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1 Bevezető 
A pályázatban kitűzött innovációs projekt hajtóerejét két új 

technológia: 

 az áramlások numerikus szimulációjának, 

 és a más iparágakban (pl. szennyvíztisztítás) már alkalmazott 

jó hatásfokú áramláskeltő és keverő eszközöknek a fürdő- és 
uszodatechnika területére történő bevezetése adja. 

E két új technológia bevezetésével olyan műszaki megoldásokat hozunk 
létre, amelyekkel jelentősen csökkenthető az energia- és vegyszerigény, 

és új, biztonságtechnikai szempontból megfelelő sport- és élményelemek 
építhetők be, hagyományos medencék rekonstrukciója esetében pedig 

jelentősen csökkenthető az építési költség. 

2 Feladatok: 
 

A szerződés szerint vállalt feladatcsoportok a következők: 

 Szabadalomkutatás, konkurens termékek és műszaki 

megoldások elemzése. 

 Geometriai alapváltozatok kialakítása 

 Típustervek kidolgozása 

 Numerikus szimulációs szolgáltatás 

 Marketing tevékenység 

 

2.1 Szabadalomkutatás, piackutatás és műszaki oltalom 

szerzése 

A pályázatban tervezett szabadalom kidolgozásának részeként 
felmértük a már szabadalmi oltalom alatt álló és a projektben kifejleszteni 

tervezett termékhez hasonló műszaki megoldásokat. Internetes 
piackutatást végeztünk termék formájában már létező és funkcionálisan 

hasonló műszaki megoldásokat keresve. A felmérések eredményeit 
felhasználva és elemezve alakítottuk ki azt a műszaki alapmegoldást és 

ennek a geometriai alapváltozatait, amelyek várhatóan piacképesek és 
egy szabadalmi elbírálási folyamatban sikeresen szerepelhetnek. 

Találmányi és szabadalmi hivatalok többsége interneten hozzáférhetővé 
tette a szabadalmi és egyéb iparjogvédelmi dokumentációk digitalizált 

adatbázisait a szabadalomkutatás megkönnyítése érdekében. A 
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szabadalomkutatást ezért interneten keresztül végeztük, a találmányi és 
szabadalmi hivatalok digitalizált dokumentációit tartalmazó többféle 

adatbázis felhasználásával. 

A kutatást a Magyar Szabadalmi Hivatal honlapjáról indított kereséssel 

kezdtük, vizsgáltuk a Magyarországon bejegyzett szabadalmakat 
tartalmazó magyar adatbázisokat (internetes hozzáférése: 

pipacsweb.hpo.hu). Az Európai Szabadalmi Hivatal (European Patent 

Office) honlapjáról (internetes hozzáférése: www.espacenet.com) 
hozzáférhető a világ szinte minden jelentős szabadalmi tárának az 

adatbázisa. A vonatkozó szabadalmak kutatását erről a honlapról indított 
elektronikus kereséssel folytattuk. A szabadalomkutatás befejezéseként 

külön vizsgáltuk még az USA szabadalmi hivatalának (US Patent & 
Trademark Office) weblapjáról kutatható adatbázisokat (www.uspto.gov) 

és egy szabadalomkutatásra szakosodott magáncég által üzemeltetett 
honlapról (www.delphion.com) elérhető adatbázisokat. 

Az említett hivatalok honlapjai lehetőséget nyújtanak az adatbázisokon 
végzett kulcsszó szerinti elektronikus keresésre. Letöltöttük és 

feldolgoztuk a pályázat témájához legszorosabban kapcsolódó 20 db 
találmány műszaki leírását és rajzát. A feldolgozott anyagok 

felhasználásával képet alkotunk az általunk bevezetni kívánt termék 
újdonságtartalmáról, illetve azokról az újszerű műszaki megoldásokról, 

amelyek egy szabadalmi elbírálás során várhatóak sikeresen 

szerepelhetnek.  

 

2.1.1 Úszógépek 

 

Az úszógépek különböző műszaki megoldások segítségével teszik 
lehetővé egy medencében a folyamatos helyben úszást. 

 

Passzív elemeket tartalmazó berendezések 

 

Az úszógépek egy kezdetleges generációjánál kötelek, rudak és 

hevederek segítségével rögzítették az úszót a medencéhez, így az úszás 

közben nem mozdult el. Meglehetősen kezdetleges eljárások, amiknél az 
úszás komfortja alacsony. Tekintve a megoldások egyszerűségét, ezek az 

eljárások a legmegbízhatóbbak és a legolcsóbbak közé tartoznak és 
valószínűleg ezért még mindig kaphatóak kereskedelmi forgalomban. 

Ugyanakkor, miután az úszó állóvízben, helyben maradva úszik, azaz a 
víznek nincs az úszóhoz képest sebessége, az úszás (az izmok működése, 
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terhelése, stb.) jelentősen különbözik az úszóhoz képest szemben áramló 
vízben történő úszáshoz képest. 

 

2.1.1. ábra US20050170936 sorszámú szabadalom úszógépe 

 

Szabadalomazonosítók: 

 GB2382525A 

 US20050215398 

 US20050170936 

 

Kereskedelmi forgalmazók 

 www.swim-in-place.com/swim-in-place-techniques.html 

 

 

2.1.2. ábra Aquacise úszógép működés közben 
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Vízsugaras berendezések 

 

Ebbe a csoportba azokat a szabadalmi hivatkozásokat soroltuk, 
amelyek áramláskeltőket írnak le. Ezek a berendezések medencébe utólag 

építhetők be, és abban vízsugár segítségével állítják elő a medencéhez 
képest egy helyben lévő úszóhoz képesti relatív vízsebességet. Ez a 

megoldás a valósághoz közelebb álló úszási feltételeket biztosít, 

mindazonáltal egy, vagy több, viszonylag kis méretű fúvókán keresztül 
kilépő vízsugár – azon túlmenően, hogy energetikailag igen kedvezőtlen –  

az úszásnál fennálló, a teljes medence keresztmetszetben állandó relatív 
áramlástól jelentősen eltérő viszonyokat eredményez.  

 

 

 

2.1.3. ábra Medencébe utólag telepíthető úszógép (GB1415627A) 

 

Szabadalomazonosítók: 

  GB1415627A 

  US5298003A1 

  US5662558A1 

 

Forgalmazók 
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 www.poolwarehouse.com/bajustream.html 

 

 

2.1.4. ábra Utólagosan telepíthető úszógépek (BADU) 

 

Speciális kialakítású úszógépek 

 

Ebbe a kategóriába soroltuk azokat a speciális kialakítású 

berendezéseket, amelyben az úszógép és a medence egy egységet képez, 
és csak úszógépként üzemelhet. Ezek a berendezések kompakt 

kialakításúak, ebből kifolyólag kisméretűek, és így szinte bárhová 
beépíthetőek. A víz mozgatását szinte kizárólag axiális átömlésű 

szivattyúkkal valósítják meg, amelyeket a medence falába integrálnak. A 
medence egy csatornából áll, aminek az egyik végén táplálják be a vizet, 

amit a másik végén veszik el. Így a medencében egy folyamatos áramlás 
keletkezik, ami folyamatos úszást tesz lehetővé. A megmozgatott 

víztömeg nagyobb, a vízbebocsátás nagyobb keresztmetszeten történik, 
mint a vízsugaras megoldású úszógépeknél, így a kialakuló relatív áramlás 

egyenletesebb, jobban hasonlít az álló vízben való úszáshoz, így az úszás 

komfortja magasabb. A berendezés előnye és egyben hátránya is, hogy 
csak úszáshoz tervezték, így arra kifejezetten alkalmas, de másra nem. 

 

 

2.1.5. ábra Végtelenített medence (EP0672436A1) 
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Szabadalomazonosítók 

 US4197815A1 

 US4845787A1 

 GB2296861A 

 EP0672436A1 

 EP0405469A1 

 DE19917507A1 

 DE19917507C2 

 DE29920306U1 

 

Forgalmazók 

 www.endlesspools.com/index.html 

 

2.1.6. ábra Végtelenített medence (Endless pools) 

 

2.1.2 Hullámmedencék 

 

Dugattyús elven működő hullámmedencék 

 

A hullámgenerátorok egy korai generációjában a hullámgerjesztést 

dugattyús mechanizmussal valósították meg. Ilyen berendezésekben egy 
munkahenger két kamrája nagy átmérőjű csövekkel van összekötetésben 

a víz alatt a gerjesztett medencével. Az összeköttetések közti távolság 
megegyezik a gerjesztett hullámok hullámhosszával. A munkahengerben 
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alternáló mozgást végző dugattyú gerjeszti a vízhozzávezetések előtt 
elhaladó hullámokat azáltal, hogy mindig a megfelelő ponton szívja el és 

adja hozzá a vizet. A dugattyú működtetése régebbi berendezésekben 
forgattyús tengellyel, újabb berendezésekben hidraulikus vagy 

pneumatikus dugattyúval történik. Ennek az előnye, hogy a dugattyú 
mozgási sebességét pontról pontra lehet változtatni, és így a hullámok 

mintázatát is lehet befolyásolni. 

 

Forgalmazók 

 www.aquaticgroup.com 

 

 

2.1.7. ábra MaxaWave működési elv 

 

Pneumatikus elven működő hullámmedencék 

 

Pneumatikus hullámgenerátorok működési elvét a 2.1.8. ábra 
szemlélteti. A berendezés egy alul nyitott kamrából áll, ami a 

hullámmedence vízébe merül. A kamra nyomását sűrített levegő 
segítségével folyamatosan változtatják. Csökkenő kamranyomásnál víz 

áramlik a kamrába, míg növekvő nyomásnál víz távozik a kamrából. A 
folyamatosan ingadózó vízszint hullámokat gerjeszt a hullámmedencében. 

