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Morvai-Garamszegi Hulladékhasznosító Mű®
Szennyvíziszap technológiába integrált termikus ártalmatlanítása zöldáram termeléssel, foszfát kinyeréssel
(Üzleti terv és marketing stratégia – 2014 február 9.)

1. Bevezető
A BIOMORV Kazánfejlesztő, Gyártó és Üzemeltető Kft. (székhely: 8975 Szentgyörgyvölgy, Kossuth L. u. 34.,
levelezési cím: 3214 Nagyréde, József Attila út 6.) az Eger, Kőlyuk úti telephelyén (a Heves Megyei Vízmű Zrt.
egri szennyvíztisztítójának területén) technológiába integrált kommunális szennyvíziszap ártalmatlanító és
hasznosító berendezést (égetőmű) létesítettünk. A berendezés beszabályozására, a bevitt tüzelőanyagok
(szennyvíziszap, faapríték, pellet) optimális arányának és az üzemviteli paraméterek meghatározására üzemi
kísérleteket végeztünk. A szennyvíziszap kísérleti ártalmatlanítására – 19,9 tonna/év mennyiségű szárított
szennyvíziszap kísérleti égetése – az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség (ÉMI-KTVF) 219-15/2013. számú határozatával adott engedélyt. Mivel az égetőműnek egy
pontforrása is van, légszennyező pontforrás létesítéséhez 1936-2/2013. számú határozatával az ÉMI-KTVF az
levegőtisztaság-védelmi engedélyt is kiadott. A mérési eredmények a jogszabályi előírások betartásáról
tanúskodnak.

Telephely: H-3300 Eger, Kőlyuk út 9841 hrsz.

Levelezési cím: 3214 Nagyréde, József Attila u. 6.
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2014. január 1.-én a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat terén
szervezeti változások voltak, az első fokú környezetvédelmi hatóság az Észak-magyarországi Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Felügyelőség (ÉMI-KTV) lett. A BIOMORV Kft. kérelmére megindult hulladékkezelési
engedélyezési eljárás új ügyiratszámot kapott, most a 38/2014. ügyiratszámon folyik. A végleges engedélyhez a
kísérleti égetés összefoglaló jelentésének beadása megtörtént.
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Az egri szennyvíziszap kezelő létesítmény.
A kép előterében lévő zöld színű siló a szárított szennyvíziszap tartály. Közvetlen mellette látható a serleges
(kanalas) rédler, ami az alapanyagot a beöntő garatból a tartályba emeli. A hátul az égetőmű üzem közbeni
füstgázkéménye (nem látszik a füst), alul az égéstermékek zárt konténerei láthatók
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2., Az égetőmű leírása
-

