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1. BEVEZETÉS
Az előülepítés célja a lehető legmagasabb arányú lebegőanyag 
(total suspended solids, TSS) – mint nyersiszap – eltávolítása 
mellett a szerves anyag leválasztása úgy, hogy az előülepített 
szennyvíz a biológiai szennyvíztisztítási fázisra biztosítsa a tá-
panyag-eltávolításhoz szükséges szervesanyag-mennyiséget. 
Mivel az előülepítő medencék fő paramétere még mindig csak 
az ülepedési sebesség, a nyersiszap ülepedési jellemzőiről szer-
zett ismeretek elengedhetetlenek, hogy fejlesszük ezen meden-
cék tervezési módszertanát.

A jelenlegi tervezési eljárás nagyban elhanyagolja a nyersi-
szap valós ülepedési viselkedését úgy, hogy ideális gömbszem-
cse alakot, egységes szemcsesűrűséget, zavartalan ülepedést, 
mely során kölcsönhatás nem lép fel a szemcsék között, lami-
náris áramlást és az iszapszemcse-átmérők ideális eloszlását 
feltételezi. Továbbá a Stokes-törvény newtoni áramlási rend-
szert vesz figyelembe, mely gyakran messze áll a reális reológiai 
tulajdonságoktól (Ratkovich et al., 2013).

Az előülepítő medencében lévő szennyvíziszap-elegy ma-
gas víztartalommal rendelkezik, 99%-tól majdnem 100%-ig, vi-
szonylag alacsony sűrűségkülönbséggel a tiszta vízhez képest. 
A leülepedett, besűrűsödött nyersiszap pedig 2–8%-os száraza-
nyag-tartalmat is elérhet (Calvert et al., 1980; Metcalf & Eddy, 
2003; Yan et al., 2009). A medencében lévő szennyvíziszapele-
gyen belül a szemcsék között különféle interakciók is tapasztal-
hatók, mint például a turbulens transzport folyamata, flokkulá-

ció, továbbá a newtoni és nem newtoni viszkozitástartományok 
váltakozása, mely a lokális koncentráció függvénye (Hill, 2015).

Miközben az eleveniszap ülepedési tulajdonságait intenzí-
ven feltárták az elmúlt évtizedben (Žajdela et al., 2008, Chen, 
2019, Cui, 2019), a nyersiszapra vonatkozó hasonló vizsgálat jó-
val kevesebb figyelmet kapott. Ezenkívül a nyersiszap ülepedési 
folyamatának egzakt számításának fontossága egyértelműen 
növekszik a fejlődő biológiai tisztítási technológiákkal, ahol a 
befolyó mechanikai tisztításon átesett szennyvíz TSS-koncentrá-
ciója gyakran az egyik limitáló tényező a hatékony üzemeltetés 
eléréséhez.

Az elmúlt években kutatások irányultak a biodegradálha-
tóság vizsgálatára a szélesebb vízügyi szektorban, beleértve a 
szerves anyag, az illékony lebegőanyag (volatile suspended so-
lids, VSS), a biokémiai oxigénigény (BOI-) reakció (kinetikai) ál-
landója (k) (tényezője). Ismeretes, hogy k értéke nő a könnyen 
bontható vízben, valamint csökken nehezen bontható környe-
zetben (Kreetachat et al., 2007; Ntampegliotis et al., 2006, idéz-
ve Ulucan-Altuntas & Ilhan, 2018).

Számos szakirodalom (Mamais et al., 1993, Xu et al., 1996, 
Orhon et al., 1997, Spérandio et al., 2000, Metcalf & Eddy, 2003, 
Lagarde et al., 2005, Dulekgurgen et al., 2006, Tas et al., 2009) 
tanúsítja, hogy a jól biodegradálható szerves anyag magasabb 
koncentrációban van jelen 1,2; 1,0; 0,8; és 0,45 µm szemcsemé-
ret alatt. 
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KIVONATAz előülepítés hatékonysága kulcsfontosságú a szenny-
víztisztítás folyamatában, a nyersiszap ülepedési tulajdonságainak 
ismerete esszenciális az előülepítő tervezésének fejlesztése érde-
kében. Stokes, illetve Newton ülepedéstörvényének és nagyszá-
mú laboratóriumi, az ülepedésmérések összehasonlítása mellett 
vizsgáltunk számos tényezőt, mely kihat az ülepedés jellemzőire, 
mint például a szemcsék alakját, sűrűségét, az ülepedési sebes-
séget és a szemcsék méretét a helyi koncentráció és a hőmér-
séklet függvényében. A tervezési becslés alkalmazhatóságának 
és pontosságának értékelésére a mért eredmények az ülepedési 
sebesség vonatkozásában összehasonlításra kerülnek a Stokes-tör-
vény alapján számított értékekkel. A kutatás vizsgálja továbbá a 
lebegőanyag (total suspended solids, TSS) és a könnyen biodegra-
dálható szerves anyag kapcsolatát az előülepítő medence mélyebb 
feltárásával ötféle nyersiszap esetén, mintát véve a különböző 
SZVTT-ken. Meghatároztuk a lebomlási állandót (k) minden rétegre, 
melyet a TSS-értékekkel együtt vizsgáltunk, valamint elemeztük az 
ötnapos biokémiai oxigénigény és kémiai oxigénigény arányának 
eloszlását is. A szennyező anyagok részletes méréseinek segítségé-
vel egy „könnyen biodegradálható szerves anyag” térkép állítható 
elő, hogy feltárjuk az előülepítő hidrodinamikai viselkedése mellett 
a biokémiai jellemzőit is a megfelelő üzemeltetéshez, tervezéshez 
és optimalizációhoz. Az előülepített szennyvíz és az előülepített 
nyersiszap az előülepítőben osztható azok adott biodegradálható-
sági rátája alapján a további biológiai tisztítási egységre, például a 
denitrifikációs folyamat intenzifikálására, illetve az iszapkezelésre, a 
biogáz-kihozatal növeléséért.

