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TISZTELT OLVASÓK! 

Ezen célszámban a TÜV Rheinland Magyarországi Csoport húszéves 
munkájából szeretnénk egy rövid válogatást átnyújtani Önöknek. 
A TÜV Rheinland magyarországi tevékenységének eredményei illetve 
sikerei egyben a magyar mémökök tudásának elismerése is a globális 
piacon tevékenykedő TÜV Rheinland cégcsoporton belül. 

!989 április 5-én nyílt meg az akkori szacialista blokkban Budapesten az első TÜV képviselet. 
A kölni székhelyű TÜV Rheinland válla lkozott erre az úttörő jellegű lépésre, tekintettel a 
magyar gazdaság akkori pozitív fejlődésére és a magyar mémökök megbízható tudására és 
szakmai j ártasságára. 
Az elmúlt húsz évben a politikai és gazdasági környezetben hatalmas változás állt be. 
A rendszerváltozás, a német újraegyesítés és a Szavjetunió felbomlása 1iZ' Európai Unió 
kibővítéséhez vezetett, amelynek Magyarország 2004-ben teljes jogú tagjává vált. 
Ezek a változások igen jelentösen befolyásolták a TÜV Rheinland Magyarországi Csoport 
életét. Az egykor éppen hogy megtűrt, nem nagy mozgástérrel rendelkező vállalat a magyar 
gazdaság szerves szereplöjévé alakult át. 
!993-tól kezdve Budapestről megindult a kelet európai piacon a TÜV szolgáltatások kiépí
tése is, kilépve a magyar piacról. 
A Magyar Akkreditáló Testület megalakulása után a külföldi akkreditációk mellett a hazai 
akkreditációk megszerzésére is lehetőség nyílt. A 2004-es évet követően a magyar kormány 
kijelöléseit is megkapta a TÜV Rheinland Intereert vállalt, több EU-irányelv területén is, 
amely alapján Magyarország Brüsszelben bejelentett vizsgáló szervezetévé vált. 
A 2006-os évi privatizációs eljárás keretében a magyarországi csoport két'jelentös vizsgáló 
és tanúsító intézménnyel is kiegészült, az MBVTl-vel és a MEEI-vel. 
Ezen vállaltokkal kibővül ve jelenleg tizenegy kelet európai országban irányítja a Magyaror
szági Csoport a szolgáltatások kiépítését és négy szakmai területen pedig a TÜV Rheinland 
Group globális kompetencia központja is Magyarországon van. 
Az olaj-és gáz és vegyipari központ, az elektromos alkatrészek vizsgálati és tanúsítási köz
pont a gázfelhasználású berendezések vizsgálati és tanúsítás i központ és a polgári felhasz
nálás ú robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök vizsgálatának kompetencia centruma 
működik Budapesten. 
A nemzetközi és hazai feladatok elvégzésére felépített szakember gárda megbízható mun
kája tette lehetövé, hogy a TÜV Rheinland Magyarországi Csoport vezető helyet foglalhat 
el a magyar vizsgáló és tanúsító intézmények sorában. 
Remél em, hogy az elmúlt húsz év tapasztalatai felhasználásával megbízóink és partnereink 
piaci pozícióinak megőrzésében és tovább fejélesztésében a következő idöszakban még 
hatékonyabban tudunk közreműködni. 
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LÉGCSATORNA TERVEZÉSE ÁRAMLÁS
ÉS HŐTECHNIKAI VIZSGÁLATOKHOZ 

Bencs Péter*, Dr. Szabó Szilárd** 

BEVEZETÉS 

Fűtött prizmatikus testek körüli áramlás vizsgálata alap
klitatás szinten mind a mai napig aktuális. A sebességme
ző mérésére már több eljárást fejlesztettek ki. A hőmér
sékletmező vizsgálata viszont még mindig igen összetett 
feladat, kész megoldások nem ismertek. A szélcsatorna a 
mérőterében elhelyezett, döntően prizmatikus test körüli 
áramlás LDA, PIV, CTA módszerekkel való vizsgálatára 
készül. A hőmérséklettér pedigaCTA berendezés speciális 
szondáival és Schlieren optikával elemezhető. Bemutatjuk 
a szélcsatorna tervezésének fó lépéseit és a benne kialaku
ló áramlás előzetes numerikus analízisét. 

