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1. Bevezetés
Kevés szakirodalmi példa található in situ mérési kampányok megvalósí-
tására szennyvíztisztító telepi műtárgyakban (Imam et al., 1983; Mazzo-
lani et al., 1998; Ekama és Marais, 2000; Patziger, 2007; Burt, 2010; Ramin 
et al., 2014; Patziger és Kiss, 2015; Das et al., 2016). Még ritkább, amikor 
több mérés végrehajtására adódik lehetőség egy adott műtárgyon belül, 
akár ismétlésekkel, megegyező terheléseken. Egy valós méretű reaktor 
teljes felmérése extra (kutatási) költséget, időt és energiát igényel a mé-
rési kampány tervezése, kivitelezése és az adatelemzés tekintetében akár 
kutatók, akár tervezők részéről. Ugyanakkor mélyebb következtetések 
vonhatók le a szennyvíztisztító telepi medencék hidraulikai viselkedésé-
ről saját mérési adatsorral, statisztikai elemzés segítségével (áramlási és 
turbulenciajellemzők kinyerésével).

Az 1. táblázat néhány példát mutat be ülepítő műtárgyakban végzett 
áramlásmérésről, különböző mérettartományokon, melyek a mérési rasz-
ter eloszlásának dimenzióját is jelentik. 2D jelzi, amikor a mérési ponthal-
maz egy síkban vagy metszetben található, és 3D a dimenzió, ha a mérési 
raszter több síkra, metszetre is kiterjed. A mérések ismétlése, amennyi-
ben történt, szintén fel van tüntetve. Az elmúlt években gyakoribbá vált 
a 3D mérési raszter alkalmazása és a mérés ismétlésének elvégzése egy-
azon műtárgyon, azonos terhelési feltételekkel, feltehetően a mérési és 
kiértékelési technológiák és módszerek fejlődésének köszönhetően.

Korábbi vizsgálatokat végeztünk helyszíni 3D áramlásmérések pon-
tosságát illetően egy előülepítő és egy anoxikus medencében (Kiss és 
Patziger, 2018). Ennek keretén belül kidolgozásra került egy jó helyszíni 
mérési protokoll ADV (akusztikus Doppler-sebességmérő) műszerrel tör-
ténő kivitelezéshez egy előülepítő és anoxikus medencében, különböző 
összehasonlításokon keresztül a szűretlen és szűrt adatsorok, valamint az 
azokból kinyert turbulenciajellemzők segítségével, úgymint a turbulens 
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kinetikai energia (TKE), a turbulenciafok (Tu), a jellemző örvényméret 
(LEI), turbulens diffúziós együttható (Dt). A vizsgálat egyik eredménye 
volt, hogy a mért adatok szűrésének kisebb hatása van a mérési bizony-
talanságokra, mint a mérések megismétlésének az előülepítő esetében, 
és a laterális (oldalirányú) örvénydiffúzió nagyban befolyásolja a meden-
cében lévő szennyvíz turbulenciáját.

A tanulmány egy hagyományos előülepítőben egyedülállóan vég-
rehajtott helyszíni mérési adathalmaz elemzését mutatja be a jól ismert 
varianciaanalízis (ANOVA – Analysis Of VAriance) módszerével (Bolla és 
Krámli 2005; 2012). A cél, hogy mennyiségileg meghatározható legyen: 
(i) Mi a jellemző hidrodinamikai áramlási dimenzió egy négyszög alap-
rajzú előülepítőben? (ii) Ismételhető-e a mérés – reprodukálhatók az 
eredmények? (iii) Milyen az áramlás típusa?

Az ANOVA egy széles körben alkalmazott módszer, mellyel speciális 
lineáris modellek vizsgálhatók, pl. felhasználható kísérletek vagy minő-
ség-ellenőrzések tervezéséhez (Bolla és Krámli 2005; 2012). A kutatás az 
előülepítőre vonatkozóan a különböző terhelési esetek hatását is vizsgál-
ja a tervezési értéktől (ATV-DVWK A 131, 2016) egészen a legmagasabb 
csúcsterhelésig. A fő cél egy döntés-előkészítő módszer előirányzása a 
rendszer elemzésén túl a helyszíni mérési kampányok megvalósítható-
ságához, melynek kiterjedése, részletessége jelenleg vitatott egy ilyen 
típusú műtárgynál.

2. Módszerek
2.1. A mérési kampány
A mérési kampányt (Patziger és Kiss, 2015) a Grazi Szennyvíztisztító Te-
lepen végeztük, mely 500.000 LE (lakosegyenérték), ill. 90.000 m3/d ka-
pacitású telep, 1600 L/s szárazidei és 3200 L/s csapadékos idei csúcska-
pacitással.