KULCSSZAVAK biodegradálhatóság, nyersiszap, ülepedésmérés
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Mindegyik szennyvíztisztító telep hagyományos eleveniszapos 
szennyvíztisztítással üzemel; a mechanikai tisztítási lépcsőn belül 
rácsszemétszűrés, zsír- és homokeltávolítás, előülepítés van, me-
lyet a biológiai tisztítási fokozat követ, valamint anaerob iszap-
kezelés, biogázfejlesztés és elektromosenergia-termelés történik.

1. táblázat: A nyers- és kevertiszap-mintákat biztosító szennyvíztisztító telepek és 
előülepítő medencéik

A laboratóriumi méretű ülepedés- és biodegradálhatósági 
méréseket egyaránt egy kellő nagyságú, 1000 mm magas és 194 
mm széles ülepítő hengerben végeztem, így a falhatást ki lehetett 
küszöbölni (Ekama et al., 1997). A nyersiszap mintavételi módját 
és a mérési feltételeket megkülönböztetve négyféle, előülepítő-
ben előforduló iszap ülepedési viselkedését vizsgáltunk: (i) nyers-
iszap, (ii) flokkuláció, (iii a)) flokkuláció-2, (iii b)) flokkuláció-3 és (iv) 
kevert iszap.

(i) Nyersiszap esetén a befolyó nyers 
szennyvizet először a sűrítőbe emeltük 
át a nagyobb iszapkoncentráció elérése 
érdekében (1.) (1. ábra). Később a sűrített 
iszapot 2 mm-rel perforált szitaszűrőn 
szűrtük (2.), majd a homokfogóba vezet-
tük, ahol a zsír és a homok eltávolításra 
került (3.), mivel jelentős sűrűségkülönb-
ségük van a víz-iszap szuszpenzióhoz ké-
pest. Ezt követően a víz-iszap szuszpenziót 
átemeltük az ülepítő hengerbe (4.). A kü-
lönböző TSS-koncentráción (kezdeti kon-
centráción) létrejövő ülepedési folyamat 
vizsgálata érdekében az iszapot mindig 

Kutatások foglalkoztak a BOI paramétereinek meghatározá-
sával [k, teljes BOI, („ultimate” BOI, UBOI)] és a meghatározá-
sának módjával a háztartási és ipari szennyvíz esetén. Többen 
közülük új módszereket is kifejlesztettek (pl. Ammary & Al-Sam-
rraie, 2014, Sibil et al., 2014, illetve Nuruzzaman et al., 2018).

Szakirodalmi adatokon és üzemeltetési gyakorlaton alapul-
va, ötnapos biokémiai oxigénigény és kémiai oxigénigény ará-
nya (BOI5/KOI arány) még mindig kulcsparaméter a biodegra-
dálhatóság jellemzésére. Samudro & Mangkoedihardjo (2010) 
számos szervesanyag-eltávolító rendszert vizsgált, és BOI5/KOI 
arány alapján három értékzónát különböztetett meg. Az arány-
számot az elmúlt években is vizsgálták, továbbá ipari vagy ház-
tartási szennyvíz esetén is (Ulucan-Altuntas & Ilhan, 2018; Jam-
shibzadeh & Barzi 2019; Zhang et al., 2019; Gajewska et al. 2020).

További szennyezőanyag-komponensek aránya, mint példá-
ul a szennyvíziszap KOI/VSS aránya a rothasztás folyamatában 
a metánprodukció egyik alap jellemző paramétere (Metcalf & 
Eddy, 2003). Előülepítő medence szempontjából a KOI/VSS az 
ülepített nyersiszap és annak további felhasználhatóságára 
utal. Szakirodalomban többek között Cardete et al. (2017) kuta-
tása az iszapülepedés javítására irányult petrokémiai szennyvíz 
tisztításakor félüzemi körülmények között. A KOI/VSS tulajdon-
képp a tápanyag és mikroorganizmusok aránya (food/micro-
organism, F/M), mely az optimális üzemeltetéshez is nyújthat 
információt. Jenkins et al. (2003, idézve Cardete et al., 2017 ál-
tal) mutatta meg, hogy az arány segítségével maga az eleveni-
szap-pelyhek struktúrája is javíthatóvá vált.

A kutatás célja feltárni a nyersiszap valós ülepedési tulaj-
donságát, azt befolyásoló jellemzőket, valamint biodegradálha-
tóságát. Így az előülepítő medencék tervezése pontosíthatóvá 
válik, valamint üzemeltetése egyszerűbbé tehető.

