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Rövid kivonat

A nagyvárosi szennyvíztisztító telepeken jellemzően tápanyag-eltávolításra alkalmas eleveniszapos
rendszer került kialakításra, sokszor a nitrogén eltávolítása elődenitrifikációs reaktorkialakítással
történik. Az előrecsatolt denitrifikációt biztosító anoxikus medence hatékony működésének
alapfeltétele a medence közel ideális - egyenlő mértékű - átkeverése. Áramlási holtterek kialakulása a
medence meglévő térfogatának nem teljes kihasználásához vezet rontva ezzel a denitrifikáció
hatásfokát. Az áramlási holtterek elkerülése, a medencetérfogat egyenletes kihasználása, valamint a
keverés energiaigényének egyidejű csökkentésével, a medence geometriájának és keverési
rendszerének szoros összhangba helyezésével érhető el. Ehhez medencében kialakuló áramlási
viszonyok (sebességeloszlás, turbulencia eloszlás, áramvonalak) részletes ismeretére van szükség.

A dolgozatban bemutatjuk egy nagyvárosi szennyvíztisztító telep anoxikus medencéinek
részletgazdag áramlástani feltárásának előzetes eredményeit. A feltárás alapját helyszíni mérések és
numerikus áramlástani modellezés képezte. A vizsgálatok eredménye közvetlen felhasználást nyer a
medence soron következő felújításánál.

Bevezetés

A szennyvíztisztítás során kiemelt fontosságú a tápanyag-eltávolítás, melynek egyik pontja a
nitrogén-eltávolítás. A kommunális szennyvíztisztításban biológiai nitrifikációs és denitrifikációs
folyamatok révén lehet a nitrogén-eltávolítást megvalósítani:

Nitrifikáció

Denitrifikáció

A folyamatok megvalósításához biztosítani kell az eltávolítást végző mikroorganizmusok megfelelő
környezetét. A nitrifikációhoz oldott oxigén jelenléte (levegőztetés) szükséges, hogy az érkező
ammónium ion nitritté, majd nitráttá alakuljon át. A denitrifikáció azonban már oldott oxigén
jelenlétében nem megy végbe, oxigén csak vegyületben kötött formában (nitrátban) van jelen
(anoxikus környezet). Technológiától és konstrukciótól függően lehet szakaszos vagy folyamatos
anoxikus állapotot fent tartani (pl. SBR technológia szakaszos üzemű, ahol a folyamatok egy térben,
de időben elválasztva játszódnak le). A folyamat másik alap feltétele, hogy rendelkezésre álljon kellő
mennyiségű szerves szén a denitrifikációt végző mikroorganizmusoknak.

Elődenitrifikáció esetén a befolyó szennyvíz hasznosítható szerves szén forrása hasznosul, míg
utódenitrifikáció során hozzá kell adagolni a szükséges szerves szén mennyiségét, hogy lejátszódjon a
folyamat (Kárpáti, 2011.). A denitrifikáció sebessége függ a hőmérséklettől és a bejuttatott szerves
szén mennyiségétől is. Az elődenitrifikaciós medencébe a nyers szennyvíz és a recirkuláltatott iszap
összekeverve érkezik, ami biztosítja a lejátszódó reakciók végbemenetelét. A nem megfelelő
medence kialakítás és bevezetések (előülepített szennyvíz, recirkuláltatott iszap, nitrát recirkuláció)
keveredési problémákat, hidraulikai rövidzárlatokat okozhatnak, így csökkenhet a denitrifikáció
hatékonysága. A cél, hogy a medence teljes térfogatában az eleveniszap koncentrációja 10%-on belül
változzon. Az eltávolított nitrogén mennyiségének hatékonyságát befolyásolják a következő kulcs
fontosságú paraméterek Randall et al. (1992., idézve Metcal & Eddy, 2013.) szerint: (1) a tartózkodási



idő az anoxikus zónában, (2) az eleveniszap szerves szárazanyag-tartalma (MLVSS – mixed liquor
volatile suspended solids), (3) a belső nitrát recirkuláció és a recirkuláltatott eleveniszap mennyisége,
(4) a befolyó szennyvíz BOI5 (öt napos biokémiai oxigénigény) vagy biodegradálható KOI (bCOD)
koncentrációja, (5) a könnyen biodegradálható KOI (rbCOD), és (6) a hőmérséklet.