A négy előülepítő közül az egyik négyszög alaprajzú medencét vizs-
gáltuk (részletesebben olvasható: Patziger és Kiss, 2015).

A medence 32,50 m hosszú, 7,00 m széles és átlagosan 3,95 m mély. 
A szennyvízbevezetés alatt helyezkednek el az iszapzsompok, a medence 
elején. A bevezető műtárgy összetett, a vízfelszín alatt négyszög kereszt-
metszetű csatornák találhatók, melyeken keresztül a beáramló szeny-
nyvízsugár kinetikai energiája lamellákkal csillapított (Patziger és Kiss, 
2015), valamint a medence két oldalán a vízfelszín magasságában 1-1 
kör keresztmetszetű csatorna biztosítja az előmechanikai tisztításon át-
esett szennyvíz bevezetését. A medence alja enyhén lejt, és a leülepedett 
iszap pajzsos kotróval továbbított az iszapzsompok felé kevesebb mint 
0,02 m/s sebességgel, hogy ne zavarja fel az ülepedési és sűrűsödési fo-
lyamatot az előülepítőben. Az előülepített szennyvíz a műtárgy végére 
szerelt bukókon keresztül folyik tovább az eleveniszapos medencék felé.

A hidrodinamikai jellemzők vizsgálatára az utóülepítők vizsgálatához 
kifejlesztett mérési módszer (Patziger et al., 2005; 2012) sikeresen lett 
adaptálva az előülepítő medence vizsgálatára.

Az áramlási sémákat ADV „NORTEK Vector”-ral (Nortek AS, 2005) mér-
tük, mely megfelelő volt, hogy nagyon alacsony sebesség- és turbulen-
ciatartományokban, akár mm/s nagyságrenden vizsgálódjunk. A mérési 
raszter négy hosszirányú metszetet tartalmaz, ahol a 2. és a 4. metszetek 
geometriailag szimmetrikusak a középső, 3. hosszmetszetre (Patziger és 
Kiss, 2015). A mért sebességkomponensek: u-, v- és w-sebességek rendre 
az x-, y- és z-irányokhoz kapcsolódnak a mérési raszter geometriájában. 
TKE-értékek a sebesség varianciájából statisztikai elemzésen keresztül 
álltak elő a finom felbontású (16 1/s) sebességmérés alapján (Patziger és 
Kiss, 2015).

A méréseket három felületi terhelésen végeztük el (qA = 5; 9,5 and 13 
m/h), mely felületi terhelés az alábbiak szerint számítható:

  (1)  

ahol qA a felületi terhelés [m3/m2/h = m/h]; Qin az előülepítőbe beáramló 
szennyvíz hozama [m3/h]; APST az előülepítő felszíni területe [m2].
A méréseket háromszor végeztük el minden egyes felületi terhelésen, így 
u1, v1, w1, u2, v2, w2, u3, v3 és w3 komponensek a mélyebb elemzéshez 
segítenek egy adott terhelésen.

2.2. Mérési adatok ANOVA-elemzése
2 szempontos ANOVA-adatelemzést hajtottunk végre interakció vizsgá-
latát is beleértve (továbbiakban 2i), amit röviden ismertetünk.
Adott kétféle adatkezelési szempont és eszerint osztályozott adattábla 
a folyamatos mérésekről/megfigyelésekről, melyeket vizsgálni szeret-
nénk (Bolla és Krámli, 2005; 2012). 2 szempontú osztályozott adatokból 
k·p csoport alkotható, de cellánként több mint egy (n) megfigyelést al-
kalmazunk, és feltételezzük, hogy kölcsönhatás van a kétféle szempont 
között (a- és b-hatás). A független, homoszkedasztikus mintát jelölje Xijl 
(i=1,…,k; j=1,…,p; l=1,…,n). A minta mérete k·p·n. Feltételezzük, hogy a 
lineáris modell Xijl=μ+ai+bj+cij+εijl, ahol µ a várható érték, cij az interakció, 
és εij~N(0,σ2 ) a független valószínűségi változó (independent and identi-
cal distributed, i.i.d.), véletlen hiba. A normalizációnak megfelelően:
   

(1)  

(2)

 
A mintaelemek teljes mintaátlagtól vett eltéréseinek négyzetösszege Q, 
felbontásához az ANOVA-táblázat használandó (2. táblázat).

