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Épületek körüli áramlások és épületgépészet

Cégünkről
A CFD.HU Kft. a világ legszínvonalasabb áramlástani és mechanikai elemző szoft-
vereivel segíti az Ön munkáját az épületek körüli áramlások és az épületgépészet 
területén is. Ügyfeleinknek sok év szakmai tapasztalattal rendelkező mérnökeink 
és az ANSYS szakértői hálózata biztosít folyamatos konzultációs lehetőséget. 

Numerikus szimuláció előnyei

Tervezési hibák kiszűrése;•	
Csökkenthető egy létesítmény építés vagy az utólagos átalakítások költsége;•	
Energiamegtakarítás;•	
Környezetterhelés csökkentése;•	
Biztonságos üzemeltetés;•	
Komfortparaméterek részletes feltérképezése, tervezése.•	

Városrész és utcák átszellőzésének vizsgálata

Új épületek hatására megváltozik az utcák átszellőzése, mely egy egész város-
részre hatással lehet. Egy új tömb építése alapvetően befolyásolhatja a helyi 
légszennyezettség eloszlását. Ennek meghatározása atmoszférikus szimuláció 
segítségével történik a forgalom figyelembevételével és a meteorológiai körül-
mények ismeretében, melyre jól használhatóak az ANSYS alkalmazások.
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Szél hatása a komfortra és az épületszellőzésre

A szél szerepe az épület szellőzőrendszerének működése és a létesítményt 
körülvevő objektumok szélkomfortjának szempontjából is fontos. Nem lehet fi-
gyelmen kívül hagyni a szellőzés szempontjából, hogy milyen a szennyezettség 
mértéke a beszívott levegőben, és hogy az épület felületén uralkodó nyomás-
megoszlás hogy befolyásolja a teljes épület légbeszívását. Szellőző berende-
zések esetén elvégezhető például a friss és használt levegő összekeverésének 
optimális beállítása, ezáltal elkerülhető a fagyásveszély és csökkenthető az 
energiaveszteség. A helyi szélviszonyok ugyancsak befolyásolják a gyalogosok 
komfortérzetét – ilyen vizsgálatok esetén kiválasztható a gyalogutak és tartóz-
kodási helyek kedvező elhelyezése.

Épületekre és építményekre ható szélerő meghatározása

A globális klímaváltozás következtében a könnyűszerkezetes és hagyományos épületek jelentősen nagyobb szélterhelés-
nek vannak kitéve. A hagyományos szélcsatornás modellezésnél részletesebb eredményeknek és a módszerek megbíz-
hatóságának következtében a numerikus modellezés egyre elfogadottabb alternatívát kínál. Újdonságnak számít ezen az 
alkalmazási területen, hogy ANSYS szimulációs rendszer segítségével az áramlási folyamatok és a szerkezet mechanikai 
viselkedése egymáshoz kapcsolt formában határozhatók meg. A szimuláció további előnye, hogy olyan fizikai jelenségek 
vizsgálatára is módot ad, amelyekre a szélcsatornában végzett kisminta kísérletek nem alkalmasak, pl. hőfokkülönbség 
által indukált természetes áramlások elemzése vagy lökésszerű szélterhelések. A gyorsabb kidolgozási időnek köszönhe-
tően szimulációs módszerrel csökkenthető az elemzés költsége és időtartama. 
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Tűzesetek és füstmentesítés vizsgálata

A zárt vagy félig nyitott terekben esetleg kialakuló tűz füstterjedé-
sének ismerete és annak megfelelő szabályzása létfontosságú az ott 
tartózkodók biztonságos menekülése szempontjából. A légbeveze-
tő, elszívó és az esetleges sugárventilátoros füstterelő rendszerek 
működöképességének ellenőrzése esetén az ANSYS szimulációs el-
járása a valóságot pontosabban modellezi a szokásos, hideg füstös 
helyszíni tesztekhez képest. Ez annak köszönhető, hogy a szimulációs 
módszer képes figyelembe venni a füst eltérő hőmérsékletéből adódó 
felhajtóerőt, és részletes kvantitatív elemzést, optimalizálást tesz lehe-
tővé már a tervezés időszakában.

Épületen belüli szellőzés és klimatizálás vizsgálata

Egy nagy befogadóképességű létesítmény szellőzésének a tervezése-
kor a nagyszámú közönség és a fényforrások termelte hő, továbbá a 
rendezvény által megkövetelt speciális feltételek együttes kihívásának 
kell megfelelni. Utóbbihoz tartozik például a megfelelő komfort egy 
jégpálya fölött, a légsebesség a szélérzékeny játékoknál (pl. asztalite-
nisz) vagy zenekarnál, és a zajszint előadásoknál. Az ANSYS áramlásta-
ni szimulációs eszközeinek alkalmazásával többek között elkerülhető az 
anemosztátok számának túlméretezése, ezzel csökkenthető az építési 
költség. Továbbá olyan esetleges tervezési problémák kerülhetők el – 
például elégtelen szellőzésű részek, huzatos területek vagy alacsony 
hatásfokú felfűtés/lehűtés, – amelyek ellehetetlenítik az épület egyes 
felhasználási módjait vagy túlzott üzemeltetési költségekkel járnak.
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Komfortparaméterek és klimatizálás vizsgálata irodaházban, 
üzemcsarnokban

Irodaházakban, üzemcsarnokokban, ahol emberek huzamosabb ideig tartózkod-
nak, fontos tényező a komfortérzet. Ez a szubjektív tapasztalat jelentősen befo-
lyásolja hosszútávon az egészséget és a munkaképességet. A komfortérzetet jól 
leírható objektív jellemzők: légsebesség, hőmérséklet, páratartalom és sugárzási 
jellemzők térbeli eloszlásai megbízhatóan meghatározhatók az ANSYS szimuláci-
ós szoftvereinek segítségével. Emellett felmerülhet a légfüggönyök szükségessé-
gének vizsgálata, a hideg sugárzás hatásának feltérképezése, automatikus kapuk 
okozta hőveszteség számítása és pazarló hidraulikai rövidzárak elkerülése.

Ipari csarnokok szellőzőrendszereivel szemben sok esetben a gyártástechnológia 
szempontjából fokozott elvárást is támasztanak, például a nagy hőterhelés a 
benne működő berendezésekből, a légtisztaság, hőmérséklet és páratartalom 
szigorú betartása, a káros anyagok elszívása vagy a huzatra érzékeny berende-
zések védelme. Ilyen összetett elvárások esetén elsődleges választás az áramlás-
tani szimuláció, mely gyors megoldást kínál a problémákra.

A gazdaságos klimatizáláshoz kapcsolódik az újabban teret nyerő klímafal hasz-
nálata, mely nagy üvegfelületű irodaházaknál használatos. Ilyen esetekben dupla 
üvegfalat használnak, és a köztes térben kényszerített vagy természetes áram-
lás jön létre. Ezt a klímafalat a klímarendszerbe kötve kiegyenlíthetők az egyes 
évszakok szélsőséges viszonyai és csökkenthető a hűtés vagy fűtés energiafel-
használása. Hatékony használatának megtervezésére a különféle üzemállapoto-
kat modellezni szükséges, melyhez professzionális ANSYS alkalmazások állnak 
rendelkezésre.


