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Technológiai folyamatok és berendezések elemzése

Szennyvízkezelés

A szennyvízkezelés területén az áramlástechnikai és energetikai beren-
dezések széles skálája van jelen. A létesítmények tervezésekor több-
fázisú áramlásokat, ülepedést és összetett biokémiai folyamatokat kell 
figyelembe venni. Áramlástani kérdéseket vet fel a laboratóriumi kísér-
letek eredményeinek átültetése a tényleges technológiára. Energetikai 
szempontra jó példák a szennyvíztisztító telepek biogáz rendszere, ami 
keverési, hidraulikai, méréstechnikai és a gázmotor üzemeltetésével 
kapcsolatos egyéb problémákat vet fel, továbbá az eleveniszapos 
tisztítási technológia energetikai szempontból optimális üzemeltetése. 
Mindezen jelenségek szimulációs elemzés felhasználásával ma már 
gyorsan és nagy megbízhatósággal tervezhetők. 

Numerikus szimuláció előnyei

Technológiai folyamatok és termékek optimalizálása:•	

Energiamegtakarítás;•	

Termékminőség javítása;•	

Környezetterhelés csökkentése;•	

Biztonságos üzemeltetés;•	

Tervezési hibák kiszűrése;•	

Átalakítások és karbantartások költségeinek csökkentése;•	

Fejlesztések megvalósíthatóságának vizsgálata.•	

Cégünkről

A CFD.HU Kft. a világ legszínvonalasabb áramlástani és 
mechanikai elemző szoftvereivel segíti az Ön munkáját a 
technológiai folyamatok és berendezések elemzése terüle-
tén is. A szoftver felhasználóinknak sok év szakmai tapaszta-
lattal rendelkező mérnökeink és az ANSYS szakértői hálózata 
biztosít folyamatos konzultációs lehetőséget.  
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Gyógyszeripari alkalmazás

Gyógyszeripari fermentorokban a baktériumtenyészet fejlő-
dése alapvetően függ a számára elérhető tápanyagtól és oxi-
géntől. A folyamat szempontjából kritikus a steril levegő kel-
lő mennyiségben történő bejuttatatása és elkeverése anélkül, 
hogy a baktériumokra káros mértékű nyírófeszültség jönne 
létre az elegyben. A légbevezetés módja befolyásolja az oxi-
gén bevitel egyenletességét, ugyanakkor szerkezeti rezgések 
okozója is lehet. Ezen problémák feltárására és megoldására 
a kétfázisú áramlás szimulációja adhat támpontot. 
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Vegyipari technológiák

A számítógépes modellezés vegyészet területén hagyomá-
nyosan a reakciókinetika leírására szolgál. A tényleges tech-
nológiai rendszerekben azonban az áramlás is fontos szere-
pet játszik, mivel a kémiai reakciók és transzport folyamatok 
általában áramló folyadékokban mennek végbe. Kémiai re-
aktorok áramlási tere nagyon bonyolult is lehet a geometriai 
összetettség, az áramlás turbulenciája és többfázisú jellege 
miatt. Az ANSYS-FLUENT szimulációs rendszer lehetőséget 
ad reaktív áramlások kvantitatív elemzésére, ezzel elkerül-
hetővé teszi a tervezési hibákat, módot ad a berendezések 
optimalizálására és a már létező berendezések javításának, 
módosításának megtervezésére.  
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Polimergyártás, Üveggyártás, Kerámia technika, Élelmiszeripar

A nem-newtoni és viszkoelasztikus közeg modellezése az áramlástani szimuláció 
speciális területe. ANSYS rendszerben ilyen feladatokra a POLYFLOW szoftver a 
legalkalmasabb. Ez az eszköz alkalmas a különféle extrudálási, fröccsöntési, fú-
vási, melegalakítási, szálszövési, bevonási és fröccs-sajtolási feladatok modelle-
zésére. A POLYFLOW emellett az üvegalakítás területeire is specializálódott, mint 
például a szálhúzás, cseppalakítás és -nyúlás, valamint a fúvás és préselés. Ha-
sonló nem-newtoni közegek előfordulnak az élelmiszeriparban, a kerámiagyár-
tásban és a fémmegmunkálásban is, ezért a POLYFLOW gazdag anyagkönyvtára 
jó kiindulási alapot nyújt. Önmagában alkalmas kapcsolt mechanikai-áramlástani 
modellezésre, valamint nagy deformálódó felületeket is képes kezelni. Mindezek 
a lehetőségek az anyagfelhasználás és szilárdságtani tulajdonságok egyidejű op-
timalizálását teszik lehetővé a termék szempontjából, figyelembe véve a gyártási 
folyamat részleteit, kritikus jelenségeit.