k: a-hatás vizsgálatához tartozó csoportok száma, p: b-hatás  vizsgálatához 
tartozó csoportok száma, n: minta nagysága a mérési függélyben, Xi..: 
mért értékek átlaga az a-hatás i-dik csoportjában, X.j.: mért értékek átlaga 
a b-hatás j-dik csoportjában, Xij.: a mért értékek átlaga egy függélyben, 
X…: a teljes mintaátlag (k·p·n), Xijl: általános mintaelem az adathalmazban.
Ha µ≠0, a hipotézisben az interakciót vizsgáljuk:

 (3) 

Ha ezt elfogadjuk (nincs interakció), akkor a következő nullhipotézist ál-
lítjuk fel:

(4) és 

(5) 
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2. táblázat: A „2 szempontú ANOVA-interakcióval” módszerének egyenletei a 
mérési adatokon (Bolla és Krámli, 2005; 2012)

és
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A hipotézisek tesztelésére F-próba alkalmazható, F-statisztika a 
 következő:

H0ab alatt (6)
  
H0a alatt (7)
 
H0b alatt (8) 

Ezzel arról döntünk, hogy a vizsgált csoportok közötti eltérés szignifi-
kanciaszinten nagyobb-e, vagy a csoporton belüli ingadozás. 99%-os 
szignifikanciaszintet választottunk az előülepítő mérési adataihoz, hogy 
elkerüljük az első fajú hibát (az igaz nullhipotézis visszautasítását).

A 2 szempontú ANOVA-interakciót is vizsgáló módszerrel két elem-
zést hajtottunk végre (3. táblázat) qA1=5 m/h (2i/1 and 2i/2), qA2=9,5 m/h 
(2i/1) és qA3=13 m/h (2i/1) terheléseknél mért sebesség- és turbulencia-
adatokon. A- és b-hatás vizsgálatát különböző célokkal használtuk fel: a 
hidrodinamikai áramlási dimenzió jellemzésének vizsgálatára (D), a mé-
rés reprodukálhatóságára (R) és az áramlás jellemzésére (FC). Az adott 
elemzésnél lévő csoportokat a 3. táblázatban folytonos vonalú ellipszis-
sel/körrel jelöltük, és az F-értékek számítása, átlagolása a szaggatott vo-
nalú keretezett részben lévő adatokra történt.

2i/1 a-hatás (3. táblázat) során vizsgáltuk a mérések reprodukálha-
tóságát az áramlási jellemzők komponenseire. Az összehasonlításban 
az azonos terhelésen készített, de eltérő napon végzett mérések vettek 
részt. A b-hatás pedig megadja a hidrodinamikai dimenziót a sebesség-
komponenseken keresztül, melyeket függélyenként vizsgáltunk egy 
adott keresztmetszetben. 2D-vel jelöltük, ha a keresztmetszetben lévő 
függélyek között hasonlóság volt, és 3D-vel, ha különböztek az ANO-
VA-módszer alapján. 2i/2 elemzés (3. táblázat) a reprodukálhatóságot cé-
lozza meg (a-hatás) a különböző mérési napokon mért sebességkompo-
nensek összevetésével egy hossz-szelvénynél függélyenként. A b-hatás 
az előülepítőben kialakuló áramlást jellemzi a függélyek mért pontjait 
figyelembe véve egy hossz-szelvényen belül.

Az ANOVA-eredményeket a reprodukálhatóság vizsgálatánál „R+” jel-
lel jelöltük, ha az adat reprodukálható egy másik napi méréssel, és „R-” jelet 
kap, ha nem reprodukálható az adat egy másik napon végzett méréssel.

Korábbi cikkben (Kiss és Patziger, 2018) bemutatott szűrt-szűretlen 
adatsorok és azonos felületi terhelésen ismételt méréssel végzett adat-
sorok összehasonlítása százalékosan történt. Ehhez az alábbi egyszerű 
összefüggéseket használtuk fel:

Szűrt-szűretlen 
adatsorok 
összehasonlítása      (9)

Ismételt 
mérések   (10)
össze-
hasonlítása 
  
ahol Δ [%] az eltérés %-os átlagolt értéke; X, Y, Z az egyes sebesség- és 
turbulenciakomponensek; M az X és Y, ill. X, Y és Z középértéke.

3. Eredmények és értékelésük
3.1. A mérési kampány során mért áramlási kép 
elemzése és értékelése
Az előülepítő medence 2. és 4. hossz-szelvényében mért eredő sebesség-
vektorok között eltérés figyelhető meg (ezek között a 3. szelvény a hosz-
szirányú szimmetriatengely geometriailag), különösen a medence első 
felében (A- és B-keresztszelvény). Jelentős a medence eleje felé (a fő áram-
lási iránnyal ellentétesen) mutató sebességvektor a 2. hossz-szelvény A-ke-
resztmetszeti függélyében, azonban a 4. hossz-szelvény A-keresztmetszeti 
függélyében főleg a medence vége felé mutató vektorokat mértük. Így vi-
zuális értékelés alapján az előülepítőben kialakuló áramlási séma enyhén 
aszimmetrikusnak mondható az 5 m/h felületi terhelés esetében (1. ábra).

