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A Millenniumi Városközpont 

 
 
A Millenniumi Városközpont létesítésével kapcsolatban felvetődött az aggály, 

hogy a Duna partján húzódó, nagyméretű épületek csökkentik a Ferencváros közeli 
részeinek szellőzését, ezáltal növekszik a közlekedésből származó légszennyezettség. 

A vizsgálat célja a környező területek és a Millenniumi Városközpont új épületek 
hatására bekövetkező légszennyezettség-változásának meghatározása volt. 

 
 

 
 
 

- 1:500-as modell lépték alkalmazása 
- Rács és érdességi elemek alkalmazása az atmoszférikus határréteg szimulálásához 
- 200 épület részletgazdag, fából készült modellje 
- A Duna vízszintjének figyelembevétele 
- A forgalom szimulációja a fő utakon és a hidakon összesen 2 km-nek megfelelő 
 vonalforrással 
- Egységjármű kibocsátás alkalmazása a forgalmi szerkezet figyelembevételére 
- 5 jellemző szélirány vizsgálata 
- 16 + 8 mérőhely alkalmazása 
- Homokeróziós módszer felhasználása az átszellőzés vizsgálatára 
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A Mamut II. bevásárlóközpont 

 
 
A Mamut II. bevásárlóközpont építésével párhuzamosan megkezdődött az 

építendő Millenáris Park területének rendezése. Az építkezések eredményeként 
forgalomnövekedés és a forgalmi rend változása volt várható. A légszennyezettség 
változását ennél is nagyobb mértékben változtatta az építendő létesítmények 
széljárásra gyakorolt hatása.  

Munkánk lényege a hatások előrejelzése, a várható koncentráció értékek 
megadása volt. 

 
 

 
 
 
- 1:500-as modell lépték alkalmazása, 1 km-es átmérőjű modellezett terület 
- Fából készült alkotóelemek 
- A nemzetközi gyakorlatnál részletesebb modell-kidolgozás (épületek, növényzet) 
- Rács és érdességi elemek alkalmazása az atmoszférikus határréteg szimulálásához 
- 4 szélirány és 2 szélsebesség vizsgálata 
- Metán nyomgáz alkalmazása vonalforrásokkal 
- 8 mérési pont 
- Lángionizációs mérés a fejmagasságnak megfelelő magasságban 
- Az eredmények súlyozása a szélirányok éves gyakorisági értékeivel 
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A Dubai FIOBCo épület 

 
 
A sátortetős, könnyűszerkezetű épületek esetében a szerkezetre ható erők 

jelentős tényezője a szélerő. Ennek jellemző értékeire vonatkozóan nagyon szűkös 
mértékben áll rendelkezésre irodalom, és a felhasználandó értékek nagyban függnek 
a szerkezet beépítési környezetétől. A szabványokra épülő tervezés eredménye sok 
esetben indokolatlanul túlméretezett és drága szerkezetek építése. 

A munka célja a konkrét építményre várhatóan ható szélterhelések 
meghatározása. 

 
 

 
 
 

- 1:300-as modell lépték 
- Légmentesen zárt kombinált plexi és fa modell 
- Mérés 200 pontban 
- 6 szélirány vizsgálata 
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A Dallasi Repülőtér 4-es terminálja 

 
 
A Dallasi Repülőtér épülő 4-es terminálja a tervek szerint tartalmazott egy 

nagyméretű sátortetőt. A sátortető és a tartóelemek szilárdsága szempontjából 
különösen nagy szerepe van a szélerők ismeretének. Mivel azonban a sátortető két 
épület között húzódik, ezért a rá ható szélterhelés meghatározása pusztán az eddigi 
tapasztalatok alapján nem volt lehetséges. 

A munka célja a nyomásmegoszlások és így a szélterhelések meghatározása volt. 
 
 
 

 
 
 
 

- 1:200-as modell lépték 
- Melegen megmunkált 2 mm vastag plexi lemez a sátortető modellezéséhez 
- 6 kitüntetett szélirány vizsgálata 
- Olajköd, lézersík és speciális kamera alkalmazása az áramkép vizsgálatához 
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A Las Vegas-i szabadtéri színpad 

 
 
A Las Vegas-i szabadtéri színpad sátortetejénél átlagon felüli jelentőséget nyert a 

tetőre ható szélerő, mivel az építmény gyakran viharos szélnek kitett térségben 
található. A szélterhelés tapasztalatok alapján történő előrejelzését nehezítette, hogy 
a sátortetős rész egy téglaépítésű színpadszerkezethez csatlakozik, mely jelentősen 
befolyásolja az áramlási viszonyokat. 

A vizsgálat célja a sátortetőre ható szélerő feltérképezése volt. 
 
 

 
 
 

- 1:80-as modell lépték 
- Külön modell a külső és a belső nyomásmegoszlás mérésére 
- 2 mm vastag üvegszál erősítésű műgyanta modell 
- A földbe süllyesztett nézőtér modellezése 
- Oldalanként 60 mérési pont 
 
 

 45
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A Portsmouth-i nTelos Pavilon 
 

 
A Portsmouth-i Harbor Center szabadtéri színpad vizsgálata az építendő 

komplexum tengerhez való közelsége miatt volt különösen érdekes. A más épületek 
közelében épített sátortetőkhöz képest ebben az esetben viszonylag állandó, kevéssé 
ingadozó szélhatással kellett számolni. 

A vizsgálat célja a sátortetőre ható szélerő feltérképezése volt. 
 
 

 
 
 

- 1:150-es modell lépték, 300 m-es terület modellezése 
- Az apály/dagály jelenség figyelembevételével két tengerszintmagasság modellezése 
- Sátortető változatok vizsgálata 
- 6 jellemző szélirány figyelembe vétele 
- Szendvicsszerkezetű modell, így a beépített mérőpontokkal a külső és a belső 
nyomásmegoszlás mérése egyidejűleg lehetséges 
- 2x48 nyomásmérési pont 
- 400 Hz-es mintavétel 20 másodperces időtartamokban 
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Az Esseni Jégstadion 

 
 
Az Esseni Jégstadion sátortetejének geometriája viszonylag egyszerű, mérete 

azonban átlagon felüli. A szélerő vizsgálat szempontjából külön érdekességet 
jelentett a három csúcspont egymásra hatása, mely a szimmetrikus szerkezet 
ellenére aszimmetrikus nyomáseloszlásokat eredményezett. 

A vizsgálat célja a sátortetőre ható szélerő feltérképezése volt. 
 
 

 
 
 

- 1:60-as modell lépték 
- Üvegszálas műanyag szerkezet 
- 60 mérőpont 
- A nyomásmérők különböző beépíthetősége a külső és a belső nyomáseloszlások 
méréséhez 
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A Budapest Sportaréna 

 
 
A Budapest Sportaréna nagyméretű külső felülete szilárdsági szempontból 

kritikus tényező a szél jelentette terhelés vonatkozásában. Fontos a szél szerepe 
azonban az épület szellőzőrendszerének működése és a létesítményt körülvevő 
objektumainak szélkomfortja is. 

A munka célja ennek megfelelően az épület körül várható áramlási viszonyok 
feltérképezése. 

 
 

 
 
 

- Turbulenciagenerátor alkalmazása a vízszintes éleken 
- 120 nyomáskivezetés 
- Adatgyűjtés 200 Hz-cel 10 másodperces időszakokon 
- Homokeróziós módszer használata 
- Olajköd és lézersík alkalmazása az áramkép megjelenítéséhez 
- Speciális kamera a rögzítéshez 
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Tűz terjedése a Budapest Sportarénában 

 
 
A nagy befogadóképességű közösségi épületek tűzvédelme a nagyszámú érintett 

miatt kiemelten fontos terület. A megelőzésen túl előírások szabályozzák az esetleg 
kialakuló tűz esetére teljesítendő paramétereket, például a füstelszívó berendezés 
szükséges teljesítményét. A feláramló füstgáznak nem szabad az evakuációs időnél 
hamarabb elérnie a nézőteret, de fontos szempont az is, hogy a tetőszerkezetet érő 
hőterhelés nem gyengíti-e kritikus mértékben az épületet. A Budapest 
Sportcsarnokot megsemmisítő tűzeset különösen ráirányította a figyelmet a terület 
fontosságára.  

