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1. ELŐZMÉNYEK 

Jelen PhD kutatás témája melegüzemi csarnok természetes szellőzésének felülvizsgálata, a szel-
lőzés intenzifikálása a számítógépes modellezés eszközrendszerének alkalmazásával.  

A disszertáció témájának megválasztását egy konkrét ipari légtechnikai probléma motiválta, 
amely az inotai alumíniumkohóban évekkel korábban jelentkezett. Az Áramlás- és Hőtechnikai 
Gépek Tanszéke 2001-óta foglalkozik ennek a gondnak az orvoslásával, a dolgozat szerzőjét 
2002-ben vonták be a kutatásba. Feladata a kohócsarnok szellőzésének számítógépes szimuláció-
val történő modellezése volt.  
A MAL Zrt. inotai gyártelepén elektrolízis elvén működő 176 db alumínium-olvasztó kádat kö-
rülvevő üzemcsarnok fő méretei: hosszúsága 440 m; szélessége 40 m és magassága közel 17 m. 
Az 1. ábrán a csarnok keresztmetszeti vázlata látható. A csarnokban négy sorban (A, B, C és D) 
helyezkedik el a 176 db elektrolizáló kád, amelyek hő- és porforrásként is viselkednek. A csarnok 
oldalán 3 különböző magasságban 3 különböző kialakítású állítható billenőablaksor található. Az 
épület tetején a laterna is függőleges tengelyű ablaksorral rendelkezik, amely előtt – az átfújás 
megelőzésére – szélfogó palánk húzódik (később került elhelyezésre). A csarnok alatt eredetileg 
szellőzőalagút rendszer húzódott, amelyet később ismeretlen megfontolásból megszüntettek (fel-
töltötték). A vizsgálatunk időpontjában tehát ezen alagútrendszer már nem volt üzemképes. Az 
oldalsó felső ablaksorok sem voltak szabályozhatók, azok mindenkor zárt állapotban voltak. A 
laternák ablakai pedig mindig teljesen nyitva álltak, a korrózió miatt a szabályozó szerkezetük 
működésképtelen volt. Az általunk vizsgált eset tehát a későbbiekben (a 4. ábrán) vázolt korláto-
zott működésű szellőzőrendszer. 

 
1. ábra: A csarnok eredeti keresztmetszete 

A csarnokban a szükséges intenzív légcsere nemcsak a friss levegő utánpótlását hivatott szolgál-
ni, hanem egyszerre gondoskodik a berendezések által termelt, és veszteségként a környezetbe 
távozó hő elszállításáról, valamint a termelés következtében felszabaduló mérgező gázok és po-
rok hígításáról és elszállításáról is. Ezt a feladatot az oldalsó (Északi és Déli) homlokzaton lévő 
több sorban, valamint a lépcsőzetesen kiemelkedő tetőgerinc két oldalán 1-1 sorban elhelyezkedő 
ablakok látják el. Ezeket a körülményeket figyelembe véve kellett megoldást találni a csarnok 
friss hűtőlevegővel történő természetes szellőzésére.  
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2. CÉLKITŰZÉSEK 

Mivel a csarnok átalakításra került, továbbá az annak működtetéséért felelős szakemberek számá-
ra nem voltak ismertek az ablakszög állások, a külső légköri viszonyok és a belső szellőzési jel-
lemzők közti törvényszerűségek, kutatásként az alábbi célokat tűztük ki: 
a.) A számítógépes numerikus szimuláció eszközrendszerének segítségével – kihasználva annak 
komplexitását, sokrétűségét – kialakítsuk a csarnok és közvetlen környezetének numerikus mo-
delljét. A modell legyen alkalmas különböző ablakállások és eltérő környezeti állapotok mellett a 
vizsgált objektumban és az azt körülvevő térben a kialakuló áramlás és hőtani viszonyok finom-
struktúrájának meghatározására. 
 
b.) Adott időjárási körülmények esetén a megfelelő szellőzéshez tartozó ablakszögállások megta-
lálásával segíteni a csarnokot működtetőket. Ehhez a matematikai optimálás nyújtotta lehetősé-
geket kívánjuk felhasználni. Ez egy kellően hatékony optimálási eljárás megtalálását igényli, 
majd a kialakított CFD modellt be kell építeni ezen optimálási eljárásba. Gondoskodni kell a két 
program automatikus kommunikációjáról is. Feladatként fogalmaztuk meg a mindehhez szüksé-
ges eljárások kidolgozását, és a hozzájuk tartozó számítógépi kód kifejlesztését. A teljes eljárás 
hatékonyságának igazolására globális és lokális szellőzési paraméterek definiálását és azok fel-
használásával minta optimálások végrehajtását tűztük ki végcélul.  

