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Összefoglaló 

A mérnökök számára a mai napig kihívást jelent a szilárd, szemcsés anyagok áramlásának modellezése, 

szimulációja. Számos ipari és mezőgazdasági területen jelen vannak szilárd szemcsés anyagi rendszerek, mint 

alapanyag, mint termék formájában. Ezen anyagokat legtöbbször silókban tárolják. A legfőbb probléma a 

rendszerek paramétereinek mérésével van, mivel a méréssel megváltoztatjuk a szemcse halmaz áramlási 

viszonyait, így nem valós adatokhoz jutunk. A másik megoldandó feladat, a tölcséresedés kialakulásának 

megakadályozása. Erre úgynevezett inzerteket használnak, amit a siló belsejében helyeznek el, így változtatva az 

áramlási viszonyokat. A mai numerikus áramlástani (CFD) szimulátorok általában a fluidumok (folyadékok, 

gázok) szimulációjára képesek. Azonban már vannak kísérletek, ilyen rendszerek vizsgálatára oly módon, hogy a 

szemcsehalmazt nem-newtoni folyadékként vizsgáljuk.  

Feladatom a Pannon Egyetem Folyamatmérnöki Intézeti Tanszékének laboratóriumi méretű silójának a 

vizsgálata. Az inzertek nélküli, és inzerteket tartalmazó különböző geometriáknál mért tartózkodási idők alapján 

képeztem le CFD szimulátorokat. Kezdetben a geometriákat megalkottam COMSOL programban, mely 

segítségével a megfelelő módszerrel vizsgálom az áramlást, olyan nem-newtoni folyadékként kezelve, ahol a 

különböző paraméterek módosításával vizsgálom a tartózkodási idők változásait. Az utóbbi vizsgálatokat 

MATLAB program segítségével végzem, ahol szélsőérték kereső algoritmussal változtatom a változókat, és 

számolom a tartózkodási időket. A megfelelő pontosságú modell ezek után felhasználható lesz az adott feladatra 

alkalmas silógeometria meghatározására, 
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Summary 

 

Nowadays engineers face a lot of challenges with modelling and simulating particulate solids. These types of 

materials are used in many industrial and agricultural fields as reagents or products. These solid particles are 

stored mostly in silos. Measuring is the main problem because when we try to measure it, we change the flow 

conditions so we get false results. The second problem is that funnel flow is formed while the silo is being 

emptied because „dead zones” are formed so residence time will be different between the particles. To change 

the flow conditions, inserts can be placed in the silo. CFD simulators can be used mostly to model the fluid 

materials (gases, liquid) but there are applications where the solid particle systems are modelled as non-

newtonian fluid. 

This work shows the examination of laboratory sized silo of the Department of Process Engineering at the 

Univercty of Pannonia. There are geometries with and without inserts and in each case the specific measured 

residence time is given. My main task was to create CFD simulators, and calculate simulated residence times. 

Firstly I created geometries in COMSOL program then I investigated the flow using the appropriate method 

considering the system as a non-newtonian liquid where I studied the changes of residence times by changing the 

parameters. For this process I used MATLAB program. The geometry of the silo could be optimized for a 

specified task with the proper model. 
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