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Absztrakt 

A cikk első része a hidrogén földgázba való bekeverés során keletkező gázkeverék nyugalmi viselkedését 

vizsgálja széles nyomás, hőmérséklet és hidrogénkoncentráció esetén. A vizsgálat célja annak eldöntése, hogy 

a gázkeverék hajlamos-e a rétegződésre, a hidrogén feldúsulására. A cikk második része a hidrogén 

földgázvezetékbe történő bekeverési folyamatot elemzi ugyancsak széles nyomás, hőmérséklet tartományon, 

kétféle hidrogén beadagolási mód és áramlási sebesség esetén. A vizsgálatok mind a nyugalmi mind a 

bekeveréses esetekben numerikus áramlástani szimuláció (CFD) segítségével történtek. A cikk részletesen 

bemutatja a vizsgált esetek szimulációs eredményeit és az eredmények alapján javaslatot tesz a megfelelő 

bekeverési módra. 

1 Bevezetés 

Földünkön bekövetkező klímaváltozás hatásai egyre erősebben jelentkeznek, a hatások mérséklésére, 

jelenlegi tudományos ismereteink szerint az egyik módszer az üvegház-hatású gázok (CO2, CH4) 

kibocsátásának mérséklése és amennyiben lehetséges megszüntetése. A CO2 kibocsátás legnagyobb 

mértékben a fosszilis energiahordozó használata az energia termelésben és a közlekedésben. Távlati célok 

között szerepel a fosszilis energiahordozók felváltása megújuló energiával. A teljes átállás azonban nagyon 

költséges és hosszú időt igényel, ráadásul, jelenleg jelentős problémát okoz a termelt megújuló energia 

tárolása. 

A CO2 kibocsátás jelentősen csökkenthető lenne, amennyibe a földgáz és kőolaj helyett hidrogént használnánk 

az energiatermelésben és a közlekedésben, mivel a hidrogén elégetésekor nem termelődik széndioxid.  A 

meglévő földgázszállító, elosztó és felhasználó rendszereket azonban alkalmassá kell tenni a 100 hidrogén 

használatára, ami ugyancsak idő- és költség igényes folyamat lesz. 

A hidrogén felhasználásával azonban az átmeneti időszakban is csökkenthető a CO2 kibocsátás, amennyiben a 

használt földgáz egy részét helyettesítjük csak hidrogénnel, a földgázba történő bekeverésével. A 

szakirodalom szerint, a jelenlegi fölgázos rendszerek kb. 10-20 vol% hidrogén befogasára képesek. 

A hidrogén földgázrendszerbe történő bekeverése segíthet megoldani a megújuló energia tárolását is. A 

megtermelt, de az elektromos hálózatba éppen nem befogadható elektromos energia segítségével hidrogént 

lehet előállítani, amit a földgázrendszerbe juttatva ott tárolható a felhasználásig. 

Ahhoz, hogy a földgázrendszerbe bekeverhessük a hidrogént, tisztázni kell a hidrogén-földgáz gázkeverék 

viselkedését bekeverés, a szállítás és a tárolás során. A cikkben bemutatott kutatás célja a hidrogén-földgáz 

keverék viselkedésének a meghatározása a várható üzemi körülmények között (nyomás, hőmérséklet, 

áramlási sebesség és hidrogén koncentráció). 

Alapvetően két kérdésre keresett a kutatás választ: 1. létre jön e koncentráció változás egy statikus (nem 

áramló) hidrogén-földgáz keverékben a jelentős sűrűség különbség miatt vagy a hidrogén nagy diffúzió 

képessége ezt megakadályozza? 2. Mennyire keveredik el a tiszta földgázba áramlás közben bekevert hidrogén 

és a keverési pontól milyen távolságra várható a kívánt összetételű gázkeverék? 
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A vizsgálatok numerikus áramlástani szimuláció (CFD) segítségével történtek, az ANSYS CFX 19.1 

szoftverének felhasználásával. 

2 Ajánlott gyakorlat a H2-koncentráció változásának CFD szimulációja 
során 

A numerikus szimulációit már évtizedek óta sikeresen alkalmazzák gyakorlati problémák megoldása során. 

Kísérletekkel kombinált szimulációk segítenek megérteni az egyes események során lejátszódó folyamatokat. 

A numerikus áramlástani szimuláció (CFD) is egy nagyon hasznos és ígéretes eszközzé vált a kutatók és 

fejlesztők kezében, mely segítségével nagyon komplex rendszerekben lejátszódó folyamatokat lehet 

potenciálisan megfelelő pontossággal megjósolni. A CFD fő előnye a kísérletekkel szemben az alacsonyabb 

költség, és sok olyan paraméter vizsgálatának lehetősége, melyeket a mérések során csak nagyon magas 

költségekkel, vagy egyáltalán nem lehet megtenni. Ezért a hidrogén felhasználásával kapcsolatos nemzetközi 

kutatások során is nagy hangsúlyt kapott a CFD szimulációk alkalmazása. S habár a CFD egy nagyon hasznos 

eszköz, számos hiányossággal bír. A hiányosságok kiküszöbölése érdekében a nemzetközi szakirodalomban 

számos cikk jelent meg a CFD szimulációk végzése során követendő gyakorlatról. Jó összefoglalását adja 

ezeknek az ún. BPG-knek (Best Practice Guide). (1) Speciálisan a hidrogéntechnológia területén alkalmazott 

CFD szimulációkkal kapcsolatos BPG-t adott közre Tolias és társai. (2) 

A cikkben bemutatott szimulációk elvégzése során követtem az említett szakirodalmakban ajánlott gyakorlati 

leírásokat a modellek felépítése és a futtatások során. Ezek közül röviden összefoglalom a legfontosabbakat: 

• A vizsgált áramlási teret legjobban leképző cellastruktúra kialakítása (grid-elés) és grid függetlenség 

vizsgálat elvégzése. Célja olyan cellaméret meghatározása, amelynek további finomítása (a cellák 

méretének csökkentése) nem eredményezi a szimulációs eredmények megváltozását. Általában a 

kisebb cellaméret növeli a szimuláció pontosságát viszont a kisebb cellaméretek jelentősen 

megnövelik a szükséges számítási kapacitást és a szimulációhoz szükséges időt. Ezért van szükség egy 

optimális cellaméret meghatározásra. 

• A vizsgált tartomány megfelelő kiválasztása, különös tekintettel a határfelületi feltételek megadásánál. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a modell méretét úgy kell megválasztani, hogy a fluidum belépési 

pontok kellő távolságra legyenek a ténylegesen vizsgálandó tartománytól. (Pl. a hidrogén bekeverési 

vizsgálatoknál ezért alkalmaztunk mind a metán, mind a hidrogén vezeték esetén a tényleges 

találkozási hely előtt 10D (10x csőátmérő) hosszúságú bevezető szakaszokat.) 