A sűrített levegő bevezetésének sebességét szabályozva befolyásolható a 
gerjesztett hullámok mintázata. 
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2.1.8. ábra Részlet az US5098222 sorszámú szabadalomból  

 

 

Szabadalomazonosítók 

 

WO9105170A1 

 US6729799B1 

 EP1574637A1 

 US4812077A1 

 US2005207845A1 

 US4558474A1 

 US2003009821A1 

 

Forgalmazók 

 www.wavesltd.co.uk/ 
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2.1.9. ábra Pneumatikus gerjesztésű hullámok 

 

2.1.3 Szörfmedencék 

A hullámmedencék egy része speciális kialakítású, többnyire a 

hullámokkal kapcsolatos vízi sportokhoz vannak felépítve, ilyenek a 
szörfmedencék. Jellemzően sekélyebb kialakítású medencék ezek, míg a 

létrehozott hullámok magassága nagyobb, mint a többi 
hullámmedencénél. 

A megoldások egy része a medence felemelkedő aljával állít elő egy 
állóhullámot, amire egy nagyteljesítményű búvárszivattyúval áramoltatják 

a vizet.  

Egy másik megoldásban egy kör alakú sziget van a medence közepén, 

és a szigetbe építik be a hullámgenerátorokat Megfelelő fáziseltolással 
üzemeltetve a generátorokat folyamatos, a gyűrű alakú medencében 

körbe haladó hullám hozható létre. 

 

 

2.1.10. ábra Szörfmedence a 
US5738590A1 szabadalomban 

2.1.11. ábra Kör alakú 
szörfmedence a US20040245780 

szabadalomban 

 

Szabadalomazonosítók 

  US5738590A1 

  US5564859A1 

  US20040245780  Kör medence folyamatos hullámmal 
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Forgalmazók 

 www.awmtechnologies.com/index.html 

 www.flowrider.com/ 

 

 

2.1.12. ábra Szörfmedence működés közben 

 

 

2.1.4 Úszó testtel működő hullámgenerátorok 

A medence vízének felszínén úszó test alámerítésével és kiemelésével 

szintén gerjeszthető hullámzás. A szabadalmak műszaki megoldásainak 
egy csoportja ezt használja ki. Egy rögzített testet mozgatnak vertikálisan 

a medencében és ezzel gerjesztenek hullámzást. A test alakja és a 
rögzítés módja megoldásonként más és más. 

  

2.1.13. ábra Úszó test 

gerjesztette hullámok 

US6217256B1 szabadalomban 

2.1.14. ábra Úszó test 

gerjesztette hullámok 

API Ball 
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Szabadalomazonosítók    Forgalmazók 

  US6217256B1     www.apiwaterfun.de 

 

 

2.1.5 Sodrófolyosók (Lazy River) 

 

Az amerikai terminológia a magyarban használatos sodrófolyosót, azt a 

jelenséget, ahol egy nyílt felszínű csatornában víz áramlik, amiben az 
emberek sodortathatják magukat többnyire Lazy River-nek vagy Crazy 

River-nek nevezi. Ilyen csatornákban többnyire valamilyen úszó eszközzel 
(úszógumi, csónak) közlekednek a fürdőzők. A csatornában az áramlás 

többnyire magasságkülönbség hatására jön létre. A végpont és a 
kezdőpont közötti szintkülönbséget a víznél szivattyúkkal az utasoknál 

szállítószalaggal hidalják át. A szállítószalagot helyettesítheti egy rámpán 
feláramló vízréteg is. 

 

 

2.1.15. ábra Lazy river a US4836521A1 sorszámú szabadalomban 

 

Szabadalomazonosítók 

 EP1604712 

 US4836521A1 

 US5453054A1 

 US5704294A1 

 WO2005042124A2 
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2.1.16. ábra Lazy river egy víziparkban (Hollandia) 

 

2.1.6 A műszaki újításokra jogi oltalom szerzése. 

 

Áramláskeltő rendszer fürdőmedencékhez  

 

Szabadalmi ügyvivői szakértő irányítása mellett elkészítettük és 

benyújtottunk egy szabadalmi oltalmi kérelmet a Magyar Szabadalmi 
Hivatalhoz (kérelem száma: P0600397). A dokumentumban felvázoltuk 

egy axiális átömlésű szivattyúval meghajtott áramláskeltő berendezés 
műszaki megoldását. Ennek a megoldásnak a az előnye a korábbi, 

jelenleg a piacon kapható áramláskeltő berendezésekhez képest az, hogy 
az axiális átömlésű szivattyú alkalmazásával a bevezetett elektromos 

energia lényegesen jobb hatásfokkal alakul mozgási energiává. Előnye 
továbbá, hogy a szivattyú lényegesen nagyobb vízmennyiséget mozgat 

meg, mint a radiális szivattyút alkalmazó hagyományos berendezések. 
Ezzel az áramláskeltő berendezés egyenletesebb áramképet képes elérni, 

ami jelentősen növeli a felhasználó komfort érzetét.  

 

Élménysziget fürdőmedencékhez 

 

Felismertük, hogy az áramláskeltő berendezés egy nagyobb, mobil 

mesterséges szigetbe építve olyan új élményelemet képez, amit érdemes 
műszaki mintaoltalommal védeni. Szabadalmi ügyvivő segítségével 

kidolgoztuk egy mesterséges sziget műszaki koncepcióját, ami rendelkezik 
a fejlesztés során kialakított úszógéppel, továbbá csúszda, vízköpő, 

nyakzuhany vagy egyéb élmény elemekkel. A műszaki megoldást 
használati minta kérelemként benyújtottuk a Magyar Szabadalmi 

Hivatalhoz az „Élménysziget fürdőmedencékhez” címen (kérelem száma: 
U 0600185).  
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Alkalmazás Specifikus Szimulációs Szolgáltatás 

 

A korai piackutatásainkból kiderült, hogy az uszodatechnikai tervezők 

szívesen igénybe vennék a numerikus áramlástan módszerét az 
áramláskeltő rendszer ellenőrzésére (pl. ellenáramoltatott medencék, 

lassú folyók, sodrófolyosók tervezésekor). Lehetőséget nyílna annak 

ellenőrzésére, hogy a klórkoncentráció a medencetér minden pontjában az 
egészségügyi előírásoknak megfelel (ezzel probléma lehet, ha a 

medencetérben pangó zónák alakulnak ki, ahol a fürdővíz klórtartalma 
nagymértékben csökkenhet, e probléma tipikusan előfordul speciális alakú 

medencék és töltő-ürítő rendszerről utólag vízforgatós rendszerre 
átalakított medencék esetében), vagy akár (pl. gyógyvizes medencék 

esetében) a vízhőmérséklet megoszlás ellenőrzésére. A numerikus 
áramlástan alkalmazása ezeken a területeken a rövid tervezési idő és a 

tervezés alacsony költségkerete miatt ütközik nehézségbe.  

A fenti problémák megoldására egy új szimulációs szolgáltatási formát 

dolgoztunk ki, ahol a medence háromdimenziós geometriai modelljét és a 
szimulációhoz szükséges egyéb kiinduló adatokat a tervezők 

szabványosított adatbeviteli formában Interneten keresztül adhatják meg, 
egyúttal rendelkeznek a szimulációs eredmények feldolgozásának 

módjáról. Az input adatlap elemválasztékként felkínálja az összes 

kereskedelmi forgalomban kapható befúvó és vízelvezető elemet, ezen 
elemek valósághű modellezését laboratóriumi mérésekkel készítettük elő. 

A gördülékeny ügyintézést segíti az input adatlapon található automatikus 
ár és határidő kalkulációs rendszer, továbbá az előre elkészített szerződés 

és ügyviteli útmutató. A medence tervezők által szolgáltatott input 
adatlapot uszodatechnika és medence szimuláció területére szakosodott 

mérnök munkatársunk fogadja, ami a gyors ügyintézésen túlmenően a 
magas szakmai színvonalú és költségkímélő szimulációs szolgáltatást is 

lehetővé teszi.  

Elkészítettük a szolgáltatás weboldalát, ami tartalmazza az input 

adatlapot, annak kitöltési útmutatóját és az alkalmazási kör bemutatását 
szolgáló példaszámítások eredményeit. A szolgáltatás elérhető a magyar 

és a nemzetközi szakmai közönség részére cégünk weboldalán: 
www.cfd.hu címen. 

Felismertük, hogy a szimulációs szolgáltatásnak ez a formája más 

területeken is alkalmazható, és a hasonló alkalmazási körben jelenleg 
járatos „ember nélküli” (teljesen automatizált) szimulációs szolgáltatási 

megoldásokhoz képest több fontos előnnyel rendelkezik: 

 minőségbiztosítás lehetséges; 

 speciális felhasználói igények kielégíthetők; 
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 a szolgáltatáshoz szükséges szoftver gyorsabban és olcsóbban 
kifejleszthető. 

A szimulációs szolgáltatásnak erre az új formájára Alkalmazás 
Specifikus Szimulációs Szolgáltatás címen iparjogvédelmi (know-how) 

oltalmat megszereztük. 

 

 

2.2 Termékpaletta kialakítása 

 

A projekt során öt elemből álló termékpalettát alakítottunk ki, 
amelyeknek a műszaki leírásait tartalmazza a jelentéshez csatolt DVD 

melléklet. 