CÉLKITŰZÉS 

A cél egy olyan szélcsatorna készítése, amely az alábbi 
fő tulajdonságokkal és technikai adatokkal rendelkezik, s 
amelyben a [6] cikkben ismertetetthez hasonló vizsgála
tok végezhetők. A csatorna fő jellemzői : 

• A mérőtér keresztmetszete: (500 mm) x (500 mm). 
• A mérőtér hossza: 800 mm. 
• Széles légsebesség-tartomány a mérőtérben: 

U= 0.2 -:- 15 m/s. 
• A lehető legegyenletesebb áramlás a mérőtér kereszt-

metszetében. 
• Alacsony turbulenciafok 
• Pormentes levegő a tervezett CTA berendezés miatt. 
• A csatorna nyitott, a működtető ventilátor a környező 

légtérből szív és ugyanoda (vagy olajködös áramlás
megjelenítés esetén szellőzőkürtőbe) nyom. 

• A szélcsatorna nyomott rendszerű, a mérőtér a légcsa
torna végén helyezkedik el, hogy a kiömlőnyílás felől 
a csatomába helyezett objektumról termokamerás fel
vételek készíthetök legyenek. 

1000 1600 

• A csatorna az áramlásba keresztirányban elhelyezett 
(döntően prizmatikus) testek körüli áramlás vizsgála
tára készül, amikor a test hőmérséklete is változtatható 
(villamos fűtés, vagy áramoltatott forró víz) 

• Biztosítandó az alábbi mérési eljárások alkalmazható
sága a mérőtérben : 

• Schtieren optika (hőmérsékleteloszlás mérés), 
• Constant Temperature Anemometry (CTA) (sebesség

és hőmérsékleteloszlás mérés ), 
• Laser Doppler Anemometry (LDA) (sebességeloszlás 

mérés), 
• Particle Image Velocimetry (PIV) (sebességeloszlás 

mérés). 
• A szélcsatornának robusztus kivitelűnek kell lennie a 

nemkívánatos nyomáslengések elkerülésére. 
• A csatomában tervezett vizsgálatok egy sebességmérő 

eszközfejlesztési projekt ([1] , [2] , [3]) részét képezik. 

A SZÉLCSATORNA FELÉPÍTÉSE 

A bemutatott céloknak megfelelő nyomott rendszerű 
szélcsatorna elvi felépítését mutatja az J. ábra. A lég
szállítást egy ventilátor biztosítja, amely a légsebesség
tartományoknak megfelelően cserélhető . Egy axiális és 
egy radiális ventilátorból áll a készlet, mindkettő frek
venciaváltós hajtással rendelkezik. 

A venti látorak szívócsonkjához egy légszűrő csatla
kozik (az ábrán nincs feltüntetve). A ventilátorak után 
a légsebesség csökkentésére egy diffúzor található. Az 
ebben elhelyezett szitaszövetek az áramlás szétosztását 
és rendezését végzik. A diffúzort követően egy állandó 
(1200 mm) x (1200 mm) keresztmetszetű áramlásrendező 
szakasz következik, amelyben újabb három áramlásren
dező rács található. 

1250 
t----:::-Su:;-_ru:;-_ ~~---~=sürO drótszöv~ 

1 cserélhető 

Ventiliáter l 

e --
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l. ábra: A szélcsatorna vázlata 
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A lassító szakasz után egy diffúzoros fúvóka hozza létre 
a kívánatos egyenletes sebességprotilt a 
sz x m x h= (500 mm)x (500 mm)x(1500 mm) méretű 
mérőszakasz számára. A mérőszakasz plexiből készül, 
hogy az optikai elven működő méréstechnikák alkal
mazhatók legyenek. Az 1500 mm hosszú mérőszakasz 

középső 800 mm hosszú szakasza az, ahol a mérések 

számára a megfelelő feltételek biztosíthatók. 

A FÚVÓKA TERVEZÉSE 

A mérőszakasz kialakításakor a leginkább fontos a 
konfúzoros fúvóka kialakítása (2. ábra). 

__ .•. -----------------
---

2. ábra: Afúvóka vázlata 

A szóba jöhető lehetőségek közül a konfúzoros fúvóka 
keresztmetszet- eloszlását Witoszynszki [4] szerint mé
reteztük. Az általa javasolt 

hengeres keresztmetszet eloszlást úgy illesztettük a csa
torna tervezett méreteihez, hogy az az 

At =HxH =1,2 x l,2 m2 = 1,44 m2 -es keresztmetszetű csa-

tomát L=c· r ; bosszon A2 =hxh=0,5x0,5 m2 =0,25m2 

keresztmetszetű mérőszakaszra szűkítse. A fúvóka ol
dalfalai érintőlegesen csatlakoznak a fúvóka előtti és 
utáni, állandó keresztmetszetű csatornák oldalfalaihoz. 
A fúvóka oldalfala keresztirányú méretének a fele az x 
fúvókatengely függvényében: 

J(x) = 
1 

· .J1Tx} . (2) 
2 

Witoszynszki a fúvóka hosszát meghatározó tényezőre 
c= 3 értéket javasol. Mi a H / h viszonyszám relatív 

nagy volta miatt hosszabb fúvókát választottunk, 
c = 4,23 -as tényezővel. 