5 m/h-nál magasabb felületi terhelések (9,5 és 13 m/h) nagyobb ha-
tást gyakorolnak az áramlási mezőre, valamint a bevezető műtárgy hatá-
sa a szennyvíz bevezetésére is hangsúlyosabbá válik. Magasabb sebessé-
gek és magasabb felfelé irányuló áramlások tapasztalhatók a medence 
elején 9,5 és 13 m/h terhelések esetében. Ez a jelenség a medence aljára 

3. táblázat: A „2 szempontú ANOVA-interakcióval” módszerének alkalmazása 
a vizsgált előülepítő medence mérési adatain (a csoportok folytonos vonalú 
ellipszissel/körrel ábrázoltak, az F-értékek számítása és átlagolása a szaggatott 
vonalú keretezett mérési pontokra történt)
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már leülepedett iszapot az iszapzsomp környezetében felkavarja. A be-
vezető műtárgyat (lamellák) követően az áramlási képet erősen befolyá-
solják a magas sebességkomponensek (alacsony hidraulikai tartózkodási 
idő), továbbá az ezt követően fejlődő áramlás a medence hossza mentén 
(Patziger és Kiss 2015). Kisebb aszimmetrikus áramok figyelhetők meg 
a 9,5 m/h terhelésen (2. ábra), és hasonlóképp, de 13 m/h terhelésen (3. 
ábra) extrém eredő sebességvektorok jelennek meg.

3.2. Az ANOVA-módszer eredményei és értékelése
Az 5 m/h felületi terhelés mérési adathalmazánál végzett 2i/1 ANOVA-elem-
zés eredményeként kaptuk, hogy általánosságban nincs interakció a vizs-
gált szempontok között sem a sebesség-, sem a turbulenciaadatoknál (4. 
ábra), melyeknél az átlagérték az F99% szignifikanciaszint alatt maradt. 
Egyedüli interakció a B-keresztszelvényben mutatkozott a 2i/1 elemzésnél, 
melyet a w-sebességkomponens és a TKE generált. Ez az interakció azt bi-
zonyítja, hogy a mérési adatok értéke függ attól, hogy melyik függélyben 
vizsgáljuk/figyeljük meg őket a különböző mérési  napokon w-komponens 
tekintetében. Az a-hatás vizsgálata nem mutatott különbséget az adatok 
között a különböző mérési napokon (elfogadás 20/20 esetében volt, ahol 
az F-statisztika F99%[2,66]=4,94), de az értékek az utolsó keresztszelvény 
felé növekedtek (4. ábra). Ez tisztán mutatja, hogy a mérések reprodukál-
hatók (R+). Hasonlóan levezethető, hogy nincs szignifikáns különbség az 

egy keresztszelvényben mért függélyek között (elfogadás 15/20 esetben 
volt, ahol F99%[3,66]=4,10) a b-hatást vizsgálva (4. ábra). F-értékek csak az 
A-keresztszelvényben voltak magasabbak a 99%-os szignifikanciaszinttől 
w és TKE befolyása miatt, a B-keresztszelvényben u, w és TKE okozta ugyan-
ezt. Az eltérések az előülepítő bevezető műtárgya által okozott magas se-
bességkomponenseknek és turbulenciának köszönhetők.

A 2i/2 elemzés során nem tapasztaltunk interakciót az eredményeket 
átlagolva az adatok között (Fab értékei az 5. ábrán). Az adatok hason-
lóságot mutattak a különböző mérési napokat összehasonlítva (a-hatás, 
20/20 hipotéziselfogadással F99%[2,66]=4,94 szignifikanciaértéken), azaz 
reprodukálhatóságuk itt is meg lett erősítve (R+). A b-hatás tekintetében 
egy hossz-szelvény függélyeinél különbség jelentkezett (9/20 hipotézi-

selfogadás F99%[3,66]=4,10 szignifikanciaszinten). A magas F-értékeket a 
w-sebességkomponens okozta, valamint emiatt a Vm- és a TKE-értékek-
nél számított F-statisztika is a szignifikanciaszint felett volt. Bizonyított 
tehát, hogy a függőleges sebességkomponens, w nagyban változik az 
előülepítő hossza mentén, azaz függély mentén eltérő magasságokban 
különböző értékek figyelhetők meg, valamint nem megfelelő nagy verti-
kális irányú sebességkomponens mérhető.

