
 

David Préterre 
CERTAM 

CERTAM 

Aerotermikus és Motorizációs Kutatóközpont 
1 rue Joseph Fourier - Technopôle du Madrillet - F - 76800 Saint Etienne du Rouvray 
Tel.: 33 (0)2 35 64 37 00 - Fax. 33 (0)2 35 64 37 09 - www.certam-rouen.com 
SIRET (Cégnyilvántartási) szám 421 436 569 00014 - Fő tevékenység kódja 731 Z 

 

Teljesítmény-
vizsgálat 

TEQOYA levegőionizátor 
teszt gépjárműben 

  



 

CERTAM 

Aerotermikus és Motorizációs Kutatóközpont 
1 rue Joseph Fourier - Technopôle du Madrillet - F - 76800 Saint Etienne du Rouvray 
Tel.: 33 (0)2 35 64 37 00 - Fax. 33 (0)2 35 64 37 09 - www.certam-rouen.com 
SIRET (Cégnyilvántartási) szám 421 436 569 00014 - Fő tevékenység kódja 731 Z 

1 

 

TEQOYA levegőionizátor teszt gépjárműben 

Tartalomjegyzék 
A tesztkamra leírása és a szennyezőanyag generálás folyamata .........................................................................2 

Tesztjármű és kísérleti protokoll ...........................................................................................................................3 

Eredmények ..........................................................................................................................................................5 

A. Természetes csökkenés ............................................................................................................................5 

B. Újrahasznosító funkció 25% .....................................................................................................................5 

C. Újrahasznosító funkció 50% .....................................................................................................................6 

D. Az eredmények elemzése .........................................................................................................................6 

Következtetés .......................................................................................................................................................8 

 
  



 

CERTAM 

Aerotermikus és Motorizációs Kutatóközpont 
1 rue Joseph Fourier - Technopôle du Madrillet - F - 76800 Saint Etienne du Rouvray 
Tel.: 33 (0)2 35 64 37 00 - Fax. 33 (0)2 35 64 37 09 - www.certam-rouen.com 
SIRET (Cégnyilvántartási) szám 421 436 569 00014 - Fő tevékenység kódja 731 Z 

2 

 

A tesztkamra leírása és a szennyezőanyag generálás folyamata 

A vizsgálati eszköz egy 30m2-es motorteszt kamrából áll, amely a következő folyamatokkal van felszerelve: 
- A cella légkeverése a hőmérséklet és a légnyomás fenntartásához 
- Szűrt égési levegő, szabályozott hőmérséklettel és páratartalommal 
- Kipufogógáz elszívás 
- Tűzvédelem FM200 tűzoltó készülékkel 
- Kronos biztonsági kültéri vezérlőállomás az egyes ciklusok és adatgyűjtés szabályozására és 

automatizálására. 

A szennyezőanyagok generálása a következő eszközökkel történhet: 
- Honda EX4D dízel generátor 0-tól 3700W-ig állítható terheléssel 
- Motoscan II Rotronics tesztpad benzines kismotorkerékpárokhoz 

 

A kipufogógáz-mintavételt turbinás berendezéssel és szoftverrel vezérelt áramlásmérő szabályozással végzik. 
- Keverőkkel felszerelt kipufogógáz-hígító vezeték, 1000m3/h áramlási sebesség elérését lehetővé 

tevő vegyes áramlású légkeverés, hőmérséklet/higrometriás szonda, áramlásmérés átlagolt Pitot 
szárnnyal. 

- RCO vezérelhető fűtőelem (határértékek 90°C@1000m3/h) 
- RCO vezérelhető párásító (határértékek 100% RH @ 1000m3/h szobahőmérsékleten, 50% 

@1000m3/h 50°C-on, 10% @1000m3/h @ 70°C) 

A szennyezőanyagokat folyamatosan generálják, mintát vesznek belőlük és hígítják, a hígítási százalékot 
szoftver vezérli a meghatározott szennyezőanyag koncentráció alapján. A szennyezőanyagokat így gáz- és 
részecske analizátorok folyamatosan mérik. 

- Gáz- és részecske analizátorok (Pegasor Particle Sensor, CO, NO/NO2, SO2, O3) 
- Tömeg spektrométer FTICR BTRAP a szerves illó vegyületek mérésére 

Opcionálisan a rendszerbe be lehet vezetni külön vizsgálható szennyező anyagokat palackozott gázból + 
tömegáram-szabályozással, szerves illó vegyületek párologtatásával, vagy a fő égésforrástól eltérő aeroszol-
generátorok használatával.  
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Tesztjármű és kísérleti protokoll 

A felmérésben vizsgált jármű egy Renault Captur gépkocsi, amely finom részecskeszűrővel van felszerelve az 
utastér számára (egyenértékű az EN779:2012 szabvány szerinti F9-cel). Ezzel a járművel tesztelik az utastér 
levegőjének újrahasznosító funkcióját, amely az utastéri szűrőn keresztül valósul meg. 

