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1. Bevezetés 

1.1. A választott téma indokoltsága 
Az egyre fokozódó környezetvédelmi problémák felhívták az emberiség figyelmét arra, hogy a 

fenntartható társadalmi lét kialakítása nélkül a további fejlődés nehezen elképzelhető. Ez a 

folyamat különösen azóta gyorsult fel, mióta 2004-ben az Európai Unió hivatalosan is 

deklarálta, hogy a globális klímaváltozást tényként fogadja el.  Ebben az egyre inkább 

környezettudatossá váló társadalmi környezetben is a környezetvédelem egyik fő szegmense az 

emissziók lehető legkomolyabb mértékű csökkentése, melyen belül talán a legnagyobb szakmai 

múlttal a szennyvíztisztítás rendelkezik. A társadalom által képzett szennyezett vizek 

tisztítására az elmúlt bő 100 évben számos technológia fejlődött ki. Így jelentős a tervezők 

tárháza akkor, ha egy ilyen jellegű feladat megoldását tűzik ki célul. Azonban az optimális, 

helyi adottságokhoz legjobban illeszkedő technológia kiválasztása nem könnyű feladat. Az 

egyik ezzel kapcsolatos probléma, hogy a különböző típusú technológiák fejlettsége, és 

tervezési módszerei eltérőek. Általában elmondható, hogy a nagyobb múlttal rendelkező 

intenzív technológiák (pl. eleveniszapos vagy csepegtető testes eljárások) tervezési 

módszertana jóval kiforrottabb, és mára már ezek precíz tervezhetőségét tudományosan is jól 

megalapozott modellező szoftverek és azt támogató modellezési paraméterek segítik. Ezzel 

szemben az extenzív vagy más néven természet-közeli technológiák tervezési módszertanai 

még erőteljes fejlődési stádiumban vannak, hiszen ezek a szennyvíztisztítási technológiák 

„újrafelfedezése” csak kb. 35 éve történt meg.  

A természet-közeli szennyvíztisztítók kialakításukban és terhelési viszonyaikban is jelentősen 

eltérnek a műtárgyas (intenzív) technológiáktól. A természet-közeli rendszerekben lezajló 

összetettebb folyamatok és az időjárási tényezők nagyobb mértékű kihatása a technológia 

működésére nagyobb számú mérést és más jellegű tárgyalási technikákat igényel, mint azt az 

eleveniszapos vagy csepegtetőtestes technológiánál megszoktuk.  

Kichkuth 1981-ben publikálta, az azóta e témában híressé vált „root zone method”-ját, mely az 

évtizedekig szinte teljesen elfeledett természet-közeli szennyvíztisztítási eljárásokat újra a 

figyelem középpontjába helyezte (Kichkuth 1981). Ez a tézis jelentette egyben a gyökérzónás 

szennyvíztisztítási eljárás kifejlődésének kezdetét is. A 80-as években, a Nyugat-európai 

országokban és az USA-ban nagyszámú gyökérzónás szennyvíztisztító telep épült, melyek – 

mélyebb elméleti és gyakorlati ismeretek hiányában – inkább kísérleti jellegűnek voltak 
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tekinthetők (Brix 1994a). A 80-as évek üzemi tapasztalataira építve a 80-as évek végétől 

kezdve megjelentek az első tervezési irányelvek az USA-ban (USEPA 1988, USEPA 1993), 

Németországban (ATV A 262), Angliában (Good Building Guide 42) illetve az Európai 

Unióban (EC Guide 2002, Dittrich 2006a), melyekben természetesen a legújabb szakmai 

tapasztalatokat adaptálták. Az ezredforduló után több országban (például Angliában és 

Dániában) már a második generációs gyökérzónás tervezési irányelveket dolgozták ki 

(Weedon 2003, Brix 2005) és megjelentek az első modellezési próbálkozások is 

(Langergraber 2003). Ez a fejlődési folyamat napjainkban is tart, melyet az egyre nagyobb 

mennyiségű üzemi tapasztalat és a technológiák folyamatainak mélyebb megismerését segítő 

egyre nagyobb számú publikáció megjelenése segít.  

A gyökérzónás szennyvíztisztítási technológia az USA-ban, az EU nálunk nyugatabbra lévő 

országaiban és Ausztráliában is széles körben elterjedt. Például Dániában Schierup et al. 

(1990) 130 meglévő hosszanti átfolyású gyökérzónás szennyvíztisztítót vizsgált. Vymazal 

(1999) közel 100 működő cseh hosszanti átfolyású rendszerről adott számot. 

Lengyelországban, napjainkban közel 150 gyökérzónás szennyvíztisztító üzemel (Bergier 

2005). 

A gyökérzónás szennyvíztisztítás kutatása hazánkban már az 1980-as évek óta tart (Fleit 1988). 

A hazai gyökérzónás szakirodalomban az egyik legjelentősebb munkásság Dr. Szilágyi Ferenc 

nevéhez fűződik (Szilágyi 1994, Szilágyi 1998, Szilágyi et al. 2001, Szilágyi 2004), aki több 

mint 20 éve kutatja a gyökérzónás szennyvíztisztítás hazai adaptációjának problémáit és a 

fejlesztés lehetőségeit. A gyökérzónás szennyvíztisztítás meghonosításában kiemelkedő 

szerepe volt Jobbágy Sándornak és Horváth Lászlónak is (Jobbágy et al. 1995). A természet-

közeli eljárások itthoni tapasztalatait először Bácskai Zsolt (Bácskai 1996) majd a BME-VKKT 

összegezte 2002-ben (BME-VKKT 2002), ezzel alapot adva kutatásaimnak is. A Magyar 

Szennyvíztechnikai Szövetség (MASZESZ) által készített első hazai gyökérzónás tervezési 

irányelv megalkotása (MASZESZ MI-I-1:2003) Dr. Dulovics Dezső vezető munkásságának 

köszönhető és jelentős hiányt pótolt e területen. A hazai talajtöltetű telepek kutatásában Gampel 

Tamástól olvashatunk publikációkat (Gampel 2000, Gampel 2003). Ki szeretném emelni 

továbbá Kisgyörgy Rozália nevét is, aki sokat tett a természet-közeli szennyvíztisztítás hazai 

népszerűsítéséért szakminisztériumi munkássága során (KvVM 2005).  
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Hazánkban ezek a rendszerek nem túlzottan terjedtek el napjainkig, azok vitathatatlan előnyei 

ellenére sem, melynek okai az alábbiak voltak (Dittrich 2006a): 

1. A befogadói határértékrendszer 2004 előtt szigorúbb volt, mint a 271/91 EU direktíva 

előírásai.  

2. A szennyvíztisztítási–csatornázási pályázatok rendszere pár évvel azelőttig nem 

támogatta az ilyen típusú rendszerek építését 

3. A nem megfelelő tervezési gyakorlat és a viszonylag kevés hazai tapasztalat. 

4. Az eddig megépült hazai rendszerek negatív üzemi tapasztalatai. 

Ezek közül az első két pontban említettek napjainkban már nem állnak fent. A 3. pontban 

bemutatott problémára igyekeztem gyakorlat orientált cikkeimmel elősegíteni a hazai tervezési 

módszertan fejlődését (Dittrich 2006b, 2008, 2009, 2012) és jelen disszertáció is a jobb 

tervezési gyakorlatot elősegítő új tudományos eredményeket tartalmaz.  Így napjainkra már 

kedvezőbb helyzet teremtődött a gyökérzónás rendszerek terjedéséhez, mely a kis 

agglomerációk és az egyéb kisméretű kibocsátások tisztítására egy környezetkímélő és 

praktikus alternatíva lehet hazánkban is. A több mint három évtizedes fejlesztési munka 

ellenére a nemzetközi szakirodalom által ismertté vált tervezési eljárások hazai adaptációi 

kudarcot vallottak, mely a hazai gyökérzónás rendszerek nem megfelelő működésében 

mutatkozik (Dittrich 2006a). Így nagy szükség van olyan tervezési módszerek kidolgozására, 

mely a helyi viszonyokhoz jól alkalmazkodva lehetővé teszi a nagyobb üzembiztonságot 

eredményező tervezést és megvalósítást. A disszertáció első fele ezt a hiányt igyekszik pótolni, 

egyrészt a nyugati tervezési módszertan hazai adaptációjával, másrészt egy helyi viszonyokat 

jól adaptálni képes tervezési módszer bemutatásával.  

Az elmúlt 10 évben egyre nagyobb számban jelentek meg komplex dinamikus modellek a 

gyökérzónás szennyvíztisztító műtárgyak működésének szimulációjára (Wang ez al 2011). 

Ezek közül egyik sem érte még el azt a fejlettségi szintet, mellyel kivívta volna a világszintű 

elismertséget. A modellek megfelelő működését nagymértékben nehezíti, hogy a természet-

közeli szennyvíztisztítók számos működést befolyásoló paramétere sztochasztikus jellegű 

(Kadlec 1997). Ezáltal az egzakt, determinisztikus modellek csak egy-egy pillanatnyi állapot 

leírására lehetnek képesek, míg tervezésre jelenleg még alkalmatlanok. A modellezést tovább 

nehezíti, hogy a gyökérzónás rendszerekben zajló összetett folyamatok nem minden részlete 

van megfelelő mértékig elméleti úton meghatározva. Ismeretink még korlátozottak egyes 

részterületeken, ezért ezeknek a modellrendszereknek az egyes részfolyamatokat leíró 
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moduljait külön-külön is célszerű fejleszteni. Különösen vitatott részterület a gyökérzónás 

műtárgyakban lezajló áramlási és anyagtranszport folyamatok elemzése.  

Professzionális iskolaalapító munkásság jelzi a hidrodinamikai modellezés területén Dr. Józsa 

János (Józsa et al. 2001, Józsa et al. 1994), míg a hidrodinamikai modellezéssel támogatott 

vízminőségi modellezés területén Dr. Koncsos László (Koncsos et al. 2003, Koncsos et al. 

1998a, Koncsos et al. 1998b, Koncsos et al. 1998c) munkásságát. Dr. Krámer Tamás és Dr. 

Józsa János közös publikációiban a transzport folyamatok modellezése terén is mutatott be 

jelentős munkásságot (Józsa és Kármer 2008, Józsa és Krámer 2000a). A szerzőpáros a 

felszíni átfolyású természetes wetlandek hidrodinamikai modellezését is kutatta (Józsa et al. 

2000b). A transzport folyamatok modellezésének nemzetközi szinten is elismert hazai 

iskolaalapító professzora Dr. Somlyódy László, aki főleg felszíni vizek transzport 

folyamatainak leírásával foglalkozott (Somlyódy 1980, Somlyódy 1982). A felszín alatti 

szivárgások transzport folyamati terén Kovács Balázs (Kovács B. et al. 2002) munkája ad 

összefoglaló értékelést a hazai szakirodalomban, azonban az abban foglaltak inkább nagyobb 

területi kiterjedésű felszín alatti transzport folyamatok megoldására fókuszálnak. A 

gyökérzónás szennyvíztisztítók transzport folyamataihoz hasonló, kisléptékű transzport 

modellezéssel részletesen Simonffy Zoltán (Simonffy 1998) foglalkozott.  

A gyökérzónás szennyvíztisztítók transzport folyamataival kapcsolatban nemzetközi szinten is 

kevés kutató írt cikket. Saját publikációimon túli hazai eredményről e témában nincs 

tudomásom. A gyökérzónás rendszer vízmérlegére erősen kiható időjárási jellemzők 

sztochasztikussá teszik az áramlási rendszer anyagforgalmi folyamatait, és ezt tovább nehezíti 

a gyökérzettel átszőtt és biofilmel telítődött bonyolult pórusrendszer szivárgáshidraulikai 

rendszerének matematikai leírását. Ezek a főbb okai annak, hogy mind máig nem ismert 

megfelelő pontosságú transzport modell a gyökérzónás rendszerekre vonatkozóan. Így e 

területen nagy a tudományos igény a jelenleginél jobb leírási módok keresésére, melyre ez a 

disszertáció, egy újszerű fejlesztési irányt mutat be és segítségével hasznos tudományos 

eredményeket rögzít.  

1.2. Az értekezés tartalmi lehatárolása és célkitűzései 

A dolgozat kizárólag a gyökérzónás szennyvíztisztító rendszerekkel foglalkozik. A 

gyökérzónás szennyvíztisztító műtárgyakon belül nagyszámú összetett folyamat hatására 
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történik meg a szennyvíz tisztulása. Ezek közül a folyamatok közül az elfolyó szennyvíz 

minőségét leginkább befolyásoló folyamatokat szemlélteti az alábbi ábra. 

 

1. ábra: A gyökrézónás szennyvíztisztítók elfolyó vízminőségét befolyásoló fontosabb tényezők, folyamatok  

A fentebbi ábrából jól látható, hogy milyen nehéz és összetett feladat egy ilyen típusú rendszer 

tudományos igényű leírása. Jelen disszertáció tartalmilag szűkíti a vizsgálat tárgyát és olyan 

módszereket mutat be, melyek segítik a valóságot jobban közelítő hazai illetve nemzetközi 

tervezési folyamatot és modellezést. A gyökérzónás rendszerek működésére kiemelten jellemző 

sztochasztikus jelleg miatt, a disszertációban leginkább a statisztika és a valószínűség számítás 

matematikai eszköztárából használok fel elemeket. Ezen belül az értekezés tartalmilag két fő 

részre osztható.  

A dolgozat első része a Nyugat-Európában és az USA-ban közel húsz éve elfogadott tervezési 

módszer, az ún. wetland modell hazai adaptációjával és a módszer tovább fejlesztésével 

foglalkozik. Kutatásom e részének célja kettős: 



6 

 

1. A hazai telepek tervezéséhez nélkülözhetetlen a magyar klimatikus viszonyokra és nyers 

szennyvíz minőségre adaptált modellparaméterek számszerű meghatározása ahhoz, hogy 

hazánkban is jól működő gyökérzónás telepek épülhessenek.  

2. Az eredményekre épülve egy olyan további kutatási célt tűztem ki, mely a wetland modell 

jól ismert hátrányait mérsékeli, és a modellt a helyi viszonyokhoz még adaptálhatóbbá 

teszi. Ez a módszer az 1. ábrán látható folyamatokat sztochasztikus folyamatnak tekinti, 

és azokat együtt kezeli. 

A disszertáció második fele a gyökérzónás műtárgyakban lezajló transzport folyamatokat 

vizsgálja. Míg az eddigi célkitűzések függőleges és hosszanti átfolyású rendszerekkel egyaránt 

foglalkoztak, addig a dolgozat további részében a vizsgálataim már csak a hosszanti átfolyású 

műtárgyakra fókuszálnak. Ennek oka, hogy a kétféle műtárgytípus hidraulikai és transzport 

folyamatai jelentősen eltérnek. A célkitűzéseket folytatólagosan sorszámozva a disszertációnak 

ebben a felében a célom:  

3. Olyan matematikai statisztikai módszer kidolgozása, mely alkalmas hosszanti átfolyású 

gyökérzónás műtárgyak konzervatív nyomjelző anyag transzport méréseiből származó 

mérési eredmények hiányosságaiból eredő hibák mérséklésére.  Bár maga a megoldási 

módszertan többféle olyan nyomjelző anyag transzport probléma megértését segítheti, 

melynek matematikai leírását jelenleg egyértelműen még nem tudjuk elvégezni, ennek 

ellenére az itt megfogalmazott megállapítások kizárólag hosszanti átfolyású gyökérzónás 

műtárgyakra vonatkoznak.  

4.  Célom annak vizsgálata is, hogy a nemzetközi szakirodalomban napjainkig publikált 

módszerek (konvektív-diszperzív transzport egyenlet vagy sorba kapcsolt kevert reaktor 

kaszkád modell) alkalmasak-e az ilyen típusú műtárgyak transzport folyamatainak 

leírására.  

5. További célom olyan transzport modellezési módszertan kidolgozása, mely pontosabban 

írja le a valóságot az eddig publikált modelleknél.  

6. Ezen vizsgálatok során több transzport folyamatok leírását segítő részletkérdés vizsgálata 

is fontos és szükségszerű a tézisek megfelelő mértékű megalapozása érdekében, melyek 

közül a tartózkodási idő elemzése kiemelt jelentőséget kap az alábbiakban. 

A 2. fejezet részletesen ismerteti a nemzetközi és hazai szakirodalom jelenlegi állását a 

gyökérzónás szennyvíztisztítás területén mélyebben fókuszálva a wetland modellel és a 

hosszanti átfolyású gyökérzónás műtárgyak transzport folyamataival kapcsolatos ismeretekre. 
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E fejezetben ismertetem a konzervatív nyomjelző anyag transzport folyamatok alapvető 

összefüggéseire vonatkozó irodalmi ismereteket és statisztikai vizsgálatokat megalapozó főbb 

fogalmakat és eloszlás függvény típusokat is.  

A 3.1. fejezet a wetland modell hazai adaptációját segítő adatbázist és a modell elemzésének 

módját mutatja be. A 3.2. fejezet a wetland modell tovább fejlesztéséhez használt módszertant 

összegezi. A 3.3.-3.5. fejezetek a konzervatív nyomjelző anyag transzport mérési 

eredményeimet, illetve az elemzésre használt egyéb adatokat mutatja be, továbbá kitér az 

elemzés módszertani kérdéseire is.  

A 4.1. fejezet a wetland modell hazai adaptációjával az 4.2. fejezet a wetland modell tovább 

fejlesztésével, míg az 4.3-4.8. fejezetek a hosszanti átfolyású gyökérzónás műtárgyak 

konzervatív nyomjelző anyag transzport folyamatainak részletes vizsgálatával foglalkozik. 

Az 5. fejezetben az eredmények tézisszerű összefoglalása található a kapcsolódó 

publikációkkal. Az utolsó fejezet az irodalomjegyzék. A disszertáció végén található 

mellékletek segítik az anyag könnyebb érthetőségét és alátámasztják a számítások és elemzések 

helyességét.    

2. A szakirodalom kritikai értékelése 

2.1. Gyökérzónás szennyvíztisztítás általános bemutatása, 
konstrukciós változatok, tisztítási mechanizmusok  

A gyökérzónás szennyvíztisztítást (melyet a hazánkban „gyökérteres” illetve „gyökérmezős” 

szennyvíztisztítási eljárásnak is szoktak nevezni) a nemzetközi szakirodalomba az ún. épített 

wetland-ek csoportjába sorolják. A wetland szó alkalmazása az angolszász szakirodalomban 

sokrétű. Alapvetően minden időszakosan vagy állandóan vízzel borított élőhelyet természetes 

wetland-ek közé sorolnak. A mesterségesen kialakított vizes élőhelyeket pedig szó szerinti 

fordításban épített wetlandeknek hívják. A wetland talán leginkább alkalmas magyar 

megfelelője a „mocsár” kifejezés. Így épített mocsarak kifejezéssel lehetne talán a 

leghelyesebben közelíteni az angolszász szakzsargont. Az épített mocsarak között 

megkülönböztetünk szabad vízfelszínű (SVF), illetve felszín alatti átfolyású (FA) rendszereket 

(Hammer 1989, Jobbágy et al. 1995). A kettő közötti különbség, hogy az SVF rendszerek 

esetén az épített medencében elhelyezett töltőanyag felszíne felett időszakosan vagy állandó 

jelleggel vízátfolyás van, míg az FA rendszerek esetén a víz a medencék töltőanyagán keresztül, 
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kizárólag a felszín alatt áramlik. A szennyvíztisztítási céllal épült FA rendszerű épített 

mocsarakat nevezik a hazai szakirodalomban gyökérzónás eljárásnak. 

A gyökérzónás műtárgyak földműves kialakítású medencékből állnak, melyekben megfelelő 

anyagú töltetet helyeznek el, majd ebbe ültetik a növényzetet. A növényzet bármelyik vízi-

mocsári növényfaj (makrofiton) lehet, azonban a nád (Phragmintes australis), sás (Carex 

acutiformis), gyékény (Typha latifolia) és káka (Scirpus lacurtis) a legszélesebb körben 

alkalmazott fajok. Ezeket a növényeket általában monokultúrákként telepítik (Szilágyi 1994). 

A medencében elhelyezett töltet anyaga lehet homok, kavics, zúzalék, talaj vagy ezek keveréke. 

Bár az elmúlt 10 év szakirodalma a széles körben kutatott eltömődési folyamatok miatt, 

kizárólag jó szivárgási tényezőjű anyagok (frakcionált homok, frakcionált kavics) beépítését 

javasolja (Dittrich 2006a). A beültetett növényzet gyökérzete megfelelő telepítés, illetve 

műtárgy-kialakítás esetén teljesen átszövi a szűrőtöltetet. 

A gyökérzónás medencében a szennyvíz tisztítása összetett (fizikai, kémiai, biológiai) 

folyamatok révén megy végbe. A fizikai folyamatok (ülepedés, szűrés, adszorpció, stb..) 

hatására nagymértékben csökken a lebegőanyagok és a kolloidok mennyisége, míg a tisztítandó 

folyadék szervesanyag, növényi tápanyag illetve nehézfém tartalma kismértékben csökken. A 

kémiai (abszorpció, kicsapódás, bomlás, stb..) illetve biológiai és biokémiai folyamatok 

(növényi és bakteriális anyagcsere, enzimatikus reakciók, stb..), révén csökken a tisztítandó 

szennyvízben lévő szervesanyag, mikro-szennyező, nehézfém, növényi tápanyag mennyisége 

valamint a vírusok és baktériumok egyedszáma. A biológiai lebontást a műtárgyban több tízezer 

baktérium- és gombafaj végzi (Jobbágy et al. 1995). 

A betelepített makrofitáknak többféle szerepük van, melyeket Brix (1994) foglalt össze: 

 A gyökérzet felülete kiválóan alkalmas, gombák, baktériumok és egyéb tisztítást végző 

mikroorganizmusok megtelepedésére. 

 A növényzet által biztosított mikroklíma szintén a mikroorganizmusok megtelepedését, 

illetve szaporodását segíti. 

 A növények gyökérzetükön keresztül oxigént juttatnak a szennyvíztérbe, ezzel kedvezően 

befolyásolva a műtárgy oxigén-háztartási viszonyait. 

 A növényzet stabilizálja a töltetfelszínt a műtárgyban. 

 A betelepített makrofiták a téli időszakban csökkentik a szennyvíz hő-veszteségét. 

 A növényzet növényi tápanyagokat vesz fel a szennyvízből. 
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 Életteret biztosítanak különböző magasabb rendű élőlények számára. 

 Javítják a műtárgy esztétikai képét. 

A gyökérzónás szennyvíztisztító rendszerek lehetnek vízszintes átfolyásúak, függőleges 

átfolyásúak (Dulovics 2010), vagy ezek kombinációi (multistage rendszerek). A függőleges 

átfolyású rendszereknél a legelterjedtebbek a függőleges-lefelé áramlású műtárgyak, azonban 

a nemzetközi szakirodalomban több helyen előfordul függőleges-felfelé áramlású műtárgytípus 

is (Dittrich 2006b). Technológiai szempontból azonban ez a típus nem sokban különbözik a 

hosszanti átfolyású rendszertől, ezért ezzel a továbbiakban nem foglalkozom. 

Vízszintes átfolyású rendszer esetén az előkezelt szennyvizet a műtárgyban, keresztirányban 

kialakított osztó drén vagy osztó árok osztja szét. A keresztszelvény menti hidraulikai 

szétosztás minőségét tovább fokozza, ha az osztó drén vagy árok környezetében nagy 

szemszerkezetű ún. osztótöltet van elhelyezve. Ezután a kezelendő szennyvíz a tölteten, vagyis 

a „gyökérzónán” keresztül, halad végig a medence hossza mentén. Ezt követően a tisztított 

szennyvíz a gyűjtődrénbe szivárog, melyet általában a műtárgy fenekén keresztirányban 

helyeznek el. A gyűjtődrénből a vizet egy vagy több csövön keresztül vezetik el. A gyűjtődrén 

köré a megfelelő működés érdekében az osztó-töltethez hasonló szemszerkezetű anyagot 

szoktak elhelyezni. A javasolt töltetmélység 0,6-1m. 

  
2. ábra: Vízszintes átfolyású gyökérzónás szennyvíz-tisztító műtárgy sematikus rajza (Dittrich 2006b) 

Függőleges-lefelé áramlású konstrukciós változat (továbbiakban függőleges átfolyású) esetén 

a töltet felső rétegében, a műtárgy felülete mentén helyezik el az osztódréneket. A műtárgy 

fenekén az osztódrénekhez hasonló geometriai elosztású gyűjtődréneket építenek be. Az osztó 

és a gyűjtődrének között 0,5 – 1,2 m vastag szűrőtöltet végzi a szennyvíz tisztítását.  
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3. ábra: Függőleges átfolyású gyökérzónás szennyvíz-tisztító műtárgy sematikus rajza (Dittrich 2006b) 

A hosszanti átfolyású rendszerek esetében kétfázisú nem permanens változó felszínű szivárgás 

alakul ki, míg a függőleges átfolyású rendszerekben háromfázisú nem permanens szivárgás a 

jellemző (Dittrich 2006c). Ez az alapvető áramlási különbség nagymértékű kihatással van a 

műtárgytípusok töltetanyagára, a tartózkodási időre, az oxigénháztartási folyamatokra és a 

nádgyökérzet áramlási viszonyokra gyakorolt hatásaira is. A 1. táblázat a függőleges és 

vízszintes átfolyású rendszerek alapvető különbségeit foglalja össze, melyeket az alábbiakban 

részletes fejtek ki. 

 

1. táblázat: Függőleges és vízszintes átfolyású rendszerek összehasonlítása (Dittrich 2006b) 

Azonos töltettípus és azonos fajlagos felület esetén a vízszintes átfolyású rendszerek hidraulikai 

terhelhetősége kisebb, mint a függőleges átfolyásúaké, a szétosztási felületi arányok, és az 

áramlási jellegbeli különbség miatt.  Ezzel összhangban állnak a szakirodalomban közölt 

maximális hidraulikai terhelés értékek is. Maximális felületi hidraulikai terhelésre függőleges 

átfolyású rendszerek esetén a MASZESZ MI-I-1:2003 60 mm/d, míg  hosszanti átfolyású 

rendszereknél Dulovics (2002) 40 mm/d értéket javasol. Az eltömődési folyamatok 

kedvezőtlen hatásainak csökkentése érdekében a nemzetközi szakirodalom hosszanti átfolyású 

Függőleges 
átfolyású rendszerek

Vízszintes 
átfolyású 

rendszerek

szerves anyag eltávolítás mértéke kiváló jó

LA eltávolítás mértéke közepes kiváló
NH4-N eltávolítás mértéke kiváló alacsony
NO3-N eltávolítás mértéke alacsony jó
szennyvíz adagolási mód szakaszos folyamatos

áramlás jellege három fázisú kétfázisú
makrofiták jelentősége az oxigén 

háztartásban kismértékű nagymértékű

makrofiták gyökérzetének 
áramlástorzító hatása elhanyagolható jelentős

maximális hidraulikai terhelés 
[mm/nap] 60 40

töltetanyag homok frakcionált kavics
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rendszerek tölteteként kizárólag frakcionált kavics alkalmazását javasolja. Bár a pontos 

frakciótartományok megadását illetően megoszlóak a vélemények, a legkisebb szemcseátmérő 

3-5 mm-nél kisebb semmiképpen ne legyen (EC-Guide 2002, Crites 1994, Magmedov et al. 

1996). A függőleges átfolyású rendszereknél az alkalmazott töltetanyag megválasztása 

nehezebb feladat, mint az előző típusnál. Amennyiben túl alacsony pórustérfogatú töltetet 

választunk, akkor az hamar eltömődik. Ha túl magas pórustérfogatút alkalmazunk, akkor pedig 

a szennyvíz túl gyorsan folyik át a szűrő rétegen és a megfelelő mértékű lebomlási folyamatok 

sem tudnak lezajlani. A szakírók szűrőrétegként általában minimum 60 cm homok vagy 

homokos kavics töltetet ajánlanak, azonban más-más frakció tartományút. Langergraber et al. 

(2003) illetve Laber et al. (2000) 0.06-4 mm szemcsetartományú vagy 1-4 mm-es 

frakciótartományú homokos kavics szűrőréteg kialakítását tartja megfelelőnek, mely 

összhangban van a német tervezési irányelvvel is. Dulovics (2002) szerint a talajtest anyagának 

áteresztő képességi együtthatója 10-3 – 10-4 m/s-os tartományba essen. A kötött frakció legyen 

kevesebb, mint 5%. A szemszerkezet feleljen meg az alábbi követelményeknek: d10>0,2 mm, 

egyenlőtlenségi együttható: U=d60/d10>5. A többféle szakirodalmi javaslatból látható, hogy 

célszerű a homok, vagy homokos-kavics töltetből a finom-frakciók eltávolítása.  

Érdekes különbség van a függőleges és vízszintes átfolyású rendszerek oxigénháztartási 

viszonyai között is. A vízszintes átfolyású rendszerek oxigén háztartásában jelentős szerepe van 

a töltetet átszövő rhizómák biztosította oxigén bevitelnek. Ez a makrofiták azon 

tulajdonságából fakad mely a növények gyökérzetének közvetlen környezetében mindig egy 

vékony oxigénben gazdag réteget tart fenn. A makrofiták által a szennyvíztérbe juttatott oxigén 

fluxus 0.5 – 6 gO2/m2,nap közötti értékre becsülhető (Kadlec és Tanner 2003). Ezzel szemben 

a függőleges átfolyású rendszereknél a szennyvíztérbe történő oxigén bevitelt döntően a 

háromfázisú függőleges áramlás által keltett oxigén transzport biztosítja. Ahhoz hogy egyszerre 

érjük el a megfelelő szennyvíz szétosztást, és megfelelő mértékű konvektív oxigén transzportot 

a szűrő töltet pórusai között, a szennyvíz rávezetést szakaszosan kell megoldani. Az eltömődési 

folyamatokra hatással van a naponta rávezetett dózisok száma, és a dózisonkénti szennyvíz 

mennyisége (Langergraber 2003).  

A nemzetközi szakirodalomban a káros eltömődési folyamatok és a megfelelő szervesanyag 

eltávolítási hatásfok érdekében javasolják a szervesanyag terhelés limitálását. A maximális 

szervesanyag terhelésre megadott értékek különböző forrásokból: 20 gKOI/m2,nap (Winter és 

Goetz 2003), 25 gKOI/m2,nap (Weedon 2003), 5 gTOC/m2,nap (Laber et al. 2000). Ezek az 
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értékek függőleges átfolyású rendszerekre vonatkoznak. A kétféle műtárgytípus eltávolítási 

hatékonysága különböző az egyes nitrogénformák tekintetében. Megfelelő működés esetén a 

magasabb szintű oxigén-beviteli képességgel rendelkező függőleges átfolyású rendszerekben a 

nitrifikációs folyamatok hatékonyabban zajlanak le, mint a hosszanti átfolyású változatnál. A 

jól tervezett függőleges átfolyású műtárgyakban szinte teljes mértékű nitrifikáció jön létre 

(Cooper 1999). Ez természetesen csak megfelelő szennyvízhőmérséklet esetén igaz.  

A hosszanti átfolyású rendszerekben az anoxikus zónák jelenléte biztosítja a denitrifikációs 

folyamatok lezajlását. Így megfelelő működés esetén a nitrifikációból keletkező nitrát csak kis 

koncentrációban jelenik meg az elfolyó szennyvízben. Ezzel szemben a függőleges átfolyású 

konstrukciós változatnál hatékony nitrifikáció esetén a teljesen aerob szűrőtestben nem tud a 

denitrifikáció lezajlani, ezért az elfolyó szennyvízben, magas koncentrációban jelenik meg a 

nitrit és a nitrát. A nemzetközi elemzések arra is rávilágítanak, hogy a hosszanti átfolyású 

rendszerek lebegőanyag eltávolítási hatékonysága magasabb, mint a függőleges átfolyásúaké 

(Cooper 1999). 

A kétféle konstrukciós változat között az áramlási viszonyokból fakadóan különbség figyelhető 

meg a gyökérzet, áramlásra gyakorolt hatásait illetően is.   A 80-as évek elején publikált 

szakirodalmi értékelések (Kickuth, Beven and German, stb.) szerint a műtárgyba telepített 

növényzet gyökérzete a töltet szivárgási tényezőjét javítja. A talajtöltetű gyökérzónás 

műtárgyakban – e-szerint az elképzelés szerint – a makrofitonok gyökérzete átszövi a 

rendelkezésére álló talajtöltetet. Azokon a helyeken, ahol a gyökérzet elpusztul, ún. makro-

pórusok maradnak. A nagy gyökérsűrűség miatt kialakuló makro-pórus rendszer következtében 

3 évvel a betelepítés után a talajtöltetű gyökérmezők hidraulikai áteresztőképessége 10-3 m/s 

értéken stabilizálódik. Ez a talajtöltetű hosszanti átfolyású rendszerekre (Kickuth-rendszer) 

publikált tézis mára megcáfolódott (Brix 1994). Mérési eredményeiket szintetizálva többek 

között Brix (1994) és Haberl et al (1995) is ennek ellentettjét állítják. Véleményük szerint a 

talajtestek állandósult áteresztő képessége nem haladja meg a 10-5 – 10-6 m/s-os tartományt, 

ezért a talajtöltetű műtárgyak tervezésnél nem szabad figyelembe venni a makrofitonok 

gyökérzetének „állítólagos” hidraulikai áteresztő képesség javító hatását.  
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4. ábra: A „multistage” rendszer alapkoncepciójának folyamat ábrája (Dittrich 2006b) 

A kombinált gyökérzónás szennyvíztisztítási eljárások (multistage rendszerek) a kétféle 

műtárgytípus előnyeit próbálják ötvözni, ezáltal fokozva a technológia hatásfokát és üzemelési 

biztonságát. A rendszer alap koncepcióját, Brix 1994-ben fektette le (Brix 1994a). Az egyes 

konstrukciós változatok előnyös tulajdonságai jobban kiaknázhatók, ha a függőleges és 

vízszintes átfolyású medencéket egymás után sorba kapcsoljuk. A multistage rendszer alap 

kombinációját a 4. ábra szemlélteti. A rendszer tisztítási hatékonyságát növelni lehet a 

medencék között recirkuláció kialakításával.  

A következő fejezetben a gyökérzónás szennyvíztisztítás szakirodalmán belül a wetland 

modellre és annak megértését segítő fogalmakra fókuszálok, mert a disszertáció tudományos 

eredményeinek első fele erre épül. 

2.2. A wetland modell, mint a legelterjedtebb nyugat-európai és USA-

beli tervezési módszertan bemutatása 
A nemzetközi kutatások során a gyökérzónás rendszerekre vonatkozóan, jelentős mennyiségű 

mérési adat gyűlt össze. Az ilyen telepek üzemelésére jellemző paraméterek (pl. tartózkodási 

idő, befolyó és elfolyó koncentráció, szennyezőanyag terhelési viszonyok, hidraulikai terhelés, 

növényzet típusa, stb..) szórása jelentős (Kadlec et al. 2000). Az üzemelési adatok 

nagymértékű eltérései okozzák azt, hogy a gyökérzónás rendszerek méretezésére elég kevés 

nemzetközileg elfogadott összefüggést ismerünk. A főbb modellezési, méretezési eljárásokat 

Kumar et al. (2011) foglalta össze: 

 Empirikus modellek: black box modell, wetland modell (elsőrendű lebontási kinetikai 

modell), időtől független lebontási modell, sorba kapcsolt reaktor kaszkád modell, 

monod-kinetikán alapuló modellek, neurális hálózati modellek 

 Folyamat alapú szimulációs modellek: Hydrus 2 dimenzió, FITOVERT, STELLA, 

PHWAT, 2 dimenzió mechanikus modell, CWM1. 
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Az összes eljárás közül tervezési szempontból a legelfogadottabb és legelterjedtebb az ún. 

wetland modell (Kadlec et al. 2000, Kumar et al. 2011).  

A rendelkezésre álló tapasztalatok jelentős mértékű szóródását az is okozza, hogy a 

gyökérzónás rendszerben lezajló folyamatok az intenzív technológiáknál nagyobb mértékben 

sztochasztikus jellegűek (Kadlec 1997). Így ezekben a tisztítókban a folyamatok kevésbé 

szabályozhatók, és az időjárási valamint egyéb időben változó jellemzők jelentősebb hatással 

vannak működésükre.  Ezeknek a befolyásoló tényezőknek a hatását leíró egyenletek megadása 

összetett feladat, és a témában közölt nagyszámú publikáció ellenére napjainkig nem váltak 

ismertté olyan részletes modellek, melyek nemzetközileg is teljes mértékben elfogadottá váltak 

volna. Roussseau et al. (2004) méretezési és modellezési módszertanokról írt összefoglaló 

értékelésében bemutatta, hogy számos méretezési és modellezési eljárást publikáltak az elmúlt 

20 évben a gyökérzónás szakirodalom terén, de még mindig a wetland modell tűnik a leginkább 

használható eljárásnak, mely egyben a legelterjedtebb is.  

Az eddigiek alapján láthatóan nem véletlen, hogy a legszélesebb körben elterjedt vizsgálati 

módszer alapvetően egyszerű statisztikai alapelvekre épül. Az alábbiakban bemutatásra kerülő 

ún. wetland modell, talán az egyetlen olyan gyökérzónás rendszerekre alkalmazott elemzési 

módszer, melyet az elmúlt 15-20 évben széles körben fogadtak el. Tény, hogy – hátrányai 

ellenére – a modell egyszerűsége és a kapott eredmények nemzetközi összehasonlíthatósága ezt 

a módszert jól alkalmazhatóvá teszi (Kadlec et al. 2000). A wetland modell képviseli a 80-as 

évek óta az USA-ban és Európában az alapvető tervezési gyakorlatot is. Ez a legfőbb oka, 

amiért a disszertáció első felében ennek a modellnek a részletes vizsgálatára és hazai 

adaptációjára térek ki. A wetland modellt annak pontatlanságai és egyszerűsége ellenére eredeti 

levezetésével szükséges bemutatnom, hogy az a későbbi eredményeim bemutatásakor 

megfelelő alapul szolgáljon, mely a 17. mellékletben található meg teljes terjedelmében. Itt 

csak a kiindulási egyenlet és a később használt végképletek kerülnek bemutatásra.  

A gyökérzónás műtárgyakban lezajló szennyezőanyag transzportot és a közben lezajló 

lebomlási és adszorpciós folyamatokat permanens vízmozgás feltételezésével az alábbi 1 

dimenziós parciális differenciál egyenlettel írhatjuk le (USEPA 1988, Chen et al. 1999), mely 

a wetland modell levezetésének kiindulási egyenlete: 

= − − −   (1) 
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Az egyenletben használt jelölések: v [m/h] a szennyvíz szivárgási-sebessége, C [g/m3] a 

szennyezőanyag koncentrációja, t [h] a vizsgálati idő, x [m] a műtárgy hossza mentén haladó 

koordináta, KT [1/h] az elsőrendű lebomlási együttható adott hőmérsékleten, r1 [g/m3h] 

nulladrendű lebomlási konstans. A 17. mellékletben ismertetett egyszerűsítések után, további 

paraméterek bevezetésével (K (m/d) lebontási konstans, q (m/d) fajlagos hidraulikai terhelés, 

Ci (mg/l) befolyó szennyezőanyag koncentráció, Co (mg/l) elfolyó szennyezőanyag 

koncentráció), statisztikai elemzésre alkalmas összefüggést kapunk (Brix 1994): 

=   (2) 

Kadlec és Knight (1996) jobb illeszkedést kaptak a mérési eredményekkel az általuk C* háttér-

koncentrációnak elnevezett paraméter bevezetésével, mely alapján az alábbiak szerint 

korrigálták a modellt: 
∗

∗ =   (3) 

C* háttér koncentráció tulajdonképpen azt az inert anyag koncentrációt jelenti, mely végtelen 

hosszúságú műtárgy elfolyó szelvényében lépne ki belőle. C* háttér koncentrációra 

vonatkozóan Kadlec et al. (2000) összefoglaló jelleggel az alábbi érték tartományokat adták 

meg komponensenként: BOI5: 1-10 mg/l, LA: 1-6 mg/l, ÖN: 1-3 mg/l, NH4-N: 0,5 mg/l alatt, 

NO3-N: 0,5 mg/l alatt, ÖP: 0,1 mg/l alatt. Azonban NH4-N, NO3-N és ÖP komponensekre 

vonatkozóan annak alacsony értékei miatt javasolták C*=0 közelítés alkalmazását a modellben. 

Az egyenletben szereplő K lebontási tényező – bármely komponensre vonatkozóan megfelelő 

mennyiségű mérési eredménynek a rendelkezésre állása esetén – regressziós analízissel 

határozható meg. C* szintén a regressziós analízis egy paramétere. A statisztikai számítások 

során a kutatók próbáltak függvénykapcsolatot keresni a befolyó és az elfolyó koncentráció 

között is, nem túl sok sikerrel. Ezért a befolyó és elfolyó koncentráció közötti viszony 

meghatározására a lineáris regressziós elemzési módszer terjedt el leginkább. Ennek egyszerű 

oka, hogy a jelentős szórással bíró adathalmazok elemzésére a matematikai statisztika lineáris 

regressziós egyenletei egy kényelmes és egyszerűen kezelhető módszertant kínálnak számunkra 

(Kadlec et al. 2000). Egyes szerzők vitatják a K lebontási konstans alkalmazhatóságát a 

szervesanyag lebontásán kívüli komponensekre, hiszen a wetland modell levezetése során a 

nulladrendű kinetika elhanyagolásra került. Más szerzők azonban statisztikai modellnek 

tekintik a wetland modellt, ezért azt minden fontosabb komponensre alkalmazzák. 
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A (3) egyenlet átalakításával és műtárgy felületre történő rendezésével, a közismert 

gyökérzónás tisztító műtárgyfelület méretezési összefüggést kapjuk: 

= −
∗

∗   (4) 

Melyből K lebontási tényező a fentebbi egyenlet átrendezésével számítható, mely összefüggés 

meglévő telepek elemzéséhez szükséges: 

= −
∗

∗   (5) 

Amennyiben a (4) egyenletben Q helyére QLeé [l/fő,nap] fajlagos szennyvízkeletkezés értéket 

helyettesítjük, akkor megkapjuk a gyökérzónás műtárgyra vonatkozó ALeé [m2/Leé] fajlagos 

felület értékét: 

é = − é
∗

∗   (6) 

A (6) egyenlet a nemzetközi szakirodalomban tervezésre használt alap összefüggés. Kickuth 

az 1980-as évek elején BOI5-re vonatkoztatva KBOI5=0,19 m/d értéket adott meg, melyből 

Ci=200 mg/l-es befolyó Co=20 mg/l-es kifolyó BOI5 koncentrációt rögzítve határozta meg a 

szükséges 2,2 m2/Leé fajlagos műtárgy felületet, a nyugat-európai országokra jellemző fajlagos 

hidraulikai terhelés figyelembe vételével. Ez alapozta meg később, hogy ezeket a műtárgyakat 

a 80-as években világszerte (hazánkban sajnos még a 90-es években is) 2,2 m2/Leé fajlagos 

felület értékkel méretezték (Kadlec et al. 2000). A 90-es évek második felében egyre inkább a 

KBOI5=0,1 m/d-os érték vált elfogadottá. A szerzők 240 mg/l-es befolyó BOI5 koncentráció és 

200 l/fő,nap-os fajlagos szennyvízkeletkezés figyelembe vételével kalkulálták a ma nyugat 

Európában használatos 5 m2/Leé fajlagos felület értéket (Kadlec et al. 2000). Jól látható, hogy 

ez a fajlagos felületi mutató érték a hazainál jóval hígabb befolyó szennyvízminőségre 

vonatkozik, mely egyértelművé teszi, hogy hazánkban ez az érték nem feltétlenül alkalmazható. 

A modell paramétereit vizsgálva az is egyszerűen belátható hogy a fajlagos hidraulikai terhelés 

és a befogadói határértékek is eltérőek, mely további eltéréseket jelent a világon elterjedt 

tervezési alapérték hazai alkalmazhatósága terén. Az adaptációt tovább nehezíti, hogy a hazai 

nyugat európainál szélsőségesebb kontinentális éghajlati adottságok befolyásolják a K 

lebontási konstans értékét is. A különböző típusú gyökérzónás rendszerekre különböző 

komponensekre vonatkozóan különböző K lebontási konstans valószínűsíthető, a 

műtárgyakban lezajló eltérő mértékű domináns lebontási folyamatok következtében melyeket 

a 2.1. fejezetben részletesen ismertettem.  Emiatt szükségesnek tartom a telepek technológiai 



17 

 

szempontú tipizálását és az egyes csoportok külön-külön történő elemzését, mellyel már a 

nemzetközi szakirodalom ritkán foglalkozik.  

Egyes szerzők szerint a (3)-(6) egyenletekben C* háttér koncentráció (más néven: inert 

koncentráció) elhanyagolása nem jelent jelentős illeszkedési különbséget és ezen túlmenően a 

statisztikai elemzés során nagyobb biztonságot is nyújt (Laber et al. 1999; Dittrich 2009). 

Mivel a legtöbb esetben a kutatók részére nagy adatmennyiség csak a nyers szennyvíz és a teljes 

technológiából kilépő szennyvíz minőségére vonatkozóan áll rendelkezésre, ezért gyakran a K 

lebontási konstans értékét az egész technológiára vonatozóan határozták meg (Vymazal 1999). 

Ez azt jelenti, hogy a mechanikai előkezelést a gyökérzónás technológiával együttesen 

vizsgálták. Így egyes szerzők a gyökérzónás mezők közvetlen K-tényezőjét, míg más szerzők 

az egész telep együttes K-tényezőjét határozták meg. Ez utóbbi esetben azonban szükséges a 

mechanikai előkezelés tisztítási hatásfokának figyelembe vétele, mely Vymazal (1999) és 

általa hivatkozott publikációkban nem történt meg. Mivel az előülepítők, oldómedencék 

hatásfoka a vizsgált komponensekre jól becsülhető, ezért célszerű annak hatékonyságát a 

modellről leválasztani, mely a (2) egyenlet korrekciójával lehetséges, az alábbiak szerint 

(Buchberger et al. 1995): 

= ∙   (7) 

Ahol φ [-] a mechanikai előkezelésen átfolyó szennyezőanyag hányad a nyers szennyvízben 

lévőhöz viszonyítva.  A φ bevezetése és C* elhanyagolása azonban a (5) és (6) egyenleteket 

az alábbiak szerint módosítja: 

= −
∙

   (8) 

é = − é
∙

  (9) 

A későbbi elemzések szempontjából lényeges a nemzetközi szakirodalomban publikált K 

értékek ismerete. Fontos lesz továbbá az is, hogy azok milyen regressziós együtthatók mellett 

teljesültek az egyes szerzőknél. A szakirodalomból összegzett eredményeket komponensekre 

lebontva az 1.-4. Mellékletek tartalmazzák. Az 1.-4. Mellékletekben bemutatott eredmények, 

kizárólag kommunális szennyvízre vonatkoznak.  

A wetland modell hazai éghajlati viszonyokra és szennyvízminőségre vonatkozó tervezési 

paramétereit eddig még senki sem határozta meg. Ennek a hiánynak a kitöltése több 

szempontból is fontos. Egyrészt elősegíti a hazai gyökérzónás telepek jobb tervezhetőségét, 



18 

 

másrészt pedig lehetőséget teremt a hazai telepek működésének a nemzetközi tapasztalatokkal 

történő összehasonlítására. A disszertáció egyik része ennek a hiánynak a kitöltésére törekszik 

(lásd 4.1. fejezet). Munkám során azonban felfigyeltem a módszer gyengeségeire, melynek 

statisztikai módszerekkel történő mérséklését tűztem ki célul. A következő fejezetben 

ismertetem a wetland modell azon kedvezőtlen tulajdonságait, mely annak továbbfejlesztését 

alapozza meg.  

2.3. A wetland modell hátrányainak összegzése, problémafelvetés a 
modell továbbfejlesztéséhez 

A 80-as évek vége óta a wetland modellt használják világszerte a gyökérzónás 

szennyvíztisztítók tervezésére (USEPA 1988). A tervezési módszer (6) egyenletre épül, 

amelyből az ALeé lakos egyenértékre vetített fajlagos felületigény kalkulálható. A tervezési 

módszernek számos hátránya van, melyek az alkalmazás bizonytalanságait okozzák. A feltárt 

problémakör az, hogy a modellben az összes – elfolyó és befolyó koncentráció közötti viszonyt 

leíró – részfolyamat hatását a K lebontási tényezőbe sűrítették a szerzők. Ez jelentős 

elhanyagolásokat jelent, melyek a modell „durvaságát” okozzák. A modell levezetése során az 

alábbi egyszerűsítéseket, feltételezéseket rögzítették a szerzők (USEPA 1988, Reed et al. 

1995): az áramlás permanens, a sebességtér a műtárgyban homogén, a diszperzió 

elhanyagolható, az áramlás dugószerű, a műtárgyban az elméleti és a tényleges tartózkodási idő 

azonos, a reaktor holttér-mentes, a szennyezőanyagok lebomlása a műtárgyban kizárólag az 

elsőrendű lebontási együtthatótól (K) függ. Ebből és a gyökérzónás rendszerek üzemi 

tapasztalatiból következtetni lehet azokra a területekre, melyek a modell és a valóság közötti – 

gyakran jelentős mértékű – eltéréseket okozzák: 

 nem permanens szennyező anyag tömegáramok, 

 nem elhanyagolható mértékű keveredés a műtárgyban, 

 áramlási rövidzárak és holtterek jelenléte, 

 töltetjellemzők és változásuk, 

 eltömődési folyamatok (gyökérzet hatása, LA-lerakódás, blokkolódás, biofilm 

képződés, gázképződés, kémiai reakciók csapadékai, osztó és gyűjtődrének eltömődése) 

 lebontási viszonyok több tényezőtől függő változása (hőmérséklet, időben nem konstans 

tartózkodási idő, hígulás-töményedés, evapotranspirácó és csapadékok hatása, oxigén 

ellátottság, adszorpciós kapacitások változása). 
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Ezek a felsorolt egyszerűsítések miatt tartalmaz a wetland modell, jelentős bizonytalanságokat 

(Kadlec et al. 2000). A feljebb bemutatott folyamatok jelentőségének mértékét számos szerző 

vizsgálta. Az áramlási jellegű torzító hatások szakirodalmi értékelését 2.4. fejezet tartalmazza, 

melyből jól látható hogy e hatások jelentős eltéréseket generálhatnak a wetland modell 

eredményeitől.  

A technológiára jellemző nagy tartózkodási idő, és a nagy fajlagos felület következményeként 

a technológia működésére jelentős hatással vannak az időjárási jellemzők. Az 

evapotranszspiráció koncentrációt betöményítő, és diszperziót módosító, valamint a 

csapadékok hígító hatása jelentős (Tanner et al. 1995, Kadlec 1997, Rash és Liehr 1999, 

Kadlec et al. 2000, Soto et al. 2000). A wetland modell szempontjából azonban fontos 

kiemelni, hogy ezek az időjárási jellemzők komoly kihatással vannak az elfolyó koncentráció 

alakulására is. A nagy tartózkodási idő következtében a környezeti hőmérséklet alakulásának 

is jelentős hatásai vannak, mely a lebontási tényező módosulásában, a rendszer biofilm 

aktivitásában és a növények párologtató képességében jelenik meg legfőképp (Kadlec 1997). 

Ezek az időjárási jellemzők sztochasztikusnak tekinthetők, és mivel jelentős hatásuk van a 

technológia működésére, ezért nehezítik annak egzakt modellezhetőségét és a kedvezőbb 

tervezést (Kadlec 1997).  

A rendszer működésében kiemelkedő fontosságú áramlási viszonyokra jelentős torzító hatást 

gyakorolnak az ún. eltömődési folyamatok (Laber et al. 2000, Winter et al. 2003). Ezeknek a 

folyamatoknak egyik kiemelt mozgatórugója a töltet biofilm aktivitása. Amikor a töltet 

pórusainak egy részét a túlzott biofilm aktivitás eltömíti akkor a szennyvíz, áramlási pályát 

váltva kikerüli ezt a zónát, és a kisebb ellenállás irányába új áramlási pályára lép. Ez azonban 

az eltömődött részek tápanyag ellátását csökkenti, miközben az új áramlási pálya által érintett 

töltetszemcsék tápanyag ellátása fokozódik. A folyamat eredményeként az új áramlási pálya 

kezd eltömődni, míg a régi áramlási pályán a biofilm leépülése annak újbóli megnyílását 

eredményezi. Hipotézisem szerint, amennyiben ezt a bemutatott áramlási rendszert megfelelően 

finom léptékben vizsgáljuk, akkor egyértelművé válik az eltömődési folyamatok áramlási 

hatásainak sztochasztikus jellege is. Emellett fontos kiemelni ezeknek a folyamatoknak a 

tartózkodási időre gyakorolt hatását is, hiszen a térben változó áramlási pályák még azonos 

hidraulikai terhelés mellett is a tartózkodási idő változását eredményeznék.   
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Mivel a rendszer működését befolyásoló főbb tényezők közül több sztochasztikus jellegű, ezért 

a technológia modellezése, tervezése véleményem szerint nem lehetséges a megfelelő 

valószínűségi változók bevezetése nélkül. Saját szakmai elképzelésem szerint a 

modellfejlesztések során a hidrológiai méretezési eljárásoknál elterjedt statisztikai módszerek 

alkalmazása célszerű, mely alkalmas a telepítési hely környezeti jellemzőiből eredő hatások 

figyelembe vételére. Ez jelentheti az ilyen rendszerek körültekintő méretezhetőségének alapját. 

A wetland modellt rendszeresen érik szakmai bírálatok, jelentős mértékű bizonytalanságai és 

nem megfelelő mélységű elméleti megalapozottsága és előzőekben bemutatott egyéb hátrányai 

miatt. Ennek ellenére ez a kialakult elemzési rendszer egyszerűsége és nemzetközi 

összehasonlíthatósága miatt széles körben elterjedt (Kadlec et al. 2000). A bemutatott wetland 

modell kifejezett előnye, hogy gyorsan és egyszerűen alkalmazható. A napjainkra jellemző 

gyakorlat általában nem teszi lehetővé az ilyen technológiák dinamikus modellezéssel történő 

tervezését. Ennek oka egyrészt az, hogy jelenleg még nincs nemzetközileg elfogadott 

dinamikus modellrendszer a gyökérzónás technológiák méretezésére. Másik oka hogy a 

technológia tervezési díjaiba – a beruházás alacsony értéke miatt – nem építhető be a 

modellezés többlet költsége. A wetland modell tervezési szempontú tovább fejlesztésével 

ismereteim szerint mindössze egy szerzőcsapat foglalkozott (Economopouluo et al. 2003), de 

az ő általuk készített modell tovább fejlesztés nem terjedt el. Az ő modell tovább fejlesztésük 

továbbra is fenntartja a wetland modell legfőbb hátrányát, hogy a jelentős bizonytalanságokat 

okozó sztochasztikus jellegű folyamatokat determinisztikus függvényekkel helyettesíti, mellyel 

elhanyagolja a sztochasztikus jelleget.  

Ebben a fejezetben felvázolt problémák jól mutatják, hogy a wetland modell eredményeit 

jelentős mértékű bizonytalanságok terhelik. Felmerül a kérdés, hogy milyen módon lehetne 

ezeket a bizonytalanságokat mérsékelni. Az egyik fő fejlesztési irány a már ismertetett 

dinamikus modellek fejlesztése (Kumar et al. 2011), melyek hátrányai közé sorolható hogy a 

sztochasztikus jellegű folyamatok beépítése nem eléggé kiforrott még. Véleményem szerint a 

gyökérzónás rendszerek modelljeinek jövőbeni fejlesztése a szemi-sztochasztikus modellek 

irányába kell, hogy elmozduljon. Valószínűsíthető hogy sztochasztikus paraméterek beépítése 

a wetland modellbe pontosabb tervezési módszertan megvalósítását eredményezheti, melyre 

későbbi részletes vizsgálataim ki fognak terjedni (lásd 4.2. fejezet). 
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A disszertáció tudományos eredményeinek második fele a hosszanti átfolyású gyökérzónás 

rendszerek konzervatív nyomjelző anyag transzport vizsgálataival foglalkozik. Ezért a 

következő fejezetekben az ilyen típusú műtárgyak rövid áramlási jellemzése után, a transzport 

folyamatok részletes szakirodalmi feltárását ismertetem. A disszertáció második fele így 

tulajdonképpen szakít a wetland modell vizsgálatával és az abban elhanyagolt transzport 

folyamatot leíró paraméterek (D, t, v) részletes megismerésére fókuszál, de probléma 

bonyolultságára és a terjedelmi korlátokra való tekintettel a vizsgálat a hosszanti átfolyású 

műtárgyakra szűkül. Ehhez először a 2.4. fejezetben röviden bemutatom a későbbi megértéshez 

szükséges áramlási ismereteket, majd a konzervatív nyomjelző anyag transzport folyamatinak 

leírását és elemzését célzó összefüggésekre térek ki a 2.5. fejezetben.  

2.4. Hosszanti átfolyású gyökérzónás műtárgyak áramlási 
folyamatainak leírása 

A gyökérzónás szennyvíztisztító műtárgyak áramlási folyamatainak leírásával már több mint 

20 éve foglalkozik a szakirodalom (Bucksteeg 1987, Schierup et al. 1990, Netter 1994, Breen 

és Chick 1995, Langergraber 2003). Napjainkra már számos módszerrel próbálkoztak, de 

egyértelműen elfogadott módszer még nem áll rendelkezésünkre. A függőleges átfolyású és a 

hosszanti átfolyású műtárgyak között alapvető áramlási különbség, hogy míg a függőleges 

átfolyású műtárgyakra háromfázisú nem-permanens szivárgás, addig a hosszanti átfolyású 

rendszerekre kétfázisú nem-permanens hidraulikai állapot a jellemző (Dittrich 2006c). A 

továbbiakban csak a hosszanti átfolyású műtárgyak áramlási viszonyait mutatom be, mert ez 

képezi a későbbi anyagtranszport vizsgálataim tárgyát.  