 T1 Beépített áramláskeltő berendezés  

 T2 Lépcsővel szerelt mobil úszógép 

 T3 Kompakt úszógép 

 T4 Töltő-ürítő medence átalakítása numerikus szimuláció 

segítsége mellett 

 T5 Élménysziget 

 

 Formatervezőket bíztunk meg a létrehozandó termékpaletta előnyös 

külső megjelenésének a megtervezésével. A három, egymástól 
függetlenül működő szakértő egy-egy eltérő termékcsoport külső 

megjelenésének kidolgozásával foglalkozott, és az eredményeikben több 
eltérő megoldást dolgozott ki. Az eredményeik bemutatása után 

mindegyikük számára kiválasztottunk egyet a megoldásaik közül, aminek 
további, részletesebb kidolgozását kértük. A formatervezők munkáit a 

csatolt DVD „Formatervezők” nevű könyvtárában találhatja meg. 
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2.2.1. ábra Kompakt úszógép előnyös beépítése 

 

 

 

2.2.2. ábra Élménysziget verzió 

 

2.2.1 Beépített úszógép 

 

Az egyes számú terv berendezés, ami egy speciális kialakítású 
medencét és egy, abba beépített áramláskeltőt tartalmaz. A medencének 
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a szokványos fürdőtere mellett kell lennie egy olyan kifli alakú oldalsó 
toldatnak (2.2.3. ábra), ami tartalmazza a lépcsőt és az áramláskeltő 

berendezést. Ennek a toldatnak az első részébe kerül beépítésre a 
nemesacélból készített áramláskeltő berendezés, ami tartalmazza a 

lépcsőt is. A lépcsőre az alkalmazott axiális átömlésű szivattyú által 
szállított igen nagy mennyiségű víz miatt van szükség. Ennél a 

megoldásnál a vízelvét a lépcső alatt történik, így biztonságos a 

berendezés, nem fordulhat elő, hogy a szivattyú egy víz alatti felülethez 
szippantja a fürdőzőket.  

A toldat második fele egy az áramlás irányában sekélyedő és szélesedő 
csatorna, amit a medence anyagából készül. Ennek a szakasznak a 

feladata a szállított folyadék továbbítása és egyenletesítése.  

 

2.2.3. ábra T1 medence beépített áramláskeltővel (felülnézet) 

 

2.2.4. ábra T1 medence beépített áramláskeltővel (látványterv) 

 

 

Oldalsó toldat 



Projekt azonosítószáma: GVOP-3.3.1-05/1.-2005-05-0126/3.0 

 19 

2.2.2 T2 Lépcsővel szerelt mobil úszógép 

 

Egy polipropilén lemezből hegesztett berendezés, ami mobil kialakítása 

miatt behelyezhető szinte bármilyen medencébe. A berendezés egy 
korszerű axiális átömlésű szivattyú segítségével továbbít a kiömlő felé 

igen jelentős mennyiségű vizet. A vízelvét ennél a berendezésnél is a 
lépcső alatt történik, ami biztonságosabb a hagyományos elszívó felületnél 

és hidraulikailag előnyösebb a túlfolyón történő vízelvételnél. A befúvás 
egy formatervezett befúvóelemen keresztül történik, aminek optimálása 

numerikus áramlástan segítségével történt.  

A megmozgatott víztömeg itt is igen jelentős, ami lehetővé teszi, hogy 

ne egy kis keresztmetszeten, koncentrált vízsugarat hozzunk létre a 
medencében, mint az a manapság alkalmazott úszógépeknél szokásos. 

Mivel a vízmennyiség igen jelentős, a berendezés széles befúvója egy 
nagy sebességű vízsugár helyett egy széles, egyenletes áramlást biztosító 

vízszőnyeget hoz létre, amiben az úszás sokkal komfortosabb. 

4
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2.2.5. ábra A lépcsővel szerelt mobil úszógép prototípusa 
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2.2.6. ábra A lépcsővel szerelt mobil úszógép áramképe 

A berendezés bővebb leírását a prototípusok leírásai (Lépcsővel szerelt 
mobil úszógép) között találhat. 

 

2.2.3 T3 Kompakt úszógép 

 

A hármas számú termék egy kompakt kivitelű, nemesacélból készített 

úszógép, ami mobil kialakításának köszönhető utólag beépíthető szinte 
bármilyen úszómedencébe. A berendezés 12V egyenáramú áramforrásról 

táplálható, ami megoldható akkumulátor felhasználásával vagy a víz alatti 

világításhoz használatos 12V-os transzformátor segítségével. A 
transzformátor esetében a felhasználás helye 220V-os elektromos hálózat 

közelében oldható meg, akkumulátor használata esetén a felhasználás 
helye tetszőleges, a felhasználás idejének viszont gátat szab az 

akkumulátor kapacitása. 

A berendezés méreteit minimalizáltuk, emiatt a berendezés szinte 

bármilyen kialakítású medencében elhelyezhető. A berendezésben szintén 
axiális átömlésű szivattyú mozgatja a víztömeget. Axiális kialakítása miatt 

a berendezés a ma használatos úszógépek által szállított vízmennyiség 
sokszorosát képes szállítani, mindezt lényegesen alacsonyabb elektromos 

fogyasztás mellett. Egy korszerű német úszógép (BADUJET SPORT) 74 m3 
vizet forgat óránként 3,4 kW villamos energia felvétel mellett. Az általunk 
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épített berendezés óránként 300m3 vizet mozgat meg, és ehhez 
mindössze 0,9 kW villamos energiát fogyaszt. 

A berendezés kialakítása során a szivattyú kivételével csak nemesacél 
anyagokat használtunk fel, így a teljes berendezés az agresszív 

uszodavíznek teljes mértékben ellenálló, az élettartama során megőrzi a 
kezdeti külalakját. A berendezés tisztítása egyszerű, a gép nem tartalmaz 

nehezen elérhető zugokat. 

A berendezés bővebb leírása a prototípusok leírásai (Kompakt úszógép) 
között található. 

 

2.2.7. ábra Kompakt úszógép 

2.2.4 T4 Töltő ürítő medencék korszerűsítése 

 

Magyarországon nagyon sok közüzemi fürdőben találhatunk még töltő-
űrítő rendszerű medencéket. A legújabb népegészségügyi szabályok már 

nem teszik lehetővé ilyen medencék üzemeltetését, az ilyen medencéket 
át kell alakítani. A korszerű szűrő és tisztító berendezések beépítése nem 

kerülhető el, mivel a fürdővíz tisztítása előírásokhoz kötött. 

Tervünk, hogy azoknak a fürdőknek, amelyek töltő-ürítő rendszerű 

medencéik felújítását tervezik, de a medence test tetemes költségekkel 
járó felújítását nem akarják vállalni, alternatív megoldást kínálunk.  
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2.2.8. ábra Töltő-űrítő üzemű medencékben létrehozott áramkép 
élményszigettel 

 

A felújítandó medence méretének függvényében egy vagy több 

élménysziget beépítésével és folyamatos működtetésével létrehozható 
olyan áramkép a medencében, amely biztosítja az egyenletes 

átkeveredést. Így lehetőség nyílik arra, hogy a vízforgatás vízmennyiségét 
a leeresztő vezetéken keresztül vegyék el és a korábban használt töltő 

vezetéken keresztül vezessék be a szűrt vizet.  

Az áramkép kialakításához szükséges lenne pedig igénybe venni 

numerikus áramlástani szolgáltatásunkat, hiszen a vízforgatók optimális 

elhelyezését ezzel lehet a leggyorsabban és legmegbízhatóbban 
ellenőrizni.  

2.2.5 T5 Élménysziget 

 

Az élménysziget a polipropilén úszógép egy, nagyobb medencékbe 
építhető, egy egyszerű medencét élmény elemekkel feldobó változata. 

Lehetőséget nyújt, hogy egy medence belsejében elhelyezve helyben 
úszást tegyen lehetővé akár több személy számára is. A megmozgatott 
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víztömeg itt is igen jelentős, ami lehetővé teszi, hogy ne egy kis 
keresztmetszeten, koncentrált vízsugarat hozzunk létre a medencében, 

mint az a manapság alkalmazott úszógépeknél szokásos. A berendezés 
széles befúvója egy nagy sebességű vízsugár helyett egy széles, 

egyenletes áramlást biztosító vízszőnyeget hoz létre, amiben az úszás 
sokkal komfortosabb. 

 

 

2.2.9. ábra Élménysziget látványterve 

 

Az élménysziget bármilyen medencét képes feldobni, beépítésével egy 

egyszerű téglatest alakú fürdőmedence pillanatok alatt játszótérré 
alakítható. 

 

 

2.3 Prototípus modell építése, vizsgálata, az eredmények 
értékelése 

 

2.3.1 Prototípusok 

 

A áramláskeltő termékünk kialakítása során elengedhetetlen fontosságú 

lépés volt a prototípus berendezések építése. Ezek a berendezések 



Projekt azonosítószáma: GVOP-3.3.1-05/1.-2005-05-0126/3.0 

 24 

lehetővé tették, hogy tapasztalatokat szerezzünk a forgalmazni kívánt 
termékkel kapcsolatban. A projekt során két prototípus berendezést 

építettünk fel. Időrendi sorrendben az első berendezés korszerű, a 
medenceépítési gyakorlatban sűrűn alkalmazott polipropilén lemezből 

készült. Időrendi sorrendben a második prototípus egy kisebb méretű, 
nemesacél-lemezből készített berendezés.  

Mindkét berendezés esetében axiális átömlésű szivattyút alkalmaztunk 

a folyadék szállítására, amely igen jelentős vízmennyiséget szállít. A 
jelentős szállított víztömeg miatt a prototípusok tervezése során a 

legfontosabb tervezési szempont a vízmennyiség biztonságos elvétele 
volt. 

A második fontos tervezési szempont az érintésvédelmi biztonságosság 
lett. A vonatkozó Magyar Szabvány (MSZ 2364-702) ajánlása szerint 

olyan fürdőmedencébe, amiben emberek is tartózkodhatnak csak 15V 
váltófeszültségű vagy 30V egyenfeszültségű berendezés helyezhető be. 

Ettől természetesen el lehet térni, de abban az esetben célszerű a 
terméket valamely erre szakosodott intézettel bevizsgáltatni.  