A fent említett okokból kifolyólag szükséges alkalmazni mechanikai keverőket, de megbízhatóságuk
és cserélhetőségük egyszerű, gyorsnak és olcsónak kell lennie, mert az anoxikus medence érzékeny a
keverő hatásokra és ezáltal a hosszabb ideig való hiányukra is.

Az anoxikus medencében sokszor konstrukciós / gépészeti hibák miatt mégis oldott oxigén jelenléte
tapasztalható, melyet tervezési szakaszban ki kell zárni, már üzemelő műtárgyak esetében
minimálisra kell csökkenteni, továbbá az alkalmazott keverést úgy kell megtervezni, hogy a vízfelszín
közelében ne alakuljon ki turbulens vízmozgás, amely oldott oxigént keverhetne be a víztérbe.

Jellegzetes tulajdonságok keverők használata esetén:

- eleveniszapos technológia; iszap koncentráció: 2 – 5 g/l

- dinamikai viszkozitás 3–20 kg/ms

- oldott oxigén ~ 0 mg/l

Metcal & Eddy (2013.) szerint az anoxikus zónában elhelyezett mechanikai keverők általános
teljesítmény követelménye 8-13 kW/103 m3 tartomány.

A keverők méretezésére és medencébe illesztésére jó ajánlást nyújt a Xylem csoport kiadványa
(2012.). A tervezés során figyelembe kell venni a fentieken túl a medencébe érkező iszap szerkezetet
is, mekkora iszap pelyheket/szemcséket kell lebegésben tartani úgy, hogy kiülepedés még erősen
változó befolyó terhelésnél se történjen meg. Amennyiben a műtárgyban áramlási holttér alakul ki,
ott kiülepedés várható, mely területen egy idő után nem anoxikus, hanem anaerob környezet lesz
(oxigén sem oldott sem kötött formában nincs jelen) a szennyvíz állapotának megváltozásával. A
holtterek kialakulásával a tervezett tartózkodási idő helyett lokális eltérések lesznek időben, így a
denitrifikációs hatásfok a vártnál jóval alacsonyabb lesz.

A dolgozat célja bemutatni egy nagyvárosi anoxikus medence áramlási sajátosságait in situ mérési
kampány tükrében és felhívni a figyelmet e medencék kialakításának bizonytalanságaira.

Anyag és módszer

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep (ÉP-SZVTT) 200 000 m3/d kapacitású (1 333 333 LE), a
kapcsolódó vízgyűjtő területén kb. 600 000 fő szennyvizét tisztítja meg. A szennyvíztisztító telepen
két vízvonalon (A- és B-vonal) keresztül eleveniszapos tisztítás valósul meg tápanyag-eltávolítással, az
iszapkezelés anaerob iszapstabilizációval valósul meg. Az A-vonal 1985-ben épült négy párhuzamos
szekcióra bontott egyesített műtárgy, mely eredetileg csak a szervesanyag eltávolítására és
nitrifikációra volt képes, denitrifikációra és P-formák eltávolítására nem. A 2000-es években
átalakították az előülepítő műtárgyait anoxikus szelektor zónává, ezzel limitálva a fonalas szervezetek
előfordulását és megalapozva a dentrifikációt. A szelektor zónák összes térfogata az A-vonalon
10 500 m3, szekciónként 2624 m3. Az anoxikus és levegőztetett medencék aránya VD/VN = 0,22. A
szelektor zónába keverőket telepítettek a megfelelő átkeverés biztosítására, valamint a nitrát
recirkulációs vezeték is megépült (1. ábra). A vizsgálatokhoz az A-vonali 1. szekció került
kiválasztásra, mellyel szerzett tapasztalatok átültethetők majd a többi szekcióra is ezen a
szennyvíztisztítási vonalon.