A jármű utasterét az utas oldali ablakon keresztül olyan hígítású dízel aeroszollal fújták be, hogy a vezető feje 
magasságában körülbelül 106 részecske/cm3, azaz körülbelül 400 μg/m3 PM1 stabilizált koncentrációt 
hozzanak létre. Ennek a koncentráció-értéknek körülbelül 20%-os eltérése volt megfigyelhető a különböző 
vizsgálatok kiindulási körülményei között. 

Az aeroszol részecskeméret-eloszlás 80 nm-en (nanométeren) van, és néhány tucat nm-től 400 nm-ig terjed: 

 

Az utastérben a koncentráció stabilizálása után az ablakot ismét bezárják, a szennyező anyagok befújását 
leállítják, és az utastérben a részecskekoncentráció monitorozását ELPI+ (Dekati) granulométerrel végezték el 
a különböző kísérleti körülmények között: 

- Természetes csökkenés (légkeverés = 0) 
- Természetes csökkenés az utastérben elhelyezett aktív ionizátorral 

- Újrahasznosító üzemmódú légkeverés (a maximális sebesség 25%-a) 
- Újrahasznosító üzemmódú légkeverés (a maximális sebesség 25%-a) az utastérben elhelyezett aktív 

ionizátorral 

- Újrahasznosító üzemmódú légkeverés (a maximális sebesség 50%-a) 
- Újrahasznosító üzemmódú légkeverés (a maximális sebesség 50%-a) az utastérben elhelyezett aktív 

ionizátorral 

A teszthez használt ionizátor Teqoya Tip4 (képe lent), amelyet a műszerfal felső felületére helyeztek. 
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Az ELPI granulometria az aeroszol részecskekoncentrációját méretosztályonként képes mérni. A kapott 
eredmény a vizsgált aeroszol részecskeméret-eloszlását mutatja. A lefedett spektrum 10 nm-től 10 μm-ig 
terjed. A részecskék méretét tehetetlenségi osztályozással határozzák meg, lépcsőzetesen elhelyezett és 
alacsony nyomáson működő kaszkád impaktor segítségével. A részecskekoncentrációt a részecskék által 
hordozott elektromos töltés méréséből számítják ki. 

Ez a rendszer a részecskék tehetetlenségi és aerodinamikai tulajdonságait (Stokes-átmérő vagy 
aerodinamikai átmérő) használja, szemben az elektromos mobilitás-analizátorokkal (SMPS és DMS típusú), 
amelyek elektromos és aerodinamikai tulajdonságaikra (elektromos mobilitási átmérő) alapulnak. A 
részecskék tehetetlenségi tulajdonságaik szerinti rendezéséhez az ELPI lépcsőzetesen elhelyezett kaszkád 
impaktort használ. Ebből 13 van, ami 13 méretosztály megszerzését teszi lehetővé. A 13 impaktor mind 
különböző. Az első a legszélesebb, csak a legnagyobb részecskéket gyűjti össze, míg az utolsó, sokkal 
szűkebb, a néhány tucat nanométeres részecskéket. Az 1. ábra ezt az elvet szemlélteti. A lépcső lábát nagyon 
alacsony nyomáson (40 mbar) tartják, amivel növelni lehet a részecskék sebességét, hogy a legfinomabbakra 
is hatással lehessen. A légköri nyomáson működő hagyományos impaktor általában nem teszi lehetővé 
néhány száz nanométernél kisebb részecskék vizsgálatát. A 13 impaktorból álló lépcsőt egy újabb szűrési 
fokozat egészíti ki, amely lehetővé teszi a 10 nm-es (0,01 μm) méret elérését, azaz összesen 14 osztályt 
különböztet meg. 

 

• 1. ábra ELPI impaktor (a DEKATI alapján)  

A nagy tehetetlenségű 
részecskék az első szintekre 
hatnak, míg a legkisebbek 

követik az áramlást 

Kaszkád impaktor 
egymást követő 

fokozatokkal 
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Eredmények 

A következő grafikonokon az abszcisszák az időt (másodperces egységben), az ordináták pedig az ELPI 
granulometria által megszámlált részecskék számát jelzik. A méréseket 106 részecske/cm3 kiindulási értékre 
méretezték, hogy megkönnyítsék az eredmények összehasonlítását. 

A. Természetes csökkenés 

 

B. Újrahasznosító funkció 25% 

  

Csökkenés légkeverés nélkül 

Ionizátor nélkül 

Ionizátorral 

Ionizátor nélkül 

1 ionizátor 

Újrahasznosítás 25% 
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C. Újrahasznosító funkció 50% 

 

D. Az eredmények elemzése 

A különböző mérési konfigurációk (légkeverés áramlása és ionizátor) eredményeit 3 kritérium szerint 
számszerűsítjük: 

 Szennyeződés kiszűrési ideje a részecskeszám 90%-os csökkenés eléréséhez 

 Szennyezettségi arány (részecskék száma) t=250 másodpercnél a légkeverés és/vagy az ionizátor 
bekapcsolása után 

 CADR (Clean Air Delivery Rate) részecskemérések időben végzett számítása (a mi esetünkben a CADR 
számítása 300 sec periódusra és a vezetőfülke térfogatának 2 m3-re való becslésével történik) 

A CADR számítása: 

CADR = V x(ke- kn) 

ahol V = a kezelt térség térfogata, kn = a természetes koncentrációcsökkenés exponenciális fogyási együtthatója, 
és ke = a tesztelt konfiguráció exponenciális fogyási együtthatója. 