Amennyiben azt feltételezzük, hogy a hosszanti átfolyású műtárgyat időben változó vízhozam 

terheli, azonban az osztó és gyűjtő drének közötti szivárgási tér homogén, akkor az áramlási 

rendszert a 3 dimenziós Boussinesq-féle szivárgási egyenlettel írhatjuk le (Kovács 1972): 

( , , )∙ ( , , )

+
( , , )∙ ( , , )

= ∙ ( , , )
  (10) 

Az ismertetett differenciál-egyenletet tovább módosítja a kapilláris zóna hatása is. A 

kapillaritás révén az összefüggő folyadékfelszín többletemelkedése jön létre, tovább csökken a 

kapilláris zónában a porózus közeg szivárgási tényezője és víztározó kapacitása. A vízfelszín 

apadása esetén a kapilláris hatások miatt a réteg kiürülési folyamatok is lassulnak. Konstans 

kapilláris emelkedést feltételezve (hcap) az egyenlet az alábbiak szerint módosul (Haszpra 

1989): 
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( ( , , ) )∙
( ( , , ) )

+
( ( , , ) )∙

( ( , , ) )

= ∙ ( , , )
  (11) 

Ahol 0 a szemcsékhez tapadó vízfilm miatt redukált hézagtérfogatot jelenti. Az így leírt 

áramlási rendszert számos tényező befolyásolja, melyek összefoglaló jelleggel az alábbiak 

(Dittrich 2006 c): 

 Időjárási tényezők (csapadék (Kadlec 1997, Kadlec 1999, Rash és Liehr 1999),  

evapotranszspiráció (Tanner et al. 1995, Soto et al. 2000, Ranieri 2003), töltetfagyás, 

hóolvadás). 

 Kialakításból származó tényezők (a töltet szivárgási tényezőjének és porozitásának 

eltérései (King et al. 1997), inaktív pórusrendszer aránya (Goebes és Younger 2004), az 

osztó- és gyűjtődrén rendszer kiépítési pontatlanságai (Shilton és Prasad 1996),a 

műtárgy alakja, és hidraulikai viszonyai (holtterek és egyenlőtlen sebesség viszonyok) 

(Blazejewski és Murat-Blazejewszka 1997). 

 Eltömődési folyamatok hatásai (a szerves és szervetlen szennyeződések blokkolódása a 

töltetben (Tanner és Sukias1995, Batchelor A. et al. 1996, Langergraber et al. 2003), 

a biofilm aktivitása (Tanner és Sukias1995), a gyökérzet (Breen és Chick 1995), a töltet 

mechanikai tömörödése (Winter és Goetz 2003), a kémiai kiválások a töltetben (Winter 

és Goetz 2003), képződött gázbuborékok blokkolódása (Langergraber et al. 2003). 

A fentebb felsorolt okok miatt a hagyományos hidraulikai modellezési eljárások nagyon nehéz 

feladat elé állítják a kutatókat. A műtárgyakban a homogén szivárgási sebességtér helyett, 

hidraulikai rövidzárak, felszíni átfolyások, egyenlőtlen elkeveredési viszonyok alakulnak ki 

(Rash és Liehr 1999). A bemutatott hidraulikai egyenleteket ezen kívül ki kell egészíteni a 

bevezető cső, az osztódrén, az osztó töltet, a gyűjtő töltet, a gyűjtő drén és az elvezető cső 

hidraulikai egyenleteivel is, melyek fontosságának mértéke külön kutatható. Erre azonban jelen 

dolgozat nem tér ki. Jelen értekezés a hidrodinamikai modellezést, mint módszertant nem 

alkalmazza és evvel a témakörrel nem foglalkozik, hanem ez helyett olyan elemzési 

módszereket mutat be, melyek segítenek bizonyos hidrodinamikai vagy tervezési paraméterek 

pontosabb meghatározásában. A gyökérzónás műtárgyak áramlási rendszerinek bonyolultsága 

okozza, hogy a kutatók számos esetben vizsgálták a gyökérzónás rendszereket konzervatív 

nyomjelzőanyag vizsgálattal, a rendszer mélyebb megértése érdekében (Shierup et al. 1990, 

Netter 1994, Tanner és Sukias 1995, King et al. 1997, Rash és Liehr 1999, Langergraber 

2003). A kutatási munkám során kiindulásként én is ezt a vizsgálati módszert alkalmaztam. A 
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kapott mérési eredményeket azonban a szokottól eltérő módon elemeztem. Ezért a következő 

irodalomösszegző fejezetek nem csak a gyökérzónás műtárgyakban lezajló transzport 

folyamatokat, hanem a mérési eredmények elemzéséhez szükséges matematikai statisztikai 

eljárásokat is összegezi. Ezek szükségesek ahhoz, hogy a wetland modellben elhanyagolt főbb 

transzport folyamatot leíró paraméterek meghatározhatók legyenek.  

2.5. A konzervatív nyomjelző anyag mérések statisztikai vizsgálatához 
szükséges elméleti és matematikai összefüggések összefoglalása 

A konzervatív nyomjelző anyag transzport mérési eredményekre történő görbe illesztés 

tulajdonképpen egy olyan „black-box” elgondoláson alapul, ahol a kimért átfolyási görbe a 

részecskék tartózkodási idő eloszlását bemutató sűrüségfüggvénye. A későbbi fejezetekben 

bemutatott munka először ilyen „black-box” modellezési módszerkből indul ki, azonban több 

stuktúrális ismereteket tartalmazó „grey-box” modell irányába tólódik el.  

2.5.1. 1 dimenziós konvektív-diszperzív transzport egyenlet analitikus megoldása, 
Gauss eloszlás és Fick-féle eloszlás 

A jól ismert 1 dimenziós konvektív-diszperzív transzport egyenlet konzervatív anyagra 

vonatkozóan az alábbi alakban írható fel (az 1D-s tárgyalásmód oka az egyszerűbb 

átláthatóság): 

= −   (12) 

Ahol Dx [m2/h] az ún. hosszirányú diszperziós tényező a (diszperzió a továbbiakban szemcsés 

szivárgási térre jellemző makrodiszperziót jelenti), q [1/h] fajlagos hidraulikai terhelés és ε a 

vizsgálati időpontra jellemző porozitás értéke.  Jelen fejezetet azért ennek az egyenletnek a 

bemutatásával kezdem, mert egyrészt a gyökérzónás szakirodalomban ezt alkalmazták a 

legtöbbször, másrészt ennek alkalmazhatóságát fogom vizsgálni a későbbi fejezetekben. Itt már 

csak a transzport folyamatok elméleti és irodalmi hátterét összegzem, ezért ezeknek az 

egyenleteknek nincs tényleges kapcsolata jelen munkában a wetland modell levezetésénél 

bemutatott 1. kiindulási egyenlettel. Természetesen a kapcsolat megtalálható a két alrendszer 

között, de arra terjedelmi korlátok miatt már nem tér ki jelen dolgozat.  

Az egyenlet analitikus megoldása pillanatnyi koncentráció impulzus bevezetése és zárt reaktor 

feltételezése esetén (Kovács et al. 2002): 

( , ) =
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

∙
( )

 
 (13) 
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A bemutatott egyenlet C(x,t) – x síknegyeden Gauss eloszlású, melynek várható értéke: 

= ∙ ̅
   (14) 

és a szórása: 

= ∙ ∙
 

(15) 

Az egyenlet paraméterei: M [kg]: a bevezetett nyomjelző anyag tömege, w [m]: a szivárgási 

zóna szélessége, m [m]: a szivárgási zóna magassága, ε0 [-]: töltet porozitása, t [h]: eltelt idő, x 

[m]: szivárgási iránnyal párhuzamos távolság, vx [m/h]: pórus szivárgási sebesség. A (13) 

egyenletben bemutatott eloszlás egy ún. kétparaméteres (Dx, vx) Gauss eloszlást ad. Ez az 

egyenlet akkor alkalmazható konzervatív nyomjelző anyag mérési eredmények illesztésére, 

amennyiben az 1 dimenziós konvektív-diszperzív egyenlet és peremfeltételeinek fizikai 

tartalma jól közelíti a vizsgált áramlási rendszert. Azonban a konzervatív nyomjelző anyag 

mérések során egy adott X=L mérési helyen végezzük a mérést, így a mért válaszfüggvényt 

nem C(x,t)-x, hanem C(x,t)-t síknegyeden kell vizsgálnunk. E sík-negyeden a fentebbi 

analitikus megoldás már nem Gauss eloszlást ad, hiszen itt már egy aszimmetrikus 

haranggörbét kapunk. Ennek ellenére amennyiben Dx≤0,01 akkor a Gauss eloszlással közelített 

analitikus megoldás hibája 5% alatti, amennyiben Dx≤0,001 akkor pedig 0,5% alatti 

(Levenspiel 1972). Ezt az alacsony diszperzióból eredő kismértékű szórás érték okozza, mely 

a haranggörbe kismértékű asszimetriáját eredményezi a C(x,t)-t síknegyeden.  Az ismertetett 

analitikus megoldás egyik – a későbbi elemzéseim szempontjából is fontos – tulajdonsága hogy 

a görbéből kalkulált átlagos tartózkodási idő csak kisebb lehet, mint az elméleti átlagos 

tartózkodási idő. 

A nemzetközi transzport folyamatokat taglaló szakirodalomban széles körben elterjedt az ún. 

Fick-féle eloszlás (Govindaraju és Das 2007). Ez nem más, mint az előzőekben bemutatott 

analitikus megoldás C(x,t)-t sík-negyeden értelmezett sűrűség függvénye, a fizikai paraméterek 

kismértékű fellazításával. Itt hangsúlyozom, hogy a sűrűségfüggvény csak a fizikai kapcsolódás 

szintjén jelent fellazítást, azaz az így kialakított sűrűségfüggvény kismértékben eltávolodik az 

1 dimenziós konvektív-diszperzív transzport egyenlet levezetésénél ismertetett fizikai 

taralomtól. Ezt az alábbi módon igazolom. A Fick-féle eloszlás, sűrűség függvényét az alábbi 

összefüggés adja meg (Govindaraju és Das 2007): 

( , = ) = ∙
∙ ∙ ∙

( ∙ )

      (16) 
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Ahol μ0 az illesztett vagy mért C-t sík negyeden értelmezett válaszfüggvény 0. momentuma: 

    = ∫ ( ) ≈ ∑ ∙ ∆   (17) 

A diszkretizált közelítő megoldás bevezetésére itt azért van szükség, mert a diszkrét mérési 

eredmények elemzésekor ez elengedhetetlen. Annak ellenére, hogy Govindaraju és Das 

(2007) összefoglaló jellegű munkájában a Fick-féle eloszlást a konvektív-diszperzív transzport 

egyenlet sűrűségfüggvényének tekinti, az mégsem azonos teljes mértékben azzal. Erre először 

saját függvényillesztéseimkor lettem figyelmes, amikor a Fick-féle eloszlással jobban 

illeszkedő átfolyási görbéket kaptam, mint a konvektív-diszperzív egyenlet analitikus 

megoldásával (lásd 13. egyenlet).   A kétféle sűrűségfüggvény közötti eltérés igazolása céljából 

induljunk ki a már bemutatott (16) és (17) egyenlet összevonásából: 

( , = ) = ∑ ∙∆
∙ ∙ ∙

( ∙ )

  (18) 

Az egyenlet egyszerűen átalakítható az 1 dimenziós konvektív-diszperzív transzport modell 

analitikus megoldásához hasonló alakba az alábbiak szerint. A 18. egyenletbe behelyettesíthető 

az alábbi két összefüggés: 

=
∙ ∙ ∙

  (19) 

     ∑ ∙ ∆ = ∙ ö  (20)  

Így az alábbi eredményt kapjuk: 

( , = ) = ∙ ∙ ö

∙ ∙ ∙

( ∙ )

= ∙ ∙ ö

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

( ∙ )

= ∙ ö

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

( ∙ )

=

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
ö

( ∙ )

  (21) 

A levezetésben használt tössz jelölés a teljes vizsgálati időtartamot, míg  azt az átlag 

koncentrációt jelenti, mely az áramlási tér térfogatában történő teljes elkeveredés után áll elő. 

A levezetés végeredményét adó összefüggésből jól látható a kétféle modell közötti különbség. 

A transzport modell analitikus megoldása teljes mértékben fizikai megfontolásokra alapoz, míg 

a Fick-féle eloszlás esetén a C-t értékpárok valószínűségi változóknak vannak tekintve. Ez egy 

kismértékben „lazább” illesztési módszertant eredményez, így nem csoda, ha ez utóbbival 

pontosabb illesztési eredményeket lehet elérni. Az eltérés oka az, hogy az illesztésnél nem okoz 

kötöttséget a teljes vizsgálati időtartam. 
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A Fick-féle eloszlás várható értéke: 

̅ =    (22) 

Varianciája (szórásnégyzete): 

     =    (23) 

2.5.2. A Fick-féle eloszlás kétparaméteres változata, késleltetési tényező 
bevezetésével 

A jelentősen frakcionált, diverz szivárgási rendszerekre jellemző, hogy a pórusok egy része 

nem vesz részt közvetlenül az áramlási rendszerben. Ezek holttér-szerűen viselkednek, és ezért 

ezekben a diszperzió nem érvényes, hanem a molekuláris diffúzió válik mértékadóvá. 

Turbulens diffúzió a rendszerben az alacsony szivárgási sebességek miatt nem lép fel. Ez jóval 

lassúbb keveredési folyamatokat eredményez, mint a fő áramban kialakuló diszperzió okozta 

elkeveredés. Ennek eredményeképpen a holtér-szerűen viselkedő kisebb pórusokba bekerülő 

nyomjelző anyag jóval lassabban mosódik ki, mely a nyomjelző anyag impulzusra adott 

válaszfüggvény hosszú farok szerű elnyúlását okozza. Ennek jellemzésére a 70-es évek végén 

bevezették az ún. késleltetési tényezőt, mellyel az előzőekben már bemutatott 1 dimenziós 

konvektív-diszperzív transzport egyenletet az alábbiak szerint módosították (Goebes és 

Younger 2004): 

= −
∙  

(24) 

Ahol R [-] az ún. látszólagos késleltetési tényező és Dk pedig a korrigált diszperziós tényező. 

R a holttér-szerűen viselkedő pórusok és az áramlásban aktív pórusok arányával függ össze, 

melynek számítására a legismertebb összefüggés (Goebes és Younger 2004): 

= + ( )
 (25) 

Ahol m [-] a holttér-szerűen viselkedő mátrix porozitása, és a [-] az áramlásban aktív 

szivárgási zóna porozitása. Amennyiben a késleltetést adszorpció okozza, akkor R késleltetési 

tényező definíció-szerűen (Kovács et al. 2002, Gondi 2004):  

= +   (26) 

Ahol: Kd az ún. megoszlási együttható mely az adszorbeált és oldott anyagmennyiség 

hányadosa.  Az ilyen rendszerek leírására ún. dead-zone modelleket fejlesztettek ki (Young et 
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al. 1989), melyek nagy számban ismertek a szakirodalomban (Rousseau et al. 2004). Az 

alábbiakban – terjedelmi korlátok miatt – csak a gyökérzónás rendszerek szivárgáshidraulikai 

vizsgálatával kapcsolatban hivatkozott eljárásokat mutatom be.  A korrigált diszperziós tényező 

okozza az elkeveredési viszonyok „elkenődését” a diffúziós anyagcsere által a makro és a 

mikropórusok között. Ennek számítására használható formula Goebes és Younger (2004) 

szerint: 

= + ( )
 (27) 

Ahol Ft:  

=   (28) 

Ahol DD [m2/h] a pórusrendszerre jellemző molekuláris diffúziós tényező és b [m] az ún. 

karakterisztikus hossza az aktív áramlási térnek, mely az aktív áramlási zóna effektív 

térközének méretét vagy az átlagos szemcseméretét jelöli. Amennyiben m, a, b térben 

változatlannak tekinthető és De és R konstans, akkor az analitikus megoldás az alábbiak szerint 

alakul: 

( , ) =
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

∙
( )

  

 (29) 

Ez a megoldás is kétparaméteres Gauss eloszlás, mert az R paraméter külön paraméterként 

történő értelmezése már nem Gauss eloszlást adna. Csak úgy maradhat Gauss eloszlású a 

függvény, ha az illesztési változók vx és Dx/R lesznek. Amennyiben a folyamatot C-t 

síknegyeden vizsgáljuk, akkor egyszerűen belátható, hogy a késleltetési tényező a Fick-féle 

eloszlás összefüggésébe is átvezethető, az alábbiak szerint: 

( , = ) =
∙ ∙ ∙

( ∙ )

      (30) 

Így egy R késleltetési tényezővel kiegészített 2-paraméteres Fick-féle eloszlást kaptunk, 

melynek várható értéke és szórásnégyzete: 

̅ =    (31) 

Varianciája (szórásnégyzete): 

       =
∙

   (32) 



28 

 

A későbbi elemzéseim szempontjából itt érdemes kiemelni, hogy a szórásnégyzet képletébe ez 

által egy plusz ismeretlen kerül R által, mely bonyolulttá teszi a diszperziós tényező 

számszerűsítését. A későbbi elemzéseknél még helyenként használt kisebb jelentősségű 

eloszlásfüggvényeket és az összes alkalmazott függvény momentumait a 14. melléklet 

ismerteti. 

2.5.3. Sorba kapcsolt elkevert reaktor modell és Gamma eloszlás 
Az 1 dimenziós advektív-diszperzív egyenlet analitikus megoldása mellett, gyakran 

alkalmazott eljárás a sorba kapcsolt kevert reaktor-kaszkád modell alkalmazása.  A modell 

alapelve szerint kapcsoljunk sorba tökéletesen kevert reaktorokat, stacioner áramlás mellett. 

Mindegyik reaktor legyen egyenlő térfogatú (Vi) és az azokat összekötő csővezetékek térfogata 

legyen elhanyagolhatóan kicsi. Vezessük be a tökéletes elkeveredés következtében az 

injektálást követő időpillanatban az első reaktorra jellemző koncentrációt (Dittrich 2008): 

, =   (33) 

Levezethető, hogy n db sorba kapcsolt reaktor esetén a koncentráció impulzusra adott 

válaszfüggvény (Szolcsányi 1972, Levenspiel 1972): 

( ) = ,
( )! ̅

̅   (34) 

A sorba kapcsolt egyenlő térfogatú reaktorok együttes térfogata: 

∑ = ∙   (35) 

Egyszerűen belátható hogy ilyen elrendezésnél, a teljes reaktor-kaszkád átlagos tartózkodási 

ideje, megegyezik a kevert reaktorok tartózkodási idejének n-szeresével: 

∑ = ̅ ∙   (36) 
 

Az alábbi ábra az n darabból álló kevert tartály-kaszkád koncentráció impulzus függvényeit 

mutatja. A viszonyíthatóság érdekében a függvényt t*=t/ ∑  relatív időléptékben tüntettem fel. 
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5. ábra: Tartózkodási idő sűrűség függvények a kaszkád-modell szerint (Szolcsányi 1972) 

A fentebbi ábrából jól látható, hogy ha a kaszkád kevés lépcsőből áll, akkor a fluidum-elemek 

tartózkodási ideje erősen eltér a közepes tartózkodási időtől. A t*keverős tartályok számának 

növekedésével az egyes fluidum elemek tartózkodási ideje egyre inkább megközelíti ∑ -t. 

Tehát végtelen számú sorba kapcsolt tökéletesen kevert reaktor egy olyan csővezetékkel 

egyenértékű, melyben a fluidum részecskéi dugó-szerűen áramlanak. Ezt a reaktor típust a 

továbbiakban dugószerű áramlású reaktornak vagy csőnek hívjuk, mely a vizsgált transzport 

folyamatok szempontjából a másik szélsőértéket képviselő idealizáció. Amennyiben egy 

áramlási reaktor vizsgálatára használjuk fel a mért tartózkodási idő függvényt, akkor 

meghatározható, hogy hány darab tökéletesen kevert reaktorral – mint modellel – 

helyettesíthető. A helyettesítési darabszámot effektív cellaszámnak hívjuk, és neff-el jelöljük.  

Itt fontos kiemelni, hogy végtelennél kisebb reaktor szám esetén a rendszer a reaktor számmal 

csökkenő ún. imlicit diffúziós tényezővel (Dimpl) rendelkezik, és célszerű a reaktor számot úgy 

felvenni, hogy az implicit diffúziós tényező megegyezzen a modellezett folyamat valós 

diffúziós tényezőjével. 

A későbbi elemzésem szempontjából fontos kérdés hogy a sorba kapcsolt elkevert reaktor 

kaszkád modell, koncentráció impulzusra adott válaszfüggvénye milyen eloszlású. Martin 

(2000) publikációjában egyértelműen rögzítette, hogy ez a modell Gamma (bizonyos esetekben 

Erlang) eloszlású. Ez könnyen belátható, hogy a modell összefüggését és a Gamma eloszlás 

sűrűségfüggvényét összehasonlítjuk a (37) egyenlettel. A Gamma eloszlás sűrűségfüggvénye: 

f(t) 
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( ) =
∙ ( )

 (37) 

Az (37) egyenlet természetesen akkor lesz Gamma eloszlású, ha n≠1.  

2.5.4. Elméleti és valós átlagos tartózkodási idő számítása a mérési eredményekből, 
illetve folytonos válaszfüggvény ismeretében 

Amennyiben rendelkezünk konzervatív nyomjelzőanyag vizsgálati eredménnyel, akkor az 

egyik legkézenfekvőbb elemzési lehetőség a tartózkodási idők vizsgálata. A koncentráció 

impulzusra adott válaszfüggvény valójában a reaktorba injektált részecskék tartózkodási idő 

eloszlásának sűrűség függvénye. A sűrűségfüggvénynek a koncentráció szerint súlyozott átlaga 

a valós átlagos tartózkodási időt adja. A számítást diszkrét mérési pontokból numerikusan is 

lehet számítani, illetve ha a válaszfüggvény folytonos függvényként definiálható, akkor abból 

közvetlenül is számítható a valós átlagos tartózkodási idő. A valós átlagos tartózkodási időt a 

transzport folyamatot leíró válaszfüggvény vagy mérési sorozat által meghatározott közelítő 

függvény első momentumának és 0. momentumának hányadosa adja mely folytonos és azt 

közelítő diszkrét esetben az alábbiak szerint számítható (Levenspiel 1972, Horváth 1972): 

̅ = ∫

∫
≈ ∑ ∙ ∙∆

∑ ∙∆
  (38) 

A vizsgálatok során lehetőség van az ún. elméleti átlagos tartózkodási idő és a már definiált 

valós átlagos tartózkodási idő ( ̅)  összehasonlítására is. Az elméleti átlagos tartózkodási idő: 

 
= = ∙ ∙ ∙   (39) 

Ahol Veff [m3] a műtárgy vízzel kitöltött térfogata a porozitás ( ) figyelembe vételével. A valós 

átlagos tartózkodási idő és az elméleti átlagos tartózkodási idő fogalmak későbbi használatakor 

az itt ismertetett képletekkel meghatározott értékeket értem.  

2.5.5. Diszkrét mérési eredményekből kalkulált tartózkodási idő számításából eredő 
hibák, problémafelvetés a nyomjelző anyag transzportfolyamat elemzésekhez 

Az előző fejezetben bemutatott (38) egyenlet diszkrét és folytonos függvényekre írható 

változata közötti körülbelüli egyenlőség jól jelzi, hogy a diszkrét mérési eredményekből való 

számítás hibával terhelt. Ezért az elméleti munkát és a mért folyamatok megismerését könnyíti, 

ha nem diszkrét mérési koncentráció-idő értékpár sorozatokkal, hanem folytonos függvényeket 

használunk.  
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További problémát jelent, hogy ezeknél a vizsgálatoknál a legtöbb esetben a nyomjelző anyag 

tökéletesen konzervatív viselkedése esetén sem kapunk 100% nyomjelző anyag visszatérülést 

(részletesebben lásd ezt következő fejezet irodalmi összegzésében), így az anyagmegmaradás 

alaptörvényének sem tesznek eleget a mérési eredmények. Ebben az esetben a mérési 

eredményekből tett következtetések is megkérdőjelezhetők, hiszen a 100% alatti visszatérülési 

ráta esetén a nem mért nyomjelző anyag hányad hatása egy bizonyos mértékű ismeretlenként 

jelenik meg az egyenletekben, mely a mérési eredményekből kalkulált momentumokat torzítja. 

Így a momentumokból számított paraméterekből (pl. átlagos tartózkodási idő) sem vonhatók le 

megfelelő mértékben igazolható következtetések. Ez általában a mérések legnagyobb 

hányadára igaz, mert a gyökérzónás műtárgyak konzervatív nyomjelző anyag impulzusra adott 

válaszfüggvényeire is igaz a jól ismert „long tail” effektus, mely az egyik fő oka annak, hogy a 

100%-os visszatérülés csak nagyon hosszú mérési időtartam és precíz mérési pontosság esetén 

érhető el (Govindaraju és Das 2007). 

Govindaraju és Das (2007) a momentum analízis módszerét részletesen elemezték szivárgási 

problémákból eredő nyomjelzőanyag mérési eredményekre. A momentum analízis módszere a 

mérési eredményekre történő megfelelő eloszlás illesztése után, az illesztett folytonos sűrűség 

függvény momentumaiból kalkulálja a transzport jelenségre jellemző paramétereket. Egyik 

fontos eredményük kimutatta, hogy a mérések hibáiból eredően jelentősen torzulnak a 

görbékből számított momentumok értékei, melyekből ezek után téves következtetésekre 

juthatunk.  Igazolták, hogy legnagyobb mértékű hibát a nem megfelelő mintavételű sűrűség 

jelentheti. Ez is gyakori hiba forrása a méréseknél, hiszen a legtöbb esetben a mintavételi 

gyakoriságot nem tudjuk előre meghatározni, hiszen nem ismerjük a válaszfüggvény várható 

alakját, és annak egyes szakaszokon jellemző változékonyságának mértékét.  A nagyon nagy 

mintavételi sűrűségű és hosszú időtartamú méréseknek pedig általában anyagi korlátai vannak.  

A jelentősebb mérési hibákat az alábbi ábra összegezi: 
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6. ábra: A konzervatív nyomjelző anyag mérés során keletkező jelentősebb hibák  

A fentebbi ábrán jól látható, hogy a nem megfelelő időtartamig történő mérés, vagy a nem 

megfelelő mintavételi gyakoriság hogyan változtatja a függvény alatti területet (0. momentum), 

és ezen keresztül a mérési eredményekből generált momentumokat.  A feltárt problémakör 

alapján felmerül a kérdés, hogy előállítható-e olyan statisztikai eljárás gyökérzónás 

rendszerekre vonatkozóan, mellyel a bemutatott mérési hibák mérsékelhető, vagy 

kiküszöbölhetők. Erre legcélravezetőbb megoldásnak megfelelő illeszkedésű eloszlásfüggvény 

keresése és illesztési módszertanának kidolgozása tűnik. A 4.4. és 4.5. fejezet ennek részletes 

vizsgálatára törekszik.  

2.6. A nemzetközi irodalomban publikált konzervatív nyomjelző anyag 
transzport vizsgálatok hosszanti átfolyású rendszerekben 

A konzervatív nyomjelzőanyag vizsgálatok, világszerte elterjedtek ismeretlen, vagy részben 

ismert működésű reaktorok áramlási viszonyainak vizsgálatára (Levenspiel 1972, Horváth 

1972). Ennek a módszernek az alapelve az, hogy a reaktor bevezetési szelvényében konzervatív 

nyomjelző anyagot juttatunk, majd mérjük a reaktor kifolyási szelvényében – és esetleg más 

belső pontjain – a nyomjelző anyag koncentráció időbeni alakulását. A vizsgálatok célja 

általában a reaktorban zajló áramlási rendszer mélyebb megismerésén túl a tényleges 

tartózkodási idő és a diszperzió mértékének számszerű meghatározása, mely a tisztítási 

mechanizmusokat leíró modellek egy-egy fontos paramétere. Ilyen célból a gyökérzónás 

műtárgyak esetében is számos szerző végzett konzervatív nyomjelzőanyag vizsgálatokat, 

melyeket az alábbiakban mutatok be összefoglaló jelleggel, melynek kettős célja van. Egyrészt 

be szeretném mutatni ezen keresztül a szakirodalom jelenlegi állását, másrészt a más szerzők 

valós folyamat 
lineáris közelítés 
mért pontok 

jelentősebb hibaforrások 
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által publikált cikkekből olyan mérési eredményeket gyűjtöttem ki, melyek a később bemutatott 

módszerek objektív ellenőrzésére szolgálnak majd a saját mérési eredményeimen túl.  

Első általam ismert részletes kifejezetten gyökérzónás reaktorra végzett nyomjelzőanyag 

vizsgálati eredményeket Shierup et al. (1990) közölte, akik két dán talajtöltetű hosszanti 

átfolyású műtárgy konzervatív nyomjelő anyag vizsgálata alapján igazolták hogy a tényleges 

átlagos tartózkodási idő kisebb, mint az elméleti átlagos tartózkodási idő. Fontos azonban 

megemlíteni hogy talaj töltetre vonatkozóan 40%-os töltetporozitást tételeztek fel, mely erősen 

túlzónak tekinthető. A szerzők a méréseikből következtettek a hidraulikai rövidzálatok 

jelenlétére is. Netter (1994), aki több éven át vizsgálta a Germerswang-i hosszanti átfolyású 

gyökérzónás rendszer áramlási viszonyait, a nyomjelző anyag vizsgálatai során nem csak az 

elfolyó vízben, hanem a műtárgyak belső pontjaiban is végzett méréseket. A mérési 

eredményeiből az alábbi következtetéseket vonta le: 

 A műtárgyban kialakuló áramlási rendszer eloszlása jelentős változékonyságot mutat. 

  Az áramlási rendszer, jelentős keresztirányú diverzitásában valószínűleg szerepe van 

a műtárgy kialakításának is, hiszen az ott alkalmazott szélesség és hosszúság aránya 

hidraulikailag nem kedvező. 

 A mért áramlási rendszer főleg dugószerű áramlást mutat némi hosszirányú 

diszperzióval.  

Breen és Chick (1995) egy gyökérzónás műtárgy belső pontjaiban végeztek konzervatív 

nyomjelző anyag transzport méréseket úgy, hogy az alsó és a felső áramlási zónát külön 

mintázták.  A szerzők Netterhez (1994) hasonlóan egyenlőtlen áramlási viszonyokat tártak fel, 

melyet hidraulikai rövidzárlatok és holtterek kialakulásával magyaráztak. Ők is igazolták hogy 

a valós átlagos tartózkodási idő alacsonyabb, mint az elméleti átlagos tartózkodási idő. 

Azonban a cikk adataiból visszaszámítottam a becsült töltetporozitás értékét, mely nagyon nagy 

0,6-os értékre adódott. Így elmondhtaó hogy a szerzők irrálisan nagy porozitás feltételezésével 

jutottak következtetéseikre.  Eredményeik szerint a felső és az alsó réteg áramlási szétválását 

az okozza, hogy a felső rétegbe települ a teljes gyökérzet biomasszájának a 70%-a kitöltve a 

felső rétegek pórusait, melynek hatására az alsóbb töltetrétegekben intenzívebb áramlás alakul 

ki. Az eredmények egyértelműen igazolják, hogy a függőleges irányban konstans profilú 

dugószerű áramlás feltételezése nem igaz a hosszanti átfolyású gyökérzónás rendszerekre 

(Breen és Chick 1995). Rash és Liehr (1999) is több rétegben végzett konzervatív 

nyomjelzőanyag vizsgálatokat, azonban méréseiket csapadékos időben végezték. A rétegzett 
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áramlási viszonyokat ők is kimérték, és ők is rávilágítottak a jelentős mértékű hidraulikai 

torzulásra a mért rendszerben, melynek okait az alábbiak szerint foglalták össze: 

 A mérés közben a műtárgyra hullott jelentős csapadékmennyiség, mely a kavicstöltet 

miatt csak részlegesen tudott a szennyvízzel elkeveredni, és ez hozzájárult a 

koncentráció-rétegződéshez a műtárgyban. 

 A műtárgyban a szennyvíz bevezetés a töltet tetejénél, miközben az elvezetés a töltet 

aljánál történik. 

 A műtárgyba telepített növényzet gyökérzete is elősegítette az erőteljesebb alsó 

rétegbeli áramlások kialakulását. 

Rash és Liehr (1999) is rögzítette, hogy az elméleti átlagos tartózkodási időnél alacsonyabb a 

valós tartózkodási idő.  Shilton és Prasad (1996) egy homokos kavics töltetű hosszanti 

átfolyású műtárgyon végzett hidraulikai vizsgálataikkal az osztódrének szerepét elemezték.  A 

méréseikkel igazolták, hogy az osztódrén rendszernek a műtárgy szélessége mentén történő 

szennyvíz szétosztás hatékonyságán keresztül egyértelmű hatása van a wetland hidraulikai 

viszonyaira és a valós átlagos tartózkodási idő alakulására.   

Richter et al. (2003) által közölt mérési eredmények voltak – ismeretem szerint – az 

egyedüliek, amelyek a valós átlagos tartózkodási időt nagyobbnak találták, mint az elméleti 

átlagos tartózkodási időt. Hipotézisem szerint a legtöbb hosszanti átfolyású gyökérzónás 

műtárgyra ez a jellemző, ellentétben az eddig ismertetett szerzők következtetéseivel, ezért 

fontos kiemelni Richter et al. (2003) mérési eredményeit. Azonban a szerzők a jelenség okát 

nem taglalták, csak az eredményeket közölték.  Batchellor és Loots (1996) NaCl-al végzett 

nyomjelző anyag vizsgálataira próbált transzport modellt illeszteni. Vizsgálataik során arra az 

eredményre jutottak, hogy a teljesen elkevert reaktor modell és a konvektív-diszperzív reaktor 

modell sem illeszkedett jól a mérési eredményeikre.  Az publikálták, hogy a mérési eredmények 

bár erősen eltértek mind a két modell értékeitől, a konvektív-diszperzív modelltől az eltérések 

kisebbek voltak. A diszperziós modell esetében axiális diszperziót vettek figyelembe, és a 

mérési eredményekhez a legjobb illeszkedést a 3,3 m2/nap-os diszperziós tényező 

alkalmazásával kapták. A szerzők nem részletezték az modellek és a valós mérési eredmények 

eltérésének okait és nem tettek javaslatot annak pontosabb megoldására.  

Az eddig bemutatott publikációkkal ellentétben Tanner és Sukias (1995) és King et al. (1997) 

által közölt cikkek elég részletesek ahhoz, hogy saját kutatási eredményeim ellenőrzésére a 
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későbbi fejezetekben felhasználhassam a mérési értékeiket. Ezért az ő mérési eredményeiket és 

vizsgálataik módjait részletesen ismertetem az alábbiakban:   

Az alábbi ábra egy-két éve üzemelő 10-30 mm-es folyami kavics töltetű gyökérzónás rendszer 

bromid-ion nyomjelző anyaggal történő vizsgálati eredményeit mutatja be, melyhez szükséges 

kiegészítő adatokat az alatta látható táblázat szemléltet. A tárgyi gyökérzónás rendszer több 

párhuzamos medencéből áll, melyeket közel azonos vízhozammal terheltek, azonban 

különböző volt a lebegőanyag terhelésük, továbbá egyes műtárgyakat nem ültetettek be 

makrofitonokkal. Az alábbiakban látható négy görbe a bromid-ion koncentráció, alakulását 

mutatja a kifolyó szelvényben az idő függvényében az alábbi esetekre (Tanner és Sukias 1995): 

 kis lebegőanyag terhelésű és növényzettel beültetett műtárgy, 

 nagy lebegőanyag terhelésű és növényzettel beültetett műtárgy, 

 kis lebegőanyag terhelésű és növényzettel be nem ültetett,  

 nagy lebegőanyag terhelésű és növényzettel be nem ültetett műtárgy. 

Az elméleti tartózkodási idő 2,3 nap, melyet a függőleges szaggatott vonal szemléltet. A 

növényzet nélküli és nagy lebegőanyag terhelésű műtárgyon keresztül a szennyvíz nagyon 

gyorsan (átlagosan 25 óra alatt) áthaladt, míg az alacsony lebegőanyag terhelésű növényzet 

nélküli telep esetén a mért tartózkodási idő az elméleti alatt csupán 15%-al maradt el. Ebből jól 

látható, hogy a műtárgyak effektív porozitása és a szerves-anyag terhelés között egyértelmű 

arányosság áll fenn. A növényzettel beültetett műtárgyakban nagyobb mértékű diszperzió 

alakult ki, melynek oka lehet a növényzet miatti jóval nagyobb mértékű evapotranszspirációs 

veszteség (7,1 – 11,7 mm/d). Tehát a hosszirányú diszperzió mértékét a párolgás egyértelműen 

növeli.  A töltet szivárgási tényezője a biológiai működés és a lebegőanyag felhalmozódás 

következtében közel 50%-al csökkent. Tanner és Sukias (1995). A fenti táblázat adataiból az 

is észrevehető, hogy a növényzet nélküli rendszerekben mért tartózkodási idők alacsonyabbak, 

mint a növényzetes műtárgyaké. A szerzők a koncentráció nyomjelzőanyag vizsgálatot 

egyenként impulzusszerűen beadagolt 6,7 gramm bromid nyomjelző anyaggal végezték.  
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Növényzet nélküli Növényzetes Növényzet nélküli Növényzetes

Fajlagos LA-terhelés  [g/kg,m2] 1,6 1,7 5 5,8

Hidraul ika i  terhel és  [mm/nap] 61 62 62 62

Elméleti  átl agos tartózkodás i  idő [nap] 2,31 2,26 2,26 2,26

Ki folyó vízhozamra vonatkoztatott hidraul ika i  terhel és  [mm/nap] 56,9 ±0,4 53,3±1,4 56,9±1,1 47,8±2,9

Kifol yó vízhozamra vonatkoztatott elmél eti  átlagos  tartózkodási  idő [nap] 2,46 2,63 2,46 2,93

Evapotranszspiráci ó [mm/nap]* 3,2±0,3 7,1±1,1 4,2±0,9 11,7±2,4

A nyomjelző anyag trans zport vi zs gá lat csúcsértékének helye [nap] 2 2,67 1,05 1,96

%-a  az elméleti  átlagos  tartózkodási  i dőnek** 81 101 43 67

A töltet látszólagos porozitás a  (%) (eredeti  tölteté 35%) 28 35,5 15 23

Alacsony LA-terhelésű medencék Magas LA-terhelésű medencék

*az eredmények a  wetland tel jes  felületére vannak vonatkoztatva  (23 m 2)
** evapotrans zspirációtól  függetl enül  ka lkulá l t értékek

 

7. ábra: Bromid nyomjelzős vizsgálat eredményei a kifolyó szelvényben különböző szerves-anyag terhelésű és 
növényzettel beültetett, illetve növényzet mentes műtárgyak esetén (Tanner és Sukias, 1995)  

King et al. (1997) részletesen vizsgálta egy hosszanti átfolyású műtárgy áramlási viszonyait. 

A műtárgy bevezető és elvezető szakaszán nyílt felszínű szakaszokat képeztek ki, melyeket 

teljes elkeveredésű reaktorként modelleztek. Az áramlási folyamatok vizsgálatára LiCl-t 

használtak. A rendszert kétféleképpen modellezték. Az egyik modell (továbbiakban 1. modell) 

a szemcsés közegbeli áramlást dugószerű áramlásként modellezte axiális diszperzióval, míg a 

másik modell négy egyenlő részre osztott teljes elkeveredésű reaktorral kalkuláló multi-

paraméteres modell volt (továbbiakban 2. modell). A vizsgálatok során egyértelmű összefüggés 

volt a vízhozam és a diszperziós tényező között, melynek összefüggései a szerzők szerint 

további kutatást igényelnek. Kadlec és Knight (1996) szabad felszínű és felszín alatti átfolyású 

rendszerekre közösen egy wetland diszperziós számot definiált, melynek értéke véleményük 

szerint 0,07-0,33 között változik. A diszperziós-szám az alábbi összefüggés alapján számítható: 
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Ahol: D [m2/d] a diszperziós együttható, v [m/d] az áramlási sebesség, L [m] a wetland hossza 

és Pe az ún. Pelcet-szám. King et al. (1997) a nyomjelző anyag transzport mérési eredmények 

felhasználásával a diszperziós együttható meghatározására a mérési eredményekre történő 

modellillesztéssel az konvektív-diszperzív transzport modellt (1. modell), vagy több 

tökéletesen elkevert reaktor sorba kapcsolásából kialakított multi paraméteres modellt (2. 

modell) javasoltak. King et al. (1997) a műtárgy keresztmetszetén végzett mérései azt mutatták, 

hogy a maximális nyomjelző anyag koncentráció értéke 4-10 mg/l között változott, és a 

szelvényig számított átlagos tartózkodási idők is 5-9 óra között alakultak. Ebből egyértelműen 

látható, hogy a keresztszelvény mentén az áramlás nem egyenletes, és hogy az egyenetlenség 

jelentős mértékű. A műtárgyban kialakuló áramlási csatornák eloszlására nem tudtak a kutatók 

megfelelő összefüggést találni, véleményük szerint további részletes kutatás szükséges az 

áramlási folyamtok megfelelő pontosságú leírására. A transzport folyamatok modellezési 

eredményei sem az 1., sem a 2. modell alkalmazása esetén nem adtak megfelelő illeszkedést a 

mért nyomjelző anyag koncentráció görbékkel, azonban a 2. modell illeszkedése megfelelőbb 

volt. Fontos kiemelni, hogy a szerzők a modellek nem megfelelő illeszkedésére nem találtak 

magyarázatot. A kalkulált diszperziós szám értéke, elemzéseik szerint 0,07-re adódott. A 

konzervatív nyomjelző anyaggal vizsgált műtárgy egy nyíltfelszínű bevezető, egy kavics töltetű 

felszín alatti átfolyású és egy nyílt felszínű gyűjtő részből áll. A szivárgási szakasz végén mért 

válaszfüggvényt az alábbi ábra szemlélteti. A mérési eredmények alkalmasak a későbbiekben 

ismertetett vizsgálati módszer ellenőrzésére.  

Hamouri et al. (2007) három hosszanti átfolyású gyökérzónás mezőt vizsgálva 0,069-0,072 

közötti diszperziós számot határozott meg, összhangban King et al. (1997) előzőekben közölt 

eredményével. Míg Shulin et al. (1999) ez Luisana állambeli hosszanti átfolyású rendszer 

nyomjelzős vizsgálatai alapján 0,11 m2/h-s (2,64 m2/nap) diszperzió tényezőt számítottak. 

King et al. (1997) előzőekben bemutatott vizsgálatai során arra az eredményre jutott, hogy a 

sorba kapcsolt elkevert reaktor kaszkád modell és az 1 dimenziós konvektív-diszperzív modell 

nem alkalmasak a mért nyomjelző anyag válaszfüggvények illesztésére. A kapott tapasztalat 

indoklására további kutatásokat tartott szükségesnek. Chazarenc C. et al. (2003) Visim 

elnevezésű szoftverben szintén mindkét modell illesztésével próbálkozott és a sorba kapcsolt 

kaszkád modellt 10 mérésből 9 alkalommal alkalmasnak találta. Az alkalmazott modell 

azonban több bizonytalanságot tartalmazó faktort is használt (porozitás, szivárgási tényező) és 

a nyomjelzőanyag mérést a háttér koncentráció figyelembe vétele nélkül végezte el. Mivel a 
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vezetőképesség változását mérték, ezért a mérések során az anyagmegmaradás igazolhatósága 

is kétséges. Hipotézisem szerint egyik modell típus sem alkalmas hosszanti átfolyású 

kavicstöltetű műtárgyak transzport folyamatainak leírására, melynek egyértelmű igazolását 

még ismereteim szerint senki sem publikálta gyökérzónás rendszerekre vonatkozóan. 

A már ismertetett nyomjelző anyag mérések egy részét – többek között – a valós átlagos 

tartózkodási idő (lásd (38) egyenlet) meghatározására használták fel. A tartózkodási időt a 

szerzők az elméleti átlagos tartózkodási időhöz (lásd (39) egyenlet) viszonyították. A publikált 

eredményeket az alábbi táblázat összegezi: 

Telep helye Töltet típus
Porozitás 
(-)

Porozitás 
becsült 
vagy mért?

Elméleti 
átlagos 
tartózkodási 
idő (nap)

Mért átlagos 
tartózkodási 
idő (nap)

Tartózkodási idő 
számítási mód Hivatkozás

Knudby talaj 0,4 becsült 5 6,1 mért adatokból Shierup et al. 1990
Moesgaard talaj 0,4 becsült 7,3 8 mért adatokból Shierup et al. 1990
Wodonga zúzottkő (5-10 mm) 0,6 becsült 7 4 becsült Breen és Chick 1995
Hamilton (1) folyami kavics (10-30 mm) 0,28 mért 2,31 2 mért adatokból Tanner és Sukias, 1995
Hamilton (2) folyami kavics (10-30 mm) 0,355 becsült 2,26 2,67 mért adatokból Tanner és Sukias, 1995
Hamilton (3) folyami kavics (10-30 mm) 0,15 becsült 2,26 1,05 mért adatokból Tanner és Sukias, 1995
Hamilton (4) folyami kavics (10-30 mm) 0,23 becsült 2,26 1,96 mért adatokból Tanner és Sukias, 1995
Heathrow (1) kavics (10 mm) n.a. n.a. 1,63 1,86 mért adatokból Richter et al., 2003
Heathrow (2) kavics (10 mm) n.a. n.a. 1,66 2,06 mért adatokból Richter et al., 2003
Brisbane kavics   n.a. n.a. 0,18 n.a. becsült King et al. 1995  

2. táblázat: Konzervatív nyomjelzőanyag vizsgálatok alapján publikált tartózkodási idő érték hosszanti átfolyású 
gyökérzónás rendszerekben 

A táblázatból jól látható, hogy a mért tényleges tartózkodási idő több alkalommal is több volt, 

mint az elméleti átlagos. Ahol az elméleti átlagos tartózkodási idő volt a nagyobb, ott sem volt 

általában jelentős eltérés a két érték között. Ez alól a Hamilton (3) műtárgyban végzett mérés 

és a Wodongában lévő műtárgyban végzett mérés eredményei kivételek. A későbbiekben 

igazolást nyer, hogy a Hamilton (3) műtárgyban végzett mérés számított eredménye jelentős 

hibát tartalmaz a nem megfelelő számítási módszer miatt. A Wodogában végzett mérés 

esetében a porozitás értéke jelentős mértékben túlzó, ez okozza a nagymértékű eltérést. A 

szerzők egyike sem magyarázta a nagy tartózkodási idő okát. Ez alól kivétel Chazarenc et al. 

(2003) által közölt publikáció, ahol az elméletinél nagyobb átlagos tartózkodási időt az 

evapotranszspiráció jelentős mértékével magyarázták. Azonban a tartózkodási idő számítására 

alkalmazott modell is jelentős bizonytalanságot tartalmazott (szivárgási tényező, porozitás, 

háttér koncentráció, stb..). A nyomjelző anyag mérések másik fő célja a diszperziós tényező 

meghatározása szokott lenni. A későbbi elemzések szempontjából érdekes a publikált 

hosszirányú diszperziós tényezők értékeinek összegzése, melyet az alábbi táblázat tartalmaz: 
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Töltet Növényzet D [-] Dx [m2/nap] Szerző
kavics nád 0,07 1,75 King et al 1997
kavics nád - 3,3 A. Batchellor és P. Loots 1996
kavics nád - 2,64 Shulin et al. 1999  

3. táblázat: Az egyes szerzők által publikált hosszirányú diszperziós tényező értékek összegzése  

A táblázatból jól látható hogy számos nyomjelzőanyag vizsgálat ellenére alig található publikált 

adat a diszperziós tényezőre vonatkozóan. Ennek oka valószínűleg az, hogy a szerzők az 

alapvető modellek (konvektív-diszperzív transzport modell, sorba kapcsolt kevert kaszkád 

modell) nem megfelelő illeszkedése miatt ezt nem publikálták, csak a tartózkodási időkkel 

foglalkoztak cikkeikben.  Szakirodalmi kritikaként az is elmondható, hogy a porozitást minden 

esetben becsülték, így az elméleti tartózkodási idő számítását jelentős bizonytalanság terhelte. 

Leggyakrabban a számításoknál az új, tiszta beültetés nélküli töltet porozitását vették 

figyelembe, ami helytelen a 2.1. fejezetben ismertetett eltömődési folyamatok miatt. Az ún. 

eltömődési folyamatok révén a töltet effektív hézagtérfogata folyamatosan csökken, mely által 

a tartózkodási idő is csökken a műtárgy élettartama során.  

Wang et al. (2011) szerint a ma két jobban elterjedt modellező rendszer ismert (HYDRUS2D 

és FITOVERT) a gyökérzónás rendszerek leírására, de mindegyikük működése hagy kívánni 

valókat, Kumar et al. (2011) hasonló következtetésre jutott annyi eltéréssel hogy további 

létező modellekről számolt be (CW 2 dimenzió, STELLA, PHWAT, CWM1).  Wang et al. 

(2011) publikációja bemutatott egy új modellt, mely 3 dimenziós diszperzív-konvektív 

transzport egyenlettel írja le a szennyező anyagok haladását a rendszerben, így a transzport 

modul tekintetében ez sem különbözik az előző két szoftvertől. A FITOVERT modell 

kifejezetten csak függőleges átfolyású gyökérzónás rendszerekre fejlesztették ki (Giraldi et al. 

2010), így az jelen kutatási terület szempontjából nem érdekes. A Hydrus 2 dimenzió szoftver 

jelenleg a leginkább leg elterjedőben lévő modell, mely függőleges és vízszintes átfolyású 

rendszerek modellezésére is alkalmas (Toscano et al. 2009). A modell sorba kapcsolt reaktor 

kaszkád modellt használ a transzport folyamatok leírására (Langergraber et al. 2011), míg 

ugyanazon szerző 2009-ben még normál advektív-diszperzív transzport modellt publikált 

(Langergraber et al. 2009). Mindkét cikkben (Langergraber et al. 2009, Toscano et al. 2009) 

a publikált a Hydrus 2D-t tesztelő eredményekből jól látható, hogy a transzport-modul, 

illesztési pontossága hagy kívánni valókat maga után. Hipotézisem szerint felállítható olyan 

transzport modell, mely a nyomjelző anyag transzport mérési eredményeket a bemutatott 

eljárásoknál nagyobb pontossággal közelíti, és alkalmasabb a hosszanti átfolyású gyökérzónás 
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műtárgyak transzportfolyamatainak leírására, ezen keresztül az áramlási rendszer mélyebb 

megértésére.  

3. Felhasznált adatok és alkalmazott módszerek 

3.1. A hazai gyökérzónás telepek alapadatai, a telepek tipizálása és a 
wetland modell paraméterek számítási módjának bemutatása 

A későbbi fejezetekben ismertetett kutatási eredmények legelső része a wetland modell hazai 

adaptációjával foglalkozik. Ezért szükséges a hazai telepek adatainak gyűjtése és 

rendszerezése. Jelen fejezet ezt mutatja be. A wetland modell adaptációja mind a függőleges, 

mind a hosszanti mind a kombinált műtárgyakra kiterjed. Ezzel szembendisszertáció második 

felében tárgyalt transzport folyamat vizsgálatok már csak a hosszanti átfolyású gyökérzónás 

műtárgyakkal foglalkoznak.   

Az első hazai gyökérzónás szennyvíztisztító telep 1991-ben, Tóalmás községben létesült. A 

BME-VKKT (2002) által készített hazai gyökérzónás szennyvíztisztító katasztert 2008-ig a 

területi KTVF-ekkel történt egyeztetéseim alapján frissítettem. Ezmellett ahol lehetséges volt 

további adatokat szereztem a telepek üzemeltetőitől illetve tervezőitől (Karbotech Kft., 

Kaviterv Kft., Hidro Konstrukt Bt., Stechlik J. adatszolgáltatásai). A gyűjtőmunka során 

felhasználtam a hazai telepekről megjelent szakirodalmakat is (Szilágyi 1994, Jobbágy et al. 

1995, Gampel 2000, Szűcs 2001, Gampel 2003, Lakosi 2003, Stehlik 2009). Az adatok 

gyűjtésében és rendszerezésében hallgatóim is részt vettek, melyet szakdolgozataikban illetve 

TDK-munkáik keretében összegeztek (Hajdú 2002, Németh 2004, Németh 2005, Kecskés 

2006, Kalocsai 2007, Bindics 2007).  

Hazánkban 18 db gyökérzónás szennyvíztisztító rendelkezett érvényes vagy időközben 

megszűnt vízjogi üzemelési engedéllyel 2008-ig, melyeket az alábbi táblázat foglal össze. 
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Település Illetékes hatóság Üzemelés 
kezdete Üzemelés állapota Tisztított szennyvíz típusa

1 Aparhant KDTKTVF-Székesfvár 2001 Üzemel TFH

2 Sióagárd KDTKTVF-Székesfvár 2000 Üzemel Kommunális szennyvíz

3 Ófalu KDTKTVF-Székesfvár 2006 Próbaüzem alatt TFH

4 Szépalmapuszta KDTKTVF-Székesfvár 1995 2001 óta nem 
üzemel Kommunális szennyvíz

5 Kám NYUDUKTVF-
Szombathely 1999 Üzemel Kommunális szennyvíz

6 Kacorlak NYUDUKTVF-
Szombathely 1996 Üzemel Kommunális szennyvíz

7 Tóalmás KDVKTVF-Budapest 1991 Üzemel Kommunális szennyvíz

8 Boldog KDVKTVF-Budapest 1994 1999 óta csak 
utótisztítóként Kommunális szennyvíz

9 Salgótarján KDVKTVF-Budapest 1992 2001 óta nem 
üzemel Kommunális szennyvíz

10 Szügy KDVKTVF-Budapest 1994 Üzemel Kommunális szennyvíz

11 Kerecsend ÉMKTVF-Miskolc 2001 Üzemel Élelmiszeripari szennyvíz 
(gomba konzerv)

12 Demjén1 ÉMKTVF-Miskolc 2001 Üzemel Élelmiszeripari szennyvíz 
(csíra üzem)

13 Demjén2 ÉMKTVF-Miskolc 2004 Üzemel Borászati+kommunális 
szennyvíz

14 Magyarbóly DDKTVF-Pécs 2005 Üzemel TFH

15 Magosliget FETIKTVF-
Nyíregyháza 2006 Próbaüzem alatt Kommunális 

szennyvíz+TFH

16 Hódmezővásárhely ATIKTVF-Szeged 2006 Próbaüzem alatt Mezőgazdasági szennyvíz 
(tejház)

17 Röjtök-Muzsaj-
Ebergőc ÉD-KTVF-Győr 2007 Próbaüzem alatt Kommunális szennyvíz

18 Kaskantyú ATIKTVF-Szeged 2007 Próbaüzem alatt Kommunáli szennyvíz  
4. táblázat: Hazai gyökérzónás szennyvíz-tisztító telepek (Dittrich 2009) 

 
Hazánkban, valóságban mára már több telep üzemel. Az újabb telepek elemzését azért nem 

tartalmazza jelen disszertáció, mert azokról még nem áll rendelkezésre elegendő üzemi adat. A 

fentebb bemutatott telepek főbb üzemelési paramétereit az alábbi táblázatban összegeztem. 

Ezek az üzemelési jellemzők a későbbi számítások alapjául is szolgálnak. Az eddig ismertetett 

telep adatokon kívül a gyűjtőmunka során különös figyelmet fordítottam az 1991-2008 között 

történt vízminőségi mérések fellelhető adataira, hiszen a befolyó és elfolyó koncentráció 

értékpárok adják a wetland modell statisztikai illesztéséhez az alapot. Az így nyert adatbázis 

elég diverz. Ennek legfőbb oka, hogy a különböző telepeket különböző komponensekre, 

különböző sűrűséggel és különböző módon monitorozták. Ezt még befolyásolja számos emberi 

tényező is, melyek sajnos nehezítették az adatok gyűjtését és rendszerezését. Több esetben csak 

az elfolyó vízre vonatkozóan álltak rendelkezésre vízminőségi adatok, a befolyó nyers 



42 

 

szennyvíz minőségének ismerete nélkül. Ez a későbbi elemzésre alkalmatlanná teszi az adott 

telepet.   

Település
Hidraulikai 

terhelés 
[m3/nap]

LE Felület 
[m2]

Fajlagos 
felület 

[m2/LE]
Műtárgytípus Töltet Befogadó 

megn.

Befogadó 
kategória 

28/2004 (XII.25) 
KvVM r. sz.

1 Aparhant 5 200 440 2,2 Hosszanti Frakcionált homok 
+ kavics Szikkasztás -

2 Sióagárd 120 1412 1224 0,9 Függőleges Homokos kavics Sió-csatorna IV.

3 Ófalu 35 415 1660 4,0 Kombinált Frakcionált homok 
+ kavics Rák-patak IV.