Egri szennyvíztisztító telep

2.1. Az égetőmű főbb alkotóelemei:
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Szárított szennyvíziszap tartály, pellet tartály, szalmatörek tartály (opcionális), apríték adagoló ekés keverő
(opcionális), előégető, utóégető, termo-olajos hőcserélő, füstgáz – víz hőcserélő, porleválasztó ciklon, füstgáz –
levegő hőcserélő, SCR/ORC áramfejlesztő (opcionális), ORC áramfejlesztő (opcionáls), Garantfilter
füstgáztisztító (opcionális) .
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2.2. Az egri szennyvíziszap égető CÉLJA, fontosabb elemeinek bemutatása, a hulladékkezelés módja
A szennyvíziszap égető létesítésének célja a Heves Megyei Vízmű Zrt. egri szennyvíztisztító telepén keletkező
szennyvíziszap hő- és villamos energiát termeléssel történő ártalmatlanítása (hasznosítása). Jelenleg az iszap
nagyobb részét a Fővárosi Csatornázási Művekhez szállítják további kezelésre (komposztálás, biogáz
előállítása), kisebb részben közvetlenül arra feljogosítással rendelkező mezőgazdasági termelőknél helyezik ki.
Az új szennyvíziszap égetőmű megépítése alapjában azt a célt szolgálja, hogy az szennyvíztisztítói iszap
technológiába integrált ártalmatlanításával helyben hasznosítsák az iszap anyagában rejlő energiát, és az
égéstermékből a mezőgazdaság számára fontos foszfátot a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 15. §
(4) bekezdésének megfelelő módon. Figyelemmel az Európai Bizottság Konzultációs célú közleményét a
fenntartható foszforhasználatról (COM/2013/ 517 final /2013.7.8./).
A kazán kifejlesztőinél (az eljárás szabadalommal védett) és mint piacorientált gazdasági társaságoknál nem
lebecsülendők a beruházás megvalósításával járó gazdasági előnyök sem. Az egri berendezést referencia
üzemként tekintve célunk további piacok megszerzése is. Ennél fogva az is természetes, hogy a lehető
legkorszerűbb, az elérhető legjobb technika (BAT: Best Available Techniques) elveinek megfelelő
megoldásokat alkalmaztuk. Ez garancia arra, hogy a környezetszennyezés kockázata a műszakilag elvárható
szintre minimalizálódik. A tulajdonosok számításai szerint a technológiába integrált szennyvíziszap égető
berendezés üzemeltetése – mely növeli a társaság fő tevékenységének piaci potenciálját – gazdaságilag is
megalapozott.
Az egész létesítmény alapjában környezetvédelmi cél érdekében valósul meg, egy hulladékká váló anyagáramot
ártalmatlanít (D10) és lényegében hasznosít (R1). Már a tervezéskor alapvető szempont volt a környezet
megóvása érdekében hozott megoldások – reteszfeltételek, füstgáztisztítás –, intézkedések kidolgozása. Ezek a
technológia részei.
2.2.1., Gazdasági célok
A telephelyi szennyvízkezelési iszap égetéses ártalmatlanítása megvalósításának célja, hogy a Heves Megyei
Vízmű Zrt.
 a keletkező szennyvíziszapjának szárításához a földgáz felhasználását a lehető legnagyobb mértékben
csökkentse, esetleg azt kiváltsa (ennek energetikai oldala az égetőmű belépésével adottá válik),
 megtakarítsa a szennyvíziszap Budapestre való szállításának költségeit,
 a berendezéssel elektromos energia is termelhető, amelyet helyben lehet hasznosítani, kiváltva a
hálózati betáplálás arányos részét.
 A BIOMORV Kft. számára gazdasági cél a befektetett fejlesztések pénzügyi megtérülése, valamint
olyan know-how technológia megvalósítása, amely piacképes termékké válhat és külföldi értékesítést is
lehetővé tesz,
 növeli a vállalkozás piaci értékét (goodwill)
2.2.2., Környezetvédelmi és biztonságtechnikai célok, megfontolások