 
3. A FELADAT MEGOLDÁSA 

A célkitűzésekben megfogalmazott feladatok végrehajtása több lépésben történt. A csarnok szel-
lőzésének vizsgálatához sor került helyszíni mérésre, szélcsatornában a csarnok kisminta modell-
jének mérésére, és numerikus szimulációra. A számítógépes modellezés során szisztematikus 
analízist végeztünk a szellőzésre hatással levő körülmények kivizsgálására, a szellőzés szabá-
lyozhatóvá tételére. A szellőzés hatékonyságának jellemzésére bevezettük a légcsereszámot, majd 
a munkakörülményekre nagyobb hangsúlyt fektetve a komfort paramétert. A numerikus modell 
felhasználásával e mennyiségekre optimálva, a gyakorta jellemző környezeti körülményekhez 
tartozóan meghatároztuk az ablaknyitással összefüggő azon szellőzési esetet, mely során a leg-
kedvezőbb a légcsere illetve a komfort.  

3.1. A csarnok numerikus modelljeinek kidolgozása, validálása 

A numerikus szimulációk elvégzéséhez a FLUENT programrendszer bázisán kialakításra került 
mind a laboratóriumi (1:80) kisminta mind a valós üzemcsarnok háromdimenziós egyszerűsített 
virtuális modellje. A modell, a csarnok periodikus felépítését felhasználva csak az épület 8m 
hosszú szelvényét tartalmazza (lásd 3. ábrát). A csarnokszelvény-modell köré megfelelő méretű 
és hálófelosztású számítási tér kapcsolódott a szükséges peremfeltételekkel (2. ábra). Erre azért 
volt szükség, mivel figyelembe kívántuk venni a környezet hőmérséklet- és szélviszonyait, és 
vizsgálni kívántuk a légáramlást a csarnokban és annak közvetlen környezetében is. 
A számítógépes szimuláció ellenőrzését, validálását kétféle irányból is elvégeztük. Egyrészt ren-
delkezésre álltak a korábban az üzemcsarnokban többszáz diszkrét pontban elvégzett (nyomás, 
sebesség, hőmérséklet) mérések adatai [H1]. Másrészt a Tanszék laboratóriumában található szél-
csatornába helyezett 1:80-as méretarányú épületmodelljén is történtek mérések. A feldolgozott 
mérési adatokat összevetettük ugyanazon eset numerikus modellre számított eredményeivel. Si-
került a numerikus modellt úgy felépíteni, hogy a mérési és számítási adatok kellő egyezést mu-
tattak. E vizsgálat eredményei alapján kijelenthetjük, hogy a szimulációs program– igazolható 
módon – alkalmas a hasonló esetek számítással történő vizsgálatára, és az eredmények hitelessé-
ge a megkívánt határokon belül biztosítható.  
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A számítási eredmények validációja kapcsán felmerült az igény, a számítógépes szimuláció lehet-
séges hibáinak feltárására és kiküszöbölésére. Ezek közé tartozik az alkalmazott hálófelosztás is. 
Ezért három eltérő finomságú hálófelosztást vizsgáltuk. Az értekezésben részletezett eredmények 
ismertében elmondható, hogy a három eltérő hálósűrűséggel kapott eredmények nagyon hasonló-
ak, a különbségek minimálisak. Kijelenthető, hogy a vizsgált hálósűrűség-tartományon 
„hálófüggetlen” megoldást kaptunk, ezért a későbbi számításainknál a kis elemszámú hálót al-
kalmaztuk.  
 
A numerikus szimuláció eredménye az alkalmazott turbulencia modellnek is függvénye [H2], 
ezért megvizsgáltunk több a FLUENT program által felkínált modellt is. A kapott eredményeket 
egybevetettük a mérési adatokkal. Az elvégzett számításaink eredményeként megállapítottuk, 
hogy a légcsereszám és/vagy tömegáram vonatkozásában nincs jelentős különbség a turbulencia 
modellek között. Ugyanakkor a megoldás konvergenciája vonatkozásában a Realizable k-epsilon 
modell bizonyult a legjobbnak, éppen ezért a későbbiekben ezt a modellt alkalmaztuk. 
 

 
2. ábra: A számítási tartomány 

 

3.2. A szellőzést jellemző paraméterek definiálása 
A szellőzés globális jellemzésére a szakirodalom [H1] a légcsereszámot alkalmazza. A 
légcsereszám azt mutatja meg, hogy a csarnokban óránként hányszor cserélődik ki az elhasznált 
levegő a környezetből érkező friss levegővel. A légcsereszám számítása tehát a következő defi-
níciós képlettel lehetséges:  
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ahol V a kohócsarnok térfogata, vq  pedig az épületbe az oldalablakokon bejutó friss levegő tér-

fogatárama. Az elhasznált felmelegedett levegő általában a tetőablakokon távozik.  
 
