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

Uszodatechnika

Numerikus szimuláció előnyei

Tervezési hibák kiszűrése•	

Csökkenthető a kivitelezés, az utólagos átalakítások és a karbantartások •	

költsége, illetve megindokolható egy színvonalasabb megoldás alkalmazása;

Energiamegtakarítás;•	

Környezetterhelés csökkentése;•	

Biztonságos üzemeltetés, holt zónák megszűntetése, állagmegóvás;•	

Élményelemek helyes kiválasztása, optimális működtetése. •	

Klóreloszlás meghatározása fürdőmedencékben

Fürdőmedencék vizében a szabad aktív klór megfelelő kon-
centrációjának fenntartása higiéniai szempontból fontos 
és ezért szigorúan ellenőrzött szempont. A vízben oldott 
ammónia és szerves vegyületek redukáló hatása a szabad 
aktív klór folyamatos fogyását eredményezik. Medencék 
tervezésekor és átalakításakor különösen ügyelni kell arra, 
hogy pangó zónák és nagy kiterjedésű örvények ne alakul-
janak ki, amelyekben a klórtartalom az egészségügyi határ 
alá csökkenhet. Áramlástani szimulációval meghatározható 
a fürdővíz korának – és ebből adódóan a várható klórkon-
centrációjának megoszlása – tetszőleges alakú medencék és 
vízbevezetési módok esetében. Az áramlás megfelelő módo-
sításával elkerülhető a holtterek kialakulása és csökkenthető 
a bevezetett víz klórtartalma, így csökkenthető az üzemelte-
tési költség és a túlklórozás okozta káros egészségi hatások. 
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Légtér páratartalmának szabályzása

Fürdőhelységek építésekor és üzemeltetésekor általános szempont, 
hogy minimalizálni kell a falszerkezet burkolatát és állékonyságát ve-
szélyeztető páralecsapódás mértékét. A vízfelületek okozta páraterhe-
lést elsősorban a légtérben kialakuló hőmérséklet megoszlás és áram-
lási viszonyok befolyásolják. Numerikus szimuláció alkalmazásával 
optimalizálható a szellőző- és klímarendszer kialakítása és üzemelte-
tési módja, ezzel csökkenthető a légtér páraterhelése és már tervezés 
során minimalizálható a fali kondenzáció veszélye.

Élményelemek biztonságtechnikai elemzése

Fürdőmedencék élményelemeinél alapvető feltétel a biztonságos üze-
meltetés. Tervezéskor a medence alak és egy-egy élményelem kölcsön-
hatása határozza meg a nagy sebességű zónákat/örvényeket, melyek 
kellemetlenséget okozhatnak a fürdőzőnek, vagy akár veszélyeztethe-
tik őt. A kritikus térrészeket a numerikus szimulációban kapott áram-
képpel megbízhatóan lehet előrejelezni, így elkerülhető egy esetleges 
utólagos átalakítás költsége.  
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Ellenáramoltatók

A fürdőzés élményének fokozása érdekében egyre szélesebb körben elterjedt az 
ellenáramoltatók használata, főleg kis és közepes medencékben. A berendezés 
célja egy minél szélesebb, egyenletesebb áramlási zóna, pontosabban vízfelszín 
közeli sugár létrehozása. A kialakuló áramlási viszonyok numerikus szimulációval 
megbízhatóan kiszámíthatóak, így maximalizálni lehet az ellenáram komfortszint-
jét.  

A legtöbb jelenleg használt ellenáramoltató viszonylag kis átmérőjű, nagy sebes-
ségű sugarat alkalmaz. Cégünk az elmúlt években egy új típusú ellenáramoltatót 
fejlesztett, amiben a víz szállítását kör keresztmetszetű sugaras vízbevezetés he-
lyett széles, lapos befúvóval oldja meg. A víz szállítására a többi ellenáramoltatótól 
eltérően radiális kialakítású szivattyú helyett különleges propelleres szivattyút 
alkalmaz, így a szállított vízmennyiség a korábban megszokott berendezésekhez 
képest lényegesen megnőtt. A vízszőnyeg-szerű befúvás miatt a medencében 
kialakuló áramlás lényegesen egyenletesebb, komfortosabb. A műszaki megol-
dásra iparjogvédelmet szereztünk, amit a Magyar Szabadalmi Hivatal jegyez.

Forgatott vízmennyiség 216 m•	 3/h.

Teljesítményfelvétel: 0,9 kW.•	
Táplálás: 12V-os tápegységgel, mely medencevilágításról és akkumulátor-•	
ról is megoldható;

biztonságos üzemeltetést garantál.•	
Mobil kivitelű, így bármely medencébe időlegesen is behelyezhető.•	

Hagyományos ellenáramoltató által kialakított áramlási zóna

Az általunk kínált ellenáramoltató egyenletesebb áramképe
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Web-alapú szimulációs szolgáltatás

A CFD.HU Kft. egy teljesen újszerű szolgáltatást alakított ki uszoda-
technikai ügyfelek részére, amellyel az ügyfelek jóval gyorsabban és 
kedvezőbben juthatnak áramlástani szimulációs eredményekhez egye-
di igényeiknek megfelelően. A webes szolgáltatás segít az ügyfélnek 
a szimulációhoz szükséges adatok, peremfeltételek szolgáltatásában, 
valamint a megfelelő vizsgálatok kiválasztásában.

A szolgáltatás segítségével:
 

Ténylegesen megismerheti az Ön által tervezett/építendő medence •	

      működését.

Tökéletesíteni tudja új konstrukcióit a tervezés fázisában.•	

Könnyen megtalálhatja a legjobb megoldásokat felújítások és áttervezések •	

alkalmával.

A szabványokban meghatározott értékeket ellenőrizheti és biztosíthatja •	

medencéje minden pontján.

Jobb komfortot és minőséget biztosíthat medencéiben.•	

Csökkentheti költségeit a Cl koncentráció optimalizálásával.•	

Biztonságtechnikai szempontból még megbízhatóbbá teheti medencéjét.•	