A tervezett fúvóka (x, y) szimmetriasíkra eső vetületét 

mutatja a 3. ábra. 
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3. ábra: A fúvóka keresztmetszet eloszlása 

A fúvóka gyártásához elengedhetetlen az oldallapok ki
terített szabásmintája. Ehhez szükséges a 2. ábrán ér
telmezett s ívhossznak az x koordináta szerinti meg
határozása, amely az alábbi integrállal számítható: 

A kiterített oldallap ezt követően az ( s , y ) koordináta

rendszerben adódik az összetartozó s(x) és az y= J(x) 
és -y értékek felrajzolásávaL A 4. ábrán ez látható. 
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4. ábra: A csatornafűvóka oldallapjának 
síkba terített képe 
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A CSATORNABELI ÁRAMLÁS 
NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA 

A csatorna kialakításakor fontos vizsgálni a mérősza
kaszban kialakuló sebességprotilt és az ottani áramlás 
turbulencia fokát. A csatorna eredő ellenállása pedig a 
ventilátorak kiválasztásához elengedhetetlen. Ezen ada
tok kiválóan meghatározhatók numerikus analízis segít
ségéveL Ezért a teljes csatornaszakasz numerikus mo
dellezését a FLUENT szoftver segítségével elvégeztük. 
A CFD (Computational Fluid Dynamics) technika al
kalmazásával ugyanis nagy biztonsággal előre vizsgál
hatók a csatorna tulajdonságai . 
A csatorna geometriai modelljét a GAMBIT szaftverrel 
készítettük el. A geometriát mutatja az 5. ábra. A csa
tornában jól látható a hat darab áramlásrendező rács. 

5. ábra: A csatornageometria a numerikus számításokhoz 

Ugyancsak e szoftver segítségével generáltuk a számítá
sokhoz szükséges hálókiosztást A háló hexa típusú, a 
véges térfogatelemek száma 183.229, a hálóminőséget 
jellemző paraméter: 0,586. A hálózás jellegzetes részle
tét mutatja az 6. ábra. 

6 ábra · A számítási háló 

A számításokhoz szükség volt a csatornába helyezett 
áramlásrendező perforált lemezek (dróthálók) modelle
zésére is, a rajtuk létrejövő relatív nagy nyomásesés 
meghatározására. Ezt a Fluent felkínálta porózus modell 
segítségével határoztuk meg. A modell Van Winkle és 
mások korrelációs módszerével dolgozik (lásd pl. [5]
ben). 

A számítások peremfeltételei : 
Beömlőnyílás (a ventilátorok kiömlő keresztmetszete): 
Velocity in/et, adott sebességprofillaL Két különböző 
protilt vizsgáltunk Egyik esetben konstans sebességel
oszlást a másik esetben ferde sík eloszlást tételeztünk 
fel ha~onlóan a radiális ventilátor kilépő sebességelosz-

' 
lásához. 
Kiömlőnyílás (a mérőszakasz vége, a szabadba való ki
áramlás keresztmetszete): Pressure out/et. 

Az elvégzett számításokat és azok fő eredményeit az l . 
táblázatban foglaltuk össze. A táblázatban feltüntetett 
értékek: 
• A szállított levegő térfogatárama: Q . 
• A csatorna eleje (in) és vége (out) között mérhető 
nyomáskülönbség: 

LlP cs = Pin - P out· (4) 

• Az áramlás létrehozásához szükséges ventilátor 
össznyomásnövekedés az l .ábrán vázolt kiépítés szerint: 

p 2 p 2 (5) Llpö = LlPcs + 
2 

· Cin ""Llpcs + 
2 

· U 

• A mérőszakasz középső szakaszán az átlagsebesség: 
U. 
• A mérőszakasz középső keresztmetszetében (a fal 
menti szakasz kivételével) a turbulenciafok (turbulence 
level): 

(6) 