A légcsereszám mint globális szellőzési paraméter nem mutatja meg a szellőzés területi eloszlását 
a csarnokban. Ezért a munkaszinten jelentkező klimatikus hatások jellemzésére a szakirodalom-
ban [H3] elfogadott lokális paramétert kerestünk. Ipari környezetre kifejlesztett jellemzőt nem 
találtunk, ezért a normál lakó- és munkahelyekre kidolgozott PMV paramétert választottuk. Mi-
vel esetünkben a komfortérzet javítása, optimálása volt a cél, ezért a paraméternek nem az abszo-
lút értéke volt számunkra érdekes, hanem sokkal inkább tendenciája, azaz a szellőzés változtatá-
sakor a paraméter javul, vagy romlik. 
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A PMV egy olyan index érték, ami több tényezőt vesz egyidejűleg figyelembe (mint például a 
sebesség, hőmérséklet, ruházat, stb.). A PMV értéke lehet pozitív vagy negatív. Optimuma zérus 
( 0=optPMV ) értéknél van, amikor az emberek 95 %-a érzi jól magát. A PMV index több változó 

függvénye, melyet a (3) egyenlet definiál:  
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A (3) képletben nem részletezett a, b, c, d tagok a PMV index egyszerűbb felírását szolgálják, 
melyek az alább felsorolt mennyiségek bonyolult függvényeiként írhatók csak fel: emberi mun-

kavégzés hatásfoka; az 
duF

M metabolikus hő; a ruházati index (a ruházat hőszigetelő képessége, 

a hővezetésnek való ellenállása); az öltözködési faktor, (a fedett és fedetlen testfelület aránya); a 
környező felületek átlagos hősugárzási hőmérséklete; a külső környezeti léghőmérséklet; a 
konvektív hőátadási tényező.  

A PMV index meghatározásához a 3. ábrán bemutatott kádak közötti, valamint a fal és a szélső 
kádak közötti folyosón 1,5 m magasságban felvett egyenes szakaszokat választottuk ki. A kádak 
közötti zónák a legkritikusabbak, mert e helyeken mozognak leginkább a dolgozók és ez a ma-
gasság az, amelyben lévő légállapot a dolgozók komfortérzetét főleg befolyásolja. Egy-egy sza-
kasz mentén adódó fizikai jellemzők átlagértékét vettük.  
 

 
3. ábra: A csarnokmodell egy szegmense és az 5 folyosó közepén vizsgálat alá vont kritikus üzemi 

zónák megjelölve 

3.3. A környezeti tényezők hatása a szellőzésre 
A kohócsarnok szellőzését nagyban befolyásolják a meteorológiai viszonyok. Ezért a továbbiak-
ban a kialakított numerikus modell segítségével azt vizsgáltuk, hogy hogyan befolyásolják a 
csarnok szellőzését az alábbi környezeti tényezők: 

� környezeti hőmérséklet, melyet CtC kör °+≤≤° 3020−−−−  között 10°C fokonként változtatva 

vizsgáltuk ennek hatását, 
� szélsebesség (szélprofillal), melyet smvsm /10/0 ≤≤  -ig 1 m/s-onként vizsgáltunk, 
� szélirány, melyet 0°÷90°-ig vizsgáltunk, 15°-fokonként. 

A fenti elemzések adatainak összegzéseként megállapíthatjuk az alábbiakat: 

• A szellőzés mértékére (a légcserére) nincs hatással a külső hőmérséklet, a csarnokbeli hőmér-
séklet pedig mindig a környezeti hőmérséklethez képest azonos mértékben tolódik el. 
• A légcserére nincs döntő hatással a szélirány. Az oldalszél egyre meredekebbre fordulásával 
viszont a csarnokbeli asszimetria és az átfújás erősödik.  
• A szellőzés és az ahhoz igazodó ablakállítás meghatározó paramétere a szélsebesség.  