2. MÉRÉS ÉS MÓDSZERTAN
A mérési programot laboratóriumi léptékben hajtottuk végre 
három tipikus nagyvárosi szennyvíztisztító telep: egy osztrák 
(SZVTT A) és kettő magyarországi telep (SZVTT M1 és M2) nyers- 
és kevert iszapját vizsgálva. A szennyvíztisztító telepek előüle-
pítő medencéinek jellemző alapadatait az 1. táblázat mutatja. 

egy meghatározott mennyiségű, az előülepítőből elvett előülepí-
tett szennyvízzel hígítottuk.

Több SZVTT esetében a biológiai tisztításból leválasztott fö-
lösiszapot visszavezetik az előülepítő medencébe azért, hogy 
elősűrítse azt a nyersiszappal együtt. A (ii) flokkuláció mérési 
kampánynál a minta előkészítése az előzőhöz hasonlóan tör-
tént, kivéve, hogy ekkor az előző technológiai kialakítás miatt 

az előülepített szennyvizet fölösiszap 
is terhelte (mintavételezés és vizsgálat 
nyáron és ősszel történt).

További laboratóriumi méréseket 
végeztünk közvetlenül az előülepítő 
medencében lévő szennyvízzel, ((iii 
a)) flokkuláció-2). Ebben az esetben a 
nyersiszapot az előülepített szennyvíz-
zel hígítottuk (mintavétel és mérés ta-

vasszal és nyáron). A (iii b)) flokkuláció-3 ülepedésvizsgálathoz 
a minták a (iii a)) flokkuláció-2 mintavételezéssel megegyezik, 
de az ülepedést a szokásosnál jóval magasabb TSS-koncentrá-
ció-tartományban rögzítettük (mintavételezés télen). Ugyanezt 
a hígítási metódust alkalmaztuk a (iv) kevert iszap ülepedésvizs-
gálatnál, ahol nyers- és fölösiszap volt összekeverve (mintavéte-
lezés ősszel és télen).

1. ábra: Laboratóriumi méretű mechanikai tisztítási egység sémája: mintavétel a nyers szennyvízből, sűrítés, 2 mm-es perforált 
szitaszűrés, zsír- és homokeltávolítás levegőztetett homokfogóban, ülepedésmérés különböző TSS-koncentráción
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Az ülepedési görbék felállításához az iszaptükör magassá-
gát folyamatosan regisztráltuk az adott ülepedési idővel. A 2. 
ábra illusztrálja a méréseket az ülepedési görbe tipikus alak-
jával. A jellemző ülepedési sebességet a legnagyobb ülepedési 
sebességből (dh/dt) határoztam meg az ülepedési görbe zavar-
talan zónájában (zónaülepedési sebesség) (Takács, 1991; Eka-
ma, 1997).

Az ülepedési függvény (3. ábra) összegezi az ülepedési se-
besség (vs) értékét a kezdeti koncentráció függvényében nagy-
számú ülepedésmérés alapján.

 
3. ábra: a) TSS-ülepedési görbe adott kezdeti koncen-
tráción (X); b) Kapcsolat az ülepedési sebesség (vs) és 
X között

2.1. NYERSISZAP ÜLEPEDÉSI 
TULAJDONSÁGAINAK 
VIZSGÁLATI MÓDSZERE
Stokes törvényének pontosságát 
vizsgáltuk a (i) Nyersiszap-ülepedés-
méréseknél, mely jelenleg a legkor-
szerűbb mód az ülepedési sebesség 
meghatározására az előülepítő me-

 Összesen öt ülepedésmérési kampányt hajtottunk végre 
széles TSS-koncentráció-tartományon (2. táblázat). A szennyvíz-
hőmérsékletek 14–24 °C között változtak.

2. táblázat: Mért TSS-tartományok az ülepedésmérésekkor

Mindegyik ülepedésmérés a henger iszappal történő meg-
töltésével indult, hígítva azt a vizsgálandó TSS-koncentrációnak 
megfelelően (kezdeti koncentráció). A kezdeti koncentráció 
meghatározásához két-két mintát vettünk a hengerből, mialatt 
a víz-iszap szuszpenzió folyamatos keverés alatt állt. Mindkét 
minta 45 µm-es pórusú membránpapíron át lett szűrve, majd 
szárítóban szárítva 105 °C-on.

Az ülepedésmérés kezdetekor a keverés leállt. A mérés so-
rán az iszaptükör magassága optikailag megfigyelhető volt a 
teljes ülepedési idő alatt.

dencéknél. Az ülepedés folyamata jellemzően 1,5–5 óra között 
zajlott le, a kezdeti koncentráció függvényében. Az általunk 
mért ülepedésisebesség-értékeket hasonlítjuk össze az alábbi-
ak szerint számított értékekkel.

Az (1) egyenlet mutatja a Stokes-törvény alapalakját (Metcalf 
& Eddy, 2003), mely csak lamináris áramlási viszonyok esetén al-
kalmazható, és további egyszerűsített feltételezéseket alkalmaz, 
tekintettel a szemcsenagyságra, annak alakjára és sűrűségére.

Lamináris tartományban  

ahol: vs,avg – Stokes-féle átlagos ülepedési sebesség; g – gra-
vitációs gyorsulás [9,81 m/s2]; sgp – szemcse fajlagos sűrűsége; 
davg – átlagos szemcseátmérő az ülepedési hengerben; ν – kine-
matikai viszkozitás [m2/s].

