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1. BEVEZETÉS

Az  értekezésemben  feldolgozott  feladatok  megoldásának  alapvető  eszköze  a 
számítógéppel segített optimálás.

Az  optimális  megoldás  kidolgozása  során  azt  keressük,  hogy  a  függvény 
formájában  megfogalmazott  célt  –  fémszerkezetek  esetében  leggyakrabban  tömeg 
vagy  költség  minimum,  de  lehet  ez  akár  a  képlékeny  alakváltozás  során  elnyelt 
mozgási  energia  maximuma  is  –  a  méretezési  feltételek  ismeretében  a  tervezési 
változók  mely  értékei  adják.  Méretezési  feltételek  lehetnek  méretkorlátozások, 
szilárdságtani  feltételek,  a  szerkezet  tönkremenetelét  leíró  függvények,  a  tervezési 
változók  pedig  a  szerkezet  kialakítását  meghatározó  paraméterek,  mint  hossz,  a 
vizsgált tartó keresztmetszeti méretei.

Az  alábbiakban  vázolt  két  –  tárgyában  meglehetősen  különböző  –  feladat 
szakmai pályafutásom két jól elhatárolható korszakát is jelenti, a feladatok megoldása 
között több év telt el.

Ami azonban szorosan összekapcsolja őket és lehetővé teszi a disszertáción belüli 
közös  kifejtésüket,  az  a  megoldásukhoz használt  módszer:  a  számítógéppel  segített 
optimálás.

Az értekezés első részében ismertetett optimálási feladat jelenlegi hivatásomhoz és 
ahhoz a mérnöki területhez kötődik, amelyet hosszú ideje a legizgalmasabbnak tartok: 
az  áramlás-  és  hőtani  szimulációkhoz.  A  felvázolt  problémával  a  disszertáció 
készítését közvetlenül megelőző években foglalkoztam, ezért a terjedelme is nagyobb, 
a felhasznált eszközök is korszerűbbek.

E feladatot egy iparban felmerült  probléma generálta:  egy 8kW hőteljesítményű 
acél kandalló hatásfokát kellett növelni. A megoldáshoz egy, a kandallóhoz  illeszthető 
füstgáz-levegő  hőcserélőt  terveztem,  illetve  optimáltam.  Az  elméleti  eredmények 
validálása céljából két különböző geometriájú hőcserélő prototípusát is elkészítettük és 
ezeken kontrollmérésekkel igazoltuk a hatásfok javulását.

Az értekezésben ismertetett másik optimálási probléma első munkahelyemhez, a 
székesfehérvári ALCOA-Köfém Kft. Járműfelépítmény Gyáregységéhez kapcsolódik, 
ahol  1997  és  2002  között  termékfejlesztő  mérnökként  foglalkoztam  az  italszállító 
felépítmények fejlesztésével, a teherautó alvázak átalakításával.

A felépítmények tervezési folyamata során több, párhuzamos célnak is meg kellett 
felelni: a megbízhatóan működő termék terveinek előállítása, mint fő feladat mellett 
olyan konstrukciót kellett létrehozni, mely hatékonyan, költségtakarékosan gyártható 
és a vevő igényeit a lehető legjobban kielégíti.

A  két  –  látszólag  egymástól  független  –  feladatban  nemcsak  az  közös,  hogy 
konkrét ipari problémára kerestünk választ, tárgyuk fémszerkezet, hanem az is, hogy a 
megoldáshoz használt alapvető eszköz a számítógéppel segített optimálás volt. E két 
probléma  megoldásának együttes bemutatásával a disszertáció – reményeim szerint – 
bizonyítja,  hogy  komplex  gyártmánytervezési,  illetve  fejlesztési  feladatokhoz  a 
korszerű informatikai eszköztár hatékony segítséget nyújt, valódi optimum gyorsan és 
költséghatékony módon csak e módszerek és eszközök alkalmazásával található meg.
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2. KANDALLÓVAL ÖSSZEKÖTHETŐ HŐCSERÉLŐ FEJLESZTÉSE ÁRAMLÁS- 
ÉS HŐTANI SZIMULÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ OPTIMÁLÁSSAL

E feladatot  egy,  a Tüzeléstani  és Hőenergia Intézeti  Tanszék szintén kandallók 
hatásfokának növelését célul kitűző, már korábban lezárt projektje inspirálta.

A fatüzelésű kandalló manapság reneszánszát éli. Egyrészt azért, mert a földgáz 
árának  folyamatos  növekedése  -  amely  tendencia  tartósnak  ígérkezik  -  készteti  az 
embereket  arra, hogy alternatív fűtési  módokat keressenek,  amelyek  kevésbé teszik 
őket  kiszolgáltatottá  a  földgáz  termelésében  és  szállításában  érdekelt  országok 
torzsalkodásával, a szolgáltatók esetenként kreatív ár megállapítási módszereivel és az 
esetlegesen meglévő ártámogatással szemben.

Az anyagiak mellett van egy másik, nem kevésbé fontos oka is a kandalló eladások 
lendületes  növekedésének.  Ez  elsősorban  hangulati,  szubjektív  elem:  a  kandalló,  a 
benne égő tűz látványa, a fa ropogása egy olyan érzelmi hatást is kelt a felhasználóban, 
amely más fűtési eljárásokkal nem utánozható.

Célként  az  fogalmazódott  meg,  hogy  egy  8  kW  teljesítményű,  fatüzelésű, 
hegesztett  acél  szerkezetű  kandalló  hatásfokát  növeljem  meg  a  kandalló  kilépő 
füstcsonkjára helyezhető hőcserélő által.

A feladat megoldásához, azaz a kandalló hőcserélő kialakításának: méreteinek és 
belső  felépítésének  meghatározásához  felhasználtam  a  legkorszerűbb  numerikus 
áramlástani, vagy röviden CFD (Computational Fluid Dynamics) szimulációs eljárást a 
japán fejlesztésű SC/Tetra nevű szimulációs szoftver alkalmazásával,  számítógéppel 
segített optimálást, majd e két módszer összekapcsolásával meghatároztam a hőcserélő 
belső kialakítását. 
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2.1. KANDALLÓK FEJLŐDÉSÉNEK, MŰKÖDÉSÉNEK RÖVID ÁTTEKINTÉSE

Ahogy  a  bevezetésben  is  említettük,  a  fatüzelésű  kandallók  ismét  egyre 
népszerűbbek, egyre több ház nappaliját díszítik és árasztanak a meleg mellett  csak 
ezekre a fűtőtestekre jellemző hangulatot.

Ha visszatekintünk 950 évet a kandallók fejlődésének történetében, és átutazunk 
Angliába,  a  londoni  Tower  építésének  1066-ra  tehető  kezdetéhez,  akkor  láthatjuk, 
hogy a White Tower falában már négy kandallót is kialakítottak (2.1. ábra), amelyek 
forrásunk szerint [2.1] valószínűleg a legrégebbiek Angliában. Ennek a kandallónak 
természetesen  nyílt  tűztere  volt,  a  falba  épített  boltíves  fülkeként  lehet  leginkább 
elképzelni és a füst kémény helyett  a tűztér felett a falba vágott nyíláson keresztül 
távozott a szabadba.

 A  Tower  egy  másik  tornyában  –  1240  tájáról  –  megtalálható  a  kandallók 
következő  generációja  is  (2.2.  ábra),  amely  a  mai  ember  szemében  dísztelen 
alkalmatosságnak  tűnhet,  de  akkoriban  egy  olyan  erődítményben,  mint  a  londoni 
Tower ez a kandalló volt a királyoknak járó luxus.

2.1. ábra Kandalló tűztér és füstelvezető 
nyílás a White Tower falában

2.2. ábra 1240 körül épült kandalló a Salt 
Tower falában

A  mai  kandallók  formáját  látva  elmondható  (2.3.  ábra),  hogy  a  nyílt  tűzterű 
kandallók  esetén  külsőre  sok  minden  nem  változott  1240  óta,  csak  a  kandallót 
körülvevő bútorok lettek kényelmesebbek.
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2.3. ábra Nappali kandallóval 2012-ben
forrás: 4enterior-design.com

    Ahol viszont nincs lehetőség vagy kedv 
ekkora kandallót beépíteni a nappaliba, ott 
kitűnő  megoldás  a  kandallókályhák 
alkalmazása (2.4. ábra), amelyek általában 
szabadon  álló,  öntöttvas  vagy  hegesztett 
acél  szerkezetek  és  amelyek  a  további 
vizsgálataink tárgyát képezik.

2.4. ábra Kandallókályha
forrás: edilkamin.hu

Ha formájukban nem is, a kandallók a fa elégetésének technológiájában 1066 óta 
jelentős fejlődésen mentek keresztül. A nyílt tűzterű korai kandallók hatásfoka minden 
bizonnyal  nagyon  kicsi  volt,  hiszen  a  levegő  a  teljes  kandalló  nyíláson  keresztül 
áramlott a fagázhoz és minden bizonnyal rossz keveredéssel működött, illetve a forró 
füstgáz pedig nagyon gyorsan elhagyta a tűzteret.

A hatásfok növeléséhez és a kontrollált  égés megvalósításához nagy mértékben 
hozzájárult  a zárt tűzterű kandallók és kályhák megjelenése.  E berendezések esetén 
ugyanis már lehetőség nyílt az égéshez szükséges levegő mennyiségének beállítására, 
a levegő áramlásának megtervezésére.

A zárt tűzterű berendezések fejlesztésekor a jó hatásfok megvalósítása érdekében a 
gyártók  egyrészt  a  levegő  tűztérbe  történő  bevezetésére,  a  fagáz  és  a  levegő 
keveredésére, illetve arra figyelnek, hogy a tűztérben keletkező forró füstgáz a lehető 
legtöbb hőt adja át a környezetnek, azaz végső soron a fűtendő helyiségnek.

Míg  korábban  a  keményfa  hasábok 
voltak  az  egyeduralkodók,  addig  ma  – 
főként az automatikus adagolás és gyújtás 
megvalósítása  érdekében  –  már  lehetőség 
nyílik pellettel történő tüzelésre is. A pellet 
a 2.5. ábrán látható 15–20 mm hosszú, 6-8 
mm átmérőjű rúd alakú tüzelőanyag. 
     Faipari melléktermékből, faaprítékból, 
kéregből,  szalmából,  napraforgóhéjból 
kellő  előkészítést  követően  tömörítik,  a 
tömörítés  előtt  vagy  alatt  a 
nedvességtartalmát  a  megfelelő  szintre 
csökkentik. 2.5 ábra Pellet
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Egy  hasábfa  tüzelésű  kandallókályha  2.6.  ábrán  látható  keresztmetszetén  jól 
megfigyelhető a tűztér kialakítása és a levegő tűztérbe történő bevezetésének módja. 
Egy modern, jól megtervezett kandallókályha esetén az égés hatásfokának növelése és 
esztétikai  szempontok  figyelembevétele  alapján  a  tűztérbe  legalább  három  helyen 
vezetnek levegőt.

  A  hasábfa  tüzeléséhez  tervezett  tűztér 
mindig  meglehetősen  magas  kialakítású 
annak  érdekében,  hogy  a  fahasábokból 
felszabaduló fagáz és a levegő megfelelő 
keveredéséhez,  a  hosszú  láng 
kialakulásához elegendően nagy tér álljon 
rendelkezésre.
     A 2.6. ábrán látható kandallókályha 
külső  levegőcsatlakozóval  van  ellátva, 
amely lehetővé teszi, hogy az égéshez ne 
a fűtendő helyiség levegőjét használjuk. A 
levegő  csatlakozó  az  ábra  1.  jelű 
pontjában  található.  Innen  egy 
megfelelően  méretezett 
keresztmetszetekkel  rendelkező  elosztó 
vezeték  szállítja  tovább  az  égéshez 
szükséges levegőt.
  A 2. jelű pont a primer levegő tűztérbe 
áramlásának  helyét  jelöli.  A  primer 
levegő  a  rostélyon  és a  parázsrétegen  át 
jut a tüzelőanyag közelébe.
     A  3.  jelű  pont  a  szekunder  levegő 
tűztérbe történő beáramlásának pozícióját 
jelöli.

2.6. ábra Kandallókályha tűzterének 
metszete a levegő bevezetési pontokkal

A  hátfalon  kialakított  furatokon  keresztül  a  tűztérbe  történő  szekunder  levegő 
bevezetés  célja  az,  hogy  a  felszálló  forró,  de  primer  levegővel  az  égéshez  nem 
elegendően  elkeveredett  fagázhoz  keveredve  segítse  a  minél  tökéletesebb  égés 
kialakulását.

Végül, az ábrán a 4-el jelölt pozícióban az úgynevezett ablakmosó levegőt juttatják 
a tűztérbe, amelynek elsődleges feladata – a nevéből is kikövetkeztethetően – a tűztér 
ablakának  tisztán  tartása.  Természetesen  e  levegő  is  keveredik  a  fagázzal,  de 
elégetéséhez  alig,  vagy  egyáltalán  nem  járul  hozzá  bevezetésének  módja  és 
áramlásának jellege miatt. 

A  forró  füstgáz  tehát  a  tűztérben  felfelé  áramlik,  és  a  tűztér  felső  részén  a 
hőcserélőbe érkezik. A tűztér e részén elhelyezett Vermiculit lapok [2.2] a mellettük 
áramló füstgázból  hőt vesznek fel,  azt tárolják,  az égetési  ciklus  végét követően is 
tartják, illetve a tűztér fém külső burkolatának közvetítésével lassan hűlve átadják a 
fűtendő helyiség levegőjének. A Vermiculit lapok az elhelyezésüknél fogva áramlási 
ellenállást jelentenek a forró füstgáz útjában, tehát megnövelik azt az időt, ameddig a 
füstgáz a tűztérben tartózkodik lehetővé téve, hogy tovább adjon le hőt, mint e lapok 
nélkül.
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Természetesen  a  hőcserélő  rész  nem  jelenthet  túl  nagy  ellenállást  a  füstgáz 
áramlásával  szemben,  hiszen  a  kémény által  keltett  mindössze  10-15  Pa  nagyságú 
huzatnak kell eltávolítania azt a tűztérből.

A tűztérből a füstgázt a kéménybe vezető füstcsőnek is van szerepe a hőátadásban. 
Nem véletlen, hogy az EN13240-es európai szabványban ismertetett mérési ciklust is a 
tűztéren felül kivezetett, hosszú füstcsővel hajtják végre, mivel a füstcső által leadott 
hő is a helyiségbe jut, nem pedig a kéményen át távozik kihasználatlanul.

Logikus gondolat, hogy ha a füstcső felületét megnöveljük, növekszik a környezet 
irányába történő hőleadás. Ilyen, a kandallókályha füstcsövébe építhető berendezések a 
vizsgálataink  előtt  is  léteztek,  a  2.7.  ábrán  látható  kiegészítők  kereskedelmi 
forgalomban kaphatók is.

2.7.a ábra Füstcsőbe építhető hődob 2.7.b ábra Füstcsőbe építhető elosztó 
elem

Azonban  a  vizsgálataink  során  kifejlesztett  hőcserélő  nem csak  azzal  növeli  a 
hatásfokot, hogy a nagyobb külső felülete által több hőt ad le a környezetének.

A disszertációban bemutatott hőcserélő a fentiekhez viszonyítva abban különbözik, 
hogy a  füstgáz hőjét  felhasználva  előmelegíti  az  égéshez  szükséges  levegőt.  Így a 
füstgáz  hőmérsékletének  -  a  2.7  ábrákon  feltüntetett  kiegészítőkkel  elérhetőtől 
jelentősen  nagyobb  -  csökkentésével  megvalósított  hatásfok  növekedés  mellett  az 
égési  levegő  hőmérsékletének  növelésével  járul  hozzá  a  jobb  fagáz  –  levegő 
keveredési viszonyok előállításához.
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2.2. FATÜZELÉSŰ KANDALLÓK HATÁSFOKA

A „Szilárd tüzelőanyag fűtésű háztartási tűzhelyek” méretezésére, gyártására, azok 
kivitelére,  a  biztonságra  és  teljesítőképességre  (hatásfok  és  kibocsátás)  vonatkozó 
utasításokat az EN 13240:2005 számú Európai Szabvány határozza meg [2.3]. A 2.8. 
ábrán  egy  szabványnak  megfelelő  vizsgálati  felépítmény  látható.  A  2.9.  ábrán 
megfigyelhető a füstgázösszetétel és hőmérsékletmérés helyéül szolgáló mérőszakasz 
felépítése.

2.8. ábra Tűzhely vizsgálati 
felépítmény

Jelmagyarázat:

A: tűzhely
B: mérlegpódium
C: vizsgálati fenék
D: vizsgálati oldalfal
E: összekötő darab
G: mérőszakasz
H: beállító csőszakasz
J: beállítható fojtó (szabályozó berendezés)
K: ventilátor
L: kilépés az atmoszférába
S: füstgáz adapter

2.9. ábra Mérőszakasz felépítése

Jelmagyarázat:

G: mérőszakasz
M: hőszigetelés
N:  a  statikus  szállító  nyomás  mérésének 
helye
Q: hőmérséklet és füstgázösszetételmérési 
hely
R: karima

10

DOI: 10.14750/ME.2013.029



2.10. ábra Mérőszakasz szabványos 
méretei

A mérőszakasz méretei mm-ben:

Füstgázcsonk 
átmérője

d D

≤ 180 150 750
180<Ø≤250 200 1000

< 250 300 1500

D: a mérőszakasz méretei
d: a füstgázcsonk átmérője

A mérés végrehajtásának rövid összefoglalása a következő: 
• A  kandallót  felállítják  a  mérlegpódiumra,  amely  nagy  pontossággal  (±  2  g 

hibával)  méri  a  leégés  után  a  tűztérben  maradt  salak  és  hamu  tömegét.  A 
mérleget a mérés megkezdése előtt nullázzák.

• A  mérést  a  szabványban  meghatározott  mennyiségű  és  minőségű 
tüzelőanyaggal  akkor  kezdik  meg,  amikor  a  tűztérben  már  a  korábban 
végrehajtott égetési ciklusok eredményeként van ún. alapparázs.

• A  tüzelőanyag  mennyiségét  (Bfi)  a  szabványban  meghatározott  módon,  az 
alábbi képlettel kell kiszámítani:

ηu
b

nfi H

t
PB ⋅⋅= 360000 , (2.1)

ahol:
Hu: a  vizsgálati  tüzelőanyag  fűtőértéke,  amely  a  szabványos  (a  felhasználás 
előtt  két  évvel  kivágott,  száraz  helyen  tárolt)  11-12%-os  nedvességtartalmú 
bükkfa esetén 15969 kJ/kg.
η: az EN 13240:2005 szabvány szerint a minimális hatásfok (50%), vagy egy 
magasabb, a gyártó által megadott  érték %-ban, amely a mi esetünkben 80% 
(korábbi mérések és a kísérletekhez használt kandalló gyártójának tapasztalata 
alapján e kandalló típus hatásfoka 80%).
Pn: a névleges hőteljesítmény kW-ban, amely a mi esetünkben 8 kW.
tb: minimális leégési időtartam, amely a mi esetünkben 0,75 óra, vagy a gyártó 
által  megadott  égési  időtartam órában.  A mérési  ciklus  végrehajtása  során a 
szabvány a minimális égési időtartamtól legfeljebb ±15%-os eltérést enged és 
ilyenkor összehasonlító számítással kell meghatározni a 0,75 órára vonatkozó 
teljesítményt.
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Az  így  kiszámított  érték  Bfi=1,68  kg,  amely  nem  tartalmazza  a  hamuként 
visszamaradt,  azaz  el  nem  égett  tüzelőanyag  mennyiséget.  Ennek  értéke  a 
tapasztalatok,  a  kandalló  gyártója  által  végzett  korábbi  mérések  alapján  a 
tüzelőanyag mennyiség 13-14% közötti értéke.

Ennek  értelmében  tehát  ahhoz,  hogy  a  tűztérből  45  perc  alatt  8  kW 
hőteljesítményt nyerjünk ki, 1,9 kg szabványos bükkfát kell elégetni.

Fontos és szintén a szabvány által előírt vizsgálati peremfeltétel, hogy az égetés 
során  a  teljes  rendszerben,  tehát  a  tűztérben  és  minden  hozzá  kapcsolódó 
berendezésben együttesen jelen lévő depressziót – amelyet a 2.8. ábrán látható K 
jelű ventilátor állít  elő – ± 2 Pa megengedett  eltérés mellett  12 Pa értéken kell 
tartani. E depresszió tartja működésben az égést, e nyomáskülönbség hatására lép a 
tűztérbe az égési levegő a környezetből, és a füstgáz ennek következtében távozik 
a tűztérből a kéményen keresztül.
• A hatásfok meghatározása szintén a fent említett  szabvány alapján történik a 

következő képlet szerint.
)(100 cba qqq ++−=η , (2.2)

ahol:
qa:  a  füstgázokkal  eltávozó  hő  mennyiségének  és  a  tüzelőanyag  Hu alsó 
fűtőértékének hányadosa %-ban,
qb:  a  távozó  füstgáz  látens  hőjének  és  a  tüzelőanyag  Hu alsó  fűtőértékének 
hányadosa %-ban,
qc: a salakhullásban lévő éghető, de el nem égett alkotórészek általi veszteség és 
a tüzelőanyag Hu alsó fűtőértékének hányadosa %-ban.

A számításhoz a qa értékét  a tűztér  szabványos  mérési  ciklusában mért  füstgáz 
hőmérséklet adatok alapján, a qb értékét a füstgáz összetételének analizálása alapján 
határozhatjuk  meg,  míg  fatüzelés  esetén  a  qc értékét  a  szabvány  által  0,5%-ban 
rögzítettnek vehetjük.

A (2.2)  alapján  tehát  látszik,  hogy a  hatásfok meghatározás  a  tűztérből  távozó 
veszteségek  megmérésére  és  a  100%-ból  történő  kivonásra  vezethető  vissza.  A  qa 

értékben  meghatározott  veszteség  a  füstgáz hőmérsékletével,  a  qb a  füstgáz kémiai 
összetételével  kapcsolatos,  a  qc-t  pedig  a  szabvány eleve  egy  fix  értékként  engedi 
számítani, amelyet a gyártók ennek megfelelően használnak a készülék hatásfokának 
meghatározásakor.

E  munka  keretei  között  a  qa,  azaz  a  füstgáz  hőmérsékletével  hasznosulatlanul 
távozó  veszteség  csökkentése  a  célunk,  amelyet  egy  olyan  hőcserélő  rendszerbe 
állításával  hajtunk végre,  amely a tűzteret  már elhagyó füstgázban tárolt  hőenergiát 
hasznosítja.

A  füstgázban  tárolt,  és  egyébként  veszendőbe  menő  hőenergia  hasznosítását 
kandalló gyártók általában úgy oldják meg, hogy a tűztéren belül  építenek ki égési 
levegő csatornákat, amely csatornák mellett áramlik a forró füstgáz, így melegítve elő 
általában  a  szekunder  égési  levegőt,  tehát  azt  a  levegőt,  amelyet  a  tűztér  egy,  a 
tüzelőanyag  szintjétől  magasabb  szinten  vezetnek  be  annak  érdekében,  hogy  a 
füstgázban lévő elégetlen kémiai összetevőket (CO) elégessék.
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2.11. ábra Szekunder égési levegő 
előmelegítése

 forrás: Edilkamin.hu

E  módszer  hátránya,  hogy  a  tűztéren 
belül  található,  tehát  a  hőcsere  által 
csökken a tűztér hőmérséklete is. Erre a 
megoldásra mutat példát a 2.11. ábra.

A: elsődleges égési levegő
B:  másodlagos  levegő  vagy  ablakmosó 
levegő
C: másodlagos égési levegő
d: másodlagos égés
e: elsődleges égés

Az  ebben  az  értekezésben  tárgyalt  és  fejlesztett  hőcserélő  lényege  az,  hogy  a 
tűztéren  kívülre  kerül,  azaz  a  tűztér  hőmérsékletét  nem  csökkenti.  E  hőcserélőn 
keresztül vezetett füstgázzal ez a hőcserélő nemcsak a szekunder, hanem a primer és 
az ablakmosó levegő előmelegítését is elvégzi, azaz kettős előnnyel bír a hatásfok és a 
tűztér működése szempontjából. Ezek az előnyök:

1. A tűztéren kívül, közvetlenül a füstcsonkra helyezve a füstgáz hőmérsékletét 
még  a  szabványban  leírt  hőmérsékletmérési  pont  előtt  csökkenti.  Ezáltal 
csökkenti a hatásfok mérésénél jelentkező qa értékét.

2. Az égési  levegő előmelegítését a hőcserélőn keresztül a füstgázból kivont hő 
segítségével  végezzük.  Az  égési  levegő  előmelegítése  –  a  sűrűség 
különbségük  csökkentése  által  -  javítja  a  füstgáz  és  a  szekunder  levegő 
keveredését ezáltal az égést még hatékonyabbá teszi.

2.3 HŐCSERÉLŐ ALAPGEOMETRIA KIALAKÍTÁSA

A hőcserélő geometriájának kialakítása során több verziót, alaptípust is készítettem 
annak érdekében,  hogy eldönthető legyen,  e sebesség és hőmérséklet  tartományban 
milyen hőcserélő kialakítás felel meg a céljainknak legjobban.

A  hőcserélő  konstrukció  mindegyik  esetben  egy  külső  lemez  dobból  és  egy 
cserélhető hőcserélő betétből áll. A modell a 2.12. ábrán bemutatott módon tartalmazta 
továbbá azokat a csöveket, amelyekben a füstgáz és a levegő áramlik.

Az  alaptípusok  összehasonlításakor  minden  esetben  azonos  dobátmérőt  és 
magasságot alkalmaztam, a rá- és elvezető csövek átmérői és hosszuk is azonos.
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2.12. ábra Hőcserélő alaptípus és a geometria részei

1:  kandallóhoz  csatlakozó 
füstgáz vezeték
2: hőcserélő dob
3: hőcserélő betét
4.  hőcserélőbe  az  égési 
levegőt vezető cső
5:  hőcserélőből  az  égési 
levegőt elvezető cső
6: kúpos csatlakozó elem
7:  kéményhez  csatlakozó 
füstgáz vezeték

A kandallóhoz csatlakozó csővezeték belső átmérője 150 mm, amely megegyezik a 
8 kW hőteljesítményű kandalló füstgáz csonkjának méretével. A hőcserélő dob belső 
átmérője 300 mm, magassága 200 mm, amellyel azonos a hőcserélő betét magassága. 
A dobhoz csatlakozó égési levegő vezetékek belső átmérője 95 mm, ami megegyezik a 
8  kW  hőteljesítményű  kandalló  égési  levegő  csatlakozójának  méretével.  A  kúpos 
csatlakozó elem nagyobbik átmérője 300 mm, míg a kisebbik 150 mm, a magassága 
pedig 100 mm. A dobot és a hozzá kapcsolódó csöveket a CAD rendszerben az alábbi 
ábrákon  –  a  könnyebb  értelmezhetőség  érdekében  –  áttetsző  kék  megjelenítéssel 
mutatom be.

Három  alaptípus  térbeli  számítógépes  modelljét  készítettem  el,  amelyek  a 
következők voltak:

1. Keresztáramú csöves hőcserélő betéttel szerelt konstrukció (2.13.a. ábra),
2. Spirállemezes hőcserélő betéttel szerelt konstrukció (2.13.b. ábra),
3. Spirálcsöves hőcserélő betéttel szerelt konstrukció (2.13.c. ábra).
A spirálcsöves  hőcserélő  kivételével  minden  altípuson  belül  elkészítettem több 

geometria  változatot  is,  ahol  az  adott  konstrukció  egy-két  jellemző  paraméterét 
változtatva  azt  vizsgáltam,  hogy  a  hőcserélő  betét  teljesítménye  és  áramlással 
szembeni ellenállása hogyan változik a geometria módosításával. E vizsgálatokkal azt 
terveztem némiképpen előre jelezni, hogy az adott konstrukció mennyire rugalmasan 
változtatható, illetve a paraméterek változtatása mennyire van jótékony és egyértelmű 
hatással a hőcserélő teljesítményének, a hőcsere hatékonyságának növelésére, hiszen a 
később  a  kiválasztott  alapkonstrukción  végrehajtandó  optimálásnak  elegendően  tág 
határok szükségesek a paraméterek érdemi változtathatósága érdekében. 
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2.13.a. ábra Keresztáramú 
csöves konstrukció

2.13.b. ábra Spirállemezes 
konstrukció

2.13.c. ábra 
Spirálcsöves konstrukció 

Az alaptípus  vizsgálatokhoz készített  hőcserélő  betétek kialakítása  és méretei  a 
következők voltak.