TÉZISFÜZET 

 5 

3.4. A szellőzés optimálása 

A szellőzés optimálására a 3.2. fejezetben bemutatott globális és lokális paramétereket alkalmaz-
tuk. Az optimálási eljárás célfüggvényeként az első elgondolásnál az f(xi) = ∆L(xi) = |L(xi)-L0| 
kifejezést, míg a másik esetben az f(xi) = PMV(xi) függvényt választottuk. Vagyis előbbinél a 
megkívánt L0 = 30 h-1 légcsereszámtól való eltérést, utóbbinál a komfort paramétert szerepeltet-
tük célfüggvényként. Mindkét elgondolásnál a középső ablakok nyílásszögei (x1, x2, x3, x4,) ké-
pezték az optimálás változóit (lásd 4. ábrát), melyeket 0-90° között automatikusan változtatva 
kerestük a legjobb (optimális) megoldást. (Optimális esetben f(xi)→ min.) Vizsgálataink jelen 
szakaszában az alsó ablaksorok rögzített állásban voltak (zárva, vagy 45°-ban nyitva). 

 

4. ábra: Az optimálás változói 

A szellőzés optimálásához az 5. ábrán vázolt folyamat került kidolgozásra. Ez igényli mind az 
optimáló eljárás, mind a CFD programrendszer speciális felkészítését az együttes munkára.  

 

 

5. ábra: Az optimálás és a CFD szimuláció összekapcsolásának elvi sémája 

CFD számítás eredményét optimáló 
program 

stop 
 

automatizált CFD szimuláció 

célfüggvény érték 
meghatározása, tárolása 

optimáló algoritmus (mini-
mumkeresés) a változók érté-
kének variálása előre kidolgo-

zott stratégia szerint 

NEM 

IGEN 

Előkészítés: 
geometria áttervezése (a 
tervezési változók alapján) 
és hálógenerálás (GAMBIT) 

Számítás: 
numerikus szimuláció, számí-
tott fizikai mennyiségek érté-
keinek exportálása (FLUENT) 

célfüggvény 
minimum? 

stop 

változók kezdeti értékének megadása 
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Az optimálás önmagában a tervezési változók és a célfüggvény között meglévő összefüggésre 
alapozva, azt felhasználva keresi a változók azon szerencsés kombinációját, melyre a célfügg-
vény minimális értékű. Az optimálás során a CFD szimuláció gondoskodik arról, hogy meghatá-
rozott diszkrét változók esetére kiszámítja a célfüggvény értékét. Ahány konkrét számítás, annyi 
diszkrét pontbeli értéke lesz ismert a függvénynek. Az optimálás során eme diszkrét értékek kö-
zül történik a minimum kiválasztása, és kerül meghatározásra a változók ideális értéke. A cél-
függvény minimum megkereséséhez számos variáció lefuttatása és kiszámítása szükséges. Ezen 
eljárás automatizálásának megoldása komoly feladatot jelentett.  
Az eljárás alapja egy keretprogram (lásd 5. ábra bal oldali blokk), mely tartalmazza a CFD szi-
muláció előkészítő és végrehajtási fázisaira vonatkozó utasításokat, lehetővé téve - az optimálás 
során - a numerikus szimulációk teljesen automatikus meghívását és végrehajtását. Ez után gon-
doskodni kell a CFD szimulációval kapott eredmények fogadásáról és feldolgozásáról, majd a 
célfüggvény értékének kiszámításáról. A programnak szerves része kell legyen az optimáló algo-
ritmus, mely a kiszámított célfüggvény értékekből meghatározza a minimumot. Az eljárás másik 
fő része a CFD szoftver (5. ábra jobb oldali blokk), amely a változók értékeinek felhasználásával 
elvégzi a numerikus szimulációt, amelynek eredményéből a célfüggvény értékét a főprogram 
számítja és közli az optimáló programmal. A CFD szoftvert alkalmassá kell tenni a főprogram 
által variált változók fogadására és automatizált kezelésére. Ennek fő nehézsége akkor van, ha ez 
a számítási háló változtatásának igényét is magával hozza, mint a mi esetünkben is, amikor a vál-
tozók geometriai paraméterek.  