Turbulens áramlásoknál – amely már jellemző az előülepítő 
medencékre – és változó szemcsealakokra a (2) egyenlet álta-
lánosságban használható. Ez iteratív lépésekkel oldható meg a 
következő egyenletek segítségével (Gregory et al., 1999, idézve 
Metcalf & Eddy, 2003 által).

Tranziens és turbulens tartományban

ahol:

– Cd – ellenállási tényező: 
 
ahol: az átlagos Reynolds-szám (Re-szám) határozandó 

meg az ülepedési hengerben az átlagos átmérő (davg) és a 
 Stokes-törvény szerint számított ülepedési sebesség alapján:

 
Ugyanakkor a turbulencia és a szemcse/pehely alak kö-

zötti kölcsönhatás egy jellemzőbb, alaki tényezővel súlyozott 
Re-számmal (ReSf) határozható meg:

2. ábra: TSS-ülepedési görbe egy adott kezdeti koncentráción

(1)

(2)

(3)

(4)
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– Sf – alaki tényező, mely számí-
tása a következő egyenlet szerint 
történik:

 ahol:
C – a szemcse/pehely alak ke-

reksége. Ennek meghatározására 
az adott szemcse kerületének (Pa, 
mm) és azt befoglaló kör kerületé-
nek (Pe, mm) az aránya:

λ – oldalarány, mely a szemcse/
pehely méretének x és y irányából 
számítható:

A nem lamináris áramlási tartomá-
nyoknál vs,avg meghatározása (New-
ton törvénye alapján) iterációval 
lehetséges (4. ábra).

A fent leírt számításhoz a szemcsék/pelyhek jellemzőit úgy, 
mint az alakjukat és méretüket, finom felbontású képelemzés-
sel határoztuk meg. A vizsgálat során több mint 500 szemcse/
pehely jellemzőit tártuk fel részletesen (5. ábra).

 Az ülepedési tartomány jellemzésére alkalmaztuk az üle-
pedési sebességet, szemcse/pehely átmérőt és alakot változó 
szennyvízhőmérsékletnél az ülepedési hengerben.

Érzékenységi vizsgálatot végeztünk továbbá a szemcse/pe-
hely sűrűségére vonatkozóan, mely során a sűrűséget változ-
tattuk Stokes törvénye szerinti ülepedésisebesség-számításnál: 
sgp1=1,01, sgp2=1,03, sgp3=1,06, ahol az 1,03 értéke Metcalf & 
Eddy (2003) alapján egy tipikus fajlagos sűrűség, a többi érték 

pedig a +/− 2-3%-os eltérés vizsgálatát reprezentálja a jellemző 
sűrűségtől. Az ülepedési sebességeket így rendre meghatároz-
tuk: vs,avg1, vs,avg2, vs,avg3, majd összehasonlítottuk mindegyik mé-
résnél mért iszaptükör-ülepedési sebességgel (vsSB).

2.2. NYERSISZAPOK BIODEGRADÁLHATÓSÁGÁNAK 
VIZSGÁLATI MÓDSZERE
Az ezt követően végrehajtott (ii) flokkuláció, (iii b)) flokkuláció-3 
és (iv) kevert iszap mérési kampányoknál már az ülepedésmérő 
hengerben három különböző réteget [(1) alsó, (2) középső és 
(3) felső réteg] különböztettünk meg, majd a rétegekből minta-
vétellel meghatároztuk a TSS- és szűrt KOI-koncentrációt [6. a) 
ábra]. A szűrt KOI kétfelé bontható: az oldott KOI (soluble, sKOI), 
mely tartalmazza a könnyen bontható KOI-t (readily biodegra-
dable, rbKOI) és a nem bontható oldott KOI (non-biodegaradble 
soluble, nbsKOI). A mintavételt nagyon óvatosan kellett elvégez-
ni, hogy ne zavarjuk meg a már leülepedett iszapot és szuszpen-
ziót a különböző rétegekben. Ezek az ülepedésmérések 1–3 óra 
alatt zajlottak le.

 

6. ábra: a) Három mintavételi pont a mérési hengerben, (ii) flokkuláció, (iii b)) flokkuláció-3 és 
(iv) kevert iszap mérési kampányoknál; b) Négy mintavételi pont a mérési hengerben (iii a)) 
flokkuláció-2 kampánynál

4. ábra: vs,avg iterációval történő meghatározása
a nem lamináris tartományban

5. ábra: A jellemző szemcse/pehely méret és alak meghatározása

(5)

(6)

(7)

(8)
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A négy rétegből történő mintavétel hozzájárult az ülepedé-
si henger különböző magassági rétegében történő folyamatok 
mélyebb megértéséhez. Így az előülepítő medence egészére 
egy „könnyen biodegradálható szervesanyag-térkép” előállít-
ható a TSS-mérések alapján. A TSS egy könnyen mintázható és 
mérhető paraméter, ezért kerestük kapcsolatát más minőségi 
paraméterrel. BOI5/KOI arányt vizsgáltuk a TSS-koncentráció 
függvényében, majd meghatároztuk a TSS/BOI5 arányt. 