2.3.1 KERESZTÁRAMÚ CSÖVES HŐCSERÉLŐ

2.14. ábra Öt darab 70 mm átmérőjű 
csövet tartalmazó betét

A csöves hőcserélő esetén az alapváltozat 
öt  darab  70  mm  belső  átmérőjű,  1  mm 
falvastagságú  acél  csőből  épült  fel.  A 
felhasznált  anyagok  tulajdonságait 
részletesen  a  szimuláció  paramétereinél 
mutatom  be.  A  csöveket  lezáró  lemez 
szintén  1  mm  falvastagságú,  külső 
átmérője  azonos  a  dob  átmérőjével, 
hiszen feladata  az,  hogy a füstgázt  és  a 
levegőt  elválassza  egymástól.  A  betét 
teljes magassága és ennek megfelelően a 
hőcserélő  csövek  hossza  200  mm.  A 
betétben  lévő  csöveket  sakktábla 
kialakítás  szerint  helyeztem  el  ügyelve 
arra,  hogy  a  csövek  közötti  legkisebb 
távolság  azonos  legyen,  ami  ezen 
csőméretek esetén 16,4 mm. A betétet a 
dobban úgy pozícionáltam, hogy a levegő 
a dobba két szélső cső közé lépjen be.

A  keresztáramú  csöves  hőcserélő  betét  koncepciójának  lényege,  hogy  a 
függőlegesen  felfelé  áramló  füstgázt  több  függőleges  csőjáratban  legkedvezőbb 
esetben azonos mennyiségekre osztjuk szét és így megnövelve a hőátadó felületet, az 
égési levegőt e csövek körül – legkedvezőbb esetben egyenletesen elosztva – vezetjük 
a kilépő keresztmetszet irányába.
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A hőcserélő konstrukció előnye, hogy a hőátadó felületet jelentős mértékben meg 
tudjuk növelni a csövek számának növelésével.

A hátránya ugyanakkor, hogy a csövek számának és hosszának növelésével, illetve 
a  csövek  belső  átmérőjének  csökkentésével  nő  a  füstgáz  áramlással  szembeni 
ellenállása.

Ezen  alapkoncepción  belül  három  hőcserélő  betét  kialakítást  vizsgáltam.  Az 
alverziókat a következő ábra mutatja be. Mindhárom betét 300 mm-es külső átmérővel 
és 200 mm-es csőmagassággal rendelkezik.

2.15.a. ábra 5 db Ø70 mm-
es csövet tartalmazó betét

2.15.b. ábra 12 db Ø50 mm-
es csövet tartalmazó betét

2.15.c. ábra 20 db 
Ø40 mm-es csövet 

tartalmazó betét

A  csövek  elrendezését  felülnézetben  a  2.16.  ábra  mutatja  be.  A  hideg  levegő 
bevezetése a hőcserélő betét alábbi képeken bemutatott  helyzetében a jobb oldalról 
történt. Mivel a külső átmérő az összehasonlíthatóság érdekében 300 mm-ben kötött 
volt,  ezért  különösen  a  sok  csövet  tartalmazó  betétek  esetén  a  csövek  egymáshoz 
viszonyított  helyzete némileg eltér az ideálisnak tartott sakktábla alakzattól,  ahol az 
egymás mögött lévő sorokban található csövek egymáshoz képest eltolva találhatók, 
annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az, hogy egyik csősor takarásába kerüljön a 
következő. 

2.16.a. ábra 5 db 
Ø70mm-es csövet 
tartalmazó betét

2.16.b. ábra 12 db 
Ø50mm-es csövet 
tartalmazó betét

2.16.c. ábra 20 db 
Ø40mm-es csövet 
tartalmazó betét
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2.3.2. SPIRÁLLEMEZES HŐCSERÉLŐ

A spirállemezes hőcserélő betét alaptípusát a következő ábra mutatja be. A betét 
egy központi füstcsőből és a köré tekert spirállemezből állt. 

2.17.a. ábra Spirállemezes hőcserélő 
betét pozíciója a dobban

2.17.b. Spirállemezes hőcserélő betét

A hőcserélő betét anyaga a spirállemezes betét esetében is acél, a lemezvastagság 
szintén  1  mm.  A  spirállemezt  198  mm-es  magassággal  készítettem  és  ebben  a 
méretben 2,5 menetet  helyeztem el.  A füstcső – amelyet  a spirállemez körbe fut  – 
vastagsága 2,5 mm. 

A  dobon  kialakított  levegő  bevezető  nyílások  fekvő  téglalap  alakúak  és 
meglehetősen alacsonyak: méretük 30 x 100 mm. A magasságuk azért csak 30 mm, 
mert  a  fejlesztés  e  fázisában  2,5-nél  nagyobb  menetszámmal  rendelkező  betétet  is 
készítettem és a levegő csatlakozás méreteit változtatás nélkül terveztem felhasználni 
minden menetszám esetén. Ennek következtében egy átmeneti idomra is szükség volt 
az Ø95 mm-es levegő csatlakozás bekötéséhez, amely a 2.13.b ábrán látható.

E  konstrukció  lényege,  hogy  a  levegőt  minél  hosszabb  ideig  tartsuk  az 
átforrósodott fém alkatrészek közelében.

Hátránya  szintén a nyomásesés növekedésében keresendő, hiszen ha növeljük a 
menetek számát, az égési levegőnek ugyan több ideje van felmelegedni, de a levegő 
járatok  méretének  csökkenésével  –  e  tervezési  fázisban  rögzített  200  mm-es  betét 
magasság mellett – nő a levegő sebessége és így a nyomásveszteség is.

A spirállemezes hőcserélő alverziót a 2.18. ábra mutatja be.

2.18.a. ábra Spirállemez 
betét 4,5 menettel

2.18.b. ábra 2,5 menetes 
spirállemez betét 5 db Ø70 

mm-es füstcsővel

2.18.c. ábra 3,5 menetes 
spirállemez betét 5 db Ø70 

mm-es füstcsővel
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A spirállemezes betét alverzióinak kialakításában a forró lemezek között töltött idő 
növelése  (2.18.a  ábrán  látható  módon  a  menetek  számának  2,5-ről  4,5-re  történő 
növelésével),  illetve  a  központi  füstcső  több  csőre  történő  felosztása  volt  a  fő 
szempont. A több csőre bontott füstjárat esetén 5 db Ø70 mm-es csövet alkalmaztam, 
továbbá az egyik alverzióba 2,5, míg a másikban 3,5 menettel készített spirállemezt 
építettem.

2.3.3 SPIRÁLCSÖVES HŐCSERÉLŐ

A spirálcsöves konstrukció részletes geometriája a 2.19. ábrán látható. A 63 mm-es 
belső átmérőjű,  1 mm falvastagságú csőből  1,5 menetet  helyeztem el  a dobban.  A 
levegő  csatlakozások  bekötése  érdekében  e  kialakítás  esetén  is  kúpos  adaptereket 
használtam, amelyekkel a 95 mm-es levegő csöveket csatlakoztattam.

A spirálcső függőleges tengelyébe egy 100 mm átmérőjű, kúpok nélkül 200 mm 
magas  terelő  elemet  helyeztem  annak  érdekében,  hogy  az  alulról  felszálló  forró 
füstgázt a spirálcső és a dob közötti térbe kényszerítsem, ugyanis e terelőelem nélkül a 
füstgáz a dob közepén - a legkisebb ellenállás irányába törekedve - hagyta volna el a 
hőcserélőt anélkül, hogy érdemben hőt adott volna át az égési levegőnek.

A  konstrukció  előnye  abban  jelenik  meg,  hogy  a  függőlegesen  felfelé  szálló 
füstgáz  –  megfelelő  méretű  és  pozíciójú  központi  terelő  esetén  –  képes  teljesen 
körbefogni a levegőt vezető csövet, tehát a levegő cső, különösen annak alsó része 
magas hőmérsékletre képes felmelegedni.

Hátránya, hogy a menetek száma nem növelhető bizonyos – és elég szűk – határon 
túl, mert a menetek között már nem lesz akkora rés, hogy a levegőt be tudjuk e résbe 
terelni, azaz a füstgáz szintén a kisebb ellenállás irányába haladva elkerüli a spirálcső 
túl nagy ellenállást jelentő felületeit.
  

2.19. ábra Spirálcsöves hőcserélő betét a dobot és a csatlakozó füstcsöveket 
metszetben mutatva
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Mind  a  spirállemezes,  mind  a  spirálcsöves  hőcserélő  felhasználható  egyen-  és 
ellenáramú kialakításban.

Az egyenáramú hőcserén e konstrukciók esetében azt értem, amikor a még hideg 
égési  levegő  a  füstgáz  meleg  oldalán,  alul  lép  be,  mert  a  levegő  a  csőben vagy a 
lemezek  között  függőlegesen  felfelé  haladva  növeli  hőmérsékletét  miközben 
ugyanilyen irányban haladva csökken a füstgáz hőmérséklete.

Az ellenáram a fentiekkel ellentétben felső levegő belépési pontot jelent, azaz a 
hideg levegő a már némiképpen lehűlt füstgázzal találkozik először és függőlegesen 
lefelé a füstgáz áramlási irányával ellentétes irányban haladva a levegő hőmérséklete 
nő.

2.4. A CFD SZIMULÁCIÓ PEREMFELTÉTELEINEK MEGHATÁROZÁSA

Az  áramlástani  szimuláció  végrehajtásához  a  következő  paraméterek 
meghatározására volt szükség:

1. A hőcserélőn áthaladó füstgáz tömegáramára.
2. A hőcserélőn áthaladó égési levegő mennyiségére, azaz a tömegáram értékére.
3. A hőcserélőbe lépő füstgáz hőmérsékletére.
4. A hőcserélőbe lépő égési levegő hőmérsékletére.

A füstgáz tömegáramát meghatározhatjuk mind égéselméleti számításokkal, mind 
a szabványban meghatározott módon, mért adatokra alapozva és ebből számítható a 
levegő tömegárama is. A következő alfejezetekben ismertetem mindkét módszert.

A füstgáz hőmérsékletét egy 8 kW hőteljesítményű kandallón végzett mérés adatai 
alapján határoztuk meg. A mérés során a füstgáz csúcshőmérséklete a kandalló kilépő 
füstcsonkjánál  mérve  Tfsg=303,7  °C  volt,  míg  a  mérés  során  az  átlagos  füstgáz 
hőmérséklet  Tfsg_m_out_átl=271,8 °C. Ezen adatok mérésről  mérésre kissé változhatnak, 
ezért a hőcserélő szimulációja során a füstgáz belépő hőmérsékletét Tfsg=300 °C-nak 
adtam meg.

A levegő hőmérséklet, attól függően, hogy a kandalló a helyiségből vagy a külső 
környezetből szívja be az égéshez szükséges levegőt széles határok között (pl. -10 °C-
tól 25 °C-ig) változhat.  A szimulációk során a kedvezőtlenebb, de nem szélsőséges 
levegő  hőmérsékletet  választottam  Tlev=0  °C  értékkel,  azaz  ebbe  a  hőcserélőbe 
közvetlenül a szabadból érkezik az égési levegő.
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2.4.1. FÜSTGÁZ TÖMEGÁRAM MEGHATÁROZÁSA ÉGÉSELMÉLETI 
SZÁMÍTÁSSAL

A  tökéletesen  száraz  –  azaz  közel  0  %  nedvességtartalmú  –  fa  összetételére 
vonatkozóan  számos  szakirodalmi  adat  ismert,  ezek  ritkán  egyeznek  [2.4,  2.5].  A 
tökéletesen száraz bükkfa kémiai összetételét a 2.1. táblázat tartalmazza.

A  tüzelőanyag  fűtőérték  szempontjából  kiemelt  fontosságú  tulajdonsága  a 
nedvességtartalom. A szabványban elírt minőségű, azaz két éve kivágott majd száraz 
helyen  tartott  bükkfa nedvesség  tartalma kandalló  gyártók mérései  alapján 11-12% 
közötti. A számítások során a 12%-os nedvesség tartalmat vettük figyelembe.

2.1. táblázat
Tökéletesen száraz bükkfa kémiai összetétele 

Összetevő C O H N S H2O
i % 47% 46% 6,3% 0,16% 0,2% 0,34%

A légszáraz,  azaz  12%-os  nedvességtartalmú  bükkfa  kémiai  összetételét  a  2.2. 
táblázat  mutatja  be.  A  víztartalmon  kívüli  összetevők  értékét  a  tökéletesen  száraz 
bükkfa összetételéből kiindulva határoztam meg,  az ott szereplő víztartalom helyett 
12%-ot feltételezve a többi összetevő értékét arányosan csökkentve.

2.2. táblázat
Légszáraz bükkfa kémiai összetétele 

Összetevő C O H N S H2O
i % 41,54% 40,6% 5,54% 0,14% 0,17% 12%

A kémiai  összetevők  ismeretében  meghatározható  a  füstgázt  alkotó  összetevők 
százalékos  eloszlása  [2.6].  Ezek  az  összetevők  a  CO2,  H2O,  N2,  SO2 és  O2.  Az 
összetevők mennyiségei 1 kg tüzelőanyagra és normál állapotra vonatkoznak.

A  füstgáz  CO2 tartalma  a  következő  képlettel  határozható  meg,  ahol  a  C  a 
tüzelőanyag széntartalmának felel meg:

kg

m
CV fsgCO

3

2 7759,04154,0868,1868,1 =⋅=⋅= . (2.3)

A füstgáz H2O tartalma a következő képlettel határozható meg:

kg

m
OHHV OfsgH

3

22 7706,0245,1205,11 =⋅+⋅= . (2.4)

A füstgáz N2 tartalma egyrészt a tüzelőanyagból, másrészt az égéshez bevitt levegő 
N2 tartalmából adódik. A füstgáz N2 tartalmának kiszámításához először az égéshez 
szükséges oxigén, illetve levegő mennyiségégét kell meghatározni.
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Az égéshez elméletileg szükséges oxigén mennyiség a következő:

kg

m
OSHCV elmO

3

2 8047,07,07,06,586,1 =⋅−⋅+⋅+⋅= . (2.5)

Az  elméleti  oxigén  szükségletből  a  levegő  oxigén  tartalma  és  a  tökéletlen 
keveredés miatt szükséges levegő többlet bevitelét jelképező  n légfelesleg tényező – 
amelynek  értéke  a  mérési  alapot  nyújtó  8  kW hőteljesítményű  Orpheus  típusnevű 
kandalló esetén 2,3 és 2,4 közé esik -  ismeretében a gyakorlati levegő szükséglet a 
következő képlettel határozható meg. A légfelesleg tényezőt n=2,3-nak vettük fel.

kg

m
VnVnV elmOlevelmlevgyak

3

2 8136,8
21

100
=⋅=⋅= . (2.6)

Tehát a füstgáz N2 tartalma:

kg

m
nVNV elmOfsgN

3

22 9638,6
21

79
8,0 =+⋅= . (2.7)

A füstgáz SO2 tartalma a következő képlettel számítható ki:

kg

m
SV fsgSO

3

2 00119,07,0 =⋅= . (2.8)

A füstgáz oxigén tartalma a feleslegben bevitt oxigénből származik. A kiszámítása a 
következő módon történik:

( )
kg

m
nVV elmOfsgO

3

22 0461,11 =−= . (2.9)

A füstgáz tüzelőanyag kilogrammra vonatkoztatott térfogata az egyes összetevők 
térfogatának  összegeként  számítható,  amely  így  Vfsgn=9,5577  m3/kg,  normál 
állapotban. A füstgáz összetevők százalékos eloszlását a 2.3. táblázat mutatja be.

2.3. táblázat
A füstgáz összetétele százalékban kifejezve 

Összetevők CO2 H2O N2 SO2 O2

i % 8,12% 8,06% 72,86% 0,01% 10,95%

Megjegyzendő,  hogy az itt  bemutatott  számítás  tökéletes  égést  feltételez.  Bár a 
gyakorlatban nincs tökéletes jelenség, az általunk használt nagy levegőtényező (n=2,4) 
esetében  csak  lokálisan  várható  tökéletlen  égés  (pl.  a  keveredési  viszonyok 
elégtelensége  következtében),  és  az  így  létrejövő  CO,  ill.  NOx koncentrációja 
várhatóan nem haladja meg a néhány 100 ppm értéket. Tekintettel arra, hogy ez csak 
néhány  század  százalékot  jelent,  a  számításokban  ezt  a  tényezőt  –  a  szakmában 
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általánosan  elfogadott  szokásoknak  megfelelően  –  nem  vesszük  figyelembe. 
Égésmechanizmusokkal és részletes reakció kinetikával foglalkozó kutatás esetén ez a 
közelítés  esetleg  nem  lehetne  elfogadható,  értekezésemnek  azonban  nem  célja  a 
komplett égéskémiai képződési mechanizmusok vizsgálata és az említett közelítés is 
elegendő pontosságot biztosít a kitűzött cél teljesítéséhez.

A füstgáz  térfogatát  normál  állapotról  (T=0  °C hőmérséklet  és  p=101,325  kPa 
abszolút  nyomás)  átszámítjuk  a  peremfeltételként  megadandó  Tfsg=300  °C 
hőmérsékletre, akkor a következő értéket kapjuk:

kg

mT
VV fsg

ffsg

3

sgn 06,20
273

273
=

+
⋅= . (2.10)

A Vfsg tehát az 1 kg tömegű tüzelőanyag elégetése által keletkező füstgáz térfogata. 
Mivel a szabványos  45 perces égetési  ciklusban a (2.1) képlet  szerint  az 1,9 kg-os 
adagból elégett tüzelőanyag tömege Bfi=1,64 kg, így ezt a tömeget egy órára vetítve és 
megszorozva vele a füstgáz térfogatot, megkapjuk a keletkező füstgáz térfogatáramát a 
füstgáz hőmérsékletén.

h

m
BVV fifsgfsg

3.

86,43
45

60
=⋅⋅= . (2.11)

Annak érdekében, hogy ebből az adatból tömegáramot számíthassunk, ismerünk 
kell  a keletkező füstgáz sűrűségét  is,  amelyet  a füstgáz százalékos összetétele és a 
molekulát alkotó atomok tömegeinek ismeretében a következő képlettel számíthatunk:

30 2912,1
41,22

321095,0287286,0640001,0180806,0440812,0

m

kg

V

M
=

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
==ρ . (2.12)

ahol  M a  molekulát  alkotó  atomok  tömegeinek  összege,  V az  ideális  gáz  moláris 
térfogata. A füstgáz sűrűsége a Tfsg hőmérsékleten:

30 6152,0
273

273

m

kg

T fsg
fsg =

+
⋅= ρρ . (2.13)

A füstcsonkon kilépő füstgáz tömegárama ennek megfelelően:

h

kg
Vm fsgfsgfsg 98,26

..

=⋅= ρ . (2.14)

Ha ezt az értéket átszámítjuk [g/s] mértékegységre, akkor

s

g
m fsg 49,7
.

=  (2.15)

tömegáramot kapunk. 
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2.4.2 FÜSTGÁZ TÖMEGÁRAM MEGHATÁROZÁSA SZABVÁNYBAN ELŐÍRT 
MÓDSZER ALAPJÁN

Az EN 13240:2005  számú szabvány a  füstgáz tömegáramát  közelítő  módon,  a 
konkrét  kandalló  egy  mérési  ciklusában  felhasznált  tüzelőanyag  mennyiségből,  a 
vizsgálati  időtartam  hosszából,  a  mért  füstgáz  CO2 tartalmából  határozza  meg  a 
következő egyenlet szerint:

s

g

WH

COCO

C

Bm 45,8
6,3

100

9

)(526,0

1

3,1 2
.

=

+
+

+
−

= , (2.16)

ahol:
B:  az  óránként  ténylegesen  elégetett,  azaz  füstgázzá  alakult  tüzelőanyag 
mennyisége, a számítás alapjául szolgáló, valós égetési ciklusban mért t=41,8 perc 
hosszú mérési ciklust tekintve:

 , (2.17)

C:  a  felhasznált  tüzelőanyag  széntartalma,  a  számítás  alapjául  szolgáló  mérési 
ciklusban ez az érték 43%.
CO: a számítás alapjául szolgáló mérési ciklusban ez az érték 0,082%.
CO2: a számítás alapjául szolgáló mérési ciklusban ez az érték 8,61%.
H: a felhasznált tüzelőanyag hidrogéntartalma, a számítás alapjául szolgáló mérési 
ciklusban ez az érték 5,6%.
W:  a  felhasznált  tüzelőanyag  víztartalma,  a  számítás  alapjául  szolgáló  mérési 
ciklusban ez az érték 12%.

Az  égéselméleti  számításból  (
s

g
m fsg 49,7
.

= )  és  a  rövidebb  ideig  tartó  mérési 

ciklusból származó mért adatok alapján végzett számításból adódó füstgáz tömegáram 

(
s

g
m fsg 45,8
.

= ) közötti eltérést alapvetően az égetési ciklus hosszának eltérése okozza.

Ha  az  elméleti  számításokban  a  fenti  mérési  ciklus  időt,  azaz  41,8  percet 
használnánk 45 perc helyett, a füstgáz tömegáram:

s

g
m fsg 43,8
.

= . (2.18)

A szimulációkban a valós mérési  ciklus adataiból származó, azaz a 41.8 percre 

vonatkozó  
s

g
m fsg 4,8
.

=  értékkel  dolgoztam,  mert  ehhez  a  mérési  ciklushoz  álltak 

rendelkezésre további paraméterek, mint például a füstgáz hőmérséklet a tűztér után és 
a mérőszakaszban, légfelesleg tényező, stb.

2.4.3. AZ ÉGÉSI LEVEGŐ TÖMEGÁRAM MEGHATÁROZÁSA

A  hőcserélőn  áthaladó  égési  levegő  tömegárama  a  (2.6)  egyenlet  segítségével 
kiszámított  gyakorlati  levegő  szükségletből  határozható  meg,  amely  a  tüzelőanyag 
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tömegegységére  és  normál  állapotra  vonatkozik.  Ebből  kiszámíthatjuk  a  levegő 
térfogatáramát:

h

m
BVV filevgyaklev

3.

74,19
45

60
=⋅⋅= . (2.19)

Mivel  a  levegő  hőmérsékletét  Tlev=0  °C-nak  vettük  fel,  amely  megegyezik  a 
normál állapothoz tartozó értékkel, a levegő normál állapotú sűrűségének ismeretében 
a tömegáram a következő módon számítható:

h

kg

m

kg

h

m
Vm levlevlev 5,252922,174,19

3

3

0

..

=⋅=⋅= ρ . (2.20)

Ha  ezt  az  értéket  átszámítjuk  [g/s]  mértékegységre,  akkor  
s

g
m lev 08,7
.

=  

tömegáramot kapunk. 
Ha  a  számítást  –  a  füstgáz  tömegáramának  számításához  hasonlóan  -  a  valós 

mérési  ciklusban  szereplő  41,8  perc  figyelembevételével  végezzük,  a  levegő 

tömegáram értéke 
s

g
m lev 6,7
.

= . A szimulációkban ezt az értéket használtam fel.

2.4.4 PEREMFELTÉTELEK ELHELYEZÉSE A SZIMULÁCIÓS GEOMETRIÁN

A  szimulációkban  a  peremfeltételeket  a  hőcserélő  összeállítás  geometriáján  az 
előző  fejezetben  kiszámított  paramétereket  a  következő  ábrán  bemutatott  módon 
helyeztem el.

2.20. ábra Peremfeltételek elhelyezése a szimulációs geometrián

A füstgázoldali peremfeltételek esetén a beömlő keresztmetszeten p=0 Pa relatív 
nyomást adtam meg, azaz azt feltételeztem, hogy a talajszinten, ahol a kandalló és a 
hőcserélő elhelyezkedik, atmoszférikus nyomás uralkodik. A beömlő keresztmetszeten 
lép be a kandallóból érkező Tfsg=300 °C hőmérsékletű füstgáz.
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A kémény, illetve a szabványos mérési ciklusban a ventilátor által előállított p=12 
Pa depresszió következtében a rendszer szívott rendszerként működik, azaz a benne 
kialakuló relatív nyomás értékek negatív előjelűek. A rendszer szívott voltát hivatott 
kifejezni az,  hogy a tömegáram peremfeltételt  a  rendszerből  kifelé mutató  előjellel 
adtam meg a füstgázoldal kilépő – felső – keresztmetszetére.

Az 
s

g
m fsg 4,8

.

=  tömegáram használata a szimulációban egymaga fejezi ki több, a 

kandalló  működésével  kapcsolatos  paraméter  meglétét.  Ez  a  tömegáram  kifejezi  a 
szabványos  mérési  ciklusban  folyamatosan  meglévő  p=-12  Pa  depresszió  által  a 
szabványos tömegű tüzelőanyagból felszabaduló és a rendszert a kéményen keresztül 
elhagyó  gázok  mennyiségét.  Továbbá  kifejezi,  hogy  mindez  a  szabványos  mérési 
időtartam alatt történik meg. Azzal, hogy a füstgázoldali működést a rendszerből kifelé 
mutató tömegárammal jellemzem, figyelembe veszem mind az időtényezőt, mind az 
áramlást a gyakorlatban mozgató depresszió jelenlétét.

A levegő oldali peremfeltételeket hasonló rendszer alapján adtam meg a modellen. 
A beömlő keresztmetszeten előírtam a talajszinten érvényes relatív nyomás értéket p=0 
Pa értékkel, illetve megadtam a rendszerbe lépő levegő hőmérsékletét.

A levegő tömegáramát szintén a kilépő keresztmetszeten definiáltam a szimulált 
rendszerből  kifelé  mutató  iránnyal.  Ennek  oka  azonos  a  füstgáz  tömegáramnál 
leírtakkal, hiszen a kandallóba az égési levegő érkezik, amelyet  egy csővezetéken a 
kandalló  levegő  beszívó  nyílásához  továbbítunk.  Ezt  az  áramlást  is  a  kémény  (a 
mérésben ventilátor) által előállított depresszió mozgatja.

A 2.21. ábrán egy olyan számítógépes modellt mutatok be, ahol a teljes rendszer, 
azaz a kandalló és a hőcserélő egymásra építve látható.

2.21. ábra Kandalló és hőcserélő összeállítási modell az összekötő csövekkel

A peremfeltételek megadása alkalmával még azt a feltételezést is tettem, hogy a 
kandalló  és  a  hozzá  közvetlenül  kapcsolódó  csövek  tökéletesen  szigeteltek.  Ez  a 
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feltevés a valóságtól eltér, hiszen ott a kandallóból kivezető füstcsövek is közölnek hőt 
a környezettel.

Ezt a kandalló gyártók ki is használják, hiszen a szigeteletlen füstcsövön áthaladva 
a  füstgáz  hőmérséklete  csökken  amíg  a  hőmérsékletmérési  ponthoz  ér,  így  a 
tapasztalatok alapján közelítőleg 5%-os hatásfok növekedés várható. Ezért is részesíti 
előnyben minden kandalló gyártó a felső füstcső kivezetést a méréshez azon kandallók 
esetében, ahol hátsó füstcső kivezetés is található.

A környezet  irányába  adiabatikus  peremfeltétel  célja  az  volt,  hogy a  hőcserélő 
betétek hatékonyságát azonos körülmények között vizsgáljam. 

A  környezet  irányába  távozó  hőmennyiséget  két  módszer  szerint  lehet  a  CFD 
szimulációban figyelembe venni.

1. Környezeti  geometria  megrajzolásával,  azaz  a  hőcserélő  köré  egy  levegő 
anyagtulajdonságú  térfogatot  készítek.  Ezt  a  térfogatot  a  megfelelő 
peremfeltételekkel ellátva (nyitott keresztmetszetek nyomás peremfeltétellel, a 
beömlő keresztmetszetre a szoba hőmérsékletének megadása) a hőcserélő körül 
levegőt áramoltathatunk, amely képes hőt elvonni a hőcserélő külső felületéről. 

2. A másik módszerhez nem szükséges  külön levegő térfogat, csak a hőátadási 
tényezőnek (jele α, mértékegysége W/m2K, amerikai irodalomban jele f és film 
coefficient-nek  nevezik)  a  hőcserélő  külső  felületére  történő  előírása.  A 
hőátadási tényező azt fejezi ki, hogy hány watt hőenergia lép át 1 m2 felületen 
keresztül 1 K hőmérséklet különbség hatására. Az α értékeire különböző áramló 
közegek  és  áramlási  sebességek  esetére  a következő  táblázat  ad javaslatokat 
[2.7].

A hőátadási tényező előírásához szükség van magának a tényezőnek az értékére, 
amelyet – amennyiben alkalmaznám – a lenti táblázat alapján α=5 W/m2K-re adnék 
meg,  illetve  egy  referencia  hőmérsékletre,  amely  a  hőcserélőt  körülvevő  tér 
hőmérséklete, pl. 24°C lehetne.

2.4. táblázat Hőátadási tényezők különböző közegek áramlása esetén

Levegő, gázok természetes áramlás esetén: 5-20 W/m2K
Levegő enyhe áramlással: 20-50 W/m2K
Levegő erős áramlással: 50-250 W/m2K
Túlhevített vízgőz: 23-116 W/m2K 
Víz természetes áramlás esetén: 250-2000 W/m2K
Áramló víz: 2000-8000 W/m2K
Víz, forrás közben: 3000-6000 W/m2K
Kondenzálódó gőz: 5000-15000 W/m2K

Azonban ha a hőcserélő esetén figyelembe venném a környezet irányába történő 
hőáramlás lehetőségét, a magasabb, hosszabb csöveket tartalmazó, illetve a nagyobb 
külső  dobátmérővel  rendelkező  verziók  előnyt  élveznének,  mert  nagyobb  a 
környezettel végrehajtott hőcserében résztvevő felület.

Mindezt  azért  nem tettem,  mert  célom az volt,  hogy a füstgáz és  égési  levegő 
kapcsolatában  hasonlítsam  össze  a  hőcserélő  betétek  hatékonyságát.  Ezért  nem 
alkalmaztam a környezet irányába távozó hő mennyiségét leíró peremfeltételt.
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2.5 A CFD SZIMULÁCIÓBAN RÉSZTVEVŐ ANYAGOK TULAJDONSÁGAI

A hőcserélő szimulációjában három anyag vesz részt: a füstgáz, az égési levegő és 
a  szilárd  testek  anyagaként  szereplő  acél.  E  három anyagból  kettő,  nevezetesen  a 
levegő  és  az  acél  szerepelt  a  CFD  szoftver  anyagadatbázisában,  a  füstgáz 
anyagtulajdonságait azonban meg kellett határoznom.

2.5.1 A FÜSTGÁZ FAJHŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA

A füstgáz anyagtulajdonságai közül a (2.12) egyenletben meghatározott,  normál 
állapotra  vonatkozó  sűrűséget  és  a  (2.13)  egyenletben  a  füstgáz  hőmérsékletre 
vonatkozó  sűrűséget  már  korábban  kiszámítottam.  A  fajhő  meghatározását  a 
következő módon végeztem a [2.6] és [2.8] irodalmak alapján.

A 2.3. táblázatban található füstgáz összetétel és az egyes összetevők fajhőjének 
ismeretében  a  gázkeverék  fajhőjét  adott  hőmérsékletre  úgy  számíthatjuk,  hogy  az 
egyes  összetevők  adott  hőmérsékletre  vonatkozó  fajhőjének  [2.8]  és  százalékos 
arányának szorzatát minden összetevőre kiszámítjuk és összeadjuk:

∑ ⋅= %icc pipfsg . (2.21)

A 2.5 táblázat néhány hőmérsékletre kiszámított füstgáz fajhő értéket tartalmaz, a 
18. ábrán pedig a fajhő értékeit grafikonon ábrázoltam a hőmérséklet függvényben.

2.5. táblázat Füstgáz fajhője néhány hőmérsékleten

Anyagtulajdonság Hőmérséklet Érték
Fajhő 2 °C 1073 J/kgK

477 °C 1186 J/kgK
1027 °C 1317 J/kgK
1527 °C 1386 J/kgK
1927 °C 1420 J/kgK
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2.22. ábra Füstgáz fajhő a hőmérséklet függvényében
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A  2.6  táblázatban  találhatók  a  füstgáz  szimulációhoz  szükséges 
anyagtulajdonságai.  A hővezetési  tényezőt és a dinamikai viszkozitást  a levegőével 
vettem azonosnak.

2.6. táblázat Füstgáz szimulációban megadott anyagtulajdonságai

Anyagtulajdonság Hőmérséklet Érték

Hővezetési tényező 0 °C 0,0243 W/mK
1927 °C 0,1446 W/mK

Sűrűség 0 °C 1,2912 kg/m3

1927 °C 0,1602 kg/m3

Fajhő 2 °C 1073 J/kgK
477 °C 1186 J/kgK
1027 °C 1317 J/kgK
1527 °C 1386 J/kgK
1927 °C 1420 J/kgK

Dinamikai viszkozitás 0 °C 1,71·10-5 Pa.s
1927 °C 3,55·10-5 Pa.s

2.5.2.  A LEVEGŐ ÉS ACÉL ANYAGOK SZIMULÁCIÓBAN ALKALMAZOTT 
TULAJDONSÁGAI

A levegő anyagtulajdonságait a 2.7 táblázat foglalja össze. A levegő sűrűségét a 
CFD szoftver a (2.22) képletben leírt állapotegyenlet szerint számította ki.

RT

p
=ρ , (2.22)

ahol:
ρ: a levegő aktuális, adott hőmérsékleten számított sűrűsége,
p: referencia nyomás, ami ebben az esetben a légköri 101,325 kPa,
R: gázállandó
T: gáz hőmérséklete 

2.7. táblázat Levegő anyagtulajdonságai a CFD szoftverben

Anyagtulajdonság Hőmérséklet Érték
Hővezetési tényező Minden hőmérsékleten 0,0254 W/mK
Sűrűség Minden hőmérsékleten Állapotegyenlet alapján
Fajhő Minden hőmérsékleten 1005 J/kgK
Viszkozitás Minden hőmérsékleten 1,817·10-5 Pa.s

A  levegő  fajhőjét  cplev=1005  J/kgK  értéken  állandónak  tekintettem,  mert 
várakozásaim  szerint  a  levegő  hőmérséklete  a  hőcserélő  kilépő  oldalán  100°C 
közelébe esik majd. Mivel a levegő fajhője a 0 és 100°C hőmérséklet tartományban 
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alig változik (1000 – 1010 J/kgK),  ezért a közepes hőmérséklethez tartozó fajhővel 
dolgoztam. Hasonló megfontolásból vettem konstansnak a többi anyagtulajdonságot is.

Az  acél  felhasznált  anyagtulajdonságait  a  2.8.  táblázat  mutatja  be,  az 
anyagtulajdonságok a CFD szoftver alapanyag adatbázisából származnak.

2.8 táblázat Acél anyagtulajdonságai a szimulációban

Anyagtulajdonság Hőmérséklet Érték
Hővezetési tényező Minden hőmérsékleten 43 W/mK
minden irányban
Sűrűség Minden hőmérsékleten 7850 kg/m3

Fajhő Minden hőmérsékleten 465 J/kgK

2.6 CFD ANALÍZIS BEÁLLÍTÁSOK

2.6.1. TURBULENCIA MODELL VÁLASZTÁS SZEMPONTJAI

A hőcserélő szimulációs beállításainak első lépéseként azt kell meghatározni, hogy 
az áramlás a legnagyobb sebességű zónában lamináris vagy turbulens. Amennyiben 
turbulens, akkor pedig a megfelelő turbulencia modellt kell kiválasztani.

Az  áramlás  jellegének  meghatározásához  a  Reynolds-szám  kiszámítása  ad 
támpontot. A Reynolds-szám a következő módon számítható:

ν
dw ⋅

=Re , (2.23)

ahol 
w: egy jellemző sebességérték,
d: egy jellemző átmérő (cső belső átmérő) vagy hossz,
ν: a kinematikai viszkozitás.

A Reynolds-szám a hőcserélő előtt a füstcsőben a következő módon számítható, 
ahol az átlagsebességet a füstgáz térfogatáramából számítottam az Ø150 mm-es belső 
átmérőre tekintettel,  és a 300 °C hőmérsékletű  füstgáz kinematikai  viszkozitását  az 
azonos hőmérsékletű levegőével vettem azonosnak (νfsg= 47,85·10-6 m2/s):

2159

00004785,0

15,0689,0
Re

2
11

1 =
⋅

==

s

m

m
s

m
dw

ν . (2.24)

Tehát a füstcsőben a füstgáz áramlása még éppen a lamináris tartományba esik. 
Ugyanígy – arányosan csökkentve a füstgáz térfogatáramát - számítottam ki a 20 db 
Ø40 mm-es csövet tartalmazó keresztáramú csöves hőcserélő egyik csövében áramló 
füstgáz  Reynolds-számát  azt  feltételezve,  hogy  a  csövekben  azonos  tömegáramú 
füstgáz áramlik. A füstgáz hőmérsékletét 250 °C-nak tételeztem fel.
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dw

ν . (2.25)

Tehát a hőcserélő csöveiben várható áramlás lamináris lesz. Ugyanezt a számítást 
elvégeztem a levegő oldali méretekkel és tömegárammal az Ø95 mm-es égési levegő 
csőben, ahol a levegőt 50°C hőmérsékletűnek tételeztem fel:

3800
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2
33

3 =
⋅

==
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ν . (2.26)

Ez az érték már a lamináris és a turbulens áramlás átmeneti területére esik [2.9]. 
Feltételezhető továbbá, hogy a levegő oldalon a csöves hőcserélőben a csövek közötti 
résben a  sebesség lokálisan akár  az 1 m/s-ot  is  elérheti,  amely a Reynolds-számot 
egyre inkább a turbulens áramlást jelző értékek irányába mozdítja.

Mivel  a  modellben  várhatóan  mind  lamináris,  mind  turbulens  áramlási  jelleg 
kialakul, olyan turbulencia modellt kellett választanom, amely az alacsony Reynolds-
számú turbulens és a lamináris áramlást is kezelni tudja.

Ezen  megfontolások  alapján  választottam  az  SC/Tetra  által  kínált  turbulencia 
modellek közül a lineáris Abe-Nagano-Kondoh alacsony Reynolds-szám (linear AKN 

low-Reynolds number) k- ε modellt [2.10]. A turbulencia modellezési elméletekben a 

k a turbulens kinetikus energiát, míg az ε a turbulens kinetikus energia disszipációját 
jelöli. E modell számunkra előnyös tulajdonságai a következők:

1. Képes  pontos  eredményeket  számolni  a  Reynolds-szám  széles,  alacsony  és 
magas értékű határai között.

2. Pontosság  tekintetében  nagy  előrelépést  mutat  a  szétváló  és  újra 
összekapcsolódó áramlások modellezésében számos alkalmazási területen, mint 
például járművek vagy épületek körüli külső áramlások, illetve gépekben belső 
áramlások modellezése során.

3. Megfelelő  választás  a  laminárisból  turbulensbe  átlépő,  vagy  turbulensből 
laminárisba váltó áramlási viszonyok modellezéséhez.

2.6.2. TOVÁBBI ANALÍZIS BEÁLLÍTÁSOK

A  hőcserélő  áramlás-  és  hőtani  vizsgálatát  időben  állandó  (steady-state) 
szimulációként hajtottam végre. E vizsgálati módszernek az a megfontolás teremtett 
megfelelő  alapot,  hogy  a  45  percig  tartó  tüzelési  ciklusban  az  égetési  folyamat 
változásai viszonylag lassan zajlanak le.

Azzal, hogy a folyamatot időben állandónak tekintem azt az állandósult állapotot 
vizsgálom,  amikor  a hőcserélőbe folyamatosan,  zavarás nélkül érkezik Tfsg=300 °C 
hőmérsékletű,  8,4  g/s  tömegáramú  füstgáz  és  7.45  g/s  tömegáramú,  Tlev=0  °C 
hőmérsékletű levegő.
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Az időben  állandó  szimulációban  alapértelmezésben  az  iterációk  számát  200-ra 
állítottam  be,  amely  alatt  az  alapértelmezett  konvergencia  kritériumok  alapján  az 
analízisek konvergens megoldás megtalálásával értek véget.

A konvergencia kritérium egy olyan, az áramlástani szimuláció szabadságfokaira 

(vx, vy, vz, T, p, k, ε) megadott küszöb érték, amely alapján a megoldó szoftver eldönti, 
hogy a vizsgálat elérte-e már az állandósult állapotot.  A megoldó akkor fejezi be a 
számítást,  ha  az  egymást  követő  iterációkban  e szabadságfokokra  nézve  a  változás 
mértéke kisebb, mint a konvergencia kritériumban előírt érték.

2.9. táblázat Konvergencia kritériumok a hőcserélő szimulációban

Számított paraméter Konvergencia kritérium
vx, 0,0001
vy, 0,0001
vz, 0,0001
T 0,0001
P 0,0001
k 0,0001

ε 0,0001

Figyelembe  vettem továbbá  a  gravitációs  gyorsulás  értékét  is,  amely  a  füstcső 
függőleges  tengelyével  (z  koordináta  tengely)  párhuzamos  és  a  füstgáz  áramlási 
irányával ellentétes irányba – lefelé – mutat. A 2.23 ábrán az analízis beállítások egyik 
kezelő  felülete  látható.  Ezen  a  panelen  kell  beállítani  a  vékony  lemez  felületek 
megadására szolgáló analízis funkciót is, amely a bal oldali kép jobb alsó sarkában 
Heat Conduction Panel (hővezető panel) néven látható.

2.23.a. ábra Turbulencia modell 
beállítás

2.23.b ábra Iterációk száma és gravitáció
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2.6.3. VÉKONY LEMEZ FELÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ BEÁLLÍTÁSOK 

A  vékony,  falvastagságukhoz  képest  nagy  méterű  térben  elhelyezett  lemez 
alkatrészek komoly kellemetlenséget képesek okozni a háló készítése során. A 2.24.a 
ábrán egy háló részlete látható,  ahol  a vékony lemezt  is  tetraéder  hálóval látták el 
[2.10], amely nemcsak a lemezen belüli, hanem a hozzá kapcsolódó háló elemeit is 
jelentősen  torzította.  Az  ilyen  háló  meglehetősen  gyenge  minőségű,  amely  –  ha 
egyáltalán  a  hálózó  algoritmus  el  tudja  készíteni  –  konvergencia  nehézségeket  és 
pontossági problémákat okoz.

Ennek  elkerülésére  a  szimulációs  szoftverek  ún.  rés  (angol  irodalomban  gap) 
elemeket illesztenek a hálóba, amely elemeknek csak virtuális vastagsága van, így nem 
torzítják az alaphálót  (2.24.b ábra). Az SC/Tetrában ezt a funkciót  hívjuk hővezető 
panelnek,  ugyanis  az  ilyen  módon  megadott  elemek  a  tetraéder  hálóval  ellátott 
testekhez hasonlóan képesek hőátadásra és hővezetésre is. A rés elemeket felületekre 
adhatjuk meg, amely felületeket már a CAD szoftverben létrehoztam.

2.24.a. ábra Tetraéder hálóval ellátott 
vékony lemez

2.24.b. ábra A hálóba illesztett rés 
(gap) elem és jó minőségű háló

A panelekre a 2.8 táblázatban leírt acél anyagtulajdonságokat adtam meg. Ennek 
megfelelően a teljes hőcserélő betétet, azaz a csövek felületeit és a levegő teret a betét 
két végén a füstgáztól elzáró kör lemezt is panel tulajdonsággal láttam el.  

2.7 STRUKTURÁLATLAN HÁLÓ KÉSZÍTÉSE A SZIMULÁLT GEOMETRIÁRA 

Az áramlástani szimulációk végrehajtásának egyik legfontosabb szakasza a CAD 
szoftverből  érkező  geometria  felbontása  olyan  elemekre,  amelyeket  a  megoldó 
program már tud kezelni, és amelyekre a szimulációt vezérlő egyenletek felírhatók. Az 
elemeknek a teljes geometriára kiterjedő rendszerét hálónak nevezzük.

Az elemek kapcsolódásának szempontjából a hálónak két alap típusa létezik:
1. Strukturált  háló:  olyan  szabályos  kapcsolódási  móddal  jellemezhető,  amely 

kifejezhető  két-  vagy  háromdimenziós  mátrixként.  Ez  a  módszer  a 
felhasználható elemek típusát a síkbeli hálóban téglalap, a térbeli szimulációban 
hexaéder (a gyakorlatban téglatest,  kocka)  típusra korlátozza.  A kapcsolódás 
szabályossága  lehetővé  teszi,  hogy  a  szomszédos  elemek  egymással  való 
kapcsolódása a tárolási  elrendezéssel  egyezzen  meg.  E módszer  segítségével 
készült  háló  -  a  kapcsolódások  egyértelműsége  miatt  –  kisebb  számítógép 
memóriát foglal.
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2. Strukturálatlan  háló:  ez  a  háló  nem  feleltethető  meg  a  számítógép 
memóriájában lévő két- vagy háromdimenziós mátrixnak. Ennek oka az elemek 
rendszertelen kapcsolódása. E háló előnye, hogy bármilyen elem használható, 
amelyet  a  megoldó  program  képes  kezelni.  Hátránya,  hogy  a  szomszédos 
elemek  egymással  való  kapcsolódását  leíró  információt  külön  tárolni  kell, 
amely a feladat memória igényét növeli.

Készíthetők  hibrid  hálók  is,  amelyek  tartalmaznak  mind  strukturált,  mind 
strukturálatlan részeket. E háló esetén a számítógép memóriájában történő tárolás a 
strukturálatlan hálóéval egyezik meg.

Az általam felhasznált  SC/Tetra  nevű CFD szoftverrel  strukturálatlan  és  hibrid 
háló készíthető,  a  felhasználható  elemek lehetnek tetraéder,  prizma és  a  térfogatok 
belsejében hexa típusúak is.

A háló elkészítésének módszerét a következő alfejezetekben mutatom be.

2.7.1 OCTREE (ALAPHÁLÓ) LÉNYEGE, MŰKÖDÉSE

Első lépésként az egyes geometriai elemekre vonatkozó elemméreteket határoztam 
meg. Minden hőcserélő alapváltozat esetén az elemméret meghatározására a következő 
alapelveket  alkalmaztam,  amelyek  a  korábbi  években  megszerzett  áramlástani 
szimulációs tapasztalataimon alapulnak:

1. Csövek elemméretére vonatkozó, általam alkalmazott szabály, hogy a térfogatra 
megadott elem méret a cső átmérőjének legfeljebb 10%-a. Ez a méret biztosítja, 
hogy  a  cső  keresztmetszetében  az  átmérő  mentén  számolva  –  később 
részletezendő  felületi  prizmatikus  elemeket  kivéve  –  legalább  8  csomópont 
legyen,  illetve  ez  az  elem méret  megfelelően  sok  (negyed  körívenként  7-8) 
csomópontot eredményez a kör kerülete mentén. Így a kör keresztmetszetet a 
háló elegendően jól közelítette.

2. A dobhoz csatlakozó, Ø300 mm és Ø150 mm-es átmenetet alkotó csonka kúp 
esetén  a  teljes  térfogatra  a  kisebb,  Ø150  mm-es  átmérőhöz  megfelelő 
elemméretet alkalmaztam.

3. Azokon a térfogatokon, ahol nem kötöttem ki a teljes térfogatra azonos elem 
méretet (alapértelmezett méret), a méret maximumát meghatároztam.

Az  Ø50  mm-es  csöveket  tartalmazó  keresztáramú  csöves  hőcserélő  betétre 
megadott elem méreteket a következő táblázat tartalmazza. Az alapértelmezett méret 
vonatkozott  minden  olyan  geometriai  elemre,  amelyre  külön  nem  adtam  meg  az 
elemek méretét.

2.10. táblázat Elemek méretei egy keresztáramú csöves hőcserélő betét esetén

Elem méret A méret felső határa
Alapértelmezett méret: 15 mm 20 mm
Ø95 mm-es csövek 7 mm
Ø50 mm-es csövek 5 mm
Hőcserélő dob 7 mm
Kúpos csatlakozó elem 7 mm
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Az így meghatározott elem méretekből a szoftver egy kockákból álló rendszert, az 
ún. octree-t készíti el, amelynek célja, hogy az adott térfogaton majd később elkészülő 
tetraéder háló elemeinek méreteit megjelenítse. Az octree-t a szoftver közvetlenül nem 
használja a háló létrehozására, az csak az elemek méreteit jelképezi. A 2.25 ábra a 
keresztáramú csöves hőcserélőre készített octree-t mutatja be nézetben és metszetben.

2.25.a. ábra Octree a csöves hőcserélőn 2.25.b. ábra Octree átmenet két 
elemméret (7 és 15 mm) között

A 2.25.b. ábrán látható módon az octree nem követi pontosan a geometria külső 
méreteit,  például  a  hőcserélő  dob  külső  hengeres  felületén  túlnyúlik.  Ez  a  háló 
készítésénél nem okoz problémát, hiszen mint fentebb írtam, az octree célja, hogy az 
elemek méreteit szemléltesse, a háló nem közvetlenül ebből készül.

Az octree rendszer sajátossága, hogy az egymás mellett lévő cellák éleinek mérete 
a  kisebb  cellák  esetén  mindig  fele  a  szomszédos  nagyobb  celláénak.  Ez  abból 
következik, hogy a cellák sűrítését adott helyen a szoftver úgy végzi, hogy egy cellát 
minden  éle  mentén  megfelezve  abból  nyolc  fele  akkora  élhosszúságú  cellát  készít 
(innen a neve is: octo latinul nyolc). A rendszer kiindulásként az alapértelmezett cella 
méretet használja és ezt finomítja a megadott elem méretnek megfelelően a fent leírt 
felezéses módszerrel.  

A kisebbről nagyobbra történő méret átmeneteket is ennek megfelelően készíti el a 
szoftver. 

2.7.2 HÁLÓ ÉS FELÜLETI HÁLÓSŰRÍTÉS TULAJDONSÁGAI

A tetraéder háló már közvetlenül a geometriára készül, felhasználva az octree által 
megjelenített  elem méreteket.  A  tetraéder  mérete  közelítőleg  megegyezik  az  adott 
helyen lévő cella méretével.
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A háló elkészítése során a szoftver először felületi hálót készít minden felületre, 
majd az ún. advancing front módszerrel [2.11] ezt a felületi hálót a térfogat belseje 
irányába  tolja.  E  módszer  segítségével  nagyon  jó  minőségű,  a  geometriát  nagyon 
pontosan leírni képes háló készíthető, továbbá biztosítható, hogy közvetlenül a felület 
két oldalán lévő elemek csomópontjai – például a folyadék és szilárd határfelületeken - 
egybeessenek. A 2.26. ábrán az így elkészített tetraéder háló részlete látható.

2.26. ábra Tetraéder háló a keresztáramú csöves hőcserélő esetén

Mivel a falak mellett  az áramlási  sebesség nulla és a felülettől  kis távolságban 
nagy a sebesség növekmény,  a felülethez közeli elemrétegeknek olyan sűrűnek kell 
lennie, hogy ezt a növekményt pontosan ki lehessen számítani.

A fal menti sűrűbb hálót prizmatikus elemek rétegeinek a fal felület mellé történő 
beillesztésével hozzák létre. A prizmatikus rétegbe illeszthető elemek típusait a 2.27. 
ábra mutatja be.

2.27. ábra A fal menti hálósűrítés rétegeinél felhasználható elemtípusok

A prizmatikus réteg beillesztése a térfogati tetraéder háló elkészítése után történik 
és  a  réteg  döntő  többségben  prizma  típusú  elemeket  tartalmaz.  A  prizma  elemek 
alkalmazása  abból  a  szempontból  előnyös,  hogy  a  vastagságuk  egyszerűen 
változtatható úgy, hogy a fal melletti határrétegben számított folyamatok megfelelően 
nagy pontossággal legyenek leírhatók.
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A folyamat  során  első  lépésként  a  szoftver  a  felületi  -  háromszögekből  álló  - 
hálóból a fal mellett létrehoz egy nagyon vékony felületi réteget, és annak vastagságát 
addig  növeli,  amíg  el  nem  éri  a  felhasználó  által  megadott  vastagság  értékét. 
Amennyiben  szükséges,  a  prizmatikus  réteg  melletti  tetraéder  elemeket  a  szoftver 
letörli és az így keletkező rést új tetraéder elemhálóval tölti ki.

A prizmatikus  réteg  vastagságának  meghatározása  nagy fontossággal  bír.  Ha  a 
prizmatikus réteg túlságosan vékony, tehát nem éri el a hozzá közvetlenül kapcsolódó 
tetraéder  elemek méretének  25%-át,  ahogy az  a  2.28.b  ábrán látható,  a  szimuláció 
instabillá válhat [2.12].

2.28.a ábra Megfelelő vastagságú 
prizmatikus réteg

2.28.b ábra Nem elegendő vastagságú 
prizmatikus réteg

Okumura [2.13] ajánlása szerint a prizmatikus réteg vastagságát úgy kell előírni, 
hogy  az  alkalmazott  faltörvény  megfelelően  pontos  eredményeket  adjon,  azaz  a 
dimenziótlan  y+ értéknek  abba  a  tartományba  kell  esnie,  ahol  az  alkalmazott  – 
logaritmikus – faltörvény hatásos. A cikkben ajánlásként a legjobb eredmények elérése 
érdekében  30<y+<100  érték  szerepel,  de  a  logaritmikus  faltörvény  a  30<y+<1000 
sávban alkalmazható. A [2.14] irodalomban a faltörvény a 20<y+<200 tartományban 
alkalmazható,  az  y+  <  2  értékeknél  alacsony  Reynolds-szám  turbulencia  modell 
használata szükséges.

A  [2.12]  irodalomban  a  sima  falra  30>y+>200  érték  található,  de  ebben  az 
irodalomban  összegzett  tapasztalatok  alapján  az  általam  használt  SC/Tetrával 
50>y+>150 értékek között várható a legjobb eredmény. Ha az y+ értéke az alsó határ, 
azaz 30-50 alá esik a [2.13] javasolja egy alacsony Reynolds-szám turbulencia modell 
használatát.

Az y+ az alábbi képlettel számítható:

ν

uy
y ∗+ ⋅

= , (2.27)

ahol:
y: a faltól az áramló közeg irányában mért távolság, a prizmatikus hálósűrítés első 
rétegének vastagsága.
ν: az áramló közeg kinematikai viszkozitása.
u*: súrlódási sebesség, amely a következő módon számítható:
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ρ

τ
u f=∗ , (2.28)

ahol:
τf: fali csúsztató feszültség,
ρ: az áramló közeg sűrűsége.
A  (2.27)  egyenlet  használható  a  fal  menti  hálósűrítés  első  rétegvastagságának 

meghatározására.  Azonban  ebben  az  egyenletben  az  u* ismeretlen  a  szimuláció 
végrehajtása előtt. Szintén a [2.13] irodalomban lévő ajánlás alapján, ha az u* értékét a 
fő áramlási átlagsebesség 5%-ának vesszük fel, a rétegvastagság értéke kiszámítható.

E becslés mellett az u* (2.28) képletében lévő és a szimuláció végrehajtása előtt 
ismeretlen τf fali csúsztató feszültség a következő képlettel számítható:

2

2

1
uC ff ⋅⋅= ρτ , (2.29)

ahol: 
Cf: felületi súrlódási tényező (skin friction coefficient)
u: fő áramlási átlagsebesség
A Cf tényező  kiszámítására  közelítő  képletek alkalmazhatók,  a  [2.15]  és [2.16] 

irodalom sík felületre több formulát is megad. A Cf ismeretében a súrlódási sebesség 
kiszámítható.

Az általam használt CFD szoftverben az alapértelmezett beállítás az, hogy az első 
elemréteg vastagsága a fal mellett lévő tetraéder elem méretének 33%-a.

Az  alapértelmezett  vastagságra  vonatkozó  érték  és  a  (2.22-2.24)  képletekben 
szereplő  sebesség  értékek  ismeretében  ellenőrzésként  kiszámítottam  a  prizmatikus 
háló első rétegének vastagságából származó y+ értéket. Az y+ értéke a füstcsőben a 
hőcserélő előtt:

6,3

00004785,0

03445,0005,0

2
* =

⋅
=

⋅
=+

s

m
s

m
m

uy
y

ν , (2.30)

ahol:
y: a füstcsőre megadott elemméret (15 mm) 33%-a.
Ha a füstcsőben az ideálisnak mondott 50>y+>150 közötti sávban, az y+=50 érték 

teljesülését írom elő, a prizmatikus elemháló első rétegének vastagsága a következő:

m

s

m
s

m

u

y
y 0694,0

03445,0

00004785,050
2

*

=
⋅

=
⋅

=
+ ν

. (2.31)

Tehát,  az  első  rétegnek  69,4  mm  vastagnak  kellene  lennie  egy  Ø150  mm-es 
csőben, amelyet nem tartottam reálisnak. Tehát az y+=3.6 értéke is indokolja, amely 
jóval  az  ideálisnak  tartott  30-50-es  y+ érték  alá  esik,  hogy  a  turbulencia  modell 
kiválasztása  helyes  volt,  amikor  a  linear  AKN  low-Reynolds  number  modellt 
alkalmaztam,  mivel  ehhez  a  turbulencia  modellhez  kapcsolódik  az  ún.  adaptív 
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faltörvény  (adaptive  wall  function)  alkalmazhatósága,  amelyet  az  SC/Tetra 
automatikusan végez [2.17]. 

A szoftverben való alkalmazás tehát az alapértelmezett beállítások szerint történt, 
amelyet  az  alábbiak  szerint  foglalok  össze,  és  a  kész  háló  metszetét  a  2.29.  ábra 
mutatja be.

1. A  prizmatikus  háló  első  rétegének  vastagsága  a  fal  melletti  tetraéder  elem 
méretének 33%-a.

2. A prizmatikus háló 3 réteg elemet tartalmazott.
3. A rétegek vastagsága rétegről rétegre 10%-kal növekedett.

2.29. ábra Strukturálatlan háló a fal menti prizmatikus rétegekkel

A  fentieken  túl  a  prizmatikus  hálóval  kapcsolatos  további  beállításokat  is 
alkalmaztam,  amelyek  arra  vonatkoznak,  hogy  mi  történjen  a  rossz  minőségű 
prizmatikus elemekkel, ha ilyen elemek alakulnánk ki a már meglévő tetraéder háló és 
a geometria sajátosságai következtében.

1. A rossz minőségű prizmatikus elemek beillesztését azzal kerülje el a szoftver, 
hogy  csökkenti  a  prizmatikus  rétegek  számát.  Rossz  minőségű  (azaz  torz, 
aszimmetrikus,  illetve  szélsőséges  esetben  tűszerű)  prizmatikus  elemnek  az 
minősül, amelynek alaktényezője 0.1-nél kisebb.

2. A  fentihez  kapcsolható  beállítás,  hogy  a  program  próbálkozzon  vékonyabb 
réteg beillesztésével is, amelynek vastagsága az eredeti rétegvastagság 60%-a.

E beállítások következménye, hogy a csövek közötti résekben, ahol szükséges volt, 
csökkent a prizmatikus rétegek száma, ami a 25. ábrán is megfigyelhető.

2.7.3 HÁLÓ ÉRZÉKENYSÉG VIZSGÁLAT MÓDSZERE

Minden szimuláció esetén kiemelt fontosságú feladat meggyőződni arról, hogy a 
háló  felbontása  elegendően  finom  ahhoz,  hogy  az  eredmények  pontosságát  ne 
befolyásolja hátrányosan. Ismert, hogy minél finomabb a háló felbontása, minél kisebb 
az  elemek  mérete,  a  vizsgálat  eredményei  annál  pontosabbak,  ugyanakkor  az 
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elemszám  növekedésével  drasztikusan  megnő  a  számítási  igény,  és  ezáltal  a 
szimuláció elvégzéséhez szükséges időigény is.

Számítástechnikai és időbeli korlátok arra kényszerítenek, hogy megtaláljuk azt az 
ideális  háló  felbontást,  amelyet  tovább  sűrítve  már  nem  változnak  jelentősen  az 
eredmények.

A  háló  érzékenység  vizsgálat  során  a  2.10.  táblázat  elem  méreteinek 
megfelelőségét  ellenőriztem le  azáltal,  hogy  az  alapértelmezett  méretet  és  minden 
további elem méretet 10%-kal csökkentettem. Ha az első háló sűrítési lépés során a 
szimuláció eredményei több mint 5%-ban eltértek volna a kiindulási eredményektől, 
ez azt jelezte volna, hogy a kiindulási felbontás nem elég sűrű.

Ezután  egy  újabb  10%-os  háló  sűrítés  és  újabb  szimuláció  következne,  és  ezt 
egészen addig kell folytatni,  ameddig az egyes  háló sűrítések eredményei  már nem 
térnek el egymástól a fent leírt 5%-ostól nagyobb mértékben.

A háló érzékenységi vizsgálat során a következő elem méreteket alkalmaztam a 12 
db  Ø50  mm-es  csövet  tartalmazó  keresztáramú  csöves  hőcserélő  alapértelmezett 
hálóját követő első lépésben.

2.11. táblázat Elemek méretei az első hálósűrítési lépésben

Elem méret A méret felső határa
Alapértelmezett méret: 13 mm 18 mm
Ø95 mm-es csövek 6 mm
Ø50 mm-es csövek 4 mm
Hőcserélő dob 6 mm
Kúpos csatlakozó elem 6 mm

Ez a felbontás a következő fejezetben ismertetendő eredmények  alapján látható 
módon  nem  hozott  jelentős  (5%-tól  nagyobb)  eltérést  a  vizsgált  paraméterek 
értékeiben, ezért elmondható, hogy 2.6.1 fejezetben ismertetett módszer, miszerint az 
átmérő 10%-ának vettem fel az elemek méreteit, megfelelő pontosságú eredményeket 
állít elő, ezért a hőcserélő alaptípusok és az optimálási lépések hálójának készítésekor 
is ezt a szabályt alkalmaztam.  

2.8. HŐCSERÉLŐ ALAPTÍPUSOK EREDMÉNYEI

A három alaptípus – keresztáramú csöves, spirállemezes és spirálcsöves hőcserélő 
– megfelelőségének értékelését négy tényező alapján végeztem el. E négy paraméter a 
következő volt:

1. A  hőcserélőből  kilépő  levegő  hőmérséklete.  A  hőcserélő  annál  jobb,  minél 
nagyobb ez az érték

2. A  hőcserélőből  kilépő  füstgáz  hőmérséklete.  A hőcserélő  annál  jobb,  minél 
kisebb ez az érték.

3. Nyomásesés a hőcserélő levegőoldalán. A hőcserélő annál jobb, minél kisebb 
ez az érték.

4. Nyomásesés a hőcserélő füstgázoldalán. A hőcserélő annál jobb, minél kisebb 
ez az érték.
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A hőmérsékletekkel kapcsolatos jósági kritérium egyértelmű, hiszen a hőcserélő 
minél  jobban  csökkenti  a  füstgáz  hőmérsékletét,  annál  kisebb  a  távozó  füstgázzal 
elveszített hő (a szabvány nyelvére fordítva: kisebb hőmérséklet szerepel a hatásfok 
számítás  képletében)  és  így  annál  jobb  a  hőcserélővel  felszerelt  kandalló  rendszer 
hatásfoka.

A levegő oldali  hőmérséklet  kritériumának meghatározásakor  is hasonló módon 
jártam el: minél jobban képes átvenni a levegő a füstgáz hőjét a fém falakon keresztül, 
annál kedvezőbb eredményekre számíthatok a tűztérben a fagázzal történő keveredés 
tekintetében.

A nyomásesés értékelését pedig abból a szempontból tartottam fontosnak, hogy a 
teljes rendszer működtetésére mindössze 12 Pa értékű depresszió állt  rendelkezésre. 
Ha tehát a hőcserélőn áthaladó gázok nyomásesése nagy, előfordulhat, hogy a p=-12Pa 
nem elegendő  a  füstgáz  eltávolítására  és  az  égési  levegő  beszívására.  Éppen  ezért 
tartottam fontosnak,  hogy a  hőcserélő  ne növelje  meg jelentősen  a  levegő  beszívó 
vezetékből, hőcserélőből, a hőcserélő és a kandalló közötti vezetékből, a kandallóból, 
és a füstgáz vezetékből álló teljes rendszer nyomásesését.

2.8.1 KERESZTÁRAMÚ CSÖVES ALAPTÍPUS EREDMÉNYEI

A 2.2 fejezetben ismertetetteknek megfelelően a keresztáramú csöves  hőcserélő 
esetén három altípust vizsgáltam. Ezek a következők voltak:

• 5 db Ø70 mm-es csövet tartalmazó betét,
• 12 db Ø50 mm-es csövet tartalmazó betét,
• 20 db Ø40 mm-es csövet tartalmazó betét.
A 2.30. ábrán a 12 db Ø50 mm-es csövet tartalmazó betétről készült áramlási és 

hőmérséklet eredmények láthatók a hőcserélő betétet a csövek magasságának felénél 
vízszintesen metsző síkban.

2.30.a. ábra Sebesség a 12 csöves 
hőcserélőben

2.30.b. ábra Hőmérséklet a 12 csöves 
hőcserélőben

A sebességet bemutató ábrán látható, hogy a jobb oldalról érkező hideg levegő útja 
megtörik az első függőleges füstgáz csövön és a középtengelyben lévő négy cső két 
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oldalán a hőcserélő külső felületéhez közelebbi csövek esetében mérhetőhöz képest 
(vlev=0,43 – 0,46 m/s) nagyobb sebességgel (vlev=0,5 – 0,57 m/s) halad végig. Ebből 
látható, hogy az elrendezés ilyen méret  feltételek mellett  nem volt tökéletes, hiszen 
ideális elrendezés esetén azonos sebesség lenne mérhető a csövek közötti résekben.

A 2.30. ábrán mind a sebesség, mind a hőmérséklet eredményen megfigyelhető, 
hogy a 12 füstgáz csőből a fekete nyíllal jelölt alacsonyabb sebességű és alacsonyabb 
hőmérsékletű füstgázt tartalmaz, mint a többi. Ennek oka a 2.31. ábrán látható, ahol a 
hőcserélőn  keresztül  felvett  függőleges  metszősíkban  mutatom  be  a  sebesség 
vektorokat és a hőmérsékletet.

2.31.a. ábra Sebesség vektorok a 
hőcserélőben

2.31.b. ábra Hőmérséklet a 
hőcserélőben

Az alacsonyabb sebesség és hőmérséklet oka a 2.30. és 2.31. ábrán is nyíllal jelölt 
csőben  az,  hogy ebben a  csőben a  füstgáz visszafelé  (fentről  lefelé)  áramlik.  Ez a 
jelenség pedig arra vezethető vissza, hogy az alsó kúpos csatlakozó elem mindössze 
100 mm hosszon hozza létre az Ø150 mm-es és Ø300 mm-es keresztmetszetek közötti 
átmenetet.
     Így az alsó kúpos csatlakozó elemben a 
kúpos  fal  egy  szakaszán  leválási  buborék 
keletkezik. Az előkészítő szimulációk során 
is megfigyeltem ezt a jelenséget és az alsó 
kúpos  csatlakozó  elembe  kúpos  terelő 
lemezeket illesztettem (2.32. ábra).
     E lemezek méreteit és pozícióját az alsó 
kúpban  úgy  kísérleteztem  ki  több 
szimuláció  végrehajtásával,  hogy  az 
egyetlen  nagy  leválási  buborékot  több 
kisebbre bontsák szét és a felszálló füstgázt 
betereljék a csövekbe. 

2.32. ábra Terelő lemezek az alsó 
kúpban 
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A  célom  az  volt,  hogy  lehetőség  szerint  elkerüljem  a  csövekben  történő 
visszaáramlást, amely rontotta volna a hőcserélő hatékonyságát. A továbbiakban azt a 
kúp  elrendezést  használtam,  amely,  ha  nem  is  szüntette  meg,  de  a  legkisebb 
visszaáramlást eredményezte.

Mivel a célom a betétek összehasonlíthatósága volt az egyes alaptípusokon belül 
is,  a  két  terelőkúpot  –  azonos  pozíciókban  és  méretekkel  -  tartalmazta  minden 
keresztáramú csöves hőcserélő vizsgálat.

A 2.33. ábra a másik két vizsgált altípus hőmérséklet eredményeit  mutatja be a 
hőcserélő vízszintes keresztmetszetében.

2.33.a. ábra 5 db Ø70 mm-es csövet 
tartalmazó betét

2.33.b. ábra 20 db Ø40 mm-es csövet 
tartalmazó betét

A 2.34. ábra a másik két vizsgált altípus hőmérséklet eredményeit  mutatja be a 
hőcserélő hossztengelyében felvett függőleges metszeten.

2.34.a. ábra 5 db Ø70 mm-es csövet 
tartalmazó betét

2.34.b. ábra 20 db Ø40 mm-es csövet 
tartalmazó betét
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Az eredményekből  megállapítható,  hogy az 5 db Ø70 mm-es csövet tartalmazó 
betét  esetén nincs visszaáramlás  a függőleges csövekben, míg a 20 db Ø40 mm-es 
csövet tartalmazó betét esetén a visszaáramlást mutató csövek száma 5-re nőtt.

A 2.12. táblázat a négy fent ismertetett eredmény paraméter értékeit tartalmazza. 

2.12. táblázat A keresztáramú csöves hőcserélő betétek eredményei

Betét típus 12d50 5d70 20d40
Tlev [°C] 63,5 46,3 81,03
Tfsg [°C] 249,5 264,3 235,4
∆plev [Pa] 0,94 0,44 0,99
∆pfsg [Pa] 2,82 2,7 2,99

A  2.12.  táblázat  adataiból  látható,  hogy  a  legjobb  füstgáz  hőmérséklet  (Tfsg) 
csökkentési  és levegő hőmérséklet  (Tlev) növelési  eredményt  a 20 db csővel szerelt 
betét adja, annak ellenére, hogy itt a legnagyobb a visszaáramlásban résztvevő csövek 
száma. A levegő oldali nyomásesésben (∆plev) nincs jelentős különbség a 12 és a 20 
csöves típus esetén és mindkettő több, mint duplája az 5 csöves betét esetén mérhető 
értéknek.

A füstgázoldali  nyomásesés  (∆pfsg)  tekintetében  a  12 csöves  verzió  kedvezőbb, 
mint a 20 csöves betét, ennek oka a 20 csöves típusban nagyobb visszaáramló füstgáz 
mennyiség. Szintén a visszaáramló füstgáz következtében, annak ellenére, hogy a 12 
csöves verzió füstgázoldali keresztmetszeti területe 22%-kal, míg a 20 csöves verzió 
füstgázoldali keresztmetszeti területe 30,6%-kal nagyobb, az 5 db Ø70 mm-es csövet 
tartalmazó betét füstgázoldali nyomásesése a legkisebb: ∆pfsg = 2,7 Pa.

A levegő oldali  nyomásesés  egyértelműen a legnagyobb füstgáz csövek közötti 
távolság következtében szintén az 5d70-es típusjelű betét esetén a legkedvezőbb. 

A háló érzékenység  vizsgálatnál  használt  sűrűbb hálót  és az alaphálót  használó 
szimulációk eredményeit a 2.13. táblázat tartalmazza. A háló érzékenységi vizsgálatot 
a 12 csöves esetre végeztem csak el, mivel az eredmények kis eltérése azt mutatta, 
hogy az alapháló megfelelő felbontást ad a négy vizsgált paraméter tekintetében.

2.13. táblázat A 12d50 jelű betét alaphálóval és 10%-kal sűrűbb hálóval végzett 
szimulációjának eredményei

Betét típus 12d50 12d50 sűrűbb háló Eltérés
Tlev [°C] 63,5 64,8 2%
Tfsg [°C] 249,5 249,7 0,08%
∆plev [Pa] 0,94 0,91 3,2%
∆pfsg [Pa] 2,82 2,81 0,4%

2.8.2 SPIRÁLLEMEZES ALAPTÍPUS EREDMÉNYEI
 
Az első vizsgálatot úgy végeztem, hogy a 0°C hőmérsékletű levegő a hőcserélő 

dob  felső  bevezetésén  érkezik  a  rendszerbe,  tehát  ellenáramú  hőcserélőként 
értelmezhető.
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A 2.35.  ábrán  a  2,5  menetes,  központi  füstcsöves  hőcserélő  áramlási  sebesség 
viszonyai láthatók. Megfigyelhető, hogy a 30x100 mm-es levegő keresztmetszetekben 
a  sebesség  jelentősen  nagyobb  a  rendszer  más  pozícióiban  mérhető  sebességekhez 
képest. Az alsó keresztmetszeten, ahol a melegebb levegő távozik, a sebesség 2,5 m/s 
értékű. Ennek megfelelően a rendszer nyomásveszteségének döntő része is ezekben a 
keresztmetszetekben keletkezik.

A 2.36. ábrán látható hőmérséklet kép mutatja, hogy a 0°C hőmérsékletű levegő a 
dobból  a  hőmérsékletének  jelentős  növekedése  nélkül  lép  ki,  a  kilépő  levegő 
átlaghőmérséklete  36,8°C.  Ez  elmarad  még  a  legkevesebb  füstcsövet  tartalmazó 
keresztáramú hőcserélő teljesítményétől is.

Ezt a kialakítású hőcserélő dobot egyenáramú (a levegő spirál útvonalon felfelé 
halad) változatban is modelleztem: a hideg levegő a dobba az alsó keresztmetszeten 
lép be. A két változat között nincs érdemi különbség, a kilépő levegő hőmérséklete 
ebben az esetben is  36,8°C.  Annak oka, hogy az egyen-  és az ellenáramú változat 
között nincs eltérés az, hogy a dob magassága - 200 mm – túlságosan kevés ahhoz, 
hogy az egyen- és ellenáram közötti különbségek érzékelhetők legyenek.

2.35. ábra spirállemezes hőcserélőben számított sebesség állapot

2.36. ábra spirállemezes hőcserélőben számított hőmérséklet állapot
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A  spirál  hőcserélő  teljesítményének  növelését  először  a  menetek  számának 
növelésével terveztem elérni. Ennek érdekében a spirállemez menetszámát 2,5-ről 4,5-
re növeltem. Az így kialakított hőmérsékleti kép a 2.37. ábrán látható.

2.37. ábra Hőmérséklet viszonyok a 4,5 menetes spirállemezes hőcserélőben

A szimulációból kiolvasva a kilépő levegő hőmérsékletét 41,3°C értéket kaptam, 
amely  már  megközelíti  az  5  db  Ø70  mm-es  csövet  tartalmazó  hőcserélő  betét 
eredményét, azonban a rendszer nyomásesését a nagyobb menetszám tovább növelte.

A  2.14.  táblázat  a  spirállemezes  hőcserélő  betét  fent  ismertetett  változatainak 
eredményeit foglalja össze. 

2.14. táblázat A 2,5 és 4,5 menetes spirállemezes hőcserélők eredményei

Betét típus 2,5 menet 
ellenáramú 

4,5 menet 
ellenáramú

2,5 menet 
egyenáramú

Tlev [°C] 36,75 41,25 36,75
Tfsg [°C] 274,7 271,7 274,8
∆plev [Pa] 5,7 20,5 5,5
∆pfsg [Pa] 0,07 0,09 0,07

A fenti  eredményekből  jól  látható,  hogy  a  menetszám növelésével  e  hőcserélő 
típus  hatékonysága  nem  javítható,  illetve  a  rendszer  nyomásvesztesége  jelentősen 
növekszik.

A  teljesítmény  fokozására  a  szimulációk  eredményei  alapján  alkalmasnak 
tekinthető  a  spirállemezes  hőcserélőbe  épített  több  füstgáz  járat.  A  rendszer 
hőmérsékleti  viszonyai  a  2.38.  ábrán  láthatók.  Az  eredményeket  a  levegő 
hőmérsékletének  növelése  szempontjából  nézve  e  hőcserélő  betét  alkalmazásával  a 
rendszer  hatékonysága  jelentősen  nőtt.  Az  ellenáramú  hőcsereként  modellezett 
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rendszerben a kilépő levegő hőmérséklete 107°C-ra nőtt, a rendszerből kilépő füstgáz 
hőmérséklete 239°C (a belépő füstgáz 300°C-os).

2.38. ábra Az 5 db 70 mm-es füstcsövet tartalmazó betéttel szerelt spirál hőcserélő 
hőmérséklet viszonyai

E típusnál is készítettem szimulációt arra vonatkozóan, hogy a több menet hogyan 
befolyásolja a hőcserélő teljesítményét: az alapváltozat 2,5 menete helyett 3,5 menettel 
ellátott spirállemezt építettem a modellbe. A 107°C helyett elért 116°C hőmérséklet 
továbbra sem indokolja a nagyobb menetszám alkalmazását. 

A rendszer  nyomásesése  a  több  füstcsövet  tartalmazó  hőcserélő  betéttel  szerelt 
esetekben  is  jelentős,  hiszen  a  nagy nyomásesés  a  levegő  oldalon  mérhető.  A 2,5 
menetes esetben a levegő oldalon 9 Pa, míg a 3,5 menet esetén 17,7 Pa nyomásesés 
mérhető. Ez a körülmény a spirálcsöves hőcserélő gyakorlati alkalmazhatóságát igen 
jelentősen csökkenti, különösen annak fényében, hogy a keresztáramú hőcserélőkben a 
hőmérséklet hasonló növekedése érhető el sokkal kisebb nyomásveszteség mellett. A 
2.15.  táblázat  a  spirállemezes  hőcserélőkkel  végezett  szimulációk  eredményeit 
összegzi.

2.15. táblázat spirállemezes hőcserélők eredményei

Betét 
típus

2,5 menet 
ellenáramú 

4,5 menet 
ellenáramú

2,5 menet 
egyenáramú

2,5 menet ellen 
+ 5d70

3,5 menet ellen 
+ 5d70

Tlev [°C] 36,75 41,25 36,75 107,5 116,4
Tfsg [°C] 274,7 271,7 274,8 239,3 235,3
∆plev [Pa] 5,7 20,5 5,5 9 17,7
∆pfsg [Pa] 0,07 0,09 0,07 2,73 2,71
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2.8.3 SPIRÁLCSÖVES ALAPTÍPUS EREDMÉNYEI

A spirálcsöves hőcserélő esetén is megnő a levegő áramlási sebessége a dobban 
lévő  kisebb  csőátmérő  következtében.  A  sebesség  maximuma  a  cső  betét  kilépő 
keresztmetszeténél mérhető, hiszen a nagyobb hőmérséklet következtében nő a levegő 
térfogata is. A 2.39. ábrán a spirálcsöves hőcserélőben kialakuló sebességek láthatók. 
Az ábra ellenáramú esetet mutat, azaz a levegő a felső keresztmetszeten lép be, a hideg 
levegő a már csökkent hőmérsékletű füstgázzal találkozik.

2.39. ábra Sebesség állapot a spirálcsöves hőcserélőben felső levegő belépés 
(ellenáram) esetén

A  2.40.  ábrán  az  ellenáramú  eset  hőmérséklet  képe  látható.  A  kilépő 
keresztmetszeten leolvasható levegő hőmérséklet 85°C. A 2.41. ábra az egyenáramú 
eset hőmérséklet állapotát mutatja be, a levegő kilépő hőmérséklet 83°C.

2.40. ábra Hőmérséklet állapot a spirálcsöves hőcserélőben ellenáram esetén
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2.41. ábra Hőmérséklet állapot a spirálcsöves hőcserélőben egyenáram esetén

A hőmérsékletek tekintetében van némi eltérés az egyenáramú és az ellenáramú 
hőcserélő  betét  között,  de  ez  mindössze  2°C,  elhanyagolhatónak  minősül.  Itt  is  a 
hőcserélő  dob  kicsi,  200  mm-es  magasságával  magyarázható,  hogy  nincs  jelentős 
különbség  a  két  eset  között.  A  levegő  oldali  nyomásesés  azonban  jelentősnek 
mondható,  8  Pa-hoz  közeli  érték  mindkét  esetben.  A 2.16.  táblázat  a  spirálcsöves 
esetek eredményeit foglalja össze.

2.16. táblázat Spirálcsöves hőcserélő betéttel végzett szimulációk eredményei

Betét típus 1,5 menet 
ellenáram 

1,5 menet 
egyenáram

Tlev [°C] 85 83
Tfsg [°C] 245 246
∆plev [Pa] 8,1 7,8
∆pfsg [Pa] 2,3 2,3

A  2.17.  táblázat  a  hőcserélő  betét  alaptípusok  eredményeit  foglalja  össze.  A 
táblázat adatai alapján elmondható, hogy a keresztáramú csöves hőcserélő az optimálás 
szempontjából a legígéretesebb, mert:

1. A  csövek  számának  növelése  egyértelműen  abba  az  irányba  mutat,  hogy  a 
kilépő füstgáz és a kilépő levegő hőmérséklete is kedvezően változik: a füstgáz 
hőmérséklete csökken, a levegő hőmérséklete nő.

2. Mind  a  levegő  oldali,  mind  a  füstgázoldali  nyomásesés  abba  a  tartományba 
esik, amely a rendszer teljes nyomásesését jelentősen nem növeli meg, illetve 
amely a gyakorlati  felhasználás  során kompenzálható 1-2 méterrel  magasabb 
kémény építésével.
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2.17. táblázat Hőcserélő alaptípusok eredményei

Tlev [°C] Tfsg [°C] ∆plev [Pa] ∆pfsg [Pa]
Keresztáramú 5 db d70 mm 46,3 264,3 0,44 2,7
Keresztáramú 12 db d50 mm 63,5 249,5 0,94 2,82
Keresztáramú 20 db d40 mm 81,03 235,4 0,99 2,99
S. lemezes 2,5 m. ellenáramú 36,75 274,7 5,7 0,07
S. lemezes 4,5 m. ellenáramú 41,25 271,7 20,5 0,09
S. lemezes 2,5 m. egyenáramú 36,75 274,8 5,5 0,07
2,5 m. ellen. 5d70-es betét 107,5 239,3 9 2,73
3,5 m. ellen. 5d70-es betét 116,4 235,3 17,7 2,71
S. cső 1,5 m. ellenáramú 85 245 8,1 2,3
S. cső 1,5 m. egyenáramú 83 246 7,8 2,3

2.9. AZ OPTIMÁLÁSI FELADAT MEGFOGALMAZÁSA

Az  előző  fejezetekben  ismertetett  eredmények  alapján  megállapítható,  hogy  a 
keresztáramú csöves hőcserélő esetén a vizsgált paraméterekkel – kilépő füstgáz és 
levegő  hőmérséklet,  levegő  és  füstgázoldali  nyomásesés  –  szemben  támasztott 
követelmények egymással ellentétesek: a füstgáz hőmérséklet minimumának, a levegő 
kilépő  hőmérséklet  maximumának,  és  a  nyomásesés  minimumának  egyidejű 
megvalósítása nem lehetséges.

A 2.17. táblázat adatait tekintve jól látszik, hogy a csövek számának növelésével 
nő a levegő oldali nyomásesés is, amennyiben a hőcserélő dob átmérőjének 300 mm-
es méretét kötöttnek tekintjük.

Az eddigi  eredményekből  az  is  következik,  hogy a  csövek hosszának  növelése 
csökkentené  a  füstgáz  és  növelné  a  levegő  kilépő  oldali  hőmérsékletét,  tehát 
számunkra kedvező irányba mozdítaná el a hőcserélő működési paramétereit, viszont 
ez biztosan együtt járna a füstgázoldali és a levegő oldali nyomásesés növekedésével. 

Annak  érdekében,  hogy  ezen  egymással  ellentétes  hatású  paraméterek 
együttműködését  mégis  meg  tudjam  fogalmazni,  meg  kellett  határozni 
számszerűsíthető formában a paraméterek fontossági sorrendjét. 

A hőcserélő alapvető célja a hatásfok növelése, tehát a fontossági sorrendben az 
első helyen a füstgáz hőmérsékletének minimálisra történő csökkentése áll.

Szintén  a  hatásfok  növelését  segíti  elő  az  égéshez  szükséges  levegő 
hőmérsékletének  maximálisra  növelése,  hiszen  azt  vártam,  hogy  a  nagyobb 
hőmérsékletű – kisebb sűrűségű – levegő a kandalló tűzterében jobban keveredik a 
fagázzal és így az égés hatékonyabb lehet. Ez tehát a fontossági sorrendben a második 
számú paraméter.

A nyomásesések tekintetében ezek fontosságának számszerű megfogalmazásában 
nem lehet lényeges különbség, ugyanis a levegő hőmérséklete kisebb, tehát sűrűsége is 
nagyobb,  mint  a  magasabb  hőmérsékletű  füstgázé.  Másrészt  pedig  a  gázok 
viszkozitását tekintve elmondható, hogy a füstgázé – mivel a dinamikai viszkozitás a 
hőmérséklet  növekedésével  nő  (2.6.  táblázat)  –  nagyobb  lesz,  mert  hőmérséklete 
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nagyobb, mint a levegőé. A hőcserélőn áthaladva a füstgáz esetében tehát a sűrűség 
növekedése és a viszkozitás csökkenése, a levegő oldalon a sűrűség csökkenése és a 
viszkozitás növekedése figyelhető meg.

A paraméterek számszerűsített fontossági sorrendjét a 2.18. táblázat tartalmazza. A 
levegő  kilépő  hőmérséklethez  e  táblázatban  a  később  ismertetendő  célfüggvény 
megfogalmazás módja miatt nem rendeltem súlyfaktort.

A paraméterek közé beépítettem a hőcserélő költségét jelentő paramétert is, amely 
a  kutatás  jelenlegi  állapotában  az  anyagköltséget,  azaz  a  hőcserélő  betét  tömegét 
jelentette.

2.18. táblázat Hőcserélő paramétereinek prioritási sorrendjét adó súlyfaktorok

Paraméter Tfsg ∆plev ∆pfsg Kkts

Jelentés Kilépő oldalon 
a füstgáz 

hőmérséklete

Levegő oldali 
nyomásesés a 
hőcserélőben

Füstgázoldali 
nyomásesés a 
hőcserélőben

Költség: a betét 
tömege

Súlyfaktor 0,5 0,3 0,15 0,05

Az  optimálás  előkészítése  során  további,  a  szerkezet  kialakításához  köthető 
méretezési feltételeket is megfogalmaztam. Ezek a következők voltak:

1. A  dob  belső  átmérőjének  értékét  300  mm-ben  rögzítettem (amely  azonos  a 
hőcserélő  betét  fedőlemezeinek  külső  átmérőjével),  ugyanis  a  Miskolci 
Egyetem Tüzeléstani  és  Hőenergia  Intézeti  Tanszék  laborjában  rendelkezése 
álló  teszt  kandalló  hátlapja  és  a  mögötte  lévő  faltól  mért  távolság,  illetve  a 
kandalló alján lévő központi levegő bevezető cső méretének ismeretében ekkora 
a maximális rendelkezésre álló hely.

2. A dob hossza nem lehet több, mint 500 mm. Ezt azért érdemes megkötni, mert a 
kandallókhoz a külső levegő bevezetés csatlakozója a talajtól 300-400 mm-re 
található,  a  hőcserélő  pedig  a  tűztér  tetején,  tehát  oda  kell  vezetni  a  hideg 
levegőt és onnan le kell vezetni a kandalló csatlakozáshoz, ahogy az a 2.21. 
ábrán  is  látható.  Minél  magasabban  van  a  hőcserélő  levegő  oldali  kilépő 
csonkja, annál hosszabb a visszatérő csővezeték, ami növeli a teljes rendszer 
nyomásesését. 

3. A  füstgáz  kilépő  oldali  minimális  hőmérséklete  120  °C.  A  füstgázt  nem 
hűthetjük  vissza  tetszőlegesen  alacsony  hőmérsékletre,  mert  amennyiben  a 
füstgáz  a  harmatpont  alá  hűl,  a  vízpára  kicsapódik  a  fém felületeken  és  a 
falazott kémény belső felületén, és korrózió léphet fel a szerkezetben. Továbbá 
a túl alacsony hőmérsékletű füstgázra nem hat elegendő felhajtóerő, és ez azzal 
a veszéllyel jár, hogy kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén a füstgáz nem tud 
a kéményen át távozni.

Azon geometriai paramétereket, amelyekre méretezési feltételeket adtam meg, és e 
feltételek értékeit a 2.19 táblázat foglalja össze.
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2.19. táblázat Geometriai méretezési feltételek a keresztáramú csöves hőcserélő 
esetén

Paraméter érték
Hőcserélő dob belső átmérője 300 mm
Hőcserélő dob és a csövek maximális hossza 500 mm
Kilépő oldali füstgáz hőmérséklet minimuma 120 °C

2.9.1  AZ  OPTIMÁLÁSHOZ  FELHASZNÁLT  MATEMATIKAI  ALGORITMUS 
KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Az alapverziók szimulációjának elvégzése során feljegyeztem a szimuláció egyes 
lépéseinek  időszükségletét,  beleértve  ebbe  a  térbeli  modell  létrehozásának  idejét,  a 
szimulációs szoftverben az előkészítés, azaz a peremfeltételek megadásához szükséges 
időt, a háló készítésének időtartamát és a konvergens megoldáshoz szükséges számú 
iteráció  (átlagosan  200  –  250  iteráció)  kiszámításának  idejét.  Az  adatokat  a  2.20. 
táblázat tartalmazza.  A csövek hosszának és számának növelése jelentősen növeli a 
szimuláció időtartamát, mivel a hálót, azon belül is a csövekben lévő elemek átlagos 
méretét  a  csövek átmérőjéhez kell  igazítani  annak érdekében,  hogy a csövek belső 
átmérője mentén megfelelő számú csomópont jöjjön létre, így biztosítva a megfelelő 
pontosságot.

2.20. táblázat Keresztáramú csöves hőcserélő szimulációk előkészítési és számítási 
ideje

Előkészítési idő [perc] Számítási idő [perc]
Keresztáramú 5 db d70 mm 30 8
Keresztáramú 12 db d50 mm 19 9
Keresztáramú 20 db d40 mm 45 53

Látható, hogy a számítási idő a csövek számának növelésével növekszik, hiszen nő 
a tetraéder hálóban lévő csomópontok száma is, azonban jelentős az előkészítési idő, 
amelyet  nem tudtam volna csökkenteni  azzal,  hogy egy,  a rendelkezésemre állónál 
nagyobb számítási erejű szimulációs számítógépen dolgozom.

A fentiek értelmében az optimálási eljárás kiválasztásában kiemelkedő fontosságú 
volt:

• az optimálás  előkészítéséhez,  a  bemenő adatcsoport  előállításához szükséges 
analízisek számának minimalizálása,

• a lehető legkevesebb számú lépésen keresztül jusson el a globális optimumhoz, 
hiszen  minden  egyes  lépéshez  egy  újabb  CFD  szimuláció  előkészítése  és 
lefuttatása tartozott.
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2.9.2 MEGVIZSGÁLT OPTIMÁLÁSI ELJÁRÁSOK ISMERTETÉSE

Az  optimálás  előkészítéseként  megvizsgáltam  néhány,  a  témavezetőim  által 
javasolt  optimálási  eljárást,  amelyekhez  elérhetők  voltak  már  leprogramozott  alap 
algoritmusok,  és amelyeket  átalakítva,  testre szabva előállítható  a hőcserélő  feladat 
megoldására alkalmas program.  

Felmerült  az evolúciós  algoritmus (EA),  illetve ennek egyik  alfaja,  a genetikus 
algoritmus  (GA)  használata.  Ezek  az  algoritmusok  olyan,  populáció  alapú 
metaheurisztikus  optimálási  módszerek,  amelyek  a  biológia  által  inspirált 
mechanizmusokat  -  mint  mutáció,  természetes  kiválasztódás  és  a  legrátermettebb 
túlélése  -  használnak  az  alkalmas  egyedek  fejlesztéséhez  és  az  optimum 
megtalálásához.

Az evolúciós algoritmus előnye a többi algoritmushoz képest az a „fekete doboz” 
jelleg,  amely  lehetővé  teszi,  hogy  mindössze  néhány  feltételezéssel  éljünk  a 
célfüggvénnyel  kapcsolatban.  Továbbá  a  célfüggvény  megfogalmazása  kevesebb 
betekintést  igényel  a  megoldási  tér  szerkezetébe,  mint  az  a  többi  eljárás  esetén 
szükséges.  Az EA számos különböző probléma megoldása  során teljesít  jól  [2.18]. 
Működése a 2.42 ábrán bemutatott elvek szerint történik.

Az első lépésben véletlenszerűen létrehozott egyedekből álló kiindulási populáció 
egyedeire – amelyek a lehető legjobban lefedik a megoldási teret - a második lépésben 
kiszámítják  a célfüggvény értékét.  Ezután a rátermettség  kiszámítása  történik meg, 
amelynek segítségével felállítható az egyedek közötti sorrend. Egy kiválasztási eljárás 
azt  teszi  lehetővé,  hogy  a  nagyobb  rátermettségi  értékű  egyedek  nagyobb 
valószínűséggel  vegyenek  részt  a  reprodukciós  fázisban.  A  reprodukció  során 
leszármazottak  jönnek  létre  a  kiválasztott  szülő  egyedek  genotípusának 
kombinációjával.  Ezek  a  leszármazottak  pedig  bekerülnek  a  populációba.  Az 
algoritmus véget ér, ha a konvergencia kritériumot elértük, ellenkező esetben az eljárás 
az értékelési fázissal újra kezdődik.

2.42. ábra Az evolúciós algoritmusok alap működési ciklusa

A [2.18] szakirodalom a 366., 368. és 379. oldalon tartalmaz mintafeladatokat is az 
EA-ra vonatkozóan, ahol a kiindulási populáció mérete például 512, 1024 vagy 2048 
egyed.  A  [2.19]  szakirodalom  a  genetikus  algoritmus  kiindulási  populációjának 
nagyságára vonatkozóan a megoldandó problémától függően több száz vagy több ezer 
egyedet említ. Ekkora méretű populáció létrehozása – még akkor is, ha a kiindulási 
populációhoz  a  hőcserélő  méreteit  szoftver  segítségével  generálnám  –  a  minden 
egyedhez  hozzátartozó  CFD  szimuláció  időigénye  miatt  nagyon  hosszadalmas  lett 
volna.
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A  tanszékeken  fellelhető  alap  algoritmusok  közül  tehát  olyat  kellett  találni  és 
tovább  fejleszteni,  ami  kifejezetten  kis  létszámú  kiindulási  populációt  igényel  az 
optimálás megkezdéséhez.

Ebből a szempontból tűnt elfogadhatónak a Downhill Simplex (vagy más néven 
amőba)  módszer  (Nelder  és  Mead  publikálták  1965-ben),  amely  egy  olyan  egy-
célfüggvényes, minimumkereső optimálási eljárás, amely valós vektorok n-dimenziós 
(n  a  célfüggvény  változóinak  száma)  terét  vizsgálja  [2.18].  Mivel  a  célfüggvény 
értékeit  minden  további  származtatott  információ  nélkül  használja,  ezért  a  direkt 
keresési eljárások csoportjába tartozik.

Az eljárás az n-dimenziós tér vizsgálatához n+1 kiindulási pontot igényel. Ennek 
következtében a hőcserélő esetében az öt keresett geometria változó, azaz dimenzió 
(D, H, d, N, cső elrendezés) miatt  az optimálás elindításához mindössze hat kiindulási 
adatra, azaz hat szimuláció lefuttatására volt szükség.

A  kiindulási  pontok  és  az  őket  összekötő  élek  egy  politópot  –  a  poligon 
általánosított  formáját  –  alkotják  az  n-dimenziós  térben:  egy  dimenzióban  egy 
szakaszt, két dimenzióban egy háromszöget, három dimenzióban egy tetraédert és így 
tovább.

Nemdegenerált  szimplexeknek,  azaz  olyanoknak,  amelyek  magukba  zárnak egy 
véges,  n-dimenziós  térfogatot,  van  egy  nagyon  fontos  tulajdonságuk:  ha  egy 
csúcspontjukat helyettesítjük a velük szemben lévő oldal tükörképével, akkor szintén 
egy nemdegenerált szimplexet kapunk. Egy kétdimenziós példát a 2.43 ábra mutat be, 
ahol R a tükrözés következtében előállt új pont.

2.43. ábra Tükrözés az egyik oldalra

Az  eljárás  célja,  hogy  a  legjobb  csúcspontot  (azaz  a  legkisebb  értékűt,  hiszen 
minimum kereséséről van szó) egy még jobbal helyettesítse, vagy hogy meggyőződjön 
arról,  hogy  a  legjobb  csúcspont  a  globális  optimum.  Ez  utóbbi  érdekében  a  többi 
pontot intelligens módon folyamatosan változtatja a legjobb körül.

A Downhill Simplex módszer hajlamos a lokális optimumba történő beragadásra, 
ezért  javasolt  a célfüggvény megfelelő megfogalmazása,  illetve  az optimálás újbóli 
lefuttatása  abból  a  pontból  kiindulva,  amelyet  az  eljárás  az  előző  futtatásban 
minimumnak tartott [2.20].

 Működése  során  az  algoritmus  először  sorszámozza  a  pontokat  úgy,  hogy  a 
legjobb értékű pont kapja a kezdő sorszámot (S[0]), míg a legrosszabb jele S[n] lesz. Ezt 
követően a kiindulási szimplex pontjaival végez egy sor műveletet, amelyek közül a 
leggyakoribb a legnagyobb értékű, tehát legrosszabb pont tükrözése a vele szemben 
lévő oldalra abban a reményben, hogy tükörkép egy kisebb értékű pont. A tükrözést 
úgy programozzák, hogy a szimplex megtartsa nemdegenerált formáját.
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Ha van rá lehetősége, azaz ha a tükrözés után létrejött pont (a 2.43. ábrán az R) 
jobb, mint az eddigi legjobb S[0], a módszer kiterjeszti a szimplexet ebben az irányban. 
Ekkor kapjuk a 2.44. ábrán látható E pontot. Az ábrán a kiterjesztés γ paramétere 1 
volt.  Az  R  és  az  E  közül  azt  választjuk,  amelyik  jobb  lett  és  lecseréljük  vele  a 
legrosszabbat, azaz S[n]-t.

Ha R nem volt jobb, mint S[n], akkor a szimplexet összehúzzuk az R és a szimplex 
centroidját jelentő M pont közé a C pontba, és megállapítjuk, hogy C értéke kisebb-e, 
mint az S[n]-é. Az összehúzás paramétere 0,5 volt. 

Ha a fenti  műveletek közül egyik  sem volt  sikeres (az eredményül  kapott  pont 
rosszabb  volt,  mint  S[n]),  akkor  az  egész  szimplexet  zsugorítjuk  a  legjobb  pont 
irányába, ahogy az a 2.44. ábra jobb oldalán látható.

2.44 ábra Műveletek a Downhill Simplex algoritmusban: kiterjesztés, összehúzás, 
zsugorítás

2.9.3 A CÉLFÜGGVÉNY MEGFOGALMAZÁSA

Mivel a Downhill Simplex módszer minimumot kereső eljárás, ezért a hőcserélő 
optimálás alapjául felhasznált célfüggvényt is úgy kell előállítani, hogy az eredmény 
paraméterek (Tlev, Tfsg, ∆plev, ∆pfsg) számunkra kedvező elmozdulásai a függvény egyre 
kisebb  értékeit  adják,  továbbá  a  függvénynek  lehetőleg  ne  legyenek  lokális 
minimumai.

Erre tekintettel fogalmaztam meg a célfüggvényt a következő formában:

lev

fsg

lev

fsg

lev

lev

lev

kts

T

p
d
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T
c
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p
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K
aNdHDF
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++

∆
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ahol:
a, b, c, d: a hőcserélő paraméterek prioritását adó súlyok a 2.18. táblázat szerint.
A Tlev, azaz a levegő oldali kilépő hőmérséklet az egyetlen paraméter, amelynek a 

maximumát  keresem,  tehát  ezt  a  nevezőbe,  illetve  a  többi  paramétert,  amelyek 
minimumát  kívánom  elérni,  a  számlálóba  helyezve  biztosítható,  hogy  a  füstgáz 
hőmérsékletének,  a  nyomásesések  értékének  és  az  anyagköltség  értékének 
csökkenésével, továbbá a levegő kilépő hőmérsékletének növekedésével a függvény 
értéke csökken, tehát lesz (legalább egy) minimuma.

A célfüggvény feladata, hogy kapcsolatot teremtsen a szimuláció eredményeként 
kiszámított paraméterek és a keresztáramú csöves hőcserélő alakja között. A hőcserélő 
betét alakját a következő paraméterek írják le:
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D: a hőcserélő dob belső átmérője,
H: a hőcserélő csövek magassága,
d: a hőcserélő csövek belső átmérője,
N: a hőcserélőben lévő csövek száma,
Γ: a csövek elrendezése.

A  csövek  elrendezését,  mint  paramétert  a  2.45.  ábra  mutatja  be  két  példán 
keresztül.  A  jobb  oldalon  látható  12  darab  Ø50  mm-es  csövet  tartalmazó  betét 
képviseli a 2. típusú cső elrendezést, ahol a cső sorokat a sakktábla elrendezés szerint 
építettem a betétbe, amely a 2. konfigurációs sorszámot kapta az optimálás során. A 
hideg levegő a dobra a jobb oldali világoskék csőből érkezik.

2.45.a ábra 1. típusú elrendezés a 12 
csöves betét esetén

2.45.b ábra 2. típusú elrendezés a 12 
csöves betét esetén

2.9.4  AZ  OPTIMÁLÁSHOZ  SZÜKSÉGES  KIINDULÁSI  PONTOK  ELŐ-
ÁLLÍTÁSA

Az  előző  fejezetben  tárgyaltak  értelmében  az  ötváltozós  optimáláshoz  hat 
kiindulási  pont,  azaz  hat  geometria  változat  és  ennek  megfelelően  hat  szimulációs 
eredmény  csoport  szükséges.  A  2.21.  táblázat  a  geometria  változatok  jellemző 
méreteit, míg a 2.22. táblázat ezek eredményeit foglalja össze.

2.21. táblázat Az optimálás kiindulási pontjait jelentő geometria változatok méretei

Geometria változat 1 2 3 4 5 6
D [mm] 300 300 300 300 300 300
H [mm] 200 200 200 110 300 200
d [mm] 50 70 40 50 50 50
N [db] 12 5 20 12 12 12
Elrendezés típus 1 1 1 1 1 2

Ez az adatcsoport tartalmazott 110 mm, 200 mm és 300 mm hosszú csöveket, a 
csövek darabszámát tekintve a különböző verziókba 5, 12, illetve 20 csövet építettem, 
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továbbá az előző fejezetben említett módon elkészítettem a 12 csöves verzióból két cső 
elrendezést is.

2.22. táblázat Az optimálás kiindulási pontjait jelentő geometriák eredményei
 
Geometria változat Alap 1 Alap 2 Alap 3 Alap 4 Alap 5 Alap 6
Tlev [°C] 63,5 46,3 81,03 49,9 74,8 61,4
Tfsg [°C] 249,5 264,3 235,4 260,6 242,5 249,4
∆plev [Pa] 0,94 0,44 0,99 1,18 3,1 0,88
∆pfsg [Pa] 3,28 2,7 2,99 2,64 4 2,91
Kkts [kg] 3,73 2,54 4,72 2,37 5,24 3,73

A  kiindulásként  felhasznált  hőcserélő  betét  változatok  eredményeit  áttekintve 
látható,  hogy  a  12  darab  csövet  tartalmazó,  kizárólag  a  csövek  elrendezésében 
különböző 1. és 6. változat kilépő füstgáz hőmérséklete közel azonos, a kilépő levegő 
hőmérsékletben az 1. változat 2 °C-al nagyobb hőmérsékletet képes előállítani, amely 
nem jelentős, azonban a sakktábla elrendezés esetén mindkét nyomásesés érték kisebb, 
tehát kedvezőbb.

Látható  az  is,  hogy  a  csövek  számának  növelése  (3.  változat)  még  mindig  a 
leghatékonyabb módja a füstgáz hőmérséklet csökkentésének és a levegő hőmérséklet 
növelésének  amellett,  hogy  a  nyomásesés  ebben  a  változatban  nem  haladja  meg 
jelentősen az 1. verzió értékeit.

A  csövek  hosszának  növelése  a  hőmérséklet  paramétereket  szintén  a  kedvező 
irányba mozdította, bár az 5. változatban kiszámított 300 mm hosszú csövek mind a 
füstgáz, mind a levegő oldali nyomásesést jelentősen megnövelték a 12 darab 200 mm 
hosszú csövet tartalmazó hőcserélőhöz képest. 

Az optimálás elindításához ezeket az adatokat töltöttem az optimáló szoftver kezdő 
ablakában lévő táblázatba.

2.10. AZ OPTIMÁLÁS FOLYAMATA, A LÉPÉSEK EREDMÉNYEI

Az optimálás  folyamatának a célfüggvény minimuma irányába történő haladása 
legjobban  a  célfüggvény  értékének  kiszámításával  követhető,  így  a  kiindulási 
pontokként  megadott  hőcserélő  változatokra  kiszámítottam  a  célfüggvény  értékét, 
amelyek a 2.23. táblázatban találhatók.

2.23. táblázat Az optimálás kiindulási pontjait jelentő geometriák eredményei
 
Geometria változat Alap 1 Alap 2 Alap 3 Alap 4 Alap 5 Alap 6
D [mm] 300 300 300 300 300 300
H [mm] 200 200 200 110 300 200
d [mm] 50 70 40 50 50 50
N [db] 12 5 20 12 12 12
Elrendezés típus 1 1 1 1 1 2
Célfüggvény értéke 1,979 2,868 1,464 2,628 1,644 2,045
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A legkisebb célfüggvény értéket a 3. változat adta, ahol a csövek darabszáma a 
legnagyobb volt, a legrosszabb, azaz a legnagyobb célfüggvény értékkel rendelkező 
konstrukció pedig a 2. változat,  azaz ahol kevés számú nagy átmérőjű csőből állt a 
betét. 

A  2.8.2  fejezetben  ismertetett  algoritmus  szerint  a  program  a  legrosszabb 
célfüggvény értékkel rendelkező pontot először tükrözi a legjobb értékkel rendelkező 
pontra,  majd  megvizsgálja,  hogy  az  így  kapott  célfüggvény  érték  kedvezőbb-e  és 
eszerint  dönt  a  következő  művelet  végrehajtásáról  (kiterjesztés,  összehúzás  vagy 
zsugorítás). A 2.24. táblázatban az első négy optimálási lépés eredményeit mutatom 
be. A táblázat celláiban a szögletes zárójelben azokat jelenítem meg, amelyeket a CAD 
szoftverben  és  így  a  szimulációkban  is  megvalósítottam,  azaz  amilyen  értékre 
kerekítettem a csövek darabszámát, illetve az egyéb geometriai méreteket.

2.24. táblázat Az optimálás első négy lépésében kiszámolt változatok és eredményeik
 
Geometria változat Opt. 1. Opt. 2. Opt. 3. Opt. 4.
D [mm] 300 300 300 300
H [mm] 204 331,6 442,4 [442] 338,56 [338]
d [mm] 26 36,4 29,6 28,24 [28]
N [db] 22,2 [22] 19,28 [19] 22,92 [23] 23,64 [24]
Elrendezés típus 1,4 [1] 1,56 1,84 1,496 [1]
 

Tlev [°C] 80,11 99,96 116,04 100,83
Tfsg [°C] 234,4 221,18 208,01 219,17
∆plev [Pa] 0,58 2,99 3,98 4,26
∆pfsg [Pa] 3,46 3,91 5 4,16
Kkts [kg] 3,89 6,52 8,5 6,65
Célfüggvény értéke 1,474 1,124 0,9167 1,109

2.10.1 AZ OPTIMÁLÁS ELSŐ LÉPÉSE

A  program  az  első  optimálási  lépésben  olyan  hőcserélőt  javasolt,  amelyben  a 
csövek hossza nem nőtt jelentősen a legjobb változathoz viszonyítva (mindössze 204 
mm-esek),  azonban  a  csövek  átmérőjét  minden  kiindulási  geometriához  képest 
jelentősen  csökkentette,  továbbá  a  csövek  számát  22-re  emelte,  amely  paraméter 
legnagyobb értéke 20 volt a kiindulási változatok esetén.

Az elrendezés  típus  1,4-es  értékét  1-nek vettem fel  és  a  hőcserélő  betétet  a  3. 
geometria változatot módosítva készítettem el, mivel az ebben eredetileg található 20 
darab cső mellé csak még két csövet kellett elhelyeznem. A 22 darab cső elrendezése a 
2.46.b. ábrán látható, mellette a kiindulási alapként szolgáló 20 csöves változattal. A 
levegő továbbra is a betét jobb oldalán lévő világoskék csőből érkezik a hőcserélőbe.

Mivel minden optimálási lépés új CAD geometria elkészítését jelentette, ez egyben 
egy  új  háló  építését  is  magában  foglalta.  A  2.10.  táblázatban  ismertetett  elem 
méreteket továbbra is alkalmaztam azokon az alkatrészeken, amelyeket nem érintett a 
csövek átmérőjének változása,  azonban a csöveket  kitöltő füstgáz térfogatokra és a 
dobban  lévő  levegő  térfogatára  alkalmazott  elem  méretet  minden  geometria 
változatban újra meghatároztam, amelyek a 2.25. táblázatban találhatók.
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2.46.a. ábra A 20 darab 40 mm-es 
csövet tartalmazó betét cső elrendezése

2.46.b. ábra Az első optimálási lépés 22 
darab csövet tartalmazó geometriája

A méreteket a következő két alapszabályra tekintettel határoztam meg:
1. a  dobban  a  csövek  közötti  térben  és  a  füstgáz  csövekben  mindig  legyen 

elegendően sok (legalább 6-8 darab) csomópont, illetve,
2. az octree generálásának elvéből következően a szoftver az alapértelmezett elem 

méretből indul ki,  és azt felezi egészen addig, amíg az adott térfogatra előírt 
elem  méretet  felülről  meg  nem  közelíti.  Ha  a  térfogatra  előírt  méret  nem 
állítható  elő  az  alapértelmezett  octree-ból  sorozatos  felezésekkel  elkészített 
elemmel, a szoftver a hozzá felülről legközelebb eső octree méretet alkalmazta.

Ezek  ismeretében  egy háló  kiszámítását  követően  mindig  ellenőriztem,  hogy a 
csomópontok száma elegendő-e a csövekben és a közöttük lévő térben.

Ha  elégtelen  számú  csomópontot,  vagy  nagyon  lecsökkent  felületi  prizmatikus 
rétegvastagságot eredményezett az adott elem méret beállítás, minden esetben addig 
csökkentettem a megfelelő térfogatra előírt elem méretet,  amíg elegendő csomópont 
számot nem kaptam a kritikus méretű résekben és átmérőkben.

2.25. táblázat Elemek méretei az első optimálási lépésben

Elem méret
Alapértelmezett méret: 15 mm
Ø95 mm-es csövek 7 mm
Ø26 mm-es csövek 1,5 mm
Hőcserélő dob 5 mm
Kúpos csatlakozó elem 7 mm
Terelő lemezek az alsó kúpos csatlakozóban 3 mm

2.10.2 AZ OPTIMÁLÁS MÁSODIK LÉPÉSE

A 2.24. táblázat Opt.1. oszlopában meghatározott hőcserélő dob célfüggvényének 
értéke  nem jobb,  mint  a  3.  alapgeometria,  azaz  a  kiindulási  adatcsoport  legkisebb 
célfüggvény  értékű  változaté  (az  opt.1.  célfüggvénye  1,474,  míg  a  3.  alapváltozat 
1,464). Ezért  a  második  lépésben  a  Downhill-Simplex  program  visszatért  egy 
nagyobb  csőátmérőhöz  (d=36,4  mm),  19  darab  csőhöz,  viszont  a  csövek  hosszát 
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H=331,6  mm-re  növelte.  A  19  darab  csövet  tartalmazó  hőcserélő  betét  cső 
elrendezését a 2.47.a ábra mutatja be.

Mivel a csövek hossza H=331,6 mm-re nőtt, a 2.47.b ábrán látható módon a levegő 
be- és kivezető csöveket áthelyeztem a hőcserélő dob alsó és felső síkjához közel. Erre 
azért volt szükség, mert a magas dob már elegendő térfogatot biztosított volna ahhoz, 
hogy  a  meleg  levegő  a  dob  felső  részében  megrekedjen,  így csökkentette  volna  a 
hőcserélő  hatékonyságát.  Tehát  a  hideg  levegő  bevezetése  a  dob  aljához,  a  meleg 
levegő kivezetése a dob tetejéhez került közel.

2.47.a. ábra A második optimálási lépés 
19 darab csövet tartalmazó geometriája

2.47.b. ábra A magas dob miatt 
áthelyezett levegő csövek pozíciója

 
A 19 darab csövet  tartalmazó betétet  szintén a  3.  alapváltozat  20 darab csövet 

tartalmazó  konstrukciójából  alakítottam ki  úgy,  hogy a középső  négy csőből  egyet 
eltávolítottam.

Ezen a ponton szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy bár a Downhill-Simplex 
algoritmus ad javaslatot a cső elrendezésre vonatkozóan úgy, hogy e paraméter értékét 
változtatja,  és ezzel utalást ad az adott méretnél  és optimálási lépésnél használandó 
elrendezésre.  Azonban  a  méretkorlátok  miatt  kötött  300  mm-es  dobátmérő  nem 
biztosított túl nagy szabadságot a konfigurációk kidolgozásához, illetve ahhoz, hogy a 
2.  konfiguráció  sakktábla  elrendezését  különösen  páratlan  számú  cső  esetén 
tökéletesen megvalósítsam.

Ezért elsősorban arra törekedtem, hogy a csövek elrendezése közel azonos csövek 
közötti  távolságot  eredményezzen,  a  csövek  minél  kevésbé  legyenek  egymás 
takarásában,  és az így kialakított cső pozíció minél  jobban feleljen meg vagy az 1. 
(2.45.a. ábra) vagy a 2. (2.45.b. ábra) elrendezésnek.

A 2.24. táblázat eredményeiből látható, hogy a szimuláció közel 100 °C-os kilépő 
levegő hőmérsékletet (Tlev=99,96 °C) és Tfsg=221 °C hőmérsékletű füstgázt számított 
ki. A füstgázoldali nyomásesés ∆pfsg=3,91 Pa-ra változott az első lépés ∆pfsg=3,46 Pa-
os értékéről, amely növekmény a hosszabb csövekkel magyarázható. A nyomásesés 
növekedése ellen hatott, hogy a 2. lépésben nőtt a csövek belső átmérője (26 mm-ről 
36 mm-re).
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2.10.3 AZ OPTIMÁLÁS HARMADIK LÉPÉSE

Az optimálás harmadik lépésében a program tovább növelte a csövek hosszát és 
darabszámát  (23-ra),  és  kissé  csökkentette  a  csövek  belső  átmérőjét.  A  hőcserélő 
adatait és a 23 darab cső elrendezését az alábbi ábra szemlélteti.

2.48. ábra A harmadik optimálási lépés 23 
darab csövet tartalmazó geometriája

Geometria változat Opt. 3.
D [mm] 300
H [mm] 442,4 [442]
d [mm] 29,6
N [db] 22,92 [23]
Elrendezés típus 1,84
 

Tlev [°C] 116,04
Tfsg [°C] 208,01
∆plev [Pa] 3,98
∆pfsg [Pa] 5
Kkts [kg] 8,5
Célfüggvény értéke 0,9167

.

 A harmadik lépés eredményei minden korábbi változattal összehasonlítva jobbak 
voltak, a kilépő levegő hőmérséklete Tlev=116 °C, a kilépő füstgáz hőmérséklete pedig 
208 °C volt. A 2.49. ábra a folyamatosan csökkenő célfüggvény értékeket mutatja be.

Az  első  három  iterációs  lépés  alapján  a  célfüggvény  értékének  folyamatos 
csökkenése  az  optimáló  algoritmus  megfelelő  működését  mutatta.  Azonban 
szakirodalmi hivatkozások és személyes  egyeztetések alapján arra a következtetésre 
jutottunk, hogy a Downhill-Simplex eljárás alkalmazása során az optimumot legalább 
négy-hat  iterációs  lépés  után  várhatjuk,  mivel  ennél  kevesebb  iteráció  alatt  a 
legrosszabb  pont  tükrözéséből  származó  pont  alacsony  célfüggvény  értéket  adhat 
ugyan, de ez a pont nem a globális optimum.
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2.49. ábra A célfüggvény értékének változása az optimálás előre haladtával
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2.10.4 AZ OPTIMÁLÁS TOVÁBBI LÉPÉSEI

A  2.24.  táblázatban  látható  a  negyedik  optimálási  lépésként  kiszámolt  betét 
konstrukció,  amely  24  darab  Ø28mm-es  csövet  tartalmazott,  amelyek  kissé 
rövidebbek: a hosszuk 338 mm lett.  A több, az Opt.3 lépéstől  csak alig kisebb cső 
növelte  a  levegő  oldali  ellenállást,  viszont  ennek  következtében  csökkent  a 
füstgázoldali  ellenállás,  hiszen nőtt a füstgázt  átbocsátó keresztmetszet.  A rövidebb 
csövek  nagyobb  füstgázoldali  és  kisebb  levegő  oldali  kilépő  hőmérsékletet 
eredményeztek.  Az  Opt.4  lépés  modellje  a  2.50.  ábrán,  mellette  a  hozzá  tartozó 
eredmények láthatók.

2.50. ábra A negyedik optimálási lépés 24 
darab csövet tartalmazó geometriája

Geometria változat Opt. 4.
D [mm] 300
H [mm] 338,56 [338]
d [mm] 28,24 [28]
N [db] 23,64 [24]
Elrendezés típus 0,496 [1]
 

Tlev [°C] 100,83
Tfsg [°C] 219,17
∆plev [Pa] 4,26
∆pfsg [Pa] 4,16
Kkts [kg] 6,65
Célfüggvény értéke 1,109

.

A 2.25. táblázat a nyolcadik optimálási lépés javasolt geometriáit és a kiszámított 
eredményeket  tartalmazza.  Az  ötödiktől  hetedik  lépésig  terjedő  verziókhoz  tartozó 
célfüggvény  értékek  folyamatosan  nőnek.  Az  ötödik  optimálási  lépéshez  tartozó 
geometriában ugyan 28-ra nő a csövek száma és ennek megfelelően a füstgáz kilépő 
hőmérséklete  is  200  °C alá  csökken,  azonban  a  csövek  átmérője  19,5  mm,  ami  a 
füstgázoldali nyomásesést 6,28 Pa-ra növelte.

Az  algoritmus  által  a  következő  lépésben  javasolt  geometria  eredményezte  a 
legnagyobb  –  még  szimulációval  kiszámított  eredményekre  alapuló  –  célfüggvény 
értéket. A meglehetősen karcsú, 8 mm belső átmérőjű és 331,6 mm hosszúságú csövek 
a füstgázoldalon nagy áramlási ellenállást, szinte változatlan füstgáz és levegő kilépő 
hőmérsékletet eredményeztek.

A hetedik  és  nyolcadik  lépésben  újra  csökkenő  célfüggvény értékeket  kaptam, 
azonban  ezek  az  értékek  nagyobbak  voltak,  mint  az  Opt.3.  0.9167-es  eredménye. 
Tehát az optimálási lépések kiszámítását tovább folytattam. A 2.26. és 2.27. táblázat e 
geometria változatokat és eredményeiket mutatja be.

Az Opt.9. verzióban a program által javasolt csőhosszúság nagyobb volt, mint a 
tervezési  kritériumok  között  szereplő  500  mm-es  maximális  csőhossz.  A  program 
számítási  algoritmusát  úgy irányítottam újra a maximális  csőhossz korlát  alá,  hogy 
CFD szimuláció nélkül a füstgázoldali nyomáshoz egy nagy értéket (200 Pa) adtam 
meg, a többi változó eredményét pedig az Opt.8.-as változatról másoltam át.
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2.26. táblázat Az optimálás második négy lépésében kiszámolt változatok és 
eredményeik

 
Geometria változat Opt. 5. Opt. 6. Opt. 7. Opt. 8.
D [mm] 300 300 300 300
H [mm] 393,98 [394] 331,57 [331.6] 307,89 [308] 469,13 [469]
d [mm] 19,536 [19.5] 7,35 [8] 39,33 [39,3] 36,8
N [db] 28,3 [28] 34,8 [35] 17,7 [18] 22,8 [23]
Elrendezés típus 1,29 1,41 1,1 0,89
 

Tlev [°C] 82,96 0,54 89,75 113,9
Tfsg [°C] 199,8 297,8 226,9 216,99
∆plev [Pa] 3,46 3,87 3,57 4,89
∆pfsg [Pa] 6,28 64,98 3,88 5,3
Kkts [kg] 6,4 3,85 6,24 10,75
Célfüggvény értéke 1,23 296.2972 1,29 0,98

2.27. táblázat Az optimálás utolsó öt lépésében kiszámolt változatok és eredményeik
 
Geometria változat Opt. 9. Opt. 

10.
Opt. 11. Opt. 12. Opt. 13.

D [mm] 300 300 300 300 300
H [mm] 580,78 582,05 376,43 [376,4] 227,41 [227,4] 492,44
d [mm] 21,35 14,83 33,21 [33,2] 37,54 [37,5] 25,4
N [db] 26,1 31,84 21,24 [21] 21,41 [21] 24,9 [25]
Elrendezés típus 1,2 1,2 1,12 [1] 1,01 [1] 1,19
 

Tlev [°C] 113,9 113,9 104,4 88,06 119,3
Tfsg [°C] 216,99 216,99 217,38 232,3 206,05
∆plev [Pa] 4,89 4,89 3,51 2,55 4,54
∆pfsg [Pa] 200 20000 4,32 3,11 5,79
Kkts [kg] 10,75 10,75 7,465 5,24 8,9
Célfüggvény értéke 1,2335 27,309 1,061 1,3359 0,886

A ∆pfsg=200 Pa nyomásesés nem bizonyult elegendően soknak, mivel a program 
ragaszkodott  a  megengedett  hossznál  nagyobb  csövekhez.  Az  Opt.10.  változatban 
tovább  növelve  a  füstgázoldali  nyomásesés  értékét  (20000  Pa-ra)  az  Opt.11.-es 
változat már ismét szimulálható geometriát javasolt. A 21 darab cső 33,2 mm belső 
átmérővel rendelkezett, a csövek hossza pedig 376,4 mm. A célfüggvény értéke 1,061, 
amely továbbra is elmaradt az Opt.3. által képviselt legjobb eredménytől.

Az  Opt.12.  lépésben  a  Downhill-Simplex  program  megtartotta  a  csövek 
darabszámát, a csövek átmérőjét kissé növelte és a csövek hosszát csökkentette. Ez 
utóbbi hatásának tudható be, hogy a füstgáz kilépő hőmérséklete mindössze 68 °C-ot 
csökkent,  amely  így  az  előző  lépéshez  képest  nagyobb  célfüggvény  értéket 
eredményezett.
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2.10.5 AZ OPTIMÁLÁS ELSŐ CIKLUSÁNAK VÉGEREDMÉNYE

A Opt.13. változatnál azonban közel a maximumig növelve a csövek hosszát, 21-
ről  25-re növelve a csövek számát,  a csövek belső átmérőjét  az Opt.12.-höz képest 
kissé csökkentve olyan változatot javasolt az algoritmus, amelyet  a CFD szoftverrel 
kiszámítva a számítási sorozat legkisebb célfüggvény értékét eredményezte: 0,886-ot. 
Tekintve az eddig megtett lépések számát és a célfüggvény értékét, ennél a lépésnél 
ezt az optimálási sorozatot befejeztem.
      A legjobb, Opt.13.-as hőcserélő betét 
csöveinek  elrendezését  a  2.51.  ábra 
mutatja be. Az Opt.3.-hoz képest kisebb 
csőátmérő  és  hosszabb  cső  nagyobb 
füstgázoldali nyomásesést eredményezett, 
és a magasabb hőcserélő dob miatt nőtt a 
levegő  oldali  nyomásesés  is,  noha  a 
csövek közötti távolság nőtt.
      Az optimáló program segítségével 
kiszámított,  kis  célfüggvény  értékkel 
rendelkező hőcserélő betétekről általában 
elmondható, hogy a maximumhoz közeli 
csőhosszúsággal,  20 és 25 közé eső cső 
darabszámmal  rendelkeznek,  a  csövek 
belső  átmérője  pedig  25-35  mm  közé 
esik.

2.51. ábra Az Opt.13., mint legjobb 
változat 25 darab csövet tartalmazó 

geometriája

2.52. ábra A 13 lépést tartalmazó első optimálási sorozatban kiszámított változatok 
célfüggvény értékei
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2.11  OPTIMÁLÁS  ÚJRAINDÍTÁSA  AZ  EREDETITŐL  ELTÉRŐ  ALAPADAT 
CSOPORTBÓL

Ahogy  azt  a  2.8.2  fejezetben  is  említettem  hivatkozva  a  [2.20]  szakirodalom 
megfelelő  részére,  a  Downhill-Simplex  algoritmus  hajlamos  a  lokális  optimumba 
ragadásra, ezért javasolt az optimálást újból, egy másik alapadat halmazból kiindulva 
elvégezni, amely alapadat csoportnak része a korábban optimumnak talált megoldás is.

Ezt az új alapadat csoportot – az Opt.13-as változat mellett – az előző optimálás 
során nyert változatokból állítottam össze úgy, hogy az optimumtól jelentősen eltérő 
adatokkal  rendelkező  változatokat  is  tartalmazzon.  Az új  alapadat  csoport  tagjait  a 
2.28.  táblázat  mutatja  be.  A  geometria  változat  jelölésénél  megtartottuk  az  adott 
változat korábbi jelölését a jobb áttekinthetőség érdekében.

A 2.29. táblázat a második alapadat csoport CFD szimulációs eredményeit  és a 
célfüggvény értékeket foglalja össze. Az Opt. jelű változatok az első optimálásból, az 
Alap jelűek pedig az első optimálás kiindulási alapadat csoportjából származnak.

2.28. táblázat Az új optimálási sorozat kiindulási pontjait jelentő geometria változatok 
méretei

Geometria változat Opt. 13 Alap 6 Opt. 5 Opt. 1 Alap 3 Opt. 3
D [mm] 300 300 300 300 300 300
H [mm] 492,4 200 394 204 300 442
d [mm] 25,4 50 19,5 26 40 29,6
N [db] 25 12 28 22 20 23
Elrendezés típus 1 2 1,294 1,4 1 1,84

2.29. táblázat Az új optimálási sorozat kiindulási pontjait jelentő geometria változatok 
eredményei

 
Geometria változat Opt. 13 Alap 6 Opt. 5 Opt. 1 Alap 3 Opt. 3
Tlev [°C] 119,3 61,4 82,96 80,11 81,03 116,04
Tfsg [°C] 206,05 249,4 199,8 234,4 235,4 208,01
∆plev [Pa] 4,54 0,88 3,46 0,58 0,99 3,98
∆pfsg [Pa] 5,79 2,91 6,28 3,46 2,99 5
Kkts [kg] 8,9 3,73 6,4 3,89 4,72 8,5
Célfüggvény értéke 0,886 2,0454 1,2319 1,4741 1,4647 0,9167

Ennek megfelelően az Opt. 13-as változat mellett a második kiindulási  alapadat 
csoportba helyeztem el az Alap 6-os változatot,  mivel  e verzió jelenti a tökéletesen 
megformált 2. típusú cső elrendezést, azaz a sakktábla kialakítást.

Az  Opt.1  és  Opt.  5  változatokat  azért  választottam  be  a  csoportba,  mert  ezek 
célfüggvény értéke nagyobb, mint az Opt.13-as változaté, de cső elrendezésük 1 és 2 
közé esik, illetve a csövek darabszáma és átmérőjük is távolabb esik az Opt.13-tól.

Az Alap  3-as  változat  rendelkezett  a  legjobb  eredményekkel  az  első  optimálás 
kiindulási csoportjában és az e változatban használt cső átmérője nagyobb volt, mint 
az Opt.13-é.

64

DOI: 10.14750/ME.2013.029



Az Opt.3  verzió  pedig  azért  lett  része  a  második  alapadat  csoportnak,  mert  a 
célfüggvény  értéke  meglehetősen  közel  volt  az  Opt.13-hoz,  amely  érték  rövidebb 
hőcserélő csövek mellett alakult ki.

2.11.1 A MÁSODIK OPTIMÁLÁSI SOROZAT EREDMÉNYEI  

A második optimálási sorozat lépéseit, az egyes geometria változatok eredményeit 
az alábbi táblázatok foglalják össze. Abban az esetben, amikor az optimáló algoritmus 
átlépett  a  tervezési  maximumként  megadott  500  mm-es  csőhosszúságon,  az  adott 
lépésre  nem  végeztem  CFD  szimulációt,  hanem  a  füstgázoldali  nyomáseséshez 
∆pfsg=20000  Pa  értéket  beírva  növeltük  meg  jelentősen  a  célfüggvény értékét,  így 
terelve  vissza  az  algoritmust  az  500  mm-es  határ  alá.  A  második  optimálásban 
kiszámolt geometria változatokat Opt.2.X jelöléssel láttam el, ahol X az adott lépés 
sorszámát jelölte.

2.30. táblázat Az új optimálási sorozat első hat geometria változatának méretei

Geometria 
változat

Opt 2.1 Opt 2.2 Opt 2.3 Opt 2.4 Opt2.5 Opt 2.6

D [mm] 300 300 300 300 300 300
H [mm] 532,6 283,2 560 293 461,9 341
d [mm] 6,2 39 35,4 28,4 16,76 34,2
N [db] 35 18 23,5 22 26 22
Elrendezés típus 1,61 1,65 1,31 1,37 1,866 1,21

2.31. táblázat Az új optimálási sorozat első hat geometria változatának eredményei
 
Geometria változat Opt 2.1 Opt 2.2 Opt 2.3 Opt 2.4 Opt2.5 Opt 2.6
Tlev [°C] 0,54 89,92 89,92 90,13 63,62 100,78
Tfsg [°C] 297,8 229,16 229,16 230,05 202,68 225,48
∆plev [Pa] 3,87 2,55 2,55 2,66 4,14 3,46
∆pfsg [Pa] 20000 3,54 20000 4,2 9,04 4,19
Kkts [kg] 3,85 5,77 5,77 5,54 6,26 7,27
Célfüggvény értéke 5833,8 1,2919 34,64 1,2951 1,6387 1,1388

Az Opt.2.1 változat esetén az algoritmus az Alap 6 változathoz nagyon hasonló 
geometria  értékeket  javasolt,  viszont  a  csőhossz  nagyobb  volt  a  megszabott 
maximumnál.  Az  Opt.6  változatról  már  az  első  optimálási  sorozatban  kiszámított 
szimuláció  alapján  tudtuk,  hogy  nagy  célfüggvény  értéket  eredményez.  Ennek 
következtében  az  Opt.2.1-hez  az  Opt.6  verzió  eredményeit  írtuk  az  extrém  nagy 
füstgázoldali nyomáseséssel együtt.

Az Opt.2.2 változat szimulálható volt, de a kevés és nagy átmérőjű, illetve rövid 
cső a szimulációban kiszámított eredmények alapján 1.29-es célfüggvény értéket adott, 
tehát  távol  esett  a  korábbi  optimumtól.  Mivel  az  Opt.2.3  szintén a megengedettnél 
hosszabb  csövekkel  bírt,  az  Opt.2.2  eredményeit  és  ∆pfsg=20000  Pa  füstgázoldali 
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nyomásesést adtunk meg. Az Opt.2.4 szintén szimulálható volt, de a rövid csövek itt 
sem csökkentették elegendő mértékben a füstgáz hőmérsékletét.  Az Opt.2.5 változat 
csöveinek  hossza  megközelítette  a  korábbi  optimum  csőhosszát,  de  kis  átmérőjű 
csövei  túl  nagy  réseket  eredményeztek  a  levegő  oldalon,  ezért  a  kilépő  levegő 
hőmérséklete mindössze Tlev=63.6 °C volt. Az Opt.2.6 lépésben az algoritmus a csövek 
átmérőjét  újra  megnövelte  34.2  mm-re,  de  a  csövek  hossza  ismét  csökkent,  így  a 
célfüggvény értéke 1-től nagyobb maradt.
       A  második  optimálási  sorozat 
hetedik  lépésében  az  algoritmus  az 
Opt.13-as  változathoz  nagyon  hasonló 
geometriát   javasolt,  ahogy  az  a  2.53. 
ábrán  is  látható.  E  geometriához  az 
Opt.13-as  jelű  változattal  közel  azonos 
célfüggvény érték számítható, ahogy azt 
a  2.32.  táblázatban  a  két  optimumra 
vonatkozóan  össze  is  foglaltuk.  A 
második optimálási ciklust az Opt.2.7-es 
változattal fejeztük be.

. 

2.53. ábra Az Opt.2.7 változat 24 darab 
csövet tartalmazó geometriája

Az  Opt.2.7  változat  szimulációs  eredményeit  az  első  optimálási  ciklus 
eredményével  összevetve  látható,  hogy  mind  a  levegő,  mind  a  füstgáz  kilépő 
hőmérsékletek közel azonosak. Hozzájuk hasonlóan a levegő oldali nyomásesésben és 
a  célfüggvény  értékében  sincs  lényeges  különbség,  tehát  elmondható,  hogy  a 
célfüggvény értékét tekintve jól közelítettük az első optimálási sorozat végeredményét.

A  hőcserélő  betétek  geometriáját  tekintve  nem található  lényeges  különbség  a 
csövek  H=492,4 mm-es (Opt.13)  és H=487,7 mm-es (Opt.2.7)  hossza  között,  mint 
ahogy a csövek száma sem tér el jelentősen egymástól: 1 darab cső a különbség.

A  két  optimálási  ciklus  eredményeinek  összefoglalásául  -  a  2.18.  táblázatban 
megfogalmazott  eredmény  tényezők  prioritási  sorrendjének  és  a  2.19.  táblázatban 
ismertetett  geometriai  feltételek  ismeretében  –  elmondhatjuk,  hogy  az  optimális 
keresztáramú  csöves  hőcserélő  24-25  db,  a  maximálisan  megengedett  500  mm-es 
csőhosszt megközelítő, 25-30 mm átmérőjű csövet tartalmaz. 

2.32. táblázat Az első és második optimálási ciklus eredményeinek összehasonlítása

Geometria változat Opt. 13. Opt.2.7
D [mm] 300 300
H [mm] 492,44 487,7
d [mm] 25,4 30,7
N [db] 24,9 [25] 23,78 [24]
Elrendezés típus 1,19 1,42 [1]
 

Tlev [°C] 119,3 120,5
Tfsg [°C] 206,05 204,07
∆plev [Pa] 4,54 4,5
∆pfsg [Pa] 5,79 5,31
Kkts [kg] 8,9 9,96
Célfüggvény értéke 0,886 0,868

66

DOI: 10.14750/ME.2013.029



2.54.a ábra Az Opt.13 változat 25 darab 
csövet tartalmazó geometriája

2.54.b ábra Az Opt.2.7 változat 24 
darab csövet tartalmazó geometriája

2.11.2 SZIMULÁCIÓ 25 °C BELÉPŐ HŐMÉRSÉKLETŰ LEVEGŐVEL

A kandalló valós alkalmazása során előfordulhat, hogy a felhasználó nem építi ki 
azt  a csővezetéket,  amely a hideg levegőt  a helyiségen kívüli  térből a kandallóhoz 
juttatja, hanem a berendezés a szobából szívja az égéshez szükséges levegőt.

Szerettük volna ebben az esetben is kiszámítani az optimális cső elrendezéssel bíró 
hőcserélő  várható  teljesítményét,  így  elvégeztünk  egy  szimulációt,  ahol  minden 
paraméter változatlan a levegő belépő hőmérsékletét kivéve, amelyet 25 °C-ra vettünk 
fel. A szimuláció eredményei a 2.33. táblázatban láthatók.  

2.33. táblázat A második ciklusban kiszámított optimum szimulációs eredményei 
25°C-os belépő levegő hőmérséklet esetén

Geometria változat Opt.2.7 25 °C
D [mm] 300
H [mm] 487,7
d [mm] 30,7
N [db] 23,78 [24]
Elrendezés típus 1,42 [1]
 

Tlev [°C] 135,3
Tfsg [°C] 212,2
∆plev [Pa] 4,4
∆pfsg [Pa] 5.2
Kkts [kg] 9,96
Célfüggvény értéke 0,8

A várakozásainknak megfelelően a kilépő levegő és a kilépő füstgáz hőmérséklete 
is  magasabb  a  0  °C  levegő  belépő  hőmérséklettel  számolt  esethez  viszonyítva.  A 
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levegő oldali nyomásesés kisebb 0.1 Pa-lal, mivel a nagyobb levegő hőmérséklethez 
kisebb sűrűség tartozik és a füstgázoldali nyomásesés kisebb értéke is ugyanebből az 
okból kifolyólag kisebb 0.1 Pa-lal.

Ebből a szimulációból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 0 °C levegő belépő 
hőmérséklethez viszonyítva a 25 °C-os levegőt beszívó kandallóra épített  hőcserélő 
várhatóan  kisebb  hatásfok  növekedést  eredményez,  mivel  a  hőcserélőből  kilépő 
füstgáz hőmérséklete magasabb.

2.11.3  ELLENÁRAMÚ  HŐCSERE  SZIMULÁCIÓJA  AZ  OPT  2.7  TÍPUSÚ 
HŐCSERÉLŐ ESETÉN

Mivel az optimálisnak elfogadott hőcserélőben a csövek közel 500 mm hosszúak, 
ezért felmerült az ellenáramú hőcsere vizsgálatának lehetősége is. 

Az  eddigi  szimulációkban  a  hőcserét  –  elegendően  hosszú  csövek  esetén  – 
egyenáramú hőcsereként is tekintettük, hiszen a hőcserélőben a füstgáz és a levegő is 
alulról felfelé áramlott.

Az ellenáramú esetben a levegő hőcserélőbe lépése a felső Ø95 mm-es csonkon 
történik, illetve az alsó csonkon távozik a kandalló irányába.

Az  ellenáramú  eset  szimulációja  során  az  Opt  2.7  változathoz  képest  a 
beállításokon mindössze annyit módosítottunk, hogy a levegő be- és kilépési pontjait 
megcseréltük. Minden egyéb – tömegáramok, hőmérséklet értékek, tetraéder háló és 
szimulációs  beállítások  –  változatlanul  került  át  az  egyenáramú  szimulációból.  Az 
eredményeket a 2.34. táblázat tartalmazza, az egyenáramú eset eredményeivel együtt.

2.34. táblázat A második ciklusban kiszámított optimum szimulációs eredményei 
ellenáramú hőcsere esetén

Geometria változat Opt.2.7 ellenáram Opt.2.7
D [mm] 300 300
H [mm] 487,7 487,7
d [mm] 30,7 30,7
N [db] 23,78 [24] 23,78 [24]
Elrendezés típus 1,42 [1] 1,42 [1]
 

Tlev [°C] 108,9 120,5
Tfsg [°C] 209,9 204,07
∆plev [Pa] 2,55 4,5
∆pfsg [Pa] 5,2 5,31
Kkts [kg] 9,96 9,96
Célfüggvény értéke 0,98 0,868

Az  2.55.a  ábrán  a  hőcserélő  hosszmetszetében  kialakuló  hőmérséklet  eloszlás 
látható,  mellette  az  egyenáramú  eset  ugyanazon  metszetben  felvett  hőmérsékleti 
képével.
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2.55.a ábra Hőmérséklet eloszlás az 
Opt.2.7 hőcserélő középsíkjában 

ellenáramú esetben

2.55.b ábra Hőmérséklet eloszlás az Opt. 
2.7 hőcserélő középsíkjában egyenáramú 

esetben

A 2.55.  ábrán  látható  eseteket  összehasonlítva  elmondhatjuk,  hogy a  melegebb 
levegő, a kisebb sűrűségének megfelelően összegyűlik az ellenáramú elrendezésben a 
hőcserélő betét  felső harmadában. A 12 Pa-os depresszió természetesen mozgatja a 
betéten átáramló levegőt,  de betét  jelenlegi  kialakításában nem képes  a betét  teljes 
belső terének átszellőztetésére.

Ennek  tulajdonítható,  hogy  az  ellenáramú  elrendezés  a  mi  esetünkben  az 
egyenáramú esethez képest rosszabbul teljesít.

2.12  AZ OPTIMÁLIS HŐCSERÉLŐ GEOMETRIA ELEMZÉSE ÁRAMLÁS-  ÉS 
HŐTANI SZEMPONTBÓL

A két optimálási sorozat végeredményeként előállított hőcserélő betét geometria a 
hosszmetszetben mérhető hőmérséklet szempontjából történő összehasonlítása a 2.56. 
ábrán látható, a hőmérséklet skála 0-300 °C értékeket mutat.

Mivel mindkét esetben a dob és a csövek hossza közel a megengedett maximális 
értékű,  a  levegő  oldalon  a  csövek  közötti  áramlási  viszonyok  hasonlítanak  egy 
általános  ipari  felhasználású  csöves  hőcserélőben  jelentkező,  egyenáramú  hőcsere 
esetén megvalósuló viszonyokhoz. A felfelé szálló meleg levegő a dob felső részében, 
a levegő kivezető csővel átellenes oldalon összegyűlik, megreked.

Továbbá, mivel a hőcserélő betétben nincsenek kör, vagy szegmens típusú terelő 
lemezek  [2.21],  a  dobba  lépő  hideg levegő  a  legrövidebb  úton igyekszik  a  kilépő 
keresztmetszet felé.
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2.56.a. ábra Opt.13-as jelű hőcserélő betét 
hőmérséklet eloszlása

2.56.b. ábra Opt.2.7-es jelű hőcserélő 
betét hőmérséklet eloszlása

E jelenség figyelhető meg az 2.57. ábrán bemutatott hőmérsékleti képen is, ahol a 
levegő kilépő keresztmetszet alatt vízszintesen vettünk fel metszetet. Jól látható, hogy 
az ábrák bal oldalán – ahol a levegő kilépő keresztmetszet is található a metszet síkja 
felett  – a hőmérséklet  alacsonyabb,  a csövek közötti  tér  világoszöld színű,  azaz az 
mérési helytől  függően 73-75 °C-os. Ezzel szemben a képek jobb oldalán a levegő 
térben piros szín jelzi a túl lassan mozgó, vagy megrekedt és ezért meleg levegőt.