3.4.1. A csarnok modell áramlástani numerikus szimulációjának automatizá-
lása az optimálási eljáráshoz 
A 5. ábra szerint szükség van az optimáláshoz az ablakszögek változtatása miatt a számítási háló 
automatikus generálására. Az ablakszögek változásakor ugyanis a változó geometriához minden-
kor új háló készítése szükséges. A hálónak olyannak kell lennie, hogy a térfogatelemek alakja ne 
legyen túlzottan deformált, mert az a numerikus szimulációnál hibás számítást eredményezhet. A 
billenőablakok zárásközeli állapotában az ablakkeret oldaléle és az ablakszárny oldaléle közötti 
kicsiny szög miatt az ottani tér hálózásakor az említett feltétel betartása automatikus hálózással 
nem lehetséges. Ennek a problémának a kiküszöbölésére a valósághoz képest az ablakok környe-
zetében változtatást hajtottunk végre. Kidolgoztunk egy eljárást, amely az ablakok melletti sík 
falfelület helyett, az ablakokkal azonos mértékben ferdülő falfelületet hoz létre. Ezzel a hálózási 
probléma megszűnt. Ez a geometriai változtatás az egész geometriához képest igen kicsiny, a 
beavatkozás alapvetően nem jelentősebb, mint a modell egyszerűsítésekor a csarnok belső geo-
metriai terére alkalmazott elhanyagolások. A modell ilyenképpen való módosításának a légcseré-
re és az épületben kialakuló termikus és áramlási viszonyokra gyakorolt hatását megvizsgáltuk és 
alig kimutatható különbséget tapasztaltunk. A légcsereszámok és komfort paraméterek vonatko-
zásában megmutatkozó csekély számbeli eltérés az optimálás tekintetében még kevésbé jelentős, 
hisz ott nem az abszolút érték, hanem a változás iránya és a minimum elérése a döntő, ami már a 
fal kialakításától független. A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a módosított modell al-
kalmas a csarnok szellőzésének modellezésére, az optimális ablakszög kiszámítására szolgáló 
optimáló eljárásba való beépítésre. 

3.4.2. Az optimálást szervező és végrehajtó program felépítése, az optimá-
lás gyakorlati kivitelezése 
Az optimálás véghezviteléhez egyetlen futtatható (*.exe) fájlba kellett befordítani a kifejlesztett 
FORTRAN nyelven megírt és több szubrutinra széttagolt forrásprogramot. Az optimálás lefutta-
tásához elegendő csak ezt az egy (opti.exe) fájt elindítani, a többi feladatot a benne kódolt paran-
csok végzik. Az optimáló program az 5. ábra kapcsán ismertetett eljáráson alapszik. Az alkalma-
zott optimáló módszer a Dynamic-Q [H4], melyet terjedelmi korlátok miatt nem részletezünk. 

Az optimálás több szubrutin összehangolt, egymás utáni futásán alapszik. Az optimálás elindítá-
sakor a globális paraméterek beállítása és kezdeti érték adása történik meg. A CFD számítás 
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meghívásakor ezek átadásra kerülnek. A CFD szimuláció lefuttatását követően a kapott eredmé-
nyek optimáló programon belüli feldolgozása után kiszámításra kerül a célfüggvény értéke. A 
program a gradiens módszer alkalmazásával határozza meg a következő főciklusra lépés előtt a 
változók új értékét (vagyis az x1…x4 –et, mint az ablakok nyílásszögeit), mely várhatóan a cél-
függvény minimumához vezet. Ehhez a változók célfüggvényre gyakorolt hatását külön-külön 
vizsgáljuk meg. Ez 4 alciklust jelent a változók számának megfelelően. Ennek segítségével kap-
hatjuk meg a célfüggvény gradiensét, s kerülnek kijelölésre a következő főciklusban alkalmazan-
dó változók értékei. Ezek után a fő és alciklusok egymás utáni ciklikus végrehajtása mindaddig 
tart, amíg az optimáló program el nem éri a célfüggvény minimumát. 

3.4.3. A konkrét optimálások és azok tapasztalatai 
Az ismertetett optimálási eljárás alkalmazásával egy globális és egy lokális célfüggvényre vonat-
kozóan végeztük el a csarnok szellőzésének optimálását több esetben is. A két eltérő célfügg-
vényre azonos kiindulási feltételek mellett külön-külön lefuttatott optimálásokat összehasonlítot-
tuk. Az eredményeket kiértékeltük, sokrétűen elemeztük. Az optimálással kapott eredmények 
illusztrálására diagramok segítségével bemutatjuk a légcsereszám és az ablak nyílásszögek válto-
zását az optimálási ciklusok számának növekedtével (6. és 7. ábra). A vizsgált példában az opti-
mális érték a 11. ciklusban adódott. 
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7. ábra: Az ablakszögek változása az al- és 
főciklusokban 
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4. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

A 3.1. és a 3.3. pontban leírt kutatásokhoz tartozó tézisek: 

I. A CFD szoftver alkalmassá tétele alumínium kohócsarnok természetes szellőzésének számí-

tására, azaz adott szellőzőablak-állások esetén a mindenkori környezeti szélsebesség, szél-

profil és szélirány, illetve léghőmérséklet esetén a kohócsarnokban és annak környezetében 

az áramlási- és hőmérsékletviszonyok finomstruktúrájának meghatározására, majd abból 

különböző lokális és globális szellőzési jellemzők meghatározására.  