• A keveredési vizsgálatoknál az ún. k- turbulencia modell megfelelő pontosságú eredményeket 

szolgáltat. 

• A magasabb fokú numerikus sémák alkalmazása javasolt. 

3 A vizsgált esetek rövid összefoglalása 

A vizsgálatokat metán-hidrogén gázkeverék esetén végeztem a földgáz-hidrogén gázkeverék helyett. Ennek az 

oka, hogy a keveredést, illetve rétegződést leginkább befolyásoló diffúziós együttható meghatározására csak 

bináris gázkeverékek esetén van használható összefüggés a szakirodalomban. Véleményem szerint ez az 

egyszerűsítés nem befolyásolja lényegesen a kapott eredményeket, mivel a földgáz metántartalma 90 % 

fölötti. Ezen túlmenően a földgáz többi alkotója nagyobb sűrűségű, mint a metán, tehát ha a metán esetén 

bekövetkezik az elkülönülés akkor az a nehezebb alkotók esetén is be fog következni. Ha pedig nem következik 

be az elkülönülés, akkor a jelentős metántartalom miatt a gázkeverékben lévő hidrogén koncentrációját nem 

befolyásolja lényegesen a néhány százaléknyi egyéb alkotó.  

A CFD vizsgálatokat két alapeset köré csoportosítottam: 
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1. Gáztartályban lévő, statikus gázkeverék viselkedésének elemzése. Ebben az esetben azt vizsgáltam, 

hogy a tartályban lévő statikus gázkeverékben bekövetkezik-e, az alkotók eltérő sűrűségéből adódóan 

valamilyen fokú elkülönülés vagy más szóval rétegződés. A vizsgálatot többféle nyomás, hőmérséklet 

és összetétel kombinációk esetén elvégeztem: 

a. Nyomások: 1, 16, 40, 64, 100 és 160 bar. 

b. Hőmérsékletek: -20, 0, 20 és 50 °C. 

c. Összetételek: 2, 10 és 30 térfogat százalék hidrogént tartalmazó metán-hidrogén gázkeverék. 

2. Hidrogén bekeverése vezetéken áramló metánba kétféle bekeverési mód esetén: 

a. A hidrogén adagolása a vízszintes vezeték tetején csatlakoztatott hidrogén vezetéken 

keresztül (felső adagolás), 

b. A hidrogén adagolása a vezeték alsó részén csatlakoztatott hidrogén vezetéken keresztül (alsó 

adagolás). 

A vizsgálatot többféle nyomás, hőmérséklet és áramlási sebesség esetén is elvégeztem izotermikus (mindkét 

gáz hőmérséklete azonos) és nem-izotermikus (a két gáz hőmérséklete különböző) körülmények mellett:  

a. Nyomások: 1, 2, 16, 40, 63, 100 és 160 bar. 

b. Hőmérsékletek: izotermikus esetben: -20, 0, 20 és 50 °C; nem-izotermikus esetben a metán 

hőmérséklete 5 és 10 oC, a bekevert hidrogén hőmérséklete: -20, 0, 20 és 50 °C. 

c. Sebességek: a metán áramlási sebességei: 0,5 és 1,0 m/s. A hidrogén áramlási sebességei a 

megkívánt hidrogén térfogat százaléknak megfelelően lettek meghatározva.  

d. Összetétel: 10 tf% hidrogént tartalmazó metán-hidrogén gázkeverék. 

4  Tartályban lévő statikus gázkeverék vizsgálata 

A vizsgálat célja, annak ellenőrzése, hogy egy gáztartályban lévő, statikus metán-hidrogén gázkeverékben 

kialakul-e valamilyen koncentráció különbség a tárolás során. A vizsgálatok az előző fejezetben írtak szerinti 

különböző nyomás, hőmérséklet és hidrogén koncentrációk esetén lettek elvégezve. Ebben az esetben a 

szétrétegződést befolyásoló jellemző közül csak kettő érvényesül, a sűrűség különbség és a diffúzió. Az 

alfejezet további részében bemutatom a szimulációk során alkalmazott tartály geometriát és cellastruktúrát, 

majd rátérek a szimulációs eredmények bemutatására. 

4.1 A CFD szimulációk során alkalmazott tartálygeometria és cellastruktúra 

A gázok tárolására alkalmazott tartályok általában henger-szimmetrikusak. A tartály magassága és átmérője 

természetesen igen széles skálán mozoghat. Mivel a tartályban lejátszódó folyamatok lényegét a tartály mérete 

nem befolyásolja, maximum a folyamatok lejátszódásához szükséges időt, ezért a szimulációk elvégzéséhez 

egy, a szimulációk futási teljesítményigényének és időszükségletének megfelelő tartály méretet választottunk 

ki. A kiválasztott tartály geometria: sugara 0,2 m, a magassága pedig 0,5 m. 

A CFD szimulációk végzése során a szimmetrikus esteket célszerűen megválasztott szimmetria síkok 

felvételével egyszerűsíteni szokták, hogy a futási erőforrás igényeket és időket kezelhető tartományban 

tartsák. Ezért ebben az esetben is ki lett használva a vizsgálandó eset szimmetrikus volta. A vizsgálatok során, 

mintha a tartályt az alapjának egyik középvonalával párhuzamosan két függőleges síkkal elmetszettem volna 

annak mindkét oldalán, a tartályt egy hasábbal helyettesítettem. (Megj.: ha a tartály függőleges középvonala 

mentén megforgatnánk ezt a térfogatelemet, magát a tartályt kapnánk vissza.) A hasáb magassága 0,5 m, a 

szélessége 0,2 m és a vastagsága 0,01 m lett. 

A CFD szimulációk során alkalmazott szimmetria síkok a hasáb 0,5x0,2 m hosszúsággal rendelkező oldalai 

által meghatározott lapjai, ahogy azt az 1. ábra (a) része mutatja. Az ábrán a szimmetria síkokat határoló éleket 

piros nyilak jelzik. 
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A tartálygeometria felvétele után elvégeztem a gridelést és a grid-függetlenségi vizsgálatot. A vizsgált tér 

alakja lehetővé tette, hogy a teret hexaéderekkel képezzük le, ami általában javít a szimuláció pontosságán. A 

grid függetlenségi vizsgálat során az ajánlott gyakorlatnak megfelelően, kiindulva egy adott cellaszámból, 

duplázva a cellaszámokat meghatároztam azt a legkisebb cellaszámot, ahonnan tovább duplázva a cellaszámot 

már nem eredményezett eltérést a szimulációs eredményekben. A további vizsgálatokat az így meghatározott 

cellastruktúrán végeztem. A kapott cellastruktúrát ábrázolja szemből és felülnézetből az 1. ábra (b) része. A 

grid független modell 64 000 cellát tartalmaz. A cellák mérete 2,5x2,5x2,5 mm. 

4.2 Szimulációs eredmények 

4.2.1 Tökéletesen elkeveredett gázkeverék vizsgálata 

A tartályban történő szétrétegződési vizsgálatokat először egyenletes eloszlású metán-hidrogén gázkeverékek 

esetén végeztem el, vagyis a teljes vizsgált teret azonos koncentrációjú metán-hidrogén gázkeverék töltötte ki 

a t=0 időpillanatban. A szimulációkat elvégeztem a korábbi fejezetben bemutatott paraméterek többféle 

kombinációjában. 

A szimulációs eredmények nem mutattak semmiféle koncentráció változást a gázkeverékben egyik paraméter 

kombináció esetén sem. Az eredmények oka a szakirodalmak alapján feltételezhetően a hidrogén nagy 

diffúziós képessége. 

4.2.2 Kezdetben elkülönült metán-hidrogén gázkeverékek vizsgálata 

A vizsgálatokat ezután kezdetben (t=0 időpontban) teljesen elkülönülő hidrogén és metán esetén folytattam, 

megvizsgálva ezzel azt az esetet, amikor koncentráció különbség van a tartály egyes részei között. A keveredés 

szempontjából legkedvezőtlenebb esetet feltételezve, amikor is a tiszta hidrogén réteg a tartály felső részén 

helyezkedik el. A kívánt hidrogén koncentrációkat a hidrogén réteg magasságával szabályoztam. Pl. 10 tf% 

hidrogén tartalomhoz 0,45 m metán és annak tetején a 0,05 m hidrogén réteget állítottam be. Ezt az állapotot 

mutatja be a 2. ábra 10 tf% hidrogén esetében. 

A koncentráció változás időbeli lefolyásának vizsgálatához tranziens szimulációkat végeztem. A tranziens 

időlépcsőt az érzékenységi vizsgálatok alapján 0,1 s-ra vettem fel. 

Minden nyomás, hőmérséklet és hidrogén koncentráció esetén hasonló eredményeket kaptam. A kezdetben 

elkülönülő hidrogén és metán rétegek között a koncentráció különbség hatására gyorsan beindul a diffúzió. A 

diffúzió következtében megindul a hidrogén, illetve a metán koncentrációjának kiegyenlítődése. Az idő előre 

haladtával egyre kisebb lesz a tartály egyes részei között a gázkeverék hidrogén koncentrációjának a 

különbsége. Ezt a folyamatot szemlélteti a 3. ábra. Az ábra egyes elemei a tartályban lévő gázkeverék hidrogén 

tömeg törtjének eloszlását szemléltetik különböző időlépcsőkben (t=30, 90, 180 és 900 s). Látható, ahogy a 

hidrogén egyre mélyebben lévő tartályrészekbe jut. Figyelem! Az egyes időpontokhoz tartozó ábra részek 

hidrogén tömegtörtjének értékét jellemző színskála minimális és maximális értékei eltérőek, az ábrázolt 

koncentráció tartományok egyre kisebbek! A 900 s-hoz tartozó ábrarész esetén a tartály teteje és alja közötti 

koncentráció különbség kisebb mint 5x10-3. Az ábrán bemutatott eset p = 1 bar, T = 0 °C, a hidrogén teljes 

tartályra vonatkozó térfogata 10%. 

A 4. ábra ugyanennek az esetnek az eredményeit mutatja be diagramon ábrázolva. A diagram vízszintes 

tengelyén a tartály középvonalában az aljától mért távolságot, a függőleges tengelyen pedig a hidrogén 

koncentrációját ábrázoltam tf%-ban. Az ábrán jól látható, hogy az idő előrehaladtával hogyan egyenlítődik ki 

egyre jobban a hidrogén koncentrációja a tartály magassága mentén, és t = 900 s esetén a különbség már 

kisebb mint 5 %. 

A tranziens futtatások után - melyek a kiegyenlítődési folyamat lezajlásába adtak betekintést - a szimulációkat 

állandósult állapotú szimulációkkal folytattam. A teljes állandósulási értékig azonban a szimulációk időigénye 
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miatt nem tudtam a vizsgálatokat elvégezni. 15-16 órás futási idő után is voltak még változások a rendszerben. 

De ezekhez a futási időkhöz már minimális koncentráció különbség tartozott. 

Az 5. ábra az állandósult vizsgálatok eredményét mutatja be a tartály magassága mentén, 63 bar nyomáson, -

20 és 0 °C-on. A bemutatott eredmények 16 órás futási időkhöz tartoznak, a szimuláció során az ún. pseudo 

idő 1500 s. Ez azt jelenti, hogy a bemutatott eredmények 1500 s idő utáni állapotnak felelnek meg. Látható, 

hogy a koncentrációkülönbség a tartály alja és teteje között már csak mintegy 0,5 tf%. Az alacsonyabb 

hőmérséklethez nagyobb koncentrációkülönbség tartozik, vagyis az alacsonyabb hőmérséklet növeli a 

kiegyenlítődéshez szükséges időt. 
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(a)                                     (b)      

1. ábra A CFD szimuláció során alkalmazott tartály modell (a) és 
a grid független cellastruktúra szemből és felül nézetből (b) 

 

 

 

2. ábra A hidrogén koncentrációja a t=0 s időpillanatban, 10 tf% 
hidrogén esetén. 

 

                          t = 30 s                                         t= 90 s                                    t = 180 s                                   t= 900 s 

 

3. ábra A hidrogén tömeg törtjének változása az idővel 

 

  

4. ábra A hidrogén koncentrációjának változása a tartály 
magasság függvényében különböző időpontokban 

 

  

5. ábra A hidrogén koncentrációjának eloszlása t = 1500 s-os 
pseudo-idő után 
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A többi vizsgált esetben a bemutatotthoz hasonló eredményeket kaptam. A nyomás növekedése a 

kiegyelítődéshez szükséges időt növelte. A nagyobb hidrogén koncentrációk pedig csökkentették a 

stabilizálódáshoz szükséges időt. 

Mivel az eredmények minden esetben nagyon hasonlóak, ezért a többi eredményt nem mutatom itt be. 

A kapott eredmények jól egyeznek Giannissi és társai (3) kutatási eredményeivel.  

Giannissi és társai a hidrogén üzemanyagcellából zárt térbe kiáramló hidrogén eloszlását vizsgálták. A 

méréseik során a hidrogént héliummal helyettesítették a robbanásveszély elkerülése érdekében. A hidrogén 

helyettesíthetőségét a héliummal a szerzők igazolták. A méréseik során egy zárt garázs padlószintjén lévő 

csövön keresztül adott ideig, kis sebességgel héliumot juttattak a garázs légterébe. A garázs számos pontján 

különböző magasságokban érzékelők (64 db) segítségével folyamatosan mérték a hélium koncentrációját. A 

mérések azt mutatták, hogy a sugárban a légtérbe lépő hélium a mennyezetnek ütközve azon szétterült, a 

koncentrált hélium réteg vastagsága addig nőtt, amíg a hélium kiáramlás folyamatos volt. A hélium réteg alatti 

térben is megnőtt a hélium koncentrációja, lefelé haladva egyre kisebb volt a növekedés mértéke. A hélium 

beinjektálása után a magasabban lévő mérő cellákon, ahol korábban nagy hélium koncentráció mérés történt, 

fokozatosan csökkent, a mélyebben lévő cellákon pedig fokozatosan nőtt a mért hélium koncentráció értéke. 

A mérés végére az egész légtérben közel azonos lett a hélium koncentrációja. A mérések időtartama 4 óra volt, 

a hélium injektálás ideje 1,5 óra, a garázs térfogata 50 m3. 

A mérések mellett a vizsgált eset CFD szimulációját is elvégezték, és a CFD szimulációk eredményét a mérési 

eredményekkel validálták. Az összehasonlítás eredményei azt igazolták, hogy a megfelelően megválasztott, a 

már korábbi fejezetben bemutatott CFD ajánlott gyakorlatot követve, a CFD eredmények megfelelő 

pontossággal leírják a hidrogén zárt térben való terjedését és diszperzióját. 

5  Hidrogén bekeveréses vizsgálatok 

5.1 A vizsgált esetek geometriai jellemzői 

A hidrogén bekeverését egy vezetéken áramló metánba kétféle bekeverési mód esetén vizsgáltam: 

a. A hidrogén adagolása a vízszintes vezeték tetején csatlakoztatott hidrogén vezetéken keresztül 

(felső adagolás). 

b. A hidrogén adagolása a vezeték alsó részén csatlakoztatott hidrogén vezetéken keresztül (alsó 

adagolás). 

A metán vezeték átmérője: D = 0,25 m, a hidrogén adagoló vezeték átmérője D = 0,05 m. A CFD vizsgálatok 

ajánlott gyakorlata szerint a bekeverési pont előtt mindkét vezeték esetén felvettem egy 10D hosszúságú 

bevezető szakaszt, hogy a CFD szimulációk során a belépési tartományok esetén fellépő numerikus zavar 

hatását kiküszöböljük. Ezután megvizsgáltam, hogy a bekeverési pont után milyen hosszúságú vezeték 

szakaszt célszerű elemezni. Az ellenőrző számítások azt mutatták, hogy a bekeverési pont után kb. 15 m 

hosszúságú vezeték szakaszon már állandósulnak a vizsgált paraméterek. A CFD szimulációk során a fluidum 

kilépési felületek ugyancsak megfigyelhető egy ún. numerikus szóródás, ezért a gyakorlatnak megfelelően a 

vezeték hosszát további 7,5 m-rel megnöveltem, s így a vizsgált vezeték szakasz teljes hossza 25,0 m-re lett 

felvéve. 

A 6. ábra és a 7. ábra a kétféle bekeverési mód geometriai modelljét ábrázolja. Az ábrákon a fluidum be- és 

kilépési pontokat nyilak jelölik. 
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6. ábra A felső adagolású bekeverés geometriai modellje 

 

7. ábra Az alsó adagolású hidrogén bekeverés geometriai 
modellje 

 

A teljes modellen végzett ellenőrző szimulációk azt mutatták, hogy ezekben az esetekben nem lehet 

kihasználni a vizsgált geometria szimmetrikusságát, ezért a szimulációkat a teljes 3D modellen kellett végezni. 

Grid függetlenségi vizsgálatok alapján meghatároztam a szükséges cellaszámot és a 3D modell cellákra 

osztását. Ezekben az esetekben azonban a geometriai modell hexaéderekre osztása nem volt lehetséges, ezért 

itt tetraéder alapú gridelést kellett választani. A grid függetlenségi vizsgálatok eredményéül kapott cella 

struktúrákat mutatja be a 8. ábra és a 9. ábra. A végső cellaszám mindkét adagolás esetén 3 163 526 db. A 

szükséges nagy cellaszám miatt egy-egy szimulációs futtatás időigénye jelentősen megnőtt. A szimulációk 

futási ideje esetektől függően, 4-9 óra között változott. 

 

8. ábra A felső adagolású bekeverés cella struktúrája 

 

9. ábra Az alsó adagolású bekeverés cella struktúrája 

 

5.2 Felső bekeveréses vizsgálatok 

Ebben az alfejezetben a felső adagolású hidrogén bekeverés vizsgálati eredményeit mutatom be. Az 

állandósult állapotú szimulációkat izotermikus körülmények között végeztem, vagyis a metán és a hidrogén 

hőmérséklete megegyezett. A metán áramlási sebessége 1 m/s, a hidrogéné pedig 2,964 m/s, a 10 tf% 

eléréséhez szükséges értékű. 

A szimulációkat 1, 16, 40 és 60 bar nyomások, valamint 0 és -20 °C hőmérsékletek estén futtattam. A felső 

bekeveréses vizsgálatokat szűkebb nyomás és hőmérséklet tartományon végeztem, mint az alsó 
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bekeverésűeket, mivel a szimulációs eredmények azt mutatták, hogy a hidrogén elkeveredése nem megfelelő 

ebben az adagolási pozícióban. 

A nem megfelelő gázkeveredést szemléltetem a 10. ábra és a 11. ábra segítségével. Az ábrák a 16 bar nyomású 

és -20 °C hőmérsékletű esethez tartoznak. 

A 10. ábra a CFD eredmények ábrázolása során gyakran alkalmazott színezett kontúr diagramon mutatja be a 

szimuláció eredményeként kapott hidrogén koncentráció eloszlását a cső tengelyére illeszkedő függőleges 

síkban. A jobb láthatóság miatt csak a hidrogén beadagolás környéki csőszakaszt jelenítettem meg az ábrán. 

Látható, ahogy a hidrogén sugarat a metán áramlása és a sűrűségkülönbség a cső felső alkotója közelébe tereli. 

A vezeték szakasz alsóbb részeiben a hidrogén koncentrációja nullának látszik. Ez azonban csak a 

szükségszerűen alkalmazott hidrogén koncentráció tartomány miatt látszik így. (A metán beadagolási ponton 

a hidrogén koncentrációja zéró, a hidrogén beadagolási pontban viszont 1.) Az ábrázolandó hidrogén 

koncentráció tartomány módosításával, pl. 0 – 0,4 közötti tartományt választva, a 11. ábra által bemutatott 

eloszlást kapjuk. Ez az ábra az ábrázolt tartományon kívül eső területeket egységesen egy színnel jelzi. Látható, 

hogy a szűkebb ábrázolt koncentráció tartomány sem módosított jelentősen a kapott képen. Továbbra is az 

látható, hogy a vezeték alsó ¾-ébe nem jut el jelentősebb mennyiségű hidrogén, vagyis a keveredés nem 

megfelelő mértékű a felső beadagolás esetén. 

A hidrogén koncentráció vezeték menti változása a kontúr diagramoknál jobban számszerűsíthető a vezeték 

mentén felvett vonalaknál (ebben az esetben egyenes) érvényes koncentráció értékek derékszögű koordináta 

rendszerben történő ábrázolásával. 

Így mutatom be a 11. ábra és a 12. ábra segítségével a 63 bar nyomáshoz tartozó szimulációs eredményeket. 

A többi nyomás és hőmérséklethez tartozó eredmények esetén hasonló eredményeket kaptam. Az ábrák 

függőleges tengelyén a hidrogén térfogat %-át tüntettem fel, mégpedig a vezeték hossztengelyével 

párhozamos négy különböző pozíciójú egyenes mentén. A felvett egyenesek: felső – a vezeték legmagasabb 

helyzetű alkotója; középső – a vezeték tengelyvonalával esik egybe; alsó - a vezeték legalacsonyabb helyzetű 

alkotója; bal-közép, illetve jobb-közép – a vezeték középvonalával egy magasságban, annak két oldalán a 

vezeték belső felületén felvett alkotók. A vízszintes tengelyen a vezeték végpontjától mért távolságot 

tüntettem fel. Az alsó, illetve középső egyenesek kivételével mindegyik egyenes a cső teljes hosszán végig 

vonul. Az alsó és középső egyeneseket viszont csak a bekeverési pontig húztam, hogy ne legyen túl széles az 

ábrázolandó hidrogén koncentráció tartomány. (Az alsó bekeverési pontban, illetve felette a hidrogén 

koncentráció értékek 100% körüliek a koncentrált hidrogén bekeverés miatt.) 
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10. ábra A hidrogén koncentrációja a beadagolási pont 
közelében, felső adagolás, p = 16 bar, T = -20 °C 

 

11. ábra A hidrogén koncentrációja (módosított koncentráció 
tartomány) a beadagolási pont közelében, felső adagolás, p = 

16 bar, T = -20 °C 

 

12. ábra A hidrogén koncentráció eloszlása a vezeték mentén, 
felső bekeverés, nyomás 63 bar, hőmérséklet -20 °C) 

 

13. ábra A hidrogén koncentráció eloszlása a vezeték mentén, 
felső bekeverés, nyomás 63 bar, hőmérséklet 0 °C) 

 

Az eredmények minden esetben azt mutatták, hogy a vezeték felső alkotója mentén a hidrogén koncentrációja, 

bár a vezeték vége felé fokozatosan csökken, 10 %-os célkoncentrációnál lényegesen magasabb, értéke a 

vizsgált vezetékszakasz végénél 20 és 30 % közötti. A vezeték középvonalában a koncentráció értékek a 

vezeték vége felé növekednek, de egy-két paraméter kombináció esetének kivételével a célkoncentráció alatt 

maradnak. A vezeték alsó részén a hidrogén koncentráció nagyon alacsony marad. 

Mivel a felső bekeverés esetén a hidrogén keveredése nem megfelelő, a továbbiakban nem vizsgáltam ezt az 

esetet. Nem javaslom a hidrogén bekeverésnek ezt a módját! 

5.3 Alsó bekeveréses vizsgálatok, metán áramlási sebessége: 0,5 m/s 

5.3.1 Nem-izotermikus, metán hőmérséklet: 5 °C 

Ebben az alfejezetben az 5 °C hőmérsékletű metánba történő, különböző hőmérsékletű hidrogén 

beadagolásának hatását mutatom be különböző vezeték nyomások esetén. A metán áramlási sebessége 0,5 

m/s, a hidrogéné pedig a 10 tf% eléréséhez szükséges értékű. A vizsgált hidrogén beadagolási hőmérsékletek: 

-20, 0, 20 és 50 °C. A vizsgált nyomások: 1, 16, 40, 63, 100 és 160 bar. 

A 14. ábra kontúr diagramja a 63 bar nyomáshoz és -20 °C hidrogén hőmérséklethez tartozó eredményt 

szemlélteti. A jobb láthatóság miatt csak a hidrogén beadagolás környéki csőszakasz van megjelenítve az 

ábrán. Az ábrán látható, ahogy a hidrogén sugár gyorsan eloszlik az áramló metánban. Az ábrán a 

beadagolástól kis távolságban már teljesen homogénnek tűnik a gázáram. Az ábrázolandó hidrogén 
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koncentráció tartomány módosítva, pl. 0 – 0,1 közötti tartományra, akkor a 15. ábra mutatta eloszlást kapunk. 

Látható, hogy a bemutatott vezetékszakaszon változik a hidrogén koncentráció. 

 

14. ábra ábra A hidrogén koncentrációja a beadagolási pont 
közelében, alsó adagolás, metán sebesség 0,5 m/s, metán 

hőmérséklet 5 °C, nyomás 63 bar, hidrogén hőmérséklet -20 °C 

 

15. ábra A hidrogén koncentrációja (módosított koncentráció 
tartomány) a beadagolási pont közelében, alsó adagolás, metán 

sebesség 0,5 m/s, metán hőmérséklet 5 °C, nyomás 63 bar, 
hidrogén hőmérséklet -20 °C 

Az összes szimulációs estben jellegében hasonló kontúr diagramokat kaptunk, ezért azok bemutatásától a 

továbbiakban eltekintünk. 

 

16. ábra A hidrogén koncentráció eloszlása a vezeték mentén, 
alsó bekeverés, metán sebesség 0,5 m/s, metán hőmérséklet 

5 °C, nyomás 63 bar, hidrogén hőmérséklet -20 °C 

 

17. ábra A hidrogén koncentráció eloszlása a vezeték mentén, 
alsó bekeverés, metán sebesség 0,5 m/s, metán hőmérséklet 

5 °C, nyomás 63 bar, hidrogén hőmérséklet 50 °C 

A 16. ábra és 17. ábra a 63 bar nyomású szimulációs eredményekből szemléltet két kiragadott esetet. 