Az engedély célja, hogy a BIOMORV Kazánfejlesztő, Gyártó és Üzemeltető Kft. a 3300 Eger, Kőlyuk út, hrsz.:
9841 telephelyén 19 08 05 EWC kódú települési szennyvíztisztításból származó iszapokra hulladékkezelési
engedélyt kapjon. Az égetőmű névleges teljesítménye 0,35 t/h. Ezzel a kapacitással évi 8000 üzemórát
feltételezve évi 2800 t iszap ártalmatlanítható (hasznosítható). Ezzel a kapacitással a Heves Megyei Vízmű Zrt.
egri szennyvíztisztítóján képződő évi mintegy 1600-1800 t szárított szennyvíziszap (95% szárazanyag tartalom)
mennyiség nagybiztonsággal ártalmatlanítható.
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A szennyvízkezelési iszapot helyben ártalmatlanítják, hasznos Így nem jelentkezik a közúti szállítás
környezeti hatása és annak veszélyeztetési (baleseti) kockázata is megszűnik.
Műszakilag célorientált létesítmény valósítható meg, melynek környezetvédelmi teljesítménye kedvező.
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2.2.3., A hulladékkezelési tevékenység ismertetése
A szennyvíztisztításkor keletkező szennyvíziszap ártalmatlanításának egyik leghatékonyabb módja az égetés. Az
égető berendezés automatikus vezérelésű zárt égető rendszer, amelybe az alap (iszap) és segédanyagok
(kiegészítő tüzelőanyag, légszennyezőt megkötő additív anyag; röviden additív) programozott adagolással
kerülnek. Füstgázkezelés, kéntelenítés és ciklonos porleválasztás van. A folyamatban keletkező hő kisebb részét
visszavezetik az elő- és utóégető kamrákba, nagyobb részét hasznosítják. A kommunális szennyvíziszap nagyobb
részét az előégető kemencébe adagolás előtt szárítják. A füstgázt hatékony füstgáztisztító rendszerrel
határérték alatti légszennyező koncentrációval bocsátják a levegőbe. Az égetés során felszabaduló hőenergiát
hasznosítják. Az égetés során keletkező hamut (salakot) és egyéb égetési maradékanyagot összegyűjtik, és arra
feljogosítással rendelkező szakcégnél a foszfát kinyerése után, a hulladék összetételnek megfelelő
hulladéklerakóban lerakással ártalmatlanítjuk.
Üzeminduláskor az előégetőt faaprítékkal és (fa)pellettel 800-850 °C-ra fűtik fel (ez retesz feltétel). A kívánt
(előírt) hőfok elérése után az automatikus vezérlés szárított és nedves szennyvíziszapot, valamint a beállításnak
megfelelő kiegészítő tüzelőanyagot adagol az előégető kamrába (2. és 3. ábra). Az innét az utóégetőbe jut a
füstgáz, ahol minimum 2,5-3,0 mp-ig tartózkodik. Ezen idő alatt 850-900 °C-on „tökéletes égés” valósuk meg.
Az utóégetőben a füstgáz portartalmának egy része kiülepedik. Ezek egy leeresztő nyíláson eltávolíthatók, amin
át zárt gyűjtőedénybe jutnak.
Az égéskor keletkezett hőt hőcserével vonják el. A forró füstgázt automatikusan vezérelt szelep (csappantyú)