I.1.  Első lépésben a csarnok háromdimenziós modelljét kellett megalkotni. Ezt a GAMBIT 
testgeneráló és hálózó szoftver segítségével lehetett elvégezni. A csarnok felépítését mo-
dellalkotási szempontok szerint megvizsgálva, a csarnok döntő része mind építészetileg, 
mind a berendezések szempontjából periodicitást mutat. Ezen tény felismeréséből adódó-
an a periodicitást kihasználva került megrajzolásra a vizsgált kohócsarnok egy jellegzetes 
háromdimenziós szelvénye és az azt határoló környezet, így ezáltal minimalizálva a szá-
mítási háló elemszámát.  

I.2. Ezt követően a FLUENT megoldó moduljának alkalmazásával sikerült a csarnokszellőzés 
modelljét elkészíteni és a fizikai skalár- (pl. hőmérséklet, nyomás) és vektormezőket (pl. 
sebesség) meghatározni. A FLUENT által szolgáltatott eredmények helyszíni mérésekkel 
és szélcsatorna modell vizsgálatokkal kerültek összevetésre. Ennek köszönhetően lehető-
vé vált a legmegfelelőbb beállítások kiválasztása, valamint a kezdeti és peremfeltételek 
megfogalmazása.  

I.3. A számítógépi modellre különböző hálófelosztásokat illesztve érzékenység-vizsgálatra 
került sor. Ennek alapján megállapítást nyert, hogy az indulásnál kiválasztott hálósűrűség 
megfelelő, a megoldás a háló további sűrítésére érzéketlen.  

I.4.  A számolt jellemzők jó egyezést mutattak a mért értékekkel, ezáltal igazolást nyert a kivá-
lasztott modell helyessége. A FLUENT által kiszámolt mező-adatrendszerből nyert ered-
ményekből kiindulva – a kialakított számítási algoritmus segítségével – meghatározhatóvá 
vált az aktuális légcsereszám. Igazolódott továbbá, hogy a kidolgozott eljárással kijelölhe-
tők a csarnok azon zónái, ahol a szellőzés hatására a felverődött por ülepedése gátolva 
van.. 

I.5. A kidolgozott számítógépi modell felhasználásával a csarnokszellőzésre ható tényezők 
szisztematikus vizsgálatára került sor (szélsebesség, szélirány, szélprofil, léghőmérséklet). 
Megállapítást nyert, hogy a szellőzés meghatározó paramétere a szélsebesség nagysága. A 
széliránynak és a szélprofilnak a hatása csak a sebesség egy meghatározott értékén túl je-
lentkezik, ami a sebesség nagyságával egyenes arányban növekszik. A környezeti hőmér-
sékletnek gyakorlatilag nincs hatása a légcsereszámra. 
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A 3.4. pontban leírt kutatásokhoz tartozó tézisek: 

II. A kohócsarnok természetes szellőzésének szabályozása az ablakok dőlésszögének állításával 

lehetséges. Kidolgozásra került egy olyan eljárás és a hozzá tartozó számítógépi kód, amely 

optimálási technikával keresi meg az adott időjárási viszonyok esetén a lehető legjobb szel-

lőzést biztosító ablakállásokat. Ehhez az I. tézisben ismertetett CFD technika használható. 

II.1. Összeállításra került egy eljárás az I.1. és I.2. tézisek szerinti numerikus szimuláció és a 
Dynamic-Q optimáló eljárás összekapcsolására és közös kezelésére. Az eljárás elve alap-
ján elkészült a számítógépi kód is, amely interfész (összekötő) programként automatiku-
san teremti meg a kapcsolatot a FLUENT és a Dynamic-Q programok között. Ezen össze-
kapcsolási módszer (eljárás és kód) általánosítható, más optimálási feladatok megoldása-
kor és más jellegű célfüggvények esetén is alkalmazható, amikor a CFD kód és a 
Dynamic-Q programok együttműködése szükséges. 

II.2. A GAMBIT program felhasználásával kidolgozásra került egy új eljárás, mely az ablakok 
nyílásszögének változtatásakor gondoskodik az automatikus hálógenerálásról. Az automa-
tikus hálógenerálás során esetleg adódó hibás cellák elkerülése érdekében az ablakokat 
tartalmazó oldalfalelemek módosítására került sor. Elemző vizsgálatok azt mutatták, hogy 
e változtatásnak a szellőzésre gyakorolt hatása elhanyagolható, viszont az automatikus há-
lózást számítástechnikailag igen megbízhatóvá teszi. 