K a részecskeszám méréséből származik: 

  
  

          
  

  
      

       
 

 

  
   

  
   

    
 

 

 

ahol Cti = a részecskék száma ti időpillanatban minden i mérési ponton, 1-től n-ig. 

A V m3-ben kifejezve, az idő órában, a CADR egysége m3/h.  

Újrahasznosítás 50% 

Ionizátor nélkül 

Ionizátorral 
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Alább összehasonlító táblázatok a 3 kritérium szerint: 

Időtartam (másodpercben) a szennyeződés 90%-os csökkenés eléréséhez 

 
Nincs légkeverés Újrahasznosítás 25% Újrahasznosítás 50% 

Ionizátor nélkül 647 511 426 

Ionizátorral 491 266 185 

nyereség 24% 48% 57% 

Részecskék száma t=250 másodpercnél 

 
Nincs légkeverés Újrahasznosítás 25% Újrahasznosítás 50% 

Ionizátor nélkül 399567 232522 222 410 

Ionizátorral 251 737 72 589 55 225 

nyereség 37% 69% 75% 

CADR (m3/h-ban) 

 
Nincs légkeverés Újrahasznosítás 25% Újrahasznosítás 50% 

Ionizátor nélkül  9 15 

Ionizátorral 14 51 57 

Először is megjegyezzük, hogy az ultrafinom dízel részecskék koncentráció csökkenése az F9 osztályú szűrőn 
keresztül meglehetősen lassú: 

 Több mint 7 percnyi újrahasznosítás szükséges 50%-os légkeverés teljesítmény mellett, hogy a 
részecskesűrűség 90%-kal csökkenjen; 

 250 másodperces újrahasznosítás és az F9 szűrőn való áthaladás után a részecskék mennyisége még 
mindig meghaladja a légkeverés nélküli mennyiség 50%-át (a két tesztelt légkeveréses pozícióval); 

 Az ionizátor hiányában történő újrahasznosítással kapott CADR-érték meglehetősen alacsony (9 és 
15 m3/h). 

Az ionizátor nagyon érezhető hatással van a részecskék koncentráció csökkenésével az utastérben. Ez a hatás 
még jobban érezhető, ha a légkeverés működik: 

 Ha a légkeverés működik, az ionizátor felére csökkenti a részecskék 90%-ának eltávolításához 
szükséges időt; 

 Az ionizátorral a részecskék száma 250 másodpercnél 3-mal vagy akár 4-gyel osztódik; 

 A CADR meghaladja az 50 m3/h értéket, amikor kombináljuk az ionizálót és a szűrő újrahasznosítást. 

Az ionizáló hatásfoka a részecskék koncentráció csökkenésében 3 jelenséggel magyarázható: 
1. Az ionizátor klasszikus hatása nyugodt légtérben: a részecskék elektromos töltése következtében, 

amelyeket elektrosztatikus erő vonz az utastér felületeihez 
2. A korábbi hatás fokozása a légkeverés által biztosított levegő keverésével, ami elősegíti az ionok 

diffúzióját az utastér térfogatában 
3. A légkeverő/újrahasznosító rendszerbe integrált szűrő begyűjtési hatékonyságának javítása a 

részecskék terhelésével és összeolvadásával (koaleszcencia)  
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Ebben a szakaszban nehéz számszerűsíteni a 2. és 3. jelenség hatását az ionizátorral megfigyelt 
hatékonyságjavulásra. A szűrő vizsgálati vezetékében végzett mérések a szűrő előtti ionizációval hasznosak 
lennének a 3. jelenség jobb megértéséhez. 

Következtetés 

Ezek a tesztek azt mutatják, hogy a TEQOYA Tip4 levegőionizátor bevezetése nagyon jelentős javulást 
eredményez az ultrafinom részecskék koncentráció csökkenésében a gépjármű utasterében, a jármű 
fedélzetére szerelt szűrő/újrahasznosító rendszer kiegészítéseképpen. 

Ez a hatás egy finom, viszonylag nagy hatásfokú szűrővel ellátott jármű esetében is kimutatható 
(egyenértékű az EN779:2012 szabvány szerinti F9-cel). 

Az ionizátornak az utastérben elterjedt szagokra gyakorolt nagyon egyértelmű hatása is kimutatható volt: az 
ionizátorral végzett teszt végén a „kipufogógáz” szag sokkal kevésbé vagy egyáltalán nem érezhető; holott ez 
a szag az ionizáló nélküli teszt végén nagyon is érezhető. 