Az ábrákon jól látszik a gáz kilépési pont közelében (0 a vezeték végpontjától mért távolság) fellépő numerikus 

szóródás, ezért az utolsó 1-2 méteres vezetékszakaszt figyelmen kívül szokták hagyni az értékeléseknél. 

Megvizsgálva a vizsgált esetekhez tartozó diagramokat megállapítottuk, hogy az azonos nyomáshoz tartozó, 

de különböző hidrogén betáplálási hőmérsékletű, azonos helyzetű vonal mentén tapasztalt hidrogén 

koncentráció értékek lefutása a vezeték mentén nagyon hasonló. A betáplálási pont környezetében a hidrogén 

koncentráció, különösen az oldalsó alkotók mentén a bekeverési koncentrációnál vagy célkoncentrációnál (10 

tf% hidrogén) lényegesen nagyobb, de a 25 %-ot csak a -20 °C bekeverési hőmérséklet esetén éri el. A 

bekeverési ponttól mintegy 10 m távolságra a koncentrációk stabilizálódnak.  

A felső alkotó mentén a hidrogén koncentráció a cél koncentrációnál magasabb értéken stabilizálódik. Minél 

alacsonyabb a hőmérséklet, annál nagyobb az eltérés. A nyomás növekedés hatására, mintegy 100 bar-ig nő 

az eltérés. A stabilizálódott maximális hidrogén koncentráció 15 %, melyet 100 bar nyomás felett és -20 °C 

hőmérsékleten ért el a gázkeverék. 

Az oldalsó és középvonalak mentén a hidrogén koncentráció 0 °C-on a nyomástól függetlenül a 

célkoncentrációval megegyezik, -20 °C-on 1-2 %-kal magasabb, mint a célkoncentráció, 0 °C-nál nagyobb 

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25

H
id

ro
gé

n
 t

é
rf

. %

A vezeték végpontjától mért távolság, m

A hidrogén eloszlása a vezeték mentén

Felső Közép Alsó Bal-közép Jobb-közép

Nem izotermikus
Alsó bekeverés
Metán hőmérséklete: 5 oC
Hidrogén hőmérséklete: -20 oC
Vezeték nyomás: 63 bar
Metán áramlási sebessége: 0,5 m/s
A beadagolt hidrogén mennyisége: 10 térf. %

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25

H
id

ro
gé

n
 t

é
rf

. %

A vezeték végpontjától mért távolság, m

A hidrogén eloszlása a vezeték mentén

Felső Közép Alsó Bal-közép Jobb-közép

Nem izotermikus
Alsó bekeverés
Metán hőmérséklete: 5 oC
Hidrogén hőmérséklete: 50 oC
Vezeték nyomás: 63 bar
Metán áramlási sebessége: 0,5 m/s
A beadagolt hidrogén mennyisége: 10 térf. %



 
 
 

Turzó Z.: Földgáz és hidrogén keveredésének vizsgálata CFD szimuláció segítségével 
Fókuszban a hazai felszín alatti természeti erőforrások - nyersanyagok, energia és technológiák nexusa, ISBN 978-963-358-277-0, oldal: 178-194. 

 

189 

 

hőmérsékleteken pedig némileg kisebb. A hőmérséklet emelkedésével a különbség nő. A legnagyobb eltérést 

az 50 °C-os szimulációknál tapasztaltunk. 

Az alsó alkotó mentén a célkoncentrációnál alacsonyabb hidrogén koncentráció alakult ki minden esetben. Az 

eltérés mind a hőmérséklet, mind a nyomás növekedésével nő, a hőmérséklet hatása némileg nagyobb. A 

legnagyobb eltérés 5 %. 

5.3.2 Nem-izotermikus, metán hőmérséklet: 10 °C 

Ebben az alfejezetben a 10 °C hőmérsékletű metánba történő, különböző hőmérsékletű hidrogén 

beadagolásának hatását mutatom be különböző vezeték nyomások esetén. A metán áramlási sebessége 0,5 

m/s, a hidrogéné pedig a 10 tf% eléréséhez szükséges értékű. A vizsgált hidrogén beadagolási hőmérsékletek: 

-20, 0, +20 és 50 °C. A vizsgált nyomások: 1, 16, 40, 63, 100 és 160 bar. 

Kontúr diagramokat itt nem közlök, mivel az 5 °C-os vizsgálatokhoz képest vizuálisan alig különböztethetőek 

meg ezekben az esetekben. 

 

18. ábra A hidrogén koncentráció eloszlása a vezeték mentén, 
alsó bekeverés, metán sebesség 0,5 m/s, metán hőmérséklet 

10 °C, nyomás 63 bar, hidrogén hőmérséklet -20 °C 

 

19. ábra A hidrogén koncentráció eloszlása a vezeték mentén, 
alsó bekeverés, metán sebesség 0,5 m/s, metán hőmérséklet 

10 °C, nyomás 63 bar, hidrogén hőmérséklet 50 °C 

 

 

20. ábra A számított koncentrációk eltérése a 10 és 5 °C metán 
hőmérsékletű esetek között, metán áramlási sebesség 0,5 m/s, 

nyomás 63 bar, hidrogén hőmérséklet -20 °C 

 

21. ábra A számított koncentrációk eltérése a 10 és 5 °C metán 
hőmérsékletű esetek között, metán áramlási sebesség 0,5 m/s, 

nyomás 63 bar, hidrogén hőmérséklet 50 °C 

 

A 18. ábra és 19. ábra ábrák a 63 bar nyomású szimulációs eredményeket szemléltetik.  
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Elemezve a szimulációs eredmények alapján készített diagramokat, és összevetve az 5 °C-os metán 

beadagolási esetek diagramjaival, megállapítottam hogy a két metán beadagolási hőmérséklethez tartozó 

diagramok nagyon hasonlóak az azonos nyomások és hidrogén beadagolási hőmérsékletek esetén. 

Ellenőrzésképpen numerikusan is összehasonlítottam a két diagram sor adatait. Az összehasonlítás alapján 

megállapítottam, hogy a diagramok bár hasonlóak, de az egész vezetékhossz mentén eltérnek egymástól. A 20. 

ábra, valamint 21. ábra diagramjai a 63 bar nyomás estén mutatják be a -20 és +50 °C hidrogén beadagolási 

hőmérséklet esetén számított hidrogén koncentráció különbségeket. A különbség képzésénél az 5 °C-os metán 

hőmérséklethez tartozó értékből vontam ki a 10 °C-hoz tartozó értékeket. A diagramok alapján látható, hogy 

az eltérések 0,5 tf% alattiak, szinte az egész vezeték mentén. Kivételt csak az alsó vezeték alkotója esetén 

találtunk, de ott is csak a beadagolás közvetlen közelében. Az eltérés ebben az esetben is kisebb, mint 2 tf%. 