irányítja a megfelelő hőcserélőre. A vezérlés programozható, a prioritások beállíthatók: az iszapszárítását és az
égéslevegő előmelegítését biztosítani kell, a többi hőenergiából pedig villamos áramot célszerű termelni.
Gazdaságilag ez az elosztás (prioritás) adja a legjobb hatásfokot.
Az utóégetőt elhagyó forró füstgázból a hőelvonására (a hő hasznosítására) az alábbi hőcserélők nyújtanak
lehetőséget.

Az áramfejlesztő egység hőcserélő. Ez lehet SRC/ORC, vagy az
újabb tervek szerint csak ORC (Organic rankine cycle) rendszer. A
Rankine-ciklus vagy Clausius–Rankine-ciklus olyan termodinamikai
körfolyamat – nevezik a Carnot körfolyamat gyakorlatban
megvalósítható változatának is –, mely a hőenergiát mechanikai
munkává alakítja. A körfolyamat külső hőforrást használ. Az üzemi
közeg általában víz, de alkalmazhatnak más folyadékot is, mely a
körfolyamat alatt gőz halmazállapotot is felvesz. A ORC rendszer
csupán abban különbözik a hagyományos (SRC: Steam rankine
cycle) Rankine-ciklustól, hogy a munkaközeg nem vízgőz (steam),
hanem nagy moláris tömegű szerves folyadék. Ez olyan
tulajdonságú, amely lehetővé teszi a kishőmérsékletű hőforrások,
mint a hulladékhő, geotermikus energia hasznosítását. Az ORC
rendszer teljesen zárt, a gyártók gyakorlatilag készre szerelt
állapotban szállítják le. A folyékony halmazállapotú munkaközeget
egy szivattyú az elpárologtatóba nyomja (ez egy hőcserélő), ahol
állandó nyomáson elgőzölög, a gőzt gőzturbinába vezetik, ami
hőenergiáját mechanikai munkává alakítja, miközben a gőz
nyomása és hőmérséklete, esetleg szárazgőz tartalma lecsökken.
A turbina villamos generátort hajt, mely elektromos áramot
termel. A turbinában expandált gőzt egy kondenzátorban
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Termo olajos hőcserélő. Ez az iszapszárításhoz szükséges hőt vonja ki. A termo olajjal a magas
hőmérsékletet a nagyobb távolságra (az égető melletti iszapszárítóig) juttatható el. Az olaj minimum 230300 °C közötti hőmérsékleten továbbítja a hőenergiát a vízmű szennyvíziszap szárítója részére.
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lecsapatják, majd a kondenzátumot a szivattyú visszatáplálja az elpárologtatóba és a folyamat
kezdődik elölről. Kihangsúlyozzuk az ORC rendszerű gép teljesen zárt.
Kényszerhűtő. Abban az esetben, ha valamiért nem üzemel az iszapszárítás és nincs villamos áram
terhelés, de az égető üzemel, akkor a képződő hőt hűtővízzel el kell vonni. A felmelegedett vizet léghűtéses
(ventilátoros; kalorifer) hűtővel hűtik vissza. Azért neveztük ezt a hűtőkört kényszer hűtőnek, mert nyilván
nem az a cél, hogy a füstgáz hőjét lényegében a környezeti levegőnek adják át. A kényszerhűtés biztonsági
célt is szolgál, üzemzavar, vagy más nem kívánatos esetekben a berendezések túlhevülése így elkerülhető.