4 Szépalmapuszta 30 200 405 2,0 Függőleges Homok Muha-árok I.

5 Kám 30 343 3000 8,7 Hosszanti Talaj Szent-János-
patak IV.

6 Kacorlak 12 218 1540 7,1 Hosszanti Talaj Kacorlaki-
patak IV.

7 Tóalmás 40 333 600 1,8 Függőleges Homok Hajta-patak IV.

8 Boldog 130 2000 560 0,3 Függőleges Homokos kavics Pap-árok II.

9 Salgótarján 20 222 200 0,9 Függőleges Homokos kavics nincs adat -

10 Szügy 85 1063 1371 1,3 Függőleges Homok Fekete-víz IV.

11 Kerecsend 52 277 1224 4,4 Függőleges Homokos kavics Laskó-patak IV.

12 Demjén (1) 2,7 41 84 2,1 Függőleges Homokos kavics Laskó-patak IV.

13 Demjén (2) 30 790 600 0,8 Függőleges Homokos kavics Szikkasztás -

14 Magyarbóly 77 1014 5040 5,0 Hosszanti Homokos kavics + 
talaj Szikkasztás -

15 Magosliget 14,5 189 800 4,2 Hosszanti Kavics + talaj Szikkasztás -

16 Hódmezővásárhel
y 1 9 42 4,7 Kombinált Frakcionált homok 

+ kavics Szikkasztás -

17 Röjtök-Muzsaj-
Ebergőc 65 542 1600 3,0 Kombinált Kavics + homok Ikva patak II.

18 Kaskantyú 35 263 960 3,7 Kombinált Kavics + homok Szikkasztás -
 

5. táblázat: Hazai gyökérzónás szennyvíz-tisztító telepek főbb üzemelési adatai (Dittrich 2009) 

Eléggé eltérő telepenként a rendelkezésemre álló mérések száma is. Az aparhanti telep esetében 

nincs elfolyó szennyvíz koncentrációmérés, hanem ott a talajban történő tápanyag 

akkumulációt mérik. A magosligeti teleppel kapcsolatban sajnos egyáltalán nem sikerült 

adatokat beszereznem. Ezeken a telepeken kívül a szépalmapusztai, a salgótarjáni, kerecsendi, 

a két demjéni telepről összesen 1-2 mérést tudtam csak összegyűjteni. Az ófalui telepen pedig 

csak elfolyó koncentrációt mérnek. A hódmezővásárhelyi telep tejházi szennyvíz tisztítására 

létesült. Ennek a telepnek a mérési eredményei – valószínűsíthetően a speciális tisztítandó 

szennyvíztípus miatt - a többi telep működésétől jelentős eltérést mutattak. Ugyanez érvényes 

a magyarbólyi TFH-kezelő műre is. Ezért a hódmezővásárhelyi és magyarbólyi telepek mérési 

eredményeit sem tartalmazza az alábbiakban bemutatott elemzés. Összegezve a 

rendelkezésemre álló adatállományt, további elemzésre nyolc kommunális szennyvizet tisztító 
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mű eredményei alkalmasak (Sióagrád, Tóalmás, Szügy, Boldog, Kám, Kacorlak, Röjtök, 

Kaskantyú). Ezek közül a boldogi tisztító esetében csak 1999-ig rendelkezésre álló adatok 

kerültek feldolgozásra, mert ezt követően a nádágyak már csak utótisztítóként funkcionáltak. A 

kiválasztott telepek elemzéséhez szükséges adatbázis – az eddig bemutatotton túl – a befolyó 

és elfolyó koncentráció értékpárok BOI5, KOICr, LA, NH4-N  és ÖP komponensekre 

vonatkozóan. A rendelkezésre álló adatok számát telepenként és komponensenként az alábbi 

táblázat összegezi: 

Telep BOI5 KOICr LA NH4-N ÖP 

Sióagrád 20 22 12 15 - 

Tóalmás 5 6 6 3 - 

Szügy 43 51 51 44 - 

Boldog 2 42 33 38 - 

Kám 13 13 13 15 13 

Kacorlak 18 34 20 36 17 

Röjtök 6 6 - 6 6 

Kaskantyú 5 5 - 5 5 

Összesen 112 179 135 162 41 

6. táblázat: A wetland modell adaptációjához felhasznált befolyó és elfolyó koncentráció értékpárok száma telepenként 

és komponensenként 

A további vizsgálatokhoz a hazai telepek típuscsoportokra bontása szükséges a 2.1. és 2.2. 

fejezetben ismertetett jelentősen eltérő tisztítási mechanizmusok miatt. A vizsgált telepeken 

megvalósult technológiai sorokat olyan csoportokra osztottam, melyekben hasonló a 

technológiai elemek kialakítása és sorrendje.  Ezek a típuscsoportok az alábbiak: 

I. típus (előülepítő vagy oldó-medence – függőleges átfolyású gyökérzónás műtárgy – 

befogadó): (Sióagrárd, Tóalmás, Boldog, Szügy) 

II. típus (előülepítő vagy oldó-medence – talajtöltetű hosszanti átfolyású gyökérzónás 

műtárgy – utótisztító tó vagy lagúna – befogadó): (Kám, Kacorlak) 

III. típus (előülepítő vagy oldó-medence – függőlege átfolyású gyökérzónás műtárgy – 

vízszintes átfolyású gyökérzónás műtárgy – befogadó): (Röjtök, Kaskantyú) 
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A szakirodalmi részben bemutatott wetland modell egyenletinek segítségével az elemzéseket, 

erre a három telepcsoportra vonatkozóan külön-külön végeztem el  BOI5, KOICr, LA és NH4-N  

és ÖP komponensekre. A szükséges fajlagos mezőfelület számításánál (lásd (9) egyenlet) a 

80% valószínűséghez tartozó befolyó koncentráció értéket, 80 l/fő,nap fajlagos távlati 

szennyvízkeletkezést vettem figyelembe. Az elfolyó koncentrációt, a 28/2004 (XII.25.) KvVM 

rendelet kommunális szennyvizekre vonatkozó technológiai, illetve a 601 – 2000 Leé közötti 

agglomerációra vonatkozó befogadói határértékekhez viszonyítottam. Ezek a határértékek csak 

a technológiai problémák érzékeltetésére szolgálnak, és több esetben eltérnek a telepek 

tényleges határértékeitől. Azonban az összehasonlíthatóság miatt egységes és a valós helyzetet 

legjobban közelítő viszonyítási értékekkel kellett kalkulálni. A wetland modellre elvégzett 

eredményeim Laber et al. (1999) eredményeivel összhangban azt mutatták, hogy a C*=0 

feltételezéssel a biztonság javára történő elhanyagolást végzünk (Dittrich 2009). Ezért a modell 

statisztikai vizsgálata során ezzel a feltételezéssel éltem.  

A (9) egyenletbe behelyettesített mechanikai előkezelés leválasztási hatékonyság értékeit (1-φ) 

az MI-10-127/4-84 figyelembe vételével határoztam meg. Az elfolyó átlagos koncentrációt 

pedig a biztonság javára vettem fel a határérték ismeretében. Ennek a két paraméternek a 

wetland modell adaptálásához alkalmazott értékeit az alábbi táblázatban foglaltam össze.  

Paraméter φ [-] Co [mg/l]

BOI5 0,75 20
KOI 0,75 50
LA 0,4 50

NH4-N 1 10
ÖP 1 5  

7. táblázat: A wetland modell hazai adaptációjának számításához használt φ és Co értékei komponensenként 

Az elemzés célja a hazai éghajlati viszonyok és szennyvíz töménységhez igazodó lebontási 

konstans és fajlagos felület igények meghatározása. Az adatok feldolgozása és elemzése Excell-

ben történt.  

3.2. A továbbfejlesztett wetland modellhez használt anyag és 
módszertan 

A 2.3. fejezetben ismertetettem a wetland modell bizonytalanságait. Erre saját módszertani 

kiútként a wetland modellnek egy egyedi továbbfejlesztését végeztem el, mely segítséget 

nyújthat a pontosabb tervezésre.  Ennek céljából olyan módszertant dolgoztam ki mely a Ci-Co 
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sík-negyeden a mérési eredménypárokra létrehozott regressziós egyenestől való eltéréseket egy 

valószínűségi paraméterként kezelve területi valószínűségeket definiál. A vizsgálati módszer 

beépíti a befolyó szennyvíz töménység változékonyságát is külön valószínűségi paraméterként 

kezelve, Gauss eloszlást figyelembe véve (A Gauss eloszlás alkalmazását annak nagyon jó 

illeszkedése és egyszerű alkalmazása indokolta). Így statisztikai módszerek felhasználásával 

egy eddigieknél jobb és a helyi viszonyokhoz jobban adaptálható módszert mutatok be. A 

módszert csak BOI5 tekintetében és csak az I-es teleptípusra vonatkozóan dolgoztam ki, melyen 

keresztül a mutatom be azt. Ehhez a 3.1. fejezetben bemutatott adatbázis és az 4.2. fejezetben 

ismertetett mérési és számítási eredmények kerülnek felhasználásra. Az adatok feldolgozása és 

kiértékelése Excell-ben lett elvégezve.  

3.3. Konzervatív nyomjelző anyag transzport vizsgálatokat 
megalapozó saját mérések bemutatása 

A disszertációban foglalt tézisek másik fele azt a kérdéskört vizsgálja, hogy a wetland 

modellben elhanyagolt főbb transzport folyamatot leíró paramétereket hogyan lehetne a lehető 

az eddig publikáltaknál pontosabban meghatározni. Ezzel, jelen dolgozat a modell 

elhanyagolásai közül egyik terület mélyebb kibontására fókuszál. Az elemzéshez szakirodalmi 

adatokon túl saját mérési eredményeket is felhasználtam, melyeket a hódmezővásárhelyi 

gyökérzónás tisztító telepen végeztem el. Ezért az alábbiakban bemutatom a telepet és a mérés 

körülményeit, eredményeit.  

3.3.1. A hódmezővásárhelyi gyökérzónás mintatelep rövid bemutatása 
A Katholieke Hogeschool Kempen, Geel (Belgium) irányításával 2003-ban kezdődött el egy 

együttműködés a Szegedi Tudomány Egyetem Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Karával, 

melyet „TOKAI-projekt”-nek neveztek el. Az együttműködés keretében egy természet-közeli 

szennyvíztisztító telep épült kísérleti berendezésként, tejházi szennyvíz tisztítására. A projektet 

egy belga állami alap (Co-operation programme between Flanders and Central and Eastern 

Europe, Department of Foreign Policy of the Flemish Government) finanszírozta. A projekt fő 

célja egyrészt a belga tapasztalatok átadása, másrészt egy szakmai továbbképző központ 

létrehozása Magyarországon a víz- és felszín alatti közeg védelme területén. Ennek első 

lépéseként épült ki az említett bemutató célú természet-közeli mintatelep. A TOKAI-projektről 

részletes információk a http://www.constructedwetlands.net/ webcímen olvashatók. 

A mintatelep tervezését, engedélyezését én végeztem el, majd ezt követően irányítottam a 

kivitelezést és a rendszer műszaki átadását.  A tárgyi telep I/5974 vízi-könyvi számon vízjogi 
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létesítési engedéllyel rendelkezik, a telep vízjogi üzemeltetési engedély kérelme jelenleg 

folyamatban van.  

A telep napi 1-1,5 m3 tejházi szennyvizet tisztít meg, melyet a közeli fejőházból tengelyen 

szállítanak a gyökérzónás tisztító oldó-medencéjébe. A telep hidraulikai sorrendben egy oldó-

medencéből, szennyvíz átemelőből, egy függőleges átfolyású gyökérzónás műtárgyból, egy 

vízszintes átfolyású gyökérzónás műtárgyból és egy nyárfás szikkasztó mezőből áll. A telepet 

és egyes műtárgyait bemutató fotókat és a műtárgyak műszaki és geometriai kialakításának 

leírását az 5. Melléklet tartalmazza.  

3.3.2. A gyökérzónás mintatelepen kiépített mérőrendszer és monitoring rövid 
bemutatása 

A hódmezővásárhelyi kutatási program nem csak ebben a disszertációban foglalt eredmények 

megalapozását célozta, hanem annál jóval szélesebb kutatási célok érdekében alkottuk meg. 

Ennek támogatására egy részletes monitoring programot készítettem a kutatás időtartamára, 

illetve elkészítettem egy egyedi automatikus mérőrendszert mely a főbb vízforgalmi adatokat 

rögzíti a rendszer gyökérzónás műtárgyaiban. A kutatás céljának megfelelően a mérési program 

is 3 fő részre bontható: kiindulási állapotfelvétel, vízminőség mérések, áramlási és 

hidrológiai mérések. 

A kiindulási állapotfelvétel során pontosan felmértem a teljes műtárgy geometria, töltetminőség 

és egyéb kiindulási helyzetet rögzítő – a későbbi kutatás szempontjából fontos – paramétereket.  

A vízminőség mérések alkalmanként történtek a telep több pontján az alábbi komponensekre: 

BOI5, KOICr, LA, ÖN, NH4-N, NO3-N, ÖP, PO4-P. 

Az áramlási méréseket két fő részre osztva, alább mutatom be. Az alkalmanként, manuálisan 

végzett mérések: töltet víztartalmának mérése, növényzet állapotának mérése (növényzet 

magasság, gyökérzet mélység), töltet porozitás mérés, csapadék mennyiség mérés, konzervatív 

nyomjelzőanyag vizsgálatok. Általam tervezett és kialakított automatikus mérőrendszerrel 

végzett folyamatos mérések: szivattyú ki-bekapcsolás regisztrálása, vízhozam mérés 3 pontban, 

vízszintmérés 5 pontban, hőmérséklet és páratartalom mérés. 

A telep üzemeltetése 2007-09-01.-én kezdődött meg. A mérési program és a telep azóta is 

működik. A mérőrendszer és a mérési program részletes bemutatását a 6. Melléklet 

tartalmazza. A továbbiakban csak a porozitás méréseket és a konzervatív nyomjelzőanyag 

méréseket részletezem, mert a további eredmények szempontjából ezek kiemelt fontosságúak.  
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3.3.3. Porozitás mérése a hódmezőváráshelyi gyökérzónás mintatelep hosszanti 
átfolyású műtárgyában 

A töltet porozitásának ismerete áramlási szempontból kifejezetten fontos. A porozitás és a 

szivárgási tényező között szoros összefüggés van, továbbá a porozitás időbeni alakulásából 

következtetni lehet az eltömődöttség mértékére is. Ez a szervesanyag terheléssel, a biofilm 

aktivitással, és a gyökérzet fejlettségével van leginkább összefüggésben (lásd 2.1. - 2.3. 

fejezetekben). Ebben a dolgozatban azért van kiemelt szerepe a porozitás mérési 

eredményeknek, mert ez a paraméter, jelentős kihatással van a tartózkodási időre, mint az egyik 

kiemelt fontosságú transzport paraméterre. 

A porozitás meghatározásához mind helyszínrajzi mind magassági értelemben felmértem a 

pontos műtárgy geometriát (HDPE fólia elhelyezkedés térben, és a töltetfelszín, drének 

elhelyezkedése). Ez a porozitás méréshez feltétlenül szükséges alapadat, mivel ebből 

számítható a töltet teljes térfogata. A porozitás mérések során műtárgyat feltöltöttem vízzel. 

Köbözéssel meghatároztam a feltöltési vízhozamot, és a műtárgyon belüli vízszintváltozást 

regisztráltam az idő függvényében. Ezekből az adatokból számítható a rendszerbe került 

víztérfogat, mely egyenlő a töltet vizsgált szintek közötti pórustérfogatával. A függőleges és a 

hosszanti átfolyású műtárgyakra vonatkozóan 5-5 alkalommal történt porozitás mérés. A 

porozitás mérési módszerrel mért eredmények jól közellítik a teljes porozitás értéket a töltet 

frakcionál kavics mivolta miatt. A mérési eredményeket és azok elemzését a 4.3. fejezetben 

mutatom be. 

3.3.4. Konzervatív nyomjelző anyag mérések a hódmezővásárhelyi gyökérzónás 
mintatelep hosszanti átfolyású műtárgyában 

A méréshez SIGMA ALDRICH 000010-62480-500G-F katalógusszámú LiCl-t használtam 

konzervatív nyomjelzőanyagként. A konzervatív nyomjelző anyag kiválasztását szakirodalmi 

értékelések alapján végeztem el.  Az általam olvasott szakcikkek közül két esetben NaBr-t 

(Netter 1994; Tanner 1995) egy esetben tríciumot (Netter 1994) egy esetben egy speciális 

fluoreszcens anyagot (eriochrome acid red) (Breen 1995) és négy esetben LiCl-t (Shierup 

1990; Netter 1994; King 1997; Rash 1999) használtak a szerzők. 

A műtárgyban történő mérés előtt 50 mg LiCl-t oldottam fel 200 ml vízben. Az így előállított 

mintát adott időpontban impulzusszerűen beöntöttem a hosszanti átfolyású műtárgy bevezető 

csövébe, az 1-es Parschall-csatorna (műszer pontos helyét lásd a 6. Mellékletben) 

végszelvényénél. A mérés időtartama alatt konstans vízhozamot biztosítottam és a méréseket 

csapadékmentes időben végeztük Kalocsai Edit TDK hallgatóm segítségével. A gyökérzónás 
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műtárgyban, 3 sorban soronként 3 db perforált függőleges csövet építettünk be, melyekből a 

vízmintákat vettük. Emellett a műtárgy kifolyó csövén is vettünk rendszeresen mintát. Így tíz 

mintavételi ponton vettük a mintákat a mérések során, melyeket I-X-ig római számokkal 

jelöltünk. 

Az első alkalommal háromféle mintát vettünk minden mintavételi helyen. Az egyik minta típus 

vízmélység felének alsó feléből (továbbiakban alsó minta), míg a másik a vízmélység felének 

felső feléből lett véve (továbbiakban felső minta), a harmadik típus pedig a kettő keveréke volt 

(továbbiakban kevert minta). A második mérés alkalmától már nem vettünk kevert mintát, mert 

a rétegekben vett minták sokkal jobban tükrözték az áramlási viszonyokat. A mintavételi 

helyeken a mintavételi sűrűséget alkalomról alkalomra fokozatosan finomítottuk, ezért öt 

perces időköztől a kettő órás időközig változik a mintavételi gyakoriság pontonként, igazodva 

a koncentráció-idő görbe aktuális szakaszának változékonyságához.  

  
8. ábra: A kialakított mintavételei helyek és számozásuk a hosszanti átfolyású műtárgyban (fotó: Dittrich Ernő 2007-09-

02) 

A mintákat 200 ml-es zárható műanyag edényekbe vettük, ráírva a mintavétel helyét, 

időpontját, és a minta típusát. A mintákat, ezt követően salétromsavval tartósítottuk, majd a 

Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség vízminőségi 

laboratóriumába szállítottuk. Itt atom abszorpciós spektrofotometriával történt az Li-ion 

I.-III. balról jobbra 

IV.-VI. balról jobbra 

VII.-IX. balról jobbra 

X. 
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koncentrációk meghatározása, melyet Czigehamn Gábor a labor dolgozója végzett el. A labor 

kiértékelés módját a 18. melléklet tartalmazza.  

Négy alkalommal történt konzervatív nyomjelzőanyag mérés. Egy-egy mérés 12-16 órán át 

tartott, és pontonként 10-20 db mintát vettünk. Így a négy mérési alkalom több mint 500 db 

mintavételt és annak laborálását jelentette. A kutatás jelen fázisában csak a X. mérési ponton 

vett mérési eredmények kerültek felhasználásra. Ezeknek a méréseknek az eredményeit és a 

későbbi elemzések szempontjából fontos kiegészítő adatokat a 7. Mellékletben összegeztem. 

Az egyes mérési eredményeket S/1, S/2, S/3 és S/4 hivatkozási számmal láttam el a későbbi 

egyszerűbb áttekinthetőség érdekében. 

3.4. Szakirodalmi értékelésekből vett nyomjelző anyag transzport adatok 

összegzése 

Mivel saját mérési eredményeink mindössze egyetlen egy gyökérzónás telep többféle állapotát 

jellemzik, ezért a későbbiekben bemutatott módszerek és elemzések általános érvényűségének 

ellenőrizhetősége érdekében összegyűjtöttem olyan szakirodalomban közölt méréseket is, 

melyeknek eredményei elegendő részletességűek ahhoz, hogy elemzéseimhez 

felhasználhassam őket. Sajnos csak két ilyen szakirodalmi értékelést találtam (King et al. 1997; 

Tanner és Sukias 1995), melyekből összesen öt illesztésre alkalmas mérési sorozatot tudtam 

„kinyerni”. Ennek két fő oka van. Elég kevés a publikált mérési eredmény, és azok közül is a 

legtöbb szakirodalmi értékelés nem közölt elegendő információt az elemzéseink elvégzéséhez.  

A hivatkozott cikkekben közölt nyomjelző anyag válaszfüggvényeket manuálisan 

digitalizáltam, így azok kismértékű eltérést tartalmazhatnak a valós mérési eredményektől. 

Az összegyűjtött mérések adatait a 8. Mellékletben közölt táblázatok összegezik, a táblázatok 

alatti címekben megadtuk az egyes mérési eredmények későbbi hivatkozási jelét is (N/1, N/2, 

N/3, N/4 és N/5). 

3.5. Nyomjelző anyag transzport vizsgálatokra alkalmazott elemzési 
módszerek 

A transzport folyamatok elemzésére kialakított egyedi módszertan későbbi bemutatása 

érdekében szükséges a vizsgálat sorozat során felhasznált matematikai módszerek ismertetése. 

Jelen fejezet ezzel foglalkozik, kiemelten tárgyalva az elemzésekhez használt 

eloszlásfüggvényeket és a vizsgálat szempontjából szükséges tulajdonságaikat.  
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3.5.1. A Fick-féle eloszlás és az Inverz Gauss eloszlás kapcsolata  
A kétparaméteres Inverz Gauss eloszlás sűrűségfüggvénye az alábbi alakú: 

( ) = √ ∙
∙ ( )

∙   (41) 

Ahol a és b az eloszlás paraméterei. Az előző fejezetekben bemutatott Fick-féle eloszlás az 

tulajdonképpen Inverz Gauss eloszlás, melyet az alábbi levezetéssel igazolok. A Fick-féle 

eloszlás az alábbi alakba alakítható át: 

( , = ) =
∙ ∙ ∙

( ∙ )

=
∙ ∙

∙ ∙
∙ ∙

= √ ∙
∙ ∙ ∙

∙
∙

∙ ∙

 (42) 

A fentebbi átalakítás után belátható a kétféle eloszlás azonossága, amennyiben felállítjuk az 

alábbi paraméter egyenlőségeket: 

= ∙
∙

  (43) 

=   (44) 

Így látható, hogy a kétparaméteres késleltetési tényezős Fick-féle eloszlás kétparaméteres 

Inverz Gauss eloszlásnak felel meg. Ezek szerint a szivárgáshidraulikai gyakorlatban használt 

Fick-féle eloszlás nem más, mint egy jól ismert kétparaméteres eloszlás típus annak ellenére, 

hogy ezt rögzítő publikációt még nem olvastam.  

3.5.2. A háromparaméteres Inverz Gauss eloszlás és az abszolút késleltetés 
bevezetése 

Amennyiben kétparaméteres Inverz Gauss eloszlást illesztünk egy nyomjelző anyag transzport 

koncentráció-idő, mérési adatsorra b paraméterből az effektív szivárgási sebesség 

meghatározható, hiszen a műtárgy hossza általában ismert. Azonban a paraméterből nem 

számítható ki Dx diszperziós tényező, csak R/Dx hányados. Ez problémát jelent, hiszen a 

transzport folyamat elemzése szempontjából a diszperziós tényező meghatározása 

elengedhetetlen. Azonban R meghatározása nagy bizonytalansággal végezhető csak el külön 

egyenletek bevonásával. Mivel az általam vizsgált gyökérzónás rendszerekre jellemző a 

késleltetés, ezért célszerű annak számszerű meghatározása is, úgy hogy Dx számíthatóvá váljék. 

A megoldást az a tapasztalatom adta, hogy a mérési eredményekre a kétparaméteres Inverz 
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Gauss eloszlásnál általában jobban illeszkedett a háromparaméteres Inverz Gauss eloszlás. A 

háromparaméteres Gauss eloszlás sűrűségfüggvénye: 

( ) = √ ∙( )

∙ ( )
( )∙  (45) 

A háromparaméteres Inverz Gauss eloszlás várható értéke és szórása: 

= +   (46) 

= ∙   (47) 

A háromparaméteres eloszlásban megjelenő c paraméter – jól látható módon – a 

sűrűségfüggvény vízszintes tengelyen történő késleltetését eredményezi. Amennyiben a mérési 

adatsorunkat C-t síknegyeden vizsgáljuk, releváns hogy c értéke a késleltetési idő értékét adja. 

Ebben az esetben a 2.5.2. fejezetben bemutatott relatív késleltetési tényező helyett, abszolút 

késleltetést vezetek be. Ezzel az eloszlásfüggvény a paramétere, „mentesül” R-től az alábbiak 

szerint és a várható érték is kiegészül: 

=
∙

  (48) 

+ =   (49) 

c abszolút késleltetésből pedig kalkulálható közelítő jelleggel R értéke közvetett úton, 

amennyiben a relatív késleltetési tényezőt a késleltetés-mentes és a késleltetés várható értékek 

arányának tekintjük: 

=    (50) 

Így a (48), (49) és (50) egyenletek átrendezéséből vx, Dx és R számíthatóvá vállnak 

amennyiben megfelelő illeszkedésű háromparaméteres Inverz Gauss függvényt találunk. Ezt a 

módszert fogom használni az későbbi fejezetekben az illesztett transzport függvények 

paramétereinek kiértékelésére. A későbbi statisztikai elemzéseknél felmerülő 

függvényilleszkedés pontosságát ellenőrző R2 definiálása a 14. mellékletben található. Szintén 

a 14. mellékletben ismertettem a Li-ion mint alkalmazott konzervatív nyomjelző anyag 

diffúziós tulajdonságait. 
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3.5.3. Az EasyFit szoftver alkalmazásának rövid bemutatása 
A konzervatív nyomjelző anyag transzport mérési eredmények vizsgálatát a matematikai 

statisztika módszereivel végeztem el. Első lépésben erre alkalmas eloszlásfüggvények 

sűrűségfüggvényeit kerestem. Mivel a nemzetközi szakirodalomban nagyszámú 

eloszlásfüggvény ismert, ezért kerestem egy olyan szoftvert, melyben ezek be vannak építve. 

Az EasyFit nevű szoftvert találtam erre a célra a legalkalmasabbnak. Ennek a szoftvernek a 

segítségével végeztem el a szakirodalomban ismert eloszlásfüggvények durva, előzetes 

szűrését. Az EasyFit nevű szoftverben az összes fontosabb ismert eloszlás típus be van építve, 

melyek listáját a szoftver honlapján (http://www.mathwave.com) meg lehet tekinteni. A 

felsorolt eloszlások közül ahol az lehetséges, a kétparaméteres és a háromparaméteres 

változatot is ismeri és használja a szoftver. Az EasyFit a felsorolt eloszlásokat a bevitt mérési 

adatsorhoz illeszti, és megadja a legjobb illeszkedést adó paramétereket. Emellett vizsgálja az 

illeszkedés jóságát 3-féle eljárással, melyek az alábbiak: Kolmogorov-Smirnov teszt, 

Anderson-Darling teszt, Chi-négyzet próba. 

3.5.4. Az eloszlástípusok részletes vizsgálatához használt egyedileg készített szoftver 
ismertetése és az eloszlások szűrési feltételeinek bemutatása 

Elkészítettem egy függvény illesztési eljárást Maple 12 szoftver segítségével. A Maple 12 egy 

matematikai szoftver, melyben a számítási eljárások könnyen és egyszerűen leprogramozhatók, 

ezért választottam ezt a szoftvert az illesztés optimalizálási feladat elvégzésére. A szoftver az 

mérési pontokra illeszt előzetesen definiált eloszlástípusokat. Az illesztés peremfeltételeit és 

kezdeti érték feltételeit a mérések körülményei és a műtárgy kialakítás szabta meg, melyek az 

alábbiak: 

 A műtárgy vízzáróan szigetelt. 

 A műtárgy hidraulikai terhelése a mérés során konstans (konstans befolyó vízhozam). 

 Nincs csapadék, elhanyagolható mértékű az evapotranszspiráció. 

 A háttér koncentráció értéke zérus. 

 A műtárgyban nem működtetnek recirkulációt a nyomjelzőanyag mérés alatt. 

 Nincs felszíni átfolyás vagy egyéb jelentős hidraulikai rövidzárlat melynek 

következtében: a nyomjelző anyag impulzusra adott válaszfüggvény koncentráció 

egycsúcsú és a függvény kezdőpontja és maximum értéke között egy inflexiós pont 

van. 

 A műtárgyak kavics töltetűek. 
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Az ilyen körülmények biztosításának célja az, hogy ezzel kizárjam az áramlási teret torzító, 

módosító folyamatokat és ezáltal a kapott mérési eredményekből tisztább következtetéseket 

vonhassak le.  

A mérési ponthalmazra történő sűrűségfüggvény illesztésekhez az előzőekből következően az 

alábbi kritériumokat rögzítettem: 

 A kezdeti időpillanatban a koncentráció értéke a műtárgy minden pontjában zérus: 

ha t0=0 akkor C0=0  (51) 

 A koncentráció időben előrehaladva a végtelenben tart a nullához 

ha t→∞ akkor C∞→0    (52) 

 A függvény alatti területre (A) igaznak kell lennie 100%-os nyomjelző anyag 

visszatérülés esetén, hogy: 

A=M/Q   (53) 

    Ahol: M: a beinjektált nyomjelző anyag tömeg és Q: a szennyvíz hozam 

 A választott függvénynek a lehető legkisebb eltéréssel kell illeszkednie a mérési 

eredményekhez (R2→1) (R2 értelmezését lásd a 14. Mellékletben) 

Az elkészített program a beadott mérési sorozatra Fatigue Life, Lognormal Frechet, Pearson5, 

Inv. Gauss eloszlásokat illeszt. A programba bevitt eloszlások háromparaméteresek (a,b,c), de 

a program c=0 feltételt is vizsgálja. c paraméter mindegyik eloszlás esetében annak késleltetését 

fejezi ki. Amennyiben a c=0 feltétel mellett ad a program legjobb illesztést akkor az adott 

eloszlás kétparaméteres, amennyiben c>0 feltétel teljesül akkor a háromparaméteres változata 

a megfelelőbb. A program úgy működik, hogy az eloszlásfüggvény deriváltját 0-val egyenlővé 

téve meghatározza az eloszlás függvények maximum helyének függvényeit a, b és c illesztési 

paraméterekre vonatkozóan. Ezt követően a mérési eredmény maximumát definiáltam a 

programban előzetes közelítő maximum helynek. Ezt egyenlővé téve a, b és c maximumhely 

függvényeivel a program számítja  a, b, c maximumhelyhez tartozó közelítő értékeit. Ezt 

követően 0,5a – 1,5a, 0,5b – 1,5b és c=0 – t(max)/2 (t(max): a legnagyobb mért 

függvényértékhez tartozó időpont) közötti tartományban numerikusan végeztem el az 

eloszlásfüggvények legjobb illeszkedéséhez tartozó képeinek megkeresését. A program a 

vizsgált tartományban rögzített 3 dimenziós mátrix oldalait 20, 20 és 30 egyenlő szakaszra 

osztva, az így kialakuló metszéspontok mindegyikére meghatározza az eloszlásfüggvény képét 
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és számítja a mérési eredményektől való eltérés mértékére jellemző R2 értéket. Amikor 

megtalálta a program a legjobb illeszkedéshez tartozó cellát, akkor annak egy szűkített 

környezetében végzi el újra a számítást úgy, hogy azonos mátrix cellaszámmal dogozva a 

kisebb tartományt jóval kisebb diszkretizációs hálózattal osztja fel. A program addig finomítja 

és szűkíti a megoldási mátrixot, míg R2 értékében a 4. tizedes jegyben el nem tűnik az eltérés 

az egyes futtatási eredmények között. A cél az 1-hez lehető legjobban illeszkedő R2 érték 

elérése. Az illesztés stabilitását is ellenőriztem. Numerikus vizsgálatokkal megállapítottam, 

hogy az R2 (a,b,c) függvénynek egy maximuma van. Példaképpen az alábbi ábra az R2 (a,b,c) 

függvényérték alakulását mutatja egy adott c érték esetén Frechet eloszlásra vonatkozóan: 

 

9. ábra: A R2 értékének alakulása a és b függvényében adott c értéknél Frechet eloszlás esetén 

3.5.5. A konvektív-diszperzív-diffúzív modell illesztésére készített program 
ismertetése 

A kutatási munkám során nem csak ismert eloszlások segítségével próbáltam jól illeszkedő 

függvényeket találni, hanem elméleti megfontolások révén igyekeztem olyan transzport 

modellt előállítani, mely jó illeszkedés mellett alkalmas a fontos transzport paraméterek 

meghatározására. Ez és az ezt követő fejezetek két ilyen modellt ismertetnek. A mérési 

eredmények illesztésére – az eddig a szakirodalomban használtaknál – alkalmasabb 

módszernek feltételeztem a konvektív-diszperzív-diffúzív modellt. Azt feltételeztem, hogy a 

gyökérzónás műtárgyakban kialakuló mikropórus rendszer szeparálódik a fő hidrodinamikai 

folyamatoktól és azokban a diffúzió válik dominánssá. Így a főáramból a mikropórusba 

bekerülő nyomjelző anyag addig dúsul, míg a főáramban a koncentráció emelkedik, majd a 

koncentráció főárambeli csökkenése a mikropórus rendszer késleltetett diffúziós kiürülését 

eredményezi. Ennek leírására egy 1 dimenziós konvektív-diszperzív-diffúzív modellillesztési 
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eljárást dolgoztam ki Maple környezetben. Az illesztési módszer lényege hogy két Inverz Gauss 

görbe összegéből állítom elő a legjobb illeszkedésű transzport folyamatot leíró függvényt olyan 

peremfeltételek rögzítésével, amelyek a kapcsolatot leírják a fentiekben bemutatott diszperziós 

és diffúziós folyamatok között. Ezek alapján a két Inverz Gauss eloszlás összegének az alábbi 

feltételeknek kell megfelelniük: 

 A kezdeti időpillanatban a koncentráció értéke a műtárgy minden pontjában zérus: 

ha t0=0 akkor C0=0  (54) 

 A koncentráció időben előrehaladva a végtelenben tart a nullához 

ha t→∞ akkor C∞→0    (55) 

 A függvény alatti területre (A) igaznak kell lennie 100%-os nyomjelző anyag 

visszatérülés esetén, hogy: 

A(G)=M/Q   (56) 

 A választott függvénynek a lehető legkisebb eltéréssel kell illeszkednie a mérési 

eredményekhez (R2→1) 

A főáramot szimbolizáló Inverz Gauss eloszlás függvénynek az alábbi feltételeknek kell 

megfelelnie: 

 Az Inverz Gauss1 függvény késleltetése (c1(G1)) a pontokra nagy R2 mellett illesztett 

Frechet eloszlás késleltetésével (c1(Fr)) kell, hogy körülbelül  megegyezzen, azaz: 

( ) ≈ ( )  (57) 

 Az Inverz Gauss1 függvény maximumhelye (τ(maxG1)) a pontokra nagy R2 mellett 

illesztett Frechet eloszlás maximum helyével (τ(maxFr)) kell, hogy körülbelül 

megegyezzen, azaz: 

( ) ≈ ( )  (58) 

 Az Inverz Gauss1 (A(G1)) függvény alatti terület és az összeg függvény alatti 

területnek az aránya 0 – 1 közötti értéket vehet fel, azaz: 

≤ ( )
( )

≤   (59) 

 Az Inverz Gauss1 függvény b1 paraméterére igaz kell, hogy legyen, hogy:  
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=   (60) 

hiszen ez a tag írja le a konvektív transzportot (levezetést lásd a 3.5.2. fejezetben). A diffúziós 

folyamatokat leíró Inverz Gauss eloszlás függvénynek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie: 

 Mivel a konvektív-diszperzív-diffúzív transzport által a mikropórusokba feldúsult 

anyagmennyiség csak akkor kezdhet fogyni, mikor a főáramban a koncentráció a 

mikropórusok koncentrációja alá csökkent, ezért ki kell kötnöm, hogy: az Inverz 

Gauss2 függvény maximumhelyében kell, hogy metssze az Inverz Gauss1 függvény 

leszálló ágát 

 Mivel a vizsgált komponensre vonatkozó diffúziós folyamatok nem kezdődhetnek el 

addig, míg az adott pontba el nem jut az anyag, ezért az Inverz Gauss2 függvény 

késleltetésére (c2(G)) igaz kell, hogy legyen: 

( ) ≤ ( )  (61) 

 Az Inverz Gauss2 függvény alatti területnek (A(G2)) az alábbi feltételt kell tejesítenie: 

( ) − ( ) = ( ) (62) 

A fentebbi feltételeknek megfelelő optimalizációs eljárás kidolgozásához két lépcsőben 

jutottam el. Első ízben azt vizsgáltam, hogy a két Inverz Gauss eloszlás fentebbi kikötéseknek 

megfelelő összegéből előállítható-e a Frechet eloszlás. Mivel elméleti úton ezt az állítást nem 

tudtam levezetni, ezért ezt a kérdést is numerikus úton közelítettem meg. Maple környezetben 

előállítottam egy olyan szoftvert mely a mérési sorozatainkra illesztett legjobb illeszkedésű 

Frechet-eloszlások függvényképeihez a lehető legjobban illeszti két előző peremfeltételeknek 

megfelelő Inverz Gauss eloszlás összegét. A Frechet-eloszlásra illesztett Inverz Gauss összeget 

alkotó 1. Inverz Gauss és 2. Inverz Gauss függvények illesztési paramétereit arra használtam 

fel, hogy e paraméterek környezetében keressem a legjobb illeszkedést jelentő megoldást. 

Mivel az előállított optimalizációs egyenletrendszer nagyon érzékeny a paraméter tartományok 

eltéréseire, ezért szükség volt egy előzetes illesztési módszer kidolgozására, mely jó 

közelítéssel meghatározza a legjobb illeszkedés paramétereit. Ezt értem el a Frechet-eloszlás 

illesztési paramétereinek felhasználásával. Ezt követően az illesztést úgy finomítottam tovább, 

hogy már nem a Frechet eloszlásra, hanem a valós mérési pontokra illesztve kerestem az Inverz 

Gauss összegfüggvény legjobb illeszkedését. A módszer illesztési eredményeit a 4.8.1. fejezet 

ismerteti. 



57 

 

3.5.6. Az osztott konvektív-diszperzív modell illesztésére készített program 
ismertetése 

A később bemutatott transzport folyamat vizsgálatokhoz olyan modellt is kialakítottam, mely 

a nagy sebességű főáram részére állít elő egy Inverz Gauss alakú diszperziós görbét 

(továbbiakban 1. Inverz Gauss függvény), és a kissebességű mikropórus rendszeren átáramló 

mellékáram részére is egy attól független Inverz Gauss diszperziós görbét (továbbiakban 2. 

Inverz Gauss függvény) állít elő. Erre készített modell részére az alábbi illesztési kritériumokat 

rögzítettem: 

 Mindkét Inverz Gauss görbét (54) és (55) egyenletek kell, hogy jellemezzék.  

 Az 1. Inverz Gauss görbe késleltetése (c1) a kiváló illeszkedésű Frechet eloszlás 

sűrűségfüggvényének c értékével közel egyenlő.  

 A 2. Inverz Gauss görbe késleltetése nagyobb vagy egyenlő az 1. Inverz Gauss görbe 

késleltetésénél.  

 A két Inverz Gauss görbe alatti terület meg kell, hogy egyezzen a 100% nyomjelző 

anyag visszatérülésre jellemző területtel (lásd (56) egyenlet). 

 A két Inverz Gauss függvény összegéből előállított görbének a lehető legkisebb 

eltéréssel kell illeszkednie a mérési eredményekhez (R2→1)  

Az illesztési módszer kidolgozásánál azt feltételeztem, hogy a mért válaszfüggvény gyorsan 

felfutó szakaszában csak a főáramnak van jelentékeny szerepe. Bevezettem egy s paramétert, 

mely az 1. Inverz Gauss görbe alatti terület és a teljes terület arányát jelenti. Egy tetszőlegesen 

felvett s értékre illesztettem az 1. Inverz Gauss görbét a mérések gyors felfutó részéhez. Ezt 

követően előállítottam a mérési eredmények és az 1. inverz Gauss görbe eltérését és arra 

illesztettem a 2. Inverz Gauss görbét. Az s paraméter értékét 0.01 értékű lépésközzel vizsgálta, 

hogy milyen s értéknél ad a két görbe összege legjobb illeszkedést a mérési pontokkal. Az így 

előállított modell tulajdonképpen egy osztott konvektív-diszperzív modell, mely az áramlási 

folyamatot két egymástól független konvektív-diszperzív görbe összegéből állítja elő úgy, hogy 

közben rögzíti a főáramban és a mellékáramban résztvevő folyamatok arányát (s). Az első 

Inverz Gauss görbe a nagysebességű főáramot szimulálja, míg a második Inverz Gauss görbe a 

mikropórus rendszer lassabb áramlású zónáiban létrejövő transzportfolyamatokat, de ebben a 

görbében jelenik meg a holtterek és a visszakeveredés hatása is. A módszer az előzőekben már 

illesztett Frechnet-eloszlás maximumhelyének környezetében keresi a két Inverz Gauss görbe 

maximumhelyét, melyen a numerikus optimalizációs idő csökkenthető és a modell lefutását 
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akadályozó szinguláris pontok kikerülhetők. A modell illesztési eredményeit és az abból levont 

következtetéseket a 4.8.2. fejezet tartalmazza.  

4. Eredmények és értékelés 

4.1. A wetland modell hazai adaptációja 
Jelen fejezet célja a wetland modell hazai adaptációjának elvégzése. A módszertan lényege, 

hogy a Ci-Co sík-negyeden ábrázolt értékpárok alkotta ponthalmazra egy lineáris regressziós 

egyenest illesztünk, és a regressziós egyenes egyenletét használjuk fel a wetland modell 

ismeretlen paraméterének meghatározására. Az alábbi elemzések során látható lesz, hogy a 

lineáris regresszióval kapott kapcsolati függvények regressziós együtthatói milyen alacsonyak. 

Ez egyrészt jól mutatja a modell egyik fő gyengeségét, másrészt azt, hogy az abból kapott 

eredmények mekkora bizonytalanságot tartalmaznak. A modell hazai adaptációját az alacsony 

regressziós együtthatók ellenére is fontosnak tartom. Ennek több oka is van: 

 A lineáris regressziós egyenest nem statisztikai értelemben vett regressziós kapcsolat 

felállítására, hanem egyfajta átlagolására használjuk fel, melynek segítségével a 

bizonytalanságok is a K lebontási konstansba vannak sűrítve. Ez természetesen a 

modell nagy hátránya, azonban egyik átlagos lebontási teljesítmény kimutatására 

szolgáló módszernek megfelelő. 

 Az elemzés rávilágít a modell alacsony regressziós együtthatóból származó 

gyengeségére, melyet disszertációban tovább fejlesztve mérsékeltem (lásd 4.2. 

fejezet).  

 A modellből kapott eredmények összehasonlítási alapot adnak a nemzetközi 

szakirodalommal.  

 A modellből olyan tervezési paraméterek kaphatók (K, ALeé) melyek egy része kellő 

biztonság rátartásával tervezésre alkalmazható.  

 A tervezési biztonság figyelembe vétele érdekében a ALeé és qt értékeket 80%-os 

valószínűségi értékhez tartozó befolyó koncentráció (Ci) és a határérték felének 

megfelelő elfolyó koncentráció (Co) értékkel számoltam. 

Az alábbiakban a wetland modell adaptációját mutatom be. A fő szövegben csak az I. 

telepcsoport elemzése kerül bemutatásra és csak szerves anyag (BOI5 és KOICR) 

komponensekre vonatkozóan, melynek okai az alábbiak: 
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 A LA, ÖP és NH4-N tekintetében a wetland modell alkalmazhatóságáról megoszlanak 

a szakmai vélemények 

 A modell elfogadható mértékű illeszkedést csak a függőleges átfolyású telepekre mutat. 

Ezek következtében tézisértékű következtetés csak az I. telepcsoport szerves anyag 

komponenseire vonható le. A többi elemzési eredményt azok hasznossága miatt a 13. 

mellékletben ismertetem.  

4.1.1. A nyugat-európai és hazai szennyvízminőség összehasonlítása 
A wetalnd-modell adaptációjának részletes elemzése előtt fontos kitérni gyökérzónás 

szennyvíztisztítók által kezelhető „reális” nyers szennyvízminőség kérdéskörére. Azokban az 

országokban, ahol a gyökérzónás szennyvíztisztítás közkedvelt és széles körben elterjedt 

(nyugat európai országok, USA, stb..) a nyers szennyvíz töménysége jóval hígabb, mint 

hazánkban, miközben a befogadói határértékek közel azonosak. Így a technológiától elvárt 

tisztítási cél hazánkban jóval magasabb, mint a nyugat-európai országokban (Dittrich 2006a). 

Ez felveti a kérdést, hogy a hazai a wetland modell mint tervezési módszer alkalmas-e 

egyáltalán egy ilyen mértékben más tevezési feledat megfelelő ellátására?  A kérdésre jelen 

munka következő fejezeteiben keresem a választ.  

A nyugat-európai és a hazai kistelepülési kistelepülési nyers szennyvízminőséget az alábbi 

táblázat hasonlítja össze: 

Jól látható, hogy mind a szerves anyagok, mind pedig a növényi tápanyagok tekintetében akár 

többszörös töménységű is lehet a hazai nyers kommunális szennyvíz mely legfőképpen a 

fogyasztási szokások és az alacsonyabb fajlagos vízfogyasztás következménye.  

Az eddigi okfejtésből az egyértelműen leszögezhető, hogy a györkézónás szennyvíztisztítást 

alapvetően nem ilyen tisztítási követelmények teljesítésére fejlesztették ki.  

8. táblázat: A nyugat európai és a hazai kistelepülési szennyvíz minőségének összehasonlítása (Dittrich 2006a) 

Nyugat-európai 
kistelepülési szennyvíz 
miősége

Hazai kistelepülési 
szennyvíz minősége

BOI5 [mg/l] 150-250 250-450
KOI [mg/l] 300-450 550-1100
LA [mg/l] 250-300 250-450
NH4-N [mg/l] 15-50 15-200
ÖP [mg/l] 5-20 5-40
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4.1.2. Telepcsoportok elemzése szervesanyagokra (BOI5-re és KOICr-ra) vonatkozóan 
Az I. telepcsoportra készített regressziós kapcsolati függvényt és tapasztalati eloszlást BOI5-re 

vonatkozóan a 10. ábra, míg KOICr-ra vonatkozóan a 11. ábra szemlélteti a regressziós 

egyenes egyenletének és a regressziós együttható négyzetének feltüntetésével. Jelentős befolyó 

szennyvízminőség fluktuáció mellett az elfolyó koncentráció kiemelkedő mértékben az I. 

telepcsoport esetében szór (pl. BOI5: 1,3< Co <400 mg/l). Az I. típusú telepek a 28/2004 

(XII.25) KvVM r. szerinti 2000 Leé alatti településekre vonatkozó technológiai határértéket és 

a 28/2004 (XII.25) KvVM r. szerinti 4. kategóriájú befogadókra vonatkozó határértéket BOI5-

re vonatkozóan az esetek 49,5%-ban lépték túl. KOICr-ra vonatkozóan hasonló eredmények 

születtek. A számítások paramétereit és eredményeit BOI5-re vonatkozóan a 9. táblázat és 

KOICr-ra vonatkozóan a 10. táblázat összegezi. 

A vizsgált telepek átlagos fajlagos felülete kifejezetten alacsony 0,9 m2/Leé értékre adódott. A 

teljes technológiára kalkulált K lebontási konstans értéke 0,10 m/d mind BOI5-re mind KOICr-

ra vonatkozóan. A BOI5-re kapott lebontási konstans értéke megegyezik a nemzetközi 

szakirodalommal (lásd 1. Melléklet), olyannyira hogy nyugat-európában a tervezéshez is ennek 

az értéknek az alkalmazását javasolják (Kadlec et al. 2000; EC Guide 2002). KOICr-ra 

vonatkozóan a kapott lebontási konstans értéke összhangban áll  Laber et al. (1999) ausztriai 

tapasztalataival (lásd. 1. Melléklet). A számított szükséges mezőfelület 2,4-2,8 m2/Leé, 3,6-4,1 

cm/nap-os hidraulikai terheléssel. A MASZESZ MI-I-1 (2003) műszaki irányelv nyári 

időszakra 5 m2/Leé, míg téli időszakra 8,3 m2/Leé fajlagos mezőfelületet ajánl és a függőleges 

átfolyású telepekre maximálisan 6 cm/nap hidraulikai terhelést engedélyez. Az EU extenzív 

szennyvíztisztítás tervezési útmutatója (EC Guide 2002) 5 m2/Leé felülettel való kalkulációt 

javasol. A dán tervezési irányelv függőleges átfolyású műtárgyakra 3 m2/Leé fajlagos felület 

igényt ír elő (Brix et al. 2005). A számított K tényezőből következő megfelelő lebontási 

teljesítmény ellenére létrejövő jelentős mértékű határérték túllépést legfőképp az alacsony 

mezőfelület okozza. 
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10. ábra: A befolyó és az elfolyó koncentráció statisztikai kapcsolata és tapasztalati eloszlása az I. telepcsoportra BOI5-re 

vonatkozóan 

 Paraméter jele I.telepcsoport II.telepcsoport III.telepcsoport 
Bemeneti paraméterek N [db] 4 2 2 

n [-] 63 30 11 
T1 [%] 50,5 94,8 100 
T2 [%] 50,5 94,8 100 

Ci [mg/l] 312 349 485 
Ci80% [mg/l] 455 435 582 

Co [mg/l] 104 21 13,9 
q [cm/nap] 12,5 0,9 3,8 
A [m2/Leé] 0,9 7,8 3,4 

Eredmények K [m/nap] 0,1 0,023 0,12 
Asz [m2/Leé] 2,8 12,8 2,4 
qt [cm/nap] 3,6 0,81 4,12 

 
9. táblázat: Mindhárom telepcsoport BOI5-re vonatkozó statisztikai paramétereinek és számítási eredményeinek 

összefoglalása mindhárom telepcsoportra 

 
11. ábra: A befolyó és az elfolyó koncentráció statisztikai kapcsolata és tapasztalati szórása az I. telepcsoportra, KOICr-ra 

vonatkozóan 
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 Paraméter jele I.telepcsoport II.telepcsoport III.telepcsoport 
Bemeneti 

paraméterek 
N [db] 4 2 2 
n [-] 104 46 11 

T1 [%] 70,8 93,5 100 
T2 [%] 67,3 71,7 100 

Ci [mg/l] 497 807 1010 
Ci80% [mg/l] 810 1008 1335 
Co [mg/l] 164 91 36 

q [cm/nap] 12,5 0,9 3,8 
A [m2/Leé] 0,9 7,8 3,4 

Eredmények K [m/nap] 0,1 0,017 0,12 
Asz [m2/Leé] 2,4 16 3,0 
qt [cm/nap] 4,1 0,63 3,3 

 
10. táblázat: Mindhárom telepcsoport KOICe-ra vonatkozó statisztikai paramétereinek és számítási eredményeinek 

összefoglalása 

4.1.3. Részösszefoglaló  
Hazánkban első ízben meghatározásra kerültek az ún. wetland modell segítségével a magyar 

gyökérzónás teleptípusokra jellemző K [m/d] lebontási konstans értékek BOI5, KOICr, LA, 

NH4-N és ÖP-re vonatkozóan. A telepek típusokra bontását a 2.1. fejezetben ismertetett eltérő 

működési mechanizmusok indokolták. A hazai mérési eredmények wetland modellel történő 

elemzését annak nemzetközi elfogadottsága és a kapott eredmények nemzetközi 

összehasonlíthatósága miatt végeztem el. A kapott számszerű eredményeket azonban egyes 

esetekben nagymértékű bizonytalanság terheli. A bizonytalanságot fokozza, hogy a 

gyökérzónás szennyvíztisztítókat alapvetően nem a hazai jelentős szennyvíztöménységhez 

párosuló tisztítási feladatra fejlesztették ki, melyet a hazai fejlesztők a technológia 

adaptációjakor nem vették a múltban kellőképpen figyelembe. A wetland modellel történő 

számítások fő bemeneti paramétere a befolyó koncentráció-elfolyó koncentráció síknegyeden 

meghatározott regressziós egyenes egyenlete, melynek korrelációs együtthatói jól mutatják a 

módszer bizonytalanságait. Az elemzések során kapott regressziós együttható értékeket 

komponensenként és teleptípusonként az alábbi táblázat összegezi: 

r (-) BOI5 KOICr LA NH4-N ÖP 
I. teleptípus* 0,51 0,58 0,61 0,72 ***** 

         II. teleptípus** -0,45 -0,76 -0,67 -0,59 0,31 
             III.teleptípus*** 0,2 0,1 **** 0,25 0,69 

*előülepítő vagy oldó-medence – függőleges átfolyású gyökérzónás műtárgy – befogadó 
** előülepítő vagy oldó-medence – talajtöltetű hosszanti átfolyású gyökérzónás műtárgy – utótisztító tó vagy 
lagúna – befogadó 
*** előülepítő vagy oldó-medence – függőleges átfolyású gyökérzónás műtárgy – vízszintes átfolyású 
gyökérzónás műtárgy – befogadó 
**** az adatbázis alapján nem értékelhető 

11. táblázat: Az egyes teleptípusok statisztikai vizsgálatánál adódott r (-) regressziós együttható értékek a főbb 
komponensekre 
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A fentebbi táblázatból jól látható, hogy a vizsgált teleptípusok közül egyedül az I. teleptípus 

esetében mutatható ki a regressziós egyenes és a mérési adatok közötti megfelelő mértékű 

korreláció. A II. teleptípus mérési eredményei BOI5, KOICr, LA és NH4-N tekintetében fordított 

korrelációt mutatnak, melyet legnagyobb mértékben a vizsgált telepekre jellemző nagymértékű 

felszíni átfolyás okoz. A III. típusú telepek esetében egyedül ÖP tekintetében mutatható ki 

elfogadható mértékű korreláció. A nemzetközileg jelentős számban publikált modell a hazai 

mérési eredmények tükrében nem ad megfelelő megbízhatóságot sem a hosszanti átfolyású sem 

pedig a kombinált telepekre vonatkozóan, sőt a modell létjogosultsága is megkérdőjelezhető. 

Az alacsony regressziós együtthatók és a nemzetközi szakirodalomban vitatott LA, ÖP, NH4-

N komponensekre történő alkalmazhatóság miatt, tézisértékű eredmény csak az I. telepcsoport 

szerves anyag komponenseire vonható le.   

A számított lebontási konstans (K), szükséges fajlagos felület (Asz) és maximális hidraulikai 

terhelés (qt) értékek a többi esetben tájékoztató jellegűek melyeket a 13. melléklet összegez. A 

kapott eredményekből a gyakorló szakemberek számára levonható hasznos következtetéseket 

szintén a 13. melléklet tartalmazza.  

A hazai függőleges átfolyású telepek BOI5-re és KOICr-re vonatkoztatott K tényező értéke 0.1 

m/d értékre adódott. Az eredmény igazolja hogy a hazai függőleges átfolyású gyökérzónás 

telepek átlagos szerves anyag lebontási képessége megegyezik a nyugat európai telepek 

teljesítményével.  

4.2. A wetland modell továbbfejlesztése 
Jelen fejezetben ismertetett számítási módszer funkcionálisan a wetland modell kiegészítése, 

melynek célja a wetland modell kedvezőtlen tulajdonságainak mérséklése és ezáltal a tervezési 

gyakorolatban történő kedvezőbb alkalmazhatósága. 

4.2.1. A wetland modell tervezi módszere és problematikája 
A wetland modell hazai adaptációja (lásd. 4.1. fejezet) során egyértelművé vált, hogy a magyar 

telepek tervezésére csak közelítő jellegű méretezésre alkalmazható ez a nemzetközileg 

elfogadott tervezési módszer. A 2.3. fejezetben összefoglaltam a wetland modell hátrányait, 

melynek érzékeltetésére bemutatok az alábbiakban egy példát. Ez a későbbi igazolás 

bemeneteként fog szolgálni.  

Tételezzük fel, hogy egy függőleges átfolyású gyökérmezős tisztítót szeretnénk tervezni. A 

befolyót kistelepülési kommunális szennyvíz fogja terhelni. Az egyszerűség kedvéért a 
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méretezést csak BOI5 tekintetében végzem el az alábbiakban.  A befogadói határérték legyen 

50 mg/l. A nemzetközi szakirodalom alapján a telep K lebontási tényezőjének értéke 0,1 m/d. 

A befolyó szennyvíz átlagos BOI5 koncentrációja: Ci=312 mg/l. A településen a távlati fajlagos 

vízfogyasztás: 100 l/fő,nap, melyből 80 l/fő,nap szennyvíz keletkezik. A tervezendő előülepítő 

várható tisztítási hatásfoka BOI5 tekintetében: 25%, azaz a mechanikai szennyvízkezelésen 

átfolyó szennyező anyag hányad φ=0,75. A (9) egyenlet segítségével így már számítható a 

szükséges fajlagos mezőfelület: 

é = − é
∙

= − ,
, , ∙ ,

= , / é (63) 

Azok, akik jól ismerik a szakirodalmat, a kapott eredményt kellő óvatossággal kezelik, mert a 

nyugat-európai tervezési irányelvek általában legalább 5 m2/Leé fajlagos érték betervezését 

írják elő. A tervező ezek után tehet egy próbát arra vonatkozóan, hogy nagyobb biztonságra 

törekedve méretez. 80% gyakorisághoz tartozó nyers szennyvíz koncentráció és Co=20 mg/l-es 

elfolyó átlagos BOI5 koncentráció felvétele esetén a szükséges fajlagos felület 2,8 m2/Leé 

értékre adódik. Amely az előzőekben bemutatott 1,2-5 m2/Leé közötti értéket ad. Tételezzük 

fel, hogy a tervező – a beruházási összeg spórolási kényszere miatt (ez hazánkban elég gyakori 

eset) – 2,2 m2/Leé értéket vesz fel, amely egyébként a hazai gyakorlatban még a 90-es években 

is elfogadott tervezési érték volt.  

Ezt követően felmerül a kérdés, hogy az ismert befolyó nyers szennyvíz eloszlásra milyen 

elfolyó koncentráció értékekkel reagál a tervezett rendszer. A kérdésre a wetland-model 

felhasználásával az alábbi eredményre juthatunk: 

A (7) egyenlet felhasználásával és átrendezésével számítható az elfolyó koncentráció az 

alábbiak szerint: 

= ∙ ∙
∙ é

é = ∙ , ∙
, ∙ ,

,  (64) 

A Ci értékek helyére behelyettesítve a nyers szennyvíz ismert tapasztalati eloszlását az alábbi 

értékeket kapjuk (lásd az alábbi ábrán a barna színnel jelzett értékeket): 
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12. ábra: Tervezett telepre vonatkozóan a wetland modellre prognosztizált elfolyó koncentráció értékek és az I. teleptípus 
ismert mérési eredményei BOI5-re vonatkozóan 

Az eredmények szerint a telep soha nem fogja túllépni a BOI5-re előírt 50 mg/l-es határértéket. 

