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1. Bevezetés
1.1 A probléma felvetése
A mesterséges szennyvíztisztítás több mint 100 éves gyakorlata során a befogadók
terhelésének csökkentése érdekében számos szennyező eltávolítási technológiát dolgoztak ki.
Kárpáti (2001) megfogalmazása szerint a szennyvíztisztítás kezdetben sikeres szakmaorientált
tevékenység volt különösebb tudományos háttér nélkül. Az elmúlt két - három évtized
fejlődésének köszönhetően a tudományos alapok jelentősen megerősödtek, mely lehetővé
tette például a hatékony tápanyag-eltávolítást. A telepekkel szembeni új elvárások a további
fejlődés hajtóerejeként működnek, és hozzájárulnak a jogszabályi háttér alakulásához is.
Az Európai Unió szennyvíztisztításról és csatornázásról hozott 91/271. sz. direktívája
változást hozott a hazai szennyvíztisztítási gyakorlatban is. A szennyvizek felszíni vizekbe
történő bevezetésére vonatkozó 3/1984-es OHV rendeletet felváltotta a 28/2004-es KVVM
rendelet. Alapvetően öt komponensre (BOI5, KOI, LA, N és P) ír elő kibocsátási határértékét
a lakosegyenérték (LE) függvényében. A méretezés alapjául a szennyezőanyag terhelés
szolgál a hidraulikai kapacitás helyett, továbbá választási lehetőséget biztosít a megadott
kibocsátási koncentráció és a nyers szennyvízre vonatkoztatott százalékos eltávolítás között.
Azonban a szabályozás hiányosságának tekinthető, hogy a szennyvíz összetételét még nem
veszi figyelembe.
A jogszabályok betartása érdekében a jelenlegi gyakorlat általában tapasztalatokon alapuló
(empirikus) méretezést követ, melynek során a műtárgyak méreteit az átlagos tartózkodási
idő, a felületi terhelés, az iszapkor stb. alapján a biztonság érdekében túlbecsülik és jó esetben
a hidraulikai viszonyokat ideális reaktormodellekkel
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közelítik. A kialakuló áramkép

vizsgálata tehát általában nem része a tervezésnek. Ez a szemlélet legtöbbször
túlméretezéshez vezet, mely gazdasági szempontból is kedvezőtlen. Ezt is felismerve, több
iparilag fejlett országban egyre nagyobb figyelmet fordítanak az anyagforgalmi alapú
modellek alapján történő tervezésre és üzemirányításra.
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Az ideális reaktormodellek az áramlási és keveredési viszonyokat jelentősen leegyszerűsítik, pl. a tökéletesen
elkevert reaktorba belépő anyag a belépés pillanatában az elfolyó rendszer jellemzőivel rendelkezik.
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A jelenlegi tendenciák alapján a határértékek szigorodásával, az energiaárak, és ebből
kifolyólag a szennyvíztelepek üzemelési költségeinek növekedésével kell számolnunk. A
gazdaságosság érdekében természetesen a technológiai elemek helyigényét és a beruházási
költségeket is figyelembe kell vennünk. Kroiss és Zessner (2005) tanulmánya alapján, mely
az ausztriai 12 000 – 300 000 lakosegyenértékű (LE) telepeket mérte fel, a szennyvíztisztítás
teljes költsége (beruházási költség a teljes élettartam egy évére vetítve és éves üzemelési
költség együttesen) 26 - 35 euro/év/LE. Ebből az üzemelési költség 10 - 16 euro/év/LE.
Somlyódy és Patziger 2012-es tanulmányában a Közép- és Kelet Európai régió
szennyvíztisztításának fejlődését elemzi, és rávilágít arra, hogy ebben a régióban a tervezés
során még mindig nem kap elég hangsúlyt az energiahatékonyság kérdése; Ausztriához és
Németországhoz képest 25 %-kal nagyobb energiafogyasztás jellemző. A régió telepei a
gazdaságosságon túl számos problémával néznek szembe: (i) a vízfogyasztás csökkenése, a
csatornahálózati beszivárgás és a csapadékvíz elvezetés hiányosságai miatt, a tervezettel
szemben gyakori a nagyon híg vagy nagyon sűrű, nyers szennyvíz, (ii) a korábbi hidraulikai
túlterhelésből sokfelé alulterhelés lett, emiatt az előülepítők a kívánatosnál több szerves
anyagot távolítanak el, ily módon okozva problémákat a későbbi technológiai lépésben
megvalósuló nitrogén eltávolítás során, (iii) nem kielégítő a denitrifikáció az alacsony C/N
arány, a nem megfelelő iszapkor és a helytelenül kialakított anoxikus medencék miatt, (iv)
nehéz a P határértéknek való megfelelés, elsősorban az eltávolításukhoz szükséges
vegyszerbekeverés hiányosságai miatt, (v) az alulméretezett és rosszul működő utóülepítők,
melyek az elfolyó víz minőségét alapvetően befolyásolják. A hiányosságok jelentős része a
nem megfelelő anyagforgalom és áramkép kialakulása következtében jelentkeznek.
Ezek a problémák arra hívják fel a figyelmet, hogy (i) egyrészről nagyok a tradicionális
módon tervezett telepek tartalékai, (ii) számos specifikus probléma és tulajdonság miatt
szükség van a meglévő tervezési gyakorlat korszerűsítésére. Ez utóbbi általában a
technológiák reakciókinetikai leírását és a folyamatok optimalizálását jelenti a hatásfok és az
üzemviteli tulajdonságok javítása érdekében. Egyúttal megkívánja az áramkép számítását a
műtárgyakban CFD (Computational Fluid Dynamics - Áramlástani numerikus szimuláció)
szoftverek alkalmazásával, melyek segítségével például a kedvezőtlen hatású, nagy
tartózkodási idejű holtterek kiküszöbölhetők, továbbá a reakciókinetikai méretezéshez a
reaktor-konfigurációk az áramkép alapján kijelölhetők. A korszerű szemlélet eredménye igen
szerteágazó lehet. A meglévő telepek esetében ez jelentheti a meglévő tartalékok
kihasználását, a hatékony intenzifikálást és az üzemeltetési költségek csökkentését, új telepek
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esetében pedig a kisebb és olcsóbb műtárgyakat, és a lokális áramlási hatások figyelembe
vétele révén a lebontási folyamatok optimálását.
Nagy szennyvíztelepek esetében különösen fontos a megfelelő előkészítéssel párosuló
korszerű tervezés, hiszen a megtakarítási lehetőségek óriásiak. Ez a folyamat optimálisan a
következő lépésekből áll: (i) elő-kísérletek a szennyvízösszetétel meghatározására, (ii)
félüzemi kísérletek 1, (iii) tervezés 1, (iv) részleges kivitelezés (pl. egy tisztítási „vonal‖
megépítése), (v) telepi és félüzemi mérések 2, (vi) áramlási viszonyok elemzését is magában
foglaló tervezés és (vii) végső kivitelezés (itt 1 és 2 a sorrendiségre utal).
A bécsi szennyvíztelep megvalósítása kiváló példája a felvázolt, többlépcsős tervezési
folyamatnak. Ma a telepen 680 000 m3/nap (száraz idejű) szennyvizet tisztítanak meg (4
millió LE), tápanyag eltávolítással. 15 utóülepítő műtárgyuk átmérője egyenként 64 m,
átlagos mélysége 4,2 m, térfogata 13500 m3, melyeket CFD eszközzel terveztek (Kainz,
2008). Ha abból indulunk ki, hogy az utóülepítők a teljes beruházási költségnek körülbelül
10-15 %-át teszik ki, és ezek esetében 20-30 %-os költségmegtakarítást értek el, akkor a 220
millió eurós teljes telepi beruházás esetében 5-10 millió eurót takarítottak meg, oly módon,
hogy az új ülepítő jelentősen kedvezőbben üzemeltethető, mint a hagyományos megoldás
esetében (megjegyezzük, hogy a hagyományosan tervezett Csepeli Központi Szennyvíztisztító
beruházási költsége mintegy 150 milliárd Ft volt). Kroiss és mtsai (2006) a bécsi telepet a
nagyvárosi költséghatékony tervezés iskolapéldájának nevezi. Többek között ez a példa is
ösztökélt engem a jelen értekezés elkészítésére.

1.2 Az értekezés tárgya
Értekezésemben

a

széles

körben

alkalmazott

eleveniszapos

szennyvíztisztítási

technológiákkal, ezen belül pedig az ülepítés és keverés hidrodinamikai műveletével, illetve a
koagulációs-flokkulációs kémiai foszforeltávolítással foglalkozom. A választást indokolja az
ülepítők megfigyelt „pazarló kialakítása‖, a foszforeltávolítás hazai jelentősége a felszíni
befogadók

érzékenysége

miatt,

valamint

az,

hogy

az

áramlás

ezen

műveletek

hatékonyságában meghatározó szerepet játszik. Az iszapkezelés intenzifikálása jelentős
költségmegtakarítást jelenthet: Kroiss és Zessner (2005) szerint a telepek üzemelési
költségének mintegy 50 %-át az iszapvonalon végzett műveletek teszik ki.
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Értekezésem központi részét olyan CFD alapú modell-rendszer képezi, amellyel szerteágazó
numerikus szimulációk végezhetők. A kalibrálás és igazolás érdekében, specifikus esetekre
laboratóriumi méréseket is végzek. A szimulációk megbízhatóságának ellenőrzése céljából a
méréseken túl vizsgálom a numerikus felbontás és a számítási eljárás helyességét.

1.3 Az értekezés célja
A jelenlegi gyakorlat fejlesztési lehetősége, a kapacitások kihasználhatósága arra sarkallt,
hogy megvizsgáljam a szennyvíztelepi hatékonyságot befolyásoló tényezőket. A csupán
biokinetikát figyelembe vevő közelítések önmagukban nem elégségesek a telepek
tervezéséhez ott, ahol az áramlási rendszer is markáns hatásokat gyakorolhat. Az elmondottak
tükrében a következőben megfogalmazom az általános, illetve specifikus céljaimat.
Az értekezés általános célkitűzése módszer kidolgozása és bemutatása az eleveniszapos
szennyvíztisztításban alkalmazott néhány technológiai folyamat hatékonyságának javítására,
numerikus

áramlástani

szimulációk

segítségével.

Ide

tartoznak

többek

között

a

reaktorok/medencék geometriai kialakításának javítása és méretének csökkentése, különös
tekintettel az elő- és utóülepítőkre, továbbá az intenzifikálás kérdései, valamint a biológiaikémiai folyamatok hidrodinamikai jelenségekkel való kapcsolt leírása révén.
A reaktorok/medencék hidraulikai hatásfokát nagyban meghatározza a hidraulikailag inaktív
térrészek aránya. A passzív terekben a hidraulikai tartózkodási idő jóval meghaladhatja a
tervezési értéket és számos nem kívánt hatás jelentkezhet (berothadás, főáramlás energiájának
elvonása, leválasztási hatékonyság csökkenése). Értekezésemben célom a holtterek
hidrodinamikai jellemzőinek elemzése és módszertan kidolgozása az észlelésükre. Ennek
során numerikus átfolyási kísérleteket végzek, azaz követem az adagolt jelzőanyag sorsát a
vizsgált rendszeren.
Szintén célom a kémiai foszforeltávolítás vizsgálata a hatékonyság növelésének érdekében,
mely kiemelten fontos a magyarországi felszíni befogadók tápanyagterhelésének elkerülése
érdekében. Ehhez vizsgálom a koaguláció-flokkuláció áramlási körülményeit, a kívánatos
feltételeket és azok kialakíthatóságát. A koaguláláshoz, vagyis a vegyszerként beadagolt fém
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sók és foszfát csapadékaként létrejövő pelyhek kialakulásához intenzív, gyors bekeverés
szükséges. Ezt követi a létrejött pelyhek növekedésének fázisa (flokkulálás), mely lassú
keverést igényel. Numerikus szimulációval vizsgálom a két folyamat eltérő áramlási
viszonyait, illetve a bekevert vegyszerek áramlás által befolyásolt reakciókinetikáját.
Elemzem, hogy a keveredés lehetővé teszi-e a reagáló molekulák találkozását, és/vagy
elegendő idő áll-e rendelkezésre a reakció lejátszódásához.
A szennyvíztisztítási technológiában keletkező iszapok kezelésével kapcsolatban célom az
iszapok térfogati csökkentésének javítása. Ehhez két kérdést vizsgálok: (i) a legnagyobb
szárazanyag tartalom elérése és (ii) a folyamat időigényének csökkentése. A fölösiszap
kezelésére újszerű módszert mutatok be: az áramlási kép szerepén túl statikus mágneses terek
alkalmazásának hatását vizsgálom. A munka egyaránt tartalmaz laboratóriumi méréseket és
numerikus szimulációkat.
A célkitűzések végső megfogalmazását az irodalom feltárást követően mutatom be.

1.4 Az értekezés felépítése
A bevezetés után - a második fejezetben - az irodalom feltárásával foglalkozom, melyben
felvázolom a szennyvíztisztító telepek tervezésének alapelveit, az áramlástan szerepét a
technológiai folyamatok tervezésében. Kitérek a numerikus áramlástani szimulációkra és a
kapcsolt CFD – biokinetikai modellek alkalmazhatóságára.
A harmadik fejezetben az általános célokból és az irodalom feltárás eredményeiből kiindulva
megfogalmazom a konkrét célokat és az elvégzendő feladatokat.
A negyedik fejezetben bemutatom a módszertant; a modell-rendszer elemeit és azok
lehetséges célszerű összekapcsolását. Kitérek az áramlástan, anyagtranszport, hőtranszport és
magnetosztatika matematikai leírására és a szimulációk ellenőrzésére.
Az

ötödik

fejezetben

részletesen

vizsgálom

a

műtárgyakban

létrejövő

holtterek

detektálhatóságát, melyhez számítógéppel segített numerikus átfolyási kísérleteket végzek.
Bemutatok hatékonyan működő módszertant és mellékvágányokat is, amelyeket kutatásaim
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során „bejártam‖, ezzel is támogatva esetleges jövőbeli fejlesztéseket. Megállapítom, hogyan
lehet ülepítő medencék hidraulikai jóságát jellemezni.
A hatodik fejezetben a keverési/keveredési viszonyok utókicsapásos kémiai foszfor
eltávolításra gyakorolt hatását elemzem. Rávilágítok a technológiában alkalmazandó gyors
bekeverők fontosságára és ezek hiányában a tökéletlen pehelyképződés hatásaira.
Értekezésem

hetedik

fejezetében

a

szennyvíztelepi

iszapok

ülepíthetőségének

és

sűríthetőségének javítása érdekében újszerű, mágneses teret alkalmazó technológia alapjait
ismertetem, mellyel a leválasztás hatékonysága javítható. A módszert laboratóriumi
körülmények között vizsgáltam, majd hidrodinamika és magnetosztatikai modellrendszert
dolgoztam ki, mellyel a mágneses leválasztás folyamatát vizsgáltam. A modellt a mérések
alapján kalibráltam, majd ellenőriztem.
Végezetül,

disszertációm

nyolcadik

fejezetében

eredményeket.
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tézisszerűen

bemutatom

az

elért

2. Szakirodalom áttekintése és értékelése
A szakirodalmi összefoglalóban elsőként a szennyvíztisztító telepek tervezésének alapelveit, a
szennyvíztisztítás általános folyamatát, az egyes technológiai elemeken belül létrejövő és a
hidrodinamikai jelenségekkel szorosan összefüggő gyakori problémákat tekintem át. Ezt
követően bemutatom az áramlási paraméterek meghatározásához alkalmazott hidraulikai
átfolyási kísérleteket és a numerikus áramlástani szimulációk irodalmát. Ez utóbbit
részletesen kifejtem az alapkoncepciótól kezdve, a többfázisú rendszerek és szimulációs
eredmények kezelésén át egészen a biokinetikai modellekkel való összekapcsolásig.

2.1 Bevezetés
A szennyvíztisztítási technológiák elterjedésének hatására befogadóink minősége jelentősen
javul, amivel párhuzamosan - a közteherviselésnek megfelelően – komoly költségek
jelentkeznek a lakosságnál. Ezért alapvető cél a költség-hatékonyság javítása.
A szennyvíz befogadóba bocsátásának határértékei egyre szigorodnak, amely gondot jelenthet
a jelenleg jól működő, határértéknek megfelelő telepeknek is.
A szennyvíztisztítási technológiák fejlődését az utóbbi években a folyamatok automatizálása,
szimulációja és a jobb teljesítmény elérése érdekében azok intenzifikálása határozta meg. Az
intenzifikálás célja nem csupán az előírt határértékek betartása, hanem a kapacitásnövelés, a
stabil tisztítás biztosítása változó terhelésnél, valamint az energiahatékonyság (Juhász, 2004,
Somlyódy és Shanahan, 1998, Bourgeois, 1980).

2.2 Jelenleg alkalmazott tervezési módszerek
A szennyvíztisztító telepi műtárgyak kialakításának alapelveit irányelvek, szabványok
határozzák meg. Csak a legjelentősebbeket említve ilyen például az US EPA által kiadott
kézikönyv (US EPA, Wastewater Systems Manual, 2002), a német Szennyvíztechnikai
Szövetség által kiadott műszaki irányelv (ATV-DVWK Arbeitsblatt-A-131), illetve a WEF
kézikönyve (Water Environment Federation, 2011). Mindegyik dokumentum jellemzője, hogy
a tervezéshez többnyire tapasztalati összefüggéseket használ és a biztonság javára felülbecsüli
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a medence méreteket. Az amerikai Design Guidlines for Sewage Works (2008) a hidraulikai
viszonyokról általánosságban beszél; az útmutató szerint a vízbevezetések és elvezetések
módját telep-specifikusan kell meghatározni. Kiemeli az osztóművek és a szimmetrikus
áramlások szerepét, de megtervezésükhöz irányelveket nem közöl. Hazánkban az ATV
szabvány terjedt el a szennyvíztisztítási rendszerek tervezésében. Ennek alapján a
szakemberek módszertant dolgoztak ki az eleveniszapos tisztítási technológiák tervezési
alapértékeinek

meghatározásához:

például

Benedek

és

Valló

(1982)

Víztisztítás-

szennyvíztisztítás c. könyvében leírja az alapelveket, 2001-ben Oláh és mtsai kísérleti
módszertant mutattak be az oxigénigény, levegőbevitel mennyiségére, a bonthatóság
vizsgálatára és a nem-permanens állapotok figyelembe vételére. 2002-ben Dulovics a telepek
terhelésének meghatározásához adott iránymutatást. A jelenlegi tervezési módszerek az
anyagforgalmi modellezés oldaláról közelítenek.

2.3 Az anyagforgalmi modellezés
Az anyagforgalmi modellezés magában foglalja az eleveniszapos és egyéb kiegészítő,
anyagtranszporton alapuló modellek alkalmazását, melyet az alábbiakban mutatok be:
Pásztor (2010) PhD értekezésének irodalom feltárásában összefoglaló jelleggel rámutat a
szennyvíztisztítás biokinetikai modelljeit alkalmazó szimulációs szoftverek jelentőségére,
ugyanakkor felveti a modellparaméterek kalibrálásnak nehézségeit is. Problémának tartja,
hogy a gyakorlati szakemberek nehezen igazodnak el a forgalomban lévő szoftverek között,
mivel azok olykor egymáshoz viszonyítva is eltérő adatigénnyel rendelkeznek. Talán egyik
legismertebb modellezési rendszer az ASM (Activated Sludge Model), melyet Grau és mtsai
(1982) munkája alapozott meg. Megteremtik az egységes, anyagmérleg szemléletű
rendszerelemzést. Az ASM1-ben (Henze és mtsai, 1987) a C és N eltávolítás 8 alapfolyamata
jelenik meg, míg az ASM2-ben (Henze, és mtsai, 1995) már a biológiai foszforeltávolítás is.
Az ASM3 (Henze és mtsai, 2000) az ASM1-ben alkalmazott biokinetikai modelleket kibővíti
több részfolyamat figyelembevételével. Ezen kívül számos más megközelítés is létezik,
melyet sikerrel alkalmaznak a gyakorlatban, ugyanakkor a modellek összehasonlítása
nehézkes, mivel egymástól olyan sok részletben különböznek (Pásztor, 2010).
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Az ASM modelleken alapuló szimulációs rendszerek alapjaiban változtatták meg a korábbi
empirikus közelítéseket használó tervezést. Megszületett a biológiai folyamatok matematikai
leírása, mellyel a mikroorganizmusok tevékenységéhez szükséges környezeti paraméterek
tervezhetősége javult. Az anyagforgalmi, dinamikus modellezés segítségével lehetővé vált a
változó szennyvíz mennyiségi és minőségi figyelembe vétele. Alex és mtsai (2007) szerint a
szimulációs rendszert már minden németországi és osztrák telep esetében alkalmazzák.
Magyarországi példát is találunk, melyek közül kettőt emelnék ki. Melicz (2006)
számítógépes modellezéssel vizsgálta, majd intenzifikálta a dél-pesti szennyvíztelep
nitrifikációját. Jobbágy és mtsai 2008-ban ugyanezen telep fejlesztésével elérték, hogy az
eleveniszap denitrifikációjához bekeverendő metanol mennyiségét felére csökkentsék.
A biokinetikai modelleken túl az eleveniszapos eljárásokban szükség van különböző ülepítő
modellekre, melyek közül a Takács-féle közelítés (Takács és mtsai, 1999) terjedt el
széleskörűen. Takács dinamikus utóülepítő modellt alkalmazott, ahol a lebegőanyag ülepedési
tulajdonsága

a

koncentráció

függvénye.

A

Vesilind

modell

(Vesilind,

1968)

továbbfejlesztésével kapott összefüggéseivel képes leírni a teljes ülepedési tartományt (szabad
ülepedés, gátolt ülepedés, sűrűsödési szakasz). Az 1D-s modell rétegeket definiál, és a
felosztástól függően az eredmény numerikus diffúzióval2 terhelt. Ennek ellenére széles körben
elterjedt, főleg egyszerű kezelhetősége miatt.
Az anyagforgalmi szemléleten alapuló tervezés segítségével számos telepet terveztek, melyek
a jelenlegi elvárásoknak megfelelnek. Az jelenlegi tervezési módszerek a biológiai
folyamatok fontosságára koncentrálnak, a hidrodinamikai viszonyokat elnagyolják (ideális
reaktorokat feltételeznek). Az áramkép figyelembe vétele a műtárgyak/technológiák
továbbfejlesztésének lehetőségét megteremti, a tervezési bizonytalanságokat kiküszöböli. A
következő fejezetben azokat az eleveniszapos technológián belül jelentkező problémákat
mutatom be, melyek az áramkép ismeretének hiányában jöhetnek létre.

2

A numerikus diffúzió vagy más nevén mesterséges diffúzió a térbeli felbontás miatt jön létre. A felbontás
esetlegessége az interpolációnál hibát okoz és ez a hiba leírását tekintve hasonló a diffúziós jelenség leírásához.
Praktikusan a vezetési tényező indokolatlan növekedését eredményezi.
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2.4 Az áramkép ismeretének hiánya
Az áramkép ismerete az egyes technológiai egységeken belül fontos egyrészt a műtárgy/telep
hatásfokának biztosításához, másrészt gazdasági szempontból, a biztonság javára történő
túlméretezés elkerüléséhez. A 2.1 ábrán jelöltem azokat a technológiai egységeket, ahol a
tisztítási folyamatokat az áramlás alapvetően befolyásolja.

2.1 ábra: A szennyvíztisztítás általános sémája (www.kemtech.net alapján). A számok az
áramkép ismeretében elvégezhető intenzifikálási módokat jelölik: 1. A műtárgyak
kapacitásának kihasználása, 2. Lebegőanyag kimosódásának elkerülése, 3. Medencék
bevezetésének és elvezetésének optimálása, 4. Oxigénhiány, berothadás elkerülése, 5.
Szimultán denitrifikáció megvalósítása, 6. Kémiai foszforkicsapás.
A következőkben néhány példát mutatok az egyes műtárgyak intenzifikálására a 2.1 ábra
segítségével.
1. A műtárgyak kapacitásának kihasználása
Az áramlástani jelenségek – holtterek és hidraulikai rövidzárlatok – rontják a műtárgyak
hatásfokát. A pangó zónák miatt felesleges műtárgytérfogatok alakulnak ki, a hidraulikai
rövidzárlatok miatt a szennyezőanyag jelentős része az elvárt tartózkodási idő töredéke alatt
kijut a rendszerből, és a leválasztás vagy kémiai átalakulás nem történik meg. Az ATV
szabvány a tervezéshez az alkalmazandó medence méretekre tartományokat ad meg. Az
áramkép ismeretében ezen méretek minimalizálhatóak a hatékonyság megtartása mellett.
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Például előülepítők esetében, az ATV által javasolt maximális és minimális térfogat közötti
különbség több mint 30 %, utóülepítő esetében 20 %. A Közép- Kelet Európai régióban az
előülepítők áttervezése a jellemző szennyvízhozam csökkenése miatt (Somlyódy és Patziger,
2012) is szükségessé vált.
2. Lebegőanyag kimosódásának elkerülése
Az utóülepítő feladata az eleveniszapos medencéből érkező iszap leválasztása, melynek
méretezéséhez a medence mélysége, a megengedett felületi terhelés és a medence felülete a
kiinduló adat. Az utóbbi két tervezési paraméter meghatározásához az ülepedési sebességet
kell ismerni, mely az iszaptérfogattól 3 függ. Az ATV irányelvét követve az utóülepítő
mélysége az alábbi rétegek felvételével számítható: tisztított szennyvíz zóna, leválasztási
zóna, tározó zóna és besűrítési zóna. A rétegvastagságokat empirikus, közelítő számításokkal
lehet meghatározni. A tervezési elveket betartva az ülepítőkben a hidraulikai túlterhelés
következtében a lebegőanyag kimosódhat, mely jelentős vízminőség romlást eredményez.
Egy mg/l lebegőanyag elfolyás 0,3-1,0 mg/l BOI5, 0,8-1,6 mg/l KOI, 0,08-0,1 mg/l öN, 0,020,04 mg/l öP koncentráció növekedést jelent az elfolyó szennyvízben (Dulovics, 2002).
3. Medencék szennyvíz bevezetésének és elvezetésének optimálása
A bevezetés és elvezetésnél kialakuló zavart áramlási tér ülepítőknél nem hatékony a
leválasztás szempontjából (Kainz és Patziger, 2006). A bevezetésnél ezért szükséges az
áramlás egyenletességének biztosítása. Az elvételnek nem áramlástani, hanem vízminőségi
szempontból van nagyobb szerepe (lásd az előbb tárgyalt elúszást).
4. Oxigénhiány, berothadás elkerülése
A nem megfelelő áramlási, keveredési viszonyok miatt a levegőztető medencében
kialakulhatnak alacsony oxigén koncentrációval jellemzett területek. Ha ez magas
tartózkodási idővel is társul, akkor az iszap berothadásával kell számolni, mely nem
megfelelő szén-, illetve tápanyag eltávolítást eredményez. Holtterek jelenléte miatti gátolt
nitrifikációról számol be Karches és Melicz (2010), ahol a rosszul kialakított eleveniszapos
medence egyes térfogatrészeiben elfogy a mikrobiális tevékenységhez szükséges oxigén.

3

Az iszaptérfogat meghatározása: 1 l –es mérőhengerben, 30 perc után kialakuló iszaptérfogat.
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5. Szimultán denitrifikáció megvalósítása
A szimultán denitrifikációhoz anoxikus zónák szükségesek, melyek kialakulása alapvetően az
áramkép, az oxigénbevitel és nitrifikáció függvénye. A nitrifikáció és denitrifikáció egy
medencetérben való megvalósítása csak megfelelő áramkép kialakításával jöhet létre. Nem
megfelelő kialakítás esetén a telep tápanyag eltávolítása jelentősen romlik.
6. Kémiai foszforkicsapás
A kémiai foszforkicsapásnál két, célszerűen elválasztott folyamatból áll. Az első lépés a gyors
keveréssel elősegített koaguláció, majd ezt követi a lassú keveréssel biztosított flokkuláció.
Az áramkép ismeretében vizsgálható és javítható a keverés mértéke, és az ehhez kapcsolódó
foszforkicsapás hatékonysága.

2.5 A CFD-vel támogatott tervezés jelentősége
Az

áramláson

alapuló

(CFD-s)

fejlesztések

három

kategóriában

jelentenek

költségmegtakarítást: (i) a telep méretének csökkentése a beruházási költségeket csökkenti,
(ii)

a

minimálisan

szükséges

vegyszermennyiség

alkalmazásával

és

(iii)

az

energiafelhasználás optimálásával az üzemelési költségek csökkennek. A CFD-vel támogatott
tervezésre jó példa a mozgó ágyas bioreaktorok kialakítása, mellyel a tápanyag eltávolítás
hatékonyabbá válik. (Do-Quang és mtsai, 1999). Az említett tanulmány szerint a levegőztető
medence oxigén elkeveredését 30-40 %-kal hatékonyabban tudták elérni CFD szimulációk
segítségével.
Bécsi Szennyvíztisztító Telep esetében numerikus áramlástani szimulációval optimalizálták
az ülepítő medencék alakját (Kainz, 2005). Hidrodinamikai és eleveniszapos rendszert együtt
kezelő

kétdimenziós ülepítő

modellt

dolgoztak ki

2008-ban Patziger és

mtsai.

Megállapították, hogy a bevezetés módjának és a kotrószerkezet kialakításának jelentős
szerepe van az áramkép kialakításában; a bevezetés energiájának csökkentésével az
ülepedésnek kedvező térrészek alakultak ki, és a leülepedett iszap visszakeverésével sem
kellett számolni (Patziger, 2007). Ezzel mintegy 10-15 millió eurós beruházási költséget
takarítottak meg, mely fajlagosan lakosegyenértékre vetítve kb. 3,5 euro jelent.
Az előző alfejezetben felsorolt számos példa is igazolja, hogy a szennyvíztisztító telepek
hatékony működéséhez az áramlási tér figyelmen kívül hagyása komoly problémákat okozhat.
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A hidrodinamikával nem foglalkozó tervezés él a keveredés ideális jellegének, a
koncentrációmező homogenitásának feltételezésével.
Az áramlás szerepét a biokinetikai folyamatokra nézve az anyagtranszport egyenlet
vizsgálatával érthetjük meg, hiszen ennek segítségével az egyes, egyenletben szereplő tagok
(mint lokális megváltozás, konvekció, diffúziós, reakciókinetika) szerepe összehasonlítható.
A konvektív transzport a kialakuló sebességtér hatására létrejött ún. szállításos
anyagtranszportot, a diffúzió a vezetéses anyagtranszportot fejezi ki. Ez utóbbit szintén
befolyásolja az áramlás, mivel a turbulencia a vezetési tényezőt növeli. A reakciókinetikai tag
a biológiai/kémiai folyamatok gyorsaságától és ehhez rendelkezésre álló időtől (tartózkodási
idő) függ.
Az áramkép ismerete a tervezés során meghatározó a következő szempontok miatt:
-

a főáramlástól elkülönülő, nagy tartózkodási idővel rendelkező térrészek felismerése
és kiküszöbölése,

-

a turbulens jellemzők – melyek a sebességtér ingadozásából adódnak – alapvetően
befolyásolják az elkeveredés hatékonyságát a diffúziós tényezőn keresztül,

-

csak az áramkép ismeretében vizsgálhatjuk a különböző részecskék sorsát a
műtárgyon belül,

-

amelyből következik, hogy a reakcióra képes molekulák találkozási valószínűségéhez
és

ebből

következően

a

reakció

hatékonyságához

az

áramkép

ismerete

elengedhetetlen.

2.6 Áramkép és elkeveredés kísérleti és numerikus módszerrel
A numerikus módszerek elterjedése előtt az áramlási teret leíró átlagjellemzőket kísérleti úton
határozták meg vagy egyszerűen számolták az aggregált mennyiségekből, pl. tartózkodási időt
figyelembe véve. CFD-s eszközökkel ma már részletes képet kaphatunk a műtárgyakon belül
kialakuló sebességtérről, de múlt század végéig a műtárgyak hidraulikai értékelésének egyik
iránya a jelzőanyaggal végzett átfolyási kísérletek voltak.

Átfolyási kísérletek
Magyarországon az 1950-es évek elejétől alakult egy olyan tudományos iskola, mely kisminta
kísérletekkel ellenőrizte és javította a szennyvíztisztító-telepi, főként ülepítő műtárgyak
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áramlási viszonyait. Áramkép megfigyelés útján állapították meg a holtterek helyét,
mérésekkel pedig a holtterek kiterjedését (Muszkalay és Vágás, 1956). A jelzőanyagot a
műtárgy belépési szelvénye előtt a folyadékhoz állandó koncentrációt létrehozva
hozzákeverték, majd a kilépő vízben mérték a koncentrációját az idő függvényében. Ez adta
az átfolyási görbét, melynek segítségével különböző hatásfokokat definiáltak (Muszkalay és
Vágás, 1954). Az első áramlástani hatásfok megállapítja, hogy a medence mekkora
térfogatában van vízszállítás. Ezt az átfolyási görbéből számított átlagos tartózkodási idő és az
elméleti tartózkodási idő hányadosaként lehet meghatározni. Az átfolyási görbe a vízmozgás
fajtájától vagy a mozgásállapottól függetlenül is alkalmas a vízszállító térfogat számításhoz
(Vágás, 1958). Az ülepedés számára meghatározott sebességkorlátok bevezetésével
számolták, hogy a medence teljes térfogatához képest mekkora térfogat kedvező az
ülepedésnek és ezt nevezték második áramlástani hatásfoknak. Ehhez vették az ülepedésnek
kedvező sebességintervallumot és a medencehossz ismeretében az átfolyási idő szélső értékeit
kiszámították, majd az átfolyási görbe segítségével a hozzá tartozó vízhozamokat leolvasták,
melyből a hasznos térfogatot kapták. Az előző két hatásfokból adódik a harmadik áramlástani
hatásfok is, mely megmutatja, hogy a vízhozam mekkora része halad át a medencén a
megengedett sebességhatárok között. Az áramképjavítás és az ülepedés javítását külön
kezelték. Megállapították (Muszkalay és Vágás, 1956), hogy áramkép és ülepítő hatás
együttes javítása csak akkor érhető el, ha a medencetérfogatot az első áramlástani hatásfok
függvényében változtatják.
Az átfolyási görbét nemcsak a kilépő szelvényben, hanem bármely belső szelvényben is
értelmezni tudjuk, ahol a jelzőanyag koncentrációjának mérése megoldható. Vágás, 1957-ben
megjelent tanulmányában geometriai módszert mutat, mellyel egy adott helyen kimért
átfolyási görbéből kiindulva, tőle adott távolságban elhelyezkedő szelvényre meg tudta
határozni az ottani átfolyási görbét, ismerve a két szelvény közötti távolságot és a vízhozam
értékeket. Így olyan helyen is tudta becsülni a hidraulikai viszonyokat, ahol nehezen, vagy
egyáltalán nem is tudott volna mérni.
Vágás (1958) az átfolyási kísérletek elméletét nemcsak probléma detektálásra, hanem azok
konstruktív megoldására is használta. Megállapította, hogy az áramkép kialakításában főleg a
vízhozzávezetés játszik szerepet, a vízelvezetés módja kisebb jelentőségű.
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A nemzetközi szakirodalomban az átfolyási kísérleteket Residence Time Distribution, röviden
RTD módszernek nevezik. A jelzőanyag detektálása többféleképpen történhet; koncentrációk
mérésével (Chen és Ramaswamy, 2000) vezetőképességgel (Yang és mtsai, 2007), vagy
radioaktív anyaggal (Santos és Dantas, 2004). Az adagolás módja kétféleképpen történhet;
pillanatszerűen vagy folyamatosan. A jelzőanyaggal szemben támasztott követelmény, hogy
közel azonos fizikai paraméterekkel rendelkezzen, mint az áramló folyadék, vagyis kövesse
annak mozgását. Ha a jelzőanyag nem konzervatív, vagyis bomlásra vagy átalakulásra
hajlamos, akkor ismerni kell az átalakulási kinetikáját, a befolyó háttér koncentrációját,
környezetkímélőnek és gazdaságoson előállíthatónak kell lennie. Ezen követelmények
teljesítése alól felmentést jelenthet a numerikusan végzett szimuláció, hiszen az áramkép
megismerésének másik útja, a CFD szimulációk elvégzése. Segítségével költséghatékonyan,
kisminta/valós kísérletek nélkül több alternatíva számolható. Az RTD vizsgálatokkal a
reaktorok hidraulikai működése közelíthető, hatékonyságuk becsülhető.
Az átfolyási görbe alapján két „ideális‖ reaktort különböztetünk meg, egyik a tökéletesen
elkevert reaktor (röviden CSTR, Continously stirred tank reactor), másik a csőreaktor (PFR,
Plug flow reactor), melyben dugószerű áramlás alakul ki. Az ideális reaktorokból
származtathatóak a valós reaktorok úgy, hogy a vizsgálandó teret felosztjuk kisebb
térfogatokra és azon belül feltételezzük az ideális viszonyokat. Egyik ilyen módszer, mikor
több tökéletesen elkevert reaktort sorba kapcsolunk (reaktor kaszkád modell). A reaktorokon
belül az elkeveredés azonnali, vagyis a reaktoron belül a koncentráció azonos a kilépő
koncentrációval és a következő reaktorba lépve tovább hígul (Shanahan és mtsai, 1998,
Shanahan és mtsai 2001). A másik közelítésben a dugóáramlás módosításához vezettek be
diszperziós tényezőt (Danckwerts, 1953, Reichert, 1995).
A reális reaktorok leírásához szükség van a Peclet (Pe) szám bevezetésére, mely a konvekció
és diszperzió arányát fejezi ki és megmutatja, hogy milyen legyen a felbontás pl. a kaszkád
reaktorok esetében. A Peclet szám az átfolyási kísérletek alapján kapott átfolyási görbének a
momentumai segítségével az irodalom alapján (Fogler és Gürmen, 2010) nyerhető. A
különböző reaktor modellekkel számított kémiai/biológiai konverzió is számítható elsőrendű
reakciót feltételezve a 2.1 táblázat alapján (Fogler és Gürmen, 2010). A rendszert legjobban
leíró reaktormodell megtalálása a valós kémiai átalakulás közelítésére használható.
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Kémiai/biológiai átalakulás (konverzió) számítása a különböző reaktormodellekkel
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reaktormodellekkel, PFR: Plug Flow Reactor, CSTR: Continously stirred tank reactor,
Pe: Peclet szám.
Fogler és Gürmen (2010) eredményei alapján a reaktorok tervezésénél a következő
szempontok figyelembe vétele szükséges:
-

a tartózkodási idő eloszlása nem jellemzi a vizsgált rendszert teljes körűen, mivel
azonos átfolyási görbékhez másfajta reaktor (elkeveredés, leválasztás, kémiai
reakciók) tartozhat,

-

ennek ellenére a tartózkodási idő eloszlása diagnosztikai célból, az áramlás és
keveredés jellegének meghatározására alkalmas,

-

az RTD megmondja, hogy mennyi időt tartózkodik a folyadékrész a vizsgált térben,
ezért elsőrendű kinetikai reakcióknál a kémiai átalakulás közvetlenül számítható.

A következőkben áttekintem a numerikus áramlástan alapjait és alkalmazhatóságának
speciális kérdéseit a szennyvíztisztítás területén, kiemelve az áramlási struktúrák és többfázisú
rendszerek kérdéskörét.

CFD alapkoncepció
Súrlódásos közegek mozgásának leírásakor a vizsgált műtárgyon belül az anyagmegmaradás
(kontinuitás) és az impulzusmegmaradás törvénye érvényesül (Litvai, 1993, Lajos, 2004). Ez
utóbbit a Navier-Stokes egyenlet írja le, melynek egzakt megoldásai csak triviális esetekben
léteznek (Foias és mtsai, 2001) és az sem bizonyított, hogy tetszőleges, folytonos kezdeti
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érték megadásával a megoldás mindig folytonos lesz (Fefferman) 4. A közelítések alapvetően
három csoportba oszthatóak: (i) direkt numerikus szimuláció (DNS, Direct Numeric
Simulation), (ii) nagy örvény szimuláció (LES, Large Eddy Simulation), (iii) Reynolds
átlagolt Navier-Stokes egyenletek turbulencia modellel (RANS, Reynolds Averaged NavierStokes). A DNS közvetlenül oldja meg a folyamatokat leíró egyenleteket, de ehhez jól
felbontott háló szükséges, melyben az elemek száma a Reynolds szám 9/4 hatványától függ.
A rendkívül finom háló miatt nagy számítási igény lép fel és ezért jelenleg csak egyszerű
alapfeladatok oldhatóak meg vele hatékonyan (Rodi, 2006; Schwertfirm és Manhart, 2007).
A LES abból indul ki, hogy az áramlás jellegét a nagy örvények határozzák meg, hiszen a
kinetikus energiát ezek hordozzák és a kisebb skálájú örvényeknek átadják, ezáltal
energiakaszkád jön létre. Ezért a LES a nagy örvény skálán szimulációt hajt végre és az ún.
hálóméret alatti tartományt turbulencia modellekkel veszi figyelembe (Clark és mtsai, 1979).
A tartományok szétválasztása a Kolmogorov-spektrum (Mathieu és Scott, 2000, Lilly, 1992)
alapján történik. A szennyvíztisztítási gyakorlatban már találunk nagy örvény szimulációkra
példákat (Al-Sammarraee és Chan, 2009; Zadghaffari és mtsai, 2010).
A Reynolds közelítés a sebességet felbontja egy idő szerinti átlagra és az ettől való eltérés
összegére. Ekkor a Navier-Stokes egyenletben a konvektív tag átlagolásánál megjelenik egy
járulékos tag, mely látszólagosan (matematikai leírásában) a súrlódási taghoz hasonlít és
összefüggésben van a turbulencia mértékével. Ezt nevezzük örvényviszkozitásnak.
Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy turbulens áramlásban az anyagfüggő molekuláris diffúziós
tényezőt felváltja egy irányfüggő turbulens diffúzió, mivel utóbbi nagyságrendileg nagyobb
tag, mint az előző (Somlyódy, 1977). A turbulens viszkozitás közelítése többfajta módon
történhet, pl. Kármán Tódor a molekulás diffúziós tényezővel analóg módon tette, melyhez
bevezette a Prandtl-féle keveredési úthosszt, mely megmutatja az elemi folyadékrészek együtt
mozgásának hosszát.
Ezen kívül használhatunk algebrai összefüggéseket, például a faltól mért távolság és fal közeli
sebesség függvényében, a Baldwin-Lomax közelítés alkalmazásával (Deng és mtsai, 1994).
Abból a feltételezésből is kiindulhatunk, hogy mivel az eddig tárgyalt leíró egyenletek egyben
transzportegyenleteknek is tekinthetőek, ezért a turbulens jellemzőket is hasonló formában

4

Ez a Clay Matematika Intézet millennium problémája, melyet mind a mai napig nem sikerült megoldani
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oldjuk meg. Ez alapján különböztetünk meg egy-egyenlet, két-egyenlet és sok-egyenlet típusú
turbulencia modelleket. Talán az egyik legismertebb standard k-ε modell (Launder és mtsai,
1972; Launder 1991), majd korrekciók bevezetésével a k-ε realizable modell (Shih és mtsai,
1995), ahol k a turbulens kinetikus energia, ε a turbulens disszipáció. (A fal közelében a k-ε
modell helyett a k-ω modellt használják (Wilcox, 1998), ahol ω a disszipációból határozható
meg). A két-egyenlet modellek izotróp turbulenciát feltételeznek, azaz a turbulens jellemzőket
minden térkoordináta irányába azonosnak veszik. Ezzel szemben, ha a Reynolds feszültség
tenzor mindegyik tagjára külön írunk fel transzport egyenletet, akkor a turbulencia
anizotrópiáját is számítjuk (Fu és mtsai, 1987). A disszertációmban bemutatott modelleknél a
számításigény és megkívánt pontosság elérése között kompromisszumot kötve többnyire
RANS k-ε realizable modellt használok.

Többfázisú rendszerek
A szennyvíztisztítási műveletek során ritkán találkozunk egy komponensű rendszerekkel.
Többfázisú rendszerek modellezése magában foglalja a több komponensű rendszerek vagy
ugyanazon anyag, eltérő fázisú szimultán áramlásának modellezését. Elsődleges fázisnak
nevezzük azt a fluidumot, mely tömegében és térfogatában is nagyobb arányban van jelen,
mint a másodlagos fázis(ok). A szennyvíz összetételéből kiindulva a vizet tekintjük elsődleges
fázisnak, az iszap, a pelyhes szerkezetű anyagok, a levegő vagy biogáz másodlagos fázisok,
mely részecskéinek definiálni kell egy méretet, hogy tudjuk értelmezni a főfázis ráhatását
például egy ellenállási erő által. Továbbá be kell vezetnünk egy skalárt, amely kifejezi, hogy
egy térfogategységben mekkora az adott komponens (fázis) részaránya, azaz egy
térfogatarányt kell definiálni.
Többfázisú rendszerek osztályozása történhet a fázisok egymáshoz való térbeli viszonya
alapján. Ilyen például a folyadékban lévő nagy térfogatú gázfázisok leírása (Mandar és mtsai,
2008), a szemcsés anyagok modellezése (Cui és Grace, 2007). Ide szokták sorolni a
szabadfelszínű áramlásokat is, ahol egy jól definiált felület választja el a két fluidum teret
egymástól. A modellezés első lépéseként a vizsgálandó jelenséget a fenti csoportosítás alapján
kategóriába soroljuk, majd megállapítjuk, hogy lamináris vagy turbulens az egyes fázisok
mozgása, esetleg milyen feltételek mellett kell a kategóriákat átlépni a szimuláció folyamán.
A leírási módokat tekintve a Lagrange-i módszernél egyedi részecskéket indítunk egy előre
kiszámolt áramlási térbe, ahol a beinjektált részecskék nincsenek egymásra hatással. Euler-i
szemléletben többfajta közelítés létezik különböző feltételezések mellett. Ha kis
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koncentrációjú a másodlagos fázis, akkor elég egyetlen impulzusegyenletet megoldani a
fázisok keverékére nézve (Manninen és mtsai, 1996). Ha a másodlagos fázis(ok) nagyobb
arányban van(nak) jelen, akkor elkerülhetetlenné válik, hogy mindegyik mozgását egyenként
számítsuk. (Drew és Lahey, 1993). A fázisok kölcsönhatásának rendje szerint a modellezés
bonyolultsága nő. Elsőrendű hatás esetén a főfázis hat a másodlagos fázisra a közegellenállás
és turbulens transzport által. Másodrendű kapcsolat esetén figyelembe vesszük az előzőeken
túl, hogy a másodrendű (és partikulált fázis) csökkenti a főfázis turbulens kinetikus energiáját
és az átlagos impulzusát. Negyedrendű kölcsönhatás esetében a modellben figyelembe kell
venni a részecskék egymással való ütközéséből származó nyomást és nyírófeszültségeket is
(Laín és Garcia, 2006).
A disszertációmban később bemutatott holttér detektálási módszer a többfázisú modellek
közül a keverék modellt alkalmazza, ezért ezt részletesebben bemutatom. A keverék modell
az algebraic slip modellt használja, melynek rövidítése (ASM) könnyen összetéveszthető az
eleveniszapos rendszerek leírására kidolgozott Activated Sludge Modell ASM (Takács, 2008)
rövidítésével. Ennek érdekében a többfázisú hidrodinamikai közelítést keverék modellnek
nevezem, míg az eleveniszapos rendszer modellt ASM-nek rövidítem.
A modell a komponensek – pl. víz, iszap, levegő - keverékére írja fel az anyag- és
impulzusmegmaradást. A keverék sűrűségét és viszkozitását az egyes komponensek
átlagolásával nyeri. Bevezeti a relatív sebesség fogalmát, mely a keverék és az egyes fázisok
sebességének különbsége (Manninen és mtsai, 1996). A két fázis közötti sebességkülönbség
meghatározható a gyorsulás és relaxációs idő szorzataként. A relaxációs idő (Asinary, 2006)
az az idő, amely alatt a másodlagos fázis fel tudja venni az elsődleges fázis sebességét. A
keverék modell akkor alkalmazható, ha ez az idő kellően kicsi (0,001-0,1 s), azaz a
másodlagos fázis követi az elsődleges fázist (Manninen és mtsai, 1996).
Ez a fajta közelítés a következő jelenségek vizsgálatát nem teszi lehetővé:

-

az iszap mikrobiális tevékenység következtében való felúszása,

-

biomassza produkció mértékének vizsgálata,

-

az iszapkomponensek, oldott anyagok, gázok sorsának nyomon követése.
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Áramkép elemzése
Az áramkép ismerete elengedhetetlen a szennyezőanyagok terjedésének vizsgálata céljából. A
pangó térrészek, a nagy nyírással rendelkező zónák vagy az örvények különbözőképpen
befolyásolják az anyagtranszportot és az ehhez kapcsolódó reakciókinetikát.
A numerikus áramlástani számítások elvégzésével ismerjük a műtárgyon belüli sebesség és
nyomásviszonyokat minden egyes számítási cellára, melyből számíthatóak különböző
másodlagos mennyiségek, és ezáltal az áramlási szerkezet vizsgálható. Egyik ilyen
kézenfekvő mennyiség az örvényesség vektor, mely a sebesség deriváltak alapján határozható
meg és fontos információt szolgáltat az elkeveredési viszonyok jellemzéséhez, de nem képes a
valódi örvényeket elkülöníteni. Erre mutat rá Jeong és Hussain (1995) műve is, akik azt a
magyarázatot adták, hogy ez a mennyiség a nyírórétegekben is nagy értéket képvisel, annak
ellenére, hogy a tapasztalatok alapján ott még nem fejlődnek ki a nagy örvények. Eszerint az
örvényesség két részre osztható: egyrészt a „valódi‖ örvények okozta konvektív transzportot
létrehozó koherens struktúrákra, másrészt a kisméretű örvények okozta diffúzióra. Koherens
struktúrának nevezzük azokat az örvényeket, mely a disszipatív (azaz az energia elnyeléssel
jellemezhető) skálához tartozó örvények élettartamát nagyságrendekkel meghaladja (Régert,
2006), azaz összetartanak, együtt mozognak.
Összenyomhatatlan áramlást feltételezve egy adott pontban a Lagrange-i koordináta időbeli
változása egyenlő az Euleri értelemben vett lokális sebességgel (Chong és mtsai, 1990). A
derivált tenzor saját értékei és sajátvektorai könnyen számíthatóak az áramkép alapján. A
sajátértékekből különböző skalár invariánsokat kapunk, melyek közül az első invariáns
(melyet P-nek jelölnek) összenyomhatatlan áramlásban zérusértékű. A második skalár
invariáns (Q) pedig nemcsak matematikai absztrakció, hanem fizikai jelentése is van és
megmutatja a koherens örvényességgel jellemzett áramlási tartományokat. Kiszámításához az
örvénytenzor Frobenius normájának négyzetéből a deformáció tenzor Frobenius normájának
négyzetét kell kivonni, és a kapott eredményt osztani mínusz kettővel (Dubief és Delcayre,
2000). Q értéke megmutatja a pillanatnyi áramképben az örvényesség mértékét.
Ha az örvények fejlődését szeretnénk nyomon követni, akkor feltételes átlagolás szükséges,
mely az adott Q értéket meghaladó örvényeket veszi figyelembe. (Lohász, 2009). A holtterek
detektálása és dinamikájának leírása érdekében érdemesnek tartottuk a Q-val jelzett
örvényességet megvizsgálni a szimulációk során, hogy lássuk, miként függ össze a koherens
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örvényesség a pangó térrészek jelenlétével. A számítás eredményét az ötödik fejezetben
mutatjuk be.

2.7. Kapcsolt modellezés: a két irányzat integrálása
Eddigiekben bemutattuk az áramlástan szerepét a szennyvíztisztításban, a következőkben
rávilágítunk a biokinetikai modellezés és egyéb kiegészítő modellek szerepére, majd példákon
keresztül mutatjuk be a CFD és anyagtranszport modellek összekapcsolásának lehetőségét.
A

szennyvíztisztítás

hidraulikájával

foglalkozó

tudományág

jelentős

irodalommal

rendelkezik, melyek között találunk alapműveket (pl. Horváth, 1994; Hager, 1999; Nicklow
és Bolous, 2005; Orhon, 1989) és konkrét alkalmazási példákat (pl. Janex és mtsai, 1998;
Tardieu és mtsai, 1999; Brouckaert és Buckley, 1999). A korszerű számítástechnikai
eszközökkel

a

sebességtér

jellegéből

következtethetünk

a

biológiai

folyamatok

hatékonyságára (Sarathai és mtsai, 2010) vagy a hidrodinamikát össze is kapcsolhatjuk
anyagtranszport modellekkel (Shirazin és mtsai, 2012, Wang és mtsai, 2010; Moullec és
mtsai, 2010). A mai kutatások fő iránya a különböző kapcsolt modellek fejlesztése. A
fázisszétválasztási műveletek közül a membrántechnológia (pl. Tardieu és mtsai, 1999)
mellett az ülepítés folyamata jelentős a szennyvíztisztításban (Matko és mtsai, 1996, Takács,
2008). A levegőztető medence többfázisú áramlásának számítása is nagy jelentőségű a
tervezésénél (Gresch és mtsai, 2011; Moullec és mtsai, 2008, Brannock, 2010). Ígéretes
kutatási irány a mikroszkopikus méretű reaktorok létrehozása hidrogélekkel, melynek
segítségével egy levegőztetett medencében megvalósulhatna egyszerre például a szimultán
nitrifikáció és denitrifikáció (Fleit és mtsai, 2007), azonban ebben az esetben az összetett
pehelyszerkezet miatt a numerikus megoldás még várat magára.
A CFD alapú eleveniszapos modellek megjelenése az ezredforduló elejére tehető, és
népszerűségük azóta is egyre nő. A CFD - biokinetika kapcsolat egyre erősödik, azonban a
két modellrendszer integrálódását jelenleg több tényező akadályozza. Egyrészt a többfázisú
rendszerek dinamikájának leírása nem teljes körű, másrészt a megjelenő transzport egyenletek
sokasága miatt a szimuláció időigénye jelentős. Ez utóbbi probléma a számítási kapacitás
növelésével megoldható.
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Glover és mtsai 2006-ban megjelent tanulmányukban CFD-ASM kapcsolt modellt
alkalmaztak különböző reaktor kialakításokra. A CFD-vel számolt tartózkodási időt a
reakciókinetikában

használták

fel,

mely

modellel

az

eleveniszapos

rendszer

oxigéneloszlásának egyenletességét vizsgálták. Így már figyelembe vehették a lokális
áramlási hatásokat a félüzemi kísérletek végrehajtása során.
Rachid és mtsai 2009-ben kétfázisú levegő-folyadék modellel szimulálták az eleveniszapos
medencében a biomassza növekményt. Figyelembe vették a nyírórétegek hatását a
tápanyagtranszporton keresztül a sejtnövekedésre, így a CFD modellel számolt elkeveredés és
a mikroorganizmus tevékenység között kapcsolatot teremtettek. Azokban a térrészekben, ahol
a nyírás kismértékű volt, nem alakulhatott ki megfelelő iszapszerkezet és ennek
következtében a telep hatékonyságához szükséges iszapkor. Hidrodinamikai számításaikhoz
izotróp k-ε turbulencia modellt használtak, majd hozzá kapcsolták a részecskék (sejtek)
dinamikáját leíró Population Balance Modellt (Marchisio és mtsai, 2003).
Moullec és mtsai 2010-ben kísérletet tettek, hogy az ASM1 modellt a CFD-s többfázisú
szimulációkkal összekapcsolják. A mérési és szimulációs eredményeik jól egyeztek egy
pszeudo-permanens állapotban, vagyis egy kitüntetett biomassza koncentrációnál. A
számítások megmutatták, hogy a kinetikai állandókat szükséges újragondolni annak
érdekében, hogy a valós biológiai folyamatokat leképezzék most már az áramlástani
jelenségek figyelembe vételével.
Patziger és mtsai (2012) az utóülepítő működését kielégítő pontossággal leíró CFD és hozzá
kapcsolt anyagtranszport modellt hozott létre. Munkájukban a dinamikus terhelést figyelembe
vették, rávilágítottak a lokális jelenségek hatásaira (iszapfelszín alakja) és többfajta iszap
visszavezetési stratégiát elemeztek.
Ígéretes módszernek tűnik a véges térfogatok módszerét kiküszöbölő peremelem módszer
(Wrobel és Aliabadi, 2002) vagy az áramlás kaotikus jellegét központba helyező módszerek
(Károlyi, 2006, Pattantyús-Ábrahám, 2008). A numerikus áramlástan ipari célokra történő
alkalmazása során az elvégzendő feladatok bonyolultsága miatt a nagy örvény szimuláció
helyett, de az áramlás komplex felbontását megtartva fejlődhetett ki a DES (Detached Eddy
Simulation), mely a LES és RANS modell kombinációja és a SAS közelítés (Scale Adaptive
Simulation), mely a nem permanens RANS modell (URANS) továbbfejlesztésének tekinthető
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(Menter és Egorov, 2005). Ez utóbbi a nagy örvény szimuláció teljesítményével rendelkezik a
nem permanens áramtérben, viszont az időben állandósult zónákban RANS alapú modellt
alkalmaz. Jelentős eredmények várhatóak ettől a közelítéstől a holtterek dinamikájának és
egyéb, a szennyvíztisztításban alkalmazott CFD-s szimulációk során. Mivel a SAS még
tesztelési fázisban volt az értekezésemben bemutatott számítások elvégzésekor, ezért nem
használtam fel az eredményeit.

2.8 Az áramlástan szerepe a kémiai foszforeltávolításban
A természeti elemekben való tápanyagfeldúsúlás, vagyis a trofitás növekedésének
megakadályozására a N és P vegyületekkel való terhelésüket vissza kell szorítani.
Vollenweider (1968) szerint az elsődleges termelés visszaszorítása érdekében leggyakrabban
a P terhelés csökkentését kell elérni. Az oldott állapotú foszfor vegyületek eltávolítása a
szennyvíztelepeken biológiai vagy kémiai tisztítási eljárással valósítható meg. A biológiai
eltávolítás nagymértékben függ a nyers szennyvíz minőségétől és az üzemelési
paraméterektől. A 271/91 EEC Direktíva szerinti határérték betartása (összes P = 1 mg/l)
foszforérzékeny területen, 100 000 LE felett elsősorban kémiai kezelést igényelhet (Kárpáti,
2002). Hazánkban a meglévő telepek intenzifikálása főleg a foszforeltávolításra koncentrál
(Somlyódy és Knolmár, 1997, Szabó, 2006 ).
A kémiai foszforeltávolítás (Henze és Ødegaard, 1994) eljárásai a vegyszeradagolással
intenzifikált mechanikai kezelés (röviden CEPT eljárás) és a közvetlen kicsapásos eljárás. A
kombinált kémiai – biológiai eljárások az elő- , a szimultán- és utókicsapás, mely elnevezések
az eleveniszapos medencéhez viszonyított helyet jelölik.
A lakossági (kommunális) szennyvizekben közel fele arányban található oldott reaktív foszfor
és polifoszfát, szerves foszfor. Vegyszerek adagolásával a kolloid/kvázi-kolloid részecskék
kicsapására, majd leválasztására kerül sor. Először a negatív töltéssel rendelkező részecskék
semlegesítése történik meg többértékű fémionok adagolásával (ezt nevezzük koagulációnak),
ezután a pelyhek méretét növeljük (flokkuláció). Könnyen beláthatjuk, hogy a Coulombtörvény értelmében az azonos töltésű részecskék egymást taszítják, a hatékony ütközés gátját,
ezáltal a méretnövekedést és a leválasztást akadályozza. A koagulációs és flokkuláció
folyamata eltérő körülményeket igényel, ezért célszerű ezeket térben is elkülöníteni. A
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koagulációhoz rövid ideig tartó (kb. 2 perc) gyors bekeverés szükséges. Az intenzív keverés a
reagálandó anyagok találkozását biztosítja, azonban a túl hosszú ideig tartó keverés a
kialakuló pelyhek széttöréséhez vezethet. (Henze és mtsai, 1995). A szennyvízben található
foszfor 40-60 %-a nem oldott, negatív töltéssel rendelkező polifoszfát, ezért a fent említett
technológiával elérhető az összes P –ra előírt határérték. A lejátszódó folyamatok
egyszerűsített reakciókinetikája a következő („Me‖ a többértékű fémet (Al és Fe) jelöli):
Me3+ + PO43- → MePO4
A gyakorlatban megfigyelhető, hogy a fenti reakció nem direkt módon megy végbe, hanem a
fémion beépül a foszfát polimerbe. A folyamat során az alábbi hidrolízis termékek
képződnek:
[Me(H2O)6]3+ + H2O ↔ [Me(H2O)5OH]2+ + H3O+
[Me(H2O)5OH]2+ + H2O ↔ [Me(H2O)4(OH)2]+ + H3O+
[Me(H2O)4(OH)2]+ + H2O ↔ Me(OH)3 · 3H2O + H3O+
Mivel egyensúlyra vezető reakciókról van szó, ezért a csapadékképzés irányába a rendszer
csak akkor tolható el, ha Brönsted-féle bázis is jelen van a rendszerben. (a magyarországi
vizekben jelenlevő hidrogén-karbonát mennyisége szénsav képződése közben képes a
keletkező oxóniumiont semlegesíteni.) A szénsav vízre és gáz alakú szén-dioxidra disszociál,
így biztosított az egyensúlyi folyamatok végbemenetele.
A flokkulációs, vagyis a pehelynövekedési folyamat keverés nélkül is végbemegy
(perikinetikus flokkuláció), de rendkívül lassan. Külső energia bevitelével a folyamat
nagymértékben gyorsítható, ezt nevezzük ortokinetikus flokkulációnak (Stumm és O’Melia,
1968).
A csapadék képződésének, és ezáltal a foszfát eltávolításának hatékonysága Stumm és
Morgan (1981) szerint függ (i) a vegyszer dózistól (koaguláns dózis), (ii) a pH értéktől, (iii) a
lúgosságtól, (iv) a szennyvíz összetételétől és (v) a vegyszer bekeverésének körülményeitől.
Szabó (2006) részletesen vizsgálja a különböző, fent említett tényezők szerepét a foszfát
eltávolításban, rávilágít arra, hogy a vegyszer bekeverés intenzitása alapvetően befolyásolja a
folyamat hatásfokát: a fémionok és foszfát találkozási valószínűsége a turbulencia
28

növelésével javítható, így a fémhidroxidok képződése csökkenthető. Szabó (2006) és a
témával foglalkozó szakirodalom többsége (Jenkins, 1971, Lijklema 1980) a bekeverés
intenzitását a keverő teljesítményéből veszi és nem a tényleges áramkép alapján számolja. Az
áramkép ismeretében a lokális keveredési viszonyok megismerhetőek és a reagensek
találkozása számíthatóvá válik, ezáltal a foszforeltávolítás becsülhető.

2.9. Kísérletek az iszapkezelés intenzifikálására
Ha a szennyvíztisztítási technológiákban alkalmazott műtárgyakat költségek szempontjából
szemügyre vesszük, azt tapasztaljuk, hogy az eleveniszapos rendszer esetében a levegőztetés
mellett a keletkező iszapok víztartalmának csökkentése, az iszapsűrítés és víztelenítés az
alkalmazott gépek energiaigénye miatt költséges folyamat (Kroiss és Zessner, 2005). Az
iszapkezelés technológiai lépéseit alapvetően befolyásolja a keletkező iszap további sorsa,
felhasználhatósága (Juhász, 2002). Mivel két ugyanolyan tulajdonságú iszap nem létezik, és a
valóságban ritkák a stacioner állapotok, szabályozott vegyszeradagolásra van szükség,
lehetőleg egy előre jól meghatározott stratégia szerint (Bryant, 1991).
A

szeparációs

vagy

más

néven

fázis

szétválasztáson

alapuló

technológiákat

a

szennyvíztisztításban széleskörűen alkalmazzák. A folyamat lényege, hogy külső erőtér
hatására (többnyire gravitációs tér) a rendszerben jelen levő oldott és szilárd fázisú
komponensek elkülönülnek egymástól. Az iszapkezelés sűrítési folyamata során a célunk,
hogy minél nagyobb szárazanyag tartalmú iszapot hozzunk létre az ehhez szükséges idő
minimalizálásával. Ehhez két fő irányt követhetünk; kémiai (Al-Jasser, 2009), illetve
enzimatikus (Parmar és mtsai, 2001) kezeléssel, vagy a külső térerő megnövelésével történő
sűrítés. Ez utóbbit valósítja meg a mágneses szeparáció, melyben az ún. magnetizált
részecskék tetszőlegesen mozgathatóak külső mágneses tér jelenlétével. Az iszappelyhek
mágneses tulajdonsággal való felruházása mágneses folyadékok alkalmazásával történik.
Az iszappelyhek sűrűsége közel azonos a vízével, ezért a gravitációs kiülepedés lassú és
korlátozott, sőt egyes, rosszul működő biológiai tisztítási folyamatok esetében a keletkező
iszappelyhek az ülepedés helyett a felúszásra is hajlamosak. Ezért a mágneses térerő
felhasználhatósága a leválasztásban a végső szennyvíztisztítási fázis megfelelő működésének
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biztonságát is javítja. A mozgási pálya a kialakított mágneses tér függvénye, tehát a
részecskék célzottan irányíthatóak a szilárd és folyékony fázis szétválasztásának javára.
A mozgási pálya a kialakított mágneses tér függvénye, tehát a részecskék célzottan
irányíthatóak a szilárd és folyékony fázis szétválasztásának javára. Az alapelgondolás nem új,
de a pelyhes részecskék leválasztása sem gyakorlati, sem pedig kutatási modellezési
szempontból nem feltárt terület. Víztisztításban arzénmentesítésre használtak már nano
méretű szemcséket a jó adszorpciós képességük miatt (Mayo és mtsai, 2007).
Szennyvíztisztításban a ’90-es évek elején magnetit használatával jó tápanyag eltávolítást
értek el a mágneses szeparáció elvének használatával, de a folyamat teljes körű matematikai
modellje egyelőre nem született meg (Sakai és mtsai, 1994).
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3. Az értekezés célkitűzései és elvégzendő feladatok
Az értekezésem bevezetője és irodalom feltárása alapján látható, hogy a szennyvíztisztító
telepek tervezésének és intenzifikálásának a jövőben elengedhetetlen eszköze az áramkép
ismerete. A tisztítási technológiákban alkalmazott műtárgyak hatékonyságát meghatározza a
holtterek és rövidzárlatok létrejötte, az áramkép és bio(kémiai) folyamatokkal való
kapcsolata és a technológiában rejlő intenzifikálási módok, ezért az értekezésemben a
következő három témakört érintem.
Kiemelt kérdésként kezelem a holtterek műtárgyon belüli elhelyezkedésének meghatározását,
hogy ennek ismeretében célirányos megszüntetési módokat lehessen tervezni. Vizsgálom a
hőmérséklet-, sűrűségkülönbség, vízhozam ingadozás holtterekre gyakorolt hatását. További,
kérdések formájában megfogalmazott célok:

-

Hogyan lehet a pangó vízterek (vagy más néven holtterek) műtárgyon belüli
elhelyezkedését meghatározni?

-

A holtterek jellemzésére milyen áramlási paraméter használható?

A CFD és biokinetika összekapcsolásának lehetőségét az egyik legelterjedtebb tápanyag
eltávolítási folyamaton keresztül, a kémiai foszforeltávolítás vizsgálatával határozom meg a
következő kérdések megválaszolásával:
- Milyen hatással van az elkeveredés a koagulációs-flokkulációs technológián alapuló
kémiai foszforeltávolításra?
- Hogyan lehet a flokkulátorok hatékonyságát értékelni és javítani?
A

szennyvíztisztító

telepek

iszapvonalának

intenzifikálásában

rejlő

lehetőségek

kihasználásával vizsgálom, hogy
- Milyen módon valósítható meg a gravitációs erőtérnél erősebb erőtér pl. mágneses tér
alkalmazásával az iszapkezelés?
- Hogyan lehet ennek a technológiának a tervezési alapparamétereit meghatározni?
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4. Módszertan
A következőkben bemutatom a szennyvíztisztítási folyamatok leírásához szükséges
matematikai modellt. Először a modellelemek általános sémájából indulok ki, majd ebből
vezetem le az értekezés céljainak megfelelő módszertant. Tárgyalom a modellelemek
összekapcsolását és azok numerikus módszerrel való megoldását.
Az eleveniszapos szennyvíztisztítás hagyományosan mechanikai, biológiai és kémiai tisztítási
fokozatra tagozódik, melyeken belül különféle műtárgyakat alkalmazunk (pl. előülepítő,
homokfogó, levegőztető medence, stb.). Az adott műtárgy, illetve technológiai részegység
tervezéséhez a benne lejátszódó folyamatok leírása szükséges, melyek egymástól jól
elkülöníthető modell egységekre oszlanak. A szennyvíztisztítás területén alapvetően az
áramlástani és biokinetikai modellek jelennek meg, az irodalmi összefoglalóban említett
módon.
A szennyvízkezelési folyamatok szimulációjához az áramlástani modellnek figyelembe kell
vennie a turbulenciát, a többfázisú áramlást (levegő, pelyhes anyag és víz keverékét), az
időfüggő vagy más néven tranziens jelenségeket és a hőmérsékletkülönbségek miatt létrejövő
sűrűségi áramlást. Az anyagtranszport modell a reakciókinetikai tagon keresztül a biológiai és
kémiai folyamatokat, a konvekción és a diffúzión keresztül az áramlás hatását számítja.
Kémiai rendszerekben a hőmérséklet hatása a reakciósebességben mutatkozik meg
(Arrhenius-egyenlet), a biológiai rendszerekben a mikroorganizmusok tevékenysége a
környezeti körülményektől oly módon függ, hogy csak eset specifikusan, többnyire
tapasztalati összefüggéssel leírhatóan számítható. Az áramlástan és anyagtranszport
összekapcsolásával érhető el az eltávolítandó komponens leválasztási hatékonyságának a
meghatározása (4.1 ábra). Ugyan az anyagtranszport fizikailag az áramlástan részét képezi
ugyanúgy, mint például a turbulencia, de a tradicionális szennyvizes szemlélet ezt a felosztást
követi a reakciók sokszínűsége, használt paraméterek sokasága, és a folyamatok nemlinearitása miatt. Az ábrában a nyilak a visszacsatolásokat jelentik. Ha nem megfelelő a
hatásfok, akkor beavatkozhatunk csak a biokinetika szintjén (pl. más mikroorganizmusok
betelepítésével) vagy áramlási jellemzők megváltoztatásával (pl. kisebb hozamok, kisebb
terhelés használatával) vagy akár a geometriai konstrukció átalakításával.
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4.1 ábra: Áramlástani és anyagtranszport kapcsolt modell
A modellelemek kifejtéséhez és összekapcsolásához először az impulzus-, majd az
anyagtranszport egyenletet mutatom be. Ezután a két modellelem összekapcsolását és az
előző fejezetben kitűzött feladatokhoz való illeszkedését vizsgálom.
Az áramlás leírásához szükséges a kontinuitás és az impulzusmegmaradás egyenlete
kiegészítve a többfázisú rendszerek és a turbulens jelenségek leírásával. Ezen egyenleteket a
1. sz. függelék tartalmazza, részletes leírásuktól ebben a fejezetben eltekintek. A
következőkben a súrlódásos közegre felírt mozgásegyenletet (Navier-Stokes egyenlet) írjuk
fel összenyomhatatlan közegre:

u
1
 u   u   p   2 u  F , ahol
t


(4.1)

u: sebességvektor [m/s],
ρ: a közeg sűrűsége [kg/m3],
υ: a közeg kinematikai viszkozitása [m2/s],
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F: egység tömegre vetített erő [m/s2].
Az első tag a lokális megváltozást, a második tag a konvekciót fejezi ki. Az egyenlőség jobb
oldalán rendre a nyomás, a diffúzió és a külső erőből származó tag található. Ha az egyenletet
dimenziómentes formában írjuk fel, akkor a diffúziós tag előtt megjelenik a Reynolds szám
(Re) reciproka, és a térerő előtagjaként a Froude (Fr) szám reciproka (Lajos, 2004). Ezen
számok felírhatóak két erő hányadosaként: Re a tehetetlenségi erő és a súrlódásból származó
erő hányadosa, a Fr a tehetetlenségi erő és a külső térerő hányadosa. A dimenziótlan számok
használata az egyik feltétele két áramlás hasonlóságának 5 . Egyes eseteknél az áramlás
peremén kell egy bizonyos nyomásértéket biztosítani – pl. a keverés hidrodinamikai
műveleténél. Ekkor az Euler szám (Eu) is fontos lehet, mely a nyomásból származó erő és a
tehetetlenségi erő hányadosa.
A kitűzött feladatok szempontjából a dimenziótlan számokat értelmezve:
- holtterek detektálásánál elsősorban a Re szám a meghatározó, míg a külső térerő hatása
elhanyagolható,
- a kémiai foszforeltávolításnál a dinamikus keverők használatával a Re számon kívül a külső
energiabevitel miatt Eu is mérvadó,
- mágneses iszapleválasztás esetén megvizsgálandó, hogy a külső mágneses tér hatása
mennyire domináns a Navier-Stokes egyenletben, azaz a konvekció és diffúzió hatása
elhanyagolható-e a külső térrel szemben.
A következőkben az anyagtranszport egyenlet vizsgálom. Ehhez a kiindulási egyenlet a
következő alakot ölti:

c
 u  c   Dc  c , ahol
t

(4.2)

c: a vizsgálandó komponens koncentrációja [kg/m3],
D: a diffúziós tényező [m2/s],
λ: a lebomlási/növekedési tényező [1/s].

5

de korántsem az elégséges feltétele. Két áramlás akkor hasonló, ha azonos differenciálegyenlet írja le a
viselkedésüket (vagyis nemcsak az együtthatók azonosak) és azonosak a kezdeti és peremfeltételek. Ez utóbbit a
geometriai hasonlóság biztosítja.
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Az anyagtranszportot jellemző koncentráció, mint skalármennyiség lokális megváltozását a
konvektív áramlás, a diffúzió és a reakciókinetika határozza meg. Turbulens áramlásoknál az
anyagjellemző molekuláris diffúziót felváltja egy irányfüggő és a konvektív áramlásból
levezetett ún. turbulens diffúzió, hiszen ez utóbbi nagyságrendekkel nagyobb, mint a
molekuláris diffúzió. Kiszámításához a turbulens viszkozitást (μt) és Schmidt számot vesszük
alapul az alábbi módon:

D

t

  Sc

, ahol

(4.3)

Az anyagtranszport egyenlet egyes tagjainak relatív szerepét a koncentráció megváltozására
vizsgálva dimenziótlan számokat vezetünk be; a Peclet számot (Pe), melyet az irodalmi
összefoglalóban már ismertettem és a Damköhler számot (Da), mely a reakciókinetikát
viszonyítja a konvektív transzporthoz. A Pe szám meghatározása történhet (i) anyagtranszport
egyenlet dimenziótlanításával vagy (ii) az átfolyási görbe segítségével. Az (i) módszer
hátránya, hogy konstans diffúziós tényezőt feltételez, a (ii) módszer Fogler és Gürmen (2010)
nyomán az átfolyási görbe két momentumának (átlagos érték és szórás) segítségével adja meg
a Pe számot, mely tehát az áramlás térbeli anizotrópiáját meghagyja6. Az értekezésem további
fejezeteiben ezt a közelítést alkalmazom, viszont most az (i)-es módszert követve
nagyságrendi becslést adok az áramlástan és biokinetika anyagtranszportot befolyásoló
hatására egy előülepítőre és egy eleveniszapos medencére. Az anyagtranszport egyenlet
dimenziótlanítását követően Pe= uL/D, ahol u a jellemző sebesség [m/s] és L jellemző méret
[m] és Da = λt, ahol t jellemző idő, melyet praktikusan az átlagos tartózkodási időnek veszünk
fel.
Ismerve mindkét műtárgyban a tartózkodási időt (előülepítő: 1-1,5 óra, eleveniszapos
medence iszapkora kb. 15 nap) és a szervesanyag lebomlási tényezőt (előülepítőben 0,2 1/nap,
eleveniszapos medencében 0,075 1/nap) a Da szám számítható (előülepítőben 0,013, az
eleveniszapos medencében 1,125). A szennyvíztisztítási műtárgyakban a konvektív transzport
dominál a diffúzióval szemben, vagyis 1/Pe szám kisebb, mint 1. Az áramlási viszonyok
határozzák meg a működés hatékonyságát, a levegőztetett medencében pedig a biokinetikával
6

Vagyis a turbulens diffúziós tag a tér minden pontjában változó. Azonban az alkalmazott turbulencia modelltől
függően (pl. a k-ε modell alkalmazásával) a turbulens ingadozások anizotrópiája elveszhet.
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összemérhető az áramkép szerepe. Ezért ebből a megállapításból következik, hogy a jelenleg
rendelkezésre

álló,

kizárólag

biokinetikát

alkalmazó

tervezési

módszerek

CFD-s

szimulációkkal való kiegészítése szükséges.
Az eddigi megállapítások tükrében elmondható, hogy az anyagtranszport egyenlet vizsgálata a
különböző feladatok szempontjából fontos:
-

holtterek diffúziós transzportjának vizsgálatakor, mivel a konvektív transzport
ezekben a térrészekben megszűnik,

-

lokális vízkor meghatározásakor, ahol a koncentrációtranszport mintájára bevezetjük
az átlagos tartózkodási idővel dimenziómentesített vízkorra felírt skalár transzport
egyenletet. Ekkor a szimulációs pontokban meghatározható az ott jelenlevő részecske
átlagos medencében töltött ideje, vagyis a kora.

-

kémiai foszforeltávolításánál a reakciók végbemenetelének vizsgálatánál, vagyis
annak vizsgálatár, hogy van e lehetősége a reagenseknek a találkozásra.

Az egyenletrendszer megoldása:
A parciális differenciálegyenletek megoldása numerikusan történik a véges térfogatok
módszerével, melyben a térbeli diszkretizációhoz numerikus hálót hozunk létre. Az
áramlástani és anyagtranszport egyenletek konvekciót kifejező tagjának - mely a nemlinearitást okozza - számításához az adott mennyiség szimulációs cellában található értékét a
cellát határoló felületekre kell vetíteni (interpolálni) az ún. upwind sémával. Az upwind
interpolációs séma azt jelenti, hogy a cella a sebességvektor iránya alapján felvízi oldalnak
tekintett cellaértékből kiindulva határozza meg a következő cellában a fizikai mennyiség
értékét. Másodrendű interpolációs séma használatával a Taylor polinomon alapuló közelítés
másodrendű hibatagot visz a számításba. A sebesség - nyomás kapcsolatot a számítás a
SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations) módszerrel oldja fel. Az
időbeli felbontáshoz CFL<1 feltételt kell betartani. (CFL: Courant-Friedrich-Levy szám, mely
kifejezi, hogy egy időlépés alatt a fizikai mennyiség megváltozása hány cellára terjed ki.) A
számítás iteratív módon történik.
Ha a számítási módszer stabil és a diszkretizációs közelítések konzisztensek, akkor a
megoldás konvergál egy „háló független megoldáshoz‖. Ezért fontos az időbeli és térbeli
felbontás helyességének betartása, melyet hálófüggetlenségi vizsgálattal ellenőrizhetjük,
módszerét a 3. sz. függelék tartalmazza.
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Az iteratív számítás konvergenciájának igazolása matematikai módon több millió számítási
cella esetén nehézkes és gépidő igényes, ezért a gyakorlatban az iterálási maradékok adott
határ alá csökkenésén túl egyéb fizikai paraméterek változatlanságának nyomon követése
szükséges.
A szimuláció során a bemenő adatok (perem- és kezdeti értékek) adott geometrián és leírt
jelenségeken való transzformációja során megkaptuk az ezekhez tartozó eredményt. A
gyakorlati feladatok során szükséges a bemenő adatok minél szélesebb skálán való
„kipróbálása‖ a megfelelő konstrukció kialakításához. Lehetőség van a szimulációs
eredményeket válaszfelületek megalkotásához és optimalizációs feladatok elvégzéséhez
felhasználni, ami azt jelenti, hogy a bemenő adatok függvényében a szimulációs
eredményeket ábrázoljuk és egy adott feltételt, pl. költséghatékonyságot vizsgálunk vagy a
bemenő paraméterek eredményre gyakorolt hatását elemezzük.
A több tényező együttes hatásának vizsgálatára kétfaktoros analízist végzünk (Kemény és
Deák, 2000, Kenneth és Zacks, 1998, Blocken és Gualtieri, 2012), melynek lényege, hogy a
kiválasztott paramétereket együttesen változtatjuk egy adott sávon belül és így a szükséges
méréseket vagy számításokat csökkenthetjük. A kísérleteket csak az egyes paraméterek
minimum és maximum értékére végezzük el, majd statisztikai eszközökkel megbecsüljük az
egyes tényezők hatását, így a továbbiakban csak az érzékeny paraméterekkel foglalkozunk.
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5. Reaktorok holtterének detektálása
A szennyvíztisztítási folyamatok reaktoraiban létrejövő, hidraulikai értelemben vett pangó
térrészeknek komoly vízminőségi következményei lehetnek, mint ahogyan azt már a
bevezetésben is tárgyaltuk. Holttereknek a nagy tartózkodási idővel jellemzett térrészeket
nevezzük. A műtárgyak tervezésénél a létrejövő holtterek helye áramlástani numerikus
szimulációval becsülhető, majd mérnöki intuíció alapján a megfelelő beavatkozásokkal a
rosszul működő zónák megszüntethetők vagy kiterjedésük csökkenthető. Ilyen módszer pl. a
terelőfalak elhelyezése vagy a bevezetés megfelelő kialakítása (energiatörés, bevezetési szög
változtatása, vízhozam megosztás stb.). A tervezés az empirikus iteráció módszerén alapul,
vagyis az egymást követő módosítások nagyban függenek az elemző gyakorlati ismereteitől
és intuícióitól.
Ebben a fejezetben módszert mutatok be a holtterek és nagy vízkorral rendelkező térrészek
műtárgyon belüli helyzetének meghatározására, majd módosítására. A módszertant a
következő szennyvíztisztításban alkalmazott műtárgyra, illetve reaktorra végeztem el:
- eleveniszapos medence esetében vizsgáltam a kísérleti és a numerikus átfolyási kísérletek
alkalmazhatóságát,
- Dorr-típusú ülepítőkben két konstrukciós változatot hasonlítottam össze különböző
szennyvízhozamoknál a hőmérséklet különbség hatását is vizsgálva,
- különböző reaktor típusoknál, örvénycsapdánál, kaszkád reaktornál és egy jól elkevertnek
feltételezett reaktornál.

5.1 A holttér detektálás módszertana
A holttér detektálási eljárás lényege, hogy egy adott időponttól kezdve, mely célszerűen a
kísérlet beindítása, a modell belépő peremein az eredeti folyadékot a jelzőanyag váltja fel
(ami az eredeti folyadékkal azonos fizikai tulajdonságokkal rendelkezik). Tetszőleges
időpontban a kiszorítás mértékét a két folyadék (az eredeti és a jelzőanyag) aránya adja meg,
amely fázisarány az átfolyási görbe eloszlásfüggvénye - F(t). Ebből időbeli deriválással
nyerhető a sűrűségfüggvény - E(t). Az áramlástani egyenleteket az eredeti folyadékra és a
jelzőanyagra is meg kell oldani. Ennek érdekében a Fluent 6.3 rendszer keverék modelljét
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(Manninen és mtsai, 1996) használjuk fel, melynek segítségével a két közeg aránya
vizsgálhatóvá vált.
Az E(t) átfolyási görbe statisztikai momentumaival kiszámítható a tartózkodási idő átlaga,
szórása, a görbe ferdesége, melyből következtethetünk a reaktorok hidraulikai viszonyaira
Fogler és Gürmen (2010) szerint. Az elsőrendű momentum az átlagos tartózkodási időt adja:


t    t  E (t )  dt

(5.1)

0

Amennyiben az 5.1 egyenlettel számolt tartózkodási idő kisebb, mint a tervezési gyakorlatban
használt V/Q (azaz medence térfogat /vízhozam) érték, akkor holtterek jelenlétével kell
számolnunk. Ha nagyobb, akkor pedig hidraulikai rövidzárlattal (vagyis a kívánatosnál több
vagy kevesebb időt tartózkodik a részecske a rendszerben). A pangó vízterek csökkentik a
hasznos reaktor térfogatot, hiszen ugyanazon vízmennyiség kisebb teret „bejárva‖, hamarabb
távozik a rendszerből. Rövidzárlat esetén a jól működő reaktorokhoz képest a vízhozamnak
csak egy része folyik át rendeltetésszerűen a műtárgyon, ezért az adott térfogathoz viszonyítva
több idő kell az átfolyáshoz. Ha rövidzárlat és holttér együttesen alakul ki, akkor előfordulhat,
hogy az 5.1-el számolt és a V/Q értéke közel azonos. Ezért E(t)-nek csupán elsőrendű
momentuma nem elégséges a rendszer leírásához.
Ha az átlagos tartózkodási idő mellett figyelembe vesszük a szórás értékét is, akkor ez alapján
a reaktorra jellemző Peclet számot meghatározhatjuk a két statisztikai momentum
segítségével. Ez alapján pedig eldönthető, hogy anyagtranszport szempontjából milyen a
konvektív és diffúzív transzport viszonya. Ennek segítségével kiválasztható, hogy mely
ideális vagy abból levezethető reális reaktor modell alkalmazható a reakciókinetikai
modellben.
Javaslatom szerint a reaktorok hidraulikai hatékonyságának meghatározásához a bennük lévő
holtterek teljes térfogathoz viszonyított arányát kell kiszámolni. Numerikus áramlástani
kísérletekkel lehetőség van minden egyes szimulációs pontra a jelzőanyag koncentráció
időbeli változásának követésére, mely jelentős előrelépés az átfolyás vizsgálat kísérletes
elvégzéséhez képest. Mivel holttér ott alakul ki, ahol nagy a fluidum tartózkodási ideje, ezért
érdemes az egyes térrészeket jellemző vízkort (φ) is kiszámolni, melyet az 5.2 egyenlettel
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tehetünk meg (Józsa és mtsai, 2001). Az eredményként kapott vízkort érdemes az átlagos
tartózkodási időhöz viszonyítani (normalizálni). Ha az így számított érték 1-nél nagyobb,
akkor az átlagos tartózkodási időnél többet, ha 1-nél kisebb, akkor kevesebbet tartózkodott ott
a vízrészecske. Holtterek esetében a normalizált vízkor 1-nél jóval nagyobb értéket vehet fel,
ami éles gradienst okoz és ezzel együtt numerikus hibákhoz vezethet. Ezen hibák
minimalizálására hálósűrítést, numerikus megoldónak másodrendű interpolációt és alacsony,
0,01 iterálási maradéktag relaxációt kell beállítani. A vízkor egyenlet megoldását az RTD
módszer eredményeinek nagyságrendi ellenőrzésére és a holtterek helyének hozzávetőleges
meghatározására használtam. A megoldandó transzportegyenlet a vízkorra, mint skalárra
konvektív, diffúzív és forrás tagból áll az alábbi módon:

 eff


   u   
   1 ,
  Sc



(5.2)

5.2 Elvégzett számítások és eredmények

Átfolyási kísérlet terepen és számítógéppel végezve
A kísérlet elvégzéséhez a Sárisáp 2000 LE-ű szennyvíztelepét vizsgáltunk. Mechanikai
előtisztítás hiányában a telepre érkező szennyvíz az osztó műtárgy - mely két folyadékáramra
osztja a szennyvizet - után rögtön az eleveniszapos medencébe, majd az ülepítőbe kerül az 5.1
–es ábrán látható kialakítás szerint. Az egy műtárgyra jutó hozam a 85 %-os összegzett
gyakoriságot figyelembe véve 185 m3/s, amit a belépési peremre írok elő. A kilépési
peremfeltétel szabad kifolyás, a felszín pedig súrlódásmentes fal. A numerikus háló közel
550 000 tetraéder elemből áll, sűrítve azokon a helyeken, ahol nagy sebesség gradiensek
feltételezhetőek (belépés, kilépés, csőtoldatnál). A hidrodinamikai egyenletek megoldása
Fluent 6.3 –mal történt.
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5.1 ábra: Sárisápi szennyvíztisztító kialakítása, folyásirány pirossal jelölve, balra, háló 1
m magasságban lévő metszetben jobbra
A sebességtér ismeretében a részecskéket olyan pontból indítottuk, melynek pályája alapján
sejthető, hogy hol alakulnak ki holtterek. (5.2 ábra balra). A vízkor egyenlet megoldása után
az 50 órás tartózkodási idő szintvonalát ábrázoltuk, mivel ez jól szemlélteti a holtterek helyét
(5.2 ábra jobbra). A szintvonal alatti térrészben a vízkor ennél több is lehet, a szintvonal felett
ennél kevesebb időt tartózkodnak a vízrészecskék. Az elméleti hidraulikai tartózkodási idő
48,7 óra.

5.2 ábra: Három részecske pályája, holtterek balra, 50 órás vízkor szintfelülete jobbra
Következő lépésben az átfolyási görbét határoztuk meg a numerikus modellel és összevetettük
a mérési eredményekkel. A mérésnél 30 kg szilárd LiCl –ot oldottunk fel és közel
pillanatszerűen bocsátottuk a bevezető csőbe, majd az elfolyó tisztított szennyvizet mintáztuk
öt napon keresztül. A modellben - a módszertanban ismertetett módon - a jelzőanyag
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folyamatos betáplálása történt, azaz a mérés kezdetekor a belépési peremnél az eredeti
folyadék vízhozama zérus, míg a jelzőanyagé 185 m3/s. Az idő múlásával a medencében
maradó eredeti fluidum kiszorult, aránya csökkent. A folyamat végén a jelzőanyag teljesen
eltelítette a medencét. Az így kapott F(t) görbe deriváltja adta az átfolyási E(t) görbét, melyet
a mérési E(t) görbével összehasonlítottunk (5.3 ábra). Az eltérő adagolási mód (pillanatszerű
a mérésben, folyamatos a modellben) ellenére az összehasonlítás megtehető, mivel az egyedi
szennyezők hullámképe (E(t)) az anyagtranszport egyenlet lineáris szuperpozíciója miatt az
összegző függvényt (F(t)) adja. További különbség a bevezetési módot illetően a mérés és a
modell között abból fakadhat, hogy a mérésnél felülről öntöttük a jelzőanyagot a medencébe
vezető csőbe. Modellszámítással ellenőriztük és megfelelőnek találtuk azt a feltételezést, hogy
az ilyenformán adagolt jelzőanyag elkeveredik a medence belépési pontjáig, tehát a számítás
és mérés összehasonlítható.

5.3 ábra: Sárisápi szennyvíztelep átfolyási görbéje méréssel és numerikus modellel
A modell eredménye alapján kiszámolt tartózkodási idő 45,3 h, valós, méréssel igazolt
esetben 39,8 h, mely értékek közel állnak egymáshoz. Az eltérés oka az lehet, hogy valós
esetben a telep üzemeltetője az eleveniszapos és az ülepítő medence közötti falon néhány
centiméteres lyukat feltételezett és így a folyadék egy része rövid úton kijuthatott a
medencéből. A modell geometriát kiegészítve egy 1,5 cm-es lyukkal, a számításokat
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elvégezve 42,3 h átlagos tartózkodási időt kaptam, mely a mérési eredményhez közelebb áll.
Így feltételezhető volt a lyuk jelenléte.
A szimulációnál alkalmazott modell folyadék víz volt, mivel feltételeztük, hogy a holtterek
kialakulása szempontjából a szennyvíz anyagi jellemzői miatt idealizálható ilyenfajta
egyszerűsítéssel. Későbbi, Dorr-ülepítőt érintő számítások igazolták ezt a feltételezést, melyet
a következő alfejezetben írok le.
A numerikus modell ellenőrzéséhez hálósűrítést alkalmaztunk és közel 1,5 milliós
cellaszámmal is elvégeztük a számítást. A kapott átfolyási görbéből az átlagos tartózkodási
időre 44,9 h jött ki, mely az eredeti modellhez képest kisebb, mint 1 %-os eltérés, mely nem
tekinthető számottevő különbségnek.
A számítások alapján megállapítható, hogy az átfolyási kísérletek numerikus módszerrel
történő számítása a méréseket kiválthatja. A következőkben Dorr-ülepítő esetében a módszer
alkalmazhatóságát különböző szennyvíztisztításban előforduló hidraulikai állapotokra
részletesen is megvizsgáljuk.

RTD módszer ellenőrzése különböző reaktorkialakítások elemzésével
A következő reaktorkialakításokra teszteltem az előbb bemutatott numerikus átfolyási
kísérletet:

-

(i) kevert reaktor, 1 m * 1m –es, a bevezetés 1 m magasságban van és a
sebességvektor az xy síkon 60 °-os szöget zár be az x tengellyel (lásd 5.4 ábra), az
elvétel a műtárgy alján történik. Re = 12500, elméleti tartózkodási idő: 1000 s, a
keverési energia szint (MEL: Mixing Energy Level), vagyis a hozzávezetés és
hidrosztatikai nyomásból származó energia egység térfogatra vetítve: 8,82 kg/ms3.

-

(ii) csőreaktor, 15 m hosszú, 1 m átmérőjű, Re =100 000, elméleti tartózkodási idő:
150 s.

-

(iii) kaszkád reaktor, kialakítását az 5.9 ábra mutatja, 15 m hosszú, 5 m széles, 3 m
mély, Re= 400 000, elméleti tartózkodási idő: 730 s.
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Az átfolyási görbéket felhasználva vizsgáltam a tényleges tartózkodási időt, a szórást, a Peclet
számot és a (iii) esetben a holtterek arányát, mivel itt feltételezhetően magas lesz ez az érték.
Az eredményeket az 5.1 táblázat foglalja össze.

kevert reaktor
csőreaktor
kaszkád reaktor

t/telméleti
0,88
0,97
0,49

szórás/telméleti
0,79
0,08
0,32

Pe
2,5
150,6
4,6

5.1 táblázat: Különböző reaktortípusoknál elvégzett átfolyási vizsgálat eredményei. n.a.:
nem határozható meg a holttér arány.
Az (i) esetben amennyiben tökéletesen elkevert reaktorról lenne szó, az átfolyási görbéből
számított tartózkodási idő átlaga és szórása is az elméleti tartózkodási idővel egyezne meg.
Az eltérés oka az, hogy a folyadék egy része a reaktorból hidraulikai rövidzárral a vártnál
hamarabb távozott.

5.4 ábra: Kevert reaktor, sebesség kontúr [m/s] és néhány vízrészecske pályája
A (ii) esetben a csőreaktor szinte ideális módon viselkedett, a szórás kis értéket vett fel, ebből
kifolyólag a Peclet szám is nagy lett, mely azt jelenti, hogy a konvektív anyagtranszport a
jellemző a diffúziós hatások mellett – mely a csőreaktoroktól elvárt.
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(iii) esetben a kaszkádreaktornál a tényleges tartózkodási idő lényegesen kisebb az
elméletinél. Ennek az az oka, hogy nagymértékben fejlődnek ki a holtterek. (5.5 ábra) Az
előző alfejezetben bemutatott eredmények szerint ezek megszüntetése Reynolds szám
változtatással (vízhozam, sebesség változás), hőmérsékletkülönbségi hatással nem lehetséges
hatékonyan, csak geometriai átalakítás lehetséges. Egy hasonló kialakítású medencét a 6.
fejezetben mutatok be és teszek javaslatot az átalakítására.

5.5 ábra: Kaszkád reaktorban a vízrészecskék mozgása, és holtterek megjelenítése
felülnézetben
A különböző reaktortípusokon tesztelt RTD vizsgálat megmutatta, hogy az alkalmazott
módszer összhangban van az eddigi reaktortechnikai ismereteinkkel.

Holtterek meghatározása Dorr-ülepítőkben
A Dorr - típusú előülepítő a radiális átfolyású ülepítőkhöz tartozik, melyben könnyen
alakulhatnak ki holtterek. Vizsgálatunk tárgyát kétfajta kialakítás képezte, melyek csak az
elvétel módjában különböztek. Az első esetben egy hagyományos bukósorral rendelkező
elvételi móddal számoltunk, a másik esetében perforált csöveken keresztül történt a
vízelvezetés. A medence 16 m átmérőjű, 1,8 m mély (5.6 ábra).
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5.6 ábra: Dorr-ülepítő kialakítása, Stengel fejes energiatöréssel, perforált csöves
elvétellel balra és bukós elvétellel jobbra
Mindkét esetben Stengel fejes energiatörés valósult meg a bevezetésnél, mely a holttér
kialakulásnak kedvezett, mivel a bevezetett csóvát eltérítette (felszín és fenék felé)
aszimmetriát okozva, és ezzel rontotta az ülepítő hatásfokát, lásd 5.7 ábra.

5.7 ábra: Dorr ülepítő osztóhenger és Stengel fejes energiatörés
A kezelendő szennyvíz 100 l/s –os hozammal érkezett az osztóhengerbe, így az elméleti
tartózkodási idő 3200 s volt. A belépésnél a tömegáramot, a kilépésnél szabad kifolyást, a
felszínnél súrlódásmentes falat, a falaknál zérus sebességet írtunk elő. Az átlagos áramkép
meghatározásához stacioner állapotot feltételeztünk, az átfolyás vizsgálatnál tranziens
állapotban végeztem az RTD elemzést. A numerikus megoldást a Fluent 6.3-as szoftvere
szolgáltatta. Az alkalmazott háló közel 850 000 tetraéder és 40 000 polihedra (átlag 3 cm-es
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méretű cellákból) elemet tartalmazott, sűrítve a be- és kilépő peremeknél (mérete kb. 0,5 cm).
A különböző méretű elemek közötti átmenetet úgy biztosítottuk, hogy a méretnövekedési
arány kisebb volt, mint 1,2. A legnagyobb cella torzultsági érték 0,76.
Az áramkép ismeretében az átlagos vízkor számítás eredményét az 5.8 és 5.9-os ábra mutatja
be. A két műszaki megoldás között jelentős a különbség. Míg a bukós elvételű medencében
nagy kiterjedésű holtterek, addig a perforált csöves elvétel esetében - a csövek elhelyezkedése
miatt - ezek a pangó vízterek nem fejlődtek ki. Mivel az energiatörő elem a vízfelszín felé
irányítja a folyadékáramot, kisebb a vízkor, és a felszínen történő elvétel következtében
rövidzárlat keletkezett. Az osztóhengerből való beömlés nem egyenletes, ezt a vízkor elemzés
is bizonyította (5.8 ábra felülnézeti kép). A perforált csöves elvételnél az áramkép és vízkor
egyenletesebb (5.9 ábra). A holtterek kiterjedésének számszerűsítése RTD elemzéssel történt.

5.8 ábra: Átlagos vízkor másodpercben a bukós elvételű medence egy
keresztmetszetében és felülnézetben
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5.9 ábra: Átlagos vízkor másodpercben a perforált csöves elvételű medence egy
keresztmetszetében és felülnézetben
Az RTD számításokat több szennyvíztisztításban előforduló állapotra is elvégeztük. Mivel a
tisztítási

folyamatok

legritkábban

stacionerek,

a

belépő

peremet,

vízhozamot

érzékenységvizsgálat jelleggel változtattuk (50 és 200 l/s) az elemzések során. Az is
előfordulhat, hogy a befolyó víz hőmérséklete a medencében található folyadéktól lényegesen
eltér, ezért ennek a hatását is vizsgáltuk. Továbbá elemeztük az idealizált folyadékmodell
alkalmazhatóságát a tisztítás folyamán létrejövő sűrűségkülönbségi hatás figyelembe
vételével is. Mindegyik esetben a változások hatását a tényleges tartózkodási időhöz
viszonyítottuk. Az eredményeket az 5.10 ábra foglalja össze. Alapesetként a 100 l/s bukós
elvételű, vizet alkalmazó modellt vettük.
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Dorr típusú ülepítő átfolyási görbe
F(t)

0,9
0,8
0,7
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0
0
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5.10 ábra: Dorr-ülepítő átfolyási görbék a bukós elvételhez viszonyítva
A szimulációk eredményeiből a következő tanulságok vonhatók le:
Olyan medencékben, ahol számíthatunk holtterek megjelenésére, a folyadék egy része csak az
átlagos tartózkodási idő többszöröse után távozik a rendszerből. Ilyen esetekre érvényes az a
megállapítás, hogy a kilépési metszetben detektálható átfolyási görbe (F(t)) rövid idő
elteltével nagyobb értékeket vesz fel, mint az az átfolyási görbe, melyet úgy nyerünk, hogy
minden egyes szimulációs pontban a mérhető jelzőanyag arányt átlagoljuk. A folyamat
kezdetén, a jelzőanyag folyamatosan szorítja ki az eredeti folyadékot, ezáltal az átlagolt
átfolyási görbe meredeksége nő, a kilépési átfolyási görbe viszont még zérussal egyenlő. Ha
jelentős kiterjedésű holtterek vannak jelen a rendszerben (a teljes térfogat legalább 10 %-a),
akkor az ott „bennrekedő‖ eredeti folyadék miatt az átlagolt átfolyási görbe kisebb értéket
vesz fel, mint a kilépési átfolyási görbe, mivel a fő áramlási csatornákban már csak
jelzőanyag marad. Ezt a trendet mutatja az 5.11 ábra.
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5.11 ábra: Dorr-ülepítő átfolyási görbe (F(t)) átlaga a medencében és a kilépési
keresztszelvényben
A számítások alapján megállapítottam, hogy ha a kilépő szelvényben felvett átfolyási
görbéből kivonjuk a teljes műtárgyra átlagolt átfolyási görbét, és vesszük ennek a
maximumát, akkor megkapjuk, hogy mekkora a műtárgyon belül a holtterek aránya.
Képletben megfogalmazva:

Vd / V  max Fki 

1 N
 Fi (t ) Vi , ahol
V i 1

(5.3)

Vd: holttér által elfoglalt térrész,
V: műtárgy teljes térfogata (i indexszel ellátva az adott cella térfogatát jelenti),
F(t): átfolyási görbe, eloszlásfüggvény (ki: kilépő keresztszelvényben, i: adott cellában),
N: háló elemszáma.
A képlet magyarázata részben megtörtént az 5.11 –es ábra magyarázatánál, melyet kiegészítve
mondhatjuk, hogy:
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-

Fki > Fátlag hamar bekövetkezik rövidzárat és holttereket tartalmazó medencében. Ezzel
szemben csőreaktorban vagy jól elkevert reaktorban nem igaz ez a reláció, ezért
ezekben az esetekben az 5.3 összefüggés ott nem alkalmazható,

-

a holtterekbe jóval lassan jut a jelzőanyagból, ezért csak Fátlag mindvégig kisebb
meredekségű, mint Fki,

-

a diffúzió hatására Fátlag is tart 1-hez (de rendkívül lassan).

Idealizált folyadék – szennyvíz
Mivel a szennyvíz sűrűsége és viszkozitása kevésbé tér el a vízétől, a holtterek kifejlődését
nem befolyásolja jelentősen az, hogy a modellben jelzőanyagként víz áramlik. A modellvizsgálatban ezért a víz sűrűségét megnöveltem 1100 kg/m3-re, a viszkozitását 0,003 Pa*s-ra.
A két változat között a tartózkodási idők között csupán 1,3 %-os eltérés tapasztalható, melyet
nem tartok szignifikáns különbségnek, így a továbbiakban szennyvíz helyett vizet áramoltatok
a modellben.
Sűrűségkülönbség hatása
Az ülepedés okozta stabil sűrűségrétegződés az áramképet befolyásolja, azonban ez a hatás a
már kifejlett holttereket jelentősen nem befolyásolja. Az ezt igazoló számítás eredményeként
a holttérarány a medencében 0,318-ról 0,27-re csökkent. A számítás első lépéseként a
sűrűségkülönbséget úgy hozhatjuk létre, hogy a víz fázis mellett másodlagos fázisként az
előülepítőre jellemző 500 mg/l –es lebegőanyag koncentrációt és 1300 kg/m3-es sűrűséget
alkalmazunk. Ezután kerülhet sor az átfolyás kísérletre. A számítás módszerét tekintve nempermanens szimulációról van szó, mégis a peremfeltételek időben állandóak (vízhozam,
terhelés). A holttérarány szempontjából nem a kialakult térbeli sűrűségkülönbség, hanem a
terhelés időbeli változásából származó időbeli sűrűségkülönbség lehet mérvadó.
Hőmérséklet hatása
A szennyvíztisztítási gyakorlatban gyakran előfordul, hogy a medencében lévő folyadék
hőmérséklete jelentősen eltér a befolyó víz hőmérsékletétől. Jelen esetben olyan szimulációt
hajtottunk végre, ahol a medencében a víz hőmérséklete 5 °C, a befolyó szennyvíz
hőmérséklete 15 °C. A hőmérsékletkülönbség hatására a medencébe érkező folyadék a felszín
felé gyorsabban „törekedett‖, mint azonos hőmérséklet esetében, ami a tartózkodási időben 13
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% csökkenést eredményez. Ennek ellenére a holttérarány változása nem volt számottevő,
kisebb, mint 1 %.
Bevezetett vízhozam változása
Az alapesethez képest (100 l/s) vizsgáltam az alulterhelés (50 l/s) és a túlterhelés (200 l/s)
holtterekre gyakorolt hatását. Természetesen a tartózkodási idők abszolút értékei változtak,
ugyanakkor a holtterek kiterjedésének aránya közel azonos maradt. Nagyobb vízhozamnál a
holtterek aránya kismértékben csökkent, feltételezhetően a nagyobb átlagos sebességek miatt.
A belépő szelvényre számított Reynolds szám 100 l/s-os hozam esetén 70 000, az 50 l/s-os
hozamnál 35 000, a 200 l/s-os hozamnál 140 000.
Eltérő geometriai kialakítás
A geometrián csak az elvétel módjában változtattam, 0,5 m mélységben perforált csöves
elvételt alkalmaztam, mellyel a tartózkodási idő jelentősen nőtt és a holtterek aránya csökkent
javítva a hidraulikai hatékonyságot.
Az eredményeket az 5.2 táblázatban foglaltam össze.

Dorr, 100 l/s szv
Dorr, 100 l/s víz
Dorr, 50 l/s víz
Dorr, 200 l/s víz
Dorr 100 l/s perforált cső
elvétel, víz
Dorr, 100 l/s deltaT, víz

T (elméleti) [s] t/t(elméleti) Pe=konv/diff
3200
0,474
3,25
3200
0,481
3,3
6400
0,406
3,15
1600
0,400
2,55
3200
3200

0,750
0,414

3,7
3,9

Vd/V
0,318
0,315
0,32
0,3
0,12
0,312

5.2 táblázat: Dorr-ülepítő szimulációs eredmények, alapeset a 100 l/s-os hozam bukós
elvétel, folyadék: víz. Rövidítések: szv: szennyvíz, deltaT: hőmérsékletkülönbségi hatás
figyelembe vételével, Vd/V: holttérarány
A szimulációs eredmények alapján megállapítottam, hogy a holtterek kialakulása elsősorban a
geometriától függ a szennyvíztisztításban előforduló körülmények között; a hőmérséklet
különbségi hatás, a vízhozam változásából eredő hatás (ezzel együtt Reynolds szám változás
hatása) számottevően nem befolyásolja a holttérarányt, melyet a medencére számolt és kilépő
szelvényben vett átfolyási görbékből határoztam meg. A módszer érvényessége olyan
műtárgyakra terjed ki, ahol számottevő holttér képződés várható (legalább 10 %), ekkor a
„F(t) a kilépési szelvényben nagyobb, mint F(t) átlag a medencében‖ feltétel fennáll a
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t(szimulációs)/t(elméleti)>0,2-0,3 állítás mellett. Megállapítottam továbbá, hogy holtterek
szempontjából a szennyvíz anyagjellemzőit a víz fizikai paraméterei felválthatják.
A továbbiakban két holtterekkel kapcsolatos jelenséget vizsgálunk meg:
(i) holtterek kiterjedésének időbeli változása permanens peremfeltételek esetén
(ii) a holttér környezetébe jutó részecskék sorsa

Holtterek kiterjedésének időbeli változása
Holtterek időbeli kiterjedésének változásához tranziens (instacioner, időben változó) számítást
végeztem a bukós elvételű Dorr-ülepítő esetében, de továbbra is feltételeztem a
peremfeltételek (vízhozam, hőmérséklet, stb.) konstans mivoltát. A számítást az átfolyási
görbe alapján számolt tartózkodási időig végeztem, 100 s-onkénti kiértékeléssel. Az 5.12
ábrán balra látható a kezdő állapot (0 s) sebesség kontúrja felülnézetben. A holtterek jobb
megjelenítése érdekében a 0,001 – 0,009 m/s-ig terjedő sebességtartományt ábrázoltam. A
holtterek időbeli változásához a 0,009 m/s-os burkológörbe változását néztem és a kezdeti
állapothoz képest a legnagyobb eltérést ábrázoltam az 5.12 ábra jobb oldalán, vagyis a kék
sávon belül változik a holtterek a kiterjedése. Ezen eredmények alapján nem tekintettem
számottevőnek ezen hatást.

5.12 ábra: balra: Dorr ülepítő sebességkontúrok felülnézetben [m/s], jobbra: holtterek
kiterjedésének változása a burkológörbék különbségével
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Holtterek elemzése koherens struktúra koncepcióval egy örvénycsapda példáján
Az örvénycsapda olyan geometriai kialakítás, mely az áramló folyadékból a partikulált
részecskéket leválasztja azáltal, hogy örvényt hoz létre. A tartózkodási idő itt megnövekszik,
a holttér dinamikája jól vizsgálható. Egy 10 m hosszú csatornában a 7. m után 1 x 1 m-es
csapdát helyezünk el, (5.13 ábra), Re= 106, a folyadék áramlási sebessége 1 m/s.

5.13 ábra: Örvénycsapda, vízkor [s]
A kiértékeléshez az irodalmi összefoglalóban leírt koherens struktúra koncepciót alkalmazom,
mely a lokális sebesség változásból, a sebesség derivált tenzorból indul ki:

Aij   j ui
(5.4)
Ez alapján definiálható Q mennyiség a koherens struktúrák létrejöttét fejezi ki, mely a rotáció
és nyírás különbségéből számítható:

Q



1
1
Aij A ji  ij ji  Sij S ji
2
2



(5.5)

amit kifejtve kapjuk a következő összefüggést.
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(5.6)

Ez alapján az örvénycsapda Q>0 feltételt kielégítő térrészeit megjelenítve (5.14 ábra), a tér
tovább osztható aszerint, hogy mekkora a nyírás. Megállapítottam, hogy azokon a térrészeken,
ahol a Q pozitív és a nyírás kis értéket vesz fel, az oda juttatott folyadékrészecske bekerül a
holttérbe és nagy vízkorral fog rendelkezni. Ahol a Q>0 mellett a nyírás nagy, az oda jutó
részecske a holttérből kiszabadul.

5.14 ábra: Örvénycsapda, részecskék pályája, az S a nyírásra utal

Eredmények összefoglalása
- Az átfolyási kísérletek numerikus módszerrel történő számítása a méréseket kiválthatja,
melyhez az eredeti folyadék jelzőanyag általi kiszorításának mértékét kell detektálni,
- Az átfolyási vizsgálatokhoz a modellben használt folyadék idealizálható; a szennyvíz helyett
víz használható,
- A holtterek kialakulása elsősorban a geometriától függ; a szennyvíztisztításban előforduló
hőmérséklet-különbségi hatás, a vízhozam változásából eredő hatás (ezzel együtt Reynolds
szám változás hatása) számottevően nem befolyásolják az új paraméterként bevezetett holttérarányt, mely a medencék holttérrel kitöltött térfogatát mutatja be,
- A holttérarány számítható a medencére számolt és kilépő szelvényben vett átfolyási
görbékből. A holttér detektálás módszerének érvényessége olyan műtárgyakra terjed ki, ahol
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számottevő holttér képződés várható (legalább 10 %), ekkor a F(t) a kilépési szelvényben
>F(t) átlag a medencében állítás fennáll a t(szimulációs/t(elméleti)>0,2-0,3 között,
- A különböző reaktortípusokon tesztelt RTD vizsgálat megmutatta, hogy az alkalmazott
módszer összhangban van az eddigi reaktortechnikai ismereteinkkel,
- a holtterek kiterjedésének időbeli változása nem számottevő, ha a konstans peremfeltételek
biztosítottak.
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6. Hidrodinamika hatása a koagulációs – flokkulációs
technológiák hatásfokára
6.1 Áramlástan szerepe a koagulációs-flokkulációs technológiákban
A flokkulátorok tervezése az ún. G számon (más néven sebesség gradiensen) alapul, mely
megmutatja, hogy a keverő által közölt energia elegendő-e a pelyhek számára a hatékony
ütközésre és ezzel együtt a növekedésre. A reaktorra jellemző átlagos sebesség gradiens
meghatározása a következőképpen történik:

Gátl 

P
, ahol
 V

(6.1)

Gátl: a keverés hatékonyságát kifejező szám, a sebesség gradiens[1/s],
P: keverő teljesítménye [W],
V: műtárgy, reaktor térfogata [m3],
μ: a folyadék dinamikai viszkozitása [Pas].
A G szám kiszámítható a turbulens energia disszipációjának segítségével is Haarhoff és van
der Walt (2001) alapján:

G 


, ahol


(6.2)

ρ: a folyadék sűrűsége [kg/m3],
ε: turbulens energia disszipációja [m2/s3].
CFD –s eszközökkel igazolható, hogy a (6.1)-es egyenletet felhasználva – ahol egy átlagos Gt számolunk – a flokkulátorok tervezése nem eléggé pontos ott, ahol kisléptékű hidraulikai
jelenséggel kell számolnunk. Bridgeman és mtsai (2010) a turbulens disszipáció térbeli
eloszlását ismerve meghatározta a G eloszlását és ez alapján számolta a flokkulátorok
tervezéséhez szükséges geometriai arányszámokat.
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Ezen túlmenően a G szám ismeretében meghatározhatjuk azt a pehelyméret határt, ameddig a
részecskék ütközésével létrejött pehely stabil marad:
d  C  G  , ahol

(6.3)

d: a pehely átmérője [m],
C: a pehely erősségi konstans, mely az 1,5 – 1,9 értéket veszi fel vas só adagolásakor,
γ: pehely méret kitevő, értéke 0,43-0,49 (Leentvaar és Rebhun, 1983 alapján).
Takács (2008) „aktív kötőhely elmélete‖ alapján a G szám és a pelyhek korának ismeretében
a flokkulációs folyamat kinetikája leírható. Moullec és mtsai (2010) 3 fázisú (levegő, víz és
pelyhes anyagok) CFD modellel számolták egy eleveniszapos reaktor hatásfokát, ahol a
pelyhek és a víz közötti anyagcseréhez (vagyis a pehelynövekedés kinetikájához) az
anyagátadási tényezőt a G függvényében határozták meg.
Mindezen előzményekből is látszik, hogy a flokkulációs technológia hatékonyságát a
sebességtér alapvetően meghatározza. A folyamat jobb megértéséhez a CFD-vel végzett
számítások eredményéből indulok ki és ezt kiegészítem a koaguláció – flokkuláció kinetikai
modelljével. Ezután különböző kialakítású reaktorokon keresztül elemezem a flokkulátorok
hatásfokát.

6.2 Ortokinetikus flokkuláció és CFD kapcsolt modell
A módszertani fejezetben kapott eredmények alapján elmondható, hogy az áramlást
meghatározó jelenségek és a folyadékrészecskére ható erők (konvekció, diffúzió, keverő által
létrehozott nyomáskülönbség, külső térerő) eset specifikusan eltérő súllyal szerepelnek.
Keverési folyamatoknál az áramlásnál döntő szerep jut az Eu és Re számnak,
anyagtranszportnál a Pe és Da számnak. Ez utóbbi fejezi ki a reakció, jelen esetben az
ütközési valószínűség szerepét. Meghatározásához a Schmoluchovszky összefüggésből
(1917) indulok ki:



dn 8  n  cv  G

, ahol
dt


(6.4)
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α: ütközési valószínűség [-],
n: molekulaszám egység térfogatban [1/m3],
cv: gömb alakúnak feltételezett részecskék térfogati koncentrációja [m3/m3],
A Da szám, mely a 6.4-es egyenletből levezethető, a következő alakot ölti:

Da  k  cv  G  t átl

(6.5)

k: a flokkulációs kinetikai konstans (k=8*α/π), amely Zhang és mtsai (2004) szerint 0,098 –
0,22 –es értéket vesz fel, van de Ven és Mason (1977) szerint ez 0,08 – 0,26 közé esik
tátl: átfolyási kísérletből számított átlagos tartózkodás idő.
Minél nagyobb a pelyhek ütközési hajlandósága, annál nagyobb mérettel fognak rendelkezni a
6.3-as egyenletet figyelembe véve és a nagyobb pelyhek könnyebben leválaszthatóak. A
flokkulátorok hatásfokát alapvetően két különböző folyamat rontja le; (i) a nem megfelelő
áramlási viszonyok (sebesség gradiens, tartózkodási idő) és ezáltal a pelyhek növekedésének
sikertelensége, (ii) a flokkulációt megelőző koaguláció hatásfoka. Ez utóbbi sok esetben nem
megfelelő, ugyanis a szennyvíztisztító telepeken gyakran nem áll rendelkezésre külön gyors
bekeverő reaktor (legalább G=1500 1/s –os sebesség gradiens), így a koagulációs reakcióknak
a flokkulátorban kényszerből mennek végbe, ahol csupán G= 20 – 80 1/s áll rendelkezésre.
A flokkulátor hatékonyságának meghatározásához a következő saját módszert alkalmaztam:
- áramkép elemzése, mely magában foglalja a sebességtér meghatározását, az átfolyási
kísérleteket és a Peclet szám számítását,
- a G szám meghatározása,
- hasznos térfogat kiszámítása, mely figyelembe veszi a nem megfelelő sebesség gradiensű,
nagy tartózkodási idejű térrészeket és szükség szerint a koagulációhoz szükséges térrészt,
azaz:
V(hasznos) = V(20<G<100 és tart. idő< 3 * átl. tart. idő)
- Damköhler szám eloszlásának meghatározása a hasznos térfogatban
- a pelyhek átlagos nagyságát és a leválasztási hatékonyságot.
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6.3 Elvégzett feladatok és eredmények
A modellezett flokkulátor
A módszer teszteléséhez egy tipikus mérettel rendelkező terelőfalas hosszanti átfolyású
medencét választottam. A medencén belül elhelyezkedő négy nagy terelőfal az áramlás
irányát megtöri, ezáltal növeli a tartózkodási időt, javítja az elkeveredést és fokozza a
turbulenciát (6.1 ábra). Egy másik változatban az első terelőfal elé keresztirányban kis
terelőlapokat helyeztem el. A medence egy átlagos flokkulátor méretével rendelkezik, 15 m
hosszú, 5 m széles és 3 m mély. A medencébe érkező szennyvízhozam Q = 0,35 m 3/s, a
belépő vízsebesség 0,243 m/s, a medence térfogata 218 m3, amiből az elméleti tartózkodási
idő 620 s.
A medence térbeli felbontásához közel 120 000 tetra elemet használtam fel, átlagosan 5 cm
élhosszúsággal, 0,65 –ös maximális torzultsággal. A belépési peremnél tömegáram feltételt, a
kilépő szelvényben szabad kifolyást, a felszínen súrlódásmentes falat írtam elő. A modellezést
Ansys Fluent-el végeztem.

6.1 ábra: A modellezett flokkulátor geometriája felülnézetben. Az első változatban
terelőlapok nélkül a másodikban terelőlapokkal történt a számítás. A méretek méterben
vannak megadva.

Hidrodinamikai számítások
A sebességtér számításához stacioner állapotot feltételeztem. A 6.2 ábrán láthatóak a z= 1,5
m- es metszetben kialakuló sebesség kontúrok a terelőlapos változatnál. Látható, hogy a
bevezetésnél és a kifolyási metszetben alakulnak ki nagyobb sebességek, mivel itt a
folyadékáram szűk keresztmetszeten halad át. Az ábrán megjelenített metszet kékkel jelzett
kis sebességű részeiből indított vízrészecskék pályája is látható. A többszöri körkörös pálya
holtterek jelenlétét sejteti.
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6.2 ábra: Sebességkontúrok z=1,5 m magasságban [m/s], és néhány vízrészecske pályája
a feltételezett holtterek bemutatása céljából. A számok a medencén belül azokat a
vizsgálati pontokat jelentik, ahol a vízkort számoljuk
124 vízrészecskének a sorsát követtem és vizsgáltam, hogy mennyi idő alatt halad át a
részecskék zöme (>90%) bizonyos pontokon, vagyis mekkora azon a helyen a kora. A
vizsgálatot a terelőlapos és terelőlap nélküli változatban is elvégeztem a kilépési metszetben,
a medencén belül (a 6.2 ábrán látható helyeken) a főáramlásban (1-4. pont).

Külön

vizsgáltam az 5. számmal jelzett holttérbe kerülő részecske tartózkodását is. Az eredményeket
a 6.1 táblázat foglalja össze.

vízkor [s]
Kilépés
1
2
3
4
5

terelőlappal
380
88
138
210
310
8000

terelőlap nélkül
344
80
130
220
290
8200

6.1 táblázat. Különböző helyeken áthaladó vízrészecskék átlagos kora
A 6.1-es táblázatból látható, hogy terelőlap nélkül a részecskék gyorsabban távoznak a
rendszerből, ami a geometriai kialakítás következményének tulajdonítható. A holttér
belsejében (5. pont) a víz kora jelentősen meghaladja a főáramlásbeli vízkort.
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Átfolyási vizsgálatot végeztem annak érdekében, hogy meghatározzam az egész medencére
jellemző átlagos tartózkodási időt. Az eredményeket a 6.3 ábra mutatja.

Flokkulátor átfolyási görbe a kilépési szelvényben
0,0025

E(t) terelőlap nélkül
E(t) terelőlappal

0,002

0,0015
E(t) [-]
0,001

0,0005

0
0

500

1000

1500

2000

idő [s]

6.3 ábra: Átfolyási görbe a flokkulátor kilépő szelvényében terelőlapos és anélküli
esetben
A terelőlapos flokkulátor esetében a tartózkodási idő átlaga 597 s, a szórása 437 s, Peclet
szám: 3,72, a terelőlap nélküli változatban ezek az értékek rendre 650 s, 454 s, 4,10. Jelentős
eltérés nem tapasztalható a két átfolyási görbe között. Az átfolyási görbével kapott átlagos
tartózkodási idő (597 s és 650 s) és a kilépési szelvényen áthaladó részecskék vízkora (380 s
és 344 s) között jelentős az eltérés. Ennek oka, hogy az átfolyási görbe magában foglalja a
holtterek hatását, a vízkor megállapításánál csak a főáramlásban lévő részecskék tartózkodási
idejét átlagoltam.
A G- érték meghatározásához a 6.2 egyenletet használtam, az eredményeket a 6.4 ábrán
jelenítettem meg a két változat esetén. Látható, hogy a terelőlapok alkalmazásával lokálisan
megnő a turbulens disszipáció és ebből kifolyólag magasabb lesz a G szám, mely kedvez a
pehelynövekedésnek. Nem csupán a terelőfal közvetlen környezetében, hanem a medence
többi részében is magasabb G értékek alakulnak ki. További terelőfal elhelyezésével a G
meghaladhatja a 100 1/s-os értéket, mely pelyhek instabilitását okozhatja. A terelőfalak
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áramlási ellenállást jelentenek, ezért többlet energiaigényt jelentenek, ennek mértéke
vízoszlopmagasságban kb. 1 cm.

6.4 ábra: G szám [1/s] a flokkulátorban, fent a terelőlapos, lent a terelőlap nélküli
változat
A G a műtárgy egyik részében sem haladja meg a 100 1/s-t, alacsony sebességgradiens a
holtterekben jellemző. Ezért a hasznos térfogatot úgy kaphatjuk meg, hogy a teljes térfogatból
kivonjuk a nagy tartózkodási idővel jellemzett térfogatokat. Alkalmazva a 6.5 egyenletet,
kiszámítható a Damköhler szám, melyet Fe – hidroxid pelyhekre és a hasznos térfogaton
áthaladó folyadékáram tényleges tartózkodási idejéből számolva kapjuk a 6.5 ábrán
megjelenő eloszlást. Átlagot képezve megállapítható, hogy a terelőlapos medence esetében
valamivel magasabb G értékeket kapunk. A 6.2 táblázat összefoglalja a két geometriai
kialakításhoz tartozó reaktortechnikai áramlási és a Schmoluchovszky-féle pehelyütközési
kinetikából származtatható és különböző – a második fejezetben ismertetett (2.1 táblázat) –
reaktormodellekkel számolt konverziós értékeket. Ezen utóbbi értékek között lényegi
különbség nem lelhető fel (17-20 %-os konverzió). Ha feltételezzük az ideális áramlást,
vagyis a holttér mentességet, akkor az elméleti tartózkodási idővel számolva a konverzió
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megközelíti a 40 %-ot. A konverziós érték a különböző reaktor típusok összehasonlítását teszi
lehetővé.

6.5 ábra: Da szám a medence hasznosnak tekintett térfogatán belül fent a terelőfalas
változat, lent a terelőfal nélküli

Hidrodinamikai
jellemzők

Részecske ütközés
kinetikai
konverziója
[-]

Pe [-]
Da [-]
G átlag [1/s]
CSTR
PFR
Kaszkád
modell
Diffúziós
modell
Holttérmentes

Terelőlapos
flokkulátor
3,72
0,23
10,01
0,187
0,205

Terelőlap
nélküli
flokkulátor
4,1
0,2
8,65
0,167
0,181

0,195

0,174

0,198
0,39

0,176
0,35

6.2 táblázat: A két geometriai változat hidrodinamikai jellemzői és a különböző
reaktormodellekkel számított konverziós értékek. CSTR: teljesen elkevert reaktor,
PFR: dugószerű áramlás.
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A 6.2-es táblázat és a reaktorra jellemző holttérarány segítségével kiszámítható, hogy a
holttérmentes térrészben terelőlapos esetben 17,56 1/s, terelőlap nélküli változatnál 15,17 1/s
az átlagos hidraulikai gradiens. Bache és Rasool (2005) méréssel meghatározta, hogy a
kialakuló pelyhek mérete hogyan függ a G értéktől, amely alapján az átlagos pehelyátmérő
terelőlapos kialakításnál 0,476 mm, terelőlap nélkül 0,436 mm.
A pelyhek leválasztásához az 5. fejezetben bemutatott bukós elvételű Dorr-ülepítőt
használtuk. A sebességteret alapul véve az előbb kiszámolt átlagos méretű és Lawler és Nason
(2004) által közölt 1400 kg/m3-es átlagos sűrűségű részecskéket indítottunk a belépési
szelvényből. A turbulenciát a Fluent véletlen bolyongás modell (Daly és Harlow, 1970)
közelítésével vettük figyelembe (random walk), ahol a turbulenciáért felelős sebesség
ingadozások gaussi eloszlást követnek, a felhasználónak csupán egy integrál időléptéket kell
megadnia. Ezen sztochasztikus közelítés miatt az egyes részecske szimulációk eredményei
nem egyeznek. 836 részecske sorsát követve 10 szimuláció eredményeiből átlagolva azt
kaptuk, hogy a terelőlap nélküli esetben átlagosan a részecskék 37,4 % -a (szórás 2,1%)
választható le. Terelőlapot alkalmazva átlagosan 40,4 % (szórás: 1,9 %) a leválasztási
hatásfok. Ez utóbbi terelőlapos esetben a sűrűségre nézve érzékenységvizsgálattal ρ= 1300
kg/m3 esetén a leválasztás 38,2 % ρ= 1500 kg/m3-esetén 41,2 % a leválasztás. A
szemcseátmérőt változtatva (és a sűrűséget 1400 kg/m3-nak hagyva) d=0,3 mm esetén 35,2 %,
d=0,6 mm esetén 42,2 % az átlagos leválasztás. Az érzékenységvizsgálat során a leválasztási
hatékonyság szórása mindegyik esetben hozzávetőlegesen 2 %, vagyis összemérhető a
különböző változatok általi hatékonyságok különbségével.
Összefoglalva, megállapítottam hogy a flokkulátorok hatékonyságának értékeléséhez a
Schmoluchovszky-egyenleten alapuló hatékony részecskeütközési valószínűségből levezetett
Damköhler szám és a numerikus átfolyási kísérletekből számított Peclet szám ismerete
szükséges, mellyel a pehelynövekedés és leválasztás becsülhető a különböző medence
típusoknál. Az általam létrehozott módszer figyelembe veszi a tényleges tartózkodási időt és a
hidraulikai gradiens értékét, mely utóbbit minden szimulációs pontra megadhatunk, ezzel a
lokális jelenségek hatását közvetlenül számíthatjuk. A módszer segítségével fejlesztést
hajtottam végre: a labirint keverő medence első terelőfalához merőlegesen terelőlapokat
helyeztem, mellyel különösebb energia befektetés nélkül javítható a flokkulátor hatékonysága.
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7. Iszapkezelés intenzifikálása mágneses térerővel
Értekezésemben megvizsgálom a 2.9 fejezetben bemutatott mágneses szeparáció jelenségét és
meghatározom azokat az alapparamétereket, melyekkel a jövőbeni mágneses teret használó
leválasztási technológiák megtervezhetőek. Ennek érdekében laboratóriumi méréseket és
numerikus szimulációt végeztem. A 7.1 alfejezetben a laboratóriumi méréseket, a 7.2
alfejezetben az általam felállított modellrendszer részletes leírását, kalibrálását és az
eredmények kiértékelését mutatom be.

