leválasztó modell az egész leválasztási 
folyamatot modellezi. A leválasztóbeli gázáramlás, pormozgás és a leválasztási fok megha-
tározásának céljával kidolgoztam a villamosan töltött porszemcsék transzportfolyamatát 
leíró, tértöltéseket is figyelembe vevő áramlástani modellt. (2.3, 3.3, 3.4 és 3.5 alfejezetek) 
 
1.2 A kísérleti vizsgálatokkal alátámasztott numerikus szimulációs modell segítségével a 
szakirodalomban ismert jelenségekre elvégzett paramétervizsgálat alapján kimutattam az 
egyes áramlástani tényezők jelentőségét a gázáramlás kialakulásában és számításában. 
Vizsgáltam a gázáramlás és a villamos erőtér egymásra hatását. Létrehoztam az 
elektrohidrodinamikus áramlási tér szimulációs modelljét, mely a valós leválasztóutca 
geometriai modellezése mellett lehetővé teszi a villamos szél gázáramlásra és porszemcse-
mozgásra gyakorolt hatásának figyelembevételét. (3.4, 3.5 és 5.4 alfejezetek) 
 
1.3 A modell alkalmas a leválasztótérben mind a villamos, mind az áramlástani hatások 
együttes vizsgálatára. A modell lehetővé teszi a koronaelektród sor áramlási nyomának fi-
gyelembevételét. Vizsgáltam a tértöltések által módosított villamos erőtérnek a gáz és 
porszemcse áramlására gyakorolt hatását: figyelembevételének ill. elhanyagolásának jelen-
tőségét. Az új leválasztó modell figyelembe veszi az inhomogén eloszlású portértöltés 
hatását a töltéssűrűség-eloszlásban. (3.5, 5.2 alfejezetek)  
 
2. A villamos erőtérben mozgó, töltött porfázis transzportfolyamatának Euler-féle 

leírást alkalmazó modelljét hoztam létre, amely a por transzportegyenlet meg-
oldásával alkalmas a porfázis áramvonalainak meghatározására az 
áramfüggvény módszer segítségével. 

 
2.1 A kutatás során megalkotott áramlástani modell a szakirodalomban még nem publikált 
módon kezeli a porfázis mozgását a tértöltéses villamos erőtérben. A kétfázisú áramlás le-
írására az Euler-féle megközelítést alkalmazó modell a villamos erőtérben mozgó 
porfázisra kidolgozott transzportegyenlet numerikus megoldásával határozza meg a por-
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mozgását jellemző poráramvonalakat az áramfüggvény módszer segítségével. (3.5.7, 3.5.8 
alfejezetek) 
 
2.2 A kidolgozott Euler-féle leírást alkalmazó számítási modell lehetővé teszi a leválasztó 
utcabeli porkoncentráció-eloszlás és leválasztási fok meghatározását. Elvégeztem a 
portértöltés elektrosztatikus leválasztókra vonatkozó szerepének átfogó vizsgálatát, és pa-
ramétervizsgálattal bemutattam a tértöltések figyelembe vételének jelentőségét a 
pormozgás és leválasztási hatásfok számításában. (3.5.6, 3.5.9 alfejezetek)  
 
3. Modell leválasztó berendezés egy teljes leválasztó utcájának turbulens áramlási 

terének kísérleti meghatározására a szakirodalomban megtalálható méréseknél 
részletesebb Lézer Doppler Anemométer mérési sorozatot végeztem. 
A leválasztó utca LDA mérési eredményeit a numerikus szimulációs eredmé-
nyekkel összehasonlítva kimutattam a koronaelektród sor áramlási nyomának 
és a gyűjtőelektródok melletti falközeli határréteg-áramlás jelentőségét a levá-
lasztási folyamat és a pormozgás áramlástani modellezésében. 