Azonban megfigyelhetjük, hogy a tervezési folyamat során elvesztettük az elfolyó koncentráció 

értékek szóródását. Ez merőben ellentmond a gyökérzónás szennyvíztisztítókkal kapcsolatban 

eddig összegyűjtött tapasztalatokkal. A rendszerre jellemző sztochasztikus hatások 

következtében (lásd 2.1, 2.2 és 2.3 fejezetek) a tervezett telep megépülése után a mérési 

eredmények várhatóan szintén szóródni fognak a tervezési regressziós egyenes körül. A 

bemutatott módszer beépíti a wetland modellbe a sztochasztikus jellemzőket, és választ ad arra 

a kérdésre, hogy adott tervezési esetben legalább milyen mértékű határérték túllépés várható. 

Ezzel biztonságosabb üzemű telepek tervezését segíti elő. Az alábbiakban bemutatom a wetland 

modell olyan továbbfejlesztését, mely a modell egyszerű és gyors alkalmazhatóságát megtartva 

igyekszik a bemutatott problémákat orvosolni, és egy újszerű hazánkban alkalmazható tervezési 

módszertant nyújtani a gyakorló szakemberek számára.   

4.2.2. A wetland modell továbbfejlesztésének módja és működésének igazolása 
Kiindulásként tekintsük meg az alábbi ábrát, mely az I. telepcsoport befolyó és elfolyó 
koncentráció közötti kapcsolatot mutatja be BOI5-re vonatkozóan: 
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13. ábra: A mérési eredmények és a regressziós egyenes közötti eltérések értelmezése 

Ha a fentebbi ábrán tetszőlegesen kiválasztunk egy mérési adatpárt ábrázoló pontot, és 

vizsgáljuk annak eltérését a regressziós egyenestől, akkor az érdekel elsősorban minket, hogy 

ezt az eltérést fizikailag milyen tényezők okozzák. Hiszen az eltérések a rendszer állapotának 

változékonyságából következik, melyet a wetland modell „nagyvonalúan” elhanyagol. Ezek az 

okok egyrészről az 2.1, 2.2 és 2.3. fejezetekben kerültek bemutatásra, azonban ott az is 

ismertetettem, hogy az eltérést okozó paraméterek közül több nagy súlyú paraméter is (időjárási 

hatások, biofilm aktivitás, stb..) sztochasztikus jellegű. Emellett az is egyszerűen belátható, 

hogy a gyökérzónás reaktorbeli tartózkodási idő fluktuációja minél nagyobb, annál nagyobb 

lesz a koncentráció értékpárok szóródása a vizsgált sík-negyeden. Az is rögzíthető, hogy a 

tartózkodási idő változékonysága a gyökérzónás rendszerekben szintén sztochasztikus jellegű. 

Ezekből a gondolatokból kiindulva, célszerűnek tűnik a regressziós egyenestől való eltérést 

sztochasztikus változónak tekinteni. Az alábbi ábrán a fentebb bemutatott mérési eredmények 

regressziós egyenestől való relatíve eltéréseit mutatja: 

 

14. ábra: A regressziós egyenestől való relatív eltérések a befolyó koncentráció függvényében I. (I. telepcsoportra és BOI5-
re vonatkozóan) 

? 
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Ugyanezeket az értékpárokat az alábbi ábrán szemléltettem úgy is, hogy az egymás után 
következő mérési eredményekből származó értékek összekötésre kerültek: 

 

15. ábra: A regressziós egyenestől való relatív eltérések a befolyó koncentráció függvényében II. (I. telepcsoportra és 
BOI5-re vonatkozóan) 

Jól látható, hogy az egymás után következő mérések a bemutatott félsíkon szinte véletlenszerű 

szóródást mutatnak azok nem követnek semmiféle tendenciát a befolyó koncentráció 

függvényében. Amennyiben bemutatom ugyanezen koncentráció értékekből származtatott 

tapasztalati eloszlás diagramot, néhány összetartozó értékpár összekötésével együtt (lásd 16. 

ábra), akkor hasonló jelenséget tapasztalunk.  

 

16. ábra: A befolyó és az elfolyó BOI5 koncentráció tapasztalati eloszlása az I. telepcsoportra vonatkozóan, néhány 
összetartozó értékpár feltüntetésével 

Amennyiben a vizsgált technológiát nem befolyásolnák jelentősen sztochasztikus jellegű 

folyamatok, akkor a tapasztalati eloszlás függvényen az azonos valószínűséghez tartozó 

értékpárok megjelenési valószínűsége lenne a legvalószínűbb a mérési halmazban. Azaz egy 
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adott befolyó koncentráció értékhez legnagyobb valószínűséggel az elfolyó koncentráció adott 

valószínűségi értékhez tartozó várható értéke tartozna. Ezzel szemben az általam vizsgált 

gyökérzónás rendszereknél ez nincs így. A 15.-17. ábrák jól szemléltetik, hogy a regressziós 

kapcsolati függvénytől való relatív eltérés szinte teljes függetlenséget mutat a befolyó 

koncentrációval, továbbá a befolyó koncentrációhoz tartozó és az elfolyó koncentrációhoz 

tartozó tapasztalati valószínűségek nincsenek kapcsolatban egymással.  

Az eddigiek alapján jó közelítést adó feltételezés, hogy a relatív hiba egy olyan – a gyökérzónás 

rendszerre jellemző – valószínűségi változó, mely a befolyó koncentráció – relatív eltérés 

félsíkon jó közelítéssel egyenletes eloszlásúnak tekinthető (ennek igazolását lásd a 12. 

mellékletben).  A későbbiekben igazolom, hogy ez a feltételezés egy tervezési biztonság javára 

történő elhanyagolást eredményez, ugyanakkor alkalmas egy hatékonyabb tervezési és 

elemzési módszer leírására. Ez alapján egyszerűen értelmezhető egy valószínűségi felület, 

melyet az alábbi ábra sárgával keretezett része szemléltet: 

 

17. ábra: Az egyenletes eloszlásúnak feltételezett felület értelmezése a befolyó koncentráció – relatív eltérés félsíkon (I. 
telepcsoportra és BOI5-re vonatkozóan) 

A valószínűségi felület felső határa a relatív eltérések maximuma (Δrmax), míg alsó határa a 

relatív eltérések negatív maximuma (Δrmin). A 2.2. fejezetben bemutatott wetland modell 

képleteit és az eddigieket együttesen felhasználva előállítható egy – az eddigieknél – 

részletesebb átgondolást lehetővé tevő elemzési módszer.  

A módszer későbbi általánosíthatósága érdekében fontos meghatározni a nyers szennyvíz 

minőségét. Ennek érdekében összevontam az 4.1. fejezetben és 13. mellékletben több 

teleptípus esetében bemutatott nyers szennyvízre vonatkozó tapasztalati eloszlásokat, mert így 

áll a legszélesebb spektrumban információ a rendelkezésemre a kistelepülési szennyvíz 

Δrmax=2,5 

Δrmin=0,9 
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minőségéről. A vizsgált települések esetében az átlagos fajlagos szennyvíz hozam 80 l/fő,nap-

ra adódott. 

 

18. ábra: A kistelepülési kommunális szennyvíz tapasztalati eloszlása és arra illesztett eloszlásfüggvény 80 l/fő,nap 
fajlagos szennyvízhozam esetén 

A tapasztalati eloszlás függvényre az ismertebb eloszlások közül legjobban a normális eloszlás 

illeszkedik, melynek függvényét a barna folytonos görbe jelzi. A normális eloszlás két fő 

paramétere az átlagos befolyó koncentráció (342 mg/l) és az adatsor szórása (164,3 mg/l), 

melyek behelyettesítésével megfelelő mértékű illeszkedést nyertem. A jelen fejezetben 

bemutatott módszer esetében azonban ismerni kell a különböző fajlagos vízfogyasztású 

agglomerációk jellemző szennyvíz minőségét. Amennyiben a szennyvíz 100%-ban 

kommunális jellegű (ezt a kikötést a vizsgálatok igazolása során végig fenn tartom), akkor a 

szennyvíz minősége legnagyobb mértékben a fajlagos szennyvízhozamtól függ. Ennek a 

feltételezésnek a bevezetésével rögzíthető, hogy: 

( ) ≈ é

é
  (65) 

Azaz a QLeé2 fajlagos vízfogyasztású agglomeráció adott koncentrációjának az előfordulási 

valószínűsége megegyezik QLeé1 fajlagos vízfogyasztású település QLeé1C1/QLeé2 koncentráció 

értékhez tartozó valószínűséggel. Felhasználva az 18. ábra által szemléltetett 80 l/fő,nap 

értékhez tartozó normál eloszlás függvényt, előállíthatók a különböző fajlagos vízfogyasztású 

agglomerációk szennyvízminőségeire jellemző közelítő eloszlások, melyeket az alábbi ábra 

szemléltet: 
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19. ábra: A kommunális szennyvíz közelítő eloszlása a fajlagos szennyvízhozam függvényében 

A befolyó koncentráció spektrum ismeretében – feltételezve a relatív eltérések valószínűségi 

területen belüli egyenletes eloszlását (ennek igazolását lásd a 12. mellékletben) előállítható a 

Co-Ci síknegyeden az a terület, melynek bármely belső pontján az Co-Ci értékpárok megjelenési 

valószínűsége azonos. Ennek geometriai paramétereit és a valószínűségi terület értelmezését az 

alábbi ábra szemlélteti:  

 

20. ábra: A valószínűségi terület értelmezése 

Az ábrán bevezetett új jelölések: 

 Ci,max: maximális befolyó koncentráció 

 Co,max: wetland modell szerinti maximális elfolyó koncentráció 

 α: tervezési egyenes (regressziós egyenes) meredeksége 

 Ap1: valószínűségi terület határérték feletti része 

 Ap1: valószínűségi terület határérték alatti része 

Az α irányszög a wetland modell alapján adódik: 
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= ∙
∙ é

é   (66) 

A maximális befolyó koncentráció (Ci,max) a nyers szennyvíz minőség ismeretében adott. 

Esetünkben kommunális szennyvízre vonatkozó közelítő eloszlásfüggvények alapján ismert 

érték (lásd 19. ábra). Cimax értékének a 99,5% valószínűséghez tartozó koncentráció értéket 

tekintem.  A wetland modell szerinti maximális – szintén 99,5% valószínűséghez tartozó – 

elfolyó koncentráció (Co,max) így már egyszerűen számítható: 

, = , ∙   (67) 

Az ábrán alkalmazott jelölések segítségével, definiálható a határérték túllépés valószínűsége (p 

[%]), az alábbiak szerint: 

=
∑

∙   (68) 

ahol: 

   
∑ = +    (69) 

Az így kapott geometriai valószínűség meghatározásához Ap1 és Ap2 területértékek számítása 

szükséges. Ezeknek a meghatározása 5 különböző geometriai helyzetben, különböző 

képletekkel lehetséges, azaz meghatározásuk geometriai feltételekhez kötött. Az egyes 

geometriai valószínűségi eseteket és a hozzájuk tartozó geometriai feltételeket az alábbi ábra 

összegezi. A továbbiakban célszerű az egyes geometriai valószínűségi esetek és a hozzájuk 

kapcsolódó határérték túllépési valószínűség érték számítási összefüggések külön-külön 

történő rögzítése melyeket 15. melléklet összegez. Mivel a megadott képletek levezetései 

egyszerű geometriai egyenletekből adódnak, ezért ezeket a főszövegben nem részletezem.  

A probléma megoldásának érdekében a következő lépés, hogy meghatározzuk a függő változók 

függvényében a megoldási egyenletrendszert. Mivel a megoldás az eddig ismertetett 

összefüggésekből kialakítható lineáris egyenletrendszerrel oldható meg azért célszerű a mátrix 

algebra alkalmazása a továbbiakban.  

A probléma felvetés során bemutatott példa eddigiekben ismertetett bemeneti adatait 

összegzem a további egyszerűbb áttekinthetőség érdekében: 

 a tisztítandó szennyvíz típusa: kistelepülési 100%-ban kommunális 

szennyvíz, 
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 CH=50 mg/l (lásd 4.2.1. fejezet problémafelvető mintapéldája), 

 Δrmax=2,5 (lásd 17. ábra), 

 Δrmin=0,9 (lásd 17. ábra), 

 Az I. telepcsoportra vonatkozóan K=0,1 m/d (lásd 9. táblázat), 

 φ=0,25 (lásd 7. táblázat), 

Továbbra is arra a kérdésre keressük a választ, hogy: a probléma felvetésben (lásd 4.2.1. 

fejezet) példaként „megtervezett” I.-es típusú gyökérzónás technológia 2,2 m2/Leé fajlagos 

felülettel milyen mértékű határérték túllépésre számíthat 80 l/fő,nap fajlagos szennyvízhozam 

mellett BOI5 tekintetében hazai klimatikus viszonyok mellett? 

Geometriai valószínűség 
különböző esetei 

1.eset: %5,0p  
Geom. felt: 

maxmaxmax rCCC ooH   

p>0,5% 
Geom. felt: 

maxmaxmax rCCC ooH 
 

maxmax rCC oH 
 

maxmaxmax oHoH CCrCC 

4.eset 
Geom. felt: 

minmaxmax rCCC ooH   

5.eset 
Geom. felt: 

minmaxmax rCCC ooH   
 

2.eset 
Geom. felt: 

minmaxmax rCCC ooH   

 

3.eset 
Geom. felt: 

minmaxmax rCCC ooH   

  

21. ábra: A geometriai valószínűség egyes esetei és geometriai feltételei 
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Mivel olyan megoldás felépítése célszerű, mely bármilyen esetre választ ad egy ilyen kérdésre, 

ezért célszerű a függő változók értelmezési tartományának megadása. A vizsgálat két fő 

paramétere: QLeé és ALeé.  

ALeé szükséges vizsgálati tartományát ennél a teleptípusnál: 0–7 m2/Leé értékek között adtam 

meg, melyet 0,5 m2/Leé vizsgálati lépésköz mellett vizsgáltam. Általános leírással ez egy 

egyoszlopos m elemű mátrixot határoz meg: 

mLeé

Leé

Leé

mLE

A

A
A

A

)(
.
.

)(
)(

2

1

   (70) 

QLeé esetében pedig a vizsgálati tartományt 30–250 l/fő,nap tartományban rögzítettem, melyet 

10 l/fő,nap vizsgálati osztásközzel vizsgáltam. Az így meghatározott egy sorú és n elemű 

sormátrix alakja: 

nLeéLeéLeénLeé QQQQ )(..)()( 11   (71) 

A modell bemeneti adatai továbbá a Cimax 99,5% valószínűséghez tartozó értékei minden egyes 

vizsgált fajlagos szennyvízhozam értékhez meghatározva, mely egy QLeé-vel azonos n elemű 

sormátrixot ad: 

   niiini CCCC )(..)()( max1max1maxmax   (72) 

A mátrix minden egyes eleme a 19. ábráról leolvasható vagy a (65) egyenlet ismeretében, 

normális eloszlás feltételezésével a 80 l/fő,nap fajlagos szennyvízhozamhoz tartozó tapasztalati 

eloszlás 99,5% valószínűségű koncentráció értékéből számítható.  

φ és K ismeretében a (66) egyenlet segítségével előállítható a vizsgálati intervallumon belül a 

vizsgálati lépésközök által megszabott metszéspontokban a tervezési egyenes α irányszöge, 

mely egy n*m elemű mátrixot eredményez: 
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  (73) 

Ezt követően α függvényében vizsgálhatóak a 21. ábra által összegzett geometriai feltételek. 

Vizsgálni kell, hogy az n*m elemű mátrix celláiban mely cellákon melyik geometriai feltétel 

érvényes. Ezek után az egyes cellákban a 1.-5. esetekhez tartozó valószínűségi képletekkel (lásd 

13. melléklet) számíthatók a határérték túllépési valószínűség értékek. A (70)-(73) mátrixok a 

4.2.1 és jelen fejezetben ismertetett példára megoldva a 9. Mellékletben találhatók.  

A kapott valószínűségi mátrix eredményei diagramon is ábrázolhatók: 

 

*A diagram csak kommunális szennyvízre vonatkozik. 
** A diagram csak Mo-i éghajlati viszonyok esetén érvényes 

22. ábra: I. teleptípus határérték túllépési valószínűsége a fajlagos felület (ALeé) és a fajlagos szennyvízhozam (QLeé) 
függvényében kommunális szennyvízre 50 mgBOI5/l határérték esetén.  

A fenti ábra alapján már megválaszolható a probléma felvetésnél feltett kérdés. A példában 

„tervezett” telep az esetek maximum 50%-ában számíthat határérték túllépésre, annak ellenére, 

hogy a wetland modell szerint megfelelt volna. A szükséges minimális mezőfelület annak 

érdekében, hogy a BOI5 határérték túllépés valószínűsége 0,5% alatt legyen 2,8 m2/Leé. 

határérték túllépési 
valószínűség (%): 
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A bemutatott módszer bármilyen szennyvízkezelési feladatra használható, amelyek az alábbi 

kritériumokat teljesítik: 

 A Co-Ci síknegyeden felvett ponthalmaz lineáris regresszióval meghatározott 

korrelációs együtthatójának négyzete 0,5 feletti értéket mutat. 

 Elfolyó koncentrációt befolyásoló folyamatok között vannak jelentős hatású 

sztochasztikus folyamatok 

 A definiált valószínűségi felületen belül feltételezhető a mérési eredmények 

egyenletes valószínűségi eloszlása. 

A bemutatott eljárás előnyei: 

 A módszer wetland modellel ellentétben megtartja a vizsgált rendszer befolyó és 

elfolyó koncentrációra mérési eredményeinek szóródását, ezzel a valóságot jobban 

közelítő képet nyújt az elfolyó koncentrációk alakulásának tekintetében. Így a 

tervezési fázisban nem szükséges találgatásokba kezdeni a méretezési alapegyenletek 

paraméterezésekor. 

 A módszer jól illeszkedik a helyi környezeti és vízfogyasztási szokásokhoz, és ezáltal 

nem tartalmaz felesleges biztonságot a mezőfelület meghatározásakor. Ezzel 

költséghatékonyabb technológiák tervezhetők. 

 A módszer kialakításából eredően a beviteli adathalmaz növekedésével egyre nagyobb 

biztonságra törekszik. 

 A módszer nem igényel részletes és drága mérési programot. Elegendő a befolyó és 

elfolyó koncentrációk és a fajlagos vízfogyasztás ismerete.  

 A módszer bármilyen szennyvíztípusra és komponensre adhat közelítő megoldást 

megfelelő mennyiségű mérési adatsor ismeretében. 

 A módszer egyszerűsége megfelelő alapot ad a tervezési, engedélyezési 

alkalmazáshoz. 

 A módszer kiterjeszthető más természet-közeli eljárásokra is. 

A bemutatott módszer hátrányai: 

 Mint minden statisztikai modellnek, ennek is hátránya, hogy az elfolyó koncentrációt 

képező folyamatok valós fizikai tartalmát jelentősen leegyszerűsíti.  Bár a 

hagyományos wetland modellhez képest valószínűségek beépítésével finomítja a 

modellt és segíti a tisztánlátást.  
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 A módszer a regressziós egyenestől való relatív eltéréseket 100%-ban sztochasztikus 

paraméternek tekinti, mely teljes mértékben nem igaz. Bizonyos paraméterek (pl. 

diszperzió, lebontási folyamatok hőmérséklet függése) modellezéssel elvileg 

leírhatók, csak ezt idáig még nem sikerült megfelelően leírni az ezzel foglalkozó 

kutatóknak.  

 A relatív eltérések valószínűségi területen belüli egyenletes eloszlásának kikötése 

elhanyagolást eredményez, mely azonban a vizsgált rendszerek esetében biztonság 

irányába történő elhanyagolást jelent.  

A módszer megfelelőségének igazolása céljából kigyűjtöttem a szükséges adatokat a 

rendelkezésemre álló adatbázisból az (I. típusú telepekre vonatkozóan). Ezeket az alábbi 

táblázat foglalja össze: 

  ALeé (m2/Leé) 
qLeé 
(l/fő,nap) pmodell (%) pvalós (%) 

Sióagárd 0,9 98 93 84 
Szügy 1,3 80 82 36 
Tóalmás 1,8 120 73 n.é.* 
Boldog 0,3 65 92 n.é* 

*n.é.: nem értékelhető 
12. táblázat: A számított és a tapasztalati határérték túllépési valószínűségek az I. típusú hazai telepek esetén BOI5-re 

vonatkozóan. 

A 4 telepből összesen csak 2 esetében volt alkalmas az adatbázis a tapasztalati határérték 

túllépés meghatározására. A szügyi és a sióagárdi telepek egyaránt rendszeresen túllépik a rájuk 

vonatkozó határértékeiket. A telepek működése a hatóság szerint nem megfelelő. Jelen esetben 

nem a telep saját határértékéhez, hanem egységesen 50 mg/l-es BOI5 határértékhez viszonyított 

túllépési valószínűségeket hasonlítottam össze. A sióagárdi telepet a 22. ábra egy 

háromszöggel, míg a szügyit egy körrel jelöli. Jól látható, hogy a módszer által meghatározott 

eredmények mindkét esetben a biztonság javára „tévednek”. Sióagárd esetében jó közelítést ad 

a számított és a valós eredmény. A szügyi telep esetében nagyobb mértékű az eltérés, de ebben 

az esetben is a számított eredmény nagyobb a valósnál. Mivel ezt a módszert tervezéshez 

alakítottam ki, ezért törekedtem a megfelelő mértékű biztonságra. A biztonsági 

elhanyagolásokkal egyrészt jelentős egyszerűsítés volt elérhető az egyenletekben, másrészt ez 

azért is fontos, mert kevés telepről viszonylag kevés mérési adat áll rendelkezésre hazánkban. 

A modell, biztonság tartalma két fő tényezőben rejlik. Az egyik a valószínűségi terület 

egyszerűsítéséből ered. A másik biztonsági elhanyagolás pedig akkor „keletkezik” amikor a 



77 

 

relatív eltérést egyenletes eloszlású valószínűségi változóként definiálom a levezetés során. 

Ennek érzékeltetése céljából vizsgáljuk meg a 17. ábra által feltüntetett relatív eltéréseket úgy, 

hogy a negatív eltéréseket is és a pozitív eltéréseket is külön diagramon ábrázolom. Az alábbi 

ábrán jól látható, hogy a negatív eltérések függetlenek a befolyó koncentrációtól. A regressziós 

egyenes kvázi vízszintes. A negatív maximális relatív eltérési értékek a valószínűségi terület 

határán szinte határozott vízszintes egyenest képeznek (24. ábra). Ez egyébként a többi 

teleptípusnál és a többi komponens tekintetében is azonos módon tapasztalható. Ezek alapján 

és figyelembe véve a paraméter sztochasztikus tartalmát, elmondható hogy a negatív eltérések 

egyenletes eloszlású valószínűségi változóként történő definiálása megfelelő közelítést jelent. 

A valószínűségi terület kijelölése is helyes volt. Ezzel szemben a 24. ábra kismértékű negatív 

meredekségű regressziós egyenest szemléltet. 

 

23. ábra: Pozitív értékű relatív eltérések a befolyók BOI5 koncentráció függvényében (I. telepcsoportra vonatkozóan) 

 

24. ábra: Negatív értékű relatív eltérések a befolyók BOI5 koncentráció függvényében (I. telepcsoportra vonatkozóan) 

A relatív eltérések száma a befolyó koncentráció emelkedésével egyértelműen csökken, és az 

értékük is csökkenő trendet mutatnak.  Ez a többi teleptípusnál és a többi komponensre is 
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azonos módon tapasztalható. Így a pozitív értékű relatív eltérések egyenletes eloszlású 

valószínűségi paraméterként való felvétele biztonságot rejt magában. A valószínűségi felület 

kijelölésére is alkalmasabb az 24. ábra által szemléltetett trapéz, melynek következtében a 

valószínűségi felület nem lenne párhuzamos a wetland modell tervezési egyenesével. Ez 

növelné a modell pontosságát, azonban bonyolítaná a módszer matematikai egyenleteit.  

4.2.3. Részösszefoglaló  
A gyökérzónás szennyvíztisztítók tervezésénél rákényszerülünk empirikus modellek 

alkalmazására, az alábbi okok miatt: 

 Még nem ismert olyan gyökérzónás telepekre alkalmazható dinamikus 

modellrendszer, mely nemzetközileg is elfogadott volna és garantálná a megfelelő 

tervezési biztonságot. Ezzel azonban napjainkban is számos kutatás foglalkozik. Jelen 

munka azonban nem ezt a kutatási irányt választotta.  

 A gyökérzónás rendszerek alacsony beruházási összege nem teszi lehetővé nagy 

tudományos igényességű modellek alkalmazását. 

 A gyökérzónás rendszerekre jellemző sztochasztikus viselkedés mindenképpen 

szükségessé teszi empirikus függvények alkalmazását. 

Az empirikus modellek közül a nemzetközi szakirodalomban leginkább elfogadott wetland 

modell hátránya, hogy a tervezés során a használt egyenletek elvesztik az elfolyó koncentráció 

Ci-Co síknegyeden a regressziós egyeneshez viszonyítottan értelmezett szóródását. Emiatt a 

technológia tervezése vagy ellenőrzése során jelentős mértékű „találgatási” kényszert okoz az 

alkalmazása. Ennek a problémának a mérséklése céljából dolgoztam ki olyan empirikus 

statisztikai módszert, mely a wetland modell kiegészítésével körültekintőbb és biztonságosabb 

tervezésre ad módot.  

A módszer lényege, hogy a mérési eredmények Ci-Co síknegyeden értelmezett regressziós 

egyenestől való relatív eltéréseit a definiált valószínűségi felületen belül egyenletes eloszlású 

valószínűségi változónak tekinti. A valószínűségi felületet a Ci-Δr félsíkon értelmezett 

maximális és minimális relatív eltérések közötti téglalap alakú terület adja. A definiált 

valószínűségi terület Ci-Co síknegyeden való ábrázolásával, a vizsgálati komponensre 

vonatkozó határérték ismeretében definiálható a határérték feletti valószínűségi terület teljes 

valószínűségi területhez viszonyított hányada, mely az elfolyó víz adott koncentrációra 

vonatkozó határérték túllépési valószínűségét adja. A módszerrel előállítható egy olyan segéd 
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diagram, melyből egyszerűen meghatározható a határérték túllépés valószínűsége, és ezen 

keresztül meghatározható a minimálisan szükséges fajlagos mezőfelület is (lásd 22. ábra).  

A bemutatott módszer előnyeit, hátrányait és alkalmazási feltételeit a levezetés során 

ismertettem. A módszer gyakorlati jelentősége abban rejlik, hogy az összes gyökérzónás 

teleptípusra és az összes határérték változatra elkészíthető egy tervezési segéddiagram, melyből 

a szükséges fajlagos felület a határérték túllépési valószínűség függvényében kiválasztható. 

Amennyiben a diagramok mögött dinamikus adatbázis van, mely folyamatosan bővül a mérési 

eredmények számának növekedésével, úgy a diagram az idő előrehaladásával egyre finomodik 

és egyre pontosabb eredményt ad. Ezzel a módszerrel véleményem szerint megfelelő 

üzembiztonságú gyökérzónás szennyvíztisztítók tervezhetők, mely csak a módszerrel tervezett 

és megvalósításra kerülő telepek üzemelési tapasztalataival igazolható. 

4.3. Effektív porozitás vizsgálati eredményei és abból levonható 
következtetések 

A 2.6. fejezetben láthattuk, hogy a konzervatív nyomjelző anyag transzport vizsgálatokat 

publikáló szerzők a műtárgyak porozitását a tartózkodási idő számításakor minden esetben 

becsülték. A legtöbb becsléskor a töltetanyag tiszta beültetetlen állapotára jellemző porozitással 

számoltak. Ez a nemzetközi szakirodalomban megkérdőjelezhető következtetéseket szült, 

melyet a továbbiakban igazolni is fogok. A 3.3.3. fejezetben bemutattam a hódmezővásárhelyi 

mintatelepen végzett méréseimet, melynek jelentősége abban rejlik, hogy napjainkig nem 

ismerek olyan publikációt, mely valós üzemi körülmények között működő hosszanti átfolyású 

telep hosszú távú porozitás változását vizsgálta volna. Ennek segítségével a későbbi transzport 

vizsgálataim során nagy pontossággal meg tudtam adni a porozitás értékét, mellyel nagy 

bizonytalanságot tartalmazó paramétert határoztam meg, ezzel javítva a levonható 

következtetések létjogosultságát.  

A porozitás mérési eredményeimet az alábbi táblázat összegezi: 
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Qbe [l/s] ∆h1 ∆h2 idő
[l/s] [cm] [cm] [perc]

2007.09.02 0,36 70 19,5 10 szinttartó cső aknatető mínusz 63 cm 0,27
18 15,2 5 szinttartó cső aknatető mínusz 63 cm

15,2 13 5
13 11 5
11 8,5 5
8,5 6 5
6 4 5

21 14 11 Csőtető az akna tetejétől 58,5 cm
14 11 5,5
11 6,5 7
6,5 0 11,5
38 23 26 Csőtető az akna tetejétől 58,5 cm
23 13 28
13 10 9
10 0 25
25 23,5 - Csőtető az akna tetejétől 58,5 cm

23,5 22 -
22 19,5 -

19,5 13,5 -
13,5 9 -

9 6,5 63

Megjegyzés Kalkulált effektív porozitás (-)

0,23

0,18

Dátum

0,17

0,17

2007.10.27

2008.05.23

2008.07.17

2011.08.26

0,368

0,42

0,236

0,25

 
13. táblázat: A hódmezővásárhelyi gyökérzónás mintatelep hosszanti átfolyású műtárgyában végzett porozitás mérési 

eredmények összefoglalása 

A mért porozitás értékeket az idő függvényében ábrázolva az alábbi diagramot kapjuk: 

 

25. ábra: A hódmezővásárhelyi mintatelep hosszanti átfolyású gyökérzónás műtárgyának effektív porozitás mérési 
eredményei az idő függvényében 

Az elvégzett mérések nagy pontossággal és hosszú időtávon keresztül követték a porozitás 

változását a vizsgált műtárgyban. Az eredményeket bemutató diagram jól szemlélteti a 

levonható következtetéseket: Méréseim igazolták, hogy az eltömődési folyamatok 

következtében a porozitás több mint 50%-ban csökken az első hat hónapban. A mérések azt is 

kimutatták, hogy előülepítés és függőleges átfolyású műtárggyal történő előkezelés után az 

üzemelés kezdetét követő hat hónap után a porozitás értéke stabilizálódik. A porozitás 

y = -0,016ln(x) + 0,27
R² = 0,924
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csökkenés kezdeti gyors lefutását a biofilm aktivitás gyors felfutása és a frissen betelepített 

növényzet gyökérzetének gyors növekedése okozza. A mérési eredményeket negatív naturális 

logaritmikus függvénnyel jól közelítettem, így valószínűsíthető hogy ilyen függvényalakkal 

írható le a folyamat. Ennek megállapítására azonban több műtárgyban kellene hasonló 

méréseket végezni. A kapott eredmények az alábbi fejezetekben vizsgált transzport folyamat 

elemzések bemeneti értékeit fogják adni. 

4.4. A konzervatív nyomjelző anyag transzport folyamatok statisztikai 
vizsgálatához alkalmas sűrűségfüggvények előzetes szűrése 

A 2.5.5. fejezetben bemutattam, hogy milyen hibákat okoz az, ha a konzervatív 

nyomjelzőanyag méréseinket használjuk fel közvetlenül a transzport paraméterek (tartózkodási 

idő, diszperziós tényező) számítására. A 2.6. fejezetben azt is láthattuk, hogy egyes szerzők 

méréseik alapján észlelték, hogy sem az 1 dimenziós konvektív-diszperzív transzport modell, 

sem pedig a sorba kapcsolt kevert reaktor modell nem alkalmas a mérési eredményeik 

illesztésére. Ezek a szerzők azonban állításukat általános érvényűen igazolni nem tudták. Jelen 

disszertációban ez több módon is igazolást fog nyerni. Ennek a két modellnek a nem megfelelő 

illeszkedése okozza, hogy a szakirodalomban leggyakrabban transzport mérési eredmények 

illesztésére használt Gauss és Gamma eloszlások helyett új eloszlás függvény típusokat 

szükséges keresni. A cél, olyan eloszlás függvény típus keresése, mellyel úgy helyettesíthetők 

a nyomjelző anyag transzport mérés diszkrét eredményei, hogy azok kiküszöböljék a 2.5.5. 

fejezetben foglalt hátrányokat. Ezek közül itt fontos kiemelni, hogy amíg a mérési 

eredményekre ilyen folytonos függvény megfelelő pontossággal nem illeszthető, addig az 

anyagmegmaradás törvénye sem érvényes általában a mérési halmazra, így az abból levont 

következtetések sem lehetnek helytállók.  

Így, jelen fejezetben – először a fizikai folyamatok vizsgálata nélkül – olyan eloszlástípusok 

sűrűségfüggvényeit keressük, melyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a konzervatív 

nyomjelzőanyag mérési eredményeket folytonos függvényekkel helyettesítsék.  

Az EasyFit program segítségével elvégeztük a saját S/1, S/2, S/3, S/4 jelű mérési eredmények 

és a nemzetközi N/1, N/2, N/3, N/4 és N/5 jelű mérési eredmények illesztéseit az összes 

beépített eloszlástípusra vonatkozóan. Mivel az EasyFit nevű szoftver által alkalmazott 

háromféle illeszkedés vizsgálatának (Kolmogorov-Smirnov teszt, Anderson-Darling teszt, Chi-

négyzet próba) különböző rangsorolási eredményei adódtak, ezért minden mérési eredménynél 

a háromféle rangsor értéket átlagoltam és eszerint állítottam sorrendbe az eloszlásfüggvény 
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típusokat. Azokban az esetekben mikor egy bizonyos illeszkedési teszt nem adott értelmezhető 

eredményt, akkor oda a legutolsó sorszámot írtam be a számszerű értékelhetőség érdekében. 

Az illeszkedés alapján rangsorolt eloszlás típusok közül azonban több is van, mely nem 

alkalmas a kitűzött cél elérésére, annak helytelen alakja miatt. Azokat az eloszlás függvényeket, 

melyek bármelyik vizsgált mérési adatsorra illesztett alakja nem haranggörbe jellegű, kizártam 

a további vizsgálatból. Az eloszlások rangsorolásából kapott eredményeket a kilenc db mérési 

eredményre vonatkozóan a 10.1. Melléklet táblázatai összegezik, melyekben sárgával jelöltem 

azokat az eloszlásokat, melyek helytelen alakjuk miatt kizárhatók a további vizsgálat alól. 

Az eddigi elemzések alapján további vizsgálatra megtartott eloszlás típusokat illeszkedés 

szerint mérésenként újra rangsoroltam, és átlagoltam az összes mérésre vonatkozó rangsorukat. 

Így a bennmaradó függvény típusok végső illeszkedési rangsorát állítottam elő, melyet az alábbi 

táblázat tartalmaz: 

  S/4 S/3 S/2 S/1 N/5 N/4 N/3 N/2 N/1 Átlag Max.  Min. 
Normal 1 2 11 12 1 5 1 1 2 4,0 12 1 
Cauchy 4 3 13 13 2 4 2 2 1 4,9 13 1 

Fatigue Life (3P) 6 4 2 1 3 12 6 6 5 5,0 12 1 
Lognormal (3P) 2 7 7 7 6 9 3 3 9 5,9 9 2 
Fatigue Life (2P) 5 5 3 3 4 11 7 7 8 5,9 11 3 
Lognormal (2P) 3 9 6 8 5 10 4 4 7 6,2 10 1 

Frechet (3P) 7 1 1 4 15 3 17 17 6 7,9 17 1 
Pearson5 (3P) 9 8 9 6 14 6 10 10 15 9,7 15 2 
Frechet (2P) 8 6 10 2 17 2 13 13 17 9,8 17 2 

Pearson5 (2P) 10 10 8 5 13 7 11 11 16 10,1 16 1 
Inv. Gausian (2P) 13 13 12 9 16 1 8 8 12 10,2 16 1 

Rayleigh (2P) 15 14 15 15 7 13 5 5 3 10,2 15 3 
Inv. Gausian (3P) 14 15 14 14 12 8 9 9 11 11,8 15 4 

Levy (1P) 11 11 4 10 11 16 16 16 14 12,1 16 4 
Levy (2P) 12 12 5 11 10 17 15 15 13 12,2 17 4 

Rayleigh (1P) 17 16 17 17 8 14 12 12 4 13,0 17 4 
Rice 16 17 16 16 9 15 14 14 10 14,1 17 9 

14. táblázat: Az előszűrést követően további elemzésre alkalmasnak ítélt eloszlás típusok illeszkedési képesség szerinti 
sorrendbe helyezése 

Az így kapott eloszlás függvény típusok közül a Levy (1P), Levy (2P) Rayleigh (1P) és a Rice 

eloszlásokat kizártam, mert mind az átlagos illeszkedést mutató sorrend tekintetében 

kedvezőtlenek, mind pedig a kilenc mérés alapján vizsgált bizonytalanság mértéke is ezeknél a 

függvény típusoknál a legnagyobb. Így további vizsgálatra az alábbi eloszlások érdemesek: 

Normál, Cauchy, Fatigue Life (3P), Lognormál (3P), Fatigue Life (2P), Lognormál (2P), 
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Frechet (3P), Pearson5 (3P), Frechet (2P), Pearson5 (2P), Inv. Gauss (2P), Rayleigh (2P), Inv. 

Gauss (3P). A részletes vizsgálatok megkezdése előtt az eloszlásokat abból a szempontból is 

ellenőriztem, hogy az illesztett görbék teljesítik-e a t=0, C=0 feltételt. Hiszen ez a folyamat 

leírása szempontjából egyértelmű fix pontja kell, hogy legyen az illesztett függvényeknek 

amennyiben nincs háttér koncentráció. Ez a vizsgált mérési sorozatok esetében fennállt. Azt is 

ellenőriztem, hogy a t=0, C=0 pont és az illesztett sűrűségfüggvény maximuma között a 

függvénynek van-e inflexiós pontja. Az EasyFit program által generált illesztési függvényeket 

áttekintetve ebből a szempontból az alábbi eloszlások zárhattam ki: Normál, Cauchy, Rayleigh 

(2P). Jól látható, hogy a fizikai folyamatok magyarázatára a két legjobb illeszkedést mutató 

eloszlás típus is alkalmatlan. Mindkét jól illeszkedő eloszlás típus (Normál, Cauchy) esetén a 

matematikai ok az, hogy alapvetően szimmetrikus eloszlásokról van szó, melyek a mérési 

eredmények szabta asszimetriát nem képesek leképezni t=0, C=0 feltétel teljesülésével együtt.  

Így a következő fejezetben ismertetett részletes vizsgálatokra az alábbi eloszlás típusok 

alkalmasak, a mérési eredményekhez való illeszkedési pontosság sorrendjében: Fatigue Life 

(2P és 3P), Lognormál (2p és 3P), Frechet (2P és 3P), Pearson5 (2P és 3P), Inv. Gauss (2P 

(Fick-féle eloszlás) és 3P). Érdemes megjegyezni, hogy a nemzetközi szakirodalomban 

szivárgási problémák illesztésére alkalmazott eloszlástípusok (Fick, Lognormál, Gamma) közül 

(lásd 2.5. fejezet) – már az eddigi előzetes vizsgálataink alapján is – rögzíthető hogy a Gamma-

eloszlás nem alkalmas hosszanti átfolyású kavicstöltetű gyökérzónás rendszerek konzervatív 

nyomjelző anyag transzport mérési eredményeinek illesztésére. Mivel a nemzetközi 

szakirodalomban jól ismert sorba kapcsolt kevert reaktor kaszkád modell gamma eloszlású 

(lásd 2.5.3. fejezet), ezért közvetett matematikai úton igazoltam, hogy ez a modell-típus 

alkalmatlan a kavicstöltetű hosszanti átfolyású gyökérzónás műtárgyak transzport 

folyamatainak megfelelő pontosságú modellezésére. A 10.2. Mellékletben található ábrák 

szemléltetik az egyes mérési eredmények illesztett görbéit. 

4.5. A transzport folyamatok leírásához „előszűrt” eloszlások részletes 
elemzése 

A 3.5.4. fejezetben bemutatott általam készített programmal elvégeztem a 3.3.4 és 3.4 

fejezetekben bemutatott kilenc mérési sorozatra vonatkozóan az előzőekben rögzített ötféle 

eloszlástípus illesztését. Az illesztés eredményeit a 16. táblázat összegezi. 

A kapott eredmények részletes vizsgálata során az első kiemelhető eredmény, hogy az összes 

eloszlás típus esetén csak az N/2 és N/4 mérési sorozatokra kaptunk kifejezetten rossz 
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illeszkedési eredményeket. Ez a két mérés csak abban tér el a másik hét mérési sorozattól, hogy 

ezek a mérések növényzet nélküli műtárgyakban készültek (sárga színnel kiemeltem ezeket a 

fentebbi táblázatban). Ezért leszögezhető, hogy csak növényzettel telepített kavicsszűrőkre 

érvényesek a további állításaim, és a további vizsgálataimból az N/2 és N/4 mérési sorozatokat 

elhagytuk. Az egyes illesztések függvényképeit a mérési sorozattal együtt ábrázolva a 10.3. 

Melléklet tartalmazza. A 16. táblázat utolsó előtti oszlopában szubjektív megítélés alapján is 

értékelte, a függvényképet, melyből jól látható hogy az összes mérési eredményre „szép” vagy 

„gyönyörű” illeszkedést csak a Frechet és a Pearson5 eloszlások mutattak. Ezt alátámasztják a 

vizsgált statisztikai paraméterek is. Mivel bizonyos esetekben a Lognormal, Inverz Gauss és a 

Fatigue Life eloszlások nem illeszkednek R2>0,95 felett, ezért azokat egyértelműen kizárhatjuk 

a vizsgált alkalmazás szempontjából. Az S/1-S/4 jelű eredményeimet egyre nagyobb 

műtárgykor mellett határoztam meg. Jól látható, hogy az Inverz Gauss eloszlás az új állapotú 

műtárgy mérési eredményeinek illesztésére kiválóan alkalmas, azonban a műtárgy korának 

előrehaladásával az Inverz Gauss eloszlás illeszkedése egyre romlik. Ez az észrevétel a későbbi 

elemzések szempontjából kiemelt jelentőségű. Ebből levonható az a következtetés hogy a 

konvektív-diszperzív transzport modell annál pontatlanabb minél nagyobb korú műtárgyat 

próbálunk vele modellezni. Ha kiszámítjuk az egyes eloszlástípusok illeszkedését mutató R2 

értékek átlagát és az alapján sorrendbe állítjuk az egyes eloszlásokat, akkor is azonos 

következtetésre juthatunk.  

Eloszlás 
típus R2 átlaga (-) Sorrend 

Frechet 0,9867 I. 
Pearson5 0,9839 II. 

Fatigue Life 0,9779 III. 
Inverz Gauss 0,9769 IV. 
LogNormál 0,9714 V. 

15. táblázat: Az egyes eloszlástípusok átlagos illeszkedése és az illeszkedési sorrendje 

A fenti táblázatból jól látható, hogy a legkiemelkedőbb illeszkedést a Frechet eloszlás adja. A 

vizsgált R2 mutatók tekintetében a Pearson5 eloszlás csak kismértékben marad alul a Frechet 

eloszlástól, azonban ha az illesztett függvényeket összehasonlítjuk (lásd 10.3. Melléklet) 

egyértelmű hogy a Frechet eloszlás „rugalmasabban” követi a mérési eredményeket. Az 

egyetlen mérési sorozat melynél a Frechet eloszlás 0,98 alatti R2 értéket adott a N/5 mérési 

sorozat. Itt a kapott R2= 0,9519 értéket kifejezetten jónak tartom, mert a cikkben bemutatott 

mérési környezet - a cikkben publikáltakkal szemben – nem garantálja egyértelműen a 100%-
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os anyag visszatérülést. Az össszes részletesebben vizsgált eloszlástípus illesztési képeit a 10.3. 

Melléklet tartalmazza. 

Mérési 
sorozat 

Eloszlás típus
Terület 

(h*mg/l) r2 (-) a b c
Illesztési 

kép
Megjegyzés

S/1 Frechnet 6,669 0,9969 1,678 1,754 0,010 gyönyürű növényzetes
S/2 Frechnet 6,305 0,99804 1,707 0,795 0,358 gyönyürű növényzetes
S/3 Frechnet 11,582 0,9974 2,348 4,384 0,000 gyönyürű növényzetes
S/4 Frechnet 13,764 0,9894 1,182 2,048 0,850 gyönyürű növényzetes
N/1 Frechnet 124,143 0,9809 1,114 33,293 4,293 szép növényzetes
N/2 Frechnet 152,088 0,9183 0,928 21,857 2,080 nem szép növényzet nélküli
N/3 Frechnet 132,822 0,9923 2,527 50,825 0,933 gyönyürű növényzetes
N/4 Frechnet 171,451 0,8779 1,953 38,864 0,000 nem szép növényzet nélküli
N/5 Frechnet 50,461 0,9519 2,032 4,534 1,500 szép növényzetes
S/1 Inverse Gauss 6,669 0,9982 3,126 2,478 0,405 gyönyürű növényzetes
S/2 Inverse Gauss 6,305 0,976 2,172 1,103 0,439 szép növényzetes
S/3 Inverse Gauss 11,582 0,9752 11,333 4,681 1,210 szép növényzetes
S/4 Inverse Gauss 13,764 0,9749 3,482 4,127 0,969 szép növényzetes
N/1 Inverse Gauss 124,143 0,98805 48,852 76,822 6,587 szép növényzetes
N/2 Inverse Gauss 152,088 0,8969 25,926 72,727 2,825 nem szép növényzet nélküli
N/3 Inverse Gauss 132,822 0,9805 138,742 52,301 15,424 átlagos növényzetes
N/4 Inverse Gauss 171,451 0,8662 162,938 51,112 0,000 nem szép növényzet nélküli
N/5 Inverse Gauss 50,461 0,9247 24,442 6,074 1,208 átlagos növényzetes
S/1 Fatigue Life 6,669 0,9975 0,861 1,701 0,518 gyönyürű növényzetes
S/2 Fatigue Life 6,305 0,9872 0,782 0,788 0,531 szép növényzetes
S/3 Fatigue Life 11,582 0,9954 0,626 3,799 1,307 gyönyörű növényzetes
S/4 Fatigue Life 13,764 0,9678 0,990 2,545 1,103 szép növényzetes
N/1 Fatigue Life 124,143 0,9883 1,063 43,139 7,685 szép növényzetes
N/2 Fatigue Life 152,088 0,8622 1,292 31,784 3,590 nem szép növényzet nélküli
N/3 Fatigue Life 132,822 0,9831 0,659 40,777 19,424 átlagos növényzetes
N/4 Fatigue Life 171,451 0,8629 0,534 44,022 0,000 nem szép növényzet nélküli
N/5 Fatigue Life 50,461 0,9257 0,535 4,997 1,680 átlagos növényzetes
S/1 LogNormál 6,669 0,99806 0,501 0,877 0,544 gyönyürű növényzetes
S/2 LogNormál 6,305 0,938 0,225 0,552 0,310 átlagos növényzetes
S/3 LogNormál 11,582 0,9966 1,293 0,645 1,445 gyönyörű növényzetes
S/4 LogNormál 13,764 0,9664 0,883 0,976 1,135 átlagos növényzetes
N/1 LogNormál 124,143 0,9895 3,705 1,133 10,261 gyönyörű növényzetes
N/2 LogNormál 152,088 0,8804 3,340 1,316 5,273 nem szép növényzet nélküli
N/3 LogNormál 132,822 0,9822 3,715 0,630 18,609 szép növényzetes
N/4 LogNormál 171,451 0,8778 3,746 0,549 1,280 átlagos növényzet nélküli
N/5 LogNormál 50,461 0,9292 1,612 0,520 1,602 szép növényzetes
S/1 Pearson5 6,669 0,9977 2,181 3,705 0,169 gyönyörű növényzetes
S/2 Pearson5 6,305 0,9921 2,550 2,099 0,392 gyönyörű növényzetes
S/3 Pearson5 11,582 0,9984 3,580 14,187 0,725 gyönyörű növényzetes
S/4 Pearson5 13,764 0,9874 1,374 2,929 0,852 gyönyörű növényzetes
N/1 Pearson5 124,143 0,9819 1,167 39,053 4,930 szép növényzetes
N/2 Pearson5 152,088 0,9201 0,863 18,732 1,933 nem szép növényzet nélküli
N/3 Pearson5 132,822 0,9906 3,296 138,255 13,326 szép növényzetes
N/4 Pearson5 171,451 0,8826 3,453 140,262 0,400 nem szép növényzet nélküli
N/5 Pearson5 50,461 0,9395 5,176 28,714 0,749 szép növényzetes  

16. táblázat: A Maple környezetben írt egyedi illesztő program legjobb illesztési eredményei a 9 vizsgált mérési sorozatra 
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A kapott eredményekből leszögezhető, hogy a nemzetközi szakirodalomban szivárgási 

folyamatok leírására használt Lognormális, Inverz Gauss (Fick-féle) és Gamma-eloszlások nem 

alkalmasak hosszanti átfolyású kavicstöltetű gyökérzónás rendszerek konzervatív nyomjelző 

anyag transzport mérési eredményeinek illesztésére megfelelő pontossággal.  A kapott 

eredményeim csak növényzettel telepített gyökérzónás műtárgyakra érvényesek. A bemutatott 

eljárás segítségével bizonyítást nyert, hogy a kavicstöltetű hosszanti átfolyású műtárgyak 

bemeneti konzervatív nyomjelző anyag impulzusra adott válaszfüggvényei Frechet eloszlásúak 

a rögzített feltételek teljesülése esetén. Tehát Frechet eloszlással a hagyományos eljárásoknél 

pontosabban írhatók le az ilyen típusú műtárgyak transzport folyamatai az előzőekben már 

ismertetett kikötések és feltételek teljesülése esetén. Ennek az eredménynek több kiemelendő 

jelentősége is van, melyek az alábbiak: 

 Mivel a konvektív-diszperzív transzport modell analitikus megoldása Inverz Gauss 

eloszlású, ezért ezzel az eredménnyel igazolást nyert, hogy ez a modell annál kevésbé 

alkalmas hosszanti átfolyású, kavicstöltetű gyökérzónás műtárgyak 

transzportfolyamatinak elemzésére minél nagyobb annak a kora.  

 Mivel a sorba kapcsolt kevert reaktor modell analitikus megoldása Gamma eloszlású, 

ezért ezzel az eredménnyel igazolást nyert, hogy ez a modell típus sem alkalmas 

hosszanti átfolyású, kavicstöltetű gyökérzónás műtárgyak transzportfolyamatinak 

elemzésére.  

 A Frechet-eloszlás, mint hosszanti átfolyású kavicstöltetű gyökérzónás műtárgyak 

konzervatív nyomjelző anyag transzport folyamatainak illesztésére alkalmas 

eloszlástípus – ismereteim szerint – nem került még publikálásra a nemzetközi 

szakirodalomban.  

 Ennek az eredménynek a hatására a diszkrét mérési eredmények folytonos 

függvénnyel helyettesíthetők, így a 2.5.5. fejezetben ismertetett mérési és számítási 

hibák kiküszöbölhetővé illetve elhanyagolható mértékűvé válnak, ezáltal pontosabb 

valós átlagos tartózkodási idő számítást tesznek lehetővé. Ennek felhasználásával 

nyerhető eredményekre tér ki a következő alfejezet.  

4.6. 1 dimenziós konvektív-diszperzív transzport modell 
pontatlanságának bemutatása valós áramlási paraméterek 
behelyettesítésével 

Az előző fejezetben a Gamma eloszlású sorba kapcsolt reaktor kaszkád modellt egyértelműen 

kizártam, hiszen már alakhelyességi problémákat is felvetettek az illesztési kísérleteim. A 
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konvektív-diszperzív modellt leíró Inverz Gauss eloszlás, azonban az új állapotú műtárgyra 

vonatkozó saját méréseknél jól illeszkedett. Az illesztés azonban nem vette figyelembe a valós 

áramlási folyamatokat, hiszen az előző fejezetben csak a valószínűségi eloszlás legjobb 

illeszkedésű sűrűségfüggvényét kerestem.  

A hódmezővásárhelyi vizsgálataim során azonban mértem a diszperzió kivételével az összes 

transzport paramétert, és a mérési eredményekből a diszperzió számítással közvetlenül 

meghatározható volt. Az diszperziós tényező és a hozzá szükséges átlagos tartózkodási időt a 

(14) és (15) számú összefüggésekből számítottam. Így elvégeztem a (13) egyenlettel bemutatott 

modell illesztését a mért eredmények segítségével is. A modell bemeneti adatait és az illesztett 

görbéket a 11. melléklet tartalmazza. A mellékletben bemutatott illesztett görbékből jól látható, 

hogy az 1 dimenziós konvektív-diszperzív transzport modell illesztése jóval jelentősebb 

mértékű pontatlanságot tartalmaz, ha a mért paraméterekkel ellátott illesztési görbét vizsgálok. 

Hogy egy számszerűen is igazoljam, kiszámítottam az illesztett görbék R2 értékeit. Az alábbi 

táblázat az előző fejezetben bemutatott Inverz Gauss illesztési eredmények R2 értékeit illetve a 

mért paraméterekkel illesztett 1 dimenziós konvektív-diszperzív modell göbéinek R2 értékeit 

hasonlítja össze. A kapott eredmények tovább erősítik azt a fentebb már igazolt állítást, hogy 

az 1 dimenziós konvektív-diszperzív transzport modell nem alkalmas a hosszanti átfolyású 

gyökérzónás műtárgyak transzport folyamatainak megfelelő pontosságú leírására. Ebből a 

táblázatból az is látható, hogy az előző fejezet azon következtetése mely kimondta, hogy a 

műtárgy korának előre haladásával egyre rosszabb az konvektív-diszperzív transzport modell 

illeszkedése megdőlt, mert a 2007.10.07-i mérés illeszkedése kiugróan rossz eredményt adott, 

mint ahogy az az alábbi táblázatban látható.  

  Inverz Gauss  Konv. diszp. modell 
2007.09.02 0,998 0,986 
2007.10.07 0,976 0,657 
2008.02.08 0,975 0,899 
2008.05.29 0,975 0,901 
átlag 0,981 0,861 

17. táblázat: Az Inverz Gauss eloszlás illesztésével és a valós áramlási paraméterek illesztett 1 dimenziós konvektív-
diszperzív transzport modellel kapott illesztési pontosság összehasonlítása R2-ben kifejezve 

A táblázat eredményeiből az is egyértelműen következik, hogy amennyiben a legjobb 

illeszkedésű Inverz Gauss eloszlás illesztési paramétereiből számítjuk a transzport folyamat 

főbb jellemzőit, akkor azokat jelentős hiba terheli. Ennek igazolására készítettem az alábbi 

táblázatot, mely a legjobb illeszkedésű Inverz Gauss eloszlású görbékből kalkulált valós átlagos 
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tartózkodási idő, átlagos szivárgási sebesség és diszperziós tényező értékeket hasonlítottam 

össze a mért értékekkel. 

  

Inverz Gauss  mérés Hiba mértéke 

t (h) 
vx 
(m/h) 

D 
(m2/h) t (h) vx (m/h) D (m2/h) t (%) 

vx 
(%) D (%) 

2007.09.02 2,54 1,61 3,46 2,78 1,67 2,04 8,6 3,7 -69,9 
2007.10.07 5,71 3,02 4,98 2,05 3,07 7,48 -178,2 1,6 33,5 
2008.02.08 1,35 0,79 0,95 4,33 1,45 0,32 68,9 45,6 -197,1 
2008.05.29 1,53 0,91 3,10 3,61 1,74 1,54 57,8 47,8 -102,1 

 18. táblázat: A legjobb Inverz Gauss eloszlásból számított transzport paraméterek összehasonlítása a mért értékekkel 

 A táblázatból jól látható, hogy a legjobb illeszkedésű Inverz Gauss görbéből kalkulált 

transzport paraméterek jelentősen eltérnek a mért értékektől. A valós tartózkodási idő 

tekintetében -178,2 – 68,9%, a pórusbeli szivárgási sebesség tekintetében 3,7-47,8%, a 

diszperziós tényező tekintetében -69,9 – 197,1%-os eltérések adódtak. Ebből már 

egyértelműsíthető, hogy az 1 dimenziós konvektív-diszperzív modell nem alkalmas a hosszanti 

átfolyású gyökérzónás műtárgyak transzport folyamatainak megfelelő pontosságú leírására. Itt 

azonban fontos megemlíteni, hogy a mért eredmények sem teljes pontosságúak, mert azok nem 

100% visszatérülési rátájú görbékből lettek kalkulálva, illetve azokat a 2.5.5. fejezetben 

bemutatott numerikus és mérési hibák is terhelik. 

4.7. Tartózkodási idő számítása és abból levonható következtetések 
A 2.5.4., 2.5.5. és 2.6 fejezetekben ismertetettek alapján feltételezhető a gyökérzónás 

rendszerek tartózkodási idő értékeinek számítására a nemzetközi irodalomban publikált 

módszerek jelentős bizonytalanságokat tartalmaznak. Az előző fejezetekben kidolgozott 

eljárással ezek a bizonytalanságok a folyamatok fizikai jellemzőit megtartva minimálisra 

csökkenthetők, melyet a magas R2 illeszkedési értékek garatálnak. Így az 4.5. fejezetben 

ismertetett eljárással számíthatóvá váltak a vizsgált gyökérzónás rendszerek tartózkodási idő 

értékei. Az alábbiakban az ebből fakadó eredményeket ismertetem.  