Vizsgálatunk célja a Budapest Sportaréna füstelszívó berendezésének 
hatékonyságvizsgálata volt. 

 
 
 

 
 
 
 
- 2 és 3 dimenziós szimulációs modell egyidejű alkalmazása 
- A tűz modellezése hő és szénmonoxid forrásként 
- Állandó határfelület terjedési sebesség 
- Térben és időben állandó tűzintenzitás 
- Négyzetesen növekvő forrástag 
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A Budapest Sportaréna szellőzőrendszere 

 
 
Egy nagy befogadóképességű sportlétesítmény szellőzésének a tervezésekor a 

nagyszámú néző termelte hő és a sport által megkövetelt feltételek kettős 
kihívásának kell megfelelni. Egy jégtánc versenyen például a jég felett másfél 
méterrel nem lehet hűvösebb a levegő 18 ºC-nál, ugyanakkor az asztalitenisz 
versenyeken nem szabad az előírt légsebességet túllépni. 

A vizsgálat során a Budapest Sportaréna tervezett szellőzőrendszerét 
szimuláltuk, és ellenőriztük a szellőző befúvók elhelyezésére és a szabályozható 
befúvók beépítésére vonatkozó módosítások hatását. 

 
 
 

 
 
 
 
- A teljes tér részletes modellezése 
- A hőmérséklet és huzat követelmények ellenőrzése 
- A tervezett konstrukciós átalakítások értékelése 
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Operaház 

 
 
Szellőzés szempontjából az ember komfortérzete alapvetően az áramlás 

viszonyaitól, a levegő hőmérsékletétől és nedvességtartalmától és a sugárzó hőtől 
függ. Az Áramlástan Tanszék a Fluent szoftver segítségével numerikus 
szimulációval ezeket a tényezőket vizsgálta a Magyar Állami Operaházban. Az 
eredmények segítségével a szellőzőrendszer egy esetleges rekonstrukciója esetén 
pontosan meghatározható, hogy hol szükségesek további friss levegő bevezetési 
helyek. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- A teljes beltér geometriájának modellezése 
- A levegő bevezetések és elszívások teljeskörű szimulációja 
- Az áramkép és a hőmegoszlás vizsgálata különböző elszívási szcenárióknál 
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A Nemzeti Filharmonikusok koncertterme 

 
 
A nagy befogadóképességű közösségi terek, például színházak vagy 

koncerttermek szellőzésének a kialakításakor nagy műszaki kihívást jelent a 
teremben tartózkodó emberek és a megvilágítás rendszerint nagy teljesítményű 
elemei által termelt hő elvezetés és a zaj- és huzatmentes szellőztetés igényének 
kettős problémája. 

Munkánk során a Nemzeti Filharmonikusok épülő koncerttermében végeztük el 
az áramlás szimulációját. Vizsgáltuk a szellőzőrendszert és a szellőző levegő 
mennyiségének hatását a valós komfortérzetre, az elszívó és légbefúvó pontok 
optimális elhelyezése meghatározásának céljából, különös tekintettel a lámpák által 
termelt hő minél rövidebb úton történő elvezetésének megoldására.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- A több emeletes nézőtér részletes modellezése 
- A nézők és a világítás keltette hőtermelés és az azáltal létrejövő természetes 
légáramlás szimulációja 
- A tervezett szellőzőrendszer működésének tesztelése 
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Bank irodaház aulája 

 
 
A nagyméretű belső terek, például aulák, átriumok légáramlási viszonyai 

fokozott figyelmet érdemelnek, amennyiben az adott térben tartósan emberek 
tartózkodnak. A probléma műszaki komplexitását tovább növeli, ha a tér határoló 
falai üvegből készültek, ekkor ugyanis a sugárzásos hőátvitel további jelentős 
szempontot jelent a tervezésnél. 

