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Energetika és Metallurgia
Cégünkről

A CFD.HU Kft. a világ legszínvonalasabb áramlástani és mechanikai 
elemző szoftvereivel segíti az Ön munkáját energetika és kohászat 
területén is. Ügyfeleinknek sok év szakmai tapasztalattal rendelkező 
mérnökeink és az ANSYS szakértői hálózata biztosít folyamatos kon-
zultációs lehetőséget. 

Numerikus szimuláció előnyei

Tervezési hibák kiszűrése, a folyadék- vagy gázáramlás átfogó •	

ellenőrzése, csökkenthető az utólagos átalakítások költsége;

Energiamegtakarítás;•	

Termékminőség javítása;•	

Környezetterhelés csökkentése;•	

Biztonságos üzemeltetés;•	

Átalakítások és karbantartások költségeinek csökkentése.•	
 

Metallurgiai üstben kialakuló áramlás

Az öntészetben különleges kihívást jelent a szélsőséges körülmények 
között lezajló folyamatok megismerése. Ezek közé tartozik például az 
olvadt acél inert gázzal történő keverése, mely többek között az eltávo-
lítandó zárványok mozgását eredményezi. Az ANSYS alkalmazásaiban 
lehetőség van az acél felszínén kialakuló salakréteg mozgásának és a 
kialakuló hullámoknak a modellezésére. Ezekkel a lehetőségekkel az 
öntészeti folyamat és a végtermék tisztaságának javítása magasabb 
szinten végezhető a korábbi módszereknél.
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Füstgázelszívás

Szakaszos üzemű kohászati technológiáknál a füstgázelszívó rendszernek impulzusszerű terhelésekkel kell megküzdenie. 
Egy-egy impulzusszerű kibocsátás nagyságrendileg különbözik a folyamatos igénybevételtől, ezért az elszívóernyő és 
csatorna működtetésének körültekintő tervezésére van szükség. Tekintettel kell lenni az elszívott gáz hőtágulására és az 
ernyő környezetében kialakuló természetes áramlásokra. Az elszívás optimalizálásával az elszívás hatásfoka növelhető és 
csökkenthető az egészségre káros gázok kibocsátása. 
     

Égés modellezése kandalló-kályhában

Lakóterekben különleges esztétikai élvezetet nyújt egy kan-
dalló látványa. A növekvő igények miatt ma már környezet-
barát és gazdaságos készülékekre van szükség. Mivel nem 
lehet zajos a berendezés, ezért passzív szellőzéssel kell 
csökkenteni a CO kibocsátását oly módon, hogy közben a 
tüzelési hatásfok ne csökkenjen, és a kibocsátott füstgáz 
portartalma elfogadható legyen.

Hőkezelés

Különböző alkatrészek és termékek hőkezelésénél alapvető a technológiai utasí-
tás pontos betartása a hőközlés mértéke és ütemezése szempontjából. Például 
alumínium hengereknél az átkristályosodáshoz szükséges hőmérséklet megköze-
líti az anyag olvadáspontját, ezért a felület megolvadásának elkerülése érdeké-
ben fokozott figyelmet kell fordítani az egyenletes hőbevitelre, mely a hőkezelő 
áramlásának optimalizálásával érhető el.
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Hőcserélő berendezések fejlesztése

Hőcserélőket számos helyen alkalmaznak hő átszármaztatására egyik közegből a másikba energetikai és vegyipari fo-
lyamatok során, illetve folyamatok hatásfokának növelése érdekében. A fém hőcserélők mellett ma már a műanyagból 
készült, kémiai hatásoknak ellenállóbb hőcserélők alkalmazása is előnyös lehet, ezért számos esetben teljesen új fej-
lesztésre van szükség az eltérő hőátadási jellemzők miatt. Az ANSYS szoftvereinek segítségével a hőcserélők hidraulikai 
ellenállása és a rajtuk átszármaztatott hőteljesítmény prototípus nélkül meghatározhatók és a kedvezőtlen áramlási 
jelenségek elkerülhetők.

Áramlás szimulációja kondenzátorokban

Az energetikai rendszerek utólagos átalakításakor (pl. bővítés, korszerűsítés) al-
kalmazkodni kell a beépítési környezet szabta térbeli és technológiai korlátokhoz. 
Az ábrán látható példában egy keverő kondenzátor bővítése párhuzamosan kap-
csolt felületi kondenzátorral történt. Az együttes üzem szimulációs vizsgálatával 
lehetséges volt a gőzáram elosztásának, továbbá a kapcsolt rendszer hidraulikai 
és energetikai jellemzőinek meghatározása ANSYS alkalmazások segítségével. 

Elektrofilter diagnosztikája

Mérőeszközök bonyolult geometriájú csatornákban történő elhelyezésekor nagy 
körültekintésre van szükség az összetett, szekunder áramlásokkal jellemzett 
áramkép miatt. Egy térfogatáram-mérő szonda és egy porkoncentráció-mérő 
megfelelő elhelyezése egy erőművi elektrosztatikus leválasztó (elektrofilter) utá-
ni légcsatornában függ a füstgáz áramlás és a porszemcsék térbeli megoszlásá-
tól. Az áramkép feltérképezése után lehetséges kiválasztani az átlagértékeket 
reprezentáló pontokat és az adott mérőszonda helyét.
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Földgáz-tüzelésű erőművi kazán 
NOx kibocsátásának csökkentése

Az egyre szigorodó emissziós előírások jelentős műszaki ki-
hívások elé állítják az erőművek kazánjainak az üzemelte-
tőit. Költséges leállások és beavatkozások helyett a tüzelési 
folyamat részletes számítógépes modelljének segítségével 
tesztelhetők a kazán különböző üzemeltetési módjai, ami 
lehetővé teszi – többek között – az alacsony NOx kibocsátás-
sal járó beállítások megkeresését. A kazánfejlesztések célja 
lehet különböző alrendszerek optimalizálása, így például az 
égési levegő- és a recirkuláltatott füstgáz-ellátó alrendsze-
rek, valamint az égők finombeállítása.

Gázturbina keverőkamrájának vizsgálata

Stabil gázturbinák erősen igénybevett és ezért rendszeres 
cserét igénylő alkatrésze a tűzteret követő un. keverőkamra. 
A kamra fala az intenzív sugárzó hő és a konvektív hőátadási 
folyamatok következtében felhevül. Fontos továbbá a csőfal 
hővezetésének, valamint a külső és belső hőátadási ténye-
zők megoszlásainak figyelembevétele. Szimulációs eljárással 
a kamra falának termikus igénybevétel szempontjából kriti-
kus pontjai meghatározhatók, kifejezetten ilyen célokra ren-
delkezésre álló ANSYS eszközökkel. 