A qA1=5 m/h felületi terhelésen végzett ANOVA-módszer eredményei-
nek, ill. a fenti számszerűsített elemzésnek az összefoglalását a 4.  táblázat 
mutatja be.

1. ábra: u-w sebességkomponensekből számított eredő vektorok eloszlása 
a négy hossz-szelvényben qA1=5 m/h terhelésen (lilával keretezett számozás 
hasonlítható össze egymással a szimmetriatengelyen keresztül) 3. ábra: u-w sebességkomponensekből számított eredő vektorok eloszlása 

a négy hossz-szelvényben qA3=13 m/h terhelésen (lilával keretezett számozás 
hasonlítható össze egymással a szimmetriatengelyen keresztül)

4. ábra: 2i/1 ANOVA eredményei 5 m/h felületi terhelésen

2. ábra: u-w sebességkomponensekből számított eredő vektorok eloszlása 
a négy hossz-szelvényben qA2=9,5 m/h terhelésen (lilával keretezett számozás 
hasonlítható össze egymással a szimmetriatengelyen keresztül)
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A qA2=9,5 m/h felületi terhelésen végzett mérés adatainak 2i/1 ANO-
VA-elemzésénél csak w-komponens okozta interakciót tapasztaltunk a 
B-keresztszelvényben, de a többi adat esetében nem volt szignifikáns 
kapcsolat a két szempont között. Az F-értékek átlagosan F99%(2,66)=4,94 
statisztika alatt maradtak az a-hatás vizsgálatánál, azaz nincs különb-

ség az áramlási jellemzők között a különböző mérési napokon (R+). 
 Átlagosan F99%(3,66)=4,1 érték alatt vannak a b-hatás vizsgálatából 
kapott eredmények is (6. ábra), tehát nincs jelentős különbség az egy 
keresztszelvény függélyeiben lévő adatok között. A vizsgált előülepítő 
medence ez alapján biztonsággal vizsgálható 2D-ban (mérés, modelle-
zés). Ezen a terhelésen w-komponens és TKE okozza az F99% statisztikánál 
magasabb F-értékeket az A- és D-keresztszelvényben az a-hatást illetően, 
és w által generált F99% statisztikánál magasabb F-érték adódott a B-ke-
resztszelvényben a b-hatás esetében.

Nagyobb bizonytalanság tapasztalható a 13 m/h terhelésen, de az 
adatok átlagai nem mutattak interakciót, valamint különbséget sem a 
sebesség és TKE-jellemzők között a különböző mérési napokon (a-hatás: 
F99%[2,66]=1,882) (7. ábra) (R+). Továbbá külön-külön vizsgálva az adott 
áramlási jellemzőket a mért függélyekben egy keresztszelvényen belül 
nincs szignifikáns eltérés köztük (b-hatás: F99%(3,66)=3,913) (7. ábra). Az 
a-hatásnál kapott F-értékek magasabbak az F99% statisztikánál w által az 
A-keresztszelvényben és a TKE miatt a B-keresztszelvényben. Az F-érté-
kek a b-hatást vizsgálva nagyobb változékonyságot mutatnak, aminek 
okozója a v-komponens az A-keresztszelvényben, w-komponens a B-ke-
resztszelvényben, u- és Vm-értékek a C-keresztszelvényben, valamint u-, 
w- és Vm-értékek a D-keresztszelvényben. Az egy keresztszelvény füg-
gélyadatai közötti eltérések átlaga éppen a szignifikanciaszint alatt ma-
radnak, mely adatok alapján 2D-ban ugyan elegendő a vizsgálat, de már 
inkább megfontolandó a 3D szerinti mérésiraszter-kiosztás és modelle-

zési geometria. Belátható, hogy egy négyszög alaprajzú előülepítőben 
13 m/h felületi terhelésen olyan turbulens áramlás fejlődik, mely térbeli 
vizsgálatot követel.

A qA=9,5 és 13 m/h felületi terhelésen végzett ANOVA-módszer ered-
ményeinek, ill. a fenti számszerűsített elemzésnek az összefoglalását az 5. 
táblázat mutatja be.

A korábbi mért értékek elemzésén keresztül feltárt bizonytalanságok 
(Kiss és Patziger, 2018) számszerűsítése (8. ábra), valamint  összevetés 

készíthető az előző műveletek eltérései és a jelen tanulmányban al-
kalmazott ANOVA-módszer alapján meghatározott eltérések között 
(9. ábra). A mért adatok szűrésekor 5%, a mérés reprodukálása esetén 
31,5%,  valamint a függélyek hosszirányú összevetésekor (az ülepedési 

5. ábra: 2i/2 ANOVA eredményei 5 m/h felületi terhelésen

6. ábra: 2i/1 ANOVA eredményei 9,5 m/h felületi terhelésen

7. ábra: 2i/1 ANOVA eredményei 13 m/h felületi terhelésen

5. táblázat: A qA=9,5 és 13 m/h terhelésnél mért adatok ANOVA-módszerének 
eredményei

4. táblázat: A qA1=5 m/h terhelésnél mért adatok ANOVA-módszerének 
eredményei
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sebesség által) keletkező eltérés 329% értékre adódott az adathalmaz 
 átlagában. Ennek jelentősége, hogy a mérési raszterpontok függély men-
ti ritkításának kockázata a legnagyobb, és ez jelentős információvesztést 
 eredményezhet (2i/2 elemzés). A jelen kutatási eredmény alapján állítha-

tó  össze az előülepítő medence áramlás- és turbulenciamérésére vonat-
kozó „ bizonytalansági háromszög” sémája (10. ábra). 

 4. Következtetések
Finom felbontású áramlásmérési adatokat vizsgáltunk egy előülepítő 
medencében innovatívan egy jól ismert statisztikai elemzés, az ANOVA 
segítségével, hogy egy döntés-előkészítő módszert adjunk a helyszíni 
mérési kampányok elvégzéséhez. (i) A hidrodinamikai áramlási dimenzió 
jellemzése, (ii) a mérések reprodukálhatósága, és (iii) az áramlás karak-
terisztikája lett számszerűen meghatározva különböző szempontokon 
keresztül.

(i) Hidrodinamikai áramlási dimenzió: az ismételt méréseken végzett ANO-
VA-elemzés átlagban nem mutatott jelentős különbséget a függélyek 
között a keresztszelvényben, tehát 2D áramlási dimenzió alkalmazása 
megfelelő az előülepítő műtárgy vizsgálatához qA=5 m/h vagy akár 
magasabb felületi terhelésen (9,5 m/h), viszont 13 m/h < terhelésnél 
már megfontolandó a 3D-re kiterjesztett mérési kampány. Gyakorlati 
eredmény, hogy egy négyszög alaprajzú előülepítő műtárgy méré-
si kampánya elvégezhető egyetlen hossz-szelvény felmérésével (a 
zsomp geometriáját is felvéve), amivel elegendő információ gyűjthe-
tő az uralkodó áramlási jellemzőkre.

(ii) Mérés reprodukálhatósága: A mérések biztonsággal megismételhe-
tők ugyanazon kezdeti és peremfeltételek mellett, mert az előülepí-
tő áramlási sémája az adott mérési napon nem tér el jelentősen egy 
másik mérési napon mért adatoktól. A második gyakorlati eredmény, 
hogy az áramlásmérés egy ilyen, négyszög alaprajzú előülepítőnél 
egyszer elvégezhető, amivel már elegendő információ áll rendelke-
zésre a valós áramlási jellemzőkről, megtakarítva ezzel mérési időt, 
energiát, költséget.

(iii) Áramlás karakterisztikája: A függélyeken belül a mérési pontok között 
függőleges irányú inhomogenitást tapasztaltunk, többnyire az előü-
lepítő bevezető műtárgyának közelében. A függőleges irányú sebes-
ségváltozás adja meg a harmadik gyakorlati eredményt, azaz a mérési 
raszter pontjai max. 0,5 m távolságra lehetnek egymástól függőleges 
irányban, de max. 0,3 m távolságra kell kijelölni a mérési pontokat a 
medence aljához közel. A mérési keresztszelvények sűrítendők egy 
négyszög alaprajzú előülepítő eleje felé haladva, ahol magasabb tur-
bulens áramlások is megjelenhetnek. Így ott részletesebb képet alkot-
hatunk a bevezető műtárgy megfelelőségéről.

A kutatás alapján kijelenthető, hogy a bizonytalanság a nyers áramlási 
adatok szűrésekor alacsonyabb a mérés azonos peremfeltételeknél vég-
zett megismétlésénél, ennél azonban nagyobb bizonytalanságot hordoz 
magában a mérési raszterpontok függély menti ritkítása egy hosszanti 
átfolyású, négyszög alaprajzú előülepítő medence esetében. Továbbá be-
látható, hogy az ANOVA-módszer alapján 5–9,5 m/h felületi terhelés között 
még elegendő az áramlásmérési raszter korlátozása egy hosszanti síkra (az 
iszapzsomp tengelyében), mely mérés egyszeri elvégzésekor már megbíz-
ható eredményt kapunk az előülepítő medence mélyebb megértéséhez 
vagy akár CFD (Computational Fluid Dynamic) modellezés kalibrációjára.