Munkánkban egy több emeletes, üvegből készült, egy légterű, irodaépületnek is 
használt aula 3 dimenziós belső áramlását vizsgáltuk számítógépes szimulációval, 
hogy az átriumra nyitott szintek komfortját meghatározzuk. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

- A légtér komfortjának vizsgálata 
- A légfüggöny szükségességének számítása 
- A hideg sugárzás hatásának feltérképezése 
- Az automatikus kapuk okozta hővesztesség számítása 
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Irodák szellőzőrendszere 

 
 
Az irodák klimatizálásának tervezése számos áramlástani vonatkozású kérdést 

vet fel. A szellőzőrendszer teljesítményén túl fontos szempont a befúvó szerkezetek 
szükséges száma, megfelelő mérete, elhelyezése és a befúvás iránya. Ezen kérdések 
szakszerű megválaszolása révén biztosítani lehet a helységben dolgozók huzat- és 
hőkomfortját, és el lehet kerülni, hogy a befújt levegő hidraulikai rövidzárakon 
keresztül „dolga végezetlenül” távozzon a légtérből. 

A szellőzőrendszer tervezésének támogatására 3 dimenziós numerikus 
szimulációt készítünk, melyen pontosan nyomon követhető az egyes konfigurációk 
által létrehozott áramlás. 

 
 
 

 
 
 

- A bevezetett levegő útjának megjelenítése a levegő részek tartózkodási idejének 
figyelembe vételével 
- Különböző konfigurációk tesztelése a megfelelő levegőbefúvás kialakítására (levegő 
sebessége és iránya, fúvókák mérete, száma és elhelyezkedése) 
- Bonyolult belterek nehezen áttekinthető légáramlási viszonyainak pontos 
modellezése 
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Üzemcsarnok szellőzőrendszere 

 
 
Ipari csarnokok szellőzőrendszereivel szemben sok esetben a gyártástechnológia 

szempontjából fokozott elvárást támasztanak. A csarnokok levegőjének hőterhelése 
a benne működő berendezésekből származóan rendszerint nagy, a munkavállalók 
komfortján túl sok esetben a technológia által támasztott járulékos 
követelményeknek is meg kell felelni (például a termelési tevékenység jellegéből 
adódó szigorú hőmérséklet vagy huzat paraméterek betartásának). 

A szóban forgó ipari csarnokban a technológiából adódóan 3 MW hőteljesítmény 
jut a légtérbe. A gépek környezetében korlátozni kell a huzatot, mivel az rontaná a 
termék minőségét. A szellőzőrendszer tervezésének támogatására 3 dimenziós 
numerikus szimulációt készítünk, melyen pontosan nyomon követhető az egyes 
konfigurációk által létrehozott áramlás. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

- Nagy hőterhelés szimulációja 
- Huzat keletkezésének vizsgálata 
- A hőmérséklet eloszlás meghatározása a munkakörnyezet komfortjának 
vizsgálatához 
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Az M8-as autópálya hídja 

 
 
Az M8-as autópálya számára építendő híd az adott szerkezetű hidak közül a 

világon a legnagyobb. Ez a tény fokozottan ráirányította a figyelmet a hidaknál 
egyébként is kiemelkedően fontos kérdésre, hogy a szélterhelés hatása milyen 
eredménnyel járhat az adott beépítési környezet figyelembevételével. 

A munka célja a hídra ható szélerő és nyomaték, valamint a lengéseket okozó 
periodikus áramlási struktúrák feltérképezése volt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- 1:70-es modelléptékű szekciómodell 
- Alumínium alapszerkezet, részletes kidolgozás 
- Large-Eddy módszer alkalmazása a numerikus szimulációnál 
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Pannon GSM adótornyok 

 
 
A rádiótelefon adótornyok építése alapvetően típusmodellek alapján történik. A 

szerkezetek kritikus terhelése magasságuk miatt a rájuk ható szélerőből származik. 
A típusmodelleket szabványos számítási eljárások alapján méretezik, melyek 
azonban csak igen nagy vonalakban tartalmazzák az útmutatásokat. 