1. ábra: Az ÉP-SZVTT két vízvonala, jelölve az A-vonali szekciókat, piros négyszöggel jelölve az A/1
szekció anoxikus szelektorát, és sárga szaggatott vonallal jelölve a vizsgált medencerészt

A vizsgált medencerész átkeverésére 1-1 keverő lett telepítve zónánként, a nitrát recirkuláció pedig a
csak erre a szekcióra jellemzően a 2. zónába vezeti vissza a levegőztető medencékből a nitrát dús
szennyvizet. A medencére jellemző továbbá, hogy felszínén sokszor alakul ki összeálló iszap réteg,
mely főleg téli időszakban nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tisztul, nyáron azonban többnyire
eltűnik. A szelektor zónában emellett cél a holtterek eltüntetése a denitrifikáció javítása érdekében
(2. ábra).



2. ábra: Jellemzően téli állapot a vizsgált anoxikus medencében

Az anoxikus medencében lejátszódó áramlási folyamatok mérése „Nortek Vector Current Meter”
típusú (Nortek AS, 2005.) mérőműszerrel történt (3. ábra).

3. ábra: Nortek Vector

A műszer akusztikus Doppler elven működik, áramlási sebesség pillanatnyi értékeit a térbeli
koordinátarendszer három irányában (x, y, z) oly módon méri, hogy adott frekvenciájú
hanghullámokat küld az adófej segítségével, majd a mérési kubatúráról (mérési pontról) visszavert
frekvenciáját méri a vevő szenzorokkal. A hangimpulzusok a vízben lévő mikrorészecskékről verődnek
vissza, melyek áramlási sebessége jól egyezik a közeg helyi áramlási sebességével.

A hagyományos Doppler-elvű mérőműszerekkel ellentétben a Vector bisztatikus műszer. Ez azt
jelenti, hogy külön részen helyezkedik el a kibocsátó és a fogadó egység. A hangkibocsátás a műszer
közepén elhelyezkedő adófej, a hangfogadása a három „csápon” elhelyezkedő vevő szenzorok
segítségével történik, lehetővé téve ezzel mindhárom sebességkomponens (x, y, z) mérését.



A műszer a mért pillanatnyi sebességadatokat előre választható finom időbeli felbontásban (16 – 64
1/s) regisztrálja, így az idősorok kiértékelése a sebesség adatok részletes statisztikai elemzésén túl a
turbulencia (örvényesség) jellemzőinek részletes tanulmányozására is lehetőséget nyújt (4. ábra). A
turbulencia jellemzőinek ismerete a medencére a jövőben megalkotott hidrodinamikai modell
turbulencia modelljének felépítésében és kalibrációjában elengedhetetlen jelentőségű.

4. ábra: Sebességkomponensek statisztikai kiértékelése (Patziger, 2007.)

A medence áramlási jellemzői 13 függély 3-3 pontjának felvételével, összesen 39 pontban lettek
mérve (5. ábra). A függélyek kiosztása lehetőség szerint megfelel a medencében lévő szennyvíz fő
áramlási vonalainak.

5. ábra: Felvett mérési függélyek (raszter pontok)

A medence hidraulikáját három fő tényező befolyásolja a geometriai alakon kívül:



- A vizsgált medence részbe érkező szennyvíz hozama, mely egy napon belül 275-600 m3/h
között változik.

- A vizsgált medencében lévő banánkeverők, melyek névleges teljesítménye (tolóereje)
egyenként 2016 N.

- A belső (nitrát) recirkulációs szivattyú átlagos szállítási hozama, mely 512,5 L/s.