Az első terveink között olyan szennyvíztechnikában alkalmazott 
áramláskeltő beépítését terveztük, ami késztermékként általános 

kereskedelemi forgalomban elérhető. Találtunk megfelelő áramláskeltőt, 
de a prototípusépítés egy későbbi szakaszában kiderült, hogy az 

érintésvédelmi engedélyeztetése hosszadalmas és drága.  

Ezért módosítottunk a terveinken és a fent említett szabvány 
ajánlásainak megfelelő berendezést kerestünk. Ilyen berendezés 

előállítható 12V tápfeszültségű elektromos csónakmotorból, ami egyben 
tartalmazza a propellert is. Az áramláskeltő berendezéseknél ilyen 

elektromos motort használtunk. 

Fejlesztést végeztünk keresztáramú szivattyú alkalmazására, amely 

működési módjából következően széles, téglalap alakú kifúvó nyíláson 
keresztül áramoltatja a vizet. A felépítésből adódó előnyök mellett 

azonban a hosszú hengeres járókerék miatt szükséges a nagy nyomaték 
és a kis fordulatszám, ami olyan drága szerkezeti anyagok alkalmazását 

tenné szükségessé, hogy a termék nem lehetne piacképes. 
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Lépcsővel szerelt mobil úszógép 

Az első prototípus egy nagyobb, kifejezetten kör alapterületű 

medencékhez igazodó polipropilén lemezből hegesztett berendezés. Ennek 
a berendezésnek a tervezése során egy olyan több funkciós gépet 

kívántunk kialakítani, ami beépíthető egy házi medencébe és egy nagyobb 
alapterületű közösségi medencébe is. 

Numerikus áramlástani számításokat végeztünk a berendezés 

kialakítása előtt. A számítások eredményeképpen létrehoztunk egy 
áramlástani szempontból ideális kialakítású befúvót, ami a berendezés 

fontos eleme. A befúvó formatervezett, áramlástani szempontból igen kis 
ellenállású és előnyös kialakítású (2.3.1. ábra). 

 

2.3.1. ábra Formatervezett befúvó 

 

További áramlástani számítások segítségével megállapítottuk, hogy egy 
normál méretű házi medence (7 méter hosszú, 3 m széles téglalap, vagy 

ahhoz hasonló alapterületű) esetén az áramláskeltőnk beépítése nem 
szerencsés. A problémát egy áramlástani jelenség okozza, mégpedig a 

vízsugár falra tapadása.  Mivel az általunk tervezett áramláskeltő 
berendezés igen jelentős mennyiségű vizet szállít, annak befúvója 

nagyobb keresztmetszetű a hagyományosnál. A nagy keresztmetszetű 
befúvót ahhoz, hogy kellemes áramlást biztosítson célszerű ellapítani. Így 

a áramláskeltő egy szőnyeget hoz létre a medence felszínén, ami igen 

kellemes úszó környezetet biztosít. De ennek a kialakításnak az ára az, 
hogy a létrehozott vízsugár meglehetősen széles. 

Amennyiben egy széles vízsugarat egy, hozzá képest keskeny 
medencében helyezünk el, igen nagy annak a valószínűsége, hogy a 
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medence fal közelsége miatt a létrehozott vízsugár valamelyik fal irányába 
elhajlik és a falra tapadva áramlik tovább. A következő ábra (2.3.2. ábra) 

egy ilyen esetet mutat be, ahol a medence felszíne az áramlási sebesség 
szerint lett színezve. A medence jobb oldalán látható az úszógép, és 

megfigyelhető, hogy az úszógépből kiáramló vízsugár (világoskék sáv, 
magasabb sebesség miatt) a medence oldalára (a kép alsó élén látható) 

tapad. 

 

2.3.2. ábra Áramlási sebesség a medence vízfelszínén 

Ezt a problémát úgy oldottuk meg, hogy az áramláskeltő olyan alakúra 

terveztük, hogy egy kör alapterületű medencében a fal mellé illeszthető 
legyen. A befúvót úgy építettük be a berendezésbe, hogy az 

sugárirányban befelé szállítsa a vizet. Ezzel a megoldással elértük azt, 
hogy a létrehozott vízsugár a medence falára nem tapad fel, és a medence 

közepén egy úszásra alkalmas áramképet hoz létre. 

Mivel a folyadékszállítást végző szivattyú által szállított mennyiség igen 
jelentős, ahhoz, hogy a vízelvételi helyen a biztonságos áramlási 

sebességet biztosítani tudjuk, igen nagy keresztmetszetű elszívó 
felületekre van szükség.  
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2.3.3. ábra Sebességeloszlás kör alapterületű medencében 

Az elszívó felületet úgy hoztuk létre, hogy a berendezést egy lépcsővel 

építettük egybe és a vízelvétel helyét a lépcső alatt alakítottuk ki. Így az 
elszívott vízmennyiség sodró hatása a nagy keresztmetszet miatt eloszlik, 

de ha még mindig jelentős lenne, akkor is a lépcsőre hajtja a fürdőzőt, aki 
így nem egy elszívó lemezre tapad fel, hanem a lépcsőn keresztül tud a 

medencéből kimászni. 

A polipropilén áramláskeltő berendezés prototípusa elkészült. A 
berendezésen egy medencében méréseket végeztünk. A mérések alapján 

megállapítottuk, hogy a berendezés megfelelően működik, a kritikus 
vízelvételi pontokon az áramlási sebesség mindenhol kisebb a 

veszélyesnek tekinthető áramlási sebességnél. 

 

2.3.4. ábra Lépcsős úszógép protottípus 
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2.3.5. ábra Lépcsős úszógép tesztüzeme 

 

 

Kompakt úszógép 

 

Az időrendi sorrendben másodikként létrehozott prototípus egy, a 

polipropilén úszógépnél lényegesen kisebb méretű berendezés. Ennek a 

berendezésnek a tervezésekor olyan szerkezetet kívántunk alkotni, ami 
kisebb medencékbe is beszerelhető, de megtartja az első berendezésnél 

kialakított kedvező áramlástani és energetikai tulajdonságokat. Cél volt 
továbbá még az is, hogy készüljön egy olyan prototípus is, amit könnyen 

lehet szállítani, ami egy kiállítás vagy konzultáció alkalmával könnyen 
összeállítható és bemutatható.  

A berendezés tervezése során a befúvó geometriáját az egyszerűbb 
gyárthatóság kedvéért leegyszerűsítettük, de a korábbi befúvó tervezési 

irányelveit ( az áramlás irányában folyamatosan csökkenő áramlási 
keresztmetszet, széles, lapos befúvónyílás stb.) megtartottuk. A 

berendezés tervezése során figyelembe vettük, hogy a kisebb méretek, 
szűk hegesztési pontok miatt a polipropilén lemez már nem alkalmazható. 

Ahhoz, hogy a berendezésünk az agresszív uszodavíznek teljes mértékben 
ellenálló legyen, a második prototípus anyagának nemesacél-lemezt 

választottunk.  

Mivel a folyadékszállítást végző szivattyú által szállított mennyiség igen 
jelentős, ahhoz, hogy a vízelvételi helyen a biztonságos áramlási 

sebességet biztosítani tudjuk, igen nagy keresztmetszetű elszívó 
felületekre van szükség. E miatt a feltétel miatt a berendezés oldala, eleje 

és alja teljes mértékben perforált lemezből készült.  Az így nyert elszívó 
keresztmetszetének nagysága már biztosítja, hogy a nemzetközi 
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gyakorlatban ajánlott 0,1 m/s-os sebességet az elszívás sebessége nem 
lépi túl. 

A kompakt áramláskeltő berendezésről poszteren és honlapon is 
megjeleníthető, jó minőségű fényképfelvételek készültek. A felvételeket 

csatoltuk a kompakt úszógép könyvtárban. 

 

 

2.4 Numerikus áramlástan az uszodatechnikában 

Az áramlások numerikus szimulációja (CFD) az utóbbi 5 évben 

robbanásszerűen hódított a műszaki élet szinte minden területén, új 
konstrukciós irányzatokat hozva létre. Segítségével a konstruktőr a 

tervezett berendezés megépítése előtt ellenőrizheti, hogy a 
berendezésben az áramlás valóban megfelel-e tervezettnek és adott 

szempontok alapján optimalizálhatja a berendezés alakját és más 

gépészeti paramétereit. 

Fürdőmedencék építésekor elsődleges szempont, hogy a víz folyamatos 

cseréje megvalósuljon, a medencetérben ne alakuljanak ki pangó vízterek, 
amelyekben a szabad aktív klór koncentrációja az egészségügyi határ alá 

csökken, ezért fertőzésveszély alakulhat ki. Ennek elkerülésére az 
üzemeltetőnek magasabb dózisban kell adagolni a fertőtlenítő szereket, 

ami növeli az üzemi költséget, ezen túlmenően egészség és 
környezetkárosító hatású. Áramlások numerikus szimulációja (CFD) 

segítségével egy fürdőmedence áramlási tere és a szabad aktív klór 
koncentrációja pontról pontra számítható. E módszer felhasználásával 

vízbevezetés és elvezetés módja, a medence alakja úgy módosítható, 
hogy eleget tegyen az optimális vízcsere szempontjának. 

A numerikus szimulációs szoftverek uszodaépítési gyakorlatban való 
elterjedése – előnyeikhez és gyakorlati alkalmazási lehetőségeikhez 

képest – lassúnak mondható, melynek oka döntően a szoftverek, és a 

szoftverek alkalmazásához szükséges szakértő munkaerő magas költsége. 
A szimulációs feladatok viszonylag kis száma gazdaságilag nem teszi 

indokolttá egy cég részére a saját szimulációs kapacitás kiépítését. 
Numerikus szimulációs vizsgálatot jelenleg szakértő cég bevonásával 

gazdaságos végeztetni.  