A két  optimum közötti  eltérés  a  vízszintes  síkban  felvett,  a  2.57  ábrán  látható 
metszeten szembetűnő, mivel a z Opt.2.7 jelű változat esetén – a csövek közötti kisebb 
távolság  következtében  –  a  kiömlő  keresztmetszettel  átellenes  oldalon  nagyobb  a 
megrekedt levegő hőmérséklete.

A hőcserélő csövekben lévő füstgáz sebesség vektorokkal szemléltetett áramlási 
viszonyai az 2.58. ábrán láthatók, a színskála a 0-1 m/s értékeket jelöli. Jól látható, 
hogy az  első optimálási  ciklus  kiindulási  változatainál  (Alap 1 és  Alap 3 verziók) 
tapasztalt füstgáz visszaáramlás az optimumok esetén nem jelentkezik. Az Opt.13-as 
betét csöveiben a vektorok nagysága alapján elmondható, hogy az áramlási sebesség 
csövek közötti eloszlása egyenletesebb, mint az Opt.2.7 esetében. Minden bizonnyal 
az Opt.13-as betét kisebb, 25.4 mm-es csőátmérője következtében.
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2.57.a. ábra Opt.13-as jelű hőcserélő betét 
hőmérséklet eloszlása vízszintes síkban

2.57.b. ábra Opt.2.7 jelű hőcserélő betét 
hőmérséklet eloszlása vízszintes síkban

2.58.a. ábra Sebesség vektorok az 
Opt.13-as hőcserélő betétben vízszintes 

síkban

2.58.b. ábra Sebesség vektorok az 
Opt.2.7.-es hőcserélő betétben vízszintes 

síkban

A kilépő  keresztmetszet  irányába  a  legrövidebb  úton  eljutni  igyekvő  levegő  a 
hőcserélőben mérhető sebesség állapoton is megfigyelhető. A dob felső részén lévő 
levegő kilépő csővel ellentétes oldalon a levegő áramlási sebessége közel zérus, ahogy 
a 2.59. ábrán is látható.

A levegő kilépő csőben a dobhoz való csatlakozásához közel jelentkező leválási 
buborék szintén a dobban fellépő áramlási viszonyoknak tudható be.

A CFD szimulációs szoftverből  kiolvasott, az egyes hőcserélő betétekre jellemző, 
hőátadással kapcsolatos mérési adatok, úgymint a csövek falán keresztül átáramló hő 
mennyisége (Q [W/m2]), a csövek felületén jelentkező hőátadási tényező átlagos értéke 
(α [W/m2K]),  valamint  a csövek felületének °C-ban kifejezett  átlaghőmérséklete   a 
2.35. táblázatban látható. 
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2.59.a. ábra A sebesség nagysága az 
Opt.13-as hőcserélő betét középsíkjában

2.59.b. ábra A sebesség nagysága az 
Opt.2.7-es hőcserélő betét középsíkjában

2.35. táblázat Hőtani átlagértékek a csövek felületein

Opt.13 Opt.2.7
Csöveken átadott hőáram Q=20,6 W/m2 Q=31 W/m2

Csövek felületén mérhető hőátadási tényező α=24,9 W/m2K α=24,8 W/m2K
Csövek átlaghőmérséklete Tcső=167,2 °C Tcső160,9 °C

A csövek  felületén számítható  hőátadási  tényező  értéke közel  azonos,  hiszen  a 
levegő áramlásának  jellege  és  sebessége  a  füstcsövek  közötti  térben  azonos:  a  két 
levegő  csatlakozás  közötti  fő  áramlási  irányban  0,52  –  0,55  m/s  közötti  értékek 
mérhetők.
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2.13 A HATÁSFOK NÖVEKEDÉSÉNEK KISZÁMÍTÁSA

Annak érdekében,  hogy a  kandallóra  helyezett  hőcserélő  által  okozott  hatásfok 
növekedést  kiszámíthassuk,  ismernünk  kell  a  füstgáz  kilépő  hőmérsékletének  egy 
teljes égetési ciklusra vetített átlagát.

Ezt  az  átlagot  áramlás-  és  hőtani  szimuláció  segítségével  számíthatjuk  ki, 
méghozzá úgy, hogy a szimulációban figyelembe vesszük a teljes égetési ciklus alatt a 
füstgáz belépő hőmérsékletének változását. Az égetési ciklus alatt a füstgáz, hőcserélő 
szempontjából nézve belépő hőmérsékletének időbeli változását a 2.60. ábra mutatja 
be, amely grafikont a kísérletekhez használt Orpheus típusú kandallóval vett fel annak 
gyártója.

A mérés  a  0.  percben kezdődött  az új  tüzelőanyag  rárakásával,  majd a  fa a  3. 
percben gyulladt  meg. Ettől az időponttól  kezdve nőtt a kandallóból kilépő füstgáz 
hőmérséklete,  majd  a  maximális  303  °C-ot  elérve  a  hőmérséklet  a  mérés  végéig 
fokozatosan csökkent.
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2.60. ábra 8kW teljesítményű tűztér szabványos mérési ciklusában a mért füstgáz 
hőmérséklet (Tfsg_m_out) időbeli változása közvetlenül a tűztér után

Az EN 13240-es szabványban leírt számítási  módszer a hatásfok kiszámítását a 
veszteségek összegzésére és 100%-ból történő kivonására vezeti vissza. A tűztérből 
távozó füstgáz hőjével veszendőbe menő hőmennyiséget a szabvány az általa rögzített 
mérési pontban mért füstgáz hőmérsékletre, illetve annak átlagára alapozva határozza 
meg,  így  a  CFD  szimulációval  meghatározható  a  hőcserélőből  kilépő  füstgáz 
átlaghőmérséklete is és ez az érték felhasználható a hatásfok kiszámításához.

A  hőcserélőre  belépő  hőmérséklet  2.61.  ábrán  látható  Tfsg grafikonján  8  darab 
nevezetes  hőmérséklet  pontot  jelöltünk  ki  és  a  szimulációkat  e  belépő 
hőmérsékletekkel végeztük el az Opt.2.7 hőcserélő geometrián a korábbi fejezetekben 
leírt szimulációkkal azonos módon, egyenáramú hőcsere esetén. A pontokat úgy vettük 
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fel, hogy a közöttük lévő hőmérsékletváltozás közel lineáris legyen és így a változás 
egy egyenessel közelíthető.

Azért választottuk a kijelölt pontokban kvázi-statikus vizsgálat végrehajtását, mert 
az  így  elvégzett  összesen  8  szimuláció  számítási  időigénye  14  óra,  míg  a 
rendelkezésünkre álló munkaállomáson az 5,2 millió elemből álló hálóval bíró, közel 
42 percig tartó valóságos tranziens folyamat szimulációja a biztosan stabil szimulációt 
eredményező tranziens időlépéssel 1 hét lett volna.
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2.61. ábra A CFD szimulációknál alkalmazott füstgáz hőmérsékletek grafikonja 
(Tfsg) piros és a hőcserélőből kilépő füstgáz hőmérséklete (Tfsg_out) narancssárga 

színnel jelölve

A 2.35.  táblázat  a  kvázi-statikus  CFD  szimulációk  eredményeként  kiszámított, 
hőcserélőből kilépő füstgáz hőmérsékletét (Tfsg_out) mutatja be. A 15. percben megadott 
Tfsg=300 °C hőmérséklet felel meg az optimálás során végrehajtott szimulációk füstgáz 
belépő hőmérsékletének.  A Tfsg_out hőmérséklet  változását  mutató grafikon szintén a 
2.61. ábrán látható narancssárga színnel megjelenítve.

2.35. táblázat A kvázi-statikus szimulációk füstgáz kilépő hőmérséklet eredményei

Idő [min] Tfsg Tfsg_out

0 210,8 144,5
3,25 198,8 136,42

5 233,4 159,7
10 288,1 196,2
15 300 204,1
30 277 188,8
35 274 186,8

41,75 249,1 170,2

A  hőcserélőből  kilépő  átlagos  füstgáz  hőmérséklet  meghatározásakor  a 
hőmérséklet pontok közötti lineáris közelítésnél a valós mérés mintavételezési idejével 
azonos módon 15 másodperces időközönként számítottuk ki az adatokat. A hőcserélőt 
elhagyó  füstgáz  átlaghőmérséklete  a  teljes  égetési  ciklusra  vonatkozóan 
Tfsg_out_átl=184,2 °C.
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2.13.1  HŐCSERÉLŐVEL  FELSZERELT  TŰZTÉR  HATÁSFOKÁNAK 
KISZÁMÍTÁSA A SZIMULÁCIÓS EREDMÉNYEK ALAPJÁN

Egy hőcserélő nélküli,  a kandalló gyártójának akkreditált  laborjában,  egy 8 kW 
teljesítményű kandallón végzett mérés során a szabványos mérési pontban a füstgáz 
hőmérséklet  átlaga  Tfsg_m_átl=244,3  °C,  a  tűztérből  kilépő  hőmérséklet  átlaga  pedig 
Tfsg_m_out_átl=271,8 °C, a kettő különbsége 27.5 °C volt.

A 2.62.  ábrán a már  a 2.60.  és 2.61.  ábrán is  szereplő tűztérből kilépő füstgáz 
hőmérsékletének  (kékkel)  és  az  1  m távolságban  lévő  mérési  helyen  mért  füstgáz 
hőmérsékletének (Tfsg_m) égetési ciklus alatti változása látható.
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2.62. ábra 8kW teljesítményű tűztér szabványos mérési ciklusában a füstgáz 
hőmérséklet közvetlenül a tűztér után (Tfsg_m_out) és a mérési pontban (Tfsg_m)

A szabványos mérési pont és a tűztér füstcsonkja között a füstgáz közel 1 m utat 
tesz meg, amely út során a hőmérséklete csökken, hiszen hőt ad át a környezetnek a 
füstcsövön  keresztül.  Tehát  a  mérési  adat  tartalmazza  az  1  m  út  alatt  leadott 
hőmennyiséget  is,  így ha  pontos  összehasonlítást  kívánunk  végezni,  ezt  nekünk  is 
figyelembe kell venni a hőcserélővel szerelt tűztér esetében végzett számításnál.

Mivel a hőcserélőből kilépő füstgáz és a környezet hőmérséklete közötti különbség 
kisebb, mint a hőcserélő nélküli esetben, ezért azt feltételezzük, hogy 27,5 °C helyett a 
hőcserélőből  kilépő  füstgáz  hőmérséklete  20  °C-ot  csökken,  míg  eljut  a  mérési 
ponthoz.

A  környezet  irányába  történő  hőleadással  korrigált,  tehát  a  szabványos  mérési 
pontban feltételezett átlagos füstgáz hőmérséklet Tfsgk_m_átl=184,2-20=164,2 °C.

Ha  a  2.1  fejezetben  ismertetett,  a  szabvány  által  előírt  (2.2)  képletbe 
behelyettesítjük  a  hőcserélő  nélküli  8  kW  teljesítményű  kandalló  fent  leírt 
hőmérsékletmérési  eredményeit,  a  következő,  e tűztér  típus esetén jónak mondható 
hatásfokot kapjuk:

%5,79)(100 =++−= cba qqqη (2.33)
 ahol tehát a mérés szerint:

qa: 19,39%, amely a füstgázokkal eltávozó hő mennyiségének és a tüzelőanyag Hu 

fűtőértékének hányadosa %-ban. Ennek kiszámításához használták fel az égetési 
ciklus alatt mért füstgáz hőmérséklet Tfsg_m_átl=244,3 °C-os átlagát.
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qb: a távozó füstgáz látens hőjének és a tüzelőanyag Hu fűtőértékének hányadosa 
%-ban, amely e bizonyos mérés során 0,59% volt.

qc: a salakhullásban lévő éghető, de el nem égett alkotórészek általi veszteség és a 
tüzelőanyag Hu fűtőértékének hányadosa %-ban. A szabvány ezt az értéket 0,5%-
ban rögzíti ilyen teljesítményű tűzterek esetére.

Amennyiben  qb értékét  a hőcserélővel  szerelt  kandalló  esetében is  változatlanul 
hagyjuk,  továbbá  feltételezzük  a  hőcserélővel  szerelt  és  hőcserélő  nélküli  átlagos 
füstgáz hőmérsékleten a füstgáz fajhőjének elhanyagolható eltérését, akkor a hatásfok 
növekedése kiszámítható a füstgáz átlagos hőmérsékletének változásaként, azaz:

%35.61
__

__ =⋅









−=+ a

átlmfsg

átlmfsgk q
T

T
η . (2.34)

Az Opt.2.7 jelű hőcserélővel felszerelt 8 kW hőteljesítményű kandalló szimulációs 
eredmények alapján számított hatásfoka tehát:

%9.85)(100 =+++−= +ηη cba qqq . (2.35)

Ebbe a hatásfok értékbe nem számítottuk bele a nagyobb égési levegő hőmérséklet 
miatt  kialakuló  kedvezőbb  levegő-fagáz  keveredési  viszonyok  következtében 
várhatóan jelentkező hatásfok növekedést.

2.14  PROTOTÍPUS  HŐCSERÉLŐK  MÉRÉSI  EREDMÉNYEINEK 
ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE

A  Miskolci  Egyetem  Tüzeléstani  és  Hőenergia  Intézeti  Tanszék  munkatársai 
elkészítették  az  Opt.13-as  és  az  Opt.2.7-es  típusú  betéttel  szerelt  hőcserélők 
prototípusait,  amelyeket  egy,  a  Wamsler  S.E.  által  gyártott  8  kW  teljesítményű 
kandallóra  szerelve  hajtottak  végre  kísérleti  méréseket.  Az  alábbi  fényképeken  a 
kísérleti hőcserélők és a hőcserélő kandallóra szerelt állapota látható az égési levegő 
vezetékkel.

A méréseket összesen három változatban végeztük el: egy-egy mérést hajtottunk 
végre  a  hőcserélőkkel,  illetve  elvégeztünk  egy mérést  a  hőcserélő  nélküli  kandalló 
esetén,  amelynek  eredményeihez  a  hőcserélővel  végzett  kísérletek  során  mért 
paramétereket hasonlítottuk.

Ahogy az a 2.64.b.  ábrán is  látható,  a  hőcserélőt  a kísérletek során ellenáramú 
elrendezésben  vizsgáltuk,  mert  a  hőcserélőből  kilépő  levegő  átvezetése  a  kandalló 
levegő csonkjához így egyszerűbben volt megoldható.
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2.63. ábra Kísérleti hőcserélők, az 1. az Opt.13-as, míg a 2. az Opt.2.7-es típusnak 
felel meg

2.64.a. ábra 8 kW-os kandalló a felső 
füstgázcsonkra szerelt hőcserélővel

2.64.b. ábra A hőcserélőből kilépő meleg 
levegőt a kandallóhoz vezető cső 

A kísérletek során öt paraméter mérését végeztük el. Egy-egy k-típusú hőelemet 
helyeztünk el a következő pozíciókba a hőmérséklet mérése céljából:

1. Levegő belépő csonkon,
2. A meleg levegő vezetékben a kandalló levegő csonkja előtt,
3. A kandallóból kilépő füstcsonkra, a hőcserélő és a kandalló közé,
4. A hőcserélőből a ventilátorhoz vezető füstcsonkra.
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Az ötödik mért paraméter a huzat, azaz a füstcső rendszer végén lévő ventilátor 
által előállított depresszió, amelyet egy, a füstgáz vezeték rendszerbe épített pillangó 
szelep kézi nyitásával vagy zárásával tarthattunk közel konstans 12 Pa-os szinten. A 
mérési pontokba helyezett hőelemek pozícióit az alábbi ábrák mutatják be.

2.65.a. ábra Levegő belépő csonk mérési 
pontja

2.65.b. ábra A hőcserélőből kilépett 
levegő hőmérsékletének mérési pontja

2.65.c. ábra Mérési pont a hőcserélőbe 
belépő füstgáz hőmérsékletének mérésére

2.65.d. ábra Füstgáz hőmérséklet mérési 
pont a hőcserélő után

Az égetési ciklusok – amelyeket teljes hosszukban mértünk – mindhárom mérési 
konfiguráció esetén három részből álltak, amelyek a következők:

1. a kandalló begyújtása 0,8 kg, a szabványnak megfelelő állapotú bükkfával,
2. a kialakult parázsra további 0,5 kg bükkfa adagolása az alapparázs kialakítása 

érdekében,
3. 1,9 kg tömegű bükkfa égetése.
A hőcserélő  nélküli,  az  Opt.13-as  és  Opt.2.7-es  típus  esetén  elvégzett  mérések 

hőmérséklet grafikonjait a következő ábrák mutatják be.
A  mindhárom  grafikonon  a  zölddel  ábrázolt  hőcserélőre  belépő  füstgáz 

hőmérséklet közel azonos értékeinek és jellegének láttán elmondhatjuk, hogy kisebb 
eltérésektől  eltekintve  az  égetési  ciklusok  közel  azonos  módon  zajlottak  le.  Teljes 
azonosság az eljárás jellege (tüzelőanyag külsőleg nem megjelenő változó minősége, 
pozíciója  a  tűztérben,  környezeti  hőmérséklet  változása)  következtében  nem,  vagy 
csak nagy költséggel biztosítható.
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2.66. ábra Opt.13-as hőcserélő mérési eredményei

2.67. ábra Opt.2.7-es hőcserélő mérési eredményei

2.68. ábra Hőcserélő nélküli mérés eredményei

A hőcserélő nélküli mérés esetén a 2.68. ábrán a hőcserélő szempontjából nézve 
füstgáz belépőnek (Fsg_be) és kilépőnek (Fsg_ki) nevezett hőmérséklet görbék közötti 
különbség  abból  adódik,  hogy az  Fsg_be  pontot  (2.65.c  ábra)  és  az  Fsg_ki  pontot 
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(2.65.d ábra)  hőcserélő nélküli esetben szigeteletlen, egyenes acélcső kötötte össze, 
tehát a görbék különbsége a cső falán keresztül a környezetnek átadott hő hatása.

Tehát a hőcserélőbe lépő füstgáz hőmérséklet értékei közel azonosak mindhárom 
mért  konfiguráció  esetén.  Az  eljárásunk  működőképességét  igazolja,  hogy   a 
hőcserélőből  kilépő  füstgáz  hőmérséklet  grafikonról  leolvasható  értékek  is  közel 
azonosak,  ahogy az alábbi ábrákon is  megfigyelhető.  Ez pedig azt  jelenti,  hogy az 
optimálási ciklusokban eredményeként kiszámított közel azonos célfüggvény értékek 
(Opt.13 esetén 0,886, Opt.2.7 esetén 0,868) a mérések során is a két betét típus esetén 
közel  azonos  hőmérséklet  lefutási  görbéket  eredményeztek,  tehát  az  eljárásunk 
megbízható és felhasználásakor számíthatunk arra, hogy azonos célfüggvény értékek 
azonos hőcsere paramétereket fognak eredményezni.

A következő ábrák az Opt.13 és Opt.2.7 betét típusok további összehasonlításának 
alapjául  szolgálnak.  A  2.69.  ábrán  a  már  fentebb  is  leírt,  közel  azonos  égetési 
ciklusokra vonatkozó megállapítás igazolható.

2.69. ábra Hőcserélőre belépő füstgáz hőmérséklet az Opt.13 és Opt.2.7 betét mérése 
esetén

2.70. ábra Hőcserélőből kilépő füstgáz hőmérséklet az Opt.13 és Opt.2.7 betét 
mérése esetén

A  2.70.  ábrán  látható  két  grafikon  közötti  eltérést  a  hőcserélőbe  lépő  levegő 
hőmérsékletének különbözősége okozza, mivel – ahogy az a 2.66. és 2.67. ábrákon is 
látható – az Opt.2.7-es hőcserélő mérésekor a beszívott környezeti levegő lassabban 
melegedett.
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2.14.1 A PROTOTÍPUS HŐCSERÉLŐKKEL FELSZERELT KANDALLÓ 
HATÁSFOKÁNAK SZÁMÍTÁSA

A tanszéki mérések során öt paramétert vizsgáltunk, a füstgáz összetételét,  azon 
komponensek mennyiségét, amelyekbe a fűtőanyag széntartalma átalakult (CO és CO2 

tartalmát) nem volt módunk mérni. Ha meg szeretnénk állapítani, hogy a prototípus 
hőcserélők mekkora hatásfok növekedést eredményeztek, akkor a 2.12 fejezet mérési 
eredményeit használhatjuk fel erre a célra.

Mivel  a  tanszéki  mérés  esetén  is  8kW-os  Wamsler  gyártmányú  kandallót 
használtunk (bár nem pontosan ugyanazt, mint a 2.12-es fejezetben részletezett mérés 
esetén),  feltételezzük,  hogy  a  (2.33)  képletben  szereplő  qb és  qc értékek  azzal  a 
méréssel  azonosak,  azaz  0,59%  és  0,5%  veszteséget  jelentenek,  amellyel 
párhuzamosan  feltételeztük,  hogy  a  kandallót  elhagyó  füstgáz  is  ugyanakkora 
mennyiségben tartalmaz éghető komponenseket.

E feltételezések után a 2.12.1 fejezetben ismertetett módszer szerint a hőcserélő 
nélküli  eset  és  a  hőcserélővel  felszerelt  kandallóból  a  szabványos  mérési  szakasz 
végén mérhető füstgáz átlagos hőmérséklet különbsége adja a hatásfok növekedését.

Az  égetési  ciklus  harmadik  szakaszában  –  amikor  a  8  kW  teljesítménynek 
megfelelő  1,9  kg  fát  égettük  –  számítható  átlaghőmérsékleteket  a  2.36.  táblázat 
tartalmazza. A mérőszakaszban a füstgáz kilépő hőmérsékletét mértük. A táblázatban 
feltüntettük a hőcserélőbe lépő levegő átlaghőmérsékletét is, mivel a hőcserélővel és 
nélküle  végzett  mérések  során  e  paraméter  értékeiben  jelentős  eltérés  volt 
tapasztalható.

2.36. táblázat Hőcserélő nélkül és hőcserélővel felszerelt kandallóból a hőcserélőre 
belépő és hőcserélőből kilépő füstgáz hőmérsékletének időbeli átlaga

Füstgáz belépő 
hőmérséklet

Füstgáz kilépő 
hőmérséklet

Levegő belépő 
hőmérséklet

Hőcserélő nélkül 318,9 °C 270,4 °C 10,2 °C

Opt.13 350,7 °C 201,6 °C 43,8 °C

Opt.2.7 342,1 °C 188,7 °C 58,1 °C

A 2.36.  táblázatból a (2.33) egyenletbe helyettesítjük a hőcserélő  nélküli  mérés 
eredményeit, akkor 77,1%-os hatásfokot kapunk.

Ha a (2.34) képletbe a számlálóba a hőcserélő nélküli eset átlaghőmérsékletét, a 
nevezőbe  pedig  a  hőcserélő  után  mért  füstgáz  hőmérséklet  időbeli  átlagát 
helyettesítjük, akkor a hatásfok növekmény a hőcserélő nélküli esethez viszonyítva az 
Opt.13-as  típus  esetén  4,93%,  az  Opt.2.7-es  típus  esetén  5.85%.  Ezen  értékek  jól 
közelítik az elméleti számításokból származó – hasonló feltételezéseket tartalmazó – 
növekmény 6.35%-os értékét.

A hőcserélőt  alkalmazó  kandalló  esetében  a  szimulációból  kiszámított  hatásfok 
85,9% , míg a mérések során típustól és mérési körülményektől függően, ellenáramú 
esetben 82%, illetve 83%, amely 96,6%-os egyezést jelent.
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3. HEGESZTETT  ALUMÍNIUM  JÁRMŰFELÉPÍTMÉNY  PADLÓ 
SZERKEZET OPTIMÁLÁSA TÖMEGMINIMUMRA

Az  ALCOA-Köfém  Kft.  Járműfelépítmény  Gyáregységének  italszállításra 
alkalmas  hegesztett  alumínium  szerkezetű  teherautó  felépítményeit  két  csoportra 
oszthatjuk.

Az első egy amerikai licenc alapján gyártott rolós ajtós felépítmény (3.1. ábra), 
amely nagyrészt CNC gépen megfelelő alakra vágott és élhajlított lemez táblákból áll, 
amely lemezeket alumínium profil vázra hegesztik fel.

A  szerkezet  fő  teherviselő  elemei  a  homlok-  és  hátfalak,  illetve  a  közöttük,  a 
felépítmény hossztengelyében kialakított „A” betűt formáló keresztmetszetű központi 
váz  (A-tartó).  A  felépítmény  padlója  alatt  végigfutó  C-szelvényű  hossztartó  és  a 
teherautó  acél  alvázának  megfelelő  szilárdságú  kapcsolatát  acél  rögzítő  elemek  és 
csavarkötések biztosítják. 

3.1. ábra Rolós ajtós italszállító felépítmény felhúzott ajtókkal

A másik felépítmény típus – amelynek padlója a disszertáció első részének tárgya 
is  egyben  –  szerkezetének  95%-a  préselt  alumínium  profil.  E  felépítmény  típus 
fantázianeve  Butterfly,  azaz  „pillangós”,  amelyet  az  oldalajtók  nyitási  megoldása 
ihletett. Egy ilyen felépítmény látható zárt és nyitott ajtókkal a 3.2. ábrán.

Az oldalajtók vízszintesen két részre osztottak: a felső fél a tető alá csukódik, míg 
az alsó a teherautó oldala mellé hajtható ki.  Nyitáskor a két ajtófél egyszerre mozog, 
az alsó ajtóhoz rögzített drótkötél hozza működésbe a felső ajtófelet.

 A  pillangós  felépítmény  szerkezete  leginkább  egy  három  oldalán  merev  falú 
alumínium doboznak tekinthető. A padlóhoz hegesztett alumínium homlokfal és a két 
hátsó alumínium oszlop tartja a tetőt,  azonban az oldalajtók és az emelőhátfal  zárt 
állapotukban  nem  növelik  a  szerkezet  merevségét,  az  oszlopokhoz  kapcsolódó 
egyszerű  zárszerkezetük  azt  a  célt  szolgálja,  hogy  az  ajtók  haladás  közben  ne 
nyílhassanak  ki.  Tehát  ebben  a  felépítményben  a  legfontosabb  teherviselő  elem  a 
padló, amelynek számítógépes modelljéről készült kép a 3.3. ábrán látható.
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3.2. ábra Pillangós típusú felépítmény zárt és nyitott ajtókkal

A  teherautó  alvázához  a  rolós  felépítményhez  hasonló  módon  rögzített  C-
szelvényű  hossztartó  (segádalváz)  felső  övére  helyezik  az  eredetileg  négyszögletes 
zártszelvény kereszttartókat, majd azok felső övére fektetik hosszában a 34 mm magas 
hosszmerevítőket  és  végül  az  egész  rétegelt  szerkezetet  alumínium  cseppmintás 
lemezzel  burkolják  és  a  lemezeket  egymással,  illetve  a  külső  keretprofillal 
összehegesztik. E rétegeket mutatja be részletesen a 3.4. ábra.

3.3. ábra Pillangós felépítmény 
padlószerkezete

3.4. ábra A hegesztett padlószerkezet 
felépítése, rétegei

Célunk,  hogy  a  padlószerkezet  tömegét  és  költségét  csökkentsük  úgy,  hogy 
számítógépes  optimálási  módszereket  alkalmazva  megváltoztatjuk  a  kereszttartók 
szelvényét, darabszámát és a cseppmintás lemez vastagságát.

3.1 TERHELÉSI ESETEK

Két  terhelési  esetet  vizsgáltunk  a  kereszttartók  tervezése  során,  melyek  a 
következők: 
a. Hasznos  tömegből  (a  rakományt  alkotó  palettákból),  homlokfalból,  tetőből, 

ajtókból származó terhelés.
b. Ebben  az  esetben  az  a.  típusú  terhelés  mellett  még  azt  is  feltételeztük,  hogy a 

teherautó egy padkán áll az egyik hátsó kerekével, ami által a padló elcsavarodik.
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Továbbá cc

c

x FLM
L

wEI
F == max.3

;
3

, (3.2)

ahol E=7x104 MPa rugalmassági modulus, Ix a keresztmetszet másodrendű nyomatéka. 