4.7.1. Saját mérési eredmények értékelése 
A hódmezővásárhelyi kísérleti telep hosszanti átfolyású gyökérzónás műtárgyának pontos 

geometriai felméréséből ismert a töltettel kitöltött műtárgy térfogat, és a porozitást a vizsgálati 

időtartam alatt több ízben is megmértem (lásd 3.3.3. és 4.3. fejezetek). Így a műtárgy tényleges 

effektív tétfogata egyszerűen számítható. A vízhozam a nyomjelző anyag mérések során 

konstans volt és pontos értékét mértem. Ezekből minden egyes mérési alkalomra jellemző 

elméleti tartózkodási idő számítható. A számítás eredményeit az alábbi táblázat összegezi: 
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Térfogat 
(m3)

Porozitás 
(-)

Vízhozam 
(m3/h)

Elméleti átlagos 
tartózkodási idő 

(h)
S1 8,362 0,27 1,224 1,84
S2 8,362 0,23 1,296 1,48
S3 8,362 0,17 0,706 2,01
S4 8,362 0,17 0,598 2,38  

19. táblázat: Az elméleti átlagos tartózkodási idő számítási eredményei valós mért porozitás figyelembe vételével 

Itt fontos kiemelni, hogy a nemzetközi szakirodalommal ellentétben (Shierup et al. 1990, 

Breen és Chick 1995, King et al. 1997, Tanner és Sukias 1995) nem a töltetanyag tiszta, 

beépítés előtti porozitását, hanem a valós pillanatnyi effektív porozitást vettem figyelembe az 

elméleti átlagos tartózkodási idő számításánál.  

Ezt követően kétféleképpen számítottam a 2.5.4. fejezetben ismertetett módon a valós átlagos 

tartózkodási idő értékeket mind a négy mérési sorozatra. Az egyik esetben a mérési sorozat 

értékeiből közvetlenül, míg a másik esetben az illesztett Frechet eloszlásból. A kapott 

eredményeket az alábbi táblázat összegezi: 
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20. táblázat: A mérési eredmények és illesztett Frechet eloszlású válaszfüggvények 0. és 1. momentumai és az abból 
kalkulált valós átlagos tartózkodási idő értékek saját mérési eredmények alapján 

A táblázat eredményeiből az alábbi következtetések vonhatók le: 

 A 0. momentumok a függvény alatti területet jelentik. Mivel az illesztett Frechet eloszlás 

minden esetben a 100% visszatérüléshez tartozó területre lett illesztve, ezért az eltérések 
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a visszatérülés mértékének hibáját mutatják. Jól látható hogy az S/1 és S/2 mérések közel 

100%-os visszatérési rátájúak voltak, míg az S/3 és S/4 mérések esetében 28,3 és 20,1%-

os visszatérülési hiánnyal zajlott le a mérés. Így azokból közvetlenül már csak nagy 

hibával vonható Leé következtetés a tartózkodási időre vonatkozóan. 

 Az 1. momentumok a függvény alatti terület tartózkodási idő szerinti elsőrendű 

nyomatékát jelenti a függőleges tengelyre vonatkoztatva a C-t síknegyeden. Itt már erősen 

megjelennek a mérési hiányosságokból eredő hibák melynek kiküszöbölésére dolgoztam 

ki az ismertetett illesztési eljárást. Míg az S/1 és S/2 mérésnél csak 15,9% és 16,3% az 1. 

momentum eltérés mértéke, addig az S/3 és S/4 esetben 127,6% és 335,5%. Az eredmény 

jól mutatja, hogy a 20% körüli visszatérülési ráta hiánya milyen jelentős mértékű hibát 

okoz melynek oka a jól ismert „long tail” effektus, jelentős hatása az 1. momentum 

értékére.  

 A valós tartózkodási idő eltérések is folyamatosan nőnek S/1 mérési eredménytől az S/4 

mérési eredmény felé haladva. Az S/4 mérési eredmény esetén már 247,8% az eltérés 

mértéke. Ez jól igazolja, hogy a nem teljes körű nyomjelzőanyag mérési eredményekből 

történő közvetlen tartózkodási-idő számítás milyen jelentős hibát eredményez.  

 A táblázat utolsó oszlopában az elméleti átlagos és az illesztett folytonos függvényből 

kalkulált valós átlagos tartózkodási időt viszonyítottam egymáshoz. A táblázat jól 

mutatja, hogy az elméleti tartózkodási időnél minden esetben nagyobb a valós átlagos 

tartózkodási idő, amit az alábbiak okozhatnak (lásd 2.4, 2.6 és 2.5.2 fejezetek): 

 hidrodinamikai visszakeveredés, 

 adszorpció-deszorpció, 

 holtterek, 

 mikropórus rendszer okozta alacsonyabb diszperziójú és lassabb áramlású zónák, 

 mikropórus rendszer jelenléte a főárammal csak diffúziós kapcsolatban. 

Az alkalmazott nyomjelző anyag típusa miatt az adszorpciós-deszorpciós folyamatok 

elhanyagolhatók. A többi folyamat jelenléte a gyökérzónás rendszerekben lehetséges és reális.  

Az S/1-S/4 mérések időben egymást követően történtek ugyanazon a műtárgyon. 

Megfigyelhető az is hogy az elméleti tartózkodási idő és a valós tartózkodási idő aránya az idő 

előrehaladásával meredeken emelkedik. Ez azt jelzi, hogy a hidrodinamikai visszakeveredés 

vagy a holtér és/vagy mikropórus rendszer hatása egyre nagyobb mértékű. Mivel a 

hidrodinamikai visszakeveredésnek és a holttereknek elsősorban konstrukciós okai vannak, 
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melyek az időben jelentékenyen nem változnak, ezért ebből következtetni lehet arra, hogy a 

valós tartózkodási idő, jelentős növekedése a mikropórus rendszer egyre dominánsabb 

jelenlétével magyarázható. Ezt alapvetően az eltömődési folyamatok, és a biofilm aktivitás 

növekedése jól alátámasztja, melyet a porozitás időbeni alakulásával már illusztráltam (lásd 

4.3. fejezet). A kapott következtetés alaposabb vizsgálata céljából, a kalkulált valós 

tartózkodási idők értékeket az első mérés vízhozamára vonatkoztattam, hogy az értékek 

egymással összehasonlíthatók legyenek (minden mérési alkalomkor konstans vízhozammal 

terheltük a műtárgyat). A kapott eredményeket az alábbi táblázat és ábra szemlélteti: 

DÁTUM Relatívizált tartózkodási idő (h) 
2007.09.02 2,33 
2007.10.07 1,80 
2008.02.08 3,92 
2008.05.29 6,04 

21. táblázat: Azonos vízhozamra relativizált valós átlagos tartózkodási idő értékek 

 

26. ábra: A relativizált valós átlagos tartózkodási idő alakulás az idő függvényében 

Az így kapott eredmények az eddigi következtetéseket tovább „finomítják”, hiszen jól látható 

hogy a kezdeti szakaszban a tartózkodási idő visszaesik, majd utána meredek emelkedésnek 

indul. A visszaesést a kezdeti időszakra jellemző gyors eltömődési folyamatokból eredő 

effektív porozitás csökkenés okozza, melynek révén a tartózkodási idő elkezd visszaesni (a 

drasztikus pórustérfogat csökkenésen keresztül). Azonban rövid idő után (ennél a műtárgynál 

ez az idő kb. 1 hónap) az eltömődési folyamatok a gyökérzet és a biofilmrendszer fejlődéséből 

következően a mikropórus rendszer fejlődéséből eredő tartózkodási idő növekedés válik 

dominánssá. Ennek oka, hogy a kisebb szivárgási sebességű zónák aránya megnő a 
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rendszerben, a nagysebességű szivárgási zónák csökkenésével egyidejűleg, ami a valós átlagos 

tartózkodási idő növekedését okozza. A diagramon látható folyamat feltételezhetően a 

hidraulikai rövidzárlatok megjelenésekor törik meg, hiszen azok az effektív tartózkodási időt 

csökkentik és átrendezik a transzport folyamatok jellemzőit is. Ezt azonban 

Hódmezővásárhelyen nem vizsgáltam, mert a műtárgy még nincs olyan hidraulikai állapotban.  

4.7.2. Tartózkodási idő elemzése a nemzetközi szakirodalmi mérések alapján 
Mivel az előző alfejezetben bemutatott eredményeket egyetlen műtárgy vizsgálati eredményei 

alapján kaptam, ezért az előzőekben már felhasznált nemzetközi szakirodalmi mérési 

eredményeket (N/1, N/3, N/5 mérési sorozatok) is elemzem az eddig bemutatott módszerekkel. 

Az elvégzett számításaim annyiban térnek el, hogy a forrást jelentő publikációkban (King et 

al. 1997, Tanner és Sukias 1995) a tiszta töltet porozitás becsült értékével kalkuláltak mely 

már önmagában jelentős hibát tartalmaz a számítások során. Mivel a vizsgált műtárgyakban 

hasonló kavicstöltet és növényzet volt, ezért a saját mérési eredményeim porozitás értékeinek 

figyelembe vételével a számításokat reális porozitás” értékekkel is kiszámítottam. A kapott 

eredményeket az alábbi táblázat összegezi: 
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22. táblázat: A mérési eredmények és illesztett Frechet eloszlású válaszfüggvények 0. és 1. momentumai és az abból 
kalkulált valós átlagos tartózkodási idő értékek nemzetközi publikációk eredményeinek felülvizsgálatával 

Az eredményekből itt is a saját mérésekből kapott eredményekkel azonos következtetések 

vonhatók le, azonban új eredmény is értelmezhető belőlük. A valós átlagos tartózkodási idő itt 

is minden esetben nagyobbra adódott, mint az elméleti tartózkodási idő (akár a reális, akár a 

publikált porozitás értéket tekintjük viszonyítási alapnak). Az is jól látható hogy a valós és 
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elméleti átlagos tartózkodási idő aránya akár a 5,83-as értéket is elérheti, ami a mikropórus 

rendszer nagyon domináns jelenlétére utal. A N/1 és N/3 mérések két teljesen azonosan 

kialakított műtárgyban készültek, azonos hidraulikai terhelés mellett. A két műtárgy közötti 

eltérés csak abban volt, hogy az egyik (N/1) nagy LA-terhelésű míg a másik kis LA-terhelésű 

(N/3) volt. Jól látható, hogy a valós tartózkodási idő érték arány a nagy LA-terhelésű telep 

esetében több mint négyszerese volt a másiknak, annak ellenére, hogy a két műtárgy kora és 

terhelési ideje is azonos. Ebből arra lehet következtetni, hogy a mikropórus rendszer 

kialakulásában az eltömődési folyamatoknak és a biofilm rendszernek nagyobb szerepe van, 

mint a töltetben lévő gyökérzetnek. A másik következtetés pedig az, hogy az eltömődési 

folyamatok mértékének számszerűsítésében ennek az arányszámnak fontos szerepe van. Ennek 

igazolása azonban további kutatásokat igényel.  

4.7.3. Részösszefoglaló, a kapott eredmények jelentősége 
Meghatároztam egy olyan új módszert, mellyel a tartózkodási idő pontosabban számítható, mint 

azt eddig a szakirodalomban publikálók tették. A módszerből levont tézisszerű eredmények 

nem csak önmagukban értékesek, hanem azok további kutatási irányok felé nyitják meg az utat, 

bizonyos értelemben áttörést jelenthetnek e területen. Más értelemben viszont arra világítanak 

rá, hogy rossz irányba tartottak az ezzel a témával foglalkozó modellezési fejlesztések, hiszen 

azok konvektív-diszperzív transzport modellt, vagy sorba kapcsolt kevert reaktor modellt 

alkalmaztak, és bizonyítottam, hogy ezek nem elég pontosak a hosszanti átfolyású kavicstöltetű 

gyökérzónás műtárgyak transzport folyamatainak megfelelő pontosságú leírására. A kapott 

eredmények jelentősége ezen túlmenően is többrétű. Az egyik jelentősége az, hogy a 

nemzetközi szakirodalomban eddig kalkulált tartózkodási idő értékeket nagy hiba terhelte. 

Általában a tartózkodási időket jóval kisebbre becsülték, mint amennyi az valójában. Ez kihat 

a hidrodinamikai és a lebontási modellekre egyaránt. Az eredmények másik jelentősége az, 

hogy igazoltam, hogy ennél a műtárgytípusnál a mikropórus rendszer okozta áramlás torzító 

hatásoknak, a holttereknek és visszakeveredésnek nagy szerepe van, miközben ezt eddig az 

összes szerző elhanyagolta. Ez a tény újfajta transzport modellezési eljárás kifejlesztését 

igényli. A kapott eredmények utat nyithatnak továbbá az eddig megoldatlan eltömődési 

folyamatok mértékének számszerűsítése felé is, melynek első lépéseként igazoltam, hogy a 

lebegőanyagok kiszűrődésének és a biofilm rendszernek nagyobb a szerepe ebben a 

folyamatban, mint a gyökérzetnek.  
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4.8. 1 dimenziós konvektív-diszperzív-diffuzív transzport modell és 1 
dimenziós osztott diszperzív modell alkalmazása hosszanti 
átfolyású gyökérzónás műtárgyakra 

Az eddigi nyomjelzőanyag vizsgálati eredmények és azok elemzései két fő irányba mutatnak. 

Egyrészt létrehoztam egy olyan eljárást, mellyel a mérési hibák jelentős mértékben 

mérsékelhetők és olyan folytonos függvény állítható elő általa, mely az anyagmegmaradás 

törvényének fennállását teszi lehetővé az egyenletekben. Az így kidolgozott Frechnet-

eloszlásra alapuló eljárás hátránya azonban az, hogy annak illesztési paramétereiből a 

diszperzió illetve diffúzió mértékére vonatkozóan nem vonhatók le számszerű következtetés. 

Ezért az alábbiakban olyan eljárás kidolgozását mutatom be, mely a Frechnet-eloszlással 

elérttel legalább azonos pontosság mellett illeszthető, azonban a belső elkeveredési folyamatok 

számszerűsítésére is alkalmas. Mivel a kiértékelendő mérésekhez konzervatív nyomjelző anyag 

került alkalmazásra minden esetben, ezért a szorpciós és lebontási tagok az egyenletekből 

kiejthetők. Így a főbb vizsgálandó folyamatok: a konvekció, diszperzió és diffúzió, illetve a 

holtterek hatása.  

Az előző fejezetben láthattuk, hogy a gyökérzónás rendszerek esetében a holtterek, a 

visszakeveredés, a mikropórus rendszer és a biofilm okozta áramlástorzító hatás jelentős 

kihatással vannak a tartózkodási időre és a műtárgyban zajló transzport folyamatokra. Azt is 

láttuk, hogy a mikropórus rendszer fejlődése (eltömődés, biofilm aktivitás) a műtárgy korának 

növekedésével egyre dominánsabb hatású. Ezért egy olyan modell felállítását tűztem ki célul 

mely az 1 dimenziós konvektív-diszperzív transzport modellt úgy egészíti ki, hogy figyelembe 

veszi ezeket a hatásokat.  Az eddigi módszertanhoz hűen, ezt az eljárást is a matematikai 

statisztika segítségével dolgoztam ki. Az elkészített eljárás illesztési eredményeiből további 

érdekes következtetések vonhatók le.  

4.8.1. A kovektív-diszperzív-diffuzív folyamatot szimuláló illesztési eljárás 
eredményei  

Az alábbiakban vizsgált modell azt feltételezi, hogy a hagyományos 1D-s konvektív-diszperzív 

transzport modell nem megfelelő pontosságú illeszkedését az okozza, hogy a rendszerben lévő 

holtterek és az ott domináns diffúziós folyamatok dominánsak a lezajló transzport folyamatok 

egészét tekintve. Ezért kifejlesztettem egy olyan modell, mely a konvekció és a diszperzió 

mellett a holtterekbe kerülő nyomjelző anyag kimosódását a diffúzió által végzi. Az 

alábbiakban ez a modell kerül bemutatásra és látni fogjuk hogy a diffúziós folyamatok 

kizárhatók azok elhanyagolható mértéke miatt. 
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A 3.5.1. fejezetben igazoltam, hogy a konvektív-diszperzív transzport modell analitikus 

megoldása Inverz Gauss eloszlású. Mivel a diszperzió és a diffúzió transzport mechanizmus 

szempontjából a C-x síknegyedben egyaránt Gauss eloszlással írhatók le (Fischer 1979), ezért 

egyszerűen belátható, hogy a mikropórusok okozta diffúziós folyamatok a C-t síknegyeden 

szintén Inverz Gauss eloszlásúak. Ebből következően az alapfeltevésem az, hogy két Inverz 

Gauss eloszlás bizonyos arányú összegeként előállítható egy olyan függvény mely a hosszanti 

átfolyású gyökérzónás műtárgyak transzport mérési eredményeit a Frechet eloszlással azonos 

módon vagy annál is jobban közelíti. Amennyiben ez teljesül, akkor ez a módszer azért 

kedvezőbb, mint a Frechet eloszlással való közelítés, mert ebben az esetben az illesztéshez 

konkrét fizikai paraméterek rendelhetők.  

A továbbiakban Inverz Gauss1-nek a konvektív-diszperzív transzportot leíró sűrűség 

függvényt, míg Inverz Gauss2-nek a diffúzív folyamatokat leíró sűrűség függvényt fogom 

nevezni. A Frechet eloszlás azonban továbbra sem elvetendő két okból: 

 A Frechet eloszlás gyors és egyszerű illesztési módszert biztosít, így a 

nyomjelzőanyag mérési eredmények könnyen válthatók át folytonos függvénnyé. 

 A Frechet eloszlás illesztési paramétereit felhasználtam a két Inverz Gauss eloszlással 

való illesztéshez. 

A 3.5.5. fejezetben bemutatott konvektív-diszperzív-diffuzív illesztési eljárással a 4.5. 

fejezetben vizsgált mérési sorozatokra illesztettem a modell által előállított függvényt. Az 

illesztési eredményekből az alábbi következtetéseket vontam le: Minden mérési sorozatra 

illesztett Frechet eloszlást a két Inverz Gauss eloszlás összegével 0,99-nél nagyobb R2-el 

közelítettem. Így leszögezhető, hogy az előírt peremfeltételekkel a Frechet eloszlás két Inverz 

Gauss eloszlás összegéből kiváló közelítéssel elő lehet állítani. Ez azért fontos eredmény, mert 

ez igazolja a Frechet-eloszlás jogos alkalmazását, illetve azt is, hogy a két Inverz Gauss 

eloszlással közelítő modellek jó eséllyel adnak kedvező illeszkedést. Sajnos a modell abból a 

szempontból nem vezetett megfelelő eredményre, hogy csak három esetben kaptam Frechet 

eloszlásnál megfelelőbb illeszkedést, ami azt jelenti, hogy a modell nem alkalmas a vizsgált 

folyamatok eddigieknél precízebb leírására. Azonban a három jó illesztésű görbéből a (48) 

egyenlet alapján kalkulált Dx együtthatók számítása kimutatta, hogy diffúziós folyamatokkal 

feltételezett 2. Inverz Gauss görbéből kalkulált Dx értékek több nagyságrenddel nagyobbak, 

mint a 14. mellékletben bemutatott Li-ionra jellemző diffúziós együttható értékek. További 
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célirányos vizsgálattal azt is észrevettem, hogy a 2. Inverz Gauss görbére jellemző Dx értéke 

szivárgási sebesség függő, mely egyértelműen igazolja azt, hogy a mikropórus rendszerben is 

a diszperzió a domináns. Így igazolást nyert hogy a diffúziós folyamatok elhanyagolhatóak.   A 

3.5.5. fejezetben rögzített peremfeltételeket módosítani kellett, melyből a 3.5.6. fejezetben 

ismertetett osztott konvektív-diszperzív modell született. Ennek illesztési eredményeit és 

azokból levonható következtetéseket az alábbi fejezet ismerteti. 

4.8.2. Az 1 dimenziós osztott konvektív-diszperzív modell illesztési eredményei  
Az előző fejezetben bemutatott elemzés eredményeinek alapján leszögezhető, hogy a hosszanti 

átfolyású gyökérzónás műtárgyakban az 1 dimenziós konvektív-diszperzív-diffúzív modell 

nem alkalmas a folyamatok megfelelő pontosságú leírására, és a mikropórus rendszerben is a 

diszperzió a mértékadó folyamat. Így a konzervatív nyomjelző anyag transzport folyamatinak 

tekintetében kizárólag a konvekció és a diszperzió a domináns még a mikropórusos rendszerben 

is. Ennek következtében egy olyan modellt alakítottam ki, mely a nagy sebességű főáram 

részére állít elő egy Inverz Gauss alakú diszperziós görbét (továbbiakban 1. Inverz Gauss 

függvény), és a kissebességű mikropórus rendszeren átáramló mellékáram részére is egy attól 

független Inverz Gauss diszperziós görbét (továbbiakban 2. Inverz Gauss függvény) állít elő. 

Az erre írt egyedi szoftver részletes ismertetését lásd a 3.5.6. fejezetben.  

A bemutatott osztott konvektív-diszperzív modellt illesztettem a saját mérési eredményekre 

(S/1, S/2, S/3, S/4) és a nemzetközi mérési eredményekre (N/1, N/3, N/5) egyaránt. Az összes 

illesztés jobban közelített a mérési eredményeket még a nagyon jól illeszkedő Frechet 

eloszlásnál is. A későbbi elemzéseim szempontjából lényeges kérdés azt is szemléltetni, hogy 

az egy Inverz Gauss görbével való illesztésnél is jóval kedvezőbb illesztési eredményeket 

kaptam. Az alábbi táblázat a háromféle illesztési eljárás R2 értékeit mutatja be: 

  Frechet Inverz 
Gauss 

1 dimenziós osztott konv.-diszp. 
modell 

N1 0,981 0,988 0,992 
N3 0,992 0,981 0,995 
N5 0,952 0,925 0,978 
S1 0,997 0,998 0,999 
S2 0,998 0,976 0,999 
S3 0,998 0,975 0,999 
S4 0,989 0,975 0,999 

Átlag 0,987 0,977 0,994 
23. táblázat: A Frechet eloszlás, az Inverz Gauss eloszlás és az 1 dimenziós osztott konvektív-diszperzív transzport modell 

illeszkedési jellemtői 
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A táblázatból jól látható, hogy a kifejlesztett modell minden esetben 99% feletti pontossággal 

illeszkedik a mért pontokhoz, és a nagyon jól Illeszkedő Frechet eloszlást is felülmúlja. 4 mérési 

sorozat esetében (S/1-S/4) tökéletes 99,9% feletti illeszkedést értem el. A 16. mellékletben 

bemutatom az egyes modellillesztési eredményeket, melynek ábráiból jól látszik, hogy a 

készített modell szinte tökéletesen illeszkedik. Az első Inverz Gauss görbe (kék pontvonal) jól 

mutatja a nagysebességű szivárgással haladó főáram okozta konvektív-diszperzív transzportot. 

A második Inverz Gauss görbe pedig a mikropórusokban lelassult víz konvektív-diszperzív 

transzportját mutatja, de ebben a görbében jelenhetnek meg a holtterek illetve a visszakeveredés 

hatásai is, amennyiben azok mértékadók az áramlási folyamat során.  Az alábbi táblázat a 

bemeneti adatokat és az illesztési eredményeket összegezi: 

Függvény 
alatti terület 

(h*mg/l)
L (m)

b1=L/vx 
(óra)

s a1 b1 c1 a2 b2 c2 R2

N/1 124,14 9,2 37,62 0,5700 59,4228 32,5416 6,0800 96,5240 151,2383 22,1013 0,992
N/3 132,822 9,2 58,06 0,8000 248,3211 46,3831 11,3067 555,6074 65,9760 45,8453 0,995
N/5 50,461 6,9 57,24 0,6600 99,6374 6,0586 0,0133 5,3160 29,4309 7,2240 0,978
S/1 6,669 4,65 1,33 0,7900 7,4991 2,0040 0,0000 4,6589 3,8400 2,1513 0,999
S/2 6,305 4,65 1,07 0,6500 4,9710 0,8353 0,3410 3,4541 2,3679 0,8680 0,999
S/3 11,582 4,65 1,46 0,6000 29,8841 3,7480 0,5248 24,3200 6,4370 2,0949 0,999
S/4 13,674 4,65 1,72 0,5500 13,2493 2,2119 0,4328 6,3378 13,8799 2,2258 0,999

Mérési eredmények 
Mérési 
sorozat 

jele

2 db Inverz Gauss eloszlás paraméterei

 

24. táblázat: Az 1 dimenziós osztott konvektív-diszperzív transzport modell bemeneti adatai és illesztési eredményei 

Ha megnézzük a fentebbi táblázat s értékeit, értékes következtetés vonható le belőle. Az N/1 és 

N/3 műtárgyak azonos kialakításúak és azonos hidraulikai terhelésűek, azonban az N/1 mérés 

műtárgyát nagy LA-tartalmú szennyvízzel, míg a másikat alacsony LA-tartalmú szennyvízzel 

táplálták. Az s arány a nagy LA-terhelésű műtárgynál az alacsonyabb, ami a nagyobb arányú 

mikropórus jelenlétét tükrözi. Amennyiben az S/1-S/4 mérési sorozat s értékeit nézzük, jól 

látható hogy a műtárgy korának előrehaladásával a mikropórus rendszerben részvevő anyag 

aránya 21%-ról 45%-ra nőtt, mely az előző következtetéssel teljesen összhangban van. 

A (48), (49) és (50) egyenletek segítségével az első és a második Inverz Gauss görbére is 

kiszámoltam a jellemző sebesség (vx), diszperziós tényező (D) és relatív visszatartási ráta 

értékeket. Ezt követően számítottam a visszatartási ráta és a sebesség súlyozott átlagát is a görbe 

alatti területek aránya szerint súlyozva. Az eredményeket az alábbi táblázat összegezi. A 

táblázat második oszlopában található sebesség érték a Q/ *A összefüggés alapján 

hagyományos módon számított szivárgási sebesség.  
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vx1 

(m/h)
D1 

(m2/nap)
Diszperziós 

szám (-)
R1 (-)

vx2 

(m/h)
D2 

(m2/nap)
Diszperziós 

szám (-)
R2 (-)

N/1 0,24 0,24 17,1 0,317 1,187 0,05 10,5 0,195 1,146 0,16 1,17
N/3 0,16 0,16 4,1 0,117 1,244 0,08 1,8 0,052 1,695 0,14 1,33
N/5 0,12 1,14 5,7 0,288 1,002 0,19 107,5 5,389 1,245 0,81 1,08
S/1 3,49 2,32 34,6 0,089 1,000 0,78 55,7 0,143 1,560 2,00 1,12
S/2 4,33 3,95 52,2 0,108 1,408 1,44 75,1 0,155 1,367 3,07 1,39
S/3 3,18 1,09 8,7 0,025 1,140 0,55 10,7 0,030 1,325 0,87 1,21
S/4 2,70 1,76 19,6 0,065 1,196 0,29 40,9 0,136 1,160 1,10 1,18

Súlyozott 
vx (m/h)

átlag vx 

(m/h)

Mérési 
sorozat 

jele

Súlyozott 
R (-)

1. Inverz Gauss görbe 2. Inverz Gauss görbe

 

25. táblázat: Az 1 dimenziós osztott konvektív-diszperzív transzport modell alapján számított transzport folyamat 
jellemzők 

Az N/5 mérési sorozat eredményeinél az alsó görbéből kalkulált sebesség kiugróan nagy értéket 

ad az átlagos szivárgási sebességhez képest, ami jelentős hidraulikai rövidzárlat jelenlétére utal. 

Mivel modellem a jelentős mértékű hidraulikai rövidzárlatok leírására nem alkalmas, ezért az 

N/5 mérési sorozat eredményeit csak hozzávetőlegesen fogadom el. Annál a műtárgynál a jó 

illeszkedés ellenére további modellpontosítás szükséges.  

Az N/1 és N/3 mérésekre illesztett modell eredményeknél a lassabb áramlási zónákban a 

diszperzió értéke is alacsonyabb, ami azt mutatja, hogy ezeknél a műtárgyaknál a 

visszakeveredés nem jellemző. Az S/1-S/4 mérési sorozat mindegyikénél az alacsonyabb 

szivárgási sebességű zónákban nagyobb diszperziós tényező adódik, mely abban az esetben 

nem lenne lehetséges, ha csak a konvekció és diszperzió lenne a folyamat meghajtó ereje. Ebből 

arra lehet következtetni, hogy a műtárgyban bizonyos mértékű visszakeveredés is van. A 

visszakeveredést két dolog okozza: 

 Az osztórdént aműt kivitelező – a tervvel ellenétben – a műtárgy fenekén a rézsű 

talpvonalánál kb. 0,8 m-el beljebb helyezte el. Így az osztódrén mögötti zónába vissza 

tud keveredni a szennyvíz.  

 A műtárgyba ültetett sás gyökérzete szinte tökéletes gömb alakú szigeteket alkot a 

töltetben, melyek mögötti zónák hajlamosak a holtteresedésre, így a 

visszakeveredéshez megfelelő zónákat biztosít. (Lásd az alábbi képet, továbbá a 6. 

Mellékletben 17. képet és a 18 képet) 
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1. kép: A sás szigetszerű zónákat okozó gyökérzete (fotó: Kalocsai Edit 2008.05.23.) 

Az eredményekből az is látható, hogy a súlyozott átlaggal kalkulált szivárgási sebesség 

alacsonyabb az átlagos szivárgási sebességnél, ami a 4.6. fejezetben igazolt eredményeket 

szintén alátámasztja, miszerint a tényleges tartózkodási idő nagyobb ezekben a műtárgyakban, 

mint az elméleti átlagos tartózkodási idő. A súlyozott visszatartási ráta (R) 1,08 – 1,39 között 

adódott, ami a holtterek mértékére utal.  

4.8.3. Szivárgási sebesség, diszperziós tényező és késleltetési tényező számítása az 
osztott konvektív-diszperzív modell alapján és összehasonlítása a 
„hagyományos” eljárással 

Jól látható, hogy az elkészített 1 dimenziós osztott konvektív-diszperzív modell alkalmas a 

rendszerben lezajló transzportfolyamatok leírására, és a modell eredményekből értékes 

áramlási és transzport paraméterek nyerhetők. Az új modell jelentősége abban rejlik, hogy a 

nemzetközi szakirodalomban (lásd 2.6. fejezet) eddig a hosszanti átfolyású gyökérzónás 

műtárgyak transzport folyamatainak modellezésére konvektív-diszperzív transzport modellt, 

vagy sorba kapcsolt kevert reaktor modellt alkalmaztak. Ezeknek a nem megfelelő pontosságát 

előzőekben már igazoltam (lásd 4.4.-4.6. fejezetek).  Az alábbiakban a kapott eredményeket 

hasonlítom össze a hagyományos konvektív-diszperzív modell eredményeivel. 
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Mérési 
sorozat 

jele
v (m/h)

vx1 
(m/h)

Eltérés 
(%)

D 
(m2/nap)

D1 
(m2/nap)

Eltérés 
(%)

Diszperziós szám 
(-)

N1 0,11 0,24 54 20,8 17,1 -22 0,854
N3 0,14 0,16 15 7,3 4,1 -79 0,244
N5 0,95 1,14 17 23,4 5,7 -308 0,149
S1 1,61 2,32 30 83,0 34,6 -140 0,461
S2 3,02 3,95 24 119,4 52,2 -129 0,355
S3 0,79 1,09 27 22,9 8,7 -164 0,260
S4 0,91 1,76 48 74,5 19,6 -280 0,732  

26. táblázat: A hagyományos 1 dimenziós konvektív-diszperzív modellből nyerhető eredmények 

A hagyományos 1 dimenziós konvektív-diszperzív modell, illesztési pontatlansága a 10.3.1. 

Mellékletben tekinthető meg minden mérési sorozatra. Az összes mérési sorozat eredményeit 

összehasonlítva az osztott konvektív-diszperzív modellel a főáramra kalkulált eredményekkel 

látható, hogy a hagyományos eljárás minden esetben jóval nagyobb diszperziós tényezőt és 

alacsonyabb effektív szivárgási sebességet ad. Az eltérés mértéke szivárgási sebesség esetében 

15-54%, míg a diszperziós tényező esetében 22-308% közötti. 

4.8.4. Részösszefoglaló, a kapott eredmények jelentősége 
Az 4.8. fejezetben bemutattam egy olyan 1 dimenziós osztott konvektív-diszperzív transzport 

modellt, mely alkalmas hosszanti átfolyású gyökérzónás műtárgyak transzport folyamatainak 

modellezésére. Az illesztési módszer kidolgozásánál azt feltételezte, hogy a mért 

válaszfüggvény gyorsan felfutó szakaszában csak a főáramnak van jelentékeny szerepe. Az 

előállított modell tulajdonképpen egy olyan osztott konvektív-diszperzív modell, mely az 

áramlási folyamatot két egymástól független konvektív-diszperzív görbe összegéből állítja elő 

úgy, hogy közben rögzíti a főáramban és a mellékáramban résztvevő folyamatok arányát. Az 

illesztéshez használt első Inverz Gauss eloszlású görbe a nagysebességű főáramot szimulálja, 

míg a második Inverz Gauss eloszlású görbe a mikropórus rendszer lassabb áramlású zónáiban 

létrejövő transzportfolyamatokat, de ebben a görbében jelenik meg a holtterek és a 

visszakeveredés hatása is. Az új modell jelentősége abban rejlik, hogy a nemzetközi 

szakirodalomban (lásd 2.6. fejezet) eddig a hosszanti átfolyású gyökérzónás műtárgyak 

transzport folyamatainak modellezésére konvektív-diszperzív transzport modellt, vagy sorba 

kapcsolt kevert reaktor modellt alkalmaztak. Az új modell nagyobb pontossággal képes a 

transzport folyamatok jellemző paramétereinek számítására. Az eredményekkel azt is 

kimutattam, hogy a hagyományos 1 dimenziós konvektív-diszperzív modellből kalkulálható 

eredmények jóval nagyobb diszperzió és kismértékben alacsonyabb átlagos szivárgási 
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sebességet adnak. Az új 1 dimenziós osztott konvektív-diszperzív transzport modell nemzetközi 

szinten is az eddigieknél pontosabb modellezést tesz lehetővé. 

5. Eredmények tézisszerű összefoglalása  

1.tézis: A wetland modell első ízben történő hazai adaptációjának eredményei 

A magyarországi gyökérzónás telepek üzemi adataiból meghatároztam a wetland modell hazai 

éghajlatra és kommunális szennyvízminőségre jellemző lebontási tényezőit (K) szervesanyagra 

(BOI5, KOICr) vonatkozóan. A hazai függőleges átfolyású telepek BOI5-re és KOICr-re 

vonatkoztatott K tényező értéke 0.1 m/d értékre adódott. Az eredmény igazolja hogy a hazai 

függőleges átfolyású gyökérzónás telepek átlagos szerves anyag lebontási képessége 

megegyezik a nyugat európai telepek teljesítményével. 

Publikációk:  Dittrich E. (2008b), Dittrich E. (2009), Dittrich E. (2012) 

2.tézis: A wetland.modell továbbfejlesztése semi-stochasztikus modellé 

Létrehoztam egy olyan statisztikai módszert, mely jelentősen mérsékli a wetland modell 

hátrányait. A kidolgozott eljárás a wetland modell továbbfejlesztésének tekinthető. A módszer 

kiinduló gondolata az, hogy a wetland modell tervezési értékeit rögzítő befolyó koncentráció – 

elfolyó koncentráció síknegyeden értelmezett lineáris regressziós egyenes és a tényleges mérési 

értékpárok közötti relatív eltéréseket valószínűségi paraméterként definiálja. A modell az 

elfolyó víz adott koncentrációra vonatkozó határérték túllépési valószínűségét adja adott 

mezőfelület mellett. A modell képes figyelembe venni a szennyvíz töménységet is, mint 

valószínűségi változót. A módszer kialakításából eredően a beviteli adathalmaz növekedésével 

egyre nagyobb biztonságra törekszik. A módszer további előnye, hogy bármely más klimatikus 

környezetben alkalmazható, amennyiben ott már megfelelő számú üzemi tapasztalat áll 

rendelkezésre.  

 Publikáció: Dittrich E. (2015c) 

3.tézis: Frechet-eloszlás bevezetése és egyedi szoftver fejlesztése a hosszanti átfolyású 

növényzettel benőtt kavicstöltetű gyökérzónás műtárgyak konzervatív nyomjelző anyag 

mérési hibáinak jelentős mérséklésére 

MAPLE környezetben kidolgoztam egy olyan matematikai eljárást, mely alkalmas konzervatív 

nyomjelző anyag transzport vizsgálatok mérési hibáinak jelentős mérséklésére és a folyamatot 

leíró függvény momentumainak nagy pontosságú számítására. Az eljárás  a konzervatív 
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nyomjelző anyag  mérési eredményekre olyan folytonos függvényt illeszt, mely a fizikai 

folyamatok szabta peremfeltételeket, kötöttségeket figyelembe veszi. Ezáltal a diszkrét 

mérésekből 100%-os anyag visszatérülést biztosító folytonos görbék nyerhetők, melyek 

alkalmasak pontosabb transzportfolyamat elemzésre. A szoftverrel bizonyítást nyert hogy a 

hosszanti átfolyású kavicstöltetű növényzettel telepített műtárgyak transzport folyamatai a 

legnagyobb pontossággal Frechet-eloszlással közelíthetők. Ezzel matematikai úton közvetve az 

alábbiak is bizonyítást nyertek: 

 A nemzetközi szakirodalomban jól ismert sorba kapcsolt kevert reaktor modell Gamma 

eloszlású, ezért ez a modell-típus kavicstöltetű hosszanti átfolyású gyökérzónás 

műtárgyak transzport folyamatainak modellezésére csak jelentős hibákkal terhelt 

eredményeket hozhat. 

 Az 1 dimenziós konvektív-diszpezív transzport egyenlet rögzített helyen koncentráció-

idő síknegyeden vett analitikus megoldása bemeneti koncentráció impulzus esetén Fick-

féle vagy más néven kétparaméteres Inverz Gauss eloszlású, mely pontatlanul illeszkedik 

a vizsgált mérési eredményekre. Az áramlástani mérésekkel ellenőrzött 1 dimenziós 

konvektív-diszperzív modellillesztések igazolták, hogy az Inverz Gauss eloszlás 

illesztéséből következtetett modell paraméterek jelentős hibával terheltek.  

 

Publikáció: Dittrich E. – Klincsik M. (2015a) 

4.tézis: Osztott konvektív-diszperzív modell fejlesztése növényzettel benőtt kavicstöltetű 

hosszanti-átfolyású gyökérzónás műtárgyak konzervatív anya transzport folyamatainak 

modellezésére 

Létrehoztam egy olyan 1 dimenziós osztott konvektív-diszperzív transzport modellt, mely 

alkalmas hosszanti átfolyású gyökérzónás műtárgyak transzport folyamatainak eddig 

publikáltaknál pontosabb modellezésére. A konvektív-diszperzív modell eredményeihez képest 

az ez a modell szivárgási sebesség tekintetében 24 -54%-al, míg a diszperziós tényező 

tekintetében 22- 308%-al adott eltérő – a valóságot jobban közelítő – eredményt. 

Következtetéseimből a függvényillesztési vizsgálataim eredményeire alapozva azt 

feltételeztem, hogy a mért válaszfüggvény gyorsan felfutó szakaszában csak a főáramnak van 

jelentékeny szerepe. Az előállított modell tulajdonképpen egy olyan osztott konvektív-

diszperzív modell, mely az áramlási folyamatot két egymástól független konvektív-diszperzív 

Inverz Gauss görbe összegéből állítja elő úgy, hogy közben rögzíti a főáramban és a 
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mellékáramban résztvevő folyamatok arányát és a két folyamat egymással párhuzamos 

lefutását feltételezi. A módszer fejlesztése során igazolást nyert, hogy a hagyományos sorba 

kapcsolt kevert reaktor modell és konvektív-diszperzív transzport modell pontatlanabbul képes 

leírni a hosszanti átfolyású kavicstöltetű, növényzettel telepített gyökérzónás műtárgyakban 

lezajló folyamatokat. 

Publikációk: Dittrich E. – Klincsik M. (2015b), Dittrich, E. (2006) 

5.tézis:  A hosszanti átfolyású növényzettel benőtt kavicstöltetű gyökérzónás műtárgyak 

tartózkodási idő értékének eddigieknél pontosabb meghatározása 

A nemzetközi szakirodalomban közölt eredményekkel ellentétben igazolást nyert, hogy 

amennyiben a kavicstöltetű hosszanti átfolyású műtárgyakban jelentős mennyiségű hidraulikai 

rövidzárlat nincs jelen akkor 0. és 1. rendű momentumok segítségével kalkulált tartózkodási 

idő értékek általában nagyobbak, mint az elméleti átlagos tartózkodási idő. Igazoltam, hogy az 

elméleti tartózkodási idő és a valós tartózkodási idő aránya – a kezdeti rövid idejű visszaesést 

követően - a műtárgy korának előre haladtával drasztikusan emelkedik mely alapján bizonyítást 

nyert, hogy a valós tartózkodási idő, jelentős növekedése az eltömődési folyamatok, gyökérzet 

és biofilm rendszer fejlődéséből eredő mikropórus rendszer egyre dominánsabb jelenlétével 

magyarázható.  

Publikációk: Dittrich E. – Klincsik M. (2015a), Dittrich E. – Klincsik M. (2015b) 
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1. MELLÉKLET: WETLAND MODELL K LEBONTÁSI KONSTANS ÉRTÉKEI 
ÉS REGRESSZIÓS EGYENLETEI BOI5-RE és KOICr-ra VONATKOZÓAN 
(SZAKIRODALMI ÖSSZEGZÉS) 
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n.a 
(BOI5) 

n.a. Co=0,33Ci+1,
4 

0,69 100 vegy
es 

1 57 1 36 1,9 11,4 Nagy-
Britannia 

Kadlec 
et al. 
(2000) 

0,068 
(BOI5) 

0 n.a. n.a. 70 II. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Dánia Kadlec 
et al. 
(2000) 

0,16 
(BOI5) 

3 n.a. n.a. 70 II. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Dánia Kadlec 
et al. 
(2000) 

n.a.  
(BOI5) 

n.a. Co=0,11Ci+1,
87 

0,86 73 II. 1 330 1 50 0,8 22 Németors
zág 

Kadlec 
et al. 
(2000) 

0,133 
(BOI5) 

n.a. Co=0,099Ci+
3,24 

0,57 39 n.a. 5,8 328 1,3 51 0,6 14,2 Csehorszá
g 

Kadlec 
et al. 
(2000) 

0,17 
(BOI5) 

0 n.a. n.a. 40 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. USA Kadlec 
et al. 
(2000) 

0,09 
(BOI5) 

3,5+0,
053Ci 

Co=0,11Ci+1
,87 

0,86 73 II. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Mitch 
and 
Gosseli
nk 
(2002) 

n.a.  
(BOI5) 

0 Co=0,1Ci+3,
59 

0,56 44 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Csehorszá
g 

JVyma
zal J. 
(1999) 

0,04-0,1 
(KOICr) 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Ausztria Laber 
et al. 
(1999) 

Megjegyzés: n.a.: nincs adat 
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2. MELLÉKLET: WETLAND MODELL K LEBONTÁSI KONSTANS ÉRTÉKEI 
ÉS REGRESSZIÓS EGYENLETEI LA-RA VONATKOZÓAN (SZAKIRODALMI 
ÖSSZEGZÉS) 
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n.a. n.a. Co=0,72Ci
0,706 0,74 n.a. vegye

s 
8 595 2 58 n.a. n.a. Nagy-

Britannia 
Kadlec 
et al. 
(2000) 

n.a. n.a. Co=0,09Ci+4,7 0,82 77 II. 0 330 0 60 n.a. n.a. Dánia Kadlec 
et al. 
(2000) 

0,12 n.a. Co=0,021Ci+9,1
7 

0,13 37 n.a. 13 179 1,7 30 0,6 14,2 Csehorszá
g 

Kadlec 
et al. 
(2000) 

0,063 3-6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Laboratóri
umi 
kísérlet 

Kadlec 
et al. 
(2000) 

0,088 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Ausztrália Kadlec 
et al. 
(2000) 

0,003 5,1+
0,16
Ci 

Co=0,09Ci+4,7 0,81 77 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Mitch 
and 
Gosselin
k (2002) 

Megjegyzés: n.a.: nincs adat 
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3. MELLÉKLET: MELLÉKLET: WETLAND MODELL K LEBONTÁSI 
KONSTANS ÉRTÉKEI ÉS REGRESSZIÓS EGYENLETEI NH4-N-RE és ÖN-re 
VONATKOZÓAN (SZAKIRODALMI ÖSSZEGZÉS) 
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0,028 
(NH4-
N) 

n.a. Co=0,42Ci+4,65 0,81 26 hossz. 
átf. 

3,4 66 1,7 37 1,7 14,2 Csehorszá
g 

Kadlec 
et al. 
(2000) 

0,093 
(NH4-
N) 

0 Co=0,46Ci+3,3 0,79 92 n.a. 0,1 44 0,1 27 0,7 49 Nagy-
Britannia 

Kadlec 
et al. 
(2000) 

n.a. 
(ÖN) 

n.a. Co=0,52Ci+3,1 0,79 58 hossz. 
átf. 

4 142 5 69 0,8 22 Németo. Kadlec 
et al. 
(2000) 

n.a. 
 
(ÖN) 

n.a. Co=0,42Ci+7,68 0,85 25 hossz. 
átf 

16,4 93 10,7 49 1,7 14,2 Csehorszá
g 

Kadlec 
et al. 
(2000) 

0,073 
 
(ÖN) 

0 Co=0,409Ci+1,22
q 

0,67 135 hossz. 
átf 

5 59 2 38 0,7 49 Nagy-
Britannia 

Kadlec 
et al. 
(2000) 

0,073 
 
(ÖN) 

1,5 Co=0,409Ci+0,1
22q 

0,69 408 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Mitch 
and 
Gosselin
k (2002) 

n.a. 
 
(ÖN) 

0 Co=0,68Ci-1,81 0,93 72 II. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Dánia Schierup 
H.H. et 
al. 
(1990) 
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4. MELLÉKLET: WETLAND MODELL K LEBONTÁSI KONSTANS ÉRTÉKEI 
ÉS REGRESSZIÓS EGYENLETEI ÖP-RE VONATKOZÓAN (SZAKIRODALMI 
ÖSSZEGZÉS) 

L
eb

on
tá

si
 té

ny
ez

ő 
(K

 [m
/d

])
 

H
át

té
r 

ko
nc

en
tr

ác
ió

 (C
* 

[m
g/

l])
 

R
eg

re
ss

zi
ós

 e
gy

en
le

t 

R
eg

re
ss

zi
ós

 e
gy

üt
th

at
ó 

(r
) 

V
iz

sg
ál

t t
el

ep
ek

 sz
ám

a 
(N

) 

V
iz

sg
ál

t  
te

le
pe

k 
 tí

pu
sa

 

M
in

. b
ef

ol
yó

 k
on

ce
nt

rá
ci

ó 
(C

i [
m

g/
l])

 

M
ax

. b
ef

ol
yó

 k
on

ce
nt

rá
ci

ó 
(C

i [
m

g/
l])

 

M
in

. e
lfo

ly
ó 

ko
nc

en
tr

ác
ió

 (C
o [

m
g/

l])
 

M
ax

. e
lfo

ly
ó 

ko
nc

en
tr

ác
ió

 (C
o [

m
g/

l])
 

M
in

. f
aj

la
go

s h
id

ra
ul

ik
ai

 te
rh

el
és

 (q
 [c

m
/n

ap
])

 

M
ax

. f
aj

la
go

s h
id

ra
ul

ik
ai

 te
rh

el
és

 (q
 [c

m
/n

ap
])

 

V
iz

sg
ál

at
i t

er
ül

et
 

Fo
rr

ás
 

n.a. n.a. Co=0,65Ci+0,71 0,87 61 II. 0,5 19 0,1 14 0,8 22 Németo. Kadlec 
et al. 
(2000) 

0,025 n.a. Co=0,26Ci+1,52 0,48 27 n.a. 0,77 14,3 0,4 8,4 1,7 14,2 Csehorszá
g 

Kadlec 
et al. 
(2000) 

0,033 0,02 Co=0,51Ci1,10 0,8 90 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Mitch 
and 
Gosselin
k (2002) 

0,24 0 Co=0,38Ci-0,97 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Dánia C.A. 
Arias et 
al. 
(2003) 

n.a. 0 Co=0,66Ci+0,43 0,89 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Dánia Schierup 
H.H. et 
al. 
(1990) 
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5. MELLÉKLET: A hódmezőváráshelyi gyökérzónás mintatelep 
műtárgyainak bemutatása  

 
 

 
 

2. kép: A hódmezővásárhelyi mintatelep bejáratánál elhelyezett tábla (fotó: Dittrich Ernő 2008-07-18) 

 

 
 
3. kép: A függőleges átfolyású, a hosszanti átfolyású gyökérzónás műtárgyak és az utótisztító tó együttese (fotó: Dittrich 

Ernő 2007-07-16) 

 
Oldómedence: 

A zárt szennyvízgyűjtő egy meglévő VB medence, melynek elfolyási oldalán függőleges T-

idommal és csőcsonkokkal lett megoldva az uszadék és iszapmentes elfolyás. A zárt gyűjtő így 

egy egyrekeszes oldó-medencévé lett átalakítva. Az oldó-medence bel-mérete: 210*168 cm.  



117 

 

 

Átemelő műtárgy: 

A szennyvíz egy Dk 110 KG-PVC csövön keresztül folyik át a házi átemelőbe. Ez egy 

hagyományos előre-gyártott műanyag házi átemelő, a kereskedelemben kapható legkisebb 

emelő magasságú szivattyúval. A házi átemelő a szennyvizet szakaszosan juttatja a szennyvizet 

a függőleges átfolyású gyökérzónás műtárgyra, mellyel biztosítja a megfelelő oxigén transzport 

kialakulását. A nyomócső Dk 50 KPE vezetékből épült ki. A házi átemelő szivattyú, úszó 

kapcsolós vész szintvezérléssel és időkapcsolós vezérléssel van ellátva. Az időkapcsoló 6 

óránként kapcsol be 2 perc időtartamra. A rávezetési vízhozamot egy golyóscsap fojtási 

szögének állításával szabályoztuk az üzemeltetés során.  

 

 
 

4. kép: A házi átemelő belső kialakítása (fotó: Dittrich Ernő 2008-07-25) 

 
Függőleges átfolyású gyökérzónás műtárgy: 

A függőleges átfolyású műtárgy egy belül 1:1.5, illetve kívül 1:2-es rézsűhajlású, belülről 

gyökérálló HDPE fóliával bélelt műtárgy. A műtárgyba többrétegű töltet van elhelyezve. A 

rétegrend a következő (lentről felfelé haladva): 

- 20 cm frakcionált kavics gyűjtőtöltet 6-12 mm frakciótartománnyal 

- 10 cm frakcionált kavics gyűjtőtöltet 1-8 mm frakciótartománnyal 

- 50 cm folyami homok vagy homokos kavics szűrőtöltet 

- 15 cm frakcionált kavics osztótöltet 6-12 mm frakciótartománnyal az osztódrének 

körül, közöttük a szűrőtöltettel azonos anyag 
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- 10 cm frakcionált kavics gyűjtőtöltet 1-8 mm frakciótartománnyal a fagyvédelem 

fokozására 

 

Az osztódrének Dk 63 KPE csőből készültek 30 cm-ként egy furattal. A furat átmérője 4 mm. 

A gyűjtődrén egy Dk 125 KG-PVC csőből épült ki, mely szintén egyedileg 4 mm-es lyukakkal 

egy sorban perforált. Ennél a csőnél 30 cm-ként 3 lyuk van fúrva a csőre120°-ban elforgatva. 

A műtárgyba nád van telepítve. A műtárgyban a vízszint szabályozható. A beépített 

szűrőtöltetből mintát vettem és szemeloszlási diagramját előállítottam. A műtárgy hasznos 

felülete 450*390 cm. A műtárgyban nád van telepítve. 

 

 
 

5. kép: A függőleges átfolyású műtárgy (fotó: Dittrich Ernő 2007-10-27) 

 
Vízszintes átfolyású gyökérzónás műtárgy: 

A második gyökérzónás műtárgy egy hosszanti átfolyású földmedence. A kialakított külső és 

belső részűk hajlásai egyaránt 1:2. Az osztó töltet 16 – 64 mm-es frakcionált kavics. Az osztó 

töltetben egy egyedileg perforált Dk 125 KG-PVC cső kerül beépítésre. A perforáció 

lyukbősége 4 mm. A szűrőtöltet frakcionált kavics 4-12 mm átmérővel. A gyűjtőtöltet és 

gyűjtődrén anyaga az osztótöltettel és osztódrénnel azonos. A műtárgyfenék hosszirányban 

közel 1,0%-os lejtéssel lejt. A teljes műtárgy 1,5 mm-es HDPE fólia szigeteléssel bélelt. A töltet 

átlagos mélysége 0,6 m. A műtárgyban az állandó vízszintet a szinttartó akna biztosítja az 

elfolyási oldalon. A műtárgy hasznos felülete 685*370 cm. A műtárgy sással van telepítve.  
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6. kép: A hosszanti átfolyású gyökérzónás műtárgy (fotó: Dittrich Ernő 2007-10-07) 

Utótisztító tó: 

Az utótisztító tó egy békalencsével (Lemna) telepítet tó. A műtárgy egy rézsűs 1,5 mm-es 

HDPE fóliával szigetelt földmedence, 7.40*3.40 hasznos felülettel és 60 cm vízmélységgel. A 

műtárgy végén egy Dk 125 KG-PVC szinttartó cső vezeti át a tisztított szennyvizet a nyárfás 

öntöző területre.  

 

 
 

7. kép: Az utótisztító tó (fotó: Dittrich Ernő 2007-09-02) 
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Nyárfás öntöző terület: 

A nyárfás öntöző terület három bakhát között kialakított két szivárogtató árokból áll. Árkonként 

egy leágazás van kialakítva elzáró szerelvénnyel ellátva. A kazetták öntözése havi váltásban 

történik, úgy hogy mindig 1 tolózár zárt és egy nyitott állapotban van. A téli időszakban 

mindkét tolózár nyitva van tartva. A két darab párhuzamos szivárogtató árok 0,2 % hosszirányú 

lejtéssel van kialakítva. Amennyiben a talajvíz olyan magas szintre kerül, hogy nincs biztosítva 

a legalább 1 m vastag szűrőréteg, akkor a tisztított vizeket a tározó tóban kell addig tározni, 

míg a talajvíz újra vissza nem süllyed a megfelelő szintre! 

 

 

8. kép: Nyárfás szikkasztó mező (Fotó: Dittrich Ernő) 
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6. MELLÉKLET: A hódmezővásárhelyi mérőrendszer és mérési program 
részletes bemutatása 

Jelen mellékletben a TOKAI-projekt keretében általam elkészített mérési programot röviden 

mutatom be. Terjedelmi korlátok miatt az elvégzett méréseknek csupán egy része van 

felhasználva jelen disszertációhoz, azonban ez a melléklet jól mutatja, hogy az elmúlt években 

végzett kutatásaim jóval szélesebb spektrumot fedtek le, mint a közölt eredmények. 

A TOKIAI projekt kutatási program két fő céljának megfelelően a mérési program is két fő 

részre bontható: 

 vízminőség mérések 

 áramlási és hidrológiai mérések 

 
Vízminőségi mérések 
A vízminőségi mintavételezéseket és a minták vízanalitikai kiértékelését az SZTE-HMK, a 

projekt hazai koordinátora végezte. A vízminőségi mérések célja, annak vizsgálata, hogy 

tejházi szennyvíz tisztítására mennyire alkalmas ez a technológia a hazai viszonyok között. Itt 

különösen fontos a nemzetközi tapasztalatoktól való eltérésekre való fókuszálás a technológia 

adaptációját tekintve.  

 

Áramlási mérések 
Az áramlási mérések célja, a gyökérzónás rendszerekben lezajló áramlási folyamatok - eddig 

publikáltaknál pontosabb - megismerése. Az alábbiakban bemutatott mérőkör felállításakor – 

az anyagi lehetőségekhez mérten – olyan egyedi mérőrendszer kidolgozását tűztem ki célul, 

mely a lehető legpontosabb dinamikus vízmérleg felállítását teszi lehetővé, és 

modellkalibrálásra alkalmas mérési eredményeket biztosít. A rendszer belső működésének 

pontosabb megértése céljából Kalocsai Edit hallgatómmal konzervatív nyomjelző anyag 

kísérleteket is végeztünk.  

 

Az összeállított mérőkör segítségével az alábbi paraméterek mértük: 

 vízhozam mérés,  

 vízszintmérés 5 pontban, 

 töltet víztartalmának mérése, 

 növényzet állapotának mérése, 

o növényzet magasság, 

o gyökérzet mélység, 
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 hőmérsékletmérés, 

 páratartalom mérés, 

 töltet porozitás mérés, 

 csapadék mennyiség mérés, 

 konzervatív nyomjelzőanyag vizsgálatok. 

Ezek közül egyes mért paraméterek közvetlenül áramlási jellegűek, míg mások csak közvetve 

szolgálják az áramlási rendszer megismerését.  

 
Mérési módszerek és mérési eredmények részletes bemutatása 

 
Vízminőség mérések 
A próbaüzem indításakor próbaüzemi tervet készítettem mely alapján a mintavételezés történt. 

A vizsgálataink során a nyers szennyvíz minőség mellett az összes műtárgy elfolyási pontját 

monitoroztuk kb. havi gyakorisággal. A vízminőségi mintavételezéseket és a laborálást a 

SZTE-HMGK-tól Süli Ágnes végezte. A mérések laborálása az SZTE-HMGK laboratóriumába 

történt PC-Multidirect fotométerrel. Egy alkalommal Dr. Szilágyi Ferenc segítségével a BME-

VKKT laboratóriumában is történt vízminőségi minták elemzése abból a célból, hogy 

leellenőrizzük az SZTE-HMGK által végzett fotometriás mérések megbízhatóságát.  

 
Műtárgyak geometriai bemérése 
A műtárgyak részletes geodéziai felmérése az építés ideje alatt, megtörtént. Így pontosan ismert 

a műtárgy alakja, a drének helye, a beépített rétegek vastagsága és a beépített töltettípusok is.  

 
Vízhozam mérés 
A vízhozam mérést a függőleges átfolyású és a vízszintes átfolyású műtárgyak kifolyó 

csöveiben végeztem. A mérés célja, idő függvényében az elfolyó vízhozamok minél pontosabb 

ismerete. A mérési cél elérése érdekében mindkét műtárgyhoz egy-egy NIVELCO P2 típusú 

Parshall-csatornát építettünk be. A beépítésnél ügyeltünk karra, hogy a Parshall-csatorna előtt 

és után megfelelő hosszúságú egyenes csőszakasz legyen. Mivel a műtárgyak között 

folyásirányban erre nem állt rendelkezésre elegendő hely ezért a kifolyó csövekre merőlegesen 

líraszerűen helyeztük el a berendezéseket. A Parshall-csatornákat egyedileg gyártott műanyag 

aknákba építettük be, hogy a megfelelő mélységben földbe helyezhető legyen a mérőeszköz. A 

Parschall-csatornán átfolyó víz mélysége arányos az átfolyó térfogatárammal. A tárgyi 

Parchall-csatorna esetén a kapcsolati függvény: 
553.11197.0 hQ   
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Ahol: 

 h [m]: a mérési szelvényen átáramló víz mélysége 

 Q [m3/h]: az átáramló vízhozam 

 

A vízszintváltozást mindkét Parschall-csatornában egy-egy NIVELCO EchoTREK stp380-5 

ultrahangos szint-távadóval mérjük. A két darab szint-távadóhoz egy NIVELCO ECHOTREK 

SAP-100-0 Kijelző és programozó egységet is rendeltem mely a kalibrációhoz és a 

felprogramozáshoz. Az EchoTREK ultrahangos távadó, megfelelő jelátviteli elemekkel 

kiegészítve alkalmas a vízszintváltozás másodpercnél finomabb időléptékű mérésére, és a mért 

jel továbbítására. A műszertől kérhető, hogy vízszintet vagy pedig egyből vízhozamot adjon 

meg továbbítandó jelként.  

 

 
 

9. kép: Az egyedi aknába épített Parshall-csatorna az ultrahangos vízhozam mérővel és jelátviteli illetve tápkábelekkel 
(fotó: Dittirch Ernő 2007-09-02) 

A vízhozam mérő rendszer - a gyártó szerinti – pontossága, megfelelő beépítés esetén: 1,5-2%. 

A mérőrendszer kiépítésekor a vízhozam mérőket köbözéssel kalibráltuk. Mindkét Parschall-

csatorna esetében 1% alatti különbséget tapasztaltunk a köbözéssel nyert vízhozam értékekhez 

képest.  
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A vízhozam mérési adatok a később ismertetésre kerülő jeltovábbító és átalakító rendszeren 

keresztül számítógépen kerültek rögzítésre. A mért adatokat 10 s-os időlépték beállítás mellett 

tároltam el.  

 
Vízszintmérés 
A vizsgált tisztító rendszer 5 pontján végeztem folyamatos vízszint észlelést. Ezek az alábbiak: 

 - 1. kútszonda: átemelőben (Lásd 3. kép) 

 - 2. kútszonda: függőleges átfolyású gyökérzónás műtárgy egy pontján 

 - 3., 4. és 5.  kútszonda: vízszintes átfolyású műtárgy 3 különböző pontján 

 

 
 

10. kép: A függőleges átfolyású gyökérzónás műtárgy mintavételi csövében elhelyezett kútszonda kötődoboza és 
jelkábele a beépítéskor (fotó: Dittrich Ernő 2007-07-25) 
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11. kép: A hosszanti átfolyású gyökérzónás műtárgy 3 db mintavételi csövében elhelyezett kútszonda (a műtárgy hossz-
tengely mentén) kötődobozai és jelkábelei (fotó: Dittrich Ernő 2007-09-02) 

A mérést NIVELCO NIVOPRESS NPK220-2 kútszondával végeztem, mely 4-20 mA-es 

kimeneten keresztül juttatja az adatokat a később ismertetésre kerülő jelátalakító és adattároló 

rendszerre. A mért vízszint adatokat 10 s időléptékű észlelési sűrűség mellett automatizáltan 

tárolta a kialakított mérőrendszer. A jeltovábbító és átalakító rendszer, később kerül 

ismertetésre. A kútszonda gyártó által garantált mérési hibája 0,5%, a mérési tartomány 

maximumára vonatkoztatva. Az ebbe a mérőrendszerbe beszerelt szondák mérési tartománya 

0-2 m, így a mérési hiba értéke: 0-1 cm. Sajnos saját mérési tapasztalataim szerint a 

szennyvízből rárakódó anyagok hatására ez a gyártó által garantált értéknél nagyobb is lehet.  

 

A gyökérzónás műtárgyakban függőlegesen elhelyeztünk perforált csöveket, melyekben a 

töltetben kialakuló vízszint alakul ki. A kútszondák ezekben a csövekben kerültek elhelyezésre. 

A függőleges átfolyású műtárgyban a vízszintészlelés célja a vízszint dinamikus változásának 

nyomon követése volt a műtárgytöltetben. A hosszanti átfolyású műtárgyban a vízfelszín esés 

alakulásának követése is a mérés célja volt. Ezért ebben a műtárgyban a műtárgy hossz tengelye 

mentén három szonda került kihelyezésre. A mért vízszint adatok egyrészt a vízmérleg 

számításokhoz szükséges a műtárgyon belüli vízmennyiség változásának nyomon követése 

céljából. A vízszint műtárgyon belüli alakulása mindkét műtárgynál fontos modellezési 

paraméter is.  
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12 kép: A beépítésre előkészített perforált csövek (fotó: Dittrich Ernő (2007-07-17) 

A mérési eredmények a vízhozam mérésekkel közel azonos időintervallumokban állnak 

rendelkezésre. Azonban több alkalommal egyes kútszondák meghibásodtak (villám, emberi 

károkozás, stb..).  

 
Hőmérséklet és páratartalom mérés 
A hőmérséklet és páratartalom mérés célja, hogy olyan adatokról szerezzek pontos információt 

melytől függ a gyökérzónás műtárgyak evapotranszspirációja. Ennek mérését két P100-as 

platina ellenállás-hőmérővel oldottuk meg.  Készítettünk egy egyedi mérőállomást, mely két 

higanyos hőmérőből, és mellé beépített két P100-as platina ellenállás hőmérőből áll. Az egyik 

hőmérő és a ellenállás hőmérő pár a levegő hőmérsékletét méri. A másik hőmérő és ellenállás 

hőmérő pár pedig egy nedvesített gézbe van csavarva, melyen a környezeti levegőt egy kis 

ventillátorral szívjuk keresztül. Ezzel a módszerrel mérhető az ún. nedves hőmérő hőmérséklet. 

A két hőmérsékletből számítható a relatív páratartalom, melyből a légnyomás és a hőmérséklet 

függvényében számítható a parciális gőznyomás értéke. Így közvetett úton meghatározásra 

kerül az evaportanszspiráció szempontjából fontos páranyomás. A P100-as platina ellenállás-

hőmérők ellenállás értéke 10 s-os időléptékben mérve van, melyből konvertálható a mért 

hőmérséklet. A mért értékek a később ismertetésre kerülő jelátalakító rendszeren keresztül 

számítógépre vannak küldve és tárolva. A beépített higanyos hőmérők a platina érzékelőkkel 

mért értékek ellenőrzésére szolgálnak. A rendszer kalibrálása után a platina és a higanyos 

hőmérőkkel mért értékek között leolvasási pontosságnál kisebb eltérés adódott. Az egyedileg 
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összeállított mérőrendszer a függőleges átfolyású műtárgyba a nád közé lett behelyezve, hogy 

a műtárgy területi párolgására jellemző értékeket mérjen. 

 

 
 

 13. kép:  A páratartalom és hőmérséklet mérő egység a rendszerbe állítás napján (fotó: Dittrich Ernő 2007-07-17) 

A jelátalakító és adatgyűjtő rendszer bemutatása 
A jelátalakító rendszert összeállításánál a fő cél az volt, hogy – az anyagi lehetőségekhez mérten 

– a lehető legtöbb paraméter folyamatosan - teljesen automatizáltan - legyen észlelve és 

regisztrálva. Mivel a kihelyezett mérőeszközök a lakhelyemtől (Pécs) elég távol van, ezért 

másik fontos szempont az volt, hogy interneten keresztül bármikor ellenőrizhető legyen a 

rendszer működése. Az adatgyűjtő és jelátalakító rendszer a gyökérzónás mintatelep mellett 

lévő tejház, iroda helyiségében került elhelyezésre. Az árammegtápláló és jelkábeleket innen 

vezettük ki a szondákig és egyéb érzékelőkig. A kábelezést műanyag védőcsövekbe történő 

behúzással végeztük. A kiépítéshez több mint 500 fm kábel és 150 fm védőcső beépítésére volt 

szükség. A rendszer kihelyezése és bekábelezése önmagában két napba tellett. Az 

összeállításban és kiépítésben segítségemre volt Czimerman László kollégám és Kalocsai Edit 

környezetmérnök hallgató. Czimerman László és a Nivelco Zrt. munkatársai jelentős 

mennyiségű szakmai segítséget nyújtottak a rendszer jelátviteli és erősáramú részének 

kitalálásában és összeállításában. Az adatgyűjtő rendszer az alábbi információkat fogadja, 

konvertálja és tárolja 10 s-os időléptékben:  

 Az 1-es Parshall-csatornán átfolyó vízhozam  

 A 2-es Parshall-csatornán átfolyó vízhozam 
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 Az 5 db kútszondával mért vízszintek 

 Az átemelő ki és bekapcsolási időpontjai 

 A nedves és száraz hőmérő által mért hőmérséklet értékek 

A mérő szondák és egyéb eszközök már az előzőekben ismertetésre kerültek. Jelen fejezetben 

a rendszer központi egységét szeretném bemutatni.  

 

A központi jelátalakító és adatgyűjtő rendszer két szoftverből, egy számítógépből, és egy 

egyedileg kialakított speciális egységből áll. A két alkalmazott szoftver közül az egyik, egy 

egyedileg átalakított port monitor, melyet a vízszint észlelések ismertetésének fejezetében már 

bemutattam. A másik szoftver a Nivelco Zrt. által forgalmazott NIVISION adatgyűjtő program, 

melyet a forgalmazó egyedileg adaptált a kialakított mérő rendszerünkre.  

 

 
 

14. kép: A központi jelátalakító és adatgyűjtő rendszer, működés közben (fotó: Dittrich Ernő 2008-07-19) 
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15. kép: Az adatgyűjtő szoftver egyedileg kialakított monitorképe (fotó: Dittrich Ernő 2008-07-19) 

Az egyedileg kialakított jelátalakító egység fő részeit az alábbi kép szemlélteti: 
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16. kép: Az egyedi jelátalakító egység (fotó:Dittrich Ernő 2008-07-19) 

 
A fentebbi képen jelölt egységek: 

 1. Fő- és mellék kismegszakítók, szervíz dug-aljzatokkal  

 2. UNICONT univerzális szabályzó PMM3241M hőmérők váltott illetve az 1. 

kútszonda jeleire beállítva 

 3. UNICONT univerzális szabályzó PMM3241M 2. és 3. kútszonda jeleire 

beállítva. 

 4. UNICONT univerzális szabályzó PMM3241M 4. és 5. kútszonda jeleire 

beállítva. 

 5. Erősáramú sorkapocs tömb 

 6. RS485 közösítő sorkapocs tömb 

 7. Fő osztó sorkapocs tömb 

 8. PPK311M NIPOWER PPK 331-1 tápegység 

 9. Ganz KK váltó-relé 

 10. Jad450M ADAM 4520 RS485/RS232 átalakító 

1

2

3

 4. 

5

8

9

6

10. 

7

11. 
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A PPK311M NIPOWER PPK 331-1 tápegység feladata a kútszondák és a hőmérők áramhurkos 

elektromos táplálása. A kútszondák és hőmérők felől érkező 4-20 mA-es mérőjelek, 

közvetlenül az UNICONT PMM3241M típusú szabályzókra vezethetőek. Ezek a szabályzók a 

fogadott jelet átalakítják numerikus jellé, kijelzik, majd a digitális jeleket továbbítják a RS485 

közösítő sorkapocsra. Az ultrahangos szint távadók felől érkező jelek szintén az RS485 

közösítő sorkapocsra mennek. A közösített RS485-ös jelet a Jad450M ADAM 4520 serial 

converter alakítja át a számítógép által fogadható RS232 -es soros jellé. A GANZ KK váltó-

relé beépítésére költségcsökkentési célból volt szükség. Ennek segítségével 30 s-os váltásban 

vannak rávezetve a hőmérők jelei az UNICONT PMM3241M típusú szabályzóra. Az azonos 

helyen tárolt hőmérsékleti értékek utólag numerikusan szeparálhatóak.   

  

Víztartalommérés 

A mérés célja a műtárgy vízfelszíne feletti háromfázisú töltet víztartalom változásról adatok 

gyűjtése. A víztartalomméréssel arra szeretnék fényt deríteni, hogy a műtárgyak vízmérlegében 

milyen mértékben vesz részt, és időben milyen mértékű változtatásokat okoz a háromfázisú 

fedőréteg víztartalom változása. A víztartalom mérés során mindkét műtárgyban mintákat 

vettünk a töltetből. A mintavételek az aktuális vízszint és a töltetfelszín között egyenletesen 

elosztva különböző mélységekből történtek. Alkalmanként, műtárgyanként 3-4 minta került 

vételezésre légmentesen zárt 200 ml-es dobozokban. A vizsgálandó talaj teljes 

mintamennyiségét előre lemért tömegű porcelántégelybe tettem. Ezt követően lemértem az 

edény és a minta együttes tömegét. A mintát előmelegített szárító szekrényben négy órán át, 

szárítottam 105 °C-on. A minták lehűlése után mértem az edény és a talaj együttes szárított 

tömegét. A minták méréséhez SCALTEC SBC 51 kalibrált digitális analitikai mérleget 

használtam. A minták kiszárítása CMIM típusú szárító szekrényben történt. A 

nedvességtartalom tömeg %-ban: a talaj grammokban kifejezett nedvességtartalma 100 g talajra 

vonatkoztatva. 

100*%
sz

szn

m
mmns 

  

Ahol   

ns% - a nedvességtartalom tömeg %-ban (gramm nedvesség/100g száraz talaj) 

  mn – a talajminta szárítás előtt mért (nedves) tömege, grammokban  

  msz – a szárított minta tömege grammokban 
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A kiértékelés eredményeit az alábbi táblázat foglalja össze: 
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1 2007.10.27 F 0 65,93 247,75 246,26 181,82 180,33 1,49 8,19 0,83
2 2007.10.27 F 10 68,31 267,95 266,81 199,64 198,50 1,14 5,71 0,57
3 2007.10.27 F 20 68,50 233,24 233,20 164,74 164,70 0,04 0,24 0,02
4 2007.10.27 F 30 68,47 256,35 256,33 187,88 187,86 0,02 0,11 0,01
5 2007.10.27 F 40 67,07 248,10 248,06 181,03 180,99 0,04 0,22 0,02
6 2007.10.27 H 0 69,10 248,80 248,65 179,70 179,55 0,15 0,83 0,08
7 2007.10.27 H 5 65,80 260,21 255,13 194,41 189,33 5,08 26,13 2,68
8 2007.10.27 H 10 68,06 232,66 232,38 164,60 164,32 0,28 1,70 0,17
9 2007.09.01 F 0 59,32 235,35 235,25 176,03 175,93 0,10 0,57 0,06

10 2007.09.01 F 10 68,48 259,32 259,23 190,84 190,75 0,09 0,47 0,05
11 2007.09.01 F 20 67,96 265,20 264,34 197,24 196,38 0,86 4,36 0,44
12 2007.09.01 F 30 109,11 286,02 284,75 176,91 175,64 1,27 7,18 0,72
13 2007.09.01 F 40 92,98 292,07 289,89 199,09 196,91 2,18 10,95 1,11
14 2007.09.01 H 0 106,09 285,02 284,15 178,93 178,06 0,87 4,86 0,49
15 2007.09.01 H 10 203,32 387,84 386,99 184,52 183,67 0,85 4,61 0,46
16 2007.09.01 H 20 178,68 354,80 354,14 176,12 175,46 0,66 3,75 0,38
17 2007.09.21 F 0 201,59 406,90 406,37 205,31 204,78 0,53 2,58 0,26
18 2007.09.21 F 10 203,11 364,83 360,67 161,72 157,56 4,16 25,72 2,64
19 2007.09.21 F 20 207,20 404,59 399,60 197,39 192,40 4,99 25,28 2,59
20 2007.09.21 F 30 181,21 373,10 369,46 191,89 188,25 3,64 18,97 1,93
21 2007.09.21 H 0 204,24 384,30 380,36 180,06 176,12 3,94 21,88 2,24
22 2007.09.21 H 5 197,82 388,69 381,77 190,87 183,95 6,92 36,26 3,76
23 2008.07.04 H 0 197,57 338,58 337,85 141,01 140,28 0,73 5,18 0,52
24 2008.07.04 H 5 212,55 358,80 357,89 146,25 145,34 0,91 6,22 0,63
25 2008.07.04 H 10 192,22 346,86 340,55 154,64 148,33 6,31 40,80 4,25
26 2008.07.04 F 0 171,28 325,47 321,28 154,19 150,00 4,19 27,17 2,79
27 2008.07.04 F 10 202,27 357,82 355,47 155,55 153,20 2,35 15,11 1,53

MÉRT ÉRTÉKEK SZÁMÍTOTT É.

 
 

27. táblázat: A gyökérzónás műtárgy töltetből vett minták víztartalom értékei 

A sárgával jelölt oszlop az adatgyűjtő rendszer tárolt adatállományából lesz utólag kitöltve. A 

mérési eredményekből jól látszik, hogy a nedvességtartalom jelentékenyen változik közelítőleg 

0 – 3% között.  
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Növényzet és gyökérzet állapotának mérése 
A növényzet állapotának mérése a műtárgyak vízháztartási és áramlási viszonyai 

szempontjából egyaránt fontos tényező. A növényzet és gyökérzete befolyásolja az 

evapotranszspirációt, valamint a gyökérzetnek jelentős áramlástorzító hatása van. Az 

állapotfelmérés az alábbiakra terjedt ki mérési alkalmanként: 

 Növényzetről fotók készítése 

 Növényzet magasság mérése 

 Növényzet gyökérzet mélység mérése 

 Növényzet gyökérzetéről fotók készítése 

 Hosszanti átfolyású műtárgyban a sáscsomók gyökérzet kiterjedési átmérőjének a 

mérése 

 

Az eddigi mérési eredményeket az alábbi táblázat összegezi. 

 

Gyökérzet 
mélység 

[cm]

Növény 
magasság 

[cm]

Gyökérzet 
mélység [cm]

Növény 
magasság 

[cm]

Átmérő 
[cm]

2007.07.25 35 - - - -
2007.09.21 31 87 24 80 -
2007.10.07 39 122 - 104 -
2007.10.27 45 126 30 110 -
2008.05.23 24 68 24 165 45 Nád újatelepítve márcisuban

2008.07.18 41 160 40 160 45 Idáig állandó elárasztás alatt volt a 
függőleges átfolyású műtárgy

Függőleges átfolyású 
műtárgy

Dátum Megjegyzés

Vízszintes átolyású műtárgy

 
28. táblázat: A növényzet állapot mérési eredmények 

Az alábbi fotók a műtárgyba telepített sás gyökérzetét mutatják be: 
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17. kép: A sás gyökérzete 1 (fotó: Dittrich Ernő 2007-10-27) 

 

 
18 kép: A sás gyökérzete 2 (fotó: Dittrich Ernő 2007-10-27) 

Csapadékmennyiség mérés 
A csapadék mennyiség mérést PLUWIOGRAF DG 200 típusú úszós csapadékmennyiség 

mérővel (ombrográffal) mérjük, melyet a BME Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodás 

Tanszéke bocsátott részemre a kutatás időtartamára. A műszer szabványos 1 m magas, és felső 

esőgyűjtő tölcsérének fogadó átmérője 15,8 cm (VMS 230-2:1978) . A mérőműszer órája és a 

hozzá – a tanszék által részemre bocsátott - mérőpapír időléptéke között jelentős eltérés 

mutatkozott (24 óra alatt 80-90 perc), így a műszer órájához kalibrált mérőpapírt készítettem 
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számítógéppel szerkesztve.  A kalibráció után a kutatáshoz alkalmazott mérőpapír a 24 óra alatt 

0-12 perc hibával rendelkezett az ellenőrző mérések során. A így kapott maradék idő hiba nem 

jelentős és numerikusan korrigálható. 

 

 
19. kép: A kihelyezett PLUWIOGRAF DG 200 típusú úszós csapadékmennyiség mérő (fotó: Dittrich Ernő 2008-07-19) 

Mivel a mérőműszer dobja 24 órás körülfordulású, ezért a mérőpapírt naponta cseréltük a 

kutatás teljes időtartama alatt.  

 
Porozitás mérés 
A főszövegben került részletes bemutatásra. 

 
Konzervatív nyomjelzőanyag vizsgálat 
A főszövegben került részletes bemutatásra. 
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7. MELLÉKLET: Saját konzervatív nyomjelző anyag mérési eredmények 
a hódmezővásárhelyi gyökérzónás mintatelep hosszanti átfolyású 
műtárgyában végzett mérésekről (S/1-S/4)  

 

Saját mérés 2007.09.02 
Nyomjelző anyag    LiCl 
Nyomjelző anyag mennyiség Li-ionban megadva (gramm) 8,17 
Klimatikus környezet Magyarország 
Szennyvíz típus tejházi TFH 
Töltet 4-12 mm kavics 
Növényzet Sás 

Osztó és gyűjtődrén 
Dk 125 KG-PVC cső egyedileg 
perforálva 

Bevezetés és elvezetési körülmények Dk 160 KG-PVC csővel 
Műtárgy kora (év) 1 hét 
Méret 6,85*3,7*0,6 
Evaportranszspiráció (mm/d) nem tudjuk még 
porozitás (-) 0,27 
Vízhozam (m3/d) 29,4 
C-t függvény alatti terület 100% visszatérülésnél (h*mg/l) 6,669 
Drének közötti szivárgási hossz (m) 4,65 
Effektív szivárgási sebesség (m/nap) 83,76 
b=L/vx (nap) 0,06 
b=L/vx (óra) 1,33 
Egyéb megjegyzés   
Idő (óra) Koncentráció (mg/l) 

0,00 0,00 

0,35 0,02 
1,03 2,33 
1,50 2,67 
1,92 2,17 
2,32 1,60 
3,37 0,96 
3,95 0,63 
4,35 0,49 
4,92 0,36 
5,83 0,23 
6,92 0,16 
7,87 0,12 
9,00 0,10 
9,80 0,08 

10,82 0,06 
29. táblázat: A hódmezővásárhelyi mintatelep hosszanti átfolyású műtárgyában 2007-09-02-én végzett  
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Saját mérés 2007.10.07 
Nyomjelző anyag    LiCl 
Nyomjelző anyag mennyiség Li-ionban megadva (gramm) 8,17 
Klimatikus környezet Magyarország 
Szennyvíz típus tejházi TFH 
Töltet 4-12 mm kavics 
Növényzet Sás 
Osztó és gyűjtődrén Dk 125 KG-PVC cső egyedileg perforálva 
Bevezetés és elvezetési körülmények Dk 160 KG-PVC csővel 
Műtárgy kora (év) 1,5 hónap 
Méret 6,85*3,7*0,6 
Evaportranszspiráció (mm/d) nem tudjuk még 
porozitás (-) 0,23 
Vízhozam (m3/d) 31,1 
C-t függvény alatti terület 100% visszatérülésnél (h*mg/l) 6,305 
Drének közötti szivárgási hossz (m) 4,65 
Effektív szivárgási sebesség (m/nap) 104,01 
b=L/vx (nap) 0,04 
b=L/vx (óra) 1,07 
Egyéb megjegyzés   
Idő (óra) Koncentráció (mg/l) 

0,00 0,00 
0,17 0,05 
0,30 0,05 
0,67 1,21 
0,93 5,6 
1,17 4,99 
1,43 3,19 
1,67 2,14 
1,98 1,37 
2,15 1,09 
2,40 0,84 
2,65 0,65 
2,85 0,56 
3,17 0,45 
3,72 0,31 
4,17 0,24 
4,70 0,19 
6,77 0,1 
8,73 0,06 

10,73 0,05 
30. táblázat: A hódmezővásárhelyi mintatelep hosszanti átfolyású műtárgyában 2007-10-07-én végzett 

konzervatív nyomjelző anyag mérés eredményei [továbbiakban S/2 jelű mérési eredmény] 
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Saját mérés 2008.02.08 
Nyomjelző anyag    LiCl 
Nyomjelző anyag mennyiség Li-ionban megadva (gramm) 8,17 
Klimatikus környezet Magyarország 
Szennyvíz típus tejházi TFH 
Töltet 4-12 mm kavics 
Növényzet Sás 
Osztó és gyűjtődrén Dk 125 KG-PVC cső egyedileg perforálva 
Bevezetés és elvezetési körülmények Dk 160 KG-PVC csővel 
Műtárgy kora (év) 1,5 hónap 
Méret 6,85*3,7*0,6 
Evaportranszspiráció (mm/d) nem tudjuk még 
porozitás (-) 0,17 
Vízhozam (m3/d) 16,93 
C-t függvény alatti terület 100% visszatérülésnél (h*mg/l) 11,582 
Drének közötti szivárgási hossz (m) 4,65 
Effektív szivárgási sebesség (m/nap) 76,61 
b=L/vx (nap) 0,06 
b=L/vx (óra) 1,46 
Egyéb megjegyzés   
Idő (óra) Koncentráció (mg/l) 

0,00 0,00 
0,58 0,01 
0,85 0,01 
1,10 0,01 
1,33 0,01 
1,55 0,03 
1,83 0,1 
2,05 0,27 
2,33 0,74 
2,57 1,12 
2,78 1,53 
3,10 2,03 
3,35 2,4 
4,00 2,41 
4,60 2,18 
5,57 1,61 
6,60 1,15 

31. táblázat: A hódmezővásárhelyi mintatelep hosszanti átfolyású műtárgyában 2008-02-08-án végzett 
konzervatív nyomjelző anyag mérés eredményei [továbbiakban S/3 jelű mérési eredmény] 
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Saját mérés 2008.05.29 
Nyomjelző anyag    LiCl 
Nyomjelző anyag mennyiség Li-ionban megadva (gramm) 8,17 
Klimatikus környezet Magyarország 
Szennyvíz típus tejházi TFH 
Töltet 4-12 mm kavics 
Növényzet Sás 
Osztó és gyűjtődrén Dk 125 KG-PVC cső egyedileg perforálva 
Bevezetés és elvezetési körülmények Dk 160 KG-PVC csővel 
Műtárgy kora (év) 1,5 hónap 
Méret 6,85*3,7*0,6 
Evaportranszspiráció (mm/d) nem tudjuk még 
porozitás (-) 0,17 
Vízhozam (m3/d) 14,34 
C-t függvény alatti terület 100% visszatérülésnél (h*mg/l) 13,674 
Drének közötti szivárgási hossz (m) 4,65 
Effektív szivárgási sebesség (m/nap) 64,89 
b=L/vx (nap) 0,07 
b=L/vx (óra) 1,72 
Egyéb megjegyzés   
Idő (óra) Koncentráció (mg/l) 

0,00 0,000 
0,63 0,08 
0,88 0,05 
1,23 0,55 
1,53 2,01 
1,85 3,57 
2,05 3,92 
2,30 3,85 
2,52 3,61 
2,77 3,13 
3,02 2,69 
3,30 2,28 
3,80 1,65 
4,27 1,26 
4,88 0,96 
6,80 0,51 
8,30 0,28 
9,68 0,22 

32. táblázat: A hódmezővásárhelyi mintatelep hosszanti átfolyású műtárgyában 2008-05-29-én végzett 
konzervatív nyomjelző anyag mérés eredményei [továbbiakban S/4 jelű mérési eredmény] 
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8. MELLÉKLET: Nemzetközi szakirodalmi értékelésekből gyűjtött 
konzervatív nyomjelző anyag mérési eredményeket összefoglaló 
táblázatok (N/1-N/5) 

Forrás 
Tanner és Sukias 
(1995) 

Nyomjelző anyag    Bromid 
Nyomjelző anyag mennyiség (gramm) 6,7 
Klimatikus környezet Hamilton, Új-Zéland 
Szennyvíz típus Farm szennyvíz 
Töltet 10-30 mm kavics 

Növényzet 
Schoenoplectus 
validus 

Osztó és gyűjtődrén nem tudjuk 
Bevezetés és elvezetési körülmények nem tudjuk 
Műtárgy kora (év) 2 
Méret 9,2*2*0,4 
Evaportranszspiráció (mm/d) 11,7 
porozitás (-) 0,23 
Vízhozam (m3/d) (kifolyó) 1,08 
C-t függvény alatti terület 100% visszatérülésnél (h*mg/l) 148,889 
C-t függvény alatti terület 100% visszatérülésnél evapotr. Korr, 
(h*mg/l) 124,143 
Szivárgási hossz (m) 9,20 
Effektív szivárgási sebesség (m/nap) 5,87 
b=L/vx (nap) 1,57 
b=L/vx (óra) 37,62 
Egyéb megjegyzés Nagy LA terhelés 
Idő (óra) Koncentráció (mg/l) 

0 0 
6 0,1 

12 0,52 
18 1,95 
24 2,05 
30 1,8 
36 1,5 
42 1,4 
48 1,2 
54 1 
60 0,9 
66 0,8 
72 0,7 
78 0,4 

 

33. táblázat: Egy új-zélandi hosszanti átfolyású műtárgyában végzett konzervatív nyomjelző anyag mérés eredményei 
(Tanner és Sukias 1995) [Továbbiakban N/1 mérési eredmény] 
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Forrás 
Tanner és Sukias 
(1995) 

Nyomjelző anyag    Bromid 
Nyomjelző anyag mennyiség (gramm) 6,7 
Klimatikus környezet Hamilton, Új-Zéland 
Szennyvíz típus Farm szennyvíz 
Töltet 10-30 mm kavics 
Növényzet növényzet nélkül 
Osztó és gyűjtődrén nem tudjuk 
Bevezetés és elvezetési körülmények nem tudjuk 
Műtárgy kora (év) 2 
Méret 9,2*2*0,4 
Evapotranszsipráció (mm/d) 4,2 
porozitás (-) 0,15 
Vízhozam (m3/d) (kifolyó) 0,98 
C-t függvény alatti terület 100% visszatérülésnél (h*mg/l) 164,082 
C-t függvény alatti terület 100% visszatérülésnél evapotr. Korr, (h*mg/l) 152,088 
Szivárgási hossz (m) 9,20 
Effektív szivárgási sebesség (m/nap) 8,17 
b=L/vx (nap) 1,13 
b=L/vx (óra) 27,04 
Egyéb megjegyzés Nagy LA terhelés 
Idő (óra) Koncentráció (mg/l) 

0 0 
6 1,3 

12 3,25 
18 3,6 
24 2,6 
30 1,7 
36 1,2 
42 0,8 
48 0,5 
54 0,4 
60 0,2 
66 0,2 
72 0,15 
78 0,1 

 

34. táblázat: Egy új-zélandi hosszanti átfolyású műtárgyában végzett konzervatív nyomjelző anyag mérés eredményei 
(Tanner és Sukias 1995) [Továbbiakban N/2 mérési eredmény] 
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Forrás 
Tanner és Sukias 
(1995) 

Nyomjelző anyag    Bromid 
Nyomjelző anyag mennyiség (gramm) 6,7 
Klimatikus környezet Hamilton, Új-Zéland 
Szennyvíz típus Farm szennyvíz 
Töltet 10-30 mm kavics 
Növényzet Schoenoplectus validus 
Osztó és gyűjtődrén nem tudjuk 
Bevezetés és elvezetési körülmények nem tudjuk 
Műtárgy kora (év) 2 
Méret 9,2*2*0,4 
Evapotranszsipráció (mm/d) 7,1 
porozitás (-) 0,355 
Vízhozam (m3/d) (kifolyó) 1,08 
C-t függvény alatti terület 100% visszatérülésnél (h*mg/l) 148,889 
C-t függvény alatti terület 100% visszatérülésnél evapotr. Korr, (h*mg/l) 132,822 
Szivárgási hossz (m) 9,20 
Effektív szivárgási sebesség (m/nap) 3,80 
b=L/vx (nap) 2,42 
b=L/vx (óra) 58,06 
Egyéb megjegyzés Kis LA terhelés 
Idő (óra) Koncentráció (mg/l) 

0 0 
6 0 

12 0 
18 0 
24 0 
30 0,8 
36 1,9 
42 2,3 
48 2,7 
54 2,4 
60 1,9 
66 1,55 
72 1,2 
78 1 

 

35. táblázat: Egy új-zélandi hosszanti átfolyású műtárgyában végzett konzervatív nyomjelző anyag mérés eredményei 
(Tanner és Sukias 1995) [Továbbiakban N/3 mérési eredmény] 
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Forrás 
Tanner és Sukias 
(1995) 

Nyomjelző anyag    Bromid 
Nyomjelző anyag mennyiség (gramm) 6,7 
Klimatikus környezet Hamilton, Új-Zéland 
Szennyvíz típus Farm szennyvíz 
Töltet 10-30 mm kavics 
Növényzet növényzet nélkül 
Osztó és gyűjtődrén nem tudjuk 
Bevezetés és elvezetési körülmények nem tudjuk 
Műtárgy kora (év) 2 
Méret 9,2*2*0,4 
Evapotranszspiráció (mm/d) 3,2 
porozitás (-) 0,28 
Vízhozam (m3/d) (kifolyó) 0,879 
C-t függvény alatti terület 100% visszatérülésnél (h*mg/l) 182,935 
C-t függvény alatti terület 100% visszatérülésnél evapotr. Korr, (h*mg/l) 171,451 
Szivárgási hossz (m) 9,20 
Effektív szivárgási sebesség (m/nap) 3,92 
b=L/vx (nap) 2,34 
b=L/vx (óra) 56,27 
Egyéb megjegyzés Kis LA terhelés 
Idő (óra) Koncentráció (mg/l) 

0 0 
6 0,6 

12 1 
18 1,25 
24 2,3 
30 3,4 
36 3,7 
42 3 
48 2,4 
54 2 
60 1,4 
66 0,9 
72 0,8 
78 0,5 

 

36. táblázat: Egy új-zélandi hosszanti átfolyású műtárgyában végzett konzervatív nyomjelző anyag mérés eredményei 
(Tanner és Sukias 1995) [Továbbiakban N/4 mérési eredmény] 
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Forrás King et al. (1997) 
Nyomjelző anyag    LiCl 
Nyomjelző anyag mennyiség (gramm) 21,9 
Klimatikus környezet Brisbane, Ausztrália 

Szennyvíz típus 
Ülepített kommunális 
szennyvíz 

Töltet 20 mm zúzott kő 
Növényzet ismeretlen 
Osztó és gyűjtődrén nincs 

Bevezetés és elvezetési körülmények 
nyíltvizű reaktorok 
9*3*0,5/db 

Műtárgy kora (év) 
új (még biofilm is 
minimális) 

Méret 6,9*3*0,5 
Evapotranszspiráció (l/h)) 12 
porozitás (-) (becsült) 0,15 
Vízhozam (m3/h) 0,434 
C-t függvény alatti terület 100% visszatérülésnél (h*mg/l) 50,461 
C-t függvény alatti terület 100% visszatérülésnél evapotr. Korr, (h*mg/l) 51,896 
Szivárgási hossz (m) 6,90 
Effektív szivárgási sebesség (m/nap) 2,89 
b=L/vx (nap) 2,38 
b=L/vx (óra) 57,24 
Egyéb megjegyzés   
Idő (óra) Koncentráció (mg/l) 

0 0 
1 0 
2 0 
3 1 
4 4,5 
5 8,1 
6 10,1 
7 5 
8 4 
9 3 

10 2 
11 1,5 
12 1,1 
13 0,8 
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14 0,75 
15 0,5 
16 0,3 
17 0,22 
18 0,16 
19 0,13 
20 0,1 
21 0,08 
22 0,07 
23 0,06 
24 0,05 
25 0,04 
26 0,03 
27 0,02 
28 0,01 
29 0,01 
30 0,01 

 

37. táblázat: Egy ausztrál hosszanti átfolyású műtárgyában végzett konzervatív nyomjelző anyag mérés eredményei (King 
et al. 1997) [Továbbiakban N/5 mérési eredmény] 
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9. MELLÉKLET: A wetland modellfejlesztéséből adódó módszer 
számítási eredményei I. típusú telepcsoportra és BOI5-re vonatkozóan 
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Kiindulási adatok:
Cmax (mg/l) 760 (80 l/fő,nap-nál)

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
Cmax (mg/l) korr 2026,7 1520,0 1216,0 1013,3 868,6 760,0 675,6 608,0 552,7 506,7 467,7 434,3 405,3 380,0 357,6 337,8 320,0 304,0 289,5 276,4 264,3 253,3 243,2
CHAT (mg/l) 50
rh(max) (-) 2,5
rh(min) (-) 0,9
K (m/d) 0,1
φ (-) 0,75

α (rad) QLE (l/fő,nap)
ALE (m2/fő,nap) 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

0 6,44E-01 6,44E-01 6,44E-01 6,44E-01 6,44E-01 6,44E-01 6,44E-01 6,44E-01 6,44E-01 6,44E-01 6,44E-01 6,44E-01 6,44E-01 6,44E-01 6,44E-01 6,44E-01 6,44E-01 6,44E-01 6,44E-01 6,44E-01 6,44E-01 6,44E-01 6,44E-01
0,5 1,41E-01 2,12E-01 2,69E-01 3,15E-01 3,52E-01 3,82E-01 4,06E-01 4,27E-01 4,44E-01 4,59E-01 4,72E-01 4,83E-01 4,93E-01 5,02E-01 5,10E-01 5,17E-01 5,23E-01 5,29E-01 5,34E-01 5,39E-01 5,43E-01 5,47E-01 5,51E-01

1 2,67E-02 6,15E-02 1,01E-01 1,41E-01 1,78E-01 2,12E-01 2,42E-01 2,69E-01 2,93E-01 3,15E-01 3,34E-01 3,52E-01 3,68E-01 3,82E-01 3,95E-01 4,06E-01 4,17E-01 4,27E-01 4,36E-01 4,44E-01 4,52E-01 4,59E-01 4,66E-01
1,5 5,05E-03 1,76E-02 3,73E-02 6,15E-02 8,78E-02 1,15E-01 1,41E-01 1,66E-01 1,89E-01 2,12E-01 2,32E-01 2,51E-01 2,69E-01 2,86E-01 3,01E-01 3,15E-01 3,28E-01 3,40E-01 3,52E-01 3,63E-01 3,72E-01 3,82E-01 3,90E-01

2 9,54E-04 5,05E-03 1,37E-02 2,67E-02 4,30E-02 6,15E-02 8,11E-02 1,01E-01 1,21E-01 1,41E-01 1,60E-01 1,78E-01 1,95E-01 2,12E-01 2,27E-01 2,42E-01 2,56E-01 2,69E-01 2,82E-01 2,93E-01 3,05E-01 3,15E-01 3,25E-01
2,5 1,80E-04 1,45E-03 5,05E-03 1,16E-02 2,11E-02 3,29E-02 4,66E-02 6,15E-02 7,71E-02 9,31E-02 1,09E-01 1,25E-01 1,41E-01 1,56E-01 1,71E-01 1,85E-01 1,99E-01 2,12E-01 2,24E-01 2,36E-01 2,48E-01 2,59E-01 2,69E-01

3 3,41E-05 4,15E-04 1,86E-03 5,05E-03 1,03E-02 1,76E-02 2,67E-02 3,73E-02 4,90E-02 6,15E-02 7,45E-02 8,78E-02 1,01E-01 1,15E-01 1,28E-01 1,41E-01 1,53E-01 1,66E-01 1,78E-01 1,89E-01 2,01E-01 2,12E-01 2,22E-01
3,5 6,43E-06 1,19E-04 6,84E-04 2,20E-03 5,05E-03 9,44E-03 1,53E-02 2,26E-02 3,11E-02 4,06E-02 5,07E-02 6,15E-02 7,26E-02 8,40E-02 9,54E-02 1,07E-01 1,18E-01 1,30E-01 1,41E-01 1,52E-01 1,62E-01 1,73E-01 1,83E-01

4 1,21E-06 3,41E-05 2,52E-04 9,54E-04 2,47E-03 5,05E-03 8,81E-03 1,37E-02 1,98E-02 2,67E-02 3,46E-02 4,30E-02 5,21E-02 6,15E-02 7,12E-02 8,11E-02 9,11E-02 1,01E-01 1,11E-01 1,21E-01 1,31E-01 1,41E-01 1,50E-01
4,5 2,29E-07 9,76E-06 9,26E-05 4,15E-04 1,21E-03 2,70E-03 5,05E-03 8,33E-03 1,25E-02 1,76E-02 2,35E-02 3,01E-02 3,73E-02 4,50E-02 5,31E-02 6,15E-02 7,01E-02 7,89E-02 8,78E-02 9,67E-02 1,06E-01 1,15E-01 1,23E-01

5 4,33E-08 2,80E-06 3,41E-05 1,80E-04 5,93E-04 1,45E-03 2,90E-03 5,05E-03 7,96E-03 1,16E-02 1,60E-02 2,11E-02 2,67E-02 3,29E-02 3,96E-02 4,66E-02 5,39E-02 6,15E-02 6,92E-02 7,71E-02 8,51E-02 9,31E-02 1,01E-01
5,5 8,18E-09 8,01E-07 1,25E-05 7,83E-05 2,90E-04 7,75E-04 1,66E-03 3,07E-03 5,05E-03 7,67E-03 1,09E-02 1,48E-02 1,92E-02 2,41E-02 2,95E-02 3,53E-02 4,15E-02 4,79E-02 5,46E-02 6,15E-02 6,85E-02 7,57E-02 8,29E-02

6 1,55E-09 2,29E-07 4,61E-06 3,41E-05 1,42E-04 4,15E-04 9,54E-04 1,86E-03 3,21E-03 5,05E-03 7,42E-03 1,03E-02 1,37E-02 1,76E-02 2,20E-02 2,67E-02 3,19E-02 3,73E-02 4,30E-02 4,90E-02 5,52E-02 6,15E-02 6,79E-02
6,5 2,92E-10 6,57E-08 1,70E-06 1,48E-05 6,96E-05 2,22E-04 5,48E-04 1,13E-03 2,04E-03 3,33E-03 5,05E-03 7,22E-03 9,84E-03 1,29E-02 1,64E-02 2,03E-02 2,45E-02 2,91E-02 3,39E-02 3,91E-02 4,44E-02 4,99E-02 5,56E-02

7 5,51E-11 1,88E-08 6,24E-07 6,43E-06 3,41E-05 1,19E-04 3,14E-04 6,84E-04 1,29E-03 2,20E-03 3,44E-03 5,05E-03 7,05E-03 9,44E-03 1,22E-02 1,53E-02 1,88E-02 2,26E-02 2,67E-02 3,11E-02 3,57E-02 4,06E-02 4,56E-02
7,5 1,04E-11 5,40E-09 2,29E-07 2,80E-06 1,67E-05 6,36E-05 1,80E-04 4,15E-04 8,20E-04 1,45E-03 2,34E-03 3,54E-03 5,05E-03 6,91E-03 9,10E-03 1,16E-02 1,45E-02 1,76E-02 2,11E-02 2,48E-02 2,88E-02 3,29E-02 3,73E-02

8 1,97E-12 1,55E-09 8,44E-08 1,21E-06 8,16E-06 3,41E-05 1,03E-04 2,52E-04 5,21E-04 9,54E-04 1,59E-03 2,47E-03 3,62E-03 5,05E-03 6,78E-03 8,81E-03 1,11E-02 1,37E-02 1,66E-02 1,98E-02 2,31E-02 2,67E-02 3,06E-02
8,5 3,72E-13 4,43E-10 3,10E-08 5,28E-07 3,99E-06 1,82E-05 5,93E-05 1,53E-04 3,30E-04 6,29E-04 1,09E-03 1,73E-03 2,59E-03 3,70E-03 5,05E-03 6,67E-03 8,55E-03 1,07E-02 1,31E-02 1,57E-02 1,86E-02 2,17E-02 2,50E-02

9 7,02E-14 1,27E-10 1,14E-08 2,29E-07 1,96E-06 9,76E-06 3,41E-05 9,26E-05 2,10E-04 4,15E-04 7,39E-04 1,21E-03 1,86E-03 2,70E-03 3,77E-03 5,05E-03 6,57E-03 8,33E-03 1,03E-02 1,25E-02 1,50E-02 1,76E-02 2,05E-02
9,5 1,33E-14 3,64E-11 4,20E-09 9,97E-08 9,57E-07 5,22E-06 1,95E-05 5,61E-05 1,33E-04 2,73E-04 5,03E-04 8,47E-04 1,33E-03 1,98E-03 2,81E-03 3,83E-03 5,05E-03 6,49E-03 8,14E-03 9,99E-03 1,21E-02 1,43E-02 1,68E-02
10 2,50E-15 1,04E-11 1,55E-09 4,33E-08 4,69E-07 2,80E-06 1,12E-05 3,41E-05 8,45E-05 1,80E-04 3,42E-04 5,93E-04 9,54E-04 1,45E-03 2,09E-03 2,90E-03 3,88E-03 5,05E-03 6,41E-03 7,96E-03 9,70E-03 1,16E-02 1,37E-02

10,5 4,73E-16 2,98E-12 5,69E-10 1,88E-08 2,29E-07 1,50E-06 6,43E-06 2,07E-05 5,36E-05 1,19E-04 2,33E-04 4,15E-04 6,84E-04 1,06E-03 1,56E-03 2,20E-03 2,99E-03 3,94E-03 5,05E-03 6,34E-03 7,81E-03 9,44E-03 1,12E-02
11 8,93E-17 8,55E-13 2,09E-10 8,18E-09 1,12E-07 8,01E-07 3,69E-06 1,25E-05 3,41E-05 7,83E-05 1,59E-04 2,90E-04 4,90E-04 7,75E-04 1,16E-03 1,66E-03 2,29E-03 3,07E-03 3,98E-03 5,05E-03 6,28E-03 7,67E-03 9,21E-03

11,5 1,69E-17 2,45E-13 7,70E-11 3,56E-09 5,50E-08 4,29E-07 2,12E-06 7,60E-06 2,16E-05 5,17E-05 1,08E-04 2,03E-04 3,51E-04 5,67E-04 8,65E-04 1,26E-03 1,76E-03 2,39E-03 3,14E-03 4,03E-03 5,05E-03 6,22E-03 7,54E-03
12 3,19E-18 7,02E-14 2,83E-11 1,55E-09 2,69E-08 2,29E-07 1,21E-06 4,61E-06 1,37E-05 3,41E-05 7,35E-05 1,42E-04 2,52E-04 4,15E-04 6,45E-04 9,54E-04 1,36E-03 1,86E-03 2,47E-03 3,21E-03 4,07E-03 5,05E-03 6,17E-03

12,5 6,02E-19 2,01E-14 1,04E-11 6,72E-10 1,32E-08 1,23E-07 6,97E-07 2,80E-06 8,71E-06 2,24E-05 5,00E-05 9,94E-05 1,80E-04 3,03E-04 4,81E-04 7,23E-04 1,04E-03 1,45E-03 1,95E-03 2,56E-03 3,27E-03 4,10E-03 5,05E-03
13 1,14E-19 5,76E-15 3,83E-12 2,92E-10 6,45E-09 6,57E-08 4,00E-07 1,70E-06 5,53E-06 1,48E-05 3,41E-05 6,96E-05 1,29E-04 2,22E-04 3,58E-04 5,48E-04 8,01E-04 1,13E-03 1,54E-03 2,04E-03 2,63E-03 3,33E-03 4,14E-03

13,5 2,15E-20 1,65E-15 1,41E-12 1,27E-10 3,16E-09 3,52E-08 2,29E-07 1,03E-06 3,51E-06 9,76E-06 2,32E-05 4,87E-05 9,26E-05 1,62E-04 2,67E-04 4,15E-04 6,16E-04 8,78E-04 1,21E-03 1,62E-03 2,12E-03 2,70E-03 3,39E-03
14 4,06E-21 4,73E-16 5,19E-13 5,51E-11 1,55E-09 1,88E-08 1,32E-07 6,24E-07 2,23E-06 6,43E-06 1,58E-05 3,41E-05 6,63E-05 1,19E-04 1,99E-04 3,14E-04 4,73E-04 6,84E-04 9,54E-04 1,29E-03 1,70E-03 2,20E-03 2,77E-03

14,5 7,66E-22 1,35E-16 1,91E-13 2,40E-11 7,57E-10 1,01E-08 7,55E-08 3,78E-07 1,41E-06 4,24E-06 1,07E-05 2,38E-05 4,75E-05 8,70E-05 1,48E-04 2,38E-04 3,64E-04 5,33E-04 7,52E-04 1,03E-03 1,37E-03 1,78E-03 2,27E-03
15 1,45E-22 3,88E-17 7,02E-14 1,04E-11 3,70E-10 5,40E-09 4,33E-08 2,29E-07 8,97E-07 2,80E-06 7,31E-06 1,67E-05 3,41E-05 6,36E-05 1,10E-04 1,80E-04 2,80E-04 4,15E-04 5,93E-04 8,20E-04 1,10E-03 1,45E-03 1,86E-03

15,5 2,73E-23 1,11E-17 2,58E-14 4,53E-12 1,81E-10 2,89E-09 2,49E-08 1,39E-07 5,69E-07 1,84E-06 4,98E-06 1,17E-05 2,44E-05 4,65E-05 8,23E-05 1,37E-04 2,15E-04 3,23E-04 4,67E-04 6,54E-04 8,88E-04 1,18E-03 1,52E-03
16 5,16E-24 3,19E-18 9,50E-15 1,97E-12 8,88E-11 1,55E-09 1,43E-08 8,44E-08 3,61E-07 1,21E-06 3,39E-06 8,16E-06 1,75E-05 3,41E-05 6,13E-05 1,03E-04 1,65E-04 2,52E-04 3,68E-04 5,21E-04 7,14E-04 9,54E-04 1,25E-03

16,5 9,75E-25 9,13E-19 3,49E-15 8,55E-13 4,35E-11 8,27E-10 8,18E-09 5,12E-08 2,29E-07 8,01E-07 2,31E-06 5,71E-06 1,25E-05 2,49E-05 4,57E-05 7,83E-05 1,27E-04 1,96E-04 2,90E-04 4,15E-04 5,75E-04 7,75E-04 1,02E-03
17 1,84E-25 2,62E-19 1,29E-15 3,72E-13 2,13E-11 4,43E-10 4,70E-09 3,10E-08 1,46E-07 5,28E-07 1,57E-06 3,99E-06 8,98E-06 1,82E-05 3,41E-05 5,93E-05 9,76E-05 1,53E-04 2,29E-04 3,30E-04 4,62E-04 6,29E-04 8,35E-04

17,5 3,48E-26 7,49E-20 4,73E-16 1,61E-13 1,04E-11 2,37E-10 2,69E-09 1,88E-08 9,24E-08 3,48E-07 1,07E-06 2,80E-06 6,43E-06 1,33E-05 2,54E-05 4,50E-05 7,50E-05 1,19E-04 1,80E-04 2,63E-04 3,72E-04 5,11E-04 6,84E-04
18 6,57E-27 2,15E-20 1,74E-16 7,02E-14 5,10E-12 1,27E-10 1,55E-09 1,14E-08 5,87E-08 2,29E-07 7,27E-07 1,96E-06 4,61E-06 9,76E-06 1,89E-05 3,41E-05 5,76E-05 9,26E-05 1,42E-04 2,10E-04 2,99E-04 4,15E-04 5,60E-04

18,5 1,24E-27 6,15E-21 6,40E-17 3,05E-14 2,50E-12 6,79E-11 8,87E-10 6,93E-09 3,72E-08 1,51E-07 4,95E-07 1,37E-06 3,30E-06 7,14E-06 1,41E-05 2,58E-05 4,43E-05 7,21E-05 1,12E-04 1,67E-04 2,41E-04 3,37E-04 4,58E-04
19 2,34E-28 1,76E-21 2,35E-17 1,33E-14 1,22E-12 3,64E-11 5,09E-10 4,20E-09 2,36E-08 9,97E-08 3,37E-07 9,57E-07 2,37E-06 5,22E-06 1,05E-05 1,95E-05 3,41E-05 5,61E-05 8,83E-05 1,33E-04 1,94E-04 2,73E-04 3,75E-04

19,5 4,43E-29 5,05E-22 8,66E-18 5,76E-15 5,98E-13 1,95E-11 2,92E-10 2,55E-09 1,50E-08 6,57E-08 2,29E-07 6,70E-07 1,70E-06 3,82E-06 7,82E-06 1,48E-05 2,62E-05 4,37E-05 6,96E-05 1,06E-04 1,56E-04 2,22E-04 3,07E-04
20 8,36E-30 1,45E-22 3,19E-18 2,50E-15 2,93E-13 1,04E-11 1,68E-10 1,55E-09 9,52E-09 4,33E-08 1,56E-07 4,69E-07 1,21E-06 2,80E-06 5,83E-06 1,12E-05 2,01E-05 3,41E-05 5,48E-05 8,45E-05 1,25E-04 1,80E-04 2,52E-04

20,5 1,58E-30 4,14E-23 1,17E-18 1,09E-15 1,43E-13 5,58E-12 9,61E-11 9,38E-10 6,05E-09 2,86E-08 1,06E-07 3,28E-07 8,70E-07 2,04E-06 4,34E-06 8,49E-06 1,55E-05 2,65E-05 4,32E-05 6,73E-05 1,01E-04 1,46E-04 2,06E-04
21 2,98E-31 1,19E-23 4,31E-19 4,73E-16 7,02E-14 2,98E-12 5,51E-11 5,69E-10 3,84E-09 1,88E-08 7,24E-08 2,29E-07 6,24E-07 1,50E-06 3,24E-06 6,43E-06 1,19E-05 2,07E-05 3,41E-05 5,36E-05 8,12E-05 1,19E-04 1,69E-04

21,5 5,63E-32 3,40E-24 1,59E-19 2,06E-16 3,44E-14 1,60E-12 3,16E-11 3,45E-10 2,44E-09 1,24E-08 4,93E-08 1,61E-07 4,47E-07 1,09E-06 2,41E-06 4,87E-06 9,13E-06 1,61E-05 2,68E-05 4,27E-05 6,54E-05 9,65E-05 1,38E-04
22 1,06E-32 9,75E-25 5,84E-20 8,93E-17 1,68E-14 8,55E-13 1,82E-11 2,09E-10 1,55E-09 8,18E-09 3,35E-08 1,12E-07 3,20E-07 8,01E-07 1,80E-06 3,69E-06 7,02E-06 1,25E-05 2,12E-05 3,41E-05 5,26E-05 7,83E-05 1,13E-04

22,5 2,01E-33 2,79E-25 2,15E-20 3,88E-17 8,23E-15 4,58E-13 1,04E-11 1,27E-10 9,81E-10 5,40E-09 2,28E-08 7,86E-08 2,29E-07 5,86E-07 1,34E-06 2,80E-06 5,40E-06 9,76E-06 1,67E-05 2,71E-05 4,23E-05 6,36E-05 9,26E-05
23 3,79E-34 8,00E-26 7,90E-21 1,69E-17 4,03E-15 2,45E-13 5,98E-12 7,70E-11 6,23E-10 3,56E-09 1,55E-08 5,50E-08 1,64E-07 4,29E-07 9,98E-07 2,12E-06 4,15E-06 7,60E-06 1,31E-05 2,16E-05 3,41E-05 5,17E-05 7,58E-05

23,5 7,17E-35 2,29E-26 2,91E-21 7,33E-18 1,97E-15 1,31E-13 3,43E-12 4,67E-11 3,95E-10 2,34E-09 1,06E-08 3,85E-08 1,18E-07 3,14E-07 7,44E-07 1,60E-06 3,19E-06 5,92E-06 1,04E-05 1,72E-05 2,74E-05 4,19E-05 6,20E-05
24 1,35E-35 6,57E-27 1,07E-21 3,19E-18 9,66E-16 7,02E-14 1,97E-12 2,83E-11 2,51E-10 1,55E-09 7,20E-09 2,69E-08 8,44E-08 2,29E-07 5,54E-07 1,21E-06 2,45E-06 4,61E-06 8,16E-06 1,37E-05 2,20E-05 3,41E-05 5,08E-05

24,5 2,56E-36 1,88E-27 3,93E-22 1,38E-18 4,73E-16 3,76E-14 1,13E-12 1,72E-11 1,59E-10 1,02E-09 4,90E-09 1,88E-08 6,05E-08 1,68E-07 4,13E-07 9,20E-07 1,88E-06 3,59E-06 6,43E-06 1,09E-05 1,77E-05 2,76E-05 4,16E-05
25 4,83E-37 5,39E-28 1,45E-22 6,02E-19 2,32E-16 2,01E-14 6,48E-13 1,04E-11 1,01E-10 6,72E-10 3,34E-09 1,32E-08 4,33E-08 1,23E-07 3,08E-07 6,97E-07 1,45E-06 2,80E-06 5,07E-06 8,71E-06 1,43E-05 2,24E-05 3,41E-05  

Kiindulási adatok és a tervezési egyenes meredekségének mátrixa  
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Geom. felt. QLE (l/fő,nap) 1 eset 3 eset 2 eset 4-es eset 5-ös eset
ALE (m2/fő,nap) 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

0 152,00 114,00 91,20 76,00 65,14 57,00 50,67 45,60 41,45 38,00 35,08 32,57 30,40 28,50 26,82 25,33 24,00 22,80 21,71 20,73 19,83 19,00 18,24
0,5 28,71 32,66 33,55 33,03 31,89 30,51 29,07 27,66 26,31 25,05 23,88 22,79 21,78 20,85 19,99 19,19 18,45 17,76 17,11 16,51 15,95 15,43 14,93