II.3. A szellőzés optimálására a két egymástól különböző célfüggvény alkalmazásával került 
sor. Az egyik az L légcsereszám, a másik a PMV komfort paraméter. Az első egy globális 
jellemző, a második pedig egy helyi, ami a hőforrást jelentő kádak közti folyosókon van 
értelmezve. Ez olyan számítási algoritmusok és a hozzájuk tartozó számítógépi kódok ki-
dolgozását igényelte, amelyek a FLUENT program szolgáltatta adatrendszerből előállítják 
a mindenkori célfüggvény értékét, és ennek minimumát a Dynamic-Q segítségével keresik 
meg.  

 
 
Az I. tézisben összefoglalt eredmények a [1]÷[9] sorszámú, a II. tézisben összefoglalt eredmények 
pedig a [10]÷[18] sorszámú közleményekben kerültek közzétételre. 
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5. AZ EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA, TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHE-
TŐSÉGEK 

A fentiek alapján összefoglalóan elmondható, hogy eredményesen alkalmazható a CFD szimulá-
ció és a matematikai optimálás az ipari üzemcsarnokok szellőzésének szabályozására. A bemuta-
tott globális és lokális jellemzőkre történő optimálás jól működik, az eljárás relatív kevés lépés-
ben megtalálja az optimumot. Sajnálatos, hogy az adott konkrét csarnok esetén a számítási ered-
mények azt mutatták, hogy a csarnokban az ablakok állításával a komfortérzetet döntően javító 
természetes szellőzés nem állítható be. Az optimálás a szellőzés javítását átfújás, kereszthuzat 
nélkül nem képes megoldani. Eközben a komfortparaméter legjobb értéke is nagyon magas, a 
dolgozók munkahelyüket komforttalannak érzik. 
Mind az optimálással, mind az azt megelőző vizsgálatainkkal kapott eredmények igazolták, hogy 
a konkrét csarnok szellőzését a szellőző rendszer nem megfelelő kialakítása miatt – csupán az 
ablakok nyitásával - még kedvező időjárási körülmények mellett sem lehet az elvárt munkaegész-
ségügyi illetve munkakomfortot biztosító szintre hozni.  
A kutatás további iránya egy olyan átdolgozott – de továbbra is a természetes szellőzésen alapuló 
– szellőző rendszer kialakítása lenne, ami biztosítaná a friss levegő munkaszintre történő szabá-
lyozott, direkt, lokális bevezetését. A jelen dolgozatban bemutatott optimálási technika segítségé-
vel pedig bizonyára sikerülne számítással megtalálni a kezdetben megfogalmazott célkitűzések-
hez igazodó optimális szellőzést.  
Az optimálási eljárás tekintetében előrelépést jelenthet a változók számának növelése (például az 
alsó ablaksor nyílásszögeivel), illetve mellékfeltételek megfogalmazás (például az átfújás tiltása). 
Az említett korlátozó tényezők miatt a vizsgált csarnok tekintetében e pótlólagos elemzéseknek 
már nem volt gyakorlati jelentősége.  
A kidolgozott eljárás – a mindenkori konkrét geometria beépítésével - alkalmas más csarnokok 
szellőzésének optimálására. Az eljárás általánosítható, alkalmas tetszőleges áramlás- és 
hőtechnikai modellel leírt folyamatok optimálására. Ezt az azóta elvégzett munkák során igazol-
tuk. 
 



TÉZISFÜZET 

 11 

6. AZ ÉRTEKEZÉS TÉMÁJÁBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS PUBLI-
KÁCIÓK 

[1] A kohócsarnok természetes szellőzésének és környezetterhelés-eloszlásának vizsgála-
ta, Kutatási jelentés, Miskolc, 2003.  

[2] A Kohócsarnok szellőzésének modellezése a FLUENT szimulációs szoftver 
segítségével, Kutatási jelentés, Miskolc-Egyetemváros, 2004. 

[3] Sz. Szabó, L. Gyulai: Numerical modelling of natural ventilation of workshops by 
using the FLUENT commercial software package, microCAD International Computer 
Science Conf. kiadványa, 2003, No. E-G. 135-140. ISBN 963 661 547 0, ISBN 963 661 
552 7 

[4] Sz. Szabó, L. Gyulai: Numerical Modelling of Natural Ventilation of Workshops, Pro-
ceedings of International Conference of Water Service Science, Brno, 2003. 42-48. ISBN 
80-214-2358-7 

[5] Sz. Szabó, F. Schifter, L. Gyulai, T. Lukács, Á. Szabó: Modelling the Natural Ventila-
tion of Smelter Potrooms, Proc. of the Conf. on Modelling Fluid Flow, Budapest, 2003, 
660-667, ISBN 963 420 77 4ö, ISBN 963, 420 7782 

[6] Szabó Sz., Gyulai L., Tolvaj B.: Üzemcsarnok szellőzés számításának és mérésének 
összehasonlítása, Gép; 2005. 8. szám. 49-54. ISSN 0016-8572 

[7] Sz. Szabó, L. Gyulai, Z. Szenczi: Investigation of dispersion of industrial dust parti-
cles around a workshop by using numerical simulations, microCAD International 
Computer Science Conf. kiadványa, 2005, No. F. 133-140. ISBN 963 661 646 9 ö, ISBN 
963 661 652 3 

[8] Gyulai L., Szabó Sz.: Környezeti viszonyok hatása üzemcsarnok természetes szel-
lőzésére, Miskolci Egyetem közleménye, Mechatronika, Anyagtudomány, Miskolc, Vol. 1, 
No. 2 (2005) pp. 83-91, ISSN 1589-827X 

[9]  Szabó Sz., Gyulai L., Szenczi Z.: Üzemcsarnokot elhagyó porszennyezés tovater-
jedésének számítógépes modellezése, Miskolci Egyetem közleménye, Mechatronika, An-
yagtudomány, Miskolc, Vol. 1, No. 2 (2005) pp. 139-148, ISSN 1589-827X 

[10] L. Gyulai, Sz.Szabó, D. J. De Kock, J. A. Snyman: Adjusting the number of air change 
of a smelter pot room by using mathematical optimization, microCAD International 
Computer Science Conf. kiadványa, 2005, No. F. 37-43. ISBN 963 661 646 9 ö, ISBN 963 
661 652 3 

[11] L. Gyulai, Sz. Szabó, D.J. De Kock, J. A. Snyman: Optimal adjustment of the number 
of air changes of a smelter pot room by using mathematical optimization, 6th World 
Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, Rio de Janeiro, 2005, CD 
Room Proceedings, No. 3931, 1-10. 

[12] L. Gyulai, Sz. Szabó, D.J. De Kock, J. A. Snyman: Optimal adjustment of the number 
of air changes of a smelter pot room by using mathematical optimization, Journal for 
Structural and Multidisciplinary Optimization (2006) 32: 409-421, Impact factor: 0.80 

[13] L. Gyulai, Sz. Szabó: Adjustment of ventilation windows of workshops by using 
mathematical optimization, Proc. of the Conf. on Modelling Fluid Flow, Budapest, 
2006, 667-674, ISBN 963 06 0361 6 

[14] L. Gyulai, Sz. Szabó, D.J. De Kock, J. A. Snyman: Adjustment of ventilation windows 
for optimal number of air changes of a smelter pot room using mathematical optimi-
zation, Hungarian Combustion Meeting (HCM), 2006 10. 06. Szeged (poszterelőadás) 

[15] L. Gyulai, Sz. Szabo, D.J. De Kock, J. A. Snyman: A study of the feasibility of using 
mathematical optimisation to minimize the temperature in a smelter pot room, Jour-
nal of Building and Environment 42 (2007) 2268-2278, Impact factor: 0.56 

[16] L. Gyulai, Sz. Szabó: Numerical investigation of flow and thermal conditions of work-
shops in terms of human comfort, microCAD International Computer Science Conf. 
kiadványa, 2007, No. E. 49-54. ISBN 978-963-661-742-4 Ö, ISBN 978-963-661-746-2 



TÉZISFÜZET 

 12 

[17] L. Gyulai, Sz. Szabó, J. A. Snyman: Optimization of Ventilation of Workshops on 
Comfort Parameter, 7th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimiza-
tion, Seoul, 2007, CD Room Proceedings, No. A0196, 1-8. 

[18] L. Kalmár, L. Gyulai, Sz. Szabó: Coupling of CFD and optimization for solving ex-
hausting and ventilation problems of a workshop, Proc. of 7th conference on Power 
System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow-ES 2008, Pilsen, 2008, 53-60. ISBN 
978-80-7043-665-3 

 
 
7. HIVATKOZOTT IRODALOM 

[H1] Az Inotai Alumínium Kft. kohócsarnokában a természetes szellőztetés mérése és 
számítása, Kutatási jelentés, Miskolc – Inota, 2002 

[H2] D.C. Wilcox: Turbulence Modeling for CFD, DCW Industries, Inc., La Canada, Cali-
fornia, 2000.  

[H3] Bánhidi, L.; Kajtár, L.: Komfortelmélet, Műegyetemi kiadó, 2000.  
[H4] Snyman J.A., Hay A.M., ‘The Dynamic-Q Optimization Method: An alternative to 

SQP?’, Computers and Mathematics with Application, 44(14), pp. 1589-1598, 2002. 