A vizsgálat célja az volt, hogy meghatározza a konkrét típusmodell áramlástani 
ellenállását, vagyis a szélterhelésből a toronyra ható erőt. 

 
 

 
 
 

- 1:6-os modell lépték 
- Előkísérletek a Reynolds hatás felmérésére 
- 2 dimenziós áramlás biztosítása 
- A mérés összehasonlítása a hagyományos, szabvány alapú számítással 
- 500 Hz-es erő mintavételezés 
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Füstgázelszívás 

 
 
A konverteres acélgyártás során nagy mennyiségű forró nyersvasat öntenek 

szintén nagy mennyiségű hulladék acélra. A folyamat szennyezőket tartalmazó forró 
füstgáz intenzív kiáramlásával jár, melynek elszívása a beépítési környezet 
szűkössége következtében komoly műszaki kihívást jelent. A feladatot nehezíti, hogy 
a terhelés impulzusszerűen lép fel, és nagyságrendileg különbözik a folyamatos 
igénybevételtől. 

A munka során feladatunk az elszívó ernyő és az elszívás optimalizálása volt a 
kialakuló áramlás labormérésekkel és numerikus szimulációval történő 
feltérképezésén keresztül. 

 
 
 
 

 
 
 
 
- Validálás kisminta kísérletekkel 
- Sűrűségkülönbség okozta természetes konvekció figyelembe vétele 
- Az elszívás hatásfokának számszerű meghatározása a berendezés 
 paramétereinek figyelembe vételével 
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Hőkezelő kemence 

 
 
Alumínium hengerek hőkezelésénél az átkristályosodáshoz szükséges 

hőmérséklet megközelíti az anyag olvadáspontját, ezért a felület megolvadásának 
elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani az egyenletes hőbevitelre. 
Ehhez a melegítési folyamat végén lassú hőközlést kell megvalósítani, minél 
egyenletesebb hőeloszlással. 

A vizsgálat célja a hőkezelő áramlásának optimalizálás volt a legmegfelelőbb 
fúvókakialakítás megkeresésével. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Turbulens áramlás hőátadásának számítása 
- Időfüggő hővezetési és hőátadási feladat 
- A hőkezelt test hőmérsékletének időbeli változásának vizsgálata 

 modellkísérlettel validálva 
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Gyógyszeripari fermentor 

 
 
A gyógyszeripari fermentor feladata a baktériumtenyészet fejlődésének 

elősegítése tápanyag és oxigén bejutattásával és elkeverésével. A folyamat 
szempontjából kritikus a kellő mennyiségű levegő bejuttatása anélkül, hogy a 
baktériumokra káros mértékű csúsztatófeszültség jönne létre az elegyben.  

Vizsgálatunk célja az oxigénellátás szempontjából kritikus helyek feltárása, és a 
levegőbevezetés hatékonysági optimalizálása volt. 

 
 
 
 

 
 
 
 
- 2 fázisú áramlás 
- 2 és 3 dimenziós szimulációs modell egyidejű alkalmazása 
- A mozgó keverőelemek bevonása a modellbe 
- A mechanikai igénybevétel számítása 
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Fürdő medencék 

 
 
Fürdőmedencék tervezésekor az egyik legfontosabb cél a vízminőség biztosítása 

üzemelés közben. A vízminőség szempontjából a szabad aktív klór koncentrációja, a 
víz hőmérséklete és tartózkodási ideje a legfontosabb számszerűsíthető 
paraméterek. Numerikus szimuláció segítségével vizsgálható a medence áramképe, 
így felfedhetők a kedvezőtlen holtterek, és meghatározható a vízminőségi 
paraméterek térbeli megoszlása.  