Egy nagyobb medence építése esetén a rendelkezésre álló anyagi 

források lehetővé teszik áramlástani szakértői vizsgálat lefolytatását. Egy, 
a tervezés folyamatába beiktatott CFD vizsgálat olyan tervezési hibákat 

tárhat fel, aminek későbbi kezelése, javítása a vizsgálat árának 
többszörösét emésztheti fel. Ezt a piacot megcélozva a projekt 

részfeladataként vállaltuk, hogy a nagyobb uszodaépítő cégeket 
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felkeressük és bemutatjuk nekik a szolgáltatásainkat. Erről bővebben a 
következő fejezetben írtunk. 

Kisebb medenceépítő cégek esetében egy-egy házi vagy kisebb 
közösségi medence CFD vizsgálata viszont nem gazdaságos a jelenlegi 

eszközökkel. Ezen a piacon igen jelentős a verseny és a vizsgálatok 
költségeit a cégek nem tudják a termékük árába beépíteni. Azonban 

Magyarországon és külföldön is igen dinamikus ütemben növekedik a házi 

medencék száma, tehát érdemes egy olyan szolgáltatási formát 
kidolgozni, amely CFD számítást végez, de a kis cégek számára is 

megfizethető. Ennek a csoportnak alakítottuk ki az úgynevezett 
Alkalmazás Specifikus Szimulációs Szolgáltatásunkat, amit részletesen a 

következő fejezet ismertet. 

 

 

2.4.1 Alkalmazás Specifikus Szimulációs Szolgáltatás 

(ASSzSz) 

 

 Az ASSzSz-t a projekt keretében dolgoztuk ki és szabadalmi ügyvivő 

közreműködésével 2006 decemberében know-how védelmet szereztünk 
rá. Az ASSzSz egy új szolgáltatási formát definiál. 

A szolgáltatás keretén belül lehetőséget nyújtunk, hogy gyakran 
előforduló, hasonló numerikus szimulációs alkalmazásokat félig 

automatizáltan, tehát minimális szakértői részvétellel lehessen számítatni. 
Ennek első alkalmazását az uszodatechnika területére készítettük el és 

kisebb medencék áramlástani vizsgálatát tettük lehetővé gazdaságos 
formában. 

A felhasználók egy uniformizált keretrendszeren keresztül adják meg a 
vizsgálni kívánt elemek (medencék) adatait. A számítások előkészítésének 

ideje így minimalizálható. Mivel a számítások nagyban hasonlítanak és az 

áramlástan egy szűk szegmensét érintik csak, az adatok feldolgozásához, 
a számítások indításához, és a kiértékelés elvégzéséhez minimálisan 

szakképzett munkaerő kell. Fontos viszont, hogy a kidolgozás során 
minden lényeges ponton szakértő ellenőrzi a munkát, ez cégünknél a 

minőségbiztosítás egyik feltétele. Az így létrehozott numerikus 
áramlástani szakértői szolgáltatás költsége így minimalizálható. 

 

2.4.2 A szolgáltatás igénybevételének menete 
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A szolgáltatás igénybevétele cégünk honlapján keresztül történik 
elektronikus módon. A honlapunkon megtalálható egy részletes leírás az 

ASSzSz alkalmazásának előnyeiről. Egy példaszámítás is található itt, 
amiben lépésről lépésre bemutatjuk a számítás megrendelésének menetét 

az adatszolgáltatással és a megrendelhető eredmények kiválasztásával, 
valamint bemutatjuk a számítások eredményeit. 

Egy medence szimulációs számításához, pontos leírásához számos 

paraméter megadása szükséges. Legfontosabb feladat a geometria 
egyértelmű definiálása, ami egyszerűen egy géppel vagy kézzel rajzolt 

alaprajz megadását jelenti. Fontos a hosszméretek, vízmélység, 
lekerekítési sugarak stb megadása a beméretezett alaprajzon. 

Megkönnyítené és lerövidítené a számítások előkészítését háromdimenziós 
CAD rajzok megadása, de a tapasztalatok alapján a medencetervezők 

csak a vizuális megjelenítés szempontjai alapján dolgozzák ki ezeket a 
rajzokat, így számos hiba kerül a geometria fájlba (vonalak nem 

érintkeznek, eltérő típusúak stb.), melyek javítása időigényesebb, mint 
egy kétdimenziós rajz alapján teljesen új modellt kidolgozni. 

A geometrián kívül az áramlási jellemzőket a befúvó és elszívó elemek 
befolyásolják leginkább. Ezen elemek helyét az alaprajzon kell feltüntetni 

az egyszerűség kedvéért, majd sorszámmal kell jelölni őket az egyértelmű 
azonosíthatóság érdekében. Feszített víztükör esetén a víz szintjében egy 

túlbukón keresztül távozik a víz a medence kijelölt oldalain. Ilyenkor 

természetesen a vízelvezetés oldalait kell jelölni, szükség esetén 
szöveggel az alaprajzon magyarázni. A befúvók paramétereinek 

definiálásához a  

2.4.1. Táblázat látható táblázat használatos. Az egyes befúvók 

típusának besorolására a 2.4.1. ábra látható listát használják, melyben a 
Magyarországon forgalmazott befúvó típusok jelentős részét tartalmazza. 

Ha a szolgáltatás igénybevevője nem pont ilyen befúvót használ, akkor a 
leginkább hasonlító befúvótípust kell megjelölni. Állítható sugárbefúvók 

esetén a befúvási irány szögeit is meg kell adni (α, β szögek). 

 

Sorszám 
Típus- 

szám 

Mélység Térfogatáram 
Csatlakozó 

csonk 

Befúvó 

átmérője 

Befúvás 

iránya 

[m] [m3/h] [mm] [mm] 
alfa 

[°] 

béta 

[°] 

1               

2               

 

2.4.1. Táblázat Bemenő adatok  



Projekt azonosítószáma: GVOP-3.3.1-05/1.-2005-05-0126/3.0 

 32 

Galléros betonos befúvó Menetes betonos befúvó Menetes befúvó Net'n'Clean fúvókák
(típusszám:1) (típusszám:1) (típusszám:1) (típusszám:2)

Membrános padlóbefúvó Perforált padlóbefúvó Padlóbefúvó inox Kúpos-rácsos befúvó
(típusszám:3) (típusszám:4) (típusszám:5) (típusszám:6)

Sugárbefúvók

Egyéb befúvók

 

2.4.1. ábra Befúvótípusok az Astralpool termékei alapján 

A vízelvezető elemek megadása lényegesen egyszerűbb (2.4.2. 
Táblázat). A tervrajzon is jelölt és sorszámozott egyes vízelvezető 

elemekre meg kell adni az elfolyó vízmennyiséget, illetve az egyes elemek 
közepének a vízszinttől számított mélységét. Feszített víztükrű medencék 

esetén az elfolyó vízmennyiség egyenletesen oszlik meg, azonban 
előfordulhat olyan eset, amikor a medence sérül, megsüllyed, stb. és így 

az elvezetett víz mennyisége nem tekinthető egyenletesnek. Ilyen jellegű 
vizsgálati esetekben szükséges rövid leírás a kialakult állapotról. A víz be- 

és elvezető elemek definiálása után meg kell bizonyosodni a bevezetett és 
az elvezetett vízmennyiség egyenlőségéről. Eltérés esetén az adatok 

korrigálásra szorulnak. 

 

Sorszám 
Mélység 

Elfolyó 

vízmennyiség 

[m] [m3/h] 

1     

2     

 

2.4.2. Táblázat A vízelvezető elemek paramétereinek megadására 
alkalmas adatbeolvasó 

A medencében uralkodó hőmérsékleteloszlás szimulálásához szükséges 
vagy a be- és kilépő víz hőmérsékletének, vagy a belépő víz 

hőmérsékletének és a párolgási hőveszteségnek az ismerete. A 
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számítások során a felületen egyenletes hőelvonást feltételezve a 
hőmérsékleteloszlás a medence áramképének megfelelően alakul ki. 

Szabad aktív klórkoncentráció számításához szükséges a klórfogyási trend 
ismerete, mely egy meglévő mérési adatsorból az alábbi jellemzőkkel 

definiálható: 

 Belépési klórkoncentráció ( jele: c)[mg/l], 

 Lineáris szakaszra jellemző meredekség értéke (jele: m) 

[mg/(l*óra)], 

 Az exponenciális szakaszra jellemző időállandó (jele )[óra], 

 Az exponenciális szakaszra jellemző konstans (jele c0)[mg/l]. 

A 12. ábra mutatja a klórfogyási görbét. A kezdeti szakasz lineáris, 

majd egy exponenciális görbe közelíti a lezajló folyamatot, melyet 
ismernünk kell számításainkhoz. Korábbi reprezentatív mérési adatok 

alapján szükséges ábrázolni a szabad aktív klórkoncentrációt az idő 
függvényében, melyekből meghatározható a kezdeti lineáris szakasz „m” 

meredeksége, időtartama, valamint az exponenciális szakaszra jellemző 
„τ” időállandó értéke. A „τ” értéke megkapható a görbe kezdeti szakaszára 

illesztett érintő ismeretében (lásd piros szakasz). 

 

 

2.4.2. ábra Egy mérési pontokra illesztett klórfogyási görbe 

Amennyiben ellenáramoltató hatását is szeretnénk szimulálni egy 
fürdőmedence esetében, az ellenáramoltatók típusai alapján különböző 

bemeneti paramétereket kell megadni. Kialakítástól függetlenül szükséges 
definiálni az ellenáramoltató: 

 szivattyúja által keringetett térfogatáramot [m3/h], 

 befúvóinak belépő keresztmetszetének átmérőjét [mm],  
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 befúvóinak pozícióját. 

A víz elszívásának helye függ az úszógép kialakításától. Az alábbi 

vízelszívási helyek lehetségesek: 

a) A befúvó körüli koncentrikus résen keresztül. Megadandó (2.4.3. 