A három fő tényező áramlási képre való hatásának vizsgálata a leginkább akkor eredményes, ha
ezeket el lehet különíteni egymástól. Ezért a medence finom felbontású áramlásmérése három
terhelési esetre csoportosult: (i) nitrát recirkuláció kikapcsolásával, de keverők működtetésével, a (ii)
a keverők leállításával, de a nitrát recirkuláció hozamával, valamint (iii) teljes üzem vizsgálata
(keverők és nitrát recirkuláció működésével).

Ahhoz, hogy átfogó képet lehessen alkotni a medencében kialakuló hidraulikai jellemzőkről, a mért
eredményekre támaszkodva egy numerikus hidrodinamikai modell építhető fel, mellyel a műtárgy
geometriája, keverők elhelyezése, nitrát recirkuláció elhelyezése az anoxikus medencében lévő
szennyvíz teljes átkeverését biztosítja. A numerikus hidrodinamikai modellezéshez a környezetet az
ANSYS Fluent szoftver adja, mellyel lehetőség nyílik két- illetve három dimenziójú áramlási képek
vizsgálatára is. A szoftver használatának célja a vizsgált anoxikus medence hidraulikájának javítása a
keverők pozíciójának, tolóerejének, a nitrát recirkulációs vezeték elhelyezésének és – szükség esetén
– terelőfalak beépítésének segítségével. A dolgozat két dimenzióban (2D) vizsgálja a medencében
kialakuló áramlási viszonyokat a mért adatokkal történt kalibrációt, verifikációt követően.

A kalibráció két lépésben történt meg, két terhelési esetet vizsgálva, mely egybevág a medence
felmérésének ütemezésével: (i) a keverők leállításával, de a nitrát recirkuláció hozamával, valamint
(ii) a nitrát recirkuláció kikapcsolásával, de keverők működtetésével. A modell verifikáció ezt
követően a teljes üzemi terhelésen történt, ahol a keverők és a nitrát recirkuláció is üzemelt. A
szimuláció során a k-ε Realizable két-egyenlet turbulencia modellel (Egyenlet 1 és 2 (Menter, 1994.))
történt a mért értékek közelítése.

(1)

(2)

ahol:

: turbulens kinetikai energia generációja az átlag sebesség gradiensnek köszönhetően

: turbulens kinetikai energia generációja a felhajtó erőnek köszönhetően

: az ingadozó dilatáció hozzájárulását mutatja az összenyomható turbulenciában a teljes
disszipációs rátára vonatkozóan



: konstans

: turbulens Prandtl szám k és ε egyenlethez

: forrás tagok

A 2D vizsgálat a geometria egyszerűsítésével és a mérési eredmények függély menti átlagolásával
elvégezhetővé vált. A geometria egyszerűsítésénél az áramlást befolyásoló elemek is egy horizontális
síkba kerültek.

Eredmények

A megfelelő kalibrációhoz a nitrát recirkuláció és a keverők hatását célszerű volt egymástól
elkülöníteni. A szimulációs eredmények külön X- és külön Y-irány szerint felvett helyszíni mérésekkel
összevethetők, melyek közül az 6-7. ábra mutatja a (i) terhelési esetet, az 8-9. ábra mutatja a (ii)
terhelési esetet. A 2D geometriai egyszerűsítésből fakadóan láthatók eltérések a kalibrációt követően
is, melyek várhatóan a 3D szimulációnál kisimulnak.

Az (i) terhelési eset kalibrációjánál a nitrát recirkuláció előre felvett hozamát 25%-ra kellett
csökkenteni a mérési eredmények megfelelő mértékű közelítéséhez.

6. ábra: (i) terhelési eset - Kalibráció: U és V sebességkomponens



7. ábra: (i) terhelési eset - Kalibráció: Vm (átlagsebesség) és TKE (turbulens kinetikai energia)

A (ii) terhelési eset kalibrációjánál a két keverőt külön-külön kellett vizsgálni. A medence
szennyvízbevezetéséhez közeli zóna keverőjének tolóerejét a kiindulási tolóerő 13,6%-ra kellett
csökkenteni, valamint 13,19°-os elfordulást kellett végrehajtani a mért eredmények közelítéséhez.
A második zóna keverőjét már a kiindulási érték 7,9%-ra csökkenve és 2,8°-os elfordulást
létrehozva elérhető volt a lehető legjobb illeszkedés.