A hőcserélők után a füstgáztisztás berendezései (porleválasztó ciklon, zsákos porszűrő) következnek. A ciklon
után is vonnak még ki hőt a füstgázból: hőcserélővel az égéslevegőt melegítik fel. Az füstgáz előmelegítővel
párhuzamosan ide egy további, kisebb kapacitású ORC áramfejlesztő is beépíthető. A füstgáz filter után a teljes
rendszert szívás alatt tartó, frekvenciaváltóval vezérelt elszívó ventillátor van, melynek nyomóága már a véggáz
kéményre csatlakozik.
2.3., A berendezés jellemző műszaki adatai







Összes bemenő max. hőteljesítmény
Összes bemenő min. hőteljesítmény
Névleges teljesítmény
Előégető kamra jellemző hőmérséklete
Utóégető kamra jellemző hőmérséklete
Utóégetői tartózkodási idő

2000 kW
1300 kW
0,35 t/h
850 °C
900-950 °C
2,5-3,1 s

A berendezés kialakítása rendkívül rugalmas üzemelést tesz lehetővé. Bebizonyosodott, hogy az égetőmű 50%os kapacitáskihasználással is megfelelően üzemel (légszennyezők koncentrációja jóval határérték alatti).
2.4., A jellemző tüzelőanyag meghatározása
Az égetőmű bemenete az előégető kamra. Itt adagolják be a tüzelőanyagot, ami esetünkben száraz és nedves
iszap, póttüzelőanyagként faapríték. Ezen kívül additív anyagot (lásd 3.1. pont) is adagolnak, aminek
mennyisége alacsony. A kísérleti üzem tapasztalatai, nem utolsó sorban elméleti számítások szerint az optimális
tüzelőanyag 350 kg/h beadott hulladék esetén (a névleges teljesítmény 100%-os kihasználása esetén):
 263 kg/h 95%-os szárazanyag tartalmú szárított iszap,
 340 kg/h 20%-os szárazanyag tartalmú nedves iszap (ami megfelel
68 kg/h 95%-os szárazanyag tartalmú szárított isznak)
 19 kg/h faapríték.
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 42-47% 95%-os szárazanyag tartalmú szárított iszap,
 50-55% 20%-os szárazanyag tartalmú nedves iszap, és
 3% faapríték.
Az Eger városában keletkező, továbbá a környező települések közül
Felsőtárkány, Ostoros, Novaj, Egerszólát, Egerszalók és Egerbakta
községekből beérkező szennyvizeket a város déli részén –az Eger-patak mellett- létesült eleveniszapos
technológiájú szennyvíztisztító telepen tisztítják. (lásd címlap) A telepen működik egy Sulzer cég által gyártott
(Escher-Wiss eljárás) szennyvíziszap szárító és granuláló berendezés.
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Ez az beadagolás tehát a névleges teljesítmény 100%-os
kihasználásának felel meg: 263+68+19=350 kg 1 óra alatt. Az optimális
tüzelőanyag arányt itt a ténylegesen bevitt tömegre
(263+340+19=622 kg 1 óra alatt) vonatkoztatva adjuk meg, mert
szerintünk ez a szemléletesebb. Az optimális tüzelőanyag arány:
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2.5. Az üzemeltetés ismertetése
A rendszer felfűtése az automatikus vezérléssel ellátott pellet-égők (1 db az előégetőben, 3 db az utóégetőben;
2-3. ábra) bekapcsolásával indul. Az égéstérbe a pellet-tartályból a pellet vezérelt adagolással jut. Az
előégetőben az elvárt füstgáz hőmérséklet 800-850 °C. Amint az érzékelők a vezérlésnek jelzik, hogy a kívánt
hőmérsékletet az előéghető kemence elérte, a pellet-égő leáll és megindul a tüzelőanyagok (szárított
szennyvíziszap, nedves szennyvíziszap és apríték, 3.3. pont) beadagolása a duplafedelű garaton át. Az égést
elősegíti/táplálja a füstgáz-levegő hőcserélőből visszavezetett 200 °C-ra felmelegített levegő. Folyamatos
üzemelés során a pellet-égő csak akkor üzemel, ha az égéstérben a hőfok az előírt hőmérséklet alá csökken. A
rendszer nagyteljesítményű füstgázventilátorral működik, mely áthúzza a keletkező füstgázt az egész
rendszeren (a rendszer a füstgázkéményig szívott). A szívás alatt lévő rendszer csökkenti annak esélyét, hogy
tömítési hibáknál a füstgáz kiszivárogjon, vagy a láng a garatnál kicsapjon.
Az előégető kemence speciális hőálló és tűzálló falazattal rendelkezik, hőszigetelt és fémlemezzel burkolt. A
tüzelőanyagok beadagolása a duplafedeles garaton keresztül történik. Az égetőbe speciális öntvényből készült,
több elemből álló, mozgólépcsőszerű, vándorrostély van beépítve. A rostély feladata az elégetendő anyag
keresztülszállítása a kemencén (3. ábra). Feladata még az égéslevegő égetési követelményeknek megfelelő,
kedvező elosztása a kemencében. A primer levegő-ventilátor az égést tápláló levegőt a rostélyon lévő
kisméretű nyílásokon keresztül, az iszap alá vezeti be (kvázi fluidágy). Az elégett tüzelőanyag nagyjából 60
percet tölt el a rostélyon. A kemencét salakkihordóval látták el. A salakkihordó szerepe a rostélyon felgyülemlő
szilárd égetési maradék eltávolítása. Úgy alakították ki, hogy ürítéskor is biztosított a kemence légmentes
3
zárása. A hamu egy kb. 0,8 m -s zárható tartályba kerül. Üzemzavar esetén (túlmelegedés) lehetőség van arra
is, hogy a füstgázt egy motoros csappantyú közvetlenül a kéménybe vezető csőbe terelje. A szennyvíziszap
égetésekor keletkező szagokat szagelszívó juttatja a kéménybe

Előégető kemence

Utóégető kemence

Telephely: H-3300 Eger, Kőlyuk út 9841 hrsz.
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Megjegyezzük, az utóégetőbe már nem történik égéslevegő beadagolás. Az előégető kialakítása pedig olyan,
hogy annak kimeneti része akár utóégetőnek is tekinthető. A nagy kemence rendszerben (elő- és utóégető) a
hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai
kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet 5. § (2) bekezdésében előírt 2 mp
tartózkodási idő minden körülmény között teljesül.
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Az előégetőből az alapjában gáznemű égéstermék az utóégetőbe kerül. Az utóégető speciális, hőálló, és tűzