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A megfelelő mértékű légbefúváson túl a 
hatékony levegőztetés alapja továbbá a homo-
gén, egyenletes levegőfrakció- és oldottoxi-
génkoncentráció-eloszlás a levegőztetőkben. 
A levegőztetőmedencék hatékony üzemelteté-
sének az alapszabályai a következők:

– áramlási holtterektől mentes kialakítás,
– homogén légbuborék- és oldottoxigénkon-

centráció-eloszlás,
– a levegőztetőelemek és a medencegeometria 

összhangja,
– a levegőztetőelemek megfelelő típusa, formá-

ja, rasztertávolsága,
– a levegőztetőelemek optimális (nem túl nagy) 

távolsága a medencefalaktól,
– a medencébe vezetett szennyvíz megfelelő 

bevezetési sebessége, bevezetési magassága 
és egyenletes felosztása a medenceszélesség 
mentén,

– a bevezetett vízáram megfelelő, egyenletes, 
rövid távon történő tökéletes bekeveredése a 
medence közegébe,

– ne jöjjenek létre rövidzáráramok a medencefa-
lak mentén és a levegőztetőmezők között,

– a mérőszondák, amelyekről a légbefúvás-ve-
zérlés történik, a medence mértékadó pont-
jain legyenek elhelyezve (tehát valóban e 
medencére jellemző oxigén- és nitrogénkon-
centráció-értékekről vezéreljünk).
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Bevezetés
A levegőztetés és ezzel a nitrifikáció a szeny-
nyvíztisztító telepek egyik legfontosabb és 
legérzékenyebb technológiai folyamata és leg-
nagyobb villamosenergia-fogyasztója. Ezért 
a levegőztetőrendszerek és a levegőztetett 
medencék megfelelő, mai ismeretek alapján és 
legkorszerűbb eszközökkel történő kialakítása, 
valamint átalakítása egyaránt nagyban javítja 
a szennyvíztisztító telepek technológiai és ener-
getikai hatékonyságát.

A levegőztetés feladata az aerob tisztítási 
folyamatokhoz tartozó oxigénkoncentráció 
biztosítása a levegőztetőmedencében. Az ál-
talában megkívánt oldottoxigén-koncentráció 
1,50 – 2,00 mg/l. A levegőztetőberendezések 
(felületi levegőztetők, fúvók, légbeviteli rend-
szerelemek – mint elosztóvezetékek, légbevivő 
elemek) kapacitását is ennek elérésére mé-
retezzük. Ennél az értéktartománynál alacso-
nyabb oxigénkoncentráció-értékek hatékony-
sági és üzemviteli problémákhoz vezetnek. 

Ilyenek	a	gyenge	hatásfokú	nitrifikáció,	amely-
nek megnövekedett elfolyó NH4-N-koncent-
ráció a következménye, de nagyobb mértékű 
oldottoxigén-hiány esetében csökkenhet a 
foszforeltávolítás és a szervesanyag-eltávolí-
tás mértéke is. A lecsökkent oxigénkoncentrá-
ció-értékek hozzájárulnak továbbá a lebegői-
szap és úszóiszap keletkezéséhez. 

A fenti értéktartománynál nagyobb ol-
dottoxigén-koncentráció ugyanakkor meg-
növekedett energiafogyasztáshoz vezet, anél-
kül, hogy ez a szennyvíztisztítási hatásfokon 
bármit is javítana. Ezért a levegőztetőme-
dencékbe juttatott levegőmennyiséget a me-
dencében mért oxigénkoncentráció-értékről 
automatikusan vezéreljük. Ez az úgynevezett 
oxigénkoncentráció-szintről történő vezérlés, 
amely kiegészíthető ammónium- és nitrát-nit-
rogén-koncentrációszintről történő vezérléssel 
is.	 Ilyenkor	a	biológiára	érkező,	 a	 levegőztető-
medencében lévő, illetve az elfolyó ammóni-
um- és nitrát-nitrogén-koncentrációszintet is 
mérjük az oxigénkoncentráció-mérés kiegészí-
téseként. Amennyiben az elfolyó (illetve a le-
vegőztetőmedencében lévő) ammónium-nit-
rogén-koncentráció kisebb, mint az általunk 
beállított célérték (határérték és biztonság), a 
levegőztetés mértéke csökken vagy leáll. Ezzel 
éves szinten nagy mennyiségű villamos ener-
giát takaríthatunk meg. 

ÁRAMlÁstAnI AlAPú 
kOnCePCIóAlkOtÁs egy 
leVegőztetőMeDenCe-
RekOnstRukCIó teRVezéséHez
AVAgy élVOnAlBelI egyeteMI kutAtÁsI eReDMények AlkAlMAzÁsA 
A HAtékOnysÁgnöVelés és A költségCsökkentés éRDekéBen

kivonat Cikkünkben a mérnöki kutatás-fejlesztéseink gyakorlati alkalmazhatóságát mutatjuk be egy levegőztetőmedence példáján. Hosszú 
évek kutatásai és fejlesztései során olyan áramlástani modelleket fejlesztettünk és fejlesztünk, amelyeknek a nemzetközi fogadtatása is igen 
kedvező tudományos és gyakorlati szakmai közegben egyaránt. A szennyvíztisztítás műtárgyainak a hidraulikai-áramlástani elemzése a kétezres 
évek első évtizedében indult nagy fejlődésnek, köszönhetően az időközben rendelkezésre álló korszerű mérés- és számítástechnikának. Ezzel 
már lehetővé vált a folyamatok és műtárgyak (pl. rácsok, osztók, homokfogók, kevert és levegőztetett medencék, elő- és utóülepítők, iszapke-
zelés) igen részletes funkcionális feltérképezése. A feketedoboz-jellegű biokinetikai tervezésen és üzemeltetésen (méretezési és üzemeltetési 
irányelvek, eleveniszapos biokinetikai modellezőszoftverek) túlmenően tehát nagy lehetőségünk nyílik az egyes műtárgytípusok tudatos folya-
matalapú tervezésére és rekonstrukciójára. Ezt mutatjuk be egy régi levegőztetőmedence rekonstrukciójának példáján.

kulcsszavak K+F, szennyvíztisztítás, levegőztetés, CFD, energiaigény
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felé. Mindkét medencerekeszben mélységi 
 levegőztetőtányérok vannak elhelyezve az 
egész fenékfelület mentén.

A medence 2×5135 m3 térfogatú, 5,7 m 
mély és 22,5 m×23 m alapterületű. 

A meglévő állapot értékelése
A medence meglévő állapota numerikus áram-
lásszimulációjának eredményeit az 1. táblázat 
1. sora mutatja be. A táblázat első sorában 
látható a modellgeometria, illetve a számítási 
rácsháló, az áramlásszimuláció kellően piciny 
celláival, amelyeken keresztül a számítás zajlik. 
Ezek elegendően parányiak ahhoz, hogy a szi-
muláció az áramláskép minden apró részletét 
visszaadja. A medence felbontása átlagosan 
30 cm élhosszúságú cellákkal 20 000 000 körüli 
cellát jelent. Ennek valós számítási időigénye 
igen nagy.

Nézzük az eredményeket
Az 1. táblázat 1. sorának 2. oszlopa a medence 
alaprajzán keresztül a medencemélység kö-
zepén felvett áramlásképet, a 3. oszlop pedig 
a levegőfrakció-eloszlást (légbuborékfelhő) 
szemlélteti.

Látható, hogy az áramlásban a szélső me-
dencefalak mentén határozott rövidzáráramok 
alakulnak ki a medence bevezető és elvezető 
nyílásai között (sűrű áramvonalak, viszonylag 
nagy sebességek). A medencék középrészén 
alacsony áramlási sebességek és holtterek lát-
hatók. Ez azt mutatja, hogy a levegőztetőme-
dence mindkét rekeszének meglévő térfogata 
kihasználatlan, a hatékony nitrifikáció szem-

pontjából ezen javítani kell.
A levegőfrakció-eloszlás ábráján 

azt látjuk, hogy a levegőfrakció erő-
sen inhomogén, egyenlőtlen eloszlású. 
Alaprajzi nézetben is erős egyenlőt-
lenségeket látunk, és a medence met-
szetrajzában beszűkölő levegőcsóvát, 
amelynek olyan hidraulikai okai van-
nak, amik a levegőztetőtányéroknak a 
megkívántnál ritkább kiosztásából fa-
kadnak. Ez egyébként a levegőztetőre-
ndszerek „manapság is hagyományos 
és járatos” tervezéséből fakad (lásd az 
alábbi széljegyzetet). A részletes áram-
lástani vizsgálatokkal azonban lehető-
ség nyílik ennek a tanulmányozására és 
a levegőztetőelemek elrendezésének 
az optimalizációjára, javí tására azért, 

hogy ezt kiküszöböljük, és a levegőztetés ha-
tékonyságát javítsuk.

A medence optimalizációjának és a leve-
gőz tetés hatékonyságnövelésének fő célkitű-
zései tehát a térfogat jobb kihasználása, a 

Új medencék tervezésénél – legyen az bár-
milyen geometriai kialakítás –, illetve meglévő 
medencék rekonstrukciójának tervezésekor a 
fenti szempontrendszerre kell tekintettel len-
nünk. 

A szennyvíztisztító telepi műtárgyak re-
konstrukciójának és üzemének újszerű segéd-
eszköze a technológiai egységek, műtárgyak 
áramlástani szimulációja. Ennek eszköztárát és 
az ezzel elérhető eredményeket az 1. táblázat 
mutatja be.

Az immár 16 éve tartó kutatásunk során sike-
rült olyan áramlástani modelleket felépíteni, 
valamint ezekkel tudományos és gyakorlati 
eredményeket elérni, ami alapján azt mond-
hatjuk, hogy ennek az eljárásnak a rutinszerű 
alkalmazása az ezáltal elérhető költségcsök-
kentés és hatékonyság-
növelés miatt a jövőben 
megkerülhetetlen lesz. 

Mint a bemuta tott 
példánk is szemlélteti, ez-
zel a módszerrel a meden-
cék belső folyamatait 
nagy részletességgel, a 
meghatározó áramlástani 
és transzportfolyamataik 
szempontjából világítjuk 
át. Ez nagyban segít ab-
ban, hogy a műtárgyak 
üzemét és geometriáját 
egyszerű eszközökkel, fi-
nomhangolásokkal, be-
ruházást nem igénylő 
módon (üzembeli változ-
tatások) vagy csupán kis beruházási igénnyel 
változtassuk, jelentős javulásokat elérve a mű-
tárgy hatásfokában és energiafelhasználásában. 
A következőkben egy régi levegőztetőmedence 
rekonstrukciótervezését mutatjuk be, amit egy 

német  üzemeltetővel fennálló kutatási együtt-
működésünk keretein belül végeztünk.

A gyakorlati alkalmazási példa
A vizsgált medence 
– meglévő állapot
A vizsgált medencét az 1. ábra mutatja be. A 
nyolcvanas években épült medence két, sor-
ban kötött rekeszből áll (1. medencerész és 2. 
medencerész). A szennyvíz az ábra bal felső 
sarkán látható módon áramlik a medencékbe. 

Az előülepített szennyvizet és a recirkulációs 
iszapot először az 1. medencerész fogadja. Ez 
eredetileg egy anoxikus/levegőztetett ciklikus 
műtárgy volt, azonban az időközben létesült 
külön anoxikus medence miatt manapság tisz-
tán levegőztetőmedenceként üzemel. Az ott 

található keverőt ezért üzemen kívül helyez-
ték. Az 1. rekeszt két oldalsó elvezetőnyíláson 
keresztül hagyja el az eleveniszapos szennyvíz, 
és egy nyílt felszíni mederben lép át a 2. me-
dencerekeszbe, majd onnan jut az utóülepítők 

Beavatkozási eszköztár Eredmények

Levegőztető-
medencék

Levegőigény csökkentése, nitrifikáció 
hatásfokának a javítása, medenceforma, 
befújt levegőmennyiség finomhangolása. 
Az oxigéncsóva terjedésének, a levegőz-
tetőelemek számánakés kiosztásának 
javítása. Az oxigén-, ammónium- és 
nitrátkoncentráció- mérő szondák számá-
nak és mértékadó helyének meghatá-
ro zása, így a nitrogéneltávolítás, a fúvó-
vezérlés és a folyamatirányítás hatéko-
nyabbá tétele és javítása.

Nő a nitrifikáció hatásfoka, csökken 
az elfolyó nitrogén koncentrációja és 
a vízterhelési díj, csökken továbbá 
a levegőztetés energiafelvétele (a 
telepek legnagyobb energiafogyasz-
tója!) és ezzel az elektromosener-
gia-költség is.

1. táblázat: Az áramlástani alapú medencetervezés beavatkozási eszköztára 
és eredményei levegőztetőmedencék esetében

1. ábra: Az átépítendő medence
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rövidzáráramok és a holtterek megszüntetése, 
valamint az egyenletesebb levegőfrakció-el-
oszlás megteremtése volt.