1 5,42 9,36 12,34 14,35 15,61 16,33 16,68 16,78 16,70 16,51 16,25 15,95 15,61 15,25 14,90 14,54 14,18 13,83 13,49 13,16 12,84 12,53 12,23
1,5 35,85 2,68 4,54 6,24 7,64 8,74 9,57 10,17 10,60 10,89 11,06 11,16 11,18 11,16 11,10 11,01 10,90 10,77 10,63 10,48 10,33 10,17 10,01

2 6,77 26,88 58,46 2,71 3,74 4,68 5,49 6,17 6,73 7,18 7,53 7,81 8,01 8,17 8,27 8,34 8,38 8,39 8,38 8,35 8,31 8,26 8,20
2,5 1,28 7,70 21,51 41,24 64,10 2,50 3,15 3,74 4,27 4,73 5,13 5,46 5,74 5,97 6,16 6,32 6,44 6,53 6,60 6,65 6,69 6,70 6,71

3 0,24 2,21 7,91 17,92 31,38 46,92 63,26 2,27 2,71 3,12 3,49 3,82 4,11 4,37 4,59 4,78 4,95 5,09 5,20 5,30 5,38 5,44 5,49
3,5 0,05 0,63 2,91 7,79 15,36 25,11 36,30 48,20 60,23 71,97 2,38 2,67 2,95 3,20 3,42 3,62 3,80 3,96 4,10 4,22 4,33 4,42 4,50

4 0,01 0,18 1,07 3,39 7,52 13,44 20,83 29,23 38,23 47,45 56,60 65,47 2,11 2,34 2,55 2,75 2,92 3,09 3,23 3,36 3,48 3,59 3,68
4,5 0,00 0,05 0,39 1,47 3,68 7,20 11,95 17,73 24,27 31,28 38,53 45,81 52,97 59,90 66,52 2,08 2,25 2,40 2,55 2,68 2,80 2,91 3,02

5 0,00 0,01 0,14 0,64 1,80 3,85 6,86 10,75 15,40 20,62 26,23 32,05 37,96 43,83 49,57 55,13 60,45 65,50 70,27 2,14 2,25 2,37 2,47
5,5 0,00 0,00 0,05 0,28 0,88 2,06 3,93 6,52 9,78 13,59 17,85 22,43 27,20 32,06 36,94 41,76 46,46 51,01 55,38 59,55 63,50 67,23 70,74

6 0,00 0,00 0,02 0,12 0,43 1,10 2,26 3,96 6,21 8,96 12,15 15,69 19,49 23,46 27,53 31,63 35,71 39,73 43,65 47,44 51,09 54,59 57,91
6,5 0,00 0,00 0,01 0,05 0,21 0,59 1,29 2,40 3,94 5,91 8,27 10,98 13,96 17,16 20,51 23,96 27,45 30,94 34,40 37,80 41,11 44,32 47,42

7 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 0,32 0,74 1,46 2,50 3,89 5,63 7,68 10,01 12,56 15,29 18,15 21,10 24,10 27,11 30,11 33,08 35,99 38,82
7,5 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 0,17 0,43 0,88 1,59 2,57 3,83 5,37 7,17 9,19 11,39 13,75 16,22 18,77 21,37 23,99 26,62 29,22 31,78

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,09 0,24 0,54 1,01 1,69 2,61 3,76 5,14 6,72 8,49 10,41 12,46 14,62 16,84 19,11 21,41 23,72 26,02
8,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 0,14 0,32 0,64 1,12 1,78 2,63 3,68 4,92 6,33 7,89 9,58 11,38 13,27 15,23 17,23 19,26 21,31

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,08 0,20 0,41 0,74 1,21 1,84 2,64 3,60 4,71 5,97 7,36 8,87 10,46 12,13 13,86 15,64 17,44
9,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 0,12 0,26 0,48 0,82 1,29 1,89 2,63 3,51 4,53 5,66 6,90 8,24 9,67 11,16 12,70 14,28
10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,07 0,16 0,32 0,56 0,90 1,35 1,93 2,62 3,43 4,35 5,38 6,50 7,70 8,98 10,31 11,69

10,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,10 0,21 0,38 0,63 0,97 1,41 1,95 2,60 3,34 4,19 5,12 6,14 7,22 8,37 9,57
11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,07 0,14 0,26 0,44 0,70 1,03 1,45 1,97 2,57 3,26 4,04 4,89 5,81 6,80 7,84

11,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,09 0,18 0,31 0,50 0,75 1,08 1,49 1,98 2,54 3,18 3,89 4,68 5,52 6,42
12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,06 0,12 0,22 0,36 0,55 0,81 1,13 1,52 1,98 2,51 3,10 3,76 4,48 5,25

12,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,08 0,15 0,26 0,40 0,60 0,85 1,17 1,54 1,98 2,47 3,03 3,64 4,30
13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,06 0,11 0,18 0,30 0,45 0,65 0,90 1,20 1,56 1,97 2,44 2,95 3,52

13,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,13 0,22 0,33 0,49 0,69 0,93 1,23 1,57 1,96 2,40 2,88
14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,05 0,09 0,16 0,25 0,37 0,53 0,73 0,97 1,25 1,58 1,95 2,36

14,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,12 0,19 0,28 0,41 0,57 0,76 1,00 1,27 1,58 1,93
15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,05 0,08 0,14 0,21 0,31 0,44 0,60 0,79 1,02 1,28 1,58

15,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,06 0,10 0,16 0,24 0,34 0,47 0,63 0,82 1,04 1,30
16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,05 0,08 0,12 0,18 0,27 0,37 0,50 0,66 0,85 1,06

16,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,06 0,09 0,14 0,21 0,29 0,40 0,53 0,69 0,87
17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,07 0,11 0,16 0,23 0,32 0,43 0,56 0,71

17,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,05 0,08 0,13 0,18 0,25 0,34 0,45 0,58
18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,06 0,10 0,14 0,20 0,28 0,37 0,48

18,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,05 0,08 0,11 0,16 0,22 0,30 0,39
19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,06 0,09 0,13 0,18 0,24 0,32

19,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 0,07 0,10 0,14 0,20 0,26
20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,12 0,16 0,21

20,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,09 0,13 0,18
21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 0,08 0,11 0,14

21,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,09 0,12
22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 0,07 0,10

22,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,08
23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 0,06

23,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05
24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04

24,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04
25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03  

A geomatriai feltételeket lehatároló mátrix 
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p (%) QLE (l/fő,nap) 1 eset 3 eset 2 eset 4-es eset 5-ös eset
ALE (m2/fő,nap) 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,87 96,51 96,14 95,77 95,41 95,04 94,68 94,31 93,94 93,58 93,21 92,84 92,48 92,11 91,75 91,38 91,01
0,5 94,35 95,06 95,19 95,11 94,93 94,70 94,42 94,13 93,82 93,50 93,18 92,84 92,50 92,16 91,81 91,47 91,12 90,77 90,41 90,06 89,70 89,35 88,99

1 69,38 82,33 86,64 88,54 89,47 89,94 90,16 90,22 90,17 90,06 89,90 89,70 89,47 89,22 88,96 88,68 88,39 88,09 87,79 87,48 87,16 86,84 86,51
1,5 0,50 37,90 63,40 73,41 78,32 81,07 82,72 83,76 84,42 84,83 85,08 85,20 85,24 85,21 85,13 85,00 84,85 84,67 84,46 84,24 84,00 83,75 83,49

2 0,50 0,50 4,29 38,59 55,55 64,49 69,76 73,12 75,36 76,91 78,00 78,78 79,33 79,72 79,98 80,15 80,24 80,26 80,24 80,18 80,08 79,95 79,80
2,5 0,50 0,50 0,50 0,50 9,90 33,51 47,17 55,57 61,08 64,88 67,60 69,60 71,09 72,22 73,08 73,74 74,24 74,61 74,88 75,07 75,20 75,27 75,29

3 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 8,99 26,63 38,59 46,65 52,33 56,48 59,59 61,97 63,82 65,28 66,43 67,35 68,09 68,67 69,14 69,50 69,78
3,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 5,90 19,06 29,89 37,73 43,54 47,96 51,39 54,11 56,28 58,03 59,46 60,63 61,60 62,40 63,05

4 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 2,78 11,42 21,13 28,81 34,71 39,36 43,06 46,06 48,52 50,55 52,23 53,65 54,83
4,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,64 5,59 12,62 19,89 25,87 30,70 34,63 37,89 40,59 42,87 44,80

5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,77 6,11 11,46 17,02 21,99 26,13 29,60 32,54
5,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,93 5,26 9,24 13,43 17,58

6 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,44 3,82
6,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

7 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
7,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

8 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
8,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

9 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
9,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
10 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

10,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
11 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

11,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
12 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

12,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
13 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

13,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
14 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

14,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
15 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

15,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
16 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

16,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
17 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

17,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
18 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

18,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
19 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

19,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
20 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

20,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
21 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

21,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
22 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

22,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
23 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

23,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
24 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

24,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
25 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50   

A határérték túllépés valószínűségi értékeit összegző mátrix 
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10. MELLÉKLET: Transzport folyamatok statisztikai elemzésének 
mellékletei 

10.1. Melléklet: A mérési eredmények illeszkedés vizsgálati 
eredményeinek rangsorolása és függvényalak szerinti szűrése 

Ennek a Mellékletnek a táblázataiban sárgával jelölt eloszlástípusok legalább 1 illesztésnél 
helytelen függvényalakot vettek fel, ezért kizárhatók az alkalmas függvény típusok közül.  

# 

Distribution Kolmogorov Anderson Chi-
Squared 

  
  Smirnov Darling   

  Rank Rank Rank Átlagolt 
rangsor 

1 Johnson SB 1 3 4 
2,7 

2 Gen. Extreme Value 2 6 3 
3,7 

3 Gen. Pareto 5 7 6 
6,0 

4 Uniform 4 4 26 11,3 

5 Error 3 5 27 
11,7 

6 Cauchy  19 12 5 
12,0 

7 Gumbel Max 9 11 19 
13,0 

8 Pearson6 15 19 7 
13,7 

9 Normal 6 8 28 
14,0 

10 Burr 10 16 17 14,3 

11 Gamma 16 20 8 
14,7 

12 Weibull 11 17 16 14,7 

13 Logistic 7 9 29 
15,0 

14 Burr 12 18 18 16,0 

15 Gamma 13 22 13 
16,0 

16 Pearson6 18 21 10 
16,3 

17 Rayleigh 17 24 9 
16,7 

18 Gen. Gamma 21 23 11 
18,3 
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19 Hypersecant 8 10 37 
18,3 

20 Log-Logistic 24 32 1 
19,0 

21 Nakagami 22 26 12 
20,0 

22 Rayleigh 20 27 14 
20,3 

23 Laplace 14 13 36 21,0 

24 Gumbel Min 30 14 23 
22,3 

25 Weibull 32 25 22 
26,3 

26 Fatigue Life 27 37 25 
29,7 

27 Frechet 44 43 2 29,7 

28 Lognormal 26 33 30 
29,7 

29 Fatigue Life 28 38 24 
30,0 

30 Lognormal 25 34 31 30,0 
31 Rice 23 28 39 30,0 

32 Inv. Gauss 29 50 15 
31,3 

33 Pareto2 37 29 32 32,7 

34 Dagum 50 2 49 
33,7 

35 Exponential  40 31 33 
34,7 

36 Erlang 31 30 44 
35,0 

37 Inv. Gauss 33 40 35 
36,0 

38 Gen. Gamma 54 1 54 
36,3 

39 Exponential (2P)  41 39 34 38,0 

40 Log-Logistic 36 35 43 
38,0 

41 Pert 38 36 40 
38,0 

42 Levy  48 49 20 
39,0 

43 Levy  49 48 21 
39,3 
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44 Pearson5 35 44 41 
40,0 

45 Pearson5 34 45 42 
40,3 

46 Dagum 53 15 54 
40,7 

47 Frechet 43 42 38 
41,0 

48 Erlang 39 41 45 41,7 

49 Chi-Squared 45 46 47 
46,0 

50 Chi-Squared 46 47 46 46,3 

51 Kumaraswamy 42 51 54 
49,0 

52 Power Function 51 53 48 50,7 
53 Beta 47 52 54 51,0 

54 Error Function  52 54 50 
52,0 

 

38. táblázat: Az illesztett eloszlás függvény típusok rangsorolásának és függvény alak szerinti szűrésének eredményei az 
N/1 mérési eredményre történő illesztési vizsgálat alapján 

# Distribution 

Kolmogorov Anderson 

Chi-
Squared 

  
      

    Rank Rank Rank Átlagolt 
rangsor 

1 Error 2 3 2 
2,3 

2 Johnson SB 1 2 4 
2,3 

3 Gen. Pareto 4 5 1 
3,3 

4 Uniform 3 4 3 3,3 

5 Gen. Extreme Value 5 6 6 
5,7 

6 Gamma 14 15 13 
14,0 

7 Gumbel Max 10 12 20 
14,0 

8 Normal 6 7 30 
14,3 

9 Pearson6 15 19 9 
14,3 

10 Gamma 16 20 10 15,3 
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11 Dagum 7 14 26 
15,7 

12 Logistic 8 8 31 15,7 

13 Cauchy  20 10 19 
16,3 

14 Lognormal 12 29 8 16,3 

15 Pearson6 17 21 11 
16,3 

16 Lognormal 13 30 7 
16,7 

17 Hypersecant 9 9 33 
17,0 

18 Gen. Gamma 21 22 12 
18,3 

19 Burr 25 17 15 
19,0 

20 Burr 24 16 17 
19,0 

21 Gumbel Min 11 11 37 
19,7 

22 Weibull 26 18 16 
20,0 

23 Log-Logistic 30 31 5 22,0 

24 Laplace 22 13 32 
22,3 

25 Rayleigh 23 23 21 
22,3 

26 Fatigue Life 18 33 27 
26,0 

27 Fatigue Life 19 32 28 26,3 

28 Inv. Gauss 27 34 29 
30,0 

29 Inv. Gauss 36 42 14 
30,7 

30 Pearson5 33 36 23 30,7 
31 Pearson5 34 37 22 31,0 

32 Rayleigh 29 24 40 
31,0 

33 Frechet 41 35 18 31,3 

34 Nakagami 31 28 38 
32,3 

35 Rice 32 27 39 
32,7 
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36 Dagum 52 1 47 
33,3 

37 Pareto2 35 25 41 
33,7 

38 Exponential  38 26 43 
35,7 

39 Pert 37 39 34 36,7 

40 Erlang 42 38 35 
38,3 

41 Levy  50 46 24 
40,0 

42 Exponential (2P)  39 40 42 
40,3 

43 Levy  51 47 25 
41,0 

44 Gen. Gamma 28   55 
41,5 

45 Erlang 40 41 44 
41,7 

46 Chi-Squared 48 52 36 
45,3 

47 Chi-Squared 46 53 45 
48,0 

48 Frechet 45 44 55 48,0 

49 Log-Logistic 44 45 55 
48,0 

50 Beta 49 43 55 49,0 

51 Kumaraswamy 43 49 55 
49,0 

52 Power Function 53 50 46 49,7 
53 Weibull 47 48 55 50,0 

54 Error Function  54 51 48 
51,0 

55 Student's t  55 54 55 
54,7 

 

39. táblázat: Az illesztett eloszlás függvény típusok rangsorolásának és függvény alak szerinti szűrésének eredményei az 
N/2 mérési eredményre történő illesztési vizsgálat alapján 

# 
Distribution 

Kolmogorov Anderson Chi-
Squared 

 
Smirnov Darling  

  Rank Rank Rank Átlagolt 
rangsor 
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1 Error 2 3 2 
2,3 

2 Johnson SB 1 2 4 
2,3 

3 Gen. Pareto 4 5 1 
3,3 

4 Uniform 3 4 3 3,3 

5 Gen. Extreme Value 5 6 6 
5,7 

6 Gamma 14 15 13 
14,0 

7 Gumbel Max 10 12 20 
14,0 

8 Normal 6 7 30 
14,3 

9 Pearson6 15 19 9 
14,3 

10 Gamma 16 20 10 15,3 

11 Dagum 7 14 26 
15,7 

12 Logistic 8 8 31 15,7 

13 Cauchy  20 10 19 
16,3 

14 Lognormal 12 29 8 16,3 

15 Pearson6 17 21 11 
16,3 

16 Lognormal 13 30 7 
16,7 

17 Hypersecant 9 9 33 
17,0 

18 Gen. Gamma 21 22 12 
18,3 

19 Burr 25 17 15 
19,0 

20 Burr 24 16 17 
19,0 

21 Gumbel Min 11 11 37 
19,7 

22 Weibull 26 18 16 
20,0 

23 Log-Logistic 30 31 5 22,0 

24 Laplace  22 13 32 
22,3 



156 

 

25 Rayleigh 23 23 21 
22,3 

26 Fatigue Life 18 33 27 
26,0 

27 Fatigue Life 19 32 28 26,3 

28 Inv. Gauss 27 34 29 
30,0 

29 Inv. Gauss 36 42 14 
30,7 

30 Pearson5 33 36 23 30,7 
31 Pearson5 34 37 22 31,0 

32 Rayleigh 29 24 40 
31,0 

33 Frechet 41 35 18 31,3 

34 Nakagami 31 28 38 
32,3 

35 Rice  32 27 39 
32,7 

36 Dagum 52 1 47 
33,3 

37 Pareto 2  35 25 41 
33,7 

38 Exponential  38 26 43 
35,7 

39 Pert 37 39 34 36,7 

40 Erlang 42 38 35 
38,3 

41 Levy  50 46 24 
40,0 

42 Exponential (2P)  39 40 42 
40,3 

43 Levy  51 47 25 
41,0 

44 Erlang 40 41 44 
41,7 

45 Chi-Squared 48 52 36 
45,3 

46 Gen. Gamma 28 55 55 
46,0 

47 Chi-Squared 46 53 45 
48,0 

48 Frechet 45 44 55 48,0 

49 Log-Logistic 44 45 55 
48,0 
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50 Beta 49 43 55 49,0 

51 Kumaraswamy 43 49 55 
49,0 

52 Power Function 53 50 46 49,7 
53 Weibull 47 48 55 50,0 

54 Error Function  54 51 48 
51,0 

55 Student's t  55 54 55 
54,7 

 

40. táblázat: Az illesztett eloszlás függvény típusok rangsorolásának és függvény alak szerinti szűrésének eredményei az 
N/3 mérési eredményre történő illesztési vizsgálat alapján 

# 
Distribution 

Kolmogorov Anderson Chi-
Squared 

 
Smirnov Darling  

  Rank Rank Rank Átlagolt 
rangsor 

1 Gen. Pareto 5 2 10 
5,7 

2 Gen. Extreme Value 1 1 19 
7,0 

3 Gamma 4 12 9 
8,3 

4 Gumbel Max 2 3 20 8,3 

5 Erlang 11 13 7 
10,3 

6 Error 12 4 18 
11,3 

7 Weibull 10 14 13 
12,3 

8 Inv. Gauss 18 18 8 
14,7 

9 Chi-Squared 21 23 2 
15,3 

10 Log-Logistic 24 16 6 15,3 

11 Frechet 27 17 4 
16,0 

12 Frechet 13 34 3 16,7 

13 Dagum 8 32 16 
18,7 

14 Nakagami 17 15 25 19,0 

15 Triangular 6 47 5 
19,3 

16 Dagum 9 33 17 
19,7 
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17 Kumaraswamy 49 11 1 
20,3 

18 Cauchy  42 9 12 
21,0 

19 Normal 25 5 33 
21,0 

20 Pearson5 14 35 15 
21,3 

21 Pearson5 15 36 14 
21,7 

22 Logistic 30 6 40 
25,3 

23 Inv. Gauss 16 27 37 26,7 

24 Burr 37 19 28 
28,0 

25 Hypersecant 36 7 41 
28,0 

26 Pert 29 44 11 
28,0 

27 Gen. Gamma 33 22 30 28,3 

28 Weibull 38 20 27 
28,3 

29 Burr 39 21 26 
28,7 

30 Lognormal 19 29 38 28,7 
31 Pearson6 31 25 31 29,0 

32 Gamma 32 24 32 
29,3 

33 Gen. Gamma 28 26 34 29,3 

34 Lognormal 20 30 39 
29,7 

35 Laplace  44 8 42 
31,3 

36 Pearson6 34 31 29 
31,3 

37 Fatigue Life 23 37 35 
31,7 

38 Fatigue Life 22 38 36 
32,0 

39 Log-Logistic 26 28 43 32,3 

40 Rayleigh 35 40 24 
33,0 

41 Exponential  40 39 21 
33,3 
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42 Gumbel Min 48 10 46 
34,7 

43 Johnson SB 3 48 56 
35,7 

44 Pareto2 43 41 23 
35,7 

45 Exponential (2P)  41 45 22 
36,0 

46 Uniform 7 49 56 
37,3 

47 Rayleigh 45 42 48 
45,0 

48 Rice  46 43 49 46,0 

49 Erlang 47 46 50 
47,7 

50 Levy  51 50 44 48,3 

51 Levy  50 51 45 
48,7 

52 Beta 53 52 47 50,7 
53 Chi-Squared 52 53 51 52,0 

54 Error Function  55 55 52 
54,0 

55 Power Function 54 54 56 
54,7 

56 Student's t  56 56 53 55,0 
 

41. táblázat: Az illesztett eloszlás függvény típusok rangsorolásának és függvény alak szerinti szűrésének eredményei az 
N/4 mérési eredményre történő illesztési vizsgálat alapján 

# 
Distribution 

Kolmogorov Anderson Chi-
Squared 

  
Smirnov Darling   

  Rank Rank Rank Átlagolt 
rangsor 

1 Uniform 2 3 2 
2,3 

2 Error 1 2 5 
2,7 

3 Johnson SB 3 1 7 
3,7 

4 Gen. Pareto 4 4 4 4,0 

5 Gen. Extreme Value 7 5 6 
6,0 

6 Beta 5 13 3 
7,0 
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7 Normal 8 6 9 
7,7 

8 Logistic 12 7 19 
12,7 

9 Cauchy  28 9 8 
15,0 

10 Pearson6 14 19 15 16,0 

11 Triangular 22 14 12 
16,0 

12 Gamma 13 20 16 16,3 

13 Burr 9 16 28 
17,7 

14 Weibull 10 17 27 18,0 

15 Burr 11 18 26 
18,3 

16 Hypersecant 16 8 34 
19,3 

17 Dagum 6 53 1 
20,0 

18 Gen. Gamma 15 23 22 
20,0 

19 Gumbel Min 18 10 40 
22,7 

20 Laplace 26 12 31 
23,0 

21 Gumbel Max 19 11 41 
23,7 

22 Log-Logistic 34 26 14 
24,7 

23 Fatigue Life 32 33 10 25,0 

24 Fatigue Life 33 34 11 
26,0 

25 Lognormal 30 29 20 
26,3 

26 Lognormal 29 30 21 
26,7 

27 Pearson6 23 32 25 26,7 

28 Rayleigh 17 27 36 
26,7 

29 Erlang 27 24 30 
27,0 

30 Exponential (2P)  38 21 24 27,7 
31 Gen. Gamma 21 51 13 28,3 
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32 Rayleigh 24 25 37 
28,7 

33 Rice 25 31 32 29,3 

34 Pert 36 15 38 
29,7 

35 Gamma 20 28 42 
30,0 

36 Exponential  37 35 23 
31,7 

37 Nakagami 31 37 33 
33,7 

38 Weibull 43 36 29 
36,0 

39 Levy  53 45 18 38,7 

40 Levy  54 46 17 
39,0 

41 Log-Logistic 42 40 35 
39,0 

42 Kumaraswamy 46 22 50 
39,3 

43 Inv. Gauss 39 38 45 
40,7 

44 Pearson5 41 41 43 
41,7 

45 Pearson5 40 42 44 
42,0 

46 Frechet 49 39 39 
42,3 

47 Inv. Gauss 35 47 48 
43,3 

48 Pareto2 44 43 46 44,3 

49 Frechet 48 44 47 
46,3 

50 Chi-Squared 45 49 51 48,3 

51 Chi-Squared 50 50 49 
49,7 

52 Erlang 51 48 53 50,7 
53 Dagum 47 54 52 51,0 

54 Power Function 52 52 56 
53,3 

55 Error Function  55 55 54 
54,7 

56 Student's t  56 56 56 56,0 
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42. táblázat: Az illesztett eloszlás függvény típusok rangsorolásának és függvény alak szerinti szűrésének eredményei az 
N/5 mérési eredményre történő illesztési vizsgálat alapján 

# 
Distribution 

Kolmogorov Anderson Chi-
Squared 

  
Smirnov Darling   

  Rank Rank Rank Átlagolt 
rangsor 

1 Log-Logistic 5 9 4 
6,0 

2 Weibull 2 8 10 
6,7 

3 Gen. Pareto 20 1 8 
9,7 

4 Pareto2 6 10 13 9,7 

5 Fatigue Life 3 21 11 
11,7 

6 Frechet 15 11 9 
11,7 

7 Fatigue Life 4 20 12 
12,0 

8 Frechet 9 25 3 
12,3 

9 Pearson5 7 30 1 
12,7 

10 Pearson5 8 31 2 13,7 

11 Lognormal 11 17 15 
14,3 

12 Lognormal 12 18 14 14,7 

13 Dagum 13 15 18 
15,3 

14 Log-Logistic 16 14 17 15,7 

15 Dagum 14 16 19 
16,3 

16 Gen. Extreme Value 18 2 29 
16,3 

17 Gamma 17 13 21 
17,0 

18 Inv. Gauss 10 34 16 
20,0 

19 Levy  24 32 5 
20,3 

20 Gumbel Max 30 3 30 
21,0 

21 Levy  25 33 6 
21,3 
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22 Gen. Gamma 19 19 28 
22,0 

23 Burr 21 22 24 22,3 

24 Error 32 4 32 
22,7 

25 Normal 33 5 33 
23,7 

26 Weibull 22 23 27 
24,0 

27 Burr 23 24 26 24,3 

28 Gamma 27 27 23 
25,7 

29 Gen. Gamma 26 26 25 
25,7 

30 Logistic 38 6 34 26,0 
31 Pearson6 28 28 22 26,0 

32 Hypersecant 39 7 35 
27,0 

33 Cauchy  43 35 7 28,3 

34 Laplace 41 12 36 
29,7 

35 Pearson 6 29 29 31 
29,7 

36 Johnson SB 1 46 49 
32,0 

37 Error Function  49 43 20 
37,3 

38 Exponential (2P)  36 38 39 
37,7 

39 Exponential  37 37 40 38,0 

40 Gumbel Min 45 36 37 
39,3 

41 Pert 42 39 38 
39,7 

42 Kumaraswamy 31 40 49 
40,0 

43 Beta 34 41 49 
41,3 

44 Power Function 35 42 49 
42,0 

45 Inv. Gauss 44 45 41 
43,3 

46 Uniform 40 44 49 
44,3 
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47 Rayleigh 46 47 42 
45,0 

48 Rice 47 48 43 46,0 

49 Rayleigh 48 49 44 
47,0 

 

43. táblázat: Az illesztett eloszlás függvény típusok rangsorolásának és függvény alak szerinti szűrésének eredményei az 
S/1 mérési eredményre történő illesztési vizsgálat alapján 

# 
Distribution 

Kolmogorov Anderson Chi-
Squared 

  
Smirnov Darling   

  Rank Rank Rank Átlagolt 
rangsor 

1 Gamma 2 4 5 
3,7 

2 Gen. Extreme Value 9 2 2 
4,3 

3 Chi-Squared 5 6 3 
4,7 

4 Weibull 3 5 6 4,7 

5 Gen. Pareto 14 1 1 
5,3 

6 Chi-Squared 6 7 4 
5,7 

7 Log-Logistic 1 8 10 
6,3 

8 Weibull 7 12 13 
10,7 

9 Burr 11 11 14 
12,0 

10 Burr 12 10 15 12,3 

11 Gen. Gamma 4 25 12 
13,7 

12 Gamma 10 21 11 14,0 

13 Gumbel Max 37 3 7 
15,7 

14 Pareto2 13 9 25 15,7 

15 Gen. Gamma 17 13 18 
16,0 

16 Pearson6 15 14 20 
16,3 

17 Pearson6 16 15 19 
16,7 



165 

 

18 Frechet 8 24 21 
17,7 

19 Fatigue Life 27 18 16 
20,3 

20 Fatigue Life 26 19 17 
20,7 

21 Levy  21 33 8 
20,7 

22 Log-Logistic 18 17 28 
21,0 

23 Levy  22 34 9 21,7 

24 Lognormal 23 22 26 
23,7 

25 Lognormal 24 23 27 
24,7 

26 Dagum 19 26 30 
25,0 

27 Dagum 20 27 29 25,3 

28 Logistic 35 16 35 
28,7 

29 Pearson5 29 35 23 
29,0 

30 Pearson5 30 36 22 29,3 
31 Frechet 28 32 31 30,3 

32 Hypersecant 38 20 36 
31,3 

33 Normal 36 28 32 32,0 

34 Inv. Gauss 31 37 34 
34,0 

35 Exponential (2P)  32 38 38 
36,0 

36 Exponential  33 39 39 
37,0 

37 Cauchy  44 31 37 
37,3 

38 Error 42 29 41 
37,3 

39 Laplace 43 30 42 38,3 

40 Johnson SB 25 40 52 
39,0 

41 Error Function  50 45 24 
39,7 

42 Inv. Gauss 41 48 40 
43,0 
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43 Student's t  49 47 33 
43,0 

44 Kumaraswamy 34 44 52 
43,3 

45 Gumbel Min 47 41 43 
43,7 

46 Beta 39 43 52 
44,7 

47 Power Function 40 42 52 
44,7 

48 Pert 45 46 44 45,0 

49 Rayleigh 48 50 45 
47,7 

50 Uniform 46 49 52 49,0 

51 Rice 51 51 46 
49,3 

52 Rayleigh 52 52 47 50,3 
 

44. táblázat: Az illesztett eloszlás függvény típusok rangsorolásának és függvény alak szerinti szűrésének eredményei az 
S/2 mérési eredményre történő illesztési vizsgálat alapján 

# 
Distribution 

Kolmogorov Anderson Chi-
Squared 

  
Smirnov Darling   

  Rank Rank Rank Átlagolt 
rangsor 

1 Kumaraswamy 1 1 1 
1,0 

2 Beta 5 5 2 
4,0 

3 Gen. Pareto 2 2 12 
5,3 

4 Weibull 3 14 3 
6,7 

5 Log-Logistic 6 16 4 
8,7 

6 Uniform 16 3 7 
8,7 

7 Error 15 4 8 
9,0 

8 Frechet 13 17 5 
11,7 

9 Gen. Extreme Value 12 7 17 
12,0 
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10 Normal 23 6 13 
14,0 

11 Pearson 6 4 15 29 
16,0 

12 Pearson 6 7 18 28 
17,7 

13 Cauchy  35 13 6 
18,0 

14 Gamma 8 19 27 
18,0 

15 Gumbel Max 26 8 22 
18,7 

16 Logistic 29 9 20 
19,3 

17 Gumbel Min 33 12 16 
20,3 

18 Gen. Gamma 14 22 26 
20,7 

19 Hypersecant 32 10 23 
21,7 

20 Dagum 9 20 41 
23,3 

21 Laplace 34 11 25 
23,3 

22 Fatigue Life 27 30 15 
24,0 

23 Dagum 10 21 42 24,3 

24 Fatigue Life 28 31 14 
24,3 

25 Frechet 21 32 21 
24,7 

26 Gen. Gamma 11 23 43 
25,7 

27 Weibull 22 25 31 26,0 

28 Log-Logistic 18 26 35 
26,3 

29 Burr 24 24 32 
26,7 

30 Lognormal 19 28 33 26,7 
31 Burr 25 27 30 27,3 

32 Pearson5 31 33 18 
27,3 

33 Lognormal 20 29 34 27,7 
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34 Pearson5 30 34 19 
27,7 

35 Levy  43 35 10 
29,3 

36 Levy  42 36 11 
29,7 

37 Inv. Gauss 45 37 9 
30,3 

38 Johnson SB 17 43 50 
36,7 

39 Gamma 36 38 40 
38,0 

40 Exponential (2P)  39 39 37 
38,3 

41 Pareto2 38 40 39 
39,0 

42 Error Function  50 45 24 
39,7 

43 Exponential  40 41 38 
39,7 

44 Pert 41 42 36 
39,7 

45 Power Function 37 44 50 
43,7 

46 Nakagami 44 46 47 
45,7 

47 Rayleigh 47 47 44 
46,0 

48 Rayleigh 48 48 45 47,0 

49 Inv. Gauss 46 50 48 
48,0 

50 Rice 49 49 46 48,0 
 

45. táblázat: Az illesztett eloszlás függvény típusok rangsorolásának és függvény alak szerinti szűrésének eredményei az 
S/3 mérési eredményre történő illesztési vizsgálat alapján 

# 
Distribution 

Kolmogorov Anderson Chi-
Squared 

  
Smirnov Darling   

  Rank Rank Rank Átlagolt 
rangsor 

1 Beta 2 10 14 
8,7 

2 Gen. Pareto 7 1 19 
9,0 
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3 Error 22 2 12 
12,0 

4 Uniform 23 3 11 
12,3 

5 Gamma 3 15 26 
14,7 

6 Gen. Extreme Value 17 4 25 
15,3 

7 Pearson6 4 16 27 
15,7 

8 Normal 25 5 20 
16,7 

9 Erlang 6 17 28 
17,0 

10 Weibull 24 13 15 
17,3 

11 Pearson6 5 18 30 
17,7 

12 Pert 12 20 21 
17,7 

13 Lognormal 18 28 9 
18,3 

14 Lognormal 19 27 10 
18,7 

15 Exponential (2P)  9 14 35 
19,3 

16 Log-Logistic 29 23 8 
20,0 

17 Gen. Gamma 8 22 34 
21,3 

18 Cauchy  39 8 18 
21,7 

19 Exponential  10 19 36 
21,7 

20 Fatigue Life 20 30 16 
22,0 

21 Burr 13 24 32 
23,0 

22 Fatigue Life 21 31 17 
23,0 

23 Hypersecant 37 9 24 23,3 
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24 Burr 15 25 31 
23,7 

25 Frechet 34 32 5 
23,7 

26 Weibull 14 26 33 
24,3 

27 Gumbel Max 27 6 41 24,7 

28 Pareto2 16 21 37 
24,7 

29 Frechet 38 33 4 
25,0 

30 Pearson5 32 37 6 25,0 
31 Pearson5 31 38 7 25,3 

32 Levy  41 34 2 
25,7 

33 Logistic 33 7 39 26,3 

34 Laplace  40 11 29 
26,7 

35 Levy  42 35 3 
26,7 

36 Erlang 43 39 1 
27,7 

37 Gumbel Min 35 12 42 
29,7 

38 Log-Logistic 26 29 40 
31,7 

39 Inv. Gauss 44 40 13 
32,3 

40 Gamma 28 36 38 
34,0 

41 Gen. Gamma 1 55 55 
37,0 

42 Johnson SB 11 46 55 
37,3 

43 Chi-Squared 47 43 23 
37,7 

44 Chi-Squared 48 44 22 
38,0 

45 Kumaraswamy 30 41 55 
42,0 

46 Nakagami 46 42 45 
44,3 

47 Power Function 36 45 55 
45,3 
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48 Inv. Gauss 45 52 43 46,7 

49 Rayleigh 49 47 46 
47,3 

50 Dagum 50 53 44 49,0 

51 Rice 51 48 48 
49,0 

52 Rayleigh 52 49 49 50,0 
53 Student's t  55 51 47 51,0 

54 Error Function  54 50 51 
51,7 

55 Dagum 53 54 50 
52,3 

 

46. táblázat: Az illesztett eloszlás függvény típusok rangsorolásának és függvény alak szerinti szűrésének eredményei az 
S/4 mérési eredményre történő illesztési vizsgálat alapján 
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10.2. Melléklet: EasyFit programban illesztett részletes vizsgálatra 
alkalmas eloszlások függvényképei mérésenként ábrázolva 

 

 

27. ábra: A további vizsgálatra alkalmas eloszlások N/1 mérési sorozatra illesztett sűrűségfüggvényei 
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28. ábra: A további vizsgálatra alkalmas eloszlások N/2 mérési sorozatra illesztett sűrűségfüggvényei 

Probability Density Function
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29. ábra: A további vizsgálatra alkalmas eloszlások N/3 mérési sorozatra illesztett sűrűségfüggvényei 

Probability Density Function
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30. ábra: A további vizsgálatra alkalmas eloszlások N/4 mérési sorozatra illesztett sűrűségfüggvényei 

Probability Density Function

Histogram Fatigue Life Fatigue Life Frechet Frechet Inv. Gaussian Inv. Gaussian Lognormal Lognormal
Pearson 5 Pearson 5

x
3,63,22,82,421,61,20,80,40

f(x
)

0,36

0,32

0,28

0,24

0,2

0,16

0,12

0,08

0,04

0



176 

 

 

31. ábra: A további vizsgálatra alkalmas eloszlások N/5 mérési sorozatra illesztett sűrűségfüggvényei 

Probability Density Function

Histogram Fatigue Life Fatigue Life Frechet Frechet Inv. Gaussian Inv. Gaussian Lognormal Lognormal
Pearson 5 Pearson 5
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32. ábra: A további vizsgálatra alkalmas eloszlások S/1 mérési sorozatra illesztett sűrűségfüggvényei 

 

Probability Density Function

Histogram Fatigue Life Fatigue Life Frechet Frechet Inv. Gaussian Inv. Gaussian Lognormal Lognormal
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33. ábra: A további vizsgálatra alkalmas eloszlások S/2 mérési sorozatra illesztett sűrűségfüggvényei 

Probability Density Function

Histogram Fatigue Life Fatigue Life Frechet Frechet Inv. Gaussian Inv. Gaussian Lognormal Lognormal
Pearson 5 Pearson 5
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34. ábra: A további vizsgálatra alkalmas eloszlások S/3 mérési sorozatra illesztett sűrűségfüggvényei 

Probability Density Function

Histogram Fatigue Life Fatigue Life Frechet Frechet Inv. Gaussian Inv. Gaussian Lognormal Lognormal
Pearson 5 Pearson 5
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35. ábra: A további vizsgálatra alkalmas eloszlások S/4 mérési sorozatra illesztett sűrűségfüggvényei 
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10.3. Melléklet: Részletesebben vizsgált eloszlások illesztési képei  
 

10.3.1. Melléklet: Inverz Gauss eloszlás illesztési képei 
 

 

36. ábra: Inverz Gauss eloszlás illesztési eredménye az S/1 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja) 

 

37. ábra: Inverz Gauss eloszlás illesztési eredménye az S/2 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja) 
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38. ábra: Inverz Gauss eloszlás illesztési eredménye az S/3 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja) 

 

39. ábra: Inverz Gauss eloszlás illesztési eredménye az S/4 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja) 
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40. ábra: Inverz Gauss eloszlás illesztési eredménye az N/1 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja) 

 

41. ábra: Inverz Gauss eloszlás illesztési eredménye az N/3 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja) 
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42. ábra: Inverz Gauss eloszlás illesztési eredménye az N/5 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja) 

 

10.3.2. Melléklet: Lognormál eloszlás illesztési képei 
 

 

43. ábra: Lognormál eloszlás illesztési eredménye az S/1 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja) 
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44. ábra: Lognormál eloszlás illesztési eredménye az S/2 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja) 

 

45. ábra: Lognormál eloszlás illesztési eredménye az S/3 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja) 
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46. ábra: Lognormál eloszlás illesztési eredménye az S/4 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja) 

 

 

47. ábra: Lognormál eloszlás illesztési eredménye az N/1 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja) 
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48. ábra: Lognormál eloszlás illesztési eredménye az N/3 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja) 

 

 

49. ábra: Lognormál eloszlás illesztési eredménye az N/5 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja) 

 

10.3.3. Melléklet: Fatigue Life eloszlás illesztési képei 
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50. ábra: Fatigue Life eloszlás illesztési eredménye az S/1 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja) 

 

51. ábra: Fatigue Life eloszlás illesztési eredménye az S/2 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja) 
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52. ábra: Fatigue Life eloszlás illesztési eredménye az S/3 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja) 

 

53. ábra: Fatigue Life eloszlás illesztési eredménye az S/4 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja) 
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54. ábra: Fatigue Life eloszlás illesztési eredménye az N/1 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja) 

 

55. ábra: Fatigue Life eloszlás illesztési eredménye az N/3 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja) 
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56. ábra: Fatigue Life eloszlás illesztési eredménye az N/5 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja) 

 

10.3.4. Melléklet: Pearson5 eloszlás illesztési képei 
 

 

57. ábra: Pearson5 eloszlás illesztési eredménye az S/1 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja) 
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58. ábra: Pearson5 eloszlás illesztési eredménye az S/2 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja) 

 

59. ábra: Pearson5 eloszlás illesztési eredménye az S/3 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja) 
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60. ábra: Pearson5 eloszlás illesztési eredménye az S/4 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja) 

 

61. ábra: Pearson5 eloszlás illesztési eredménye az N/1 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja) 
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62. ábra: Pearson5 eloszlás illesztési eredménye az N/3 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja) 

 

63. ábra: Pearson5 eloszlás illesztési eredménye az N/5 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja) 
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10.3.5. Melléklet: Frechet eloszlás illeszkedési képei 

 

64. ábra: Frechet eloszlás illesztési eredménye az S/1 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros görbe 
az illesztett eloszlást mutatja) 

 

65. ábra: Frechet eloszlás illesztési eredménye az S/2 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros görbe 
az illesztett eloszlást mutatja) 
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66. ábra: Frechet eloszlás illesztési eredménye az S/3 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros görbe 
az illesztett eloszlást mutatja)  

 

67. ábra: Frechet eloszlás illesztési eredménye az S/4 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros görbe 
az illesztett eloszlást mutatja)  
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68. ábra: Frechet eloszlás illesztési eredménye az N/1 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja)  

 

69. ábra: Frechet eloszlás illesztési eredménye az N/3 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja)  
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70. ábra: Frechet eloszlás illesztési eredménye az N/5 mérési sorozatra (két törtvonal a mérési eredményeket, piros 
görbe az illesztett eloszlást mutatja)  
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11. Melléklet: A hódmezővásárhelyi mérési eredményekre illesztett 1 
dimenziós konvektív-diszperzív transzport modell bemeneti 
adatai és illesztési eredményei 

2007.09.02 

0. momentum 6,89 
1. momentum 19,17 
Valós átl. tartózkodási idő (h) 2,78 
Szivárgási hossz (m) 4,65 
Hézagtérfogati tényező (-) 0,27 
Darcy-féle szivárgási sebesség (m/h) 0,45 

Keresztmetszet (m2) 1,30 

Vízhozam (m3/h) 0,59 
Átáramlott Li-tömeg (g) 4,04 

Szórásnégyzet (h2) 4,06 
Szórás (h) 2,01 

Diszperziós tényező (m2/h) 2,04 
Áramlási tér átlagos szélessége (m) 3,10 
Áramlási tér átlagos mélysége (m) 0,42 

R2 0,986 
47. táblázat: A 2007.09.02.-i mérés alapján kalkulált konvektív-diszperzív transzport paraméterek és R2 értéke 

 

71. ábra: Az 1 dimenziós konvektív-diszperzív transzport modell illeszkedése a mért értékekre, a mérési eredményekből 
kalkulált transzport paraméterek esetén a 2007.09.02-i mérésre vonatkozóan 
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2007.10.07 

0. momentum 6,58 
1. momentum 13,51 
Valós átl. tartózkodási idő (h) 2,05 
Szivárgási hossz (m) 6,30 
Hézagtérfogati tényező (-) 0,24 
Darcy-féle szivárgási sebesség (m/h) 0,74 

Keresztmetszet (m2) 1,04 

Vízhozam (m3/h) 0,76 
Átáramlott Li-tömeg (g) 5,02 

Szórásnégyzet (h2) 3,26 
Szórás (h) 1,81 

Diszperziós tényező (m2/h) 7,48 
Áramlási tér átlagos szélessége (m) 3,10 
Áramlási tér átlagos mélysége (m) 0,33 

R2 0,657 
48. táblázat: A 2007.10.07.-i mérés alapján kalkulált konvektív-diszperzív transzport paraméterek és R2 értéke 

 

72. ábra: Az 1 dimenziós konvektív-diszperzív transzport modell illeszkedése a mért értékekre, a mérési eredményekből 
kalkulált transzport paraméterek esetén a 2007.10.07.-i mérésre vonatkozóan 
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2008.02.08 

0. momentum 8,04 
1. momentum 34,83 
Valós átl. tartózkodási idő (h) 4,33 
Szivárgási hossz (m) 6,30 
Hézagtérfogati tényező (-) 0,20 
Darcy-féle szivárgási sebesség (m/h) 0,29 

Keresztmetszet (m2) 1,04 

Vízhozam (m3/h) 0,30 
Átáramlott Li-tömeg (g) 2,42 

Szórásnégyzet (h2) 1,32 
Szórás (h) 1,15 

Diszperziós tényező (m2/h) 0,32 
Áramlási tér átlagos szélessége (m) 3,10 
Áramlási tér átlagos mélysége (m) 0,33 

R2 0,899 
49. táblázat: A 2008.02.08.-i mérés alapján kalkulált konvektív-diszperzív transzport paraméterek és R2 értéke 

 

73. ábra: Az 1 dimenziós konvektív-diszperzív transzport modell illeszkedése a mért értékekre, a mérési eredményekből 
kalkulált transzport paraméterek esetén a 2008.02.08.-i mérésre vonatkozóan 
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2008.05.29 

0. momentum 10,91 
1. momentum 39,40 
Valós átl. tartózkodási idő (h) 3,61 
Szivárgási hossz (m) 6,30 
Hézagtérfogati tényező (-) 0,17 
Darcy-féle szivárgási sebesség (m/h) 0,30 

Keresztmetszet (m2) 1,04 

Vízhozam (m3/h) 0,31 
Átáramlott Li-tömeg (g) 3,35 

Szórásnégyzet (h2) 3,65 
Szórás (h) 1,91 

Diszperziós tényező (m2/h) 1,54 
Áramlási tér átlagos szélessége (m) 3,10 
Áramlási tér átlagos mélysége (m) 0,33 

R2 0,901 
50. táblázat: A 2008.05.29.-i mérés alapján kalkulált konvektív-diszperzív transzport paraméterek és R2 értéke 

 

74. ábra: Az 1 dimenziós konvektív-diszperzív transzport modell illeszkedése a mért értékekre, a mérési eredményekből 
kalkulált transzport paraméterek esetén a 2008.05.29.-i mérésre vonatkozóan 
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12. Melléklet: A Cbe – Cki síknegyeden felvett lineáris regressziós 
egyenes y tengely irányú eltérési (relatív hiba) egyenletes 
eloszlásának statisztikai ellenőrzése  

 

Jelen  disszertáció 2. tézisében a mintamérések tapasztalatira támaszkodva megfogalmazódott 

és alkalmazást is nyert, hogy a lineáris regresszió MARADÉKA (relatív hibája) normális 

eloszlású a relatív eltérés - Cbe síknegyeden. Az ilyen feladatok megoldása során, amikor az 

alapokság eloszlásáról feltevéshez folyamodunk, ezt bizonyítani szükséges. Egy valószínűségi 

változó eloszlására vonatkozó állítás vagy feltételezés ellenőrzését illeszkedésvizsgáltnak 

nevezzük. Nagy elemszámú minta esetén alkalmazható. Azt döntjük el, hogy a minta elemek 

eloszlása valóban megfelel-e egy elméleti vagy egy általunk megfigyelt eloszlásnak. 

Tiszta illeszkedésvizsgálat: ha a feltételezett eloszlás egyértelműen meghatározott (típusát és 

paramétereit előre rögzítjük). 

Becsléses illeszkedésvizsgálat: ha a feltételezett eloszlásnak csak a típusát adjuk meg 

(paramétereit a mintából számítjuk, illetve becsüljük). 

A disszertáció műveleti egységében a gyökérzónás szennyvíztisztítóban a leválasztott 

szennyeződés BOI5 koncentráció függvénye. A mintába mért (y) és lineáris regresszióval 

számított = ( )  különbsége ( − ) a MARADÉK(/OK) (relatív hibák) illetve 

Residuálok eloszlása vár megerősítésre. 

A feltevés nem egy sokasági paraméterre, hanem a sokaság eloszlására vonatkozik. Az 

alábbiakban illeszkedésvizsgálattal azt ellenőrizzük, hogy ez a feltételezés elfogadható-e vagy 

sem. 

Kolmogorov-Szmirnov egymintás próbáját használtuk fel az illeszkedés vizsgálatára. 

Kérdésünk egy empirikus eloszlásfüggvény elég jól illeszkedik-e egy adott elméleti – 

esetünkben egyenletes – eloszláshoz? 

: ( ) = ( ), 

:  ( ) ≠ ( ), á   − é , 
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ahol ( ) az elméleti eloszlásfüggvény, ( ) a tapasztalati eloszlásfüggvény, amit a mintából 

számíthatunk.   azt állítja, hogy az ( ) az ( ) becslése, csak sztohasztikus ingadozás 

miatt különbőzik tőle. 

A próba lényege, hogy az elméleti és az empirikus eloszlásfüggvény közötti  maximális eltérést 

hasonlítunk össze a táblázatbeli kritikus értékkel (mintaszámtól és a szignifikaszinttől függ). 

A próbához rendelkezésre áll ξ1, ξ2, …, ξ60 maradék (minta) érték. Gyökérzónás 

szennyvíztisztítónként egy-egy vizsgálathoz a mért bemenő és kimenő koncentrációiból egy 

számított maradék ξi tartozik. 

Az illeszkedési próba végrehajtása során a következőképpen járunk el: 

 Megállapítjuk az empirikus eloszlásfüggvényt. 

 A véletlen minta adatainak figyelembevételével megbecsüljük a hipotektikus elméleti 

eloszlásfüggvény paramétereit. 

 Meghatározzuk az elméleti és a tapasztalati eloszlásfüggvény abszolút különbségének 

maximális értékét. 

 Kikeressük α szignifikaszint és az adott n elemű véletlen minta ; ( ) kritikus 

értékét. 

Abban az esetben, ha  

− > ; ( )  

akkor elutasítjuk az alapsokaság hipotetikus eloszlás függvényét. Ellenkező esetben 

elfogadjuk. 

Input adatok: 
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51. táblázat: A statisztikai vizsgálat bemeneti értékei (X=Cbe, Y=Cki BOI5-re vonatkoztatva 

A fentebb bemutatott statisztaikai vizsgálati módszer részeredményeit és eredményeit az 

alábbi két táblázat összegzi: 

 x y 
 
 
 

    z  

  1 2   3 4    5  

1 43 25 0.29 26.359 -1.3591   ξ1 -212 a 
2 80 18.4   37.078 -18.678   ξ2 -131.3  
3 380 190 13.902 123.99 66.012   ξ3 -126 Terjedelem: 
4 130 39   51.563 -12.563   ξ4 -114.3 R=b-a 
5 540 240   170.34 69.66   ξ5 -98.67 430.0344 
6 289 51   97.625 -46.6253   ξ6 -95.3  
7 380 140   123.99 16.012   ξ7 -94.36 Részintervallumok 
8 430 198   138.47 59.527   ξ8 -92.84 (osztályok) száma: 
9 450 110   144.27 -34.267   ξ9 -88.96 r 

10 580 400   181.93 218.072   ξ10 -82.05 5 
11 574 180   180.19 -0.1898   ξ11 -68.69  
12 420 300   135.58 164.424   ξ12 -68.13 Részintervallumok 

 = −̇  
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13 560 140   176.13 -36.134   ξ13 -65.53 (osztályok)  
14 280 140   95.018 44.982   ξ14 -62.91 szélességs: 
15 210 44   74.739 -30.739   ξ15 -56.71 

 

16 170 220   63.151 156.849   ξ16 -55.76 
17 140 190   54.46 135.54   ξ17 -54.68 86.01548069 
18 300 120   100.81 19.188   ξ18 -53.84  
19 478 156   152.38 3.6214   ξ19 -53.09  
20 369 270   120.8 149.1987   ξ20 -46.63 Részintervallumok 
21 366 234   119.93 114.0678   ξ21 -40.47 (osztályok)  
22 24.7 9.1   21.058 -11.95759   ξ22 -39.66 határa: 
23 226.2 13.9   79.432 -65.53214   ξ23 -36.13 x0 
24 99.97 3.2   42.863 -39.66331   ξ24 -34.27 x1 
25 14.56 1.3   18.12 -16.82003   ξ25 -33.92 x2 
26 52 83   28.966 54.0336   ξ26 -30.74 x3 
27 201 4   72.132 -68.1317   ξ27 -19.07 x4 
28 234 13   81.692 -68.6918   ξ28 -18.68 x5 
29 203 16   72.711 -56.7111   ξ29 -16.82  
30 372 23   121.67 -98.6704   ξ30 -13.66  
31 287 15   97.046 -82.0459   ξ31 -12.56  
32 307 10   102.84 -92.8399   ξ32 -11.96  
33 252 24   86.906 -62.9064   ξ33 -9.493  
34 732 14   225.96 -211.9624   ξ34 -1.359  
35 178 25   65.469 -40.4686   ξ35 -0.19  
36 350 20   115.3 -95.297   ξ36 2.4649  
37 507 46.5   160.78 -114.2799   ξ37 3.6214  
38 263 80.6   90.093 -9.4931   ξ38 13.16  
39 307 116   102.84 13.1601   ξ39 16.012  
40 456 211   146.01 64.9948   ξ40 19.188  
41 220 110   77.636 32.364   ξ41 32.364  
42 149 38   57.067 -19.0673   ξ42 44.982  
43 564 46   177.29 -131.2928   ξ43 46.712  
44 123 52   49.535 2.4649   ξ44 54.034  
45 286 41   96.756 -55.7562   ξ45 54.285  
46 196 164   70.683 93.3168   ξ46 59.527  
47 183 33   66.917 -33.9171   ξ47 64.995  
48 195 17.3   70.394 -53.0935   ξ48 66.012  
49 383 35.9   124.86 -88.9571   ξ49 69.66  
50 425 11   137.02 -126.0245   ξ50 81.334  
51 312 151   104.29 46.7116   ξ51 93.317  

ΔR=  
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52 200 18   71.842 -53.842   ξ52 114.07  
53 196 16   70.683 -54.6832   ξ53 116.08  
54 402 36   130.36 -94.3614   ξ54 119.8  
55 505 280   160.2 119.7995   ξ55 135.54  
56 490 300   155.86 144.145   ξ56 144.15  
57 435 256   139.92 116.0785   ξ57 149.2  
58 655 190   203.66 -13.6555   ξ58 156.85  
59 455 200   145.72 54.2845   ξ59 164.42  
60 120 130   48.666 81.334   ξ60 218.07 b 

 

52. táblázat: A statisztikai vizsgálat közbenső számítási eredményei 

 

53. táblázat: A statisztikai vizsgálat végeredményei 

A táblázat eredményeiből jól látható, hogy a minta egyenletes eloszlásának hipotézise 

elfogadást nyert, tehát a 2. tézisben felállított feltételezés statisztikai szempontból helytálló. 

 

75. ábra: A kummulált gyakoriság és tapasztalati eloszlás függvény összehasonlítása 
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Ezekből elkészthető a tapasztalati eloszlásfüggvény. Ez egy lépcsős függvény, és mivel 

eloszlésfüggvény monoton növekedő, sorba rendezzük, igy a véletlen minta 6 osztályának 

gyakorisága adódik (75. ábra). A gyakoriság értékeket  összegezve, a kumulált gyakorisággal 

helyettesíthetjük a tapasztalati eloszlás függvényt. 

13. melléklet: A wetland modell hazai adaptációjának nem 
tézisértékű eredményeinek bemutatása 

 

13.1. Telepcsoportok elemzése szervesanyagokra (BOI5-re és KOICr-ra) 
vonatkozóan 

Az I. telepcsoportokra készített regressziós kapcsolati függvényt és tapasztalati eloszlásokat 

BOI5-re vonatkozóan a 76. ábra, 77. ábra és 78. ábra míg KOICr-ra vonatkozóan a 79. ábra, 

80. ábra és 81. ábra szemlélteti a regressziós egyenes egyenletének és a regressziós együttható 

négyzetének feltüntetésével. Jól látható hogy az I. és a III. telepcsoport esetében a befolyó és 

az elfolyó koncentráció között kismértékű korreláció van. A II. telepcsoport esetében a modell 

fordítottan korrelál a mérési eredményekkel. Ennek legfőbb oka, hogy a talaj töltetű 

gyökérzónás műtárgyakban jelentős mennyiségű felszíni átfolyás van. Így a nagymértékű 

felszíni átfolyású időszakokban magasabb, míg a kisebb mértékű felszíni átfolyású 

időszakokban alacsonyabb elfolyó koncentrációk adódnak. Ezt a mérési eredmények is jól 

tükrözik, hiszen jól látható, hogy azok két önmagukban jobban korreláló csoportra oszlanak. 

Jelentős befolyó szennyvízminőség fluktuáció mellett az elfolyó koncentráció legnagyobb 

mértékben az I. telepcsoport esetében szór (pl. BOI5: 1,3< Co <400 mg/l), míg a II. és III. 

telepcsoport esetében ez kisebb mértékű. Az I. típusú telepek a 28/2004 (XII.25) KvVM r. 

szerinti 2000 Leé alatti településekre vonatkozó technológiai határértéket és a 28/2004 (XII.25) 

KvVM r. szerinti 4. kategóriájú befogadókra vonatkozó határértéket BOI5-re vonatkozóan az 

esetek 49,5%-ban lépték túl, míg a II. telepcsoport esetében ez az érték csak 5,2%. A III. 

telepcsoport nem lépte túl a határértékeket a vizsgálati időtartamon belül. KOICr-ra 

vonatkozóan hasonló eredmények születtek. A befolyó és elfolyó szennyvíz tapasztalati 

eloszlását a határértékek feltüntetésével BOI5-re vonatkozóan a 76. ábra, 77. ábra és 78. ábra 

míg KOICr-ra vonatkozóan a 79. ábra, 80. ábra és 81. ábra szemlélteti. A számítások 

paramétereit és eredményeit BOI5-re vonatkozóan az 54. táblázat és KOICr-ra vonatkozóan a 

55. táblázat összegezi. 
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Az I. telepcsoport eredményei és levonható következtetések 
A vizsgált telepek átlagos fajlagos felülete kifejezetten alacsony 0,9 m2/Leé értékre adódott. A 

teljes technológiára kalkulált K lebontási konstans értéke 0,10 m/d mind BOI5-re mind KOICr-

ra vonatkozóan. A BOI5-re kapott lebontási konstans értéke megegyezik a szakirodalommal 

(lásd 1. Melléklet), olyannyira hogy nyugat-európában a tervezéshez is ennek az értéknek az 

alkalmazását javasolják (Kadlec et al. 2000; EC Guide 2002). KOICr-ra vonatkozóan a kapott 

lebontási konstans értéke összhangban áll  Laber et al. (1999) ausztriai tapasztalataival (lásd. 