 
3.1 Az elektrofilterbeli mérésekre vonatkozó szakirodalom átfogó elemzése alapján el-
mondható, hogy a rendelkezésre álló mérési sorozatoknál részletesebb sebességmező 
méréseket végeztem POLYTEC LDV-380 típusú Lézer Doppler Anemométerrel egy 7 ko-
ronaelektródos modell leválasztóban. (2.4 és 4.5 alfejezetek) 
 
3.2 A különböző áramlási és villamos paraméterek változtatása mellett LDA méréseket vé-
geztem a leválasztó utca sebességterének turbulencia-eloszlásának meghatározására, mely 
alapján megállapításokat tettem a hossz-, ill. keresztirányú turbulencia-eloszlásra. A kísér-
leti eredményeket a numerikus szimulációs számításokkal összevetve elemzem. Kísérleti 
eredményekkel igazoltam, hogy a koronaelektród-sor áramlási nyoma hatással van a gáz-
áramlás és a porfázis mozgására. Ennek kapcsán kimutattam, hogy a leválasztó utcában 
lejátszódó transzportfolyamat jellegzetességei csak sok koronaelektródos, teljes utca turbu-
lens sebességméréseiből határozhatók meg. (4. fejezet, 4.6 alfejezet, 5.4.2 alfejezet) 
 
3.3 Az áramlásba juttatott olajköd részecskék sebességterének villamos erőtérrel és anélkül 
történő LDA mérésével hasznos információkat nyertem a poros gázok 
elektrohidrodinamikus áramlásában lévő villamosan feltöltött szemcsék mozgását illetően. 
(4.6 alfejezet)  
 
4. Az elektrosztatikus leválasztó vizsgálata során előtérbe került a szekunder fázis 

által okozott turbulencia módosítás kérdése. E hatás vizsgálatára korszerű lé-
zer-optikai elvű méréstechnikákat /PDA, PIV, PTV(S)/ alkalmaztam egy- ill. 
kétfázisú nyíróréteg áramlás jellemzőinek mérésére és összehasonlítására, a 
szekunder fázis turbulencia módosító hatásának kísérleti úton való meghatáro-
zása céljából. Az egy- ill. kétfázisú iker-szabadsugár nyíróréteg áramlásra a 
fenti méréstechnikákat együttesen először alkalmazva mérésekkel meghatároz-
tam a turbulencia módosítás mértékét. Javaslatot tettem egy, a szemcsék 
tehetetlenségi paraméterét bemutató diagram használatára, amely a turbulencia 
módosítás újszerű, átfogóbb jellemzésére és értékelésére ad lehetőséget. 

 
4.1 Korszerű lézer-optikai levű méréstechnikákat (Particle Image Velocimetry /PIV/, a 
Particle Tracking Velocimetry and Sizing /PTV(S)/, Fázis Doppler Anemométer /PDA/) 
alkalmaztam az egy- ill. kétfázisú nyíróréteg-áramlás turbulens sebességterének kísérleti 
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vizsgálatára. Az egy- ill. kétfázisú áramlás sebességterének és turbulens jellemzőinek mé-
résére és összehasonlítására a szakirodalomban elsőként alkalmaztam együttesen a PIV és 
PTV(S) méréstechnikákat. A kétfázisú közegáramlás mérések során a víz-spray szekunder 
fázis mozgásának jellemzésére pedig Fázis Doppler Anemométert alkalmaztam. (6. fejezet, 
6.2, 6.3, 6.4 alfejezetek) 
 
4.2 A speciális kétfázisú iker-szabadsugár nyíróréteg áramlásra vonatkozó kísérleti ered-
ményeim jól illeszkednek Elghobashi (1994) összefoglaló diagramjához. A turbulencia-
módosításra vonatkozó kísérleti eredményeimmel kiegészítettem Gore & Crowe (1989) 
kétfázisú méréseket összefoglaló diagramját. (6.4.5 alfejezet) 
 
4.3 A mérési eredmények alapján azok összefoglalásaként kidolgoztam és javaslatot tettem 
a kétfázisú nyíróréteg áramlásra jellemző turbulencia módosítás mértékének jellemzésére 
alkalmas diagram alkalmazására, amely az egy- ill. kétfázisú áramlásban végzett PIV, 
PTV(S) ill. PDA mérési eredmények alapján a kétfázisú nyíróréteg áramlásban mozgó 
polidiszperz szemcsehalmaz tehetetlenségi paraméterét vizsgálva a gázfázisra gyakorolt 
hatásának a szakirodalomban eddig alkalmazott módszerektől eltérő módon, azoktól átfo-
góbb jellemzésére ad lehetőséget. (6.4.6 alfejezet) 
 
 