8. ábra: (ii) terhelési eset - Kalibráció: U és V sebességkomponens



9. ábra: (ii) terhelési eset - Kalibráció: Vm (átlagsebesség) és TKE (turbulens kinetikai energia)

A hidrodinamikai modell verifikációját az előző terhelési esetektől független mérési eredménnyel
történő összehasonlítással mutatja be a 10-11. ábra. Az eltérések a verifikáció esetében is a 2D
geometria egyszerűsítésének, azaz a medence hidraulikát befolyásoló egységek egy síkban való
ábrázolásának következtében áll elő.

10. ábra: (iii) terhelési eset - Verifikáció: U és V sebességkomponens



11. ábra: (iii) terhelési eset - Verifikáció: Vm (átlagsebesség) és TKE (turbulens kinetikai energia)

A két kalibrációnál felhasznált terhelési esetnél ((i) és (ii)), valamint a verifikációnál felhasznált üzemi
terhelési esetnél (iii) a medencerészben kialakuló előülepített szennyvíz áramlási sebesség és
turbulens kinetikai energia eloszlása vethető össze 2D-ban (12. ábra). A verifikált numerikus
modellnél sem lesz a reaktor teljesen átkevert, a keverők pozíciója, teljesítménye, a nitrát
recirkuláció bevezetése újra gondolást igényel. A pontosabb változtatásokat a 3D modell eredmények
fogják majd szolgáltatni, beleértve akár a geometria átalakítását is.



12. ábra: (i)-(iii) terhelési esetek numerikus hidrodinamikai szimulációs eredményei



Összefoglalás és Konklúzió

A dolgozatban bemutattuk az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep anoxikus medencéinek
részletgazdag áramlástani feltárásának előzetes eredményeit. Az időben finom felbontású
áramlásmérés rögzítése akusztikus Doppler elven működő sebességmérő műszer segítségével
történt, mely a vizsgált medencerész 39 pontjában végzett méréseket (függélyenként 3-3 pontban). A
mérési kampány három terhelési esetet foglalt magában:

(i) terhelési eset: a keverők leállításával, de a nitrát recirkuláció hozamával.

(ii) terhelési eset: nitrát recirkuláció kikapcsolásával, de keverők működtetésével.

(iii) terhelési eset: teljes üzem vizsgálata (keverők és nitrát recirkuláció működésével).

A feltárás alapját helyszíni mérésekre támaszkodó numerikus áramlástani modellezés képezte,
melynél k-ε Realizable turbulencia modellel kellő közelítés volt elérhető. A kalibráció külön-külön az
(i) és (ii) terhelési esetre lett elvégezve, mely a keverők és nitrát recirkuláció hozamának nagy arányú
csökkentésével valósult meg. A verifikáció azonban már a (iii) teljes üzemi terhelésre történt meg. A
vizsgált anoxikus medencerész sebesség- és turbulens kinetikai energia eloszlása inhomogén, mellyel
a medencétől elvárt denitrifikációs kapacitás a tervezett állapothoz képest alacsonyabb. További cél a
medencetérfogat szennyvíztisztítás szempontjából egyenletes kihasználtságának elérése hatékony
energiafelhasználással (banánkeverők, nitrát recirkulációs szivattyú).

A 2D geometria felvételével több a medence hidraulikájában szerepet játszó egység egy síkba került,
így a 3D szimulációs vizsgálattól pontosabb eredmény várható a közel jövőben.

A vizsgálatok eredményének adaptálásával az ÉP SZVTT A-vízvonalának többi szekciója is javítható,
így a vizsgálat közvetlen felhasználást nyer az anoxikus medencék soron következő felújításánál.
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