1. Melléklet). A számított szükséges mezőfelület 2,4-2,8 m2/Leé, 3,6-4,1 cm/nap-os hidraulikai 

terheléssel. A MASZESZ MI-I-1 (2003) műszaki irányelv nyári időszakra 5 m2/Leé, míg téli 

időszakra 8,3 m2/Leé fajlagos mezőfelületet ajánl és a függőleges átfolyású telepekre 

maximálisan 6 cm/nap hidraulikai terhelést engedélyez. Az EU extenzív szennyvíztisztítás 

tervezési útmutatója (EC Guide 2002) 5 m2/Leé felülettel való kalkulációt javasol. A dán 

tervezési irányelv függőleges átfolyású műtárgyakra 3 m2/Leé fajlagos felület igényt ír elő 

(Brix et al. 2005). A számított K tényezőből következő megfelelő lebontási teljesítmény 

ellenére létrejövő jelentős mértékű határérték túllépést legfőképp az alacsony mezőfelület 

okozza. 

A II. telepcsoport eredményei 
A technológiára kalkulált K lebontási konstans értéke 0,023 m/d BOI5-re, míg 0,017 KOICr-ra 

vonatkozóan, mely a nemzetközi értékelésekben foglaltak alul marad (lásd 1. Melléklet). 

Érdekes itt megemlíteni, hogy a lebontási konstans egy nádastó K-tényezőjéhez közelít. Ami 

szintén a jelentős felszíni átfolyású hányadot igazolja (Dittrich 2009). A kalkulált fajlagos 

mezőfelületi igény – kifejezetten nagy 12,8-16 m2/Leé-re adódott, nagyon alacsony szükséges 

fajlagos hidraulikai terhelés (0,63-0,81 cm/nap) mellett. A kapott nagy fajlagos felület igény 

többszöröse a nemzetközi 5 m2/Leé-s ajánlásnak (EC Guide 2002, Brix et al. 2002). A 

kismértékű határérték túllépés oka az alacsony lebontási teljesítmény ellenére a telepek nagy 

fajlagos felülete (7,8 m2/Leé). Az eredményekből jól látható, hogy a talajtöltetű telepek fajlagos 

lebontási teljesítménye messze alulmarad az I. teleptípus szervesanyag lebontási képességétől. 

Ennek legfőbb oka a talajtöltet nem megfelelő hidraulikai áteresztő képessége. A 70-es évek 

végén, 80-as évek elején publikált szakirodalmi értékelések szerint (Brix 1994) a műtárgyba 

telepített növényzet gyökérzete a műtárgytöltet szivárgási-tényezőjét javítja. A talajtöltetű 

gyökérzónás műtárgyakban a Kichkuth-teória szerint, a makrofitonok gyökérzete kitölti a 

rendelkezésére álló talajtöltetet. Azokon a helyeken, ahol a gyökérzet elpusztul, a gyökérzet 

helyén egy ún. makropórus marad. A nagy gyökérsűrűség miatt kialakuló makropórus rendszer 
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következtében három évvel a betelepítés után a talajtöltetű gyökérmezők hidraulikai 

áteresztőképessége 10-3 m/s értéken stabilizálódik (Brix 1994).   A 90-es évek közepétől a 

szakirodalmi értékelések ezt a tézist egyértelműen elvetik. Mérési eredményeiket szintetizálva 

többek között Brix (1994) és Haberl et al. (1995) is ennek ellentettjét állítják. Véleményük 

szerint a talajtestek állandósult áteresztő képessége nem haladja meg a 10-5 – 10-6 m/s-os 

tartományt. Ezért nem szabad figyelembe venni a talajtöltetű műtárgyak tervezésnél a 

makrofitonok gyökérzetének „állítólagos” hidraulikai áteresztő képesség javító hatását.  

Schierup et al. (1990) szerint a vizsgált hosszanti átfolyású gyökérzónás szennyvíztisztítók 

egyik fő működési problémája a rendszeres felszíni átfolyás, melynek révén az elfolyó 

szennyvízminőség a felszín alatti áramlás és a felszíni átfolyások keveredéséből adódott. A 

rendszeres felszíni vízmozgást a talajtöltet alacsony szivárgási tényezője okozta, annak 

ellenére, hogy az alacsony hidraulikai áteresztőképesség kompenzálása érdekében a műtárgyak 

hosszát rövidre, szélességüket pedig nagyra választották a tervezés során. A kámi és kacorlaki 

telepek kapcsán (II. telepcsoport) kapott eredmények a nemzetközi szakirodalommal 

összhangban vannak. Ezeknél a telepeknél ráadásul a medencék hosszirányban nyújtottak, mely 

tovább rontja a hidraulikai viszonyokat. Ezt az is igazolja, hogy a dán tapasztalatok nagyobb K 

lebontási konstans értékeket (0,06-0,36 m/d) mutatnak (Kadlec et al. 2000). 

A III. telepcsoport  eredményei 
A technológiára kalkulált K lebontási konstans értéke 0,12 m/d BOI5-re és KOICr-ra 

vonatkozóan egyaránt. A jónak tekinthető üzemelési eredményt a kombinált műtárgy kialakítás 

és a szakaszos hidraulikai rávezetés okozza (Dittrich 2009).  A szükséges mezőfelület 2,4-3,0 

m2/Leé-re adódott, 3,3-4,12 cm/nap-os engedhető fajlagos hidraulikai terhelés mellett. Fontos 

megemlíteni, hogy a vizsgált telepekről mindössze három hónapos üzemelési tapasztalat adatai 

álltak rendelkezésemre. A hosszabb távú működési tapasztalatok általában kedvezőtlenebbek 

szoktak lenni a gyökérzónás rendszereknél, melyet az eltömődési folyamatok okoznak. Így erre 

a telepcsoportra kapott értékeknek várható a romlása. Ezt igazolja ebben a témában megjelent 

cikk is (Stehlik 2009). Mindezek mellett egyértelműen ez a telepkonstrukció a legmegfelelőbb 

a hazai viszonyokra. 
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76. ábra: A befolyó és az elfolyó koncentráció statisztikai kapcsolata és tapasztalati eloszlása az I. telepcsoportra BOI5-re 
vonatkozóan 

 
77. ábra: A befolyó és az elfolyó koncentráció statisztikai kapcsolata és tapasztalati eloszlása az II. telepcsoportra, BOI5-

re vonatkozóan 

 
78. ábra: A befolyó és az elfolyó koncentráció statisztikai kapcsolata és tapasztalati eloszlása  a III. telepcsoportra, BOI5-

re vonatkozóan 

 Paraméter jele I.telepcsoport II.telepcsoport III.telepcsoport 
Bemeneti paraméterek N [db] 4 2 2 

n [-] 63 30 11 
T1 [%] 50,5 94,8 100 
T2 [%] 50,5 94,8 100 

Ci [mg/l] 312 349 485 
Ci80% [mg/l] 455 435 582 

Co [mg/l] 104 21 13,9 
q [cm/nap] 12,5 0,9 3,8 
A [m2/Leé] 0,9 7,8 3,4 

Eredmények K [m/nap] 0,1 0,023 0,12 
Asz [m2/Leé] 2,8 12,8 2,4 
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qt [cm/nap] 3,6 0,81 4,12 
 

54. táblázat: Mindhárom telepcsoport BOI5-re vonatkozó statisztikai paramétereinek és számítási eredményeinek 
összefoglalása mindhárom telepcsoportra 

 
79. ábra: A befolyó és az elfolyó koncentráció statisztikai kapcsolata és tapasztalati szórása az I. telepcsoportra, KOICr-ra 

vonatkozóan 

 
80. ábra: A befolyó és az elfolyó koncentráció statisztikai kapcsolata és tapasztalati eloszlása az II. telepcsoportra, KOICr-

ra vonatkozóan 

 
81. ábra: A befolyó és az elfolyó koncentráció statisztikai kapcsolata az III. telepcsoportra, KOICr-ra vonatkozóan 

 
 Paraméter jele I.telepcsoport II.telepcsoport III.telepcsoport 

Bemeneti 
paraméterek 

N [db] 4 2 2 
n [-] 104 46 11 

T1 [%] 70,8 93,5 100 
T2 [%] 67,3 71,7 100 

Ci [mg/l] 497 807 1010 
Ci80% [mg/l] 810 1008 1335 
Co [mg/l] 164 91 36 

q [cm/nap] 12,5 0,9 3,8 
A [m2/Leé] 0,9 7,8 3,4 
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Eredmények K [m/nap] 0,1 0,017 0,12 
Asz [m2/Leé] 2,4 16 3,0 
qt [cm/nap] 4,1 0,63 3,3 

 
55. táblázat: Mindhárom telepcsoport KOICe-ra vonatkozó statisztikai paramétereinek és számítási eredményeinek 

összefoglalása 

13.2. Telepcsoportok elemzése LA-ra vonatkozóan 
A rendelkezésre álló adatok nem tették lehetővé a III. telepcsoport LA-ra történő elemzését, így 

ebben az alfejezetben csak az I. és II. telepcsoporttal foglalkozom.  Az egyes telepcsoportokra 

készített regressziós kapcsolati függvényeket és tapasztalati eloszlásokat a 82. ábra és  83. ábra 

szemlélteti a regressziós egyenes egyenletének és a regressziós együttható négyzetének 

feltüntetésével. Jól látható hogy az I. esetében a befolyó és az elfolyó koncentráció között 

elfogadható mértékű korreláció van. A II. telepcsoport esetében a modell fordítottan korrelál a 

mérési eredményekkel. Melynek oka a szervesanyagokra vonatkozó következtetésekkel 

azonos. Jelentős befolyó szennyvízminőség fluktuáció mellett az elfolyó koncentráció 

legnagyobb mértékben az I. telepcsoport esetében szór (1,0< Co <412 mg/l), míg a II. esetében 

ez kisebb mértékű. Az I. típusú telepek a 28/2004 (XII.25) KvVM r. szerinti 2000 Leé alatti 

településekre vonatkozó technológiai határértéket és a 28/2004 (XII.25) KvVM r. szerinti 4. 

kategóriájú befogadókra vonatkozó határértéket BOI5-re vonatkozóan az esetek 26,5%-ban 

lépték túl, míg a II. telepcsoport esetében ez az érték kisebb mértékű. A befolyó és elfolyó 

szennyvíz tapasztalati eloszlását a határértékek feltüntetésével a 82. ábra és  83. ábra a mutatja 

be. A számítások paramétereit és eredményeit az 56. táblázat összegezi. 

I. telepcsoport eredményei 
A technológiára kalkulált K lebontási konstans értéke rendkívül alacsony 0,007 cm/d. A kapott 

eredmény a nemzetközi szakirodalmi értékelések közül egyedül Mitch és Gosselink (2002) 

eredményeivel van összhangban. A többi szerző nagyobb lebontási konstans értéket kalkulált 

(lásd 2. Melléklet).  A számított szükséges mezőfelület 10,9 m2/Leé-re adódott, 0,9 cm/nap-os 

hidraulikai terheléssel. Ennek oka a vizsgált telepek jelentős eltömődöttségéből eredő 

hidraulikai rövidzárlatok megjelenése.  A MASZESZ MI-I-1 műszaki irányelv nyári időszakra 

5 m2/Leé, míg téli időszakra 8,3 m2/Leé fajlagos mezőfelületet ajánl. Az EU extenzív 

szennyvíztisztítás tervezési útmutatója (EC Guide 2002) 5 m2/Leé felülettel való kalkulációt 

javasol. A dán tervezési irányelv függőleges átfolyású műtárgyakra 3 m2/Leé fajlagos felület 

igényt ír elő (Brix et al. 2005). Ebből következtethetünk arra, hogy a LA határérték 

betarthatósága érdekében célszerűbb alacsonyabb fajlagos felületű műtárgyak létesítése mellett 
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a LA csökkentés érdekében utó vagy előtisztítót beépíteni (nádastó vagy hosszanti átfolyású 

gyökérzónás műtárgy).  

II. telepcsoport eredményei 
Ennél a műtárgycsoportnál is a K lebontási konstans nagyon alacsony 0,009 m/nap-os értékre 

adódott, mely igazolja a jelentős mértékű felszíni átfolyást. A határértékek betartásához – a 

modell pontatlanságainak figyelmen kívül hagyása esetén – 14,6 m2/Leé fajlagos felület lenne 

szükséges, 0,69 cm/nap fajlagos hidraulikai terhelés mellett.  

 
82. ábra: A befolyó és az elfolyó koncentráció statisztikai kapcsolata az I. telepcsoportra, LA-ra vonatkozóan 

 
83. ábra: A befolyó és az elfolyó koncentráció statisztikai kapcsolata az II. telepcsoportra, LA-ra vonatkozóan 

 Paraméter jele I.telepcsoport II.telepcsoport III.telepcsoport 
Bemeneti 

paraméterek 
N [db] 4 2 - 
n [-] 60 31 - 

T1 [%] 73,5 100 - 
T2 [%] 89,0 80 - 

Ci [mg/l] 205,8 187 - 
Ci80% [mg/l] 268 236 - 

Co [mg/l] 78 53 - 
q [cm/nap] 12,5 0,9 - 
A [m2/Leé] 0,9 7,9 - 

Eredmények K [m/nap] 0,007 0,009 - 
Asz [m2/Leé] 10,9 14,6 - 
qt [cm/nap] 0,92 0,69 - 

 
56. táblázat: Mindhárom telepcsoport LA-ra vonatkozó statisztikai paraméterek és számítási eredmények összefoglalása 
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13.3. Telepcsoportok elemzése NH4-N-re vonatkozóan  
Az egyes telepcsoportokra készített regressziós kapcsolati függvényeket és tapasztalati 

eloszlásokat NH4-N-re vonatkozóan 84. ábra, 85. ábra és a 86. ábra szemléltetik a regressziós 

egyenes egyenletének és a regressziós együttható négyzetének feltüntetésével. Jól látható hogy 

az I. telepcsoport esetében megfelelő, míg a III. telepcsoport esetében gyenge a befolyó és az 

elfolyó koncentráció közötti korreláció mértéke. A II. telepcsoport esetében a mérési 

eredmények ennél a komponensnél is fordítottan korrelálnak egymással. Az okot a 

szervesanyagokra vonatkozó elemzésnél ismertetettem. Jelentős befolyó szennyvízminőség 

fluktuáció mellett az elfolyó koncentráció legnagyobb mértékben az I. telepcsoport esetében 

szór (0< Co <162mg/l), míg a II. és III. telepcsoport esetében ez kisebb mértékű. Az I. típusú 

telepek a 28/2004 (XII.25) KvVM r. szerinti 2000 Leé alatti településekre vonatkozó 

technológiai határértéket és a 28/2004 (XII.25) KvVM r. szerinti 4. kategóriájú befogadókra 

vonatkozó határértéket BOI5-re vonatkozóan az esetek 90,6%-ban lépték túl, míg a II. 

telepcsoport esetében ez az érték 30,6%. A III. telepcsoport nem lépte túl a határértékeket a 

vizsgálati időtartamon belül. A befolyó és elfolyó szennyvíz tapasztalati eloszlását a 

határértékek feltüntetésével a 84. ábra, 85. ábra és a 86. ábra mutatja be. A számítások 

paramétereit és eredményeit az 57. táblázat összegezi. 

I. telepcsoport eredményei 
A teljes technológiára kalkulált K lebontási konstans értéke 0,05 cm/d, mely a nemzetközi 

szakirodalmi értékelésekkel összhangban áll (3. Melléklet). A számított szükséges mezőfelület 

5,0 m2/Leé, 2,0 cm/nap-os ajánlott maximális hidraulikai terheléssel. Ez összhangban van a 

szakirodalmi ajánlásokkal (EC Guide 2002, MASZESZ 2003, Brix et al. 2005), bár a 

hidraulikai terhelés alacsonyabb, mint a nyugati országokban megengedett érték (4-6 cm/nap). 

Ezt a hazai kistelepülésekre jellemző alacsonyabb fajlagos vízfogyasztás és az ebből eredő 

nagyobb szennyvíztöménység okozza. 

II. telepcsoport eredményei 
A II.-es telepcsoport BOI5-re vonatkozó vizsgálati eredményeihez hasonlóan ebben az esetben 

is a lineáris regresszió negatív korrelációs együtthatót eredményezett. Ennek oka az ott 

leírtakkal azonos. Ennél a műtárgycsoportnál a K lebontási konstans ammónium-nitrogénre is 

nagyon alacsony 0,014 m/nap-os értékre adódott, mely ennél a komponensnél is igazolja a 

jelentős mértékű felszíni átfolyást. Ez az érték jelentősen elmarad a nemzetközi 

szakirodalomban foglaltaktól (3. Melléklet). A határértékek betartásához – a modell 

pontatlanságainak figyelmen kívül hagyása esetén – 20,6 m2/Leé fajlagos felület lenne 
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szükséges, 0,49 cm/nap fajlagos hidraulikai terhelés mellett, mely jól mutatja a talajtöltetű 

rendszerek hátrányait. 

III. telepcsoport eredményei 
A technológiára kalkulált K lebontási konstans értéke 0,08 m/d, mely nemzetközi 

összehasonlításban is kifejezetten nagy értéknek számít (3. Melléklet). A szükséges 

mezőfelület, mely 2,7 m2/Leé-re adódott, 3,6 cm/nap fajlagos hidraulikai terhelés mellett. 

Fontos megemlíteni, hogy a vizsgált telepekről mindössze három hónapos üzemelési tapasztalat 

adatai álltak rendelkezésemre. A hosszabb távú működési tapasztalatok általában 

kedvezőtlenebbek szoktak lenni a gyökérzónás rendszereknél, melyet az eltömődési 

folyamatok okoznak. Így erre a telepcsoportra kapott értékeknek várható a romlása. Ezt igazolja 

ebben a témában megjelent cikk is (Stechlik 2009). 

 
84. ábra: A befolyó és az elfolyó koncentráció statisztikai kapcsolata és tapasztalati eloszlása az I. telepcsoportra, NH4-N-

re vonatkozóan 

 
85. ábra: A befolyó és az elfolyó NH4-N koncentráció tapasztalati eloszlása az II. telepcsoportra vonatkozóan 
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86. ábra: A befolyó és az elfolyó koncentráció statisztikai kapcsolata és tapasztalati eloszlása a III. telepcsoportra, NH4-N-
re vonatkozóan 

 Paraméter jele I.telepcsoport II.telepcsoport III.telepcsoport 
Bemeneti 

paraméterek 
N [db] 4 2 2 
n [-] 106 48 9 

T1 [%] nincs jogszabályi 
határérték 

jogszabály nem 
tartalmazza 

jogszabály nem 
tartalmazza 

T2 [%] 9,4 39,6 88,9 
Ci [mg/l] 79 144 72,9 

Ci80% [mg/l] 108 177 89 
Co [mg/l] 53,8 30,6 9,0 

q [cm/nap] 12,5 0,9 3,8 
A [m2/Leé] 0,9 7,9 3,4 

Eredmények K [m/nap] 0,05 0,014 0,08 
Asz [m2/Leé] 5,0 20,6 2,7 
qt [cm/nap] 2,0 0,49 3,6  

57. táblázat: Mindhárom telepcsoportra NH4-N-re vonatkozó statisztikai paraméterek és számítási eredmények 
összefoglalása 

13.4. Telepcsoportok elemzése ÖP-re 
A rendelkezésemre álló adatbázis nem alkalmas az I. telepcsoportra vonatkozó kiértékelésre 

ÖP tekintetében, így ebben az alfejezetben csak a II. és III: telepcsoport eredményeivel 

foglalkozok. Az egyes telepcsoportokra készített regressziós kapcsolati függvényeket és 

tapasztalati eloszlásokat a 87. ábra és 88. ábra szemlélteti a regressziós egyenes egyenletének 

és a regressziós együttható négyzetének feltüntetésével. Jól látható hogy a II. a III. telepcsoport 

esetében gyenge a befolyó és az elfolyó koncentráció közötti korreláció mértéke. Mindkét 

telepcsoport jelentősen túllépte a befogadói határértékeket. A befolyó és elfolyó szennyvíz 

tapasztalati eloszlását a határértékek feltüntetésével a 87. ábra és 88. ábra mutatja be. A 

számítások paramétereit és eredményeit az 58. táblázat összegezi. 

II. telepcsoport eredményei 
A teljes technológiára kalkulált K lebontási konstans értéke 0,009 cm/d, mely nemzetközi 

összehasonlításban is kifejezetten alacsony (4. Melléklet). A számított szükséges mezőfelület 

17,2 m2/Leé, 0,58 cm/nap-os hidraulikai terheléssel, mely összhangban áll az eddig leírt 

következtetéseimmel. 
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III. telepcsoport eredményei 
A teljes technológiára kalkulált K lebontási konstans értéke 0,022 cm/d, mely összhangban áll 

a nemzetközi értékelésekben kalkulálttal (4. Melléklet). A számított szükséges mezőfelület 8,1 

m2/Leé, 1,2 cm/nap-os hidraulikai terheléssel. Mely jól mutatja, hogy gyökérzónás rendszerek 

esetében a hazai határérték rendszer figyelembe vételével nem a szervesanyagok, hanem a 

növényi tápanyagok a mértékadók. Az irreálisan nagy fajlagos felület igény azt is jelzi, hogy 

többlet elő vagy utótisztítás nélkül nem elegendő a kombinált gyökérzónás technológia 

alkalmazása.  
 

87. ábra: A befolyó és az elfolyó koncentráció statisztikai kapcsolata és tapasztalati eloszlása a II. telepcsoportra, ÖP-re 
vonatkozóan 

 

88. ábra: A befolyó és az elfolyó koncentráció statisztikai 
kapcsolata és tapasztalati eloszlása a III. telepcsoportra, ÖP-re vonatkozóan 

 Paraméter jele I.telepcsoport  II.telepcsoport III.telepcsoport 
Bemeneti 

paraméterek 
N [db] - 2 2 
n [-] - 30 17 

T1 [%] jogszabály nem 
tartalmazza 

jogszabály nem 
tartalmazza 

jogszabály nem 
tartalmazza 

T2 [%] - 73,3 55 
Ci [mg/l] - 19,5 21,4 

Ci80% [mg/l] - 22,2 29 
Co [mg/l] - 7,4 12,1 

q [cm/nap] - 0,9 3,8 
A [m2/Leé] - 7,9 3,4 

Eredmények K [m/nap] - 0,009 0,022 
Asz [m2/Leé] - 17,2 8,1 
qt [cm/nap] - 0,58 1,2  

58. táblázat: Mindhárom telepcsoportra ÖP-re vonatkozó statisztikai paraméterek és számítási eredmények 
összefoglalása 
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13.5. Részösszefoglaló  
Hazánkban első ízben meghatározásra kerültek az ún. wetland modell segítségével a magyar 

gyökérzónás teleptípusokra jellemző K [m/d] lebontási konstans értékek BOI5, KOICr, LA, 

NH4-N és ÖP-re vonatkozóan. A telepek típusokra bontását a 2.1. fejezetben ismertetett eltérő 

működési mechanizmusok indokolták. A hazai mérési eredmények wetland modellel történő 

elemzését annak nemzetközi elfogadottsága és a kapott eredmények nemzetközi 

összehasonlíthatósága miatt végeztem el. A kapott számszerű eredményeket azonban egyes 

esetekben nagymértékű bizonytalanság terheli. A bizonytalanságot fokozza, hogy a 

gyökérzónás szennyvíztisztítókat alapvetően nem a hazai jelentős szennyvíztöménységhez 

párosuló tisztítási feladatra fejlesztették ki, melyet a technológia adaptációjakor nem vették a 

múltban kellőképpen figyelembe a hazai fejlesztők.  

A wetland modellel történő számítások fő bemeneti paramétere a befolyó koncentráció-elfolyó 

koncentráció síknegyeden meghatározott regressziós egyenes egyenlete, melynek korrelációs 

együtthatói jól mutatják a módszer bizonytalanságait. Az elemzések során kapott regressziós 

együttható értékeket komponensenként és teleptípusonként az alábbi táblázat összegezi: 

r (-) BOI5 KOICr LA NH4-N ÖP 
I. teleptípus* 0,51 0,58 0,61 0,72 ***** 

         II. teleptípus** -0,45 -0,76 -0,67 -0,59 0,31 
             III.teleptípus*** 0,2 0,1 **** 0,25 0,69 

*előülepítő vagy oldó-medence – függőleges átfolyású gyökérzónás műtárgy – befogadó 
** előülepítő vagy oldó-medence – talajtöltetű hosszanti átfolyású gyökérzónás műtárgy – utótisztító tó vagy 
lagúna – befogadó 
*** előülepítő vagy oldó-medence – függőleges átfolyású gyökérzónás műtárgy – vízszintes átfolyású 
gyökérzónás műtárgy – befogadó 
**** az adatbázis alapján nem értékelhető 

59. táblázat: Az egyes teleptípusok statisztikai vizsgálatánál adódott r (-) regressziós együttható értékek a főbb 
komponensekre 

A fentebbi táblázatból jól látható, hogy a vizsgált teleptípusok közül egyedül az I. teleptípus 

esetében mutatható ki a regressziós egyenes és a mérési adatok közötti megfelelő mértékű 

korreláció. A II. teleptípus mérési eredményei BOI5, KOICr, LA és NH4-N tekintetében fordított 

korrelációt mutatnak, melyet legnagyobb mértékben a vizsgált telepekre jellemző nagymértékű 

felszíni átfolyás okoz. A III. típusú telepek esetében egyedül ÖP tekintetében mutatható ki 

elfogadható mértékű korreláció. A nemzetközileg jelentős számban publikált modell a hazai 

mérési eredmények tükrében nem ad megfelelő megbízhatóságot sem a hosszanti átfolyású sem 

pedig a kombinált telepekre vonatkozóan, sőt a modell létjogosultsága is megkérdőjelezhető. A 

számított lebontási konstans (K), szükséges fajlagos felület (Asz) és maximális hidraulikai 

terhelés (qt) értékek ebben az esetben közelítő számítások elvégzésére alkalmasak. A másik két 
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teleptípus esetében csak koncepcionális következtetések vonhatók le a kapott eredményekből 

és a számszerű eredmények csak becslésre használhatók. A modell bizonytalanságaiból 

következik, hogy a hazai telepek méretezésére a wetland modell továbbfejlesztése szükséges, 

mert csak közelítésszintű eredmények nyerhetők ki belőle.  

A wetland modell alapján kapott K értékeket. fajlagos hidraulikai terhelés és fajlagos felület 

értékeket az alábbi táblázatok összegezik: 

 
K [m/d] BOI5 KOICr LA NH4-N ÖP 

I. teleptípus 0,1 0,1 0,007 0,05 * 
II. teleptípus 0,023 0,017 0,009 0,014 0,009 
III. teleptípus 0,12 0,12 * 0,08 0,022 

*Az adatbázis alapján nem kalkulálható 
60. táblázat: Az egyes teleptípusokra meghatározott K [m/d] lebontási konstans értékek a főbb komponensekre 

A K értékek jelentős bizonytalanságai a tervezési biztonság figyelembe vétele érdekében az Asz 

és qt értékeket 80%-os valószínűségi értékhez tartozó befolyó koncentráció (Ci) és a vizsgált 

típusú határérték felének megfelelő elfolyó koncentráció (Co) értékkel számoltam. A kapott 

eredményeket az alábbi táblázat összegezi: 

 
Asz [m2/Leé]; qt [cm/nap] BOI5 KOICr LA NH4-N ÖP 

I. teleptípus 2,8; 3,6 2,4; 4,1 10,9; 0,9 5,0; 2,0 * 
II. teleptípus 12,8; 0,8 16; 0,6 14,6; 0,7 20,6; 0,5 17,2; 0,6 
III. teleptípus 2,4; 4,1 3,0; 3,3 * 2,7; 3,6 8,1; 1,2 

*Az adatbázis alapján nem kalkulálható 
61. táblázat: Az egyes teleptípusokra meghatározott Asz [m2/Leé] és qt [cm/nap] lebontási konstans értéke a főbb 

komponensekre 

A fentebbi eredmények csak tájékoztató jellegűek és a következtetések levonásának 

alátámasztására szolgálnak, mert a határértékek és a fajlagos vízfogyasztás változtatása 

módosíthatja a bemutatott értékeket! 

A kapott eredményekből a gyakorló szakemberek számára hasznos következtetések vonhatók 

le, melyeket az alábbiakban foglaltam össze: 

Következtetések mindhárom teleptípusra vonatkozóan: 

 Egyes nyugat-európai országokban a 271/91 EU direktíva szerint kis 

szennyvíztisztító telepeknél elegendő a technológiai határértékek 

betartása, így azokra növényi tápanyag határérték nem vonatkozik. Ez 

lehet az egyik fő oka annak, hogy a nyugat-európai gyökérzónás 

méretezés BOI5-re történik. Ezzel szemben hazánkban a kis telepekre is 
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érvényes a befogadói határértékek betartási kötelezettsége a növényi 

tápanyagok tekintetében nyári időszakban. A wetland modell 

elemzéséből kapott eredmények egyértelműen igazolják, hogy nem a 

szervesanyag lebontás, hanem a növényi tápanyagok tisztítási igényéből 

adódó felületigények a mértékadók.  

 A gyökérzónás szennyvíztisztítókat alapvetően nem a hazai nagy 

szennyvíztöménységhez párosuló tisztítási feladatra fejlesztették ki, 

melyet a technológia adaptációjakor nem vettek a múltban kellőképpen 

figyelembe a hazai fejlesztők. Többek között ennek köszönhetőek a rossz 

kedvezőtlen üzemi tapasztalatok.  

Következtetések az I. teleptípusra vonatkozóan: 

 A BOI5, KOICr, NH4-N tekintetében kapott K értékek megegyeznek a 

nyugat európai tapasztalatokkal. Ez egyben jelzi a technológia hazai 

környezetben való alkalmazásának létjogosultságát is. 

 A megfelelő lebontási teljesítmény ellenére létrejövő jelentős mértékű 

határérték túllépést a vizsgált telepeknél legfőképp az alacsony fajlagos 

mezőfelület okozza. 

 Az LA-ra vonatkozóan számított kifejezetten alacsony lebontási 

konstans értéket és a hozzá kapcsolódó kiemelkedően nagy fajlagos 

mezőfelületet a vizsgált telepek töltetének jelentős mértékű 

eltömődöttsége és az ebből következően kialakuló hidraulikai 

rövidzárlatok okozzák.  Az irreálisan nagy fajlagos felületigény miatt 

célszerű a függőleges átfolyású gyökérzónás műtárgyak után további 

tisztítási lépcső betervezése (pl. hosszanti átfolyású gyökérzónás 

műtárgy, utótisztító nádastó). Megfelelő utótisztító alkalmazása esetén 

közelítőleg 5,0 m2/Leé fajlagos felület érték alkalmazása javasolható, 

melyet ebben az esetben mértékadónak tekinthető nitrifikációs 

folyamatok határoznak meg. 

Következtetések a II. teleptípusra vonatkozóan: 

 Az eredményekből jól látható, hogy a talajtöltetű telepek fajlagos 

teljesítménye messze alulmarad a másik két teleptípus tisztítási 

képességétől, melyből következően minden komponensre kiemelkedően 

nagy fajlagos mezőfelület igény adódott. 
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 A vizsgált talajtöltetű hazai telepek tisztítási képessége a nemzetközi 

szakirodalomban publikáltaktól is jelentősen elmarad. Ezt az eltérést a 

hazai telepek nem megfelelő műtárgy kialakítása okozza. 

 A műtárgyak kedvezőtlen működését legfőképp a töltet alacsony 

szivárgási tényezőjéből eredő nagyarányú felszíni átfolyás okozza. 

Következtetések a III. teleptípusra vonatkozóan: 

 Legjobb lebontási teljesítmény minden komponens tekintetében a 

kombinált rendszerekre adódott. Így kommunális szennyvíz tisztítására 

a vizsgált gyökérzónás teleptípusok közül ebben a konstrukciós 

alternatívában rejlik a legtöbb lehetőség a technológia hazai adaptációja 

során. 

 Fontos kiemelni, hogy ÖP tekintetében irreálisan nagy fajlagos felület 

igény jelzi, hogy ennél a technológiánál is szükséges többlet elő- vagy 

utótisztítás. 

14. melléklet: Statisztikai elemezésekhez szükséges további 
egyenletek és fogalmak 

 

14.1. A nemzetközi szakirodalomban a szivárgási folyamatok elemzésére 
alkalmazott egyéb eloszlás típusok 

Govindaraju és Das (2007) összefoglaló jellegű munkájában bemutatta, hogy a nemzetközi 

szakirodalomban milyen eloszlásfüggvény típusokat használtak szivárgáshidraulikai 

folyamatok transzport folyamatainak vizsgálatára. Ezek a Fick-féle, a Lognormális és a Gamma 

eloszlások.  A Fick-féle eloszlás előnye (mint ahogy azt az előző fejezetben láthattuk), hogy ott 

az egyes momentumokhoz közvetlenül rendelhető fizikai tartalom az 1 dimenziós konvektív-

diszperzív differenciálegyenlet analitikus megoldásán keresztül, míg a másik két eloszlás esetén 

a fizikai paraméterek és a görbék momentumai közötti összefüggések nincsenek. Az 

alábbiakban bemutatjuk a másik két gyakran használt eloszlás sűrűség függvényeit. 

A Lognormális eloszlás sűrűség függvénye: 

 ( , = ) =
√ ∙ ∙

( )

      (74) 

Várható értéke: 



223 

 

   = ∑    (75) 

Varianciája: 

   = ∑ ( − )  (76) 

A Gamma eloszlás sűrűség függvényére külön fejezetben később térek ki. 

14.2. Pearson5 és  Frechet eloszlások 
A későbbi vizsgálataink értelmezhetőségéhez még kétféle eloszlás sűrűség függvényének 

bemutatása szükséges, ezek a Pearson5 és Frechet eloszlások. 

A háromparaméteres Pearson5 eloszlás sűrűség függvénye: 

( , , , ) =
∙ ( )∙

( )  (77) 

A háromparaméteres Frechet eloszlás sűrűségfüggvénye: 

 
 

( , , , ) = ∙   (78) 

A Frechet eloszlást gyakran használják a hidrológiai statisztikában, és az ún. extremális 
eloszlások közé sorolják. Extrém eloszlásoknak azokat az eloszlás típusokat nevezzük, melyek 
valamely idősor extrém (maximum vagy minimum) értékeinek eloszlását vizsgálják (Reimann 
és Nagy 1984).  

A három-paraméteres Fatigue Life eloszlásfüggvénye: 

( , , , ) =
( )

∙ ф −  (79 = − − −  

 (180) 

14.3. A fontosabb eloszlások momentumai 
Az = ∫ ( , , , 0)  integrálokat az eloszlás k-adik momentumának nevezzük. 

Összegyűjtöttem a későbbi tárgyalásunk szempontjából kiemelt 5-féle eloszlás (Inverz Gauss, 

Lognormal, Fatigue Life, Frechet, Pearson5) 1-4. momentumait, melyet az alábbi táblázatban 

foglaltam össze: 

Eloszlás 1. momentum 2. momentum 3. momentum 4. momentum 

1. Frechet   Véges, ha a>3 Véges, ha a>4 b 







 1 a
a b2 








 2 a
a
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(a>0, b>0) (ha a>1) (ha a>2) de ez nem teljesül de ez nem teljesül 

2. Fatigue Life 

(a>0,b>0) 
    

3. Fick (Inverz 
Gauss) (a>0, 

b>0) 
b   

4. Log-Normal 
(a>0, b>0) 

 
   

5. Pearson5 
(a>0, b>0) 

 

(ha a>1) 

 

(ha a>2) 

 

(ha a>3) 

 

(ha a>4) 

62. táblázat: A fontosabb eloszlások 1-4. momentumai 

A táblázatban a Γ( ) = ∫ ∙  a Gamma-függvényt jelöli x>0 esetén.  Diszkrét 

mérési sorozatból kalkulált momentumok esetén, a mért (tk, Ck) (i=1, 2, …, N) idő-koncentráció 

értékpárok alapján a momentumokat a trapéz szabállyal közelíthetjük az alábbiak szerint 

= ∑ ∙ ∙ ∙ ( − )( )   (81) 

Ahol: k=0,1, 2, 3,4  lehet. 

14.4. R2 definiálása 
Govindaraju és Das (2007) összegző munkájában a mérnöki alkalmazások illeszkedés 

vizsgálatára legelterjedtebb módszernek a négyezetes hiba (R2) meghatározási módszert említi. 

Ezért a később ismertetett illesztési eljárásainkat úgy dolgoztam ki, hogy az illesztett függvény 

a mérési pontokra történő illeszkedése a lehető legnagyobb R2 érték mellett történjen 

(leginkább közelítsen 1-hez). Az R2 alkalmazását a nemzetközi szakirodalmi eredményekkel 

történő összehasonlíthatóság indokolta. Ezzel az eljárással tulajdonképpen a mérési 

eredmények és a hozzá tartozó függvényértékek közötti eltérések standardizált függőleges 

távolságának minimumát keressük. R2 értéke az alábbi összefüggésből számítható: 

= −   (82) 

= ∑( − )   (83) 

= ∑( − )   (84) 

b ( )2 a2

2
b2 ( ) 4 a2 3 a4 2

2
b3 ( )  18 a4 2 15 a6 9 a2

2
b4 ( )   120 a6 16 a2 105 a8 60 a4 2

2

b2 ( )a b
a

b3 ( ) 3 b a a2 3 b2

a2
b4 ( )  15 b2 a 6 b a2 a3 15 b3

a3

e








a b2

2 e ( )2 b2 2 a
e











9 b2

2 3 a e ( )8 b2 4 a

b
 1 a

b2

( ) 2 a ( ) 1 a
b3

( )a 3 ( ) 2 a ( ) 1 a
b4

( )a 4 ( )a 3 ( ) 2 a ( ) 1 a
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Ahol: TSS a négyzetes eltérések összege, SSE a mért és illesztett értékek közötti négyzetes 

hiba összege, Yi mért értékek, Y mért értékek átlaga, yi illesztett függvény értékei Yi 

értékhelyén értelmezve. 

14.5. A Li-ion diffúziós tényezőjének értéke 
Az előzőekben már láthattuk, hogy a konzervatív nyomjelző anyag transzport vizsgálatokhoz 

LiCl-t használtam, és az Li-ion koncentrációjának alakulását mértem a szennyvízben.  A 

későbbi elemzéseink szempontjából fontos ismernünk az Li-ion diffúziós tulajdonságait vízben. 

A Li-ion diffúziós együtthatójának értéke (Kovács et al. 2002): 

  = , ∙ = , ∙   (85) 

A pórusos rendszerekben közelítő jelleggel az effektív diffúziós együttható (D0,eff) az alábbi 

összefüggéssel számítható: 

, =   (86) 

Ahol Tu az ún. tortuozitás, melynek értéke pórusos közegben 1,25-5 közötti (Kovács et al. 

2002). Ebből kalkulálható, hogy a Li-ion diffúziós együtthatójának értéke 1,8 – 7*10-5 m2/nap 

körüli.  

15. melléklet: A wetland modell továbbfejlesztésénél felmerülő 
kölönböző geometriai valószínűségi esetek részletes bemutatása 

 

1. geometriai valószínűségi eset: 

Az első geometriai valószínűségi esetet a 89. ábra szemlélteti 

Geometriai feltétel:  

≥ , + , ∙ ∆   (87) 

1. eset érvényessége esetén számítható valószínűség: 

Ebben az esetben a határérték túllépési valószínűség zérusnak tekinthető (kisebb, mint 

0,5%): 

 ≤ , % (88) 
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89. ábra: Az 1. geometriai valószínűségi eset értelmezése 

2. geometriai valószínűségi eset: 

Az második geometriai valószínűségi esetet a 90. ábra szemlélteti 

Geometriai feltételek:  

 > , − , ∙ ∆  (89) 

 ≥ , ∙ ∆ > − ,   (90) 

Valószínűségi felületek: 

 = ( , + , ∙ ∆ − )    (91) 

 ∑ = , (∆ + ∆ ) − ∆ ,    (92) 

2. eset érvényessége esetén számítható valószínűség: 

= ( , , ∙∆ )

, ∙(∆ ∆ ) ∆ ∙ ,
  (93) 
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90. ábra: A 2. geometriai valószínűségi eset értelmezése 

3. geometriai valószínűségi eset: 

Az harmadik geometriai valószínűségi esetet a 91. ábra szemlélteti 

Geometriai feltételek:  

 ≤ , − , ∙ ∆  (94) 

és lásd az (89) egyenletet 

Valószínűségi felületek: 

= , (∆ ∆ ) +( , − , ∙ ∆ − ) ∙ , ∙(∆ ∆ )
  (95) 

ΣA valószínűségi felületre vonatkozóan lásd az (91) egyenletet 

3. eset érvényessége esetén számítható valószínűség: 

= ,
(∆ ∆ ) ( , , ∙∆ )∙(∆ ∆ )

, ∙(∆ ∆ ) ∆  (96) 
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91. ábra: A 3. geometriai valószínűségi eset értelmezése 

4. geometriai valószínűségi eset: 

Az negyedik geometriai valószínűségi esetet a 92. ábra szemlélteti. 

Geometriai feltételek:  

> , − , ∙ ∆   (97) 

 < , ∙ ∆    (98) 

Valószínűségi felületek: 

= , ( , , ∙∆ )
  (99) 

∑ = , ( , , ∙∆ ) − ( , , ∙∆ ) + ∙  (100) 

  4. eset érvényessége esetén számítható valószínűség: 

= , ( , , ∙∆ )

, ( , , ∙∆ )
( , , ∙∆ )

∙ ∙
 (101) 
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92. ábra: A 4. geometriai valószínűségi eset értelmezése 

5. geometriai valószínűségi eset: 

Az ötödik geometriai valószínűségi esetet a 93. ábra szemlélteti. 

Geometriai feltételek:  

  ≤ , − , ∙ ∆   (102) 

és lásd a (103) egyenletet. 

Valószínűségi felületek: 

= , ( , , ∙∆ ) − ( , , ∙∆ )
 (103) 

∑ = , ( , , ∙∆ ) − ( , , ∙∆ )
 (104) 

5. eset érvényessége esetén számítható valószínűség: 

=
, ( , , ∙∆ )

( , , ∙∆ )

, ( , , ∙∆ )
( , , ∙∆ )  (105) 
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93. ábra: A 5. geometriai valószínűségi eset értelmezése 

16. melléklet: Az osztott-konvektív-diszperzív transzport modell 
illesztési eredményei 
Az ábrákon a diszkrét pontok a mérési eredményeket, a kék pontvonal az 1. Inverz Gauss 

görbét, a fekete szaggatott vonal a 2. Inverz Gauss görbét, a zöld folytonos vonal a Frechet 

eloszlást és a piros folytonos vonal az 1 dimenziós osztott konvektív-diszperzív transzport 

modellt mutatja.  

 

94. ábra: Az 1 dimenziós osztott konvektív-diszperzív transzport modell és a Frechet eloszlás illeszkedése az N1 
jelű mérési eredményekre 
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95. ábra: Az 1 dimenziós osztott konvektív-diszperzív transzport modell és a Frechet eloszlás illeszkedése az N3 
jelű mérési eredményekre 

 

96. ábra: Az 1 dimenziós osztott konvektív-diszperzív transzport modell és a Frechet eloszlás illeszkedése az N5 
jelű mérési eredményekre 
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97. ábra: Az 1 dimenziós osztott konvektív-diszperzív transzport modell és a Frechet eloszlás illeszkedése az S1 
jelű mérési eredményekre 

 

98. ábra: Az 1 dimenziós osztott konvektív-diszperzív transzport modell és a Frechet eloszlás illeszkedése az S2 
jelű mérési eredményekre 
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99. ábra: Az 1 dimenziós osztott konvektív-diszperzív transzport modell és a Frechet eloszlás illeszkedése az S3 
jelű mérési eredményekre 

 

100. ábra: Az 1 dimenziós osztott konvektív-diszperzív transzport modell és a Frechet eloszlás illeszkedése az S4 
jelű mérési eredményekre 

17. melléklet: A wetland modell teljes levezetése 
 

A gyökérzónás műtárgyakban lezajló szennyezőanyag transzportot és a közben lezajló 

lebomlási és adszorpciós folyamatokat permanens vízmozgás feltételezésével az alábbi 1 

dimenziós parciális differenciál egyenlettel írhatjuk le (USEPA 1988, Chen et al. 1999): 

= − − −   (106) 

Kiindulásképpen azért ebből az egyenletből indulok ki, mert a későbbi vizsgálatokhoz 

elengedhetetlenül szükséges a szerzők eredeti elgondolásának ismertetése (USEPA 1988). 

Tény hogy a kiindulási egyenlet és az alábbiakban bemutatott levezetés elnagyoltnak és 



234 

 

elavultnak tekinthető, azonban az akkori ismeretek mellett a szerzők ezt az utat választották.  

Az (105) egyenlet permanens vízmozgást, konvekció, diszperzió, nullad- illetve elsőrendű 

lebomlási folyamatok jelenlétét feltételezi. A szerzők kiindulási feltételezése szerint egy 

általános bomlási folyamat Michaelis-Menten féle első és nulladrendű kinetika együttesével jól 

közelíthető a rendszerben lévő anyagok bomlása anélkül, hogy a modell túl bonyolulttá válna. 

A szennyvízben lévő sokféle szubsztrát esetén ez úgy értelmezhető, hogy egy átlagos lebontási 

konstanst veszünk fel.  A bemutatott transzport egyenletet széles körben alkalmazzák a 

környezetvédelmi, illetve a vegyészmérnöki tudományok terén. Az egyenletben használt 

jelölések: v [m/h] a szennyvíz szivárgási-sebessége, C [g/m3] a szennyezőanyag 

koncentrációja, t [h] a vizsgálati idő, x [m] a műtárgy hossza mentén haladó koordináta, KT 

[1/h] az elsőrendű lebomlási együttható adott hőmérsékleten, r1 [g/m3h] nulladrendű lebomlási 

konstans. Egyensúlyi állapot feltételezésével az (105) egyenlet bal oldala 0-val lesz egyenlő: 

= − − −  (107) 

 Elegendően nagy transzport úthossz feltételezésével az alábbi határfeltételek tehetők:  
 

( ) =  ; 
→

=   (108) 

Ahol L [m] a műtárgy hossza, és Ci [g/m3] a belépési koncentráció. A fentebbi határfeltételek 

teljesülése esetén az alábbi analitikus megoldás adódik (Chen et al. 1999): 

 

( ) = + −
( ) /

( )
( )

( )
  (109) 

Ahol: 

= +
.

    (110) 

Amennyiben elhanyagoljuk a diszperziós folyamatokat (D=0) és az nulladrendű reakciókat 

(r1=0), a (108) egyenletnél jóval egyszerűbb, kizárólag elsőrendű lebomlás létét és dugószerű 

áramlást feltételező egyenletet kapunk: 

− − ∙ =   (111) 

A (111) egyenlet analitikus megoldása a (110) egyenleténél jóval egyszerűbb, és kezelhetőbb 

alakot ad D=0 feltételezéssel élve: 
( ) = ( ∙ )

 (112) 
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Az így kapott egyenlet a gyökérzónás rendszerek elemzésére elterjedt módszertan 

alapegyenlete (USEPA 1988, Reed et al. 1995), melyet jól láthatóan számos – egyébként 

jelentékeny – folyamat elhanyagolásával nyertek a szerzők. Az egyenlet – és ebből következően 

az erre épülő elemzési módszer – fő hátránya, hogy a szennyvíztisztító rendszerre jellemző 

összes olyan folyamatot, mely vizsgált komponens koncentrációjának változását okozhatja, 

egyetlen tényezőbe (KT) sűríti. KT hőmérséklet függése a jól ismert Arhenius-egyenlettel írható 

le: 

= ∙ ( )  (113) 

Ahol K20 a lebontási tényező értéke 20 C°-on. Az Arhenius-állandó értékét a szakirodalomban 

BOI5-re és ÖP-re vonatkozóan 1.00 – 1.05 között, míg a nitrogénformákra vonatkozóan 1.05-

re adták meg (Kadlec et al. 2000). Amennyiben a (112) egyenletben x=L és C(x)=Co 

behelyettesítést végzünk (ahol Co [g/m3] a műtárgyból elfolyó koncentráció), belátható, hogy 

az L/v hányados éppen az átlagos műtárgybeli tartózkodási idővel egyenlő (τ [h]), így az alábbi 

alak adódik: 

= ( ∙ ) =  (114) 

Az átlagos tartózkodási idő a töltet porozitásának (ε [-]), a töltet mélységnek (h [m]) és a 

felületi hidraulikai terhelésnek (q [m3/m2h]) ismeretében számítható: 

=   (115) 

Ahol a q felületi hidraulikai terhelés: 
= /   (116) 

A (116) egyenletben Q [m3/s] a műtárgyat terhelő vízhozam, míg A [m2] a műtárgy felülete. 

Mivel a (115) egyenletben a töltet porozitás meghatározása nagy bizonytalanságokat hordoz 

magában, ezért a statisztikai elemzésnél célszerűbb ezt a paramétert a KT-vel összevonni. Így 

K [m/nap] lebontási tényezőt vezetünk be: 

=   (117) 

Melyből a (114)-(117) egyenletek összevonásával, statisztikai elemzésre alkalmas 

összefüggést kapunk (Brix 1994): 

=   (118) 
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Kadlec és Knight (1996) jobb illeszkedést kaptak a mérési eredményekkel az általuk C* háttér-

koncentrációnak elnevezett paraméter bevezetésével, mely alapján az alábbiak szerint 

korrigálták a modellt: 
∗

∗ =   (119) 

C* háttér koncentráció tulajdonképpen azt az inert anyag koncentrációt jelenti, mely végtelen 

hosszúságú műtárgy elfolyó szelvényében lépne ki belőle. C* háttér koncentrációra 

vonatkozóan Kadlec et al. (2000) összefoglaló jelleggel az alábbi érték tartományokat adták 

meg komponensenként: BOI5: 1-10 mg/l, LA: 1-6 mg/l, ÖN: 1-3 mg/l, NH4-N: 0,5 mg/l alatt, 

NO3-N: 0,5 mg/l alatt, ÖP: 0,1 mg/l alatt. Azonban NH4-N, NO3-N és ÖP komponensekre 

vonatkozóan annak alacsony értékei miatt javasolták C*=0 közelítés alkalmazását a modellben. 

Az egyenletben szereplő K lebontási tényező – bármely komponensre vonatkozóan megfelelő 

mennyiségű mérési eredménynek a rendelkezésre állása esetén – regressziós analízissel 

határozható meg. C* szintén a regressziós analízis egy paramétere. A statisztikai számítások 

során a kutatók próbáltak függvénykapcsolatot keresni a befolyó és az elfolyó koncentráció 

között is, nem túl sok sikerrel. Ezért a befolyó és elfolyó koncentráció közötti viszony 

meghatározására a lineáris regressziós elemzési módszer terjedt el leginkább. Ennek egyszerű 

oka, hogy a jelentős szórással bíró adathalmazok elemzésére a matematikai statisztika lineáris 

regressziós egyenletei egy kényelmes és egyszerűen kezelhető módszertant kínálnak számunkra 

(Kadlec et al. 2000).  

A (116) és (118) egyenletek összevonásával és műtárgy felületre történő rendezésével, a 

közismert gyökérzónás tisztító műtárgyfelület méretezési összefüggést kapjuk: 

= −
∗

∗   (120) 

Melyből K lebontási tényező a fentebbi egyenlet átrendezésével számítható, mely összefüggés 

meglévő telepek elemzéséhez szükséges: 

= −
∗

∗   (121) 

Amennyiben a (120) egyenletben Q helyére QLeé [l/fő,nap] fajlagos szennyvízkeletkezés 

értéket helyettesítjük, akkor megkapjuk a gyökérzónás műtárgyra vonatkozó ALeé [m2/Leé] 

fajlagos felület értékét: 

é = − é
∗

∗   (122) 
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A (122) egyenlet a nemzetközi szakirodalomban tervezésre használt alap összefüggés. Kickuth 

az 1980-as évek elején BOI5-re vonatkoztatva KBOI5=0,19 m/d értéket adott meg, melyből 

Ci=200 mg/l-es befolyó Co=20 mg/l-es kifolyó BOI5 koncentrációt rögzítve határozta meg a 

szükséges 2,2 m2/Leé fajlagos műtárgy felületet, a nyugat-európai országokra jellemző fajlagos 

hidraulikai terhelés figyelembe vételével. Ez alapozta meg később, hogy ezeket a műtárgyakat 

a 80-as években világszerte (hazánkban sajnos még a 90-es években is) 2,2 m2/Leé fajlagos 

felület értékkel méretezték (Kadlec et al. 2000). A 90-es évek második felében egyre inkább a 

KBOI5=0,1 m/d-os érték vált elfogadottá. A szerzők 240 mg/l-es befolyó BOI5 koncentráció és 

200 l/fő,nap-os fajlagos szennyvízkeletkezés figyelembe vételével kalkulálták a ma nyugat 

Európában használatos 5 m2/Leé fajlagos felület értéket (Kadlec et al. 2000). Jól látható, hogy 

ez a fajlagos felületi mutató érték a hazainál jóval hígabb befolyó szennyvízminőségre 

vonatkozik, mely egyértelművé teszi, hogy hazánkban ez az érték nem feltétlenül alkalmazható. 

A modell paramétereit vizsgálva az is egyszerűen belátható hogy a fajlagos hidraulikai terhelés 

és a befogadói határértékek is eltérőek, mely további eltéréseket jelent a világon elterjedt 

tervezési alapérték hazai alkalmazhatósága terén. Az adaptációt tovább nehezíti, hogy a hazai 

nyugat európainál szélsőségesebb kontinentális éghajlati adottságok befolyásolják a K 

lebontási konstans értékét is. A különböző típusú gyökérzónás rendszerekre különböző 

komponensekre vonatkozóan különböző K értékű lebontási konstans valószínűsíthető, azokban 

lezajló eltérő mértékű domináns lebontási folyamatok következtében melyeket a 2.1. fejezetben 

részletesen ismertettem.  Emiatt szükségesnek érzem a telepek technológiai szempontú 

tipizálását, és az egyes csoportok külön-külön történő elemzését, mellyel már a nemzetközi 

szakirodalom ritkán foglalkozik.  

Egyes szerzők szerint a (120)-(122) egyenletekben C* háttér koncentráció (más néven: inert 

koncentráció) elhanyagolása nem jelent jelentős illeszkedési különbséget és ezen túlmenően a 

statisztikai elemzés során nagyobb biztonságot is nyújt (Laber et al. 1999; Dittrich 2009). 

Mivel a legtöbb esetben a kutatók részére nagy adatmennyiség csak a nyers szennyvíz és a teljes 

technológiából kilépő szennyvíz minőségére áll rendelkezésre, ezért gyakran a K lebontási 

konstanst az egész technológiára vonatozóan határozták meg (Vymazal 1999). Ez azt jelenti 

hogy a mechanikai előkezelést a gyökérzónás technológiával együttesen vizsgálták. Így egyes 

szerzők a gyökérzónás mezők közvetlen K-tényezőjét, míg más szerzők az egész telep együttes 

K-tényezőjét határozták meg. Ez utóbbi esetben azonban szükséges a mechanikai előkezelés 

tisztítási hatásfokának figyelembe vétele, mely Vymazal (1999) és általa hivatkozott 
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publikációkban nem történt meg. Mivel az előülepítők, oldómedencék hatásfoka a vizsgált 

komponensekre jól becsülhető, ezért célszerű annak hatékonyságát a modellről leválasztani, 

mely a (118) egyenlet korrekciójával lehetséges, az alábbiak szerint (Buchberger et al. 1995): 

= ∙   (123) 

Ahol φ [-] a mechanikai előkezelésen átfolyó szennyezőanyag hányad a nyers szennyvízben 

lévőhöz viszonyítva.  A φ bevezetése és C* elhanyagolása azonban a (121) és (122) 

egyenleteket az alábbiak szerint módosítja: 

= −
∙

   (124) 

é = − é
∙

  (125) 

18. melléklet: Li-ion koncentráció meghatározása a vizsgált 
konzervatív nyomjelző anyag mérési mintákban 
 

Az alkáli elemek mérésére általánosan alkalmazott mérési módszer a láng-fotometria. A Li 

mérését emissziós üzemmódban UNICAM Solaar M atomabszorpciós készülékkel lángban 

(acetilén-levegő) végeztük. A készülék szoftvere által megajánlott módszert finomítva 

alakítottuk ki a szabványok által is támogatott mérési módszert. A mérőgörbe felvételéhez 1 

g/dm3 Li törzsoldatból 50 cm3–es mérőlombikban a 0,0-0,5-1,0-2,5-5,0-7,5 mg/ dm3 

koncentrációjú oldatokat készítettük. Az ionizáció visszaszorításához minden lombikba 5 cm3 

50 g/l-es KCl oldatot pipettáztunk. Az oldat tartósítására 0,5 cm3 HNO3–t használtunk 

ugyanúgy, mint a mintavételnél. A mérés során keresztbe fordított égőfej állást alkalmaztunk. 

A tartósított mintából 4,5 cm3-t, az 50 g/dm3 KCl oldatból 0,5 cm3-t mértünk be a mintatartó 

edénybe és jól összeráztuk. Az eredmény értékelésénél számoltunk az 1,111 szeres hígulással. 

 