A négy réteget vizsgáló mérésből a BOI-görbék is kinyer-
hetők voltak az előülepítő medencében lévő könnyen bontha-
tó szervesanyag-eloszlás további vizsgálatára. A BOI-értékek 
finom időbeli leolvashatósága lehetővé tette, hogy 0,33; 0,67; 
1,00; 1,33; 1,67; 2,00; 2,33; 2,67; 3,00 és 4,00 órai adatokat ele-
mezzünk, melyek magukba foglalják az előülepítő medencére 
vonatkozó tervezési irányelvek által ajánlott HRT-t [0,5–2,0 (2,5) 
h]. Az adatok használatával a BOI-reakció állandó (k) számítha-
tó volt egyszerűsített iterációs módszerrel (Singh, 2007, idézve 
Alrousan és Murshed, 2019 által), ahol UBOI egyenlőnek tekint-
hető az utolsó ismert BOI-értékkel (jelen esetben BOI5-tel) [(11) 
egyenlet] (Metcalf & Eddy, 2003). A kutatás során a k értékeket 

a különböző időpontokban összevetettük egymással, 
vizsgálva az előülepítőben lévő szennyvíz bonthatósá-
gát, mely az előülepítőben lévő HRT változásával együtt 
változik.

ahol: BOIt–BOI-koncentráció adott órakor, UBOI – 
az ismert BOI5-koncentráció, t – adott idő, amikor BOIt 
értékét kapjuk.

Így k értéke kifejezhető: 

A k értékek eloszlását a hengerben lévő kezdeti TSS-értékkel, 
valamint a lokális (adott rétegből mintázott) és az átlag-TSS-ér-
ték arányával együtt vizsgáltuk.

TSS és sKOI-t minden rétegre külön határoztuk meg, majd 
ezeket az adatokat a hengerben lévő átlagos koncentrációhoz 
viszonyítottuk az alábbiak szerint:

ahol: X – TSS- vagy sKOI-koncentráció.

A (iii a)) flokkuláció-2 kampány további részletes méréseket 
tartalmaz, ahol az ülepedésmérési hengeren belül négy minta-
vételi pontot jelöltünk ki: (1) felső zóna, középső zóna [ezen be-
lül (2) felső és (3) alsó réteg], valamint (4) alsó zóna [6. b) ábra]. 
Minden mintavételi pontból több különböző paramétert vizs-
gáltunk a 3. táblázat szerint. Ezek a vizsgálatok 10 és 25 perc 
ülepedési idő után történtek ugyanabból a hengerből (minták 
jelei: 10 min és 25 min/A). E mérés mellett egy másik, de ugyan-
olyan anyagú és geometriájú hengerből az előzővel megegyező 
mintavételezést is végrehajtottunk 25 min elteltével (minták el-
nevezése itt: 25 min/B).

3. táblázat: Mintavétel ideje és a vizsgált paraméterek a (iii a)) flokkuláció-2 mérési kampánynál

A (iii a)) flokkuláció-2 eredményeit összehasonlítottuk a hen-
ger átlagkoncentrációjával a TSS- és KOI-értékek esetében. Az 
arányt a (9) egyenlet szerint határoztuk meg jelen esetben is.

A henger átlag-sKOI-t viszonyítás miatt arányosítottuk a 
henger átlag-KOI-értékéhez.

A nyersiszap metánprodukciójának egyik jellemző paramé-
terét, a KOI/VSS arányát szintén minden rétegre meghatároztuk, 
és vizsgáltuk az adott réteg TSS-értékének függvényében.

3. EREDMÉNYEK
3.1. (I) NYERSISZAPPAL TÖRTÉNŐ ÜLEPEDÉSMÉRÉSEK 
EREDMÉNYE

Az eleveniszaphoz hasonlóan nyersiszapnál is tisztán látha-
tó a víz-iszap határfelületének kialakulása (7. ábra).

Néhány jellemző ülepedésgörbét mutat be a 8–10. ábra a 
hengerben lévő különböző kezdeti koncentrációknál. A legtöbb 
görbe az eleveniszaphoz hasonló ülepedési mintát mutat (Eka-
ma et al., 1997).

7. ábra: Az iszaptükör észlelése
(a fotók az ülepedésmérés közben készültek)

8. ábra: Zavart zóna ülepedési kategória: rövid kezdeti flokkulációs ülepedési séma, majd zavart, 
átmeneti és sűrűsödési séma

(9)

(10)

(11)

(12)
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Következésképp: az eleveniszaphoz (Vesilind et al., 1969, 
Takács et al., 1991) nagyon hasonló alakú ülepedési függvény 
állítható fel nyersiszap esetén is. A jellemző szennyvízhőmér-
séklet a vizsgált SZVTT-ken 14–24 °C között változott, azonban 
a mérések alapján kijelenthető, hogy az ülepedési sebesség a 
szennyvízhőmérséklettől független. A három SZVTT-n vett min-
tákból felállított ülepedési függvény egybevágó.

3.2. A MÉRT ÜLEPEDÉSI JELLEMZŐK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A 
STOKES TÖRVÉNYE ALAPJÁN BECSÜLT ÉRTÉKEKKEL
A Stokes törvényénél használt legfontosabb jellemzők a szem-
cseméret, a szemcsealak és a szemcsesűrűség. 