7.1 Laboratóriumi mérések: módszertan és eredmények
A laboratóriumi kísérletek célja, hogy a bevezetőben (2.9 fejezet) említett hipotézist,
miszerint a magnetizált iszap ülepedési tulajdonságai jelentősen javulnak mágneses tér
alkalmazásával, ellenőrizzük és a numerikus modellt kalibráljuk. Ennek érdekében az ÉszakPesti Szennyvíztisztító Telepről az eleveniszapos medence recirkuláltatott iszapját használtuk
fel. A mintát mágneses tulajdonságú vas részecskékkel kevertük össze és állandó mágneses
térben vizsgáltuk a fázisszétválasztás lehetőségét.
Az ülepítés hatékonysága számos paramétertől függ, melyeket csoportba foglalva az alábbi
felsorolásban ismertetek.
1. Kezelendő iszap tulajdonságaitól:
- iszap szerkezetének egységessége, homogenitás,
- fonalas szervezetek aránya,
-részecskék alakjának eltérése az elméleti ülepedés esetében gyakran feltételezett
gömbalaktól,
- iszapindex (SVI),
- iszap fizikai paraméterei (viszkozitás, hőmérséklet).
2. Az alkalmazott mágneses tértől:
- állandó vagy változó tér,
- a mágnes remanens fluxusa (erősség),
- mágnes alakja,
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- mágnes anyagi tulajdonságai,
- mágnesek elhelyezkedése a kísérleti berendezéshez viszonyítva.
3. Az alkalmazott mágneses részecskéktől:
- a mágneses részecskék és iszap kapcsolatának mértéke (nagyság, reverzibilitás),
- szemcseméret eloszlás,
- az elkészített mágneses folyadék reprodukálhatósága,
- alkalmazott koncentrációja,
- magnetizálhatósága, szuszceptibilitása,
- egyéb fizikai tulajdonság (sűrűség, hőmérséklet, viszkozitás).
Sokparaméteres vizsgálatnál bevett gyakorlat, hogy kiválasztva egy paramétert, annak értékét
változtatva (ezzel egyidejűleg a többi paramétert állandó értéken tartva) az ülepedésre
gyakorolt hatását vizsgálják. Azonban az összes tényezőre elvégezve a vizsgálatokat igen
nagyszámú mérésre lenne szükség. A probléma egyszerűsítése érdekében ezért az egyes
paraméterek hatásának vizsgálatát a következő lépések alapján hajtottuk végre:
1. egyes paraméterek érzékenységének és kereszthatásának vizsgálata kétfaktoros
kísérlettervezéssel,
2. a többfajta változat értékelése numerikus modellezéssel, melyet a következő
alfejezetben mutatok be.
Először a befolyásoló tényezők csoportosítása történt meg. Abból indultunk ki, hogy a
komplex iszapszerkezeti vizsgálatok kihagyhatóak (fonalasok, részecskék szfericitásának
elemzése), mivel vizsgálatokban az iszapminták megkülönböztetéséhez elegendő egy, az
ülepedést jól jellemző paraméternek, az iszapindexnek a figyelembe vétele. A mágneses tér a
mérések során időben állandó volt, a mágnes erőssége jól definiált, viszont a mágnes(ek)
helyzete változtatható.
A kísérletekben kétfajta mágneses folyadékot használtunk. Az egyik a cseh Nanoiron cég
által gyártott töltéssel nem rendelkező vasrészecske, a másik a BME Vízi Közmű és
Környezetmérnöki Tsz. laboratóriumában gyártott magnetit részecske.
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Zérus töltésű Fe részecske
A NANOFER 25S (Müller, 2010) diszperzió7 20 %-os szárazanyag tartalommal rendelkezik.
Ennek a szárazanyag tartalomnak a 85 %-a tekinthető töltés nélküli vas részecskének. A
maradék 15 % magnetit, vas-oxid és szén. A diszperzió ezen túl még tartalmaz stabilizátort,
mely szerves anyagból áll és megvédi a vas részecskéket a túl korai oxidációtól. Az átlagos
szemcseméret 50 nm-nél kisebb (d50< 50 nm), ezért a részecskék a térfogatukhoz képest
relatíve nagy felülettel rendelkeznek, ami túlzott reaktivitást eredményez. Ez a tulajdonság
rontja a felhasználhatóságot, mivel a diszperzió túl korán stabilizálódik és elveszti mágneses
tulajdonságát.
Magnetit részecske
A magnetit (Fe3O4) szuszpenzió előállítása közismert, és nem igényel bonyolult műveleteket
(Illés, 2005). A képződő részecskék a Fe(0)-hoz képest stabilak, kevésbé oxidatív hajlamúak.
Először a kristályos FeCl2-ból és FeCl3-ból tömény oldatotokat készítettünk, majd
fokozatosan elegyítettük ezeket 70 °C-os, NaOH-al lúgosított közegben, melyhez a
vegyszerekből 1:1 mólarányban 30 ml 0,1 M-os mintát használtunk fel. A reakció során
keletkezett szuszpenziót 500 ml-re hígítottuk desztillált vízzel. A kapott magnetit szemcséket
megvizsgálva azt kaptuk, hogy az átmérő d50< 500 nm van, tehát egy nagyságrenddel
nagyobb ugyan, mint a töltés nélküli vas részecskék esetében, de még mindig a nano méteres
tartományba tartozik.
A mérésekhez az Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telepről hoztuk az iszap mintákat. A
mintavétel után rögtön felhasználtam az iszapot, hogy az esetleges berothadási folyamatokat
megelőzzük. Először referenciaként a homogenizált mintából 500 ml-t használva felvettük az
ülepedési görbét; az első 10 percben 1-2 perc időközönként, majd később 5 perces időközzel.
A 30. perc elérésekor kialakuló iszapszintet az iszapindex meghatározásához használtuk. Az
iszapszintet milliliter élességgel olvastuk le.
Az iszap magnetizálása kétféleképpen zajlott. Az első méréssorozatban a Fe(0)-t a
másodikban a magnetit diszperziót használtuk. A diszperzióból adott mennyiséget (0,01 – 2
V/V % eléréséig) adagoltunk az iszaphoz folyamatos keverés mellett. Az ülepítő hengerbe
kimért 500 ml iszap alá neodímium mágnest helyeztünk, mely a többi forgalomban levő és
7

Itt a diszperzió jelentése: folyadékban diszpergált anyagot jelent, nem pedig a térbeli egyenlőtlenségek miatt,
dimenzionális egyszerűsítések után kialakuló konvektív transzportot.
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azonos méretű mágneshez képest lényegesen erősebbnek bizonyult. A kísérletekben
alkalmazott 6 cm átmérőjű és 1,5 cm magas korong alakú mágnes koercitivitása Hc= 870
kA/m és remanenciája Br=1,2 T volt. Ennek ellenére a mágneses tér hatótávolsága csekély
mértékűnek bizonyult, hatása a korong középpontjától számítva csupán 10 cm-ig volt
érzékelhető.
A szárazanyag-tartalom méréséhez 105 °C-os szárítószekrénybe helyeztük az ismert
mennyiségű mintát, ahol 24 órán keresztül, tömegállandóságig szárítottuk, majd a szekrényből
kivéve exikátorban hűtöttük. Ezután analitikai mérlegen lemértük a minta tömegét. A 40 ml
beszárítandó mintát a homogenizált iszapból ülepítés előtt, majd az ülepedést követően a felül
maradó „tiszta‖ részből vettük. Ez utóbbiból és az iszap-víz határhelyzetéből számítottuk
egyenes arányossággal az ülepített iszap szárazanyagtartalmát mágneses térrel és anélkül.
A következő méréseket végeztük el mindkét mágneses folyadék alkalmazásával:
A, 500 ml homogenizált mintából felvettük az ülepedési görbét és mértük a
szárazanyagtartalmat az ülepedés előtt és azt követően. A továbbiakban ezeket az
eredményeket referenciaként használtuk fel.

B,

A homogenizált minta alá mágnest helyeztünk és az ülepedést, illetve a

szárazanyagtartalmat vizsgáltuk. Erre azért volt szükség, hogy megállapítsuk az iszaphoz
kötött és ott a mágneses folyadék hozzákeverése nélkül is jelenlevő magnetizálható
részecskék mennyiségét.
C, Homogenizált mintához nano vasat adagoltunk ismert mennyiségben (0,1 V/V% Fe(0)
diszperziónál és 1 V/V% magnetit diszperziónál), de nem hoztunk létre mágneses teret. Ezzel
a méréssel vizsgáltuk az iszap-vas kapcsolat okozta sűrűségnövekmény hatását.
D, Az iszaphoz különböző koncentrációkban adagoltunk nano vasat (0,01 – 2 V/V%)
mágneses tér jelenlétében. Itt azt vizsgáltuk, hogy a vaskoncentráció növekedése hogyan
befolyásolja a leválasztási hatékonyságot.
A homogenizált iszapból vett mintát először mikroszkóppal elemeztük. A 7.2 ábra mutatja az
iszap szerkezetét nano vas adagolással és anélkül. Látszik, hogy a nano méretű szemcsék
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(fekete pontok) milyen mértékben tudnak beépülni az iszapmátrixba. A hatásosabb
megjelenítés érdekében itt 1 V/V %-os Fe(0) diszperziót használtunk.

7.2 ábra: Iszap szemcsék vas nélkül (balra) és nano vassal, mely az iszapmátrixba
teljesen beépül 1 V/V% Fe(0) (jobbra)
Az ülepítési kísérleteket Fe(0) és magnetit diszperzióval végeztük el. Az ülepedési diagramot
- amely azt mutatja, hogy az idő függvényében hogyan változik az iszapszint - minden
mérésnél meghatároztuk. A hagyományos ülepedési görbe négy szakaszra osztható. A
szakaszhatárok természetesen az adott iszaptól nagymértékben függnek, de mind a négy,
következőkben ismertetett folyamat leolvasható a görbékből:
1. Kezdeti szakasz: az ülepedés első perceiben az ülepedési folyamat lassan indul be, a
részecskék nyugalmi állapotukból gyorsulnak fel a végső ülepedési sebességükre
2. Egyenletes ülepedés szakasza: az ülepedési sebesség állandó, mivel a részecskék
erőegyensúlyban vannak, ez a lineáris ülepedés szakasza – melyet, amennyiben a sebesség
nem túl nagy (vagyis lamináris az ülepedés) - akkor a Stokes-törvény ír le
3. Gátolt ülepedés szakasza: az ülepedés sebessége rohamosan csökken, mivel az ülepedő
anyag koncentrációja megnő és akadályozzák egymás útját
4. Kompressziós zóna: az iszap tömörödése, térbeli „helyezkedése‖ és ebből kifolyólag az
iszaprészecskék közötti, nem kötött víz kiszorítása. Lassú folyamat, külső erő segítségével
befolyásolható
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A 7.3 ábra mutatja az ülepedést mágneses térrel és anélkül különböző Fe(0) diszperzió
koncentrációk alkalmazása mellett. Látható, hogy mágneses tér nélkül az előbb felsorolt
ülepedési szakaszok megtalálhatóak (kék rombusz), viszont mágneses tér jelenlétében
módosulnak: nagy mágneses tér jelenlétében a kezdeti gyorsulási szakasz jelentősen lerövidül.
A második, lineáris szakasz helyébe, a mágneses mező jellegéből adódó, gyorsuló szakasz
kerül, majd a gátolt ülepedés zónájában a sebesség jelentősen csökken.
A kísérleteket 3-3 alkalommal végeztük el Fe(0)-val és magnetittel, és a módszertanban
ismertetett módon elemeztük. A Fe(0)-val végzett mérések eredményét a 7.1 táblázat
tartalmazza, ahol az ülepedési sebességet a szabad ülepedési tartomány alapján határoztuk
meg. Az SVI az iszapindexet jelöli (Mohlmann, 1934).
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Ülepedési diagram Fe(0)
500
450

mágneses tér nélkül

400

17,3 mgFe /1 l iszap
86.,5 mgFe /1 l iszap

iszapszint [ml]
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173 mgFe /1 l iszap
300
250
200
150
100
50
0
0

5

10

15

20

25

30

35

ülepedési/sűrűsödési idő [min]

7.3 ábra: Ülepedés mágneses térrel és anélkül különböző Fe(0) diszperzió koncentrációk
alkalmazása mellett

I.
SVI= 82
ml/g

II.
SVI=90
ml/g

III.
SVI=102
ml/g

Mágneses
mező
Nem
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem

Hozzáadott
Fe(0) mg / 1
liter iszap
0
0
17,25
86,5
172,5
345
172,5
0
0
17,25
86,5
172,5
345
172,5
0
0
17,25
86,5
172,5
345
172,5

Kezdeti iszap
szárazanyagt.
[g/l]
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6

Ülepített iszap
szárazanyagt.
[g/l]
7,8
7,7
14,6
17,4
20,5
21,8
7,8
8,9
8,7
14,6
19,9
22,7
23,2
9,1
12,0
12,1
22,3
25,4
31,3
35,4
12,3

Ülepedési
sebesség
[mm/s]
0,31
0,32
0,37
0,40
0,42
0,43
0,31
0,28
0,28
0,37
0,45
0,47
0,48
0,28
0,23
0,24
0,29
0,33
0,35
0,36
0,23

7.1 táblázat: Fe(0) diszperzióval végzett ülepedési kísérletek összefoglaló táblázata
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A magnetittel végzett mérések során az első méréssorozatot arra használtuk, hogy
megvizsgáljuk a mágneses szeparáció ezzel a diszperzióval is működik-e. A második
sorozatnál pedig a ténylegesen adagolandó (optimális) koncentrációkat állapítottuk meg. A
107 ml/g-os iszapindexhez tartozó ülepedési diagramot a 7.4 ábra mutatja be. A jelenség a
Fe(0)-nál megfigyeltekhez hasonló, vagyis a szabad ülepedési zóna nem lineáris. Egy adott
vas mennyiség felett nincs hatása a további vasadagolásnak, lényegi változás az iszapszintben
nem tapasztalható.

Ülepedési diagram magnetit
500
vakminta

iszapszint [ml]

450

8.4 mgFe/liter iszap

400

16.8 mgFe/liter iszap

350

33.6 mgFe/liter iszap
67.2 mgFe/liter iszap

300
250
200
150
100
50
0
0

5
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20

25

30

idő [perc]

7.4 ábra: Ülepedési diagram magnetit tartalmazó diszperzió hozzákeverésével
Amint már az ülepedési kísérletekből is kiderült, a nano vas arányának növelése nem feltétlen
jelenti az ülepedési hatékonyság feltétlen javulását. Ennek oka, hogy a magnetizáció
növelésével az ülepedési sebesség növekedni kezd, ami gyorsabb sűrűsödést és nagyobb
ellenállási erőt jelent. Az optimális nano vas koncentráció meghatározásához különböző
koncentrációkban kevertük a mágnesezhető folyadékot a mintához és vizsgáltuk az elérhető
szárazanyagtartalmat. A 7.5 ábrán az adagolt vas függvényében ábrázoltuk a mágneses és
gravitációs sűrítés arányát a különböző iszapindexű mintáknál. Az ábrából látszik, hogy az
ülepedési hatékonyság nem függ az iszapindextől, a mágneses folyadék minőségétől
(magnetit vagy Fe(0) diszperzió), csupán a vas mennyiségétől.
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Iszapsűrítés az adagolt vas függvényében
3

mágneses/gravitációs sűrítés
szárazanyag arány [-]

2,8
2,6
2,4
2,2

SVI=82 ml/g, Fe(0)

2

SVI=90 ml/g, Fe(0)

1,8

SVI=102 ml/g Fe(0)
SVI=85 ml/g, magnetit

1,6

SVI=88 ml/g, magnetit

1,4

SVI=107 ml/g, magnetit

1,2
1
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Fe [mg/1l iszap]

7.5 ábra: Elért iszapsűrítés az adagolt nanovas függvényében különböző iszapok
esetén
A több tényező együttes hatásának vizsgálatára kétfaktoros analízist végzünk, melynek
lényege, hogy a kiválasztott paraméterek értékeit (jelen esetben SVI, nano vas koncentráció és
mágneses tér) együttesen változtatjuk egy adott határon belül, és így csökken az elvégzendő
mérések száma. Az egyes paraméterek minimum és maximum értékére végezzük el a
kísérleteket és becsüljük az egyes tényezők leválasztásra gyakorolt hatását. A továbbiakban
már csupán az érzékeny (jelentős befolyásoló hatással rendelkező) paramétereket vizsgáljuk
részletesen.
A kísérlettervezéshez használt iszapok iszapindexének két szélső értéke: 82 ml/g és 107 ml/g
volt, az adagolt nano vas mennyisége 15-107 ml/g. A mágneses tér minimuma egyértelműen
az a helyzet, mikor nem alkalmazunk mágnest, maximuma pedig a kísérleteinkhez használt
neodímium 45-ös számú mágnes volt.
3 paraméter esetében 8 mérést kellett végezni, majd az adott paramétercsoporthoz tartozó
értékeket előjelesen összegezni (Zd). Ekkor az előjelek figyelembe vételével negatív szám is
előfordulhat. Majd elosztottam ezen értékek négyzetét a mérések számával (Sd) (Szűcs,
2006). Az eredményeket a 7.2 táblázat tartalmazza.
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1.SVI
2. mg Fe/1 l iszap
3. mágnes
Mérés
3
2
3-2
1
1-3
1-2
1-2-3

Kétfaktoros kísérlettervezés
82 ml/g
107 ml/g
15
100
15
100
van nincs van nincs van nincs
van
nincs
1.8
1
2.3
1
1.3
1
2.4
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
1
-1
1
-1
-1
1
-1
1
1
1
-1
-1
-1
-1
1
1
-1
1
1
-1
1
-1
-1
1

Zd
-3.80
1.60
-1.60
-0.40
0.40
0.60
-0.60

Sd
1,81
0,32
0,32
0,02
0,02
0,05
0,05

7.2 táblázat: Kétfaktoros kísérlettervezés, 1: iszapindex, SVI [ml/g] 2: nano vas
koncentráció, 3: a neodímium (N45) mágnes jelenléte. A mérés feliratnál szereplő
értékek a mágneses és gravitációs ülepítéssel elért szárazanyagok hányadosa.
A paraméterek egymásra hatása csak a mágneses tér és a mágneses folyadék esetében volt
számottevő. Ez nem meglepő, hiszen a mágneses tér magnetizálja az iszapot a nano méretű
részecskéket tartalmazó diszperzió által. Ebből kifolyólag érdemes ezt a két paramétert együtt
vizsgálni. A 7.6 ábrán látható az ülepítés hatékonysága a mágnes és nano részecskék
függvényében. Amennyiben nem alkalmazunk mágnest és nem adagolunk nano részecskét,
akkor sem zérus az ülepedés (gravitációs hatása). Megfigyelhető továbbá, hogy önmagában a
vas diszperzió adagolása nem kifizetődő gyenge mágnesek alkalmazásával.

mágneses/gravitációs ülepítés sz.a
mágnes/grav itációs
sz.a
< 1,2
1,2
– 1,6
1,6
– 2,0
2,0
– 2,4
2,4
– 2,8
2,8
– 3,2
> 3,2

140

mg Fe/ 1 l iszap

120
100

Hold Values
SVI [ml/g] 94,5

80
60
40
20
0,0

0,2

0,4

0,6
0,8
1,0
mágnes [T]

1,2

1,4

7.6 ábra: Mágnes és a mágneses tulajdonságú vas hatása az ülepítés
szárazanyagtartalmára (sz.a), a gravitációs ülepedéshez viszonyítva
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A fenti eredmények alapján megállapítottam, hogy mágneses szeparáció hatékony
módszernek bizonyult iszapok ülepítésére, sűrítésére. A folyamat lényege az, hogy az
iszaphoz mágneses tulajdonsággal rendelkező anyagot (esetünkben zérus töltésű nano vasat
vagy magnetitet) keverünk, majd a vegyszerben levő részecskék kis mérete és az iszap
szerkezeti tulajdonságai miatt ez az iszaphoz tapad. Így a vas és iszap mozgását tekintve egy
egységnek tekinthető és állandó mágneses tér jelenlétében magnetizálódik, illetve térbeli
helyzete manipulálhatóvá válik. Laborkísérletekkel megállapítottam, hogy a mágneses
szeparáció hatékonyabb fázisszétválasztási módszer, mint a gravitációs ülepítés. Mágneses tér
jelenlétében 5-10 perc alatt elérhető az iszapszint, melyhez 30 perc kell a mágneses tér nélküli
esetben. Ennek következménye, hogy a műtárgytérfogatok jelentősen csökkenthetőek, mivel
ugyanolyan iszaphozam mellett rövidebb tartózkodási idő biztosítása is elegendő. Továbbá az
elérhető szárazanyag tartalom közel kétszerese a hagyományos, mágneseket nem alkalmazó
sűrítési folyamatoknak.
Megállapítottam, hogy az iszapok mágneses szeparációját befolyásoló tényezőket három
csoportba foglalhatjuk. Az egyik az iszap ülepedési tulajdonságát kifejező iszapindex, a
második az alkalmazott mágnesezhető nano vas mennyisége, a harmadik a mágneses tér
jellege. Kétfaktoros kísérlettervezési módszert alkalmazva a mágneses tér hatása bizonyult a
legérzékenyebb paraméternek a leválasztásra nézve, de a nano vas – mágnes kölcsönhatás
sem elhanyagolható. Ebből az a következtetés vonható le, hogy a hatékonyság vizsgálatot
mindig e két paraméter együttes figyelembe vételével lehet elvégezni, és mellettük az iszap
tulajdonsága elhanyagolható.
A 7.6 ábra alapján kiválasztható a célnak megfelelő mágneses tér és nano vas koncentráció. A
cél különböző lehet: például talajfelszín alá való injektálás során 6-7 %-os szárazanyag
tartalom a kívánatos, szeméttelepi elhelyezés során viszont minimálisan 30 %-ot el kell érni.
Nem vizsgáltam, hogy az ily módon kezelt iszap milyen hatást gyakorol a következő
technológiai egységek (pl. iszaprothasztó) hatásfokára, de abból kiindulva, hogy a vas-alapú
polimerek adagolása sem gátolja a biológiai aktivitást, feltételezhető, hogy a nano vas
adagolása sem akadályozza a biológiai folyamatok végbemenetelét.
A mágneses nano méretű részecskék mennyiségének növelésével a leválasztási hatékonyság
egy bizonyos szintig növelhető. Az optimális vegyszermennyiség megállapítása során azt az
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értéket kell meghatározni, ahol a további vegyszermennyiség költsége már nagyobb, mint az
ezáltal nyert szárazanyag tartalom növekedés haszna.

7.2 Numerikus szimuláció: módszertan és eredmények
A numerikus szimulációk célja, hogy a szennyvíztelepi iszapok mágneses térben való
leválasztását vizsgáljam, a technológiai alapparamétereket meghatározzam, a tervezéshez
szükséges ténylegesen elvégzendő mérések számát csökkentsem és egy jövőbeli alkalmazás
kidolgozásához az elméleti alapot megteremtsem. Ehhez egy saját módszert fejlesztettem.
A mágneses tér és a CFD modell összekapcsolása a külső a mágneses tulajdonságú
részecskékre

ható

erő

által

lehetséges,

melyhez

ismerni

kell

a

részecskék

felmágnesezhetőségét és a permanens mágneses teret. A 7.7 ábra mutatja a magnetit
részecskék, a magnetit diszperzió és magnetizált iszappelyhek viszonyát. Az iszaphoz kevert
mágneses tulajdonságú folyadék (más néven ferrofluid) Xff tömegarányban van jelen az
ülepítésnél, ψv a mágneses folyadékban a mágneses részecskék térfogatarányát mutatja.