ábra): 

 Körperem esetén a rés középvonalának átmérője [mm], 

 A rés szélessége [mm]. 

b) A befúvó körüli téglalap profilú résen keresztül. Megadandó (2.4.4. 

ábra): 

 a téglalap profil szélessége [mm], 

 a téglalap profil magassága [mm], 

 a rés szélessége mm], 

 az elszívás melyik oldalon történik. 

 

c) Egyéb ponton keresztül. Megadandó (2.4.5. ábra): 

Az elszívó elem átmérője [mm] 

Az elszívás pozíciója a medencében. 

  
 

2.4.3. ábra 

 Elszívás 

koncentrikus résen 

keresztül 

2.4.4. ábra 

Elszívás téglalap 

alakú résen keresztül 

2.4.5. ábra 

Elszívás egyéb 

ponton keresztül 
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Szükség lehet minden egyes adatmegadási rész egyéb instrukcióira is, 
melyek medence specifikusan jelentkeznek. Ezért az adatbeolvasón kívül 

fontos biztosítani olyan területet is, ahol a megrendelő különleges 
igényeit, szöveges instrukcióit leírhatja. 

 

 

2.4.3 A szimulációs eredmények egy mintapéldán 

keresztül 

 

Fürdőmedencék tervezésekor az egyik legfontosabb cél a megfelelő 
vízminőség biztosítása üzemelés közben. A vízminőség szempontjából a 

szabad aktív klór koncentrációja, a víz hőmérséklete és tartózkodási ideje 
a legfontosabb számszerűsíthető paraméterek. Numerikus szimuláció 

segítségével vizsgálható a medence áramképe, így felfedhetők a 

kedvezőtlen holtterek, és meghatározható a vízminőségi paraméterek 
térbeli megoszlása. 

Egy medence vizsgálatakor a legelső lépés az áramkép kiszámítása. Az 
áramkép megmutatja a különböző részecskék útját a befúvóktól egészen 

a vízelvezető elemekig. Az áramkép ismeretében megtalálhatjuk az 
önmagukba záródó örvényeket, amikben a tartózkodási idő jelentősen 

megnő és képet kapunk az egyes befúvók működéséről (jól lett 
elhelyezve, betölti a funkcióját). A mintamedencében (2.4.6. ábra) az 

egyes befúvókból származó folyadékrészecskéket különböző színnel 
jelöltük, így könnyen megfigyelhető az egyes befúvókból származó 

folyadék által bejárt útvonal. Meglepő, hogy a bal alsó sarokban lévő 
befúvó (világoskék színnel jelölt) a medence jobbfelére van elsősorban 

hatással (világoskék vonalköteg). 

Az áramvonalak színezése történhet a befúvó sorszáma alapján, de 

lehetséges a sebesség (2.4.7. ábra), a hőmérséklet, a szabad-aktív 

klórtartalom, illetve a tartózkodási idő szerint is. A sebesség szerinti 
színezés esetében egy beépített úszógép jósága vizsgálható például. A 

hőmérséklet szerinti színezés a komfort mértékét mutatja, tartózkodási 
idő szerint színezve az áramvonalakat a vízminőségről kapunk 

információt. 
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2.4.6. ábra 2.4.7. ábra 

Áramvonalak a medence felszínén,  

(Befúvó sorszám szerint színezeve) 

Áramvonalak a befúvók 
magasságában 

(Sebesség szerint színezve) 

 

Lehetőség van az áramvonalak színezése helyett medence bármely 

pontján a fent említett jelemzők alapján színezett metszeteket készíteni 
az áramlás szerkezetéről, melyre két példát mutat a 2.4.8. ábra és 2.4.9. 

ábra. Itt a sebességeloszlás alapján meghatározható a vízelvezetőknél a 
vízelszívási sebesség, így magasabb biztonság-technikai szint hozható 

létre, kiküszöbölve azokat a szerencsétlen tervezési eseteket, amiknél a 
fürdőzőt az áramlás egy elszívóhoz szippantja.  

  

2.4.8. ábra 2.4.9. ábra 

Sebességeloszlás a medence 
felszínén 

Sebességeloszlás a befúvók 
magasságában 

 

A ma megvásárolható ellenáramoltatók nagy többsége egy keskeny 

sugárban hoz létre áramlást, így az úszók fejére nagy sebességű vizet 
irányít, ugyanakkor az úszó keze a már szinte álló vizet ér csak. A 

kényelmi paraméterek fokozásához sokat segíthet a szimuláció elvégzése, 
megállapítható a jet-ek jósága, az általuk keltett áramlás komfortja. Az 

úszógépek jellemzője, hogy ha az úszógép a falhoz közel kerül beépítésre 
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(1-2m), a kibocsátott vízsugár hajlamos a falra tapadni, így csökkenhet az 
úszásra alkalmas vízfelület nagysága. A szimuláció segítségével ennek 

mértéke is csökkenthető, optimálható az áramláskeltő helye, ami beépített 
áramláskeltők esetében előnyös. A 2.4.10. ábra és 2.4.11. ábra által 

mutatott képen az ellenáramoltató elindítása utáni sebességeloszlást 
láthatjuk.  

  

2.4.10. ábra 2.4.11. ábra 

Sebességeloszlás a medence 

felszínén 

Sebességeloszlás a befúvók 

magasságában 

 

A hőmérséklet-eloszlás megjelenítésével megállapítható, hogy a 
medence minden egyes pontjában a komfortigényeknek megfelelő (nem 

túl hideg, vagy nem túl meleg) hőfok alakul-e ki. A belépő víz 

hőmérsékletének és a medence szigetelésének az ismeretében 
meghatározható a medencében pontról pontra a hőmérséklet-eloszlás. 

Egy medencében szimuláció segítségével meghatározható az a pont is, 
ahol pontszerű méréssel (egy valós medencében ez történik) a medence 

egészére jellemző értékeket lehet mérni. Meghatározhatóak továbbá a 
hőmérséklet és a szabad-aktív klórkoncentráció szempontjából kritikus 

helyek. 

A medencében a keveredés soha sem ideális, a teljes homogenitás nem 

tartható. Az egyes pontokban kialakuló túl magas hőmérséklet a vízben 
lévő baktériumok számának növekedését okozhatja, így a hőmérséklet 

felső határának ellenőrzése is fontos lehet. A turbulens keveredési 
folyamatok figyelembevételével számított eredmények alapján nyerhető 

tényleges kép a pontos hőfokeloszlásról (2.4.12. ábra és 2.4.13. ábra). 
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2.4.12. ábra 2.4.13. ábra 

Hőmérsékleteloszlás a medence 
felszínén 

Hőmérsékleteloszlás a medencében 
a befúvók magasságában 

 

Medencék esetében talán a legfontosabb vízminőségi paraméter a 

szabad-aktív klórkoncent-ráció eloszlása (2.4.14. ábra és 2.4.15. ábra). 
Amennyiben alacsony a klórtartalom a medencében, elszaporodnak a 

baktériumok, nő a fertőzés veszélye, ugyanakkor túlklórozásra a szemünk 

érzékenyen reagál (vörösödés), illetve a medence kellemetlen szagot 
áraszt. A szimuláció segítségével megismerhető a medence 

klóreloszlálása, így optimalizálható a bejuttatott klórmennyiség.  

  

2.4.14. ábra 2.4.15. ábra 

Klórkoncentráció a medence 
felszínén 

Klórkoncentráció a befúvók 
magasságában 

 

A tartózkodási idő megmutatja egy vízforgatásos medence esetében, 

hogy az egyes vízrészecskék mennyi ideig tartózkodnak szűrés nélkül a 

medencetestben, ezáltal a víz frissességének elsődleges mérőszáma a 
tartózkodási idő. A tartózkodási idő eloszlásának képe alapján (2.4.16. 

ábra és 2.4.17. ábra) megállapítható, hogy az adott medence bármely 
pontja meghaladja-e a szabványban előírt 4 órás forgatási ciklust, és 

meghatározhatók a kritikus helyek, ahol a legtovább marad a víz a 
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medencében. Ezek alapján javaslat dolgozható ki kedvezőbb áramképet 
létrehozó befúvásra és elszívásra. 

  

2.4.16. ábra 2.4.17. ábra 

Tartózkodási idő a medence 
felszínén 

Tartózkodási idő a befúvók 
magasságában 

 

A fentiekben bemutatott szimulációs eredményeken kívül végezhetők 
egyéb speciális számítások is, amennyiben más értékekre kíváncsi a 

megrendelő medencéjével kapcsolatban. Egy tipikus szimuláció 
általánosságban egy munkanapos számításelőkészítést (geometriaépítést, 

hálózást, kezdeti és peremfeltételek megadását stb) igényel, a szimuláció 
futásának ideje három nap, majd az adatok kiértékelése szintén egy 

munkanapot vesz igénybe, ezáltal többnyire egy munkahéten belül 
biztosíthatók a szimulációs eredmények. 

A szimuláció ára elsősorban a medence víztérfogatától és az igényelt 
számítások típusától (sebességeloszlás, hőmérséklet-eloszlás, tartózkodási 

idő stb.) függ, az egyes típuson belüli különböző síkokban történő 
megjelenítéstől nem. A számítási idő egyenes arányban van a medence 

víztérfogatával és ezáltal általában a medencegeometria bonyolultságával 
is, ezek munkaóranövelő tényezők. A hőmérséklet és klórkoncentráció 

számítása külön-külön 30 %-kal növeli a gépidőt, így az ár kialakításában 

szorzó szerepet kapnak. Az ellenáramoltató szimulációja fix 
extraköltséggel jár.  