A szemcseméret eloszlásával kapcsolatban a finom felbon-
tású képelemzés eredményét egy-egy példán keresztül a 11. 
ábra mutatja. A megfigyelések szerint a szemcsék mérete jel-
lemzően 0,01 és 1,5 mm között változik (ahol az 1,5 mm a maxi-
mumok 85%-os percentilise). A legnagyobb iszaptömeghányad 
azonban kb. 0,1 és 0,3 mm átmérő között fordul elő.

 
11. ábra: a) Egy téli és b) egy nyári ülepedésmérési adatsor jellemző átmérő eloszlása (d-gyako-
riság d-méret függvényében)

A nyers- és kevert iszappal végzett ülepedésmérések során 
megfigyelt szemcse/pehely méret eloszlásának tartománya 
összevethető a szakirodalomban közölt különböző szemcse/
pehely típusok méretével (4. táblázat). A megfigyelt méretek 
illeszkednek a szakirodalomban közölt szennyvízben vizsgált 

 
9. ábra: Átmeneti kategória: hosszabb kezdeti flokkulációs ülepedési séma, majd zavart, 
átmeneti és sűrűsödési séma

10. ábra: Hosszú flokkulációs szakasz, majd rövid vagy nem zavart ülepedési séma sűrűsödési 
sémával

A mérések során tapasztalható volt, hogy az ülepedés egy 
flokkulációs fázissal kezdődik, melyet követ egy szabad üle-
pedési zóna, ami átfordul a növekvő koncentrációval zavart 
ülepedésbe, így az ülepedési sebesség csökken a növekvő 
TSS-koncentrációval a vizsgált tartományban. Ez a jelenség a 
8–10. ábrákon is jól látható, ahol az ülepedés jellemzőiben a 
különbség az alacsonyabb és magasabb kezdeti koncentráci-
óra vezethető vissza. Minél magasabb a kezdeti koncentráció 
a mérőhengerben, annál alacsonyabb a maximum ülepedési 
sebesség.

szemcse/pehely mérethez.

4. táblázat: Szemcse- és pehelyméretek néhány szakirodalmi forrásból és az általam 
mért nyersiszapból

A finom felbontású elemzés további eredményei a szemcse 
alakjának nagy változatosságát mutatják, jelentős eltérésekkel 
az idealizált szemcsealaktól, melyet a Stokes-törvény figyelem-
be vesz (12. ábra).

 
Körülbelül 120 mg TSS/L alatti koncentrációnál a vs,avg (Sto-

kes) alábecsült mindhárom fajsúllyal számítva a mért vsSB-ér-
tékhez képest (13. ábra). 120 mg TSS/L felett vs,avg értékek több-
nyire túlbecsülnek vsSB-vel szemben, és az eredmények szórása 
(bizonytalansága) magasabb, mint alacsonyabb TSS-értékeknél. 
Ez a különbség az iszaptükör zavart ülepedéséből adódik. Ma-
gasabb TSS-koncentrációnál nagyobb szemcse/pehely méret 
tapasztalható. A megállapított Sf-érték növekszik a TSS-kon-
centráció növekedésével a több nem gömbölyű szemcse/pe-
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13. ábra: a) A mért (vsSB) és Stokes törvénye alapján számított ülepedési sebesség (vs,avg), b) egy-
egy ülepedésmérésnél előforduló átlagos szemcseátmérő, c) a jellemző alaki tényező (Sf), és d) 
alaki tényezővel súlyozott Re-szám (ReSf)

Az ülepedésmérésről készült videóelemzés alapján a megfi-
gyelt ülepedési sebesség (VsO) nagy szórást mutat (14. ábra – kör 
jelölő). Például: 0,37 mm; 0,93 mm és 1,68 mm szemcse/pehely 
átmérők egyaránt VsO=8 cm/s körüli értéket vesznek fel. Adott 
szemcseátmérőből számított ülepedési sebesség (vs,avg, 15. ábra 

– négyzet jelölő) pedig Stokes alapján lineárisan változik az át-
mérő növekedésével. Az észlelt, mért ülepedési sebességek 
Stokes-féle értékektől való eltérését igazolja, hogy a szemcsék/
pelyhek sűrűségének, alakjának egymástól való eltérését figye-
lembe kell venni a pontosabb ülepedési sebesség meghatáro-
zásához.

hely jelenléte miatt, és ezzel csökken a mért vsSB értéke. 135 mg 
TSS/L felett a ReSf-szám az átmeneti tartományba kerül számos 
ülepedésmérésnél. Ezt igazolandó, értékelhető turbulencia már 
megjelenik az in situ áramlásmérés alapján négyszög alaprajzú 
előülepítő medencékben (Kiss & Patziger, 2018).

A mérések bemutatják továbbá, hogy magasabb vsSB-érté-
keknél davg<0,2 mm szemcse/pehely átmérő várható – alacso-
nyabb TSS-tartományban. Ugyanakkor gyenge kapcsolat látszó-
dik az átmérő és a TSS között: hasonló vsSB-értékeket figyeltünk 
meg, de változó szemcse/pehely átmérőknél.

12. ábra: Szemcsealakok – néhány megfigyelt példa a finom felbontású képelemzésből
 

14. ábra: A videóelemzés alapján megfigyelt (VsO) és Stokes-törvény alapján számított ülepedési 
sebességek (vs,avg) a szabad ülepedési zónában különböző szemcse/pehely átmérők esetén
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A (iii a)) ülepedésmérésnél átlagolt lokális TSS és a hen-
gerben lévő átlag-TSS-koncentráció aránya a háromrétegű 
mintavételt tartalmazó mérési kampányoktól eltérő eloszlást 
mutatott (17. ábra). A legmagasabb arányt a legalsó zónában 
tapasztaltuk mindhárom vizsgálat esetén. Az ülepedési folya-
matnak köszönhetően nincs figyelemre méltó magas koncent-
ráció a felső zónában a rövid ülepedési idők alatt (10 min és 25 
min). A 18. ábrán a (iii a)) vizsgálat KOI-koncentrációi jól egybe-
vágnak a TSS-eloszlással, ahol az átlagos sKOI/KOI arány 0,31 
volt, azaz a KOI-nak 31%-a sKOI-komponens.

17. ábra: (iii a)) mérések TSS-eredményei

18. ábra: (iii a)) mérések KOI-eredményei

3.4. A NYERSISZAP BIODEGRADÁLHATÓSÁGA
A mérések lokális és átlag-TSS-koncentrációjának arányai kam-
pányonként átlagolt eloszlása a (ii), (iii b)) és (iv) ülepedésméré-
seknél egymáshoz hasonló volt. Jelentős TSS-tartalom figyelhető 
meg a felső rétegben (15. ábra). A legalacsonyabb TSS-koncent-
ráció a középső rétegben fordult elő, a legmagasabb tartomány 
pedig a legalacsonyabb rétegben valamennyi kampány esetén.

15. ábra: (ii), (iii b)) és (iv) mérések TSS-eredményei

A (ii), (iii b)) és (iv) ülepedésmérések sKOI-koncentráció-el-
oszlása közel egyenlő egymáshoz a henger magassága mentén 
(16. ábra). Tehát az sKOI-értékekben rétegződés nem mutatko-
zott a TSS-eloszlással ellentétben.

16. ábra: (ii), (iii b)) és (iv) mérések sKOI-eredményei

A BOI5/KOI arányoknál enyhe növekedést tapasztaltunk a 
TSS-koncentráció csökkenésével, melyeket követően további 
vizsgálatokat végeztünk. 1 g/L alatti TSS-koncentráció esetén 
zömmel 0,6 vagy magasabb BOI5/KOI arányt figyeltünk meg (19. 
ábra). Ezzel szemben 1 g/L TSS-érték alatt 0,4–0,6 (0,7) BOI5/KOI 
arányok adódtak. A mérések zömmel jobb BOI5/KOI arányt mu-
tattak, mint a szakirodalmi források (20. ábra). 

19. ábra: BOI5/KOI arány különböző TSS-koncentrációk esetén a (iii a)) flokkuláció-2 
ülepedésmérésekből

20. ábra: A források és a mérések (keretezett rész) BOI5/KOI arányainak összevetése

A 21. ábra a) és b) diagramja két lépést mutat a „könnyen 
biodegradálható szervesanyag-térkép” elkészítésének módsze-
rére, azaz TSS alapján a BOI5/KOI arány meghatározására: (a) A 
TSS-koncentráció erős kapcsolatban áll a TSS/BOI5 aránnyal, va-
lamint (b) ez az arány jó kapcsolatban van a BOI5/KOI aránnyal. 
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 tényezői, tehát ez rendelkezik a legalacsonyabb bonthatósággal. 
A k értékek jórészt az ülepedési idő növekedésével csökkennek, 
de a trend közel nulla értéktől egy erős emelkedő hullámmal 
indul (22. ábra). Az értékek 1 h ülepedési idő előtt enyhén ma-
gasabbak, mint utána, majd egy másik csökkenő szakasz figyel-
hető meg 2 h körül. Ez alapján javasolt, hogy az előülepítőben 
lévő HRT 1,0–1,5 h között legyen, valamint az előülepítőből a 
szennyvízelvétel a legfelső réteg alól történjen. A k értékek mel-

Így az előülepítő medence TSS-koncentrációjának meghatáro-
zását követően a (13) összefüggéssel előállítható a „könnyen 
biodegradálható szervesanyag-térkép”, mellyel képet kapunk 
az előülepítőben lévő és onnan elfolyó szennyvíz hasznosítha-
tóságáról a denitrifikáció, illetve a biogáztermelés felé:

21. ábra: a) TSS/BOI5 arány különböző TSS-értéknél; b) BOI5/KOI arány különböző TSS/BOI5 
aránynál

A k bonthatósági tényező időbeli változását a 22. ábra mu-
tatja. A 2. és 3. rétegnél magasabb k értéket tapasztaltunk a 
legtöbb mérésnél, mint az 1. vagy a 4. rétegnél. A legalsó réteg 
k értékei általában alacsonyabbak voltak, mint más rétegek k 

lett a TSS-arányok az egyes rétegekben eltérnek egymástól, és 
azok eloszlása nincs összefüggésben a mérési henger  kezdeti 
TSS-koncentrációjával. Ugyanakkor jobb BOI5/KOI arányt ta-
pasztaltunk alacsonyabb TSS-koncentráción.

A mérésekből kalkulált k bonthatósági tényezők a szakirodalmi 
adatokhoz képest zömmel magasabb értékeket vettek fel (23. 
ábra).