Mivel a szimulációs eredmények eltérése nagyon kicsi, az 5 °C-os metán hőmérséklet esetén tett 

megállapítások a 10 °C-hoz tartozó szimulációs eredmények esetén is fennállnak, ezért azokat itt nem 

ismétlem meg. 

A két szimulációs sorozat eredményei közötti hasonlóság egyébként várható volt, hiszen a két eset közötti 

metán hőmérséklet különbség csak 5 °C. Mivel a hidrogén csak 10 tf%-ot tesz ki, annak hőmérséklete csak kis 

mértékben módosítja a vezeték mentén az átlag hőmérsékletet, és ez a hőmérsékletváltozás mindkét metán 

hőmérséklet esetén hasonló nagyságú volt. 

5.4 Alsó bekeveréses vizsgálatok, metán áramlási sebessége: 1,0 m/s 

5.4.1 Nem-izotermikus, metán hőmérséklet: 5 °C 

Ebben az alfejezetben az 5 °C hőmérsékletű metánba történő, különböző hőmérsékletű hidrogén 

beadagolásának hatását mutatom be különböző vezeték nyomások esetén. A metán áramlási sebessége 1,0 

m/s, a hidrogéné pedig a 10 tf% eléréséhez szükséges értékű. A vizsgált hidrogén beadagolási hőmérsékletek: 

-20, 20 és 50 °C. A vizsgált nyomások: 2, 63 és 160 bar. 

A nyomás és hőmérséklet értékeken az előző futtatások tapasztalatai alapján szűkítettem, a szimulációk nagy 

időigénye miatt. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a jelenségek megfelelő leírására elegendő a szélső értékek 

vizsgálata egy közbenső értékkel. 

A 22. ábra és a 23. ábra a bekeverési ponthoz közeli vezetékszakaszon, a vezeték középvonalára illeszkedő 

függőleges síkon mutatja a hidrogén koncentráció eloszlását, két különböző koncentráció tartomány 

ábrázolásával. Összehasonlítva ezeket az ábrákat a 0,5 m/s-os metán áramlási sebességnél kapottakkal 

megállapíthatjuk, hogy a nagyobb áramlási sebességek következtében a hidrogén gázsugár laposabb és 

elnyújtottabb lett, és a hidrogén a nagyobb turbulencia miatt gyorsabban elkeveredik a metánban. (Szélesebb 

koncentráció tartomány esetén is látható lett a koncentráció különbség a beadagolás közelében.) 

A 24. ábra és 25. ábra a 63 bar nyomású szimulációs eredményeket szemléltetik.  
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22. ábra A hidrogén koncentrációja a beadagolási pont 
közelében, alsó adagolás, metán sebesség 1,0 m/s, metán 

hőmérséklet 5 °C, nyomás 63 bar, hidrogén hőmérséklet -20 °C 

 

23. ábra A hidrogén koncentrációja a beadagolási pont 
közelében (módosított koncentráció tart.), alsó adagolás, 

metán sebesség 1,0 m/s, metán hőmérséklet 5 °C, nyomás 63 
bar, hidrogén hőmérséklet -20 °C 

 

24. ábra A hidrogén koncentráció eloszlása a vezeték mentén, 
alsó bekeverés, metán sebesség 1,0 m/s, metán hőmérséklet 

5 °C, nyomás 63 bar, hidrogén hőmérséklet -20 °C 

 

25. ábra A hidrogén koncentráció eloszlása a vezeték mentén, 
alsó bekeverés, metán sebesség 1,0 m/s, metán hőmérséklet 

5 °C, nyomás 63 bar, hidrogén hőmérséklet 50 °C 

Elemezve a diagramokat látható, hogy a nagyobb metán áramlási sebességnek köszönhetően a beadagolás 

közelében nagyon nagy és hullámzó koncentráció különbségek alakulnak ki. Amíg a 0,5 m/s-os metán 

sebességek diagramjainál az oldalsó középvonalak mentén szinte azonos volt a koncentráció, ezekben az 

esetekben ezek eltérnek egymástól. Ennek az oka a lényegesen nagyobb örvények kialakulása a bekeverési 

pont után. A nagyobb örvények gyorsabb keveredést biztosítanak. Ezt mutatják a diagramok is, hiszen a 

bekeverési pont után mintegy 10-12 m-rel a hidrogén koncentrációk a vezeték teljes keresztmetszetén a 

célkoncentráció értékének közelében vannak. A különbségek nagysága a nyomás növekedésével csökken, a 

metán és hidrogén hőmérséklet különbségének növekedésével nő. A legnagyobb koncentráció különbség nem 

éri el a 1 tf%-ot. 

5.4.2 Nem-izotermikus, metán hőmérséklet: 10 °C 

Ebben az alfejezetben a 10 °C hőmérsékletű metánba történő, különböző hőmérsékletű hidrogén 

beadagolásának hatását szemléltetem különböző vezeték nyomások esetén. A metán áramlási sebessége 1,0 

m/s, a hidrogéné pedig a 10 tf% eléréséhez szükséges értékű. A vizsgált hidrogén beadagolási hőmérsékletek: 

-20, 20 és 50 °C. A vizsgált nyomások: 2, 63 és 160 bar. 

Kontúr diagramokat itt nem közlök mivel az 5 °C-os vizsgálatokhoz képest vizuálisan alig különböztethetőek 

meg ezekben az esetekben. 

A 26. ábra és 27. ábra a 63 bar nyomású szimulációs eredményeket szemléltetik.  