Az uszodatechnikai ASSzSz elsődlegesen a medencetervezőknek nyújt 
egy biztonsági támaszt, hogy elkészült terveik működőképességét 

ellenőrizhessék. A vizsgálat célja a tervezési vagy áttervezési folyamat 
támogatása a konstrukciós változatokra érvényes áramlás jellemzőinek 

meghatározásával. A szolgáltatás igénybevétele által ténylegesen 
megismerhetők a tervezett vagy építendő medence sajátosságai, illetve 

működésük. Az ASSzSz segítségével a tervezés fázisában tökéletesíthető 
az új konstrukció, felújítások és áttervezések alkalmával könnyen 

megtalálható az optimális megoldás. Ellenőrizhetők és biztosíthatók a 
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szabványokban meghatározott hőmérséklet és klórkoncentráció értékek a 
medence minden pontján, jobb komfort és minőség érhető el az 

uszodákban. Biztonságtechnikai szempontból még megbízhatóbbá tehetők 
a medencék, költségcsökkentés közvetlenül a hőmérséklet és a 

klórkoncentráció optimalizálásával valósulhat meg. 

A szolgáltatás az alábbi javasolt esetekben alkalmazható optimálisan: 

 egy teljesen új medence tervezésekor, új medencealak 

minősítésénél, 

 medencék felújításánál, medencegeometria módosításnál, 

 ha a megrendelő nincs meggyőződve az elkészült terv magas 

komfortjellemzőiről, 

 ha jelenleg üzemben lévő medencét törekszik az üzemeltető 

vagy a tulajdonos biztonságosabbá tenni, 

 ha az uszodatechnikával foglalkozó cég meg akarja érteni 

medencéi tényleges működését, vagy a minőség fontos 

szerepet játszik a versenyképességében. 

 

2.4.4 Tapasztalatok a szolgáltatással kapcsolatban 

 

Áramlástani szolgáltatásainkat cégek folyamatosan bővülő köre vette 
igénybe, akiknek köre valószínűleg a jövőben bővülni fog. 

Tapasztalatainkat a következő alfejezetekben soroltuk fel. 

 

Harkányi Gyógyfürdő 

 

A Harkányi Gyógyfürdő 5-ös medencéjének vizsgálatára az első között 
került sor. Egy gyógymedence sugárbefúvóinak működését kellett 

ellenőrizni, mivel a medencében egyes területeken a víz minősége a nagy 

mennyiségben hozzáadott klór ellenére nem volt megfelelő. A 
medencében vizsgáltuk mérés és szimuláció segítségével a kialakuló 

áramképet. A szimulációs vizsgálat bebizonyította, hogy a medence 
belsejében a klór koncentrációja egy kialakuló zárt örvény miatt a kritikus 

érték alá csökkent. 
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2.4.18. ábra Két örvény a Harkányi Gyógyfürdő medencéjében 

A Gyógyfürdő megbízottai 3 numerikus áramlástani számítást 

rendeltek, kérték a medencében a hőmérséklet, a víz tartózkodási 
idejének és a klór koncentrációjának számítását. 

 

Magánmedence légtere Aliterrakva KFT 

 

Az Aliterrakva KFT egy magánmedence légterében a páratartalom 
eloszlására vonatkozó vizsgálatot kért. Két eset vizsgálatát kérték: 

 Páratartalom természetes párolgás mellett 

 Páratartalom páramentesítő berendezés működése mellett 

 

2.4.19. ábra Magánmedence légterében a párolgási folyamat kezdete 
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A kért 2 vizsgálatokat elvégeztük, modelleztük a medence légterét, és 

a modellezés eredményeit mérési eredményekkel hasonlítottuk össze. 

 

Speciális kialakítású befúvó áramképe Tempero zRt. 

 

A Tempero zRt. Magyarország legjelentősebb uszodaépítő és 

üzemeltető cége. A cég minket bízott meg új fejlesztésű befúvójuk 
vizsgálatával. A szimulációs vizsgálatot 5 különböző esetre kérték, minden 

esetben a befúvó által létrehozott áramképet vizsgáltuk. A számítások 
eredményei jelentősen befolyásolták a tényleges termék műszaki 

megoldását. 

 

Szabadtéri medence számítása Károlyi-Kert  

 

A Károlyi-Kert Uszodatechnikai Kft részéről egy szabadtéri medence 
számítására kaptunk megrendelést. A szabadtéri medence kisebb mérete 

miatt pontszerű víz be- és elvezetéssel tervezett és kivitelezett. A 
feladatunk a medencében létrejövő keveredés jóságának meghatározása 

volt a tartózkodási idő számításának módszerével, amellett hogy 
áramképet és hőmérséklet-eloszlást is számoltunk. 

 

Wellness medence  Aliterrakva Kft 

 

Az Aliterrakva Kft megbízásából egy wellness szálloda aljában 
megépülő élménymedence numerikus szimulációval való vizsgálatára 

kaptunk felkérést. Az élménymedencében egy sodrófolyosó is található, 
melynek áramláskeltő hatása a medence egyéb részeire kérdéses volt. Így 

a numerikus szimulációban elsődlegesen az áramkép meghatározása volt 
a fő cél 4 különböző vízelvezetési rendszer kialakítása mellett. A 

medencében ezen felül minden kialakítás mellett számítottunk az áramkép 
mellett a hőmérséklet-eloszlást és tartózkodási időt is. Minden kialakítás 

esetén 3 futtatást végeztünk, összegezve 12 eredmény készítettünk. A 
számítások eredményeinek összesítését a második cikkünkben 

publikáltuk. 
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2.4.20. ábra A víz tartózkodási ideje a medence középsíkjában 

ábrázolva 

 

Rudas Gyógyfürdő légterének vizsgálata Budapest Gyógyfürdői 
és Hévizei zRt. 

 

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei zRt. felkérésére a Rudas 

Gyógyfürdő légtechnikai rendszerének felmérését végeztük el. 
Megvizsgáltuk a fürdő légterét természetes szellőztetés mellet, 

megvizsgáltuk a jelenleg üzemelő légtechnikai rendszer működése mellett 

és vizsgáltuk, hogy az általunk javasolt módosítás esetén milyen állapot 
várható.  

 

Széchényi Fürdő élménymedencéje Budapest Gyógyfürdői és 

Hévizei zRt. 

 

Vizsgáltuk a Széchényi Fürdő élménymedencéjében a kialakuló 
áramképet a sodrófolyosó működése mellett és működése nélkül. 

Méréseket végeztünk, hogy ellenőrizzük a befúvókon érkező víz 
mennyiségét. Számítottuk az áramképet és a víz tartózkodási idejét. 
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Lukács fürdő kültéri medencéje Budapest Gyógyfürdői és 
Hévizei zRt. 

 

Vizsgáltuk a Lukács Fürdő kültéri medencéjében a kialakuló áramképet 

a sodrófolyosó működésével és működése nélkül. Méréseket végeztünk, 
hogy ellenőrizzük a befúvókon érkező víz mennyiségét. Megvizsgáltuk, 

hogy a sodrófolyosó működése, milyen mértékben befolyásolja a medence 

vízcseréjét. 

 

2.4.21. ábra Áramlási sebességek a Lukács Fürdő kültéri medencéjében 

 

Gellért Fürdő pezsgőmedencéjének légtere Budapest 

Gyógyfürdői és Hévizei zRt. 

 

A Gellért Fürdő pezsgő medencéjét nyári időszakban természetes úton 
szellőztetik. Vizsgáltuk a medence légterét természetes szellőzés mellett 

és a mesterséges szellőztető berendezés üzeme mellett.  



Projekt azonosítószáma: GVOP-3.3.1-05/1.-2005-05-0126/3.0 

 45 

 

2.4.22. ábra Gellért Fürdő pezsgőmedencéjének légtere 

 

 

2.5 Marketing tevékenység 

Marketing tevékenységünk során a következő feladatok elvégzését 
tekintettük szükségesnek: 

 Szakmai érdekképviseleti tagságok 

 Adatbázis készítése hazai uszodatechnikai cégekről 

 Konzultáció uszodatechnikai cégekkel, melynek célja: 

o Igényfelmérés 

o Új típusú Úszógépünk bemutatása cégek részére 

o Alkalmazás Specifikus Szimulációs Szolgáltatás  

 Cégünk honlapjának megújítása 

 Termékein kiállítása rendezvényeken 

 Népszerűsítő cikkek 

 

 

2.5.1 Szakmai érdekképviseleti tagság 

 

Tagságot szereztünk a hazai legjelentősebb uszodatechnikai 
szövetségben, a Magyar Uszodatechnikai Egyesületbe (MUE). A MUE 

gyűlésein való részvételünkkel lehetőséget kapunk a hazai uszodaépítő 
cégek képviselőivel való rendszeres találkozásra. A MUE rendezvényein és 
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kiadványaiból értesülünk a legfrissebb uszodatechnikai szabályozásokról 
és a hazai uszodaépítési trendekről, amiket a szolgáltatásunk 

folyamatosan korszerűen tartható. A MUE éves rendszerességgel 
évkönyvet bocsát ki, ami további rendszeres megjelenést biztosít 

cégünknek egy olyan területen, ahol a számunkra legfontosabb cégek 
vannak jelen. 

 

2.5.1. ábra Cégünk oldala a Magyar Uszodatechnikai Egyesület 

évkönyvében 

Szállítóként (supplier member) beléptünk a világ egyik legjelentősebb 

élményfürdő szövetségébe, a World Waterpark Association-be. A 

szövetségbeli tagságunk nemzetközi megjelenési lehetőséget kínál 
jövendőbeli termékeink és szolgáltatásaink számára, továbbá tagként 

hozzáférhetünk az egyesület szakirányú cikkeit tartalmazó adatbázishoz, 
amiből a további fejlesztési irányok kijelöléséhez meríthetünk ötletet.  