3.6. ábra Hátsó futómű melletti kereszttartó mért elcsavarodásának értékei

3.3 KERESZTTARTÓK GEOMETRIAI JELLEGZETESSÉGEI

A  nyírásra  és  hajlításra  terhelt  keresztmetszet  egy  kereszttartóból  –  eredetileg 
zártszelvényből - és a cseppmintás lemez bizonyos méretű részéből áll, ahogy az a 3.7. 
ábrán látható. A vizsgálatot I és C szelvényekre is elvégezzük.

3.7. ábra Kereszttartó szelvények
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A cseppmintás lemez együttdolgozó szélességét a vastagságához (t) viszonyítjuk, 
és  50t-nek  írjuk  elő.  Zártszelvény  esetén  a  keresztmetszet  geometriai  jellemzői  a 
következőképpen alakulnak:

;21 AAA +=   ;221 fw bthtA +=    2
2 50tA = (3.3)

;
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C és I szelvény esetében a geometriai jellemzők az alábbiakkal írhatók le:

fw bthtA 21 += (3.6)
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3.4 TERVEZÉSI FELTÉTELEK

Elcsavarodás  nélküli  padló  esetén  a  kifáradási  feszültségtartomány  a 
következőképpen alakul:

;max
max
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x

y
I

M

γ
σ

σ
∆

≤= ( )cG yyy ,maxmax = ; és ;1
Mf

N

wA

Q

γ
τ

τ
∆

≤= (3.8) és (3.9)

ahol Aw = 2htw zártszelvényre és Aw = htw más szelvényekre vonatkozóan. A 3.9 képlet 
alapján látható, hogy a számítások során feltételeztük, hogy a nyírást teljes egészében 
a szelvény gerinclemeze veszi fel. Mivel a kereszttartók a segédalvázhoz hegesztett 
kötéssel vannak rögzítve, tervezésüket a hegesztett kötések kifáradására tekintettel kell 
végezni. A [3.3] számú irodalomban közöltek alapján a kifáradási feszültségtartomány 
2x106 ciklusra és a tartó gerincére függőlegesen hegesztett merevítőre vonatkozóan (az 
512. részlet alumínium alapanyagra)  28=∆ Cσ  MPa. A valós szerkezeten N = 2x105 

ciklussal számolva

;78049.1log
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1
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=∆+=∆ CN
x

x
σσ    3.60=∆ Nσ  MPa. (3.10)

Biztonsági tényezőként felhasználva az Eurocode 3 ajánlását: 

2.48
25.1

3.60
==

∆

Mf

N

γ
σ

 MPa. (3.11)

Nyírásra: ;99.403/71 2/1 ==∆=∆ NC ττ    8.32
25.1

99.40
=  MPa. (3.12)

Meg kell említenünk, hogy az  F1  statikus terhelésből származó hajlító nyomatékot is 
figyelembe vesszük, mely a biztonsági tényezőt növelő közelítés.
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Elcsavarodott  padló  esetén  a  kifáradási  feszültségtartomány a  következőképpen 
alakul:

Mf
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x

c y
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Ew
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γ
σ

σ 1
max2max

max.
2

3 ∆
≤== . (3.13)

A  csavarodott  padló  esetén  a  hajlító  nyomaték  maximuma  a  kereszttartó  végén 
jelentkezik, ott ahol segédalvázhoz sarokvarratokkal hegesztik. Erre a kötéstípusra a 
[3.3] irodalom 413. részlete 221 =∆ Cσ  MPa-t ad meg. N = 2x105 ciklusra:
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Kereszttartó profilok helyi horpadását leíró tervezési feltételek a következőképpen 
alakulnak. Zártszelvény övének horpadása [3.4] szerint:
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2/1
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250








=

σ
ε ;        ( )21max ,max σσσ = , (3.15)

ahol 1,5 a statikus horpadásra vonatkozó biztonsági tényező. Zárt szelvények gerincére 
pedig:
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Merevítés nélküli I szelvény övére: ε7)2/( ≤ftb . (3.19)

Merevítés nélküli C szelvény övére: ε≤ftb / . (3.20)

A szerkezet méreteiből is adódnak korlátozó feltételek. A kereszttartók gerincének 
magassága h = 100 mm, a kereszttartó és a cseppmintás lemez közötti távolság c = 34 
mm. A szelvények gerincének minimális vastagsága tw.min = 3,4 mm, hogy a hegesztés 
jó minőségét biztosíthassuk. Gyártási korlátok határozzák meg a cseppmintás lemez 
vastagságát is tmin = 2 mm-ben.

3.5 OPTIMÁLÁS ÉS EREDMÉNYEK

Az optimálás célfüggvénye a kereszttartó és a cseppmintás lemez 50t szélességű 
szakaszait magába foglaló keresztmetszeti terület minimuma a (3.3) kifejezés szerint. 
Az  optimálás  során  a  kereszttartó  övének  szélességét  b és  vastagságát  tf kerestük. 
Méretezési feltételekként a 3.8,  3.9, 3.13, 3.15,  3.19, 3.20 számú egyenleteket  és a 
méretkorlátozásokat  használjuk.  Az  optimálás   módszeréül  a  Rosenbrock-féle 
Hillclimb algoritmust használtuk [3.5, 3.6]. 
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3.5.1 ROSENBROCK-FÉLE HILLCLIMB ALGORITMUS

A  Hillclimb  módszer  egy  régi  és  jól  ismert  eljárás,  amely  Rosenbrock  [3.7] 
munkáin  alapul  [3.8].  Alapvetően  egycélfüggvényes  optimálási  eljárás,  de 
kiterjeszthető  több  célfüggvényes  módszerré  az  evolúciós  algoritmusok  egyes 
elemeinek alkalmazásával [3.9].

E módszer esetén a célfüggvény aktuális – azaz az algoritmus indulása óta talált 
legjobb – pontját mindig lecseréli egy új pontra, amennyiben az új pont kedvezőbb 
célfüggvény értéket ad, mint a korábbi.

Az új pont keresését abban az irányban végzi, amelyikben a célfüggvény változása 
a legnagyobb.

A  Hillclimb  módszer  meglehetősen  gyorsan  végzi  a  számításokat,  azonban 
hajlamos a lokális optimumba ragadásra, hiszen mindössze egy olyan útvonalat követ, 
ahol a célfüggvény értéke monoton javul (minimum keresés esetén monoton csökken).

Ez a tulajdonsága azonban néhány kisebb módosítással kedvezően befolyásolható 
és  hatékony  globális  optimumkeresési  módszer  készíthető  belőle.  E  módosítások 
lehetnek például:

a.  Tabu-lista létrehozása,  amelybe  felvesszük azokat  az elemeket,  amelyeket  az 
algoritmus  korábban  megvizsgált.  Azzal,  hogy  meggátoljuk,  hogy  ezekbe  a 
pontokba visszalépjen, az optimum keresése hatékonyabb.
b. A keresés véletlenszerűen meghatározott pontokból bizonyos iteráció szám után 
történő  újraindítása  is  hatékony  módszer  az  eljárás  globális  optimumkeresési 
képességének javítására. Ezen eljárás neve Stochastic Hillclimbing módszer.

3.5.2 AZ OPTIMÁLÁS EREDMÉNYEI

Az eredményeket az 1. táblázat tartalmazza. Az optimálást három  keresztmetszet 
típusra  (négyszög  szelvény,  I  és  C  szelvény)  és  nc =  14,  12  és  10  kereszttartó 
darabszámra végezzük el. A 3.1 táblázat mutatja be az optimálás eredményeit, azaz a 
szelvény  övének  szélességét  és  falvastagságát,  a  kereszttartóból  és  a  felette 
elhelyezkedő  50t  szélességű  cseppmintás  lemez  szakaszból  álló  alkatrész  csoport 
tömegét, ahol a kereszttartók hossza 2,44 méter. 

Az  optimálás  során  a  gerinclemezre  megkötött   tw.min =  3,4  mm  falvastagság 
kritérium  érvényesült,  ugyanis  e  feltétel  nélkül  minden  szelvény  esetén  kisebb 
falvastagság értéket kaptunk volna.

A  3.1.  táblázatból  látható,  hogy  a  legkönnyebb  padló  szerkezetet  az  I  és  C 
szelvények alkalmazásával tervezhetjük meg. Az is nagyon fontos megfigyelés, hogy 
az ilyen módon meghatározott kereszttartókból elegendő 10 db-ot beépíteni a padló 
teljes  hosszában  egyenletesen  elosztva.  A  számítások  azt  is  megmutatták,  hogy  a 
felsorolt  terhelések szükségtelenné  teszik  az  eredetileg 4,5  mm vastag cseppmintás 
lemez alkalmazását, helyette a figyelembe vett terhelések mellett 2 mm vastagságú is 
megfelel.

Az  I  és  C  szelvények  közül  a  padlószerkezetben  történő  alkalmazásra  a  C 
szelvényű  kereszttartót  javasoltuk,  mivel  ugyanolyan  módon  hegeszthető  a 
segédalvázhoz, mint az eredetileg felhasznált zártszelvény.
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3.1. táblázat Optimális szelvényméretek, a kereszttartó szelvények össztömege és a 
profil préseléséhez szükséges szerszám költsége (CT)

Profil nc = 14 nc = 12 nc = 10

Négyszög 
szelvény

b [mm] 55 115 120

tf  [mm] 5,4 3 3,4

Szelvény össztömeg [kg] 117,5 108,31 98,56

CT  [$] 1320 3537 3537

I szelvény b [mm] 55 60 65

tf  [mm] 7,2 7,2 7,8

Szelvény össztömeg [kg] 104,41 99,93 89,2

CT  [$] 927 927 927

C szelvény b [mm] 65 65 65

tf  [mm] 6,1 6,9 7,9

Szelvény össztömeg [kg] 104,5 97,79 90,06

CT  [$] 927 927 927

A  C  szelvények  alkalmazásával  a  számításba  vett  keresztmetszet  –  mely  a 
kereszttartó  szelvényekből  és  a  felettük  elhelyezkedő  cseppmintás  lemez 
meghatározott  szélességű  darabjaiból  állt  –  tömege  170,09  kg,  míg  az  eredeti 
állapotban ez az alkatrész csoport 311,12 kg tömegű volt. A tömegcsökkentés tehát e 
két  érték  különbsége,  azaz  141,03  kg  egy  felépítmény  esetében,  ami  a  teljes 
felépítmény tömegének közelítőleg 10 %-a.

Ha profilok előállításának költségét tekintjük elmondható, hogy a költségekből is 
sikerült lefaragni azáltal, hogy nem a bonyolult présszerszámot igénylő zárt szelvényt 
választottuk,  hanem  a  kisebb  szerszámköltséggel  rendelkező  nyitott  I  vagy  C 
szelvényeket.

Az  optimális  megoldás  kevesebb  kereszttartót  és  ezért  szélesebb  övű  zárt 
szelvényeket eredményezett, amely együtt járt azzal, hogy a szerszám költsége is ilyen 
jelentősen 3537 $-ra nőtt a 14 kereszttartónál felmerült 1320 $-hoz képest, mivel a 120 
mm  szélességű  négyszög  szelvényt  egy  másik  –  nagyobb  és  ezért  drágább 
szerszámozású – présgépen kellett volna gyártani.
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4. ÖSSZEFOGLALÁS

Disszertációmban  két,  alkalmazási  területét  tekintve  egymástól  távol  álló 
fémszerkezet  optimális  kialakításának  megtervezésével  foglalkoztam,  amely  két 
szerkezetet maga az alkalmazott módszer, a számítógépes optimálás kapcsol szorosan 
össze. 

Az értekezés első részében bemutatott fejlesztési feladat időben is közelebb áll a 
disszertáció  elkészítésének  időpontjához,  illetve  terjedelmében  is  jóval  nagyobb  a 
másik optimálási  feladatot bemutató fejezettől.  Ennek oka az, hogy a hivatásomnak 
tartott,  az  elmúlt  hat  évben  az  érdeklődési  területemet  jelentő  áramlás-  és  hőtani 
(Computational Fluid Dynamics vagy röviden CFD) szimulációval kapcsolatos.

E témán belül egy 8 kW teljesítményű háztartási kandallóhoz illeszthető, a szobán 
kívüli  környezetből  beszívott,  ezért  hideg  égési  levegőt  előmelegítő  hőcserélő 
optimális kialakítását tűztem ki célul.

E hőcserélő segítségével azáltal növelhető a kandalló hatásfoka, hogy a kandallót 
egyébként  elhagyó,  forró  (tehát  még  jelentős  hőenergiát  tartalmazó)  füstgázt 
visszahűtjük és a belőle kinyert hőenergiát a helyiségen kívülről beszívott hideg égési 
levegő előmelegítésére fordítjuk.

E feladat megoldásához először megvizsgáltam, hogy milyen hőcserélő elrendezés 
lehet alkalmas erre a feladatra. A megvizsgált három alaptípus közül a csöves betéttel 
rendelkező  hőcserélő  bizonyult  olyan  konstrukciónak,  amelynek  teljesítménye 
jelentősen javítható a konstrukció módosítása segítségével.

Az alaptípus  kiválasztását  követően,  a csöves hőcserélőből  az optimáláshoz hat 
geometria változatból álló kiindulási adatcsoportot készítettem, azaz elkészítettem hat 
hőcserélő verzió áramlás- és hőtani szimulációját. A szimulációkból leolvasott füstgáz 
és  levegő  hőmérsékletek,  illetve  füstgáz  és  levegő  oldali  nyomásesés  értékek 
jelentették az optimálás kiindulópontját.

Az  optimáláshoz  felhasznált  algoritmus  kiválasztása  során  a  legfontosabb 
szempontunk az indításához szükséges lehető legkisebb alapadat csoport volt, hiszen 
minden  alapadat  előállításához  egy  hőcserélő  változat  megtervezése  és  CFD 
szimulációjának  felépítése,  lefuttatása  szükséges.  A  megvizsgált  optimálási 
algoritmusok közül a Nelder-Mead Downhill Simplex módszer bizonyult a céljainkhoz 
leginkább  megfelelőnek,  mert  kevés  alapadatból  dolgozik  és  agresszívan  tör  az 
optimum felé.

Ez  utóbbi  tényező  szintén  fontos  kritériumunk,  hiszen  minden  iterációs  lépés, 
amelyet  az  optimáló  program  a  megoldás  felé  haladva  igényel,  az  alapadatok 
előállításához  hasonlóan egy-egy CFD szimuláció felépítését  és lefuttatását  igényli, 
amely több órás munkát jelentett.

Az első optimálási ciklus a 13. lépésben hozta azt a célfüggvény értéket és ezáltal 
geometria  változatot,  amelyet  a  konvergencia  kritériumok  alapján  elfogadhatónak 
találtunk.  Az  Opt.13-as  változat  a  szimulációk  során  a  300  °C-os  füstgázt  200  °C 
közelébe hűtötte le.

Mivel a szakirodalomban fellelt információk egyértelműen mutatták a Downhill-
Simplex  algoritmus  lokális  optimumba  való  ragadásának  lehetőségét,  ezért  a 
szakirodalmi ajánlásoknak megfelelően elvégeztünk egy második optimálási ciklust is. 
E ciklusban hét lépésben értünk olyan geometria változathoz, az Opt.2.7-es típushoz, 
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amely a konvergencia kritériumoknak megfelelve, az első ciklusban elért célfüggvény 
értékkel közel azonos eredményt produkált.

A  szimulációs  módszerrel  és  számítógépes  optimálással  tervezett  hőcserélőket 
megépítettük és a tanszéki laboratóriumban közel azonos égetési ciklust végrehajtva 
meg is mértük a kandalló hatásfokára gyakorolt hatásukat. 

A  mérések  bizonyították,  hogy  az  azonos  célfüggvény  értékű  hőcserélő 
konstrukciók  a  hőcsere  szempontjából  azonos  eredményre  vezettek,  természetesen 
kisebb eltérések tapasztalhatók, mivel a rendelkezésre álló körülményeink között maga 
az égetési ciklus sem lehetett tökéletesen azonos.

A hőcserélőt  alkalmazó  kandalló  esetében  a  szimulációból  kiszámított  hatásfok 
85.9% , míg a mérések során típustól és mérési körülményektől függően 82%, illetve 
83%, ami 96,6%-os egyezést jelent. 

A szimulációból számított hatásfok növekmény 6.35%, míg a mérések -  mérési 
körülményektől függően – 4,93%, illetve 5,85%-os hatásfok növekedést mutattak.

Tehát a mérésből,  illetve a szimulációból  származó eredmények  mind értékben, 
mind tendenciájukat tekintve jó egyezést mutattak. Ezek alapján kijelenthetjük, hogy a 
disszertációban ismertetett optimálási és szimulációs módszer alkalmas a gyakorlatban 
felhasználható termék kifejlesztésére.

A disszertáció  második  részében  bemutatott  téma  az  első  munkahelyemhez,  az 
ALCOA-Köfém Kft. Járműfelépítmény gyáregységéhez köthető, ahol termékfejlesztő 
mérnökként  hegesztett  alumínium  járműfelépítmény  segédalvázának  vizsgálatával, 
költségminimumra  történő  optimálásával  foglalkoztam.  Az  optimálás  során 
megvizsgáltam  a  segédalvázat  érő  különböző  terhelési  esteket  és  ezek  alapján 
végeztem  számítógépes  optimálást  a  kereszttartók  profiljának  és  a  kereszttartók 
számának  meghatározása  érdekében  a  Rosenbrock-féle  hillclimb  algoritmus 
segítségével.

Az optimálásnak köszönhetően a segédalváz vizsgált alkatrészeinek össztömegét 
141 kg-mal, a teljes (oldalfalakat, tetőt, homlok- és hátfalat is tartalmazó) felépítmény 
tömegének 10%-ával sikerült csökkenteni, ami jelentős megtakarításnak minősül.

Emellett a segédalváz gyártásához kapcsolódó költségeket is csökkenthettük, mivel 
az  optimált  konstrukció  nyitott  (I  és  C)  szelvényekből  álló  kereszttartóinak 
gyártásához  szükséges  présszerszám  előállítási  költsége  a  korábbi  négyszögletes 
zártszelvény szerszámának 30%-a.
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5. SUMMARY

In  my  dissertation  I  dealt  with  two  development  tasks  that  stand  –  at  first 
impression – far away from each other. However the method I used to complete those 
developments, namely computer aided optimization closely binds them and makes it 
possible to present them in this scientific work.

The development project in the first part of the dissertation is closer to the current 
time and also its volume is significantly larger than the second one simply because it is 
connected to my current profession: Computational Fluid Dynamics (or shortly CFD) 
simulations.

Within the field of CFD I put the aim of developing an air-preheater that can be 
attached to an 8 kW domestic fireplace that uses air drawn into the fireplace from 
outside of the heated room.  

With the optimized structure of the preheater the efficiency of the fireplace can be 
increased by using the heat content of the flue-gas – that already has left the fireplace – 
to increase the temperature of air for burning and thus reduce the temperature of flue 
gas.

In order to solve this problem first I examined what type of heat exchanger can be 
used for such an application. Out of three basic constructions I found that the tubular 
cross-flow type one behaves well in terms of performance indicators while changing 
geometric parameters of the structure.

After  choosing basic preheater  type,  I  created six geometry versions  and made 
computational  fluid  dynamics  simulation  for  each.  These  were  necessary  for 
formulating the startup database of optimization. Database of results contained flue gas 
and air temperatures after preheater and pressure losses on both flue gas and air side of 
the heat exchanger.

The most important aspects of choosing the suitable optimization algorithm were 
that  it  should  require  the  least  possible  starting  points  and  iteration  steps  to  find 
optimum  solution  since  every  single  starting  point  and  step  mean  a  new  CFD 
simulation run till convergence that sometimes meant many hours of preparation work 
plus CPU time. Among examined  algorithms Nelder-Mead Downhill Simplex method 
was chosen because it agressively looks for the optimum solution and it usually does 
not take so many iterations to find the optimum. 

In the first optimization cycle the algorithm produced a solution in step Nr. 13 that 
could be accepted as optimum. This version called Opt.13 was able to reduce flue gas 
temperature from 300 °C to nearly 200°C.

Since it was known from references that  Nelder-Mead Downhill Simplex method 
has a tendency to find and stick to local opimum, a second optimization cycle was run, 
using the optimum of the first cycle among the elements of starting database. In this 
second cycle a soltion was reached in the 7th iteration (Opt.2.7 version) that produced 
nearly  the  same  aim function  value  as  we  received  in  the  first  cycle  although its 
geometry was slightly different (number of tubes was 24 instead of 25 and tube inner 
diameter was 30 mm instead of 25.4).

As next move both optimum geometry versions were built in the workshop of the 
Department of Combustion Technology and Thermal Energy. Both of the prototypes 
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were attached to an 8 kW fireplace and complete firing cycles were carried out, flue 
gas and air temperatures and also pressure losses were measured.

Measurements proved that same aim function values lead to same results in terms 
of flue gas and air temperatures. Of course minor differences in measured values were 
experienced  because  of  slight  differences  in  measuring  circumstances:  ambient 
temperature variations, quality differences of firing wood that can not be seen from the 
outside, etc.

Efficiency increase that I calculated from CFD simulations was 6,35% (this should 
be added to the ~80% efficiency of the fireplace), measurements showed 4,93% and 
5,85% for Opt.13 and Opt.2.7, respectively.  This means 96,6% accuracy in case of 
efficiency increase for simulated results compared to measurements.

From the above one can see that the optimization method developed and used in 
this dissertation is suitable for creating air-preheaters that could significantly increase 
the efficiency of wood firing domestic heating devices.

The  optimization  task  that  has  beed  worked  out  in  the  second  part  of  my 
dissertation is connected to my first workplace: ALCOA-Köfém Ltd. Truck Bodies 
Division,  were  I  worked  as  a  product  developer  and  designed  welded  aluminum 
beverage truck bodies.

The  aim in  this  case  was  to  reduce  the  weight  of  the  floor  of  truck  body by 
optimizing the cross section and the number of cross members. The aim function was 
the cross-sectional area of cross members and the threadplate covering the structure. 
Cross members were originally made of aluminum rectangular hollow sections, during 
optimization I and C sections were also examined. Rosenbrock's Hillclimb algorithm 
was used to calculate optimization iterations.

Thank to the optimization the original mass of the cross members and threadplate 
assembly was reduced by 141 kg that meant a 10% reduction of the overall mass of the 
truck body. The optimized version conatined 10 pcs of C-sectioned cross members, 
and using those not only the mass of the structure was changed but also the extrusion 
die production cost could be reduced by 30% compared to the original  rectangular 
hollow sections.
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6. TÉZISEK – ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK

6.1 KANDALLÓ HŐCSERÉLŐ FEJLESZTÉSE

T1. Kidolgoztam  a  8  kW  hőteljesítményű  kandallóhoz  illeszthető  füstgáz 
hőcserélő  optimálásához  szükséges  célfüggvényt,  ami  a  füstgáz  hőmérséklet 
csökkentés,  a  füstgáz-  és  levegőoldali  nyomásesés  csökkentés,  valamint  a 
hőcserélő  tömegére  vonatkozó  paraméterek  prioritásán  alapul.  A  Nelder-Mead 
Downhill  Simplex  optimálási  algoritmus  és  numerikus  áramlástani  szimuláció 
felhasználásával olyan keresztáramú csöves hőcserélő konstrukciót terveztem, ami 
a  szimulációs  számítási  eredmények  ismeretében  a 8kW-os fatüzelésű  kandalló 
hatásfokát 6±0,3%-kal növeli.

T2. Megállapítottam,  hogy a 8,4  g/s tömegáramú,  300 °C belépő hőmérsékletű 
füstgáz és a 7,6 g/s tömegáramú, 0 °C belépő hőmérsékletű levegő esetén, továbbá 
kötött 300 mm-es belső dobátmérő és 500 mm-ben maximált csőhossz mellett az 
optimális keresztáramú csöves hőcserélő csöveinek hossza 488 és 492 mm között 
található és 24-25 db 25, illetve 31 mm átmérőjű csövet tartalmaz.

T3. Megépített  kísérleti  hőcserélőkkel  végzett  mérésekkel  bizonyítottam,  hogy 
azonos célfüggvény értékű csöves hőcserélők különböző csőszám és csőátmérő 
esetén  is  a  füstgáz  kilépő  hőmérséklet  célfüggvényben  szereplő  dominanciája 
következtében,  közel azonos 5±1%-os hatásfok növekedést eredményeznek.

6.2 JÁRMŰFELÉPÍTMÉNY PADLÓ FEJLESZTÉSE

T4. A  Rosenbrock-féle  Hillclimb  algoritmusra  épülő  optimálási  módszer 
felhasználásával  meghatároztam  egy  10  db  800  kg  tömegű  paletta  szállítására 
alkalmas  hegesztett  alumínium  járműfelépítmény  padló  tömegre  vonatkozó 
optimumát. A hasznos tömegből, a felépítmény szerkezeti elemeinek tömegéből és 
a padló elcsavarodásából adódó terhelés mellett a kereszttartók és a padlólemez 
együttesen 311 kg-os eredeti tömegét 170 kg-ra lehetett csökkenteni.
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JELÖLÉSJEGYZÉK

Jelölés Mértékegység Megnevezés

Bfi kg tüzelőanyag mennyisége

Hu kJ/kg fűtőérték

η % hatásfok

Pn kW névleges hőteljesítmény

tb h minimális leégési időtartam

qa % a füstgázokkal  eltávozó hő mennyiségének  és a  tüzelőanyag 
fűtőértékének hányadosa

qb % a távozó füstgáz látens hőjének és a tüzelőanyag fűtőértékének 
hányadosa

qc % a  salakhullásban  lévő  éghető,  de  el  nem égett  alkotórészek 
általi veszteség és a tüzelőanyag fűtőértékének hányadosa

Tfsg °C a füstgáz csúcshőmérséklete a kandalló kilépő füstcsonkjánál

Tlev °C hőcserélőbe lépő környezeti levő hőmérséklete

VfsgCO2 % füstgáz szén-dioxid tartalma

VfsgH2O % füstgáz vízgőz tartalma

VO2elm m3/kg égéshez elméletileg szükséges oxigén mennyiség

Vlevgyak m3/kg gyakorlati levegő szükséglet

VfsgN2 % füstgáz nitrogén tartalma

VfsgO2 % füstgáz oxigén tartalma

VfsgSO2 % füstgáz kén-dioxid tartalma

Vfsgn m3/kg füstgáz  tüzelőanyag  kilogrammra  vonatkoztatott  térfogata 
normál állapotban

cpfsg J/kgK füstgáz fajhője állandó nyomáson

Re - Reynolds-szám

k m2/s2 turbulens kinetikus energia

ε m2/s3 a turbulens kinetikus energia disszipációja

y mm prizmatikus elemréteg első rétegének vastagsága

y+ - faltól mért dimenziótlan távolság

Cf - felületi súrlódási tényező (skin friction coefficient)

∆pfsg Pa füstgázoldali nyomásesés a hőcserélőben

∆plev Pa levegőoldali nyomásesés a hőcserélőben

Tfsg_out °C a hőcserélőből kilépő füstgáz hőmérséklete
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Tfsg_out_átl °C a hőcserélőt elhagyó füstgáz teljes égetési ciklus alatt számított 
átlaghőmérséklete

Tfsg_m °C a füstgáz hőmérséklet a kandallótól 1 m-re lévő szabványos 
mérési pontban

Tfsg_m_átl °C átlagos  mért  füstgáz  hőmérséklet  a  kandallótól  1  m-re  lévő 
szabványos mérési pontban

Tfsg_m_out °C a tűztérből kilépő füstgáz mért hőmérséklete

Tfsg_m_out_átl °C a tűztérből kilépő füstgáz mért hőmérsékletének átlaga

η+ % a hőcserélővel elért hatásfok növekmény

Fp N paletta súlya

np db paletták száma a padló egyik oldalán

pc N/m egy kereszttartóra ható egyenletesen megoszló terhelés

nc db kereszttartók száma

M14 Nm hasznos és szerkezeti tömegből eredő hajlító nyomaték 14 db 
kereszttartó esetén

Q14 N nyíróerő  14 db kereszttartó esetén

w mm a kereszttartó elcsavarodása következtében kialakuló lehajlás

b mm kereszttartó övének szélessége

tf mm kereszttartó övének vastagsága

Aw m2 gerinclemez területe

σ1 MPa kifáradási feszültségtartomány hajlításra elcsavarodás nélkül

σ2 MPa kifáradási feszültségtartomány hajlításra elcsavarodással
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