7.7 Magnetit – magnetit diszperzió és iszappelyhek viszonya, Xff a mágneses folyadék
tömegaránya az iszaphoz képest [-], ψv a mágneses folyadékban a mágneses részecskék
térfogataránya [-]
A numerikus modellt a magnetit diszperzióval végrehajtott mérésekre fejlesztettem ki, ahol az
500 ml-es diszperzió 168 mg magnetizálható részecskét tartalmazott. A felmágnesezési
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tulajdonságot (mely az adagolt vas részecskék állandó mágnes által nyert mágneses
tulajdonságát mutatja) a Langevin függvénnyel határoztam meg (Rosenweig, 1997) az alábbi
módon:

M
1
 L    coth    , ahol
 vMd


(7.1)

M: mágneses folyadék magnetizációja [A/m],
Md: a részecske mágneses dipólus momentuma (m) / a mágneses részecske [A/m],
Ms: maximálisan elérhető, ún. szaturációs magnetizáció [A/m],
L: Langevin függvény,
α: Langevin függvény paraméter = μ0·m·H/k·T [H/m],
H: mágneses térerősség [A/m],
μ0: vákuum permeabilitás [H/m],
k: Boltzmann állandó [J/K],
T: hőmérséklet [K],
Ha megnézzük a Langevin függvény viselkedését kis alfa értékekre (ezt megtehetjük, mivel a
mágneses folyadék „hígnak‖ számít, mert benne a részecskék többsége nem magnetizálható):

lim L( ) 
 1

M
  0 M d Hd 3

M s 18
kT

(7.2)

akkor látható, hogy lineáris összefüggés van a magnetizációs (M) és mágneses tér (H) között.
Az M-H magnetizációs görbéből a szuszceptibilitás számítható:

e 





0

18 k  T

 v  M d2  d 3 , ahol

(7.3)

χe: külső mágneses tér okozta szuszceptibilitás [-],
d: mágnesezhető részecske maximális átmérője [m].
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A 7.3 képlettel számított szuszceptibilitás értékét módosítja az ún. belső magnetizáció, amely
abból adódik, hogy a mágnesezhető részecskék kisméretű mágnesként kezdenek el viselkedni,
így módosíthatják a teret. Az alábbi módon számítható módosított szuszceptibilitás:



e
, ahol
1  e  D

(7.4)

χ: mágneses folyadék szuszceptibilitása [-],
D: demagnetizációs tényező, melynek értéke 0,211 [-] az irodalom szerint (Rosenweig, 1997).
Amint azt a 7.3 egyenlet is mutatja, a mágneses részecskék átmérőjének ismerete
elengedhetetlen a szuszceptibilitás számításához. A szemcseméret-eloszlást a magnetit
diszperzióból vett minta mikroszkópos elemzésével határoztam meg rögtön a diszperzió
elkészítése után annak érdekében, hogy a részecskék aggregálódása még ne legyen
számottevő. Három alkalommal végzetem mikroszkópos vizsgálatot, mely alapján a
maximális szemcseátmérő 4-5,3 μm közé esett, ebből a szuszceptibilitás értéke 0,68-1,96-ig
terjedt. (A d50 érték mindhárom esetben 500 nm körüli volt.)
A 7.8 ábrán a látható a magnetosztatika-áramlástani kapcsolt modell, mely a 4. fejezetben leírt
modell elemekből (téglalapok) és mérések általi modell kalibrációkból (körök) áll. Kiindulás
a modell geometriája és ennek diszkrét elemekre osztása. A magnetosztatikai szimulációhoz
háromfelé osztottam a modellezendő területet az eltérő anyagi tulajdonságokkal összhangban
(mágnes, ülepítő henger és külső rész; 7.8 ábra). A numerikus felbontás (háló) adatait a 7.3
táblázat mutatja. A mágneses tér részletes számítását a 2. sz. függelék tartalmazza.
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7.8 Magnetosztatika- áramlástani kapcsolt modell. Jelölések: d: mágnesezhető részecske
átmérője, χ: mágneses szuszceptibilitás, Br: mágnes remanenciája, μr: relatív
permeabilitás, L: Langevin függvény, M: magnetizáció, A: mágneses potenciál, Xff:
magnetit diszperzió aránya az iszaphoz viszonyítva, Fm: mágneses erő, v: sebesség, g:
gravitációs állandó, ds: az iszapszemcse átmérője, ρs iszapsűrűség
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Modellterület

Anyag

A háló elemek
száma (tetra
elemek)

1.Mágnes

Neodímium

810

0,005

2.Ülepítő
henger

Mágneses
diszperzió

1837

0,005

3.Külső
térrész

Levegő

7577

0,02

Elemek mérete
[m]

7.3 táblázat: 2D modell elemei, háló tulajdonsága
Az áramlástani szimulációhoz csak az ülepítő hengert vettem figyelembe. Egyirányú
kapcsolatot biztosítottam a magnetosztatika és áramlástani egység között, vagyis a mágneses
térre hatott a fluidum mozgása, viszont a fluidum mozgása nem hatott vissza a mágneses
térre. A részecskékre ható erőt az iszaphoz kevert mágneses diszperzió térfogatarányának
figyelembe vételével határoztam meg az alábbi módon:

  Az  2 Az Az  2 Az 
Fx 


 X
0 r2  x x 2 y xy  ff

(7.5)

  Az  2 Az Az  2 Az 
Fy 


  X , ahol
0 r2  x xy y y 2  ff

(7.6)

Az: a mágneses vektor potenciál z irányú komponense [kgm/sA],
Fx és Fy: egység térfogatra ható erő komponensek [N/m3].
Az áramlástani modellelem az iszapfázis nélküli fluidumban létrejövő sebességteret számolja,
melyhez szükség van a sűrűség korrigálásra (a kis koncentrációk miatt a mágneses diszperzió
viszkozitása a víz viszkozitásával egyezik meg).

1





1  X ff

w



X ff

 ff

, ahol

(7.7)
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ρ: iszapvíz és mágneses diszperzió keverék sűrűsége [kg/m3],
ρw: víz sűrűsége [kg/m3],
ρff: mágneses diszperzió sűrűsége [kg/m3].
Az áramlástani szimuláció után az iszaprészecskére felírt erőegyensúly alapján (gravitációs-,
felhajtó-, mágneses- és közegellenállási erő) a pelyhek mozgása becsülhető. Az
iszaprészecske egyenérték átmérőjéhez az irodalom (Hribersek és mtsai, 2011) alapján becsült
értékét vettem fel, mely 0,15-1,77 mm közé esett. Egy iszapminta esetén végeztem
mikroszkópos vizsgálatot, melynek eredménye 0,23 mm-s átlagos szemcseátmérő volt.
Hribersek és mtsai (2011) szerint az átlagos fölösiszap sűrűsége 1070 kg/m3, melyben a
szilárd részecskék 2 μm átmérővel jellemezhetők és sűrűségük az 1400-1600 kg/m3-es
tartományba esik. A mérések alapján a szabad ülepedés szakaszában mágneses tér nélkül az
ülepedés sebessége 0,057 – 0,073 mm/s volt, mágneses térrel 0,17- 0,24 mm/s. Az ebből
számított ülepedési Reynolds-szám maximális értéke 0,4 körüli, ezért lamináris ülepedéssel
lehet számolni.
Fontos megjegyeznem, hogy mivel a modell nem veszi figyelembe a gátolt ülepedés
folyamatát, az iszap nem-Newtoni folyadék jellegét és az iszapszemcsék alakját, ezért nem
alkalmas a mágneses ülepedés és sűrítés teljes folyamatának leírására, a modell nem adja
vissza a fázisszétválasztás utáni iszap szárazanyagtartalmát. Ennek ellenére a modell
használható különböző bemeneti paraméterekkel (mágneses tér, vas koncentráció) végzett
kísérletek összehasonlítására költséges laboratóriumi kísérletek végrehajtása nélkül.
A folyamat modellezéséhez 2D-s közelítést használtam. A magnetosztatikai egységet a
PARDISO numerikus megoldóval számítottam időben állandósult körülmények között
(Schenk és Gartner, 2004). Az áramlástani résznél az anyag- és impulzusmegmaradás
egyenleteinek

megoldásához

összenyomhatatlan

főközeget,

szegregált

megoldót

és

másodrendű „Upwind‖ sémát (Barth és Jespersen, 1989) a nyomás-sebesség kapcsolathoz a
SIMPLE módszert (Vandoormaal és Raithby, 1984) alkalmaztam.
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7.9 ábra: Mágneses ülepedés sebességtere. Kontúrvonalak mágneses potenciál, felület
sebességtér [m/s]
A 7.9 ábrán a mágneses tér potenciálja, mint kontúrvonalak jelennek meg, melyek a mágnes
közelében sűrűbben helyezkednek el utalva a térben levő éles gradiensekre. A mágnestől távol
a tér potenciál változása kicsi, ezért ott az iszap részecskékre ható erő sem lesz számottevő.
Ez összhangban van a mérési eredményekkel, miszerint a mágnestől kb. 10 cm-es távolságban
az iszapszint lassan csökkent. Tehát a mágneses tér másképpen hat az eltérő pontokban
elhelyezkedő iszaprészecskékre, amely az ülepedésben is egyenlőtlenségeket okoz. A 7.9
ábrán a színskála a magnetit diszperzióban ébredő sebességeket mutatja, az iszapfázis
figyelembe vétele nélkül. Látható, hogy a mágnes közelében a sebesség nagysága 0,1-0,2
mm/s körül van, mely a mérési eredményekkel összhangban van (0,17- 0,24 mm/s). Piros
színnel a nyugalomban, vagy csak nagyon lassú mozgással rendelkező területek láthatóak.
Az ülepedés-sűrűsödés folyamán az iszapszint egyre süllyed, vagyis a nano vas által elfoglalt
térrész (mivel az iszappal együtt mozog) is csökken. Ezért a nano vas koncentrálódik és a 7.57.6 egyenletekből kiszámolt mágneses erő növekszik. Az iszapszint időbeli változásához a
laboratóriumi méréseket használtam fel. A modell számára az ülepítő henger terét két részre
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osztottam; a sűrített iszapra és a felette lévő ―tiszta‖ vízre, ahol már mágneses erő nem hat a
vas részecskék hiányában.
Különböző számú részecskét indítottam és néztem mennyi idő szükséges, hogy a hengerben
10 cm-t ülepedjenek. A korábban már tárgyalt modell érvényességi megállapítások miatt
(szabad ülepedés feltételezés) az eredmények főleg a két változat (gravitációs és mágneses
ülepedés) közötti összehasonlítást teszi lehetővé. Az eredményeket a 7.4 –es táblázat
tartalmazza, mely alapján a mágneses ülepítés hozzávetőlegesen háromszor gyorsabb, mint a
csupán gravitációs térben való ülepedés. Ez az eredmény összhangban van a laborkísérletek
megfigyeléseivel. Különböző számú részecskék alkalmazásával megállapítható, hogy
elegendő 100 részecskét vizsgálni, mivel ilyenkor a hiba ezrelékes nagyságrendbe esik, amely
1-2 másodperces ülepedési idő eltérést okoz.

t [s]
gravitációs
mágneses

20 részecske
2283
774

100
részecske
2322
745

200
részecske
2319
747

500
részecske
2320
745

7.4 táblázat: Részecske ülepedési idők mágneses térrel és anélkül
Összefoglalva, a modelleredmények alapján megállapítható, hogy a mágneses térben történő
ülepítés és sűrítés jellege eltér a gravitációs fázisszétválasztás jellegétől. Az előbbit a
részecskékre ható erő nagy térbeli gradiense, a részecskepályák eltérülése jellemzi. Míg a
gravitációs erőtérben a részecskék kölcsönhatása, addig mágneses térben a mágneses
tulajdonságok a meghatározóak, melyet a laboratóriumi kísérletek alapján végzett
kísérlettervezés is megerősít (lásd 7.1 fejezet).
A mágneses iszapszemcsék ülepedését jellemző áramlási viszonyok vizsgálata céljából
magnetosztatikai – áramlástani kapcsolt modellt hoztam létre. A modell rendszer a mágneses
folyadékra gyakorolt külső, mágneses tér hatása miatt létrejövő sebességteret számolja.
Ezután az iszapszemcsékre felírt erőegyensúly alapján a mágneses ülepedés jellegét
vizsgáltam. A modellrendszer érvényessége a szabad ülepedési szakaszra terjed ki, ennek
ellenére különböző modellváltozatok összehasonlítását lehetővé teszi. A mérési és
szimulációs eredmények összhangban állnak egymással.
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8. Az eredmények tézisszerű összefoglalása
1. tézis
Numerikusan végzett átfolyási kísérletek eredményei alapján megállapítottam, hogy a
szennyvíztelepi műtárgyakban létrejövő holtterek kialakulását túlnyomóan a műtárgy
geometriája határozza meg: a hőmérséklet és vízhozam változása másodlagos. A holttérarány
meghatározására módszert dolgoztam ki, melyet az átlagos és a kilépő szelvényben felvett
átfolyási görbéből vezettem le. Igazoltam, hogy a vizsgálatokhoz a közeg idealizálható, azaz
szennyvíz helyett modell-folyadékként víz alkalmazható, melyet számos műtárgyra (jól
elkevert, kaszkád- és csőreaktor, előülepítő, eleveniszapos medence) méréssel és
számításokkal ellenőriztem.
2. tézis
Megállapítottam, hogy a flokkulátorok hatékonyságának értékeléséhez a Schmoluchovszkyegyenleten alapuló hatékony részecskeütközési valószínűségből levezetett Damköhler szám
és a numerikus átfolyási kísérletekből számított Peclet szám ismerete szükséges, mellyel a
különböző medence típusokra a pehelynövekedés és leválasztás becsülhető. A módszer
figyelembe veszi a tényleges tartózkodási időt és a hidraulikai gradiens értékét. Utóbbit
minden szimulációs pontra megadhatjuk, ezzel a lokális jelenségek hatását közvetlenül
számíthatjuk. A módszer segítségével fejlesztést hajtottam végre: a labirint keverő medence
első terelőfalához merőlegesen terelőlapokat helyeztem, mellyel különösebb energia
befektetés nélkül javítható a flokkulátor hatékonysága.
3. tézis
Szennyvíztelepi iszaphoz mágnesezhető vasat (Fe0 vagy magnetit) keverve és állandó
mágneses teret létrehozva, az iszap ülepedési, sűrűsödési tulajdonságai javulnak. Az
ülepedési sebesség és az elérhető szárazanyag-tartalom két-háromszorosára nő a
hagyományos megoldáshoz képest, oly módon, hogy 1 m3 iszap kezeléséhez meglehetősen
kevés, 50-150 g vasat tartalmazó Fe0-t vagy magnetitet kell adagolni. Az iszap ülepedése és
sűrűsödése nem függött a laboratóriumi mérések során alkalmazott mágneses folyadékok
(Fe(0) és magnetit) minőségétől, csak a mágnesezhető vas tartalmától.
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4. tézis
Magnetosztatikai – áramlástani kapcsolt modellt hoztam létre a mágneses iszapszemcsék
ülepedésének vizsgálatára. A rendszer a mágneses tér hatására létrejövő sebességteret, majd
az

iszapszemcsékre felírt erőegyensúly alapján, a részecskék

pályáját

számítja.

Megállapítottam, hogy az ülepedés hatékonysága elsősorban az iszap mágneses
tulajdonságától függ. A modellrendszer érvényessége a szabad ülepedési szakaszra terjed ki.
A mérési és szimulációs eredmények összhangban állnak egymással.
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FÜGGELÉK 1
Turbulens és többfázisú áramlások leírása
Az összenyomhatatlan és tranziens áramlást leíró alapegyenletek az anyagmegmaradás
(kontinuitás) egyenlete:

v  0

(F1.1)

és az impulzusmegmaradás egyenlete:







v
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  v v    pI    t  v   v    F ,
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(F1.2)

ahol
v: sebességvektor [m/s],
ρ: közeg sűrűsége [kg/m3],
p: nyomás [Pa],
I: egységtenzor,
η: dinamikai viszkozitás [Pas](index nélkül molekuláris, a t indexszel a turbulens viszkozitást
jelenti),
F: külső erőtér a fluidum térfogategységére vonatkoztatva [N/m3].
Turbulens áramlásban a leíró egyenletek megoldásához turbulencia modelleket alkalmazunk.
Az egyik legelterjedtebb közelítés a k-ε modell (Launder és mtsai, 1972), mely szintén
transzport egyenlet formájában írható fel az alábbi módon a turbulens kinetikus energiára:



k
  v k     t /  k  k   t G  
t

és a turbulens disszipációra:
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(F1.3)
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(F1.4)

k: turbulens kinetikus energia [m2/s2],
ε: turbulens disszipáció [m2/s3],
σ: Schmidt szám,
C: modell konstansok,
G: deformáció tenzor Frobenius normájának négyzete.
Ettől eltérő felírást az ún. realizable modell (Shih és mtsai, 1995), melynek részletei az
irodalomban fellelhető és a standard modellhez képest a következő módosításokat
tartalmazza:
-

új örvényviszkozitási modellt alkalmaz, ahol a Cμ nem konstans,

-

új disszipációs egyenletet alkalmaz.

A szennyvíztisztítási folyamatok során a szennyvízben lévő szárazanyag-tartalom olyan kicsi,
hogy főfázisként a víz, és másodlagos fázisként az iszap, szükség szerint levegő vehető
figyelembe. Számításaimban a keverék modellt (Manninen és mtsai, 1996) alkalmazom, mely
az anyagjellemzőket a következőképp átlagolja:

m  11   2 2

(F1.5)

m  11   22 , ahol

(F1.6)

α: térfogati fázisarány [-], az m index a keverékre utal.
A közelítés meghatározza a keverék átlagos sebességét (vm) és bevezeti az átlag relatív
sebesség fogalmát, mely az egyes fázisok sebességének és a keveréknek a különbségéből
adódik.
A másodlagos fázisra felírt anyagtranszport egyenlet:


 2 2      2 2 vm      2 2  v2  vm  
t
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(F1.7)

FÜGGELÉK 2
Mágneses tér meghatározása
Értekezésemben kizárólag sztatikus mágneses terekkel foglalkozom, ezért a Maxwell
egyenleteket a következő módon írom fel:

rot H  0

(F2.1)

div B  0

(F2.2)

B   0   r  H   0  M p , ahol

(F2.3)

H: a mágneses térerősség [A/m],
B: a mágneses indukció [T],
Mp: a permanens magnetizáció [A/m],

0 : a vákuum permeabilitása [H/m],
 r : relatív permeábilitás [H/m].
Az F 2.2-es egyenlet értelmében a mágneses indukciónak nincs forrása, vagyis egy
vektorpotenciálból (A) megkapható a tér (Simonyi és Zombory, 2000):

B  rot A

(F2.4)

Az állandó mágnesek által keltett tér meghatározható különböző anyagok esetében az alábbi
egyenletek segítségével.
1. Mágneses anyagban, ahol adott a mágneses remanencia (Br)



 1
  
  A  Br
 0 r

  0

(F2.5)



2. Nem mágnesezhető anyagban
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 0 r


(F2.6)

3. Mágnesezhető folyadékban (ferrofluidban)

 1

     A  M   0
 0


(F2.7)

A sztatikus mágneses tér a magnetizálható fluidra a mágneses erő által vehető számításba.
Vizsgálataim során eltekintettem az áramlástan magnetosztatikára gyakorolt hatásáról.

FÜGGELÉK 3
Hálófüggetlenségi vizsgálat
Diszkretizációs hiba kiküszöbölése – hálófüggetlenségi vizsgálat:
A diszkretizációs hiba becslése történhet Richardson-féle extrapolációval (Richardson, 1927),
mely megmutatja, hogy a háló finomításával a szimulációs eredmény adott értékhez tart e. A
háló konvergencia index (GCI) becsüli (Slater, 2008), hogy további hálósűrítéssel mennyit
változik a megoldás (azt nem tudjuk meg, hogy a valóságtól mennyire vagyunk távol, csak
azt, hogy az eredmény a háló finomításával tart egy adott értékhez). Ha ettől az elméleti
értéktől való eltérést eltérést elfogadjuk, akkor a kevésbé sűrű hálóval is számolhatunk azért,
hogy a számítási igényt csökkentsük (Slater, 2008 alapján).
A GCI-t az alábbi képlettel számoljuk:

f 2  f1
f
GCI  Fs  p 1 , ahol
r 1

(F3.1)

p a konvergencia rendje:
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 f f 
ln  3 2 
f f
p  2 1
ln r

(F3.2)

r: hálósűrítési arányszám,
f: vizsgálandó érték (eredmény) amire a vizsgálatot végezzük, az indexben jelölt számok a
különböző hálót jelentik,
Fs: hibatag.
A hibatag értéke attól függően változik, hogy hány hálóméretet veszünk figyelembe. Ha csak
kettőt, akkor Fs=3, ha hármat vagy többet, akkor Fs=1,25.
Az iterációs számítás konvergenciája:
Az iterálás konvergenciájának biztosításához az iterálási maradékoknak, tartaniuk kell egy
bizonyos értékhez ugyanúgy mint a stacioner áramkép sebesség és nyomásértékeinek is. Az
iterálási relaxációs faktorok - mely megmutatja, hogy a két számítási lépés között az iterációs
maradék mekkora részével korrigáljuk az aktuális megoldást – növelésével sem változhat a
számítási eredmény.
Mérési eredmények, közelítő megoldásokkal való összehasonlítása
Minden olyan esetben, mikor mérések vagy analitikus számítások elvégezhetőek, a
szimulációs eredményekkel össze kell hasonlítani azokat.
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