 

 

2.5.2 Cég-adatbázis 

 

Összegyűjtöttük és a projektünk szempontjából rangsoroltuk a 
hazánkban uszodatechnika területén működő 89 legjelentősebb cég nevét, 

elérhetőségét, szakterületét és egyéb adatait. Az adatokból adatbázist 

hoztunk létre. Ezt az adatbázist felhasználjuk a termékeink hazai 
bemutatása során.  
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2.5.3 Konzultáció uszodatechnikai cégekkel 

 

A projekt kezdeti szakaszában (2006 tavasz) hazai cégek képviselőivel 
előzetes konzultációt folytattunk, melynek során tájékozódtunk a hazai 

piac igényeivel kapcsolatos véleményekről, felbecsültük a piac méretét. 
Tájékozódtunk a cégek termék-kínálatáról és egyes termékek piaci 

helyzetéről. Kerestük fejlesztésben is együttműködni hajlandó, lehetséges 
gyártó partnert. A személyes konzultációk során az alábbi cégekkel vettük 

fel a kapcsolatot: 

 Alliterakva KFT 

 Károlyi Kert KFT 

 Szavini KFT 

 Földvári Uszodatechnikai KFT 

 Garda KFT 

 Tempero zRt 

 Budapest Gyógyfürdői és Hévizei zRt 

 

Konzultáció folytattunk továbbá Dr.Kádár Mihállyal, az ÁNTSZ, 
Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi 

Intézetének Vízhigiénés Főosztályának vezetőjével a medencék higiénés 

előírásairól, valamint a töltő-ürítő rendszerű medencék szabályozásáról és 
felújításról. 

Felvettük a kapcsolatot Urbán Józseffel, a Harkányi Gyógyfürdő 
műszaki vezetőjével, aki a fejlesztések során nyújtott szakmai segítséget. 

Marketing tevékenységünk keretében egy munkatársunk 2007 őszén 
több céget keresett fel interjú készítése céljából. Az interjúk során 

bemutatta a meglátogatott cégek vezetőinek cégünk új szolgáltatásait és 
termékeit. Véleményeket gyűjtött a szolgáltatásunkkal kapcsolatos 

elégedettség és esetleges további igények területén. 

 

 

2.5.4 Cégünk honlapjának megújítása 
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Cégünk honlapjának megújítására mindenképpen szükség volt, mivel a 
korábban alkalmazott rendszer a szolgáltatásunk (ASSzSz) beindítása 

miatt felmerülő igényeket már nem tudta megfelelően kielégíteni. Mivel 
egy cég honlapjának megjelenése tükrözi a cég innovációs képességét és 

korszerűségét, és a szolgáltatásunkból kifolyólag a honlapunk 
látogatottsága nagy valószínűséggel meg fog növekedni, szükséges volt a 

honlap korszerűsítésének elvégeztetése. 

A honlap megújítását profi szakemberek végezték. Az új honlap 
struktúrájának a kialakítását részben ergonómia szempontokra, részben a 

marketing tevékenység részeként végzett kutatás eredményeire 
támaszkodva végeztük. Az új honlap korszerűbb, szerkezete átláthatóbb a 

navigáció könnyebb.  

 

 

2.5.5 Kiállítások, előadások, cikkek 

 

Előadóként részt vettünk Magyarország legjelentősebb uszodatechnikai 

szövetségnek, a Magyar Uszodatechnikai Egyesület (MUE) a 2006. 

márciusi közgyűlésén. Előadásunkban cégünk bemutatására és korábbi 
uszodatechnikai vonatkozású referenciáink ismertetésére koncentráltunk. 

Felvázoltuk terveinket a kialakítani kívánt úszógép és a numerikus 
áramlástani szolgáltatásunk tekintetében. 

Kiállítóként részt vettünk a MUE 2007 tavaszi közgyűlésén. A 
kiállításon, a standunkon vetítést tartottunk a kialakított áramlástani 

szolgáltatásunk (ASSzSz) igénybevételének lehetőségéről, a szolgáltatás 
megrendelésének módjáról és egy példaszámításon keresztül a lehetséges 

számítási eredményekről. 
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2.5.2. ábra Kiállítóstandunk a MUE 2007 márciusi közgyűlésén 

Kiállítóstandunkon egy poszter segítségével is bemutattuk ASSzSz 

termékünket, amin a szolgáltatás igénybevételének módját tüntettük fel 
az egyik oldalon. A másik oldalon a tervezett úszógépünk sokat ígérő 

numerikus számítási eredményeit, valamint az úszógép előzetes 
látványterveit mutattuk be. 

 

2.5.3. ábra Poszterünk a MUE 2007 márciusi közgyűlésén 



Projekt azonosítószáma: GVOP-3.3.1-05/1.-2005-05-0126/3.0 

 50 

Kiállítottunk a MUE 2007. novemberi nagygyűlésén is, főképpen a 
közelmúltban készült uszodatechnikai szimulációs vizsgálataink 

bemutatása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás megismertetése céljából. 

A kiállításra elvittük magunkkal a második, kompakt kivitelű úszógépet 

is, amit a kiállítóstandunkon mutattunk be a jelenlevőknek, valamint a 
rendezvénynek helyet adó szálloda belső medencéjében az érdeklődőknek 

lehetőséget biztosítottunk a kipróbálásra is.  

 

2.5.4. ábra Kiállítóstandunk a MUE 2007 novemberi közgyűlésén 

A kiállításra posztert is készítettünk figyelemfelkeltés céljából. A 

poszteren a kompakt úszógépet mutatjuk be és a 2.5.5. ábra egy 
kicsinyített képe a poszternek, amit szórólap formában adtunk át az 

érdeklődőknek.  
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2.5.5. ábra MUE novemberi közgyűlésére készített poszter 

 

Termékeinket népszerűsítendő cikkeket írtunk az uszodatechnika 
területén legjelentősebb példányszámban megjelenő hazai folyóiratba az 

Uszoda & szauna magazinba. Az itt megjelenő cikkek eljutnak a 
medenceépítőkhöz és a medencék vásárlóihoz is.  

Az első cikkünkben egy korábbi szakértői munka számítási eredményeit 

mutatjuk be. A cikk címe „Jobb áramlás, egészségesebb medencék” és az 
Uszoda & szauna magazin 2006 január/februári számában jelent meg.  

A második cikk már az elkészült ASSzSz bemutatásával foglalkozik, egy 
példaszámítás segítségével ismerteti a szolgáltatás igénybevételével 

kapcsolatos munkamenetet, valamint felsorolja a szolgáltatással kapható 
eredményeket. A cikk címe „Sodrófolyosó biztonságtechnikai ellenőrzése” 

és az Uszoda & szauna 2008 tavaszi számában fog megjelenni. A cikket 
elektronikus példánya megtalálható a csatolt DVD lemezen. 
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3 Összefoglalás 
 

 

Projektünk 2005 decemberében indult, célja a korszerű numerikus 
áramlástani eszközök elterjesztése az uszodaépítés gyakorlatában 

valamint axiális elrendezésű szivattyúk alkalmazásával energiatakarékos 

és komfortosabb úszógépek építése. 

A projekt első feladatcsoportját a tervezett menetrend szerint, az első 

időszakban teljesítettük. Szabadalmi ügyvivő segítségével iparjogvédelmet 
szereztünk jövőbeli termékeinkre, így egy szabadalmat, egy használati 

mintát és egy know-how védelmet jelentettünk be. Piackutatást 
végeztünk, ami eredményeképpen képet kaptunk a hazai illetve 

nemzetközi uszodatechnikai termékekről és azok áráról. 

A második feladatcsoport vállalásai szerint kialakítottuk 

termékpalettánkat. A termékpalettánkon található áramlástanilag optimált 
medence, energiatakarékos és komfortos úszógép és numerikus 

áramlástani szolgáltatás. A termékpaletta kialakítása során 
formatervezőket alkalmaztunk, akiknek ötleteit beépítettük termékeinkbe. 

A harmadik feladatcsoportban prototípusépítést vállaltunk. Két 
prototípust készítettünk el, amik segítségével bemutathatjuk termékeink 

előnyeit a jövendő ügyfeleink számára. A prototípusokkal méréseket 

végeztünk és a mérések eredményeit részben a termékek 
továbbfejlesztésére, részben prezentációs célra használjuk. 

A negyedik feladatcsoport az áramlástani szakértői szolgáltatásunk 
kialakítását tartalmazza. Kialakítottunk egy online elérhető 

uszodatechnikai szolgáltatást, aminek segítségével az uszodatervezők 
lényegesen kedvezőbb áron vehetik igénybe a numerikus áramlástani 

szoftvereinket. Ennek a szolgáltatásnak megteremtettük a 
számítástechnikai hátterét. Másrészt műszerek vásárlásával lehetőséget 

teremtettünk az áramlástani vizsgálatokhoz kalibrációs mérések 
végzésére is. 

Utolsó feladatcsoport a marketing területére esik. Cikkeket jelentettünk 
meg, amikben népszerűsítjük a numerikus áramlástant, mint a tervezés 

hasznos eszközét. Kiállításokon standdal jelentünk meg, ahol személyes 
találkozón ismertettük meg az érdeklődőkkel termékeinket. Interjúkat 

készítettünk, amikben az érdeklődőkkel és a szolgáltatásunkat igénybe 

vevőkkel beszélgetve információt gyűjtöttünk az érdeklődők igényeiről 
illetve a vevő elégedettségéről. 
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Tevékenységünknek köszönhetően több cég jelezte, hogy szeretne a 
numerikus áramlástani vizsgálatot végeztetni és valószínűleg igénybe 

fogja venni szolgáltatásunkat.  

A projektnek köszönhetően igen jó kapcsolatot alakítottunk ki több 

jelentős hazai, uszodatechnika területén működő céggel, akik valószínűleg 
rendszeres megrendelői lesznek cégünknek. 

Budapest 2008. január 8. 

 

 …………………………………… …………………………………… 

 Dr. Kristóf Gergely Dr. Lajos Tamás 
 projektvezető ügyvezető 