22. ábra: K bomlási állandó időbeli változása a rétegek és a henger átlag-TSS-koncentrációjával

(13)
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alacsonyabb a KOI/VSS érték. Az 
értékek tartománya intenzíven 
váltakozik 1 g/L TSS alatt, mely 
1,55–9,31 KOI/VSS között mozog, 
kivéve egy kiugró értéket, a 23,29 
KOI/VSS aránnyal. 1 g/L TSS-kon-
centráció felett viszont a KOI/VSS 
arány nem változik jelentősen a 
TSS függvényében. Mindez azt je-
lenti, hogy 1 g/L TSS felett konstans 
F/M arány, illetve metánprodukció 
várható a nyersiszap 
TSS-koncentráció-nö-
vekedésével az előüle-
pítő medencében.

A tapasztalt, mért 
KOI/VSS értékek ösz-
szességében magasabbak, mint a 
bemutatott szakirodalomban kö-
zöltek (26. ábra). 

 

 
23. ábra: A források és a mérések (keretezett rész) k bonthatósági tényezőjének összevetése

Az 1–3 órás ülepedésmérési kampány (ii, iii b), iv) eredmé-
nyei bizonyítják, hogy jelentős felúszó lebegőanyag jelenik meg 
a legfelső rétegben (24. ábra). Hozzávetőleg 1,5 h és 4 h között a 
felső zóna TSS-koncentrációja nagyságrenddel magasabb, mint 
a rövidebb (<1,5 h) vagy extrém hosszú (>4 h) ülepedési időnél. 
Nem tapasztaltunk kapcsolatot a TSS feláramlása és a rétegek 
sKOI-koncentrációi között, inkább függ ez a jelenség az iszap 
további tulajdonságaitól (szemcse/pehely sűrűség, súly, alak). 
A feláramlás minden (iv) kevertiszap-mérésmintánál megjelent 
(ennél a kampánynál fölösiszap is volt a nyersiszap mellett).

A KOI/VSS arányoknál (rétegekből és zónákból számítva) 
enyhe kapcsolat fedezhető fel a TSS-koncentrációval 1 g/L ér-
ték alatt (25. ábra). Minél magasabb a TSS-koncentráció, annál 

25. ábra: KOI/VSS arány különböző TSS-koncentrációknál

A felső és az alsó zóna KOI/VSS arányai a különböző ülepe-
désmérési idők után tett mintavételeknél nem mutatnak külö-
nösebb eltérést, viszont enyhén látható az ülepedési folyamat a 
felső rétegtől az alsó réteg irányába (27. ábra). 10 min-nél a KOI/
VSS arány a 2. rétegben a legmagasabb, míg a 3. rétegben a 25 
min/B mintavételnél látjuk a legmagasabb értéket. Ez a jelenség 
főleg a VSS változásában keresendő.

24. ábra: Az ülepedésmérő henger legfelső rétegének TSS-koncentrációja
az ülepedési idő függvényében 27. ábra: (iii a)) mérések KOI/VSS eredményei

26. ábra: A források és a mérések (keretezett rész) KOI/VSS arányainak összevetése
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4. ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK
A nyersiszap ülepedésének és biodegradálhatóságának vizsgá-
lata során az alábbi megállapításokat tesszük:

a) A nyersiszap ülepedésének és szemeloszlásának vizsgála-
ta során rámutattunk, hogy a nyersiszap ülepedése egy kezdeti 
flokkulációs fázissal indul, majd ezt követi a szabad ülepedési 
zóna. A harmadik szakasznál a növekvő koncentrációval a gátolt 
ülepedés figyelhető meg. Ezért a nyersiszapra, illetve előülepí-
tőre vonatkozó tervezési gyakorlat során idealizált feltételekkel 
dolgozó Stokes- és Newton-törvények használata helyett figye-
lembe kell venni a nyersiszap szemcseátmérője mellett alakját 
és sűrűségét is. 

b) Megállapítottuk, hogy a biodegradációs képesség (BOI5/
KOI arány) az előülepítő medencében kiszámítható, és egy 

„könnyen bontható szervesanyag-térkép” állítható elő a TSS-kon-
centráció ismeretében:

Az előülepítő medencék feladata kettős: egyrészt a haté-
kony TSS-ülepítés, másrészt ennek révén főleg a kolloid és ol-
dott szennyező anyagok továbbengedése a biológiai tisztítási 
fokozathoz, mellyel a nyers szennyvíz szerves anyagának nagy 
része hasznosul és eltávolításra kerül. Nem utolsósorban az 
előülepítőben ülepedő nyersiszap megfelelő alapanyag az ana-
erob iszapstabilizáció során termelt biogáznak, mellyel az adott 
szennyvíztisztító telep energiaigénye nagyrészt fedezhető. 

Ötféle nyersiszap biodegradálhatósági képességét tártuk 
fel az előülepítő medencén belül, mely az ilyen műtárgyak 
üzemeltetését, tervezését könnyíti. Ez alapján javasolt az elő-
ülepítőben lévő HRT-t 1,0–1,5 h közé beállítani, valamint az 
előülepítőből célszerű a szennyvízelvételt a legfelső réteg alól 
biztosítani. Vizsgálataink tanúsítják továbbá, hogy 1 g/L TSS 
felett konstans F/M arány, illetve metánprodukció várható a 
nyersiszap TSS-koncentráció-növekedésével az előülepítő me-
dencében.
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