Vizsgálatunk célja a tervezési vagy áttervezési folyamat támogatása a 
konstrukciós változatokra érvényes áramlás jellemzőinek meghatározásával. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Látványelemek biztonságtechnikai ellenőrzése (kritikus sebességek, 
 vízsugarakról a fürdőzőkre átadódó erő) 

- Függőleges és vízszintes örvények kimutatása 
- Szűrőkben lejátszódó folyamatok vizsgálata 
- Csarnokok szellőzése, klimatizálása (páramentesítés, vízfelszín feletti 

 páratartalom szabályozása, szellőző rendszer energetikai optimalizálása) 
- Uszodaépületek szélterhelésének és szélkomfortjának vizsgálata 
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Személyautó kipufogórendszer 

 
 
Egy személygépkocsi kipufogórendszerében elhelyezett szabályozott 

katalizátorban hőtermelő katalitikus folyamat zajlik. A termelődő hő az átáramlás 
sebességétől erősen függ. A túlzott felmelegedés károsíthatja a katalizátort, ezért az 
élettartam szempontjából fontos az egyenletes hőterhelés, vagyis az egyenletes 
átáramlás. A számítást nehezíti, hogy a szűk helyre beépített egység amorf görbe 
csövekből áll, a katalizátor test pedig iránytól függő porozitású anyag. 

A számítás célja a sebességeloszlás és a hőterhelés meghatározása volt.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- A CAD modell közvetlen alkalmazása 
- Megközelítőleg anizotrop porózus zóna 
- Összenyomható közeg 
- Helyileg transszonikus áramlás 
- A számítás validálása rendelkezésre álló mérési eredményekkel 
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Üzemanyag szivattyú 

 
 
Évente több millió darab oldalcsatornás üzemanyagszivattyút építenek be 

személyautókba. Ezeknek az alkatrészeknek a megfelelő működése a járművek 
üzeme szempontjából kulcsfontosságú, az általuk felvett villamos teljesítmény a 
jármű elektromos hálózatának egyik irányadó terhelése. Ennek ellenére pontos 
viselkedésükről kevés elméleti ismeret áll rendelkezésre. Továbbfejlesztésükhöz 
azonban már szükséges lenne a kifejezetten alacsony hatásfokuk okainak 
megértése, a változtatások elméleti hátterének megteremtése. 

A számítógépes szimuláció célja a szivattyúban kialakuló áramkép vizsgálata és 
módosító javaslatok kidolgozása volt.  

 
 
 

 
 
 
- A működés elméletének meghatározása 
- Geometriai modellezés 
- Numerikus szimuláció a kavitáció figyelembevételével 
- Ellenőrzés kísérleti úton 
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Áramlások láthatóvá tétele 
 
 
 

 
Az áramlás láthatóvátételi vizsgálatok a vizsgálandó áramlási jelenség 

szemléltetésére, pl. az áramlás előzetes kvalitatív jellemzésére szolgálnak. Emellett 
optikai méréstechnikai és dokumentációs eszközökkel kiegészítve az áramlás 
láthatóvátételi vizsgálatok kvantitatív jellemzést is lehetővé tesznek, úgymint 
lézersíkos koncentráció-mérés vagy sebességmező feltérképezés. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Lézersíkos és fénysíkos áramlás láthatóvátétel 
- Áramlást követő részecske: professzionális olajködgenerátor SAFEX 
- Homokeróziós vizsgálatok 
- Képrögzítés és képfeldolgozás: professzionális LaVision CCD kamera + szoftver 
- Analóg/digitális fotó + videó dokumentáció 
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Személyautó utastéri légbefúvó 
 
A személyautók utastéri légbefúvóinak a kiáramló légsugár tekintetében 

bizonyos követelményeket kell teljesíteniük: a vezető illetve utas oldali műszerfalba 
épített egységekből a kézzel állítható lamellák szélső állásánál a kiáramló levegőnek 
mind vízszintes, mind függőleges síkban az ún. EYE-ELLIPSE és H-POINT 
pozíciókat kell elérnie. Ezt az úgynevezett „air distribution” és „air path” tesztekkel 
kell a légbefúvó egységek gyártójának vagy beszállítójának bizonyítania. 

A légbefúvók áramlástani tesztjei lézersíkos ill. fénysíkos áramlás láthatóvátételi 
módszerrel készültek. 