Medencerekonstrukció, 
1. lépés – az első elgondolás az 
optimalizáció kiindulási alapja
A medence rekonstrukciójának első elgondolá-
sait ezek alapján az üzemeltetővel közösen állí-
tottuk elő. Az üzemeltető a technológiai számí-
tások és a biokinetikai szoftver alkalmazásával 
nyert eredmények alapján arra jutott, hogy a 
medencéket teljes levegőztetőrendszer-cseré-
vel és a terelőfalak beépítésével a 2. táblázat 2. 
sorában látható módon változtatja meg. Ezzel 
kívánta az egyébként nyilvánvalóan holtteres 
medencét csatornaátáramlású medencévé 
átalakítani azért, hogy a térfogata jobban ki-
használt legyen. Ezt a változatot áramlástani 
szimulációval szintén felülvizsgáltuk. 

A 2. táblázat 2. sor középső oszlopában 
látható, hogy az ilyen módon  megváltoztatott 
geometriának szintén egy súlyos áramlás-
tani hibája van, mégpedig az, hogy a víz a 
 medencében féloldalasan áramlik a bevezetést 

A kedvezőtlen és kedvező levegőztetőelem-kiosztás hatásai (Forrás: Patziger M., 2018) 
Számos helyszíni mérés és áramlástani modelleredmény bizonyította (2. ábra), hogy a levegőztetőme-
dencékben a feláramló levegőoszlopok szélein a víz függőleges  visszaáramlása miatt hengeráramlások 
alakulnak ki. Ezek a hengeráramlások kialakulhatnak a levegőztetőmezők szélein, de ritka levegőztetőe-
lem-kiosztás esetén akár a levegőztetőelem-sorok között is. A kialakuló hengeráramlás a levegőztetés hatás-
fokát azáltal csökkenti, hogy beszűkíti a levegőbuborék-felhő vastagságát, illetve összetereli a buborékokat, 
és növeli azok méretét. A hengeráramlás következtében a légcsóvákban a megnövekedett, függőlegesen 
felfelé irányuló sebességek, a nagyobb buborékméret következtében előálló nagyobb felhajtóerő gyorsabban 
kihajtja a légbuborékokat a medence vízteréből. Ezáltal csökken a medencében lévő levegőmennyiség, a 
levegő és víz érintkezési felülete, valamint a buborékok tartózkodási ideje a medencetérben, tehát jelentősen 
romlik az oxigén adott mennyiségű levegőből történő beoldódási hatékonysága.

2. ábra: A ritka és besűrített levegőztetőelem-kiosztás hatása a levegőcsóva alakjára és a levegőztetés 
hatékonyságára – áramlástani modellképek egy hasáb alakú medence keresztmetszetéről (felső elvi: W. 
Frey, alsó két ábra – áramlástani szimuláció: Kecse B., tudományos diákköri dolgozat, BME Vízi Közmű és 
Környezetmérnöki Tanszék)

2. táblázat: A vizsgált medence meglévő állapota, valamint az áramlástani alapú tervezés lépései és eredményei 
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tettük a medencetérfogatot,
– mintegy 20%-kal nagyobb levegőmennyisé-

get értünk el a medencében az ugyanazon 
fúvóteljesítményhez,

– ezáltal jobb nitrifikációt érünk el kisebb ener-
giaigénnyel.

Az áramlástani szimuláció, mint eszköz, min-
den műtárgytípusra alkalmazható. A szenny-
víztisztítók technológiai egységeiben a fenti-
hez hasonló tetemes javulási potenciál lelhető 
fel, hiszen ezeket a létesítményeket áramlás-

tani folyamatok szempontjából eddig sem 
tervezéskor sem üzemben nem vizsgálták. Az 
ebből fakadó finomhangolásokon alapuló 
javítások elektromos energia megtakarítást 
és  környezetterhelési díj csökkenést eredmé-
nyeznek. Új létesítmények esetében a megva-
lósítandó reaktortérfogatok is csökkenthetők a 
jobb kihasználtság által.

felhasznált irodalom
Patziger M. (2018) Közepes és kis szennyvíztisztító tele-

pek hatékony üzemeltetése: Technológiai ismeretek, 

132 oldal, Magyar Víziközmű Szövetség, Budapest, 

ISBN 978-963-87507-9-2

követően, és ez nagy, az egész terelőfal menti 
medencerészre kiterjedő holttereket hoz létre. 
Így tehát további lépésekre van szükség ahhoz, 
hogy a medence térfogatát teljesen kihasz-
nálttá tegyük.

A levegőztetőelemek elrendezésének az 
optimalizációjával és kellő mértékű besűrítésé-
vel ugyanakkor ugyanazon légbefúvás mellett 
jóval egyenletesebb légbuborék-eloszlást tud-
tunk kimutatni a medencében. Ezzel mintegy 
20%-kal növeltük a medencében tartózkodó 
levegő térfogatát. Ez azt jelenti, hogy ugyan-
azon légbefúvás mellett ennyivel több 
levegőt tartunk a medencében. Így tehát 
vagy nagyobb az ugyanazon légbefú-
váshoz tartozó levegőmennyiség (oxi-
génmennyiség és oldottoxigén-koncent-
ráció) a medencében, vagy az eredeti 
levegő- és oldottoxigén-koncentráció el-
éréséhez lejjebb szabályozhatjuk a fúvó-
kat. Így nő a nitrifikáció hatékonysága, és 
csökken a fúvók energiafelvétele. Ez éves 
szinten tetemes energiamegtakarítást és 
üzemeltetésiköltség-csökkenést jelent.

Medencerekonstrukció, 2. lépés 
– kis beruházási igényű változ-
tatás: energiacsillapító és osz-
tókamra 
beépítése
A második lépésben a levegőztetőrend-
szer szabatos megtervezésén túlmenően 
a célunk az volt, hogy a medence beve-
zetését mindkét rekeszben úgy javítsuk, 
hogy a beérkező szennyvíz holttérmen-
tesen áramoljon a medencébe, nem túl 
nagy beáramlási sebességekkel, és minél 
gyorsabban, lehetőleg a bevezetést kö-
vetően keveredjen el a medence közegé-
ben.

Ehhez a 2. táblázat 3. sorában látható 
energiacsillapító-osztókamrákat tervez-
tünk. Ezeket úgy alakítottuk ki, hogy lehető-
leg elhanyagolható mértékben csökkentsék a 
medencetérfogatot, de elegendő térfogattal 
rendelkezzenek a beérkező vízsugár energiá-
jának csillapítására, a beérkező vízsugarat pe-
dig lágyan keverjék be a medence közegébe. 
Alapvető méretezési célkitűzések itt a kamrák 
turbulens energiacsillapítása („G-érték” – tur-
bulens nyírófeszültség), a bevezető nyílások 
keresztmetszete és magassági elhelyezése 
voltak.

Mint a 2. táblázat 3. sorában látjuk, a ho-
mogén és a nagy medencében tartott levegő-
mennyiség és homogén levegőeloszlás mellett 
a medence vízszintes metszetében teljesen 
egyenletes áramképet kapunk, ahol a sebessé-

gek nem túlságosan nagyok, így a javított leve-
gőztetőrendszerrel a medencetérfogat  teljes 
kihasználtságát és a levegőbuborékokból az 
oxigén beoldódását a lehető legnagyobb ha-
tásfokkal biztosítani tudjuk.

A kész koncepció
A fenti számítási eredményeket több üzemálla-
potban (különböző mértékű nitrátrecirkuláció, 
száraz idei, illetve záporvízhozam) ellenőrizve 
és igazolva megalkottuk a medence átépítésé-
nek koncepciótervét, amit a 3. ábrán láthatunk. 

Ez alapján a medencerekonstrukció kiviteli ter-
vezése és megvalósítása folyamatban van.

összefoglalás
Cikkünkben egy esettanulmányt mutattunk 
be egy meglévő levegőztetőmedence áram-
lástani alapú rekonstrukciótervezésére és haté-
konyságnövelésére.

A tervezést kísérő áramlástani szimulációk 
sorával olyan kis beruházási igényű változtatáso-
kat javasoltunk (terelőfalak, levegőztetőelemek 
kiosztásának a módosítása stb.), amelyek jelen-
tős hatékonyságnövekedést és költségcsökken-
tést (elektromosenergia-költség és környezet-
terhelési díj) jelentenek. Ezek eredményeképpen

– teljesen kihasználttá tettük és holttérmentesí-

2. ábra: A medencerekonstrukció koncepcióterve