5. Köszönetnyilvánítás
A szerzők köszönetüket fejezik ki a Grazi Szennyvíztisztító Telep munka-
társainak és a Grazi Műszaki Egyetemnek a közreműködésükért, valamint 
Bolla Marianna DSc. habilitált docensnek (Sztohasztika Tanszék, Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) a statisztikai elemzésben 
nyújtott szakértői segítségéért.

8. ábra: A mért adatok szűrése és a mérés reprodukálása során vizsgált eltérés 
az adatsorok között

9. ábra: Az adatok szűrése, reprodukálása és a függélyek közötti (ülepedési 
sebesség által okozott) átlag-%-eltérés

10. ábra: Egy négyszög alaprajzú előülepítő medence áramlás- és turbulencia-
mérésére vonatkozó „bizonytalansági háromszög” séma



8 V Í Z M Ű  P A N O R Á M A  2 0 2 0 / 6

6. Irodalomjegyzék
Alleyne, A. A., Xanthos, S., Ramalingam, K., Temel, K. Li, H. and Tang, H. S. (2014) Nume-

rical investigation on flow generated by Invent mixer in full-scale wastewater stirred 

tank. Eng. Appl. of Comp. Fluid, 8(4), 503–517. https://doi.org/10.1080/19942060.201

4.11083303

ATV-DVWK A 131 (2016) Standard, Bemessung von einstufigen Belebungsanlagen (Di-

mensioning of Single-Stage Activated Sludge Plants). GFA Publishing Company of 

ATV-DVWK, Hennef (in German).

Bolla, M. és Krámli, A. (2005, 2012) Statisztikai következtetések elmélete (Theory of sta-

tistical inference) 1. és 2 kiadás. Typotex.

Burt, D. J. (2010) Improved Design of Settling Tanks using an Extended Drift Flux model. 

Dissertation, University of Bristol.

Das, S., Bai, H., Wu, C., Kao, J.-H., Barney, B. Kidd, M. and Kuettel, M. (2016) Improving 

the performance of industrial clarifiers using three-dimensional computational flu-

id dynamics. Eng. Appl. of Comp. Fluid, 10(1), 130–144. https://doi.org/10.1080/1994

2060.2015.1121518

Ekama, G. and Marais, P. (2000) Hydrodynamic Modelling of Secondary Settling Tanks. 

WRC Rep. No. 835/1/02 Part 1.

Gao, H. and Stenstrom, M. K. (2018) Evaluation of three turbulence models in predicting 

the steady state hydrodynamics of a secondary sedimentation tank. Water Res., 143, 

445–456. https://doi.org/10.1016/j.watres.2018.06.067

Gao, H., & Stenstrom, M. K. (2019a). The influence of wind in secondary settling tanks 

for wastewater treatment – A computational fluid dynamics study. Part I: Circular 

secondary settling tanks. Water Environment Research, https ://doi.org/10.1002/ 

wer.1241

Gao, H., & Stenstrom, M. K. (2019b). The influence of wind in secondary settling tanks for 

wastewater treatment – A computational fluid dynamics study. Part II: Rectangu-

lar secondary settling tanks. Water Environment Research, https ://doi.org/10.1002/

wer.1244

Gregušová, V., Škultétyová, I., Holubec, M. (2017). Measurement of flow velocity in diffe-

rent secondary settling tanks for analysis of the flow. Pollack Periodica, 12(3), 15–22. 

https://doi.org/10.1556/606.2017.12.3.2

Imam, E., McCorquodale, J. A. and Bewtra, J. K. (1983) Numerical modelling of sedimen-

tation tanks. J. Hydraul. Eng., 109(12), 1740–1754. 

Karpinska, A. M. and Bridgeman, J. (2016) CFD-aided modelling of activated sludge 

systems – A critical review. Water Res., 88, 861–879. http://dx.doi.org/10.1016/j.wat-

res.2015.11.008

Karpinska, A. M. and Bridgeman, J. (2017) Towards a robust CFD model for aeration 

tanks for sewage treatment – a lab-scale study. Eng. Appl. of Comp. Fluid, 11(1), 371–

395. https://doi.org/10.1080/19942060.2017.1307282

Kemper, M. (2016) Strömungsverhalten und Sedimentationswirksamkeit in Regenbec-

ken mit Schrägklärer-Einbauten (Flow behaviour and sedimentation effectiveness 

in stormwater retention tank with clarifier with lamellae). Dissertation, Karlsruher 

Institut für Technologie (in German).

Kiss, K. (2013) On settling process in primary clarifiers. Second Conference of Junior Re-

searchers in Civil Engineering, Budapest.