J. táblázat: A csatornaszámítások eredményei 

A Szükséges 
A mérőszakasz középső 

keresztmetszetében 
Térfogat- csatorna ventilátor 

Atlag- Turbulenciafok Turbulenciafok a 
Belépő áram nyomás- össznyomás 

sebes- keresztmetszet- keresztmetszet 
Jel sebesség- vesztesége növekedés 

ség beli átlaga magjában 
profil 

Q Llpcs Llpö u I I central 

m3/s Pa Pa m/s % % 

A Ferde sík 3,73 488 624 14,9 1,42 0,0779 

B Konstans 3,73 489 624 14,9 1,41 0,0782 

c Konstans 2,00 141 180 8,0 0,842 0,0563 

D Konstans 0,08 0,20 0,26 0,3 0,184 0,0779 
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7. ábra: A csatorna, és a ventilátor különböző fordulatszámhoz tartozó jelleggörbéi 

A számítások eredményeképpen az alábbi megállapítá
sok tehetök: 
o A belépő sebességprofil változtatása a mérőtérbeli 
turbulencia fokot nem érinti. 
o A sebesség növekedtével a keresztmetszetbeli átla
gos turbulenciafok lineárisan változik, az áramlási ke
resztmetszet magjában (fal menti tartomány kivételével) 
viszont a változásában szabályszerűség nem mutatkozik. 
A térfogatáram növekedtével a csatorna "ellenállása" 
négyzetesen nő , a 7. ábrán látható módon. Az ábra az l. 
táblázatban közölt adatok alapján készült, hozzáadva a 
légszűrő ellenállását. Az ábrán feltüntettük a csatorna 
ellenállásgörbéje alapján kiválasztott radiális ventilátor, 
különböző fordulatszámhoz tartozó jelleggörbéit is. Az 
ábra alapján kiválasztható a kívánatos térfogatáramhoz 
(mérőtérbeli U sebességhez) tartozó fordulatszám, ami
vel a ventilátort működtetni kell. Az ábrán feltüntetett
nél kisebb sebességek beállításához axiális ventilátor 
kerül alkalmazásra. 
A csatornabeli áramlás a numerikus szimuláció eredmé
nyei alapján szem l éltethető is. A 8. ábra 6 m l s induló 

sebesség mellett a csatorna hossza mentén a tengelybeli 
sebesség eloszlását mutatja. Jól látható a diffúzor sebes
ségcsökkentő és a konfúzoros fúvóka sebességnövelő 
hatása. A mérőszakaszban a sebesség már nem változik. 
A 9. ábra a nyomáseloszlást mutatja ugyanezen esetben. 
A diagramon jól követhető a 6 darab áramlásrendező 
rács esetén a jelentős nyomásesés. 
A l O. ábrán a sebességeloszlás látható a csatorna kö
zépső fiiggőleges középsíkjában, azonos térfogatáram 
mellett, csak a bal oldali ábrafél az egyenletes (B jelű 
eset), a jobb oldali ábrafél pedig a lineárisan változó (A 
jelű eset) belépő sebességeloszláshoz tartozik. Jól látha
tó, hogy az áramlás rendezéséért felelős elemek (rácsok, 

alacsony sebességű tér, konfúzor) hatására mindkét 
esetben a mérőtérben szinte azonos egyenletes áramlás 
alakul ki. A mérőtér középkeresztmetszetében sebes
ségprotilt és a hozzá tartozó turbulencia intenzitást 
megvizsgálva szinte teljes azonosságot tapasztaltunk, 
ezért ezekből a ll . ábrán csak egyet-egyet tüntettünk 
fel. Tehát a csatorna áramlásrendező hatása megfelelő. 
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8. ábra: A sebességeloszlás a csatorna hossza mentén a 
csatorna tengelyében 
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9. ábra: A nyomáseloszlás a csatorna hossza mentén a 
csatorna tengelyében 
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l O. ábra: A sebességeloszlás a csatorna hossza mentén 
afiiggőleges középsíkban {m/s], (A és B eset) 
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ll. ábra: A sebességeloszlás és a turbulenciafok 
a mérőtér középkeresztmetszetében 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A szélcsatorna előzetes vizsgálatai azt mutatják, hogy a 
céljának megfelelő lesz, azaz a kívánatos mennyiségű és 
minőségű áramlás létrehozására alkalmas. Természete
sen a csatorna megépülte után a számítások eredményeit 
igen alapos mérésekkel ellenőrizni kell. 

Jelen cikk a XXIII. microCAD konferencia E szekciójá
ban angol nyelven előadott és megjelent közlernény 
magyarnyelvű változata. 
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