 
 
 

 

 
 

 
- Légbefúvó egység áramlástani tesztje 
- Vertikális/horizontális légsugár-kiterjedés vizsgálat 
- Lézersíkos áramlás szemléltetés 
- Fotó/videó dokumentáció 
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Mérőszonda 
 

 
Az ultrahangos elven működő térfogatáram-mérő szonda és a porkoncentráció-

mérő szonda beépítése erőművi elektrosztatikus porleválasztó /elektrofilter/ utáni 
szekunder áramlásokkal terhelt-légcsatornába nagy körültekintést igényel, mivel a 
térfogatáram-mérő és emisszió-felügyeleti műszerekkel szemben fontos követelmény 
a mért adatok reprezentativitása. Ez azt jelenti, hogy az adott beépítési hely esetén 
a mért adatoknak meg kell egyeznie az adott teljes áramlási keresztmetszetre 
jellemző sebesség ill. porkoncentráció átlagértékekkel. 

A vizsgálat során az elektrofilter kilépő oldala és az elszívó ventilátor közötti 
légcsatornában szimuláltuk a forró füstgáz és porszemcse fázis áramlását, és az 
eredmények alapján javaslatot tettünk a reprezentativitást kielégítő 
szondapozíciókra. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Bonyolult áramlások feltérképezése 
- Átlagértékeket reprezentáló pontok kiválasztása 
- A mérőszonda helyének meghatározása 
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Kalibráció 
 
 

Az Áramlástan Tanszék Kármán Tódor Szélcsatorna Laboratóriuma korszerű 
áramlástani méréstechnikai eszközökkel rendelkezik, melyek sokrétű műszer-
kalibrációt tesznek lehetővé. A légtechnikai kalibrációs mérésekhez 4 különböző 
szélcsatorna áll rendelkezésre. Két recirkulációs rendszerű Göttingen típusú 
szélcsatorna: egy vízszintes áramú (∅d=2.6m, vmax=60m/s) és egy függőleges áramú 
(∅d=1.4m, vmax=35m/s); továbbá egy atmoszférikus határréteg /ABL/ szélcsatorna 
( 1.5×2m, vmax=22m/s) és egy NPL típusú szélcsatorna ( 0.5×0.5m, vmax=15m/s) 
található a Laboratóriumban. Mérőműszerek: OMH által hitelesített Betz-rendszerű 
mikromanométer, Prandtl-cső, hődrótos anemométer, hőgömb szonda, lézer 
Doppler anemométer. 

 
 

  
 
 

- Légsebességmérő műszerek kalibrációja (pl. kanalas, szárnykerekes, hődrót, 
 hőgömb anemométerek) 
- Mennyiségmérők kalibrációja (pl. erőművi füstgázszonda Venturi-mérője, ernyős 
 balométer, emissziómérő szonda) 
- Erőművi szűrőtestek nyomásveszteségének mérése 
- Légtechnikai rendszerek bevizsgálása: légsebesség- és térfogatáram-mérés 
- Egyéb: szélforgók szélsebesség/fordulatszám jelleggörbe felvétele, szélturbina 
 nyomatékgörbe mérése, gépjármű elakadásjelző háromszög szélcsatorna 
 vizsgálata 
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Belsőégésű motor szívórendszere 

 
 
A belsőégésű motorok szívórendszerének helyes kialakítása igen fontos a motor 

teljesítménye és károsanyag-kibocsátása szempontjából. Megfelelően kialakított 
rezonátorkamrákkal a motor szélesebb fordulatszám-tartományban képes optimális 
teljesítmény leadására változatlan fogyasztás és károsanyag-kibocsátás mellett. 

A vizsgálat célja a rezonátorkamrák, és az azokat összekötő csövek optimális 
kialakításának megállapítása volt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dinamikai vizsgálat a teljes fordulatszám-tartományon 
- Lambda (légfelesleg) tényező vizsgálata 
- Nem vagy csak igen körülményesen mérhető paraméterek vizsgálata 
- Különböző fizikai (elektromos, mechanikus, pneumatikus) rendszerelemek együttes 
 vizsgálata 
- Paraméterek érzékenységvizsgálata 
- FFT és lineáris analízis 
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Pneumatikus táplevegő-elosztó rendszer 

 
 
A táplevegő-elosztó minden olyan pneumatikus rendszer alapköve, ahol egy 

nyomásforrás (pl. egy kompresszor) lát el több, egymástól független pneumatikus 
kört. A rendszer képes arra, hogy egyes pneumatikus körök szakadása esetén 
biztosítsa a többi kör zavartalan működését. Ugyanakkor ennek az ellenkezőjére is 
képes, azaz meg tudja védeni a többi pneumatikus kört a más körökben keletkező 
esetleges túlnyomástól.  

A vizsgálat célja annak a megállapítása volt, hogy egy konstrukciós változtatás 
hatására hogyan változik a rendszer működése, és milyen egyéb módosításokra van 
szükség az eredeti viselkedés visszaállításához. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Dinamikai vizsgálat 
- Konstrukciós módosítás mellett változatlan működés fenntartása 
- Nem, vagy csak igen körülményesen mérhető paraméterek vizsgálata 
- Különböző fizikai (elektromos, mechanikus, pneumatikus) rendszerelemek együttes 
 vizsgálata 
- Paraméterek érzékenységvizsgálata 
- FFT és lineáris analízis 
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Elektronikus levegőellátó rendszer 

 
 
A levegőellátó rendszer minden pneumatikus rendszer alapköve. Feladatai közé 

tartozik a rendszer feltöltési folyamatának szabályzása, a munkaközeg szűrése, 
szárítása, a megfelelő tápnyomásszint biztosítása, a légszűrő patron adott 
időkőzönkénti regenerálása, szervizelés esetén pedig a kontrollált leeresztés. 

A vizsgálat célja az volt, hogy a prototípus által egyes üzemállapotokban 
mutatott rezonanciajelenség okait feltárjuk és megfelelő módosításokkal 
megszüntessük. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dinamikai vizsgálat 
- Rezonanciajelenségek vizsgálata FFT és lineáris analízis segítségével 
- Nem, vagy csak igen körülményesen mérhető paraméterek vizsgálata 
- Különböző fizikai (elektromos, mechanikus, pneumatikus) rendszerelemek együttes 
 vizsgálata 
- Paraméterek érzékenységvizsgálata 
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Elektropneumatikus fékszelep 

 
 
Az elektropneumatikus fékszelep pneumatikus fékrendszerrel ellátott járművek 

számára is elérhetővé teszi a személyautókon már megszokott blokkolásgátló (ABS) 
és menetstabilizátor (ESP) funkciókat. 

A vizsgálat célja annak a megállapítása volt, hogy egy konstrukciós változtatás 
hatására hogyan változik a rendszer működése, és milyen módosításokra van 
szükség, hogy a működés ne változzon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Dinamikai vizsgálat 
- Konstrukciós módosítás mellett változatlan működés fenntartása 
- Nem, vagy csak igen körülményesen mérhető paraméterek vizsgálata 
- Különböző fizikai rendszerelemek (elektromos, mechanikus, pneumatikus)  
 együttes vizsgálata 
- Paraméterek érzékenységvizsgálata 
- FFT és lineáris analízis 
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Kettős működésű fékhenger 

 
 
 
Az egyre szigorodó előírások megkövetelik, hogy a tehergépjárművek 

pneumatikus fékrendszere még az egyik kör szakadása esetén is megfelelő lassítást 
biztosítson. Ezért szükséges olyan fékmunkahengerek alkalmazása, amelyek az 
elsődleges működtető mechanizmus hibája esetén is képesek kellő mértékű 
fékhatás létrehozására. 

A vizsgálat célja a fékkamra másodlagos rendszere válaszidejének minél rövidebb 
szintre hozása volt. 

 
 
 
 

 
 
 

- Dinamikai vizsgálat 
- Nem vagy csak igen körülményesen mérhető paraméterek vizsgálata 
- Különböző fizikai (mechanikus, pneumatikus) rendszerelemek együttes vizsgálata 
- Paraméterek érzékenységvizsgálata 
- FFT és lineáris analízis 

 
 
 

   