Elemezve az eredményeket, és összevetve az 5 °C-os metán beadagolási esetek diagramjaival 

megállapíthatjuk, a két metán beadagolási hőmérséklethez tartozó diagramok ezekben az esetekben is nagyon 

hasonlóak az azonos nyomású és hidrogén beadagolási hőmérsékletek esetén. 
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26. ábra A hidrogén koncentráció eloszlása a vezeték mentén, 
alsó bekeverés, metán sebesség 1,0 m/s, metán hőmérséklet 

10 °C, nyomás 63 bar, hidrogén hőmérséklet -20 °C 

 

27. ábra A hidrogén koncentráció eloszlása a vezeték mentén, 
alsó bekeverés, metán sebesség 1,0 m/s, metán hőmérséklet 

10 °C, nyomás 63 bar, hidrogén hőmérséklet 50 °C 

 

28. ábra A számított koncentrációk eltérése a 10 és 5 °C metán 
hőmérsékletű esetek között, metán sebesség 1,0 m/s, nyomás 

63 bar, hidrogén hőmérséklet -20 °C 

 

29. ábra A számított koncentrációk eltérése a 10 és 5 °C metán 
hőmérsékletű esetek között, metán sebesség 1,0 m/s, nyomás 

63 bar, hidrogén hőmérséklet 50 °C 

 

Ellenőrzésképpen numerikusan ezekben az esetekben is összehasonlítottam a két diagram sor adatait. Az 

összehasonlítás alapján megállapítottam, hogy a diagramok bár hasonlóak, de az egész vezetékhossz mentén 

eltérnek egymástól. A 28. ábra és 29. ábra diagramjai a 63 bar nyomás estén mutatja be a -20 és 50 °C hidrogén 

beadagolási hőmérséklet esetén számított hidrogén koncentráció különbségeket. A különbség képzésénél az 

5 °C-os metán hőmérséklethez tartozó értékből vontuk ki a 10 °C-hoz tartozó értékeket. A diagramok alapján 

látható, hogy az eltérések 0,5 tf% alattiak szinte az egész vezeték mentén. Kivétel csak néhány rövid szakaszon 

található. A maximális különbség 1,6 %. 

Mivel a szimulációs eredmények eltérése nagyon kicsi, az 5 °C-os metán hőmérséklet esetén tett 

megállapítások a 10 °C-hoz tartozó szimulációs eredmények esetén is fennállnak, ezért azokat itt nem 

ismétlem meg. 

5.5 Izotermikus vizsgálatok 

Ebben az alfejezetben az izotermikus, amikor is a metán és a hidrogén hőmérséklete megegyezik, szimulációs 

eredményeket mutatom be. Mivel a korábbi vizsgálatok azt mutatták, hogy a 0,5 m/s-os metán áramlási 

sebesség esetén nem túl hatékony az elkeveredési folyamat ezért az izotermikus eseteket már csak az 1,0 m/s-

os metán sebességgel végeztem el. A hidrogén áramlási sebessége a 10 tf%-os koncentráció eléréséhez 

szükséges nagyágúra lett felvéve. A vizsgált nyomások: 1, 2, 16, 40, 63, 100 és 160 bar; a vizsgált 

hőmérsékletek: -20, 0, 20 és 50 °C. 
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A szimulációk során kapott kontúr diagramok nagyon hasonlók az 1,0 m/s-os metán hőmérséklet esetén a 

nem-izotermikus eseteknél már bemutatottakkal, ezért azokat itt most nem közlöm. A 30. ábra és 31. ábra 

diagramja a 63 bar nyomáshoz tartozó eredményeket szemléltetik.  

 

30. ábra A hidrogén koncentráció eloszlása a vezeték mentén, 
alsó bekeverés, izotermikus, metán sebesség 1,0 m/s, nyomás 

63 bar, hőmérséklet -20 °C 

 

31. ábra A hidrogén koncentráció eloszlása a vezeték mentén, 
alsó bekeverés, izotermikus, metán sebesség 1,0 m/s, nyomás 

63 bar, hőmérséklet 50 °C 

 

A diagramok jellegükben nagyon hasonlóak a nem izotermikus esetek 1,0 m/s metán áramlási sebességek 

esetén kapottakhoz, vagyis a bekeverési pont utáni gyors hullámzó koncentráció változás a teljes vezeték 

keresztmetszeten, majd a koncentráció eloszlás gyors homogenizálódása, a nem-izotermikus esetekhez képes 

rövidebb vezeték szakaszon (7,5 – 10,0 m). Az eltérés a célkoncentrációtól a 16 bar-os eseteket kivéve 0,5 % 

alatti a vezeték végénél. A 16 bar-os esetnél sem haladja meg az eltérés az 1 %-ot. Az eltérés a nyomás 

növekedésével némileg csökkent, de a stabilizálódás kicsit hosszabb szakaszon következett be. A hőmérséklet 

növekedés hatására némileg nő az eltérés. 

6 A CFD vizsgálatok eredményeinek összefoglalása  

A tartályos CFD vizsgálatok során nem volt kimutatható koncentráció változás a statikus, homogén metán-

hidrogén gázkeverék esetén egyik vizsgált nyomás, hőmérséklet és koncentráció kombináció esetén sem. 

A nem-homogén (t=0 időpillanatban elkülönülő) metán-hidrogén gázkeverékek tartályos vizsgálata azt 

mutatta, hogy a tartályban lévő koncentráció különbség a diffúzió következtében fokozatosan kiegyenlítődik, 

és végül homogén gázelegy alakul ki a tartályban. A kiegyenlítődéshez szükséges időt a nyomás, a hőmérséklet, 

a koncentráció-különbség és a tartály térfogata is befolyásolja. A nyomás növekedése, a koncentráció 

különbség növekedés és a tartály térfogatának növekedése növeli, a hőmérséklet növekedése csökkenti a 

kiegyenlítődéshez szükséges időt. 

A hidrogén metán gázáramába való betáplálásának ún. felső beadagolási módja esetén a metán és hidrogén 

nem keveredik el megfelelően. A vezeték felső harmadában a hidrogén koncentrációja a bekeverési 

célkoncentrációnál lényegesen nagyobb, a vezeték alsó harmadában annál lényegesen kisebb marad. Ezért a 

felső beadagolású hidrogén vezetékbe való bekeverési módot nem javasoljuk.  

Az alsó bekeverési mód esetén a gázkeveredés a 0,5 m/s metán sebesség mellett bár lényegesen jobb, mint a 

felső bekeverésnél tapasztalt, mégsem kielégítő. A vezeték felső és alsó részén a célkoncentrációtól 

számottevően eltér a keverék összetétele. 

Alsó bekeverési mód esetén, ha a metán sebessége 1 m/s, a gázkeveredés megfelelő, a célkoncentrációtól való 

eltérés, a vezeték teljes keresztmetszete mentén, a bekeverési pontól mintegy 7,5 – 12,0 m távolságra már 
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nem számottevő. Az eltérés nagyságát főként a nyomás, a hőmérséklet csak kis mértékben befolyásolja. Az 

eltérés a nyomás növekedésével némileg csökken, a hőmérséklet növekedés hatására némileg nő. 

Bár a CFD számításokat széles körben alkalmazzák mind ipari, mind tudományos körökben és a szimulációs 

eredmények általában jól közelítik a tényleges fizikai folyamatokat, a kapott szimulációs eredményeket csak 

akkor lehet fenntartások nélkül elfogadni amennyiben az eredmények mérésekkel történő ellenőrzése is 

megtörtént. 
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