Kiss, K. and Patziger, M. (2018) On the accuracy of three dimensional flow measurements 

at low velocity ranges in municipal wastewater treatment reactors. Flow Meas. and 

Instrum., 64, 39–53. https://doi.org/10.1016/j.flowmeasinst.2018.10.002

Larsen, Peter (1977) On the Hydraulics of Rectangular Settling Basins, Experimental and 

Theoretical Studies, Department of Water Resources Engineering, Lund Institute of 

Technology University of Lund, Report No. 1001, Lund, Sweden.

Mazzolani, G., Pirozzi, F. and d’Antonio, G. (1998) A generalized settling approach in 

the numerical modelling of sedimentation tanks. Wat. Sci. and Tech., 38(3), 95–102. 

https://doi.org/10.1016/S0273-1223(98)00453-3

Nortek AS (2005) Vector Current Meter, User Manual.

Patziger, M. (2007) Untersuchung der Schlammbilanz in Belebungsstufenaufbauend auf 

den Prozessenim Nachklärbecken. Schriftenreihezur Wasserwirtschaft (Investiga-

tion of the sludge balance in activated stages based on the secondary sludge tank 

processes). Dissertation, Graz University of Technology (in German).

Patziger, M., Kainz, H., Hunze, M., Józsa, J. (2012) Influence of Secondary Settling Perfor-

mance on Suspended Solids Mass Balance in Activated Sludge Systems. Water Res., 

46(7), 2415–2424. https://doi.org/10.1016/j.watres.2012.02.007

Patziger, M., Kainz, H., Józsa, J., Hunze, M. (2005) Messung und Modellierung von phy-

sikalischen Prozessen in Nachklärbecken (Measurement and modeling of physical 

processes in secondary clarifiers). Österreichische Wasser und Abfallwirtschaft, 

57(12/05), 177–184. (in German).

Patziger, M. and Kiss, K. (2015) Towards a hydrodynamically enhanced design and 

operation of primary settling tanks – Results of a long term in situ measurement 

investigation program. Water and Environ. J., 29(3), 338–345. https://doi.org/10.1111/

wej.12125

Ramin, E., Wágner, D. S., Yde, L., Binning, P. J., Rasmussen, M. R., Mikkelsen, P. S. and Plósz, 

B. Gy. (2014) A new settling velocity model to describe secondary sedimentation. 

Water Res., 66, 447–458. https://doi.org/10.1016/j.watres.2014.08.034

Razmi, A., Firoozabadi, B. and Ahmadi, G. (2009) Experimental and Numerical Approa-

ch to Enlargement of Performance of Primary Settling Tanks. J. of Appl. Fluid Mech., 

2(1) 1–12.

Rostami, F., Shahrokhi, M., Said, M. A. M., Abdullah, R. and Syafalni (2011) Numerical mo-

deling on inlet aperture effects on flow pattern in primary settling tanks. Appl. Math. 

Model., 35(6) 3012–3020. https://doi.org/10.1016/j.apm.2010.12.007

Shahrokhi, M., Rostami, F. Said, M. A. M. and Syafalni (2013) Numerical modelling of 

baffle location effects on the flow pattern of primary sedimentation tanks. Appl. 

Math. Model., 37(6) 4486–4496. https://doi.org/10.1016/j.apm.2012.09.060

Shahrokhi, M., Rostami, F., Said, M. A. M., Yazdi, S. R. S. and Syafalni (2012) The effect 

of number of baffles on the improvement efficiency of primary sedimentation tanks. 

Appl. Math. Model., 36(8), 3725–3735. https://doi.org/10.1016/j.apm.2011.11.001

Skáfár, B., Péter, N. és Kristóf, G. (2016) Rothasztó tornyok CFD modellezése (CFD mo-

delling of digesters). III. Soós Ernő Scientific Conference: Water- and wastewater 

treatment in industry (VSZI’16), Nagykanizsa.

Valle Medina, M. E., and Laurent, J. (2020) Incorporation of a compression term in a CFD 

model based on the mixture approach to simulate activated sludge sedimentation. 

Applied Mathematics, 77, 848–860.

Wicklein, E. A., and Samstag, R. W. (2008) Comparing Commercial and Transport CFD 

Models for Secondary Sedimentation. Conference Paper, December 2008. https://

doi.org/10.2175/193864709793952765

Winkler, K. (2001) Räumung in Nachklärbecken von Abwasserreinigungsanlagen (Sc-

rape in secondary clarifiers at wastewater treatment plants). Research project, 

Versuchsanstalt für Wasserbau Hydrologie und Glaziologie der Eidgenössischen 

Technischen Hochschule Zürich.

V Í Z  É S  T U D O M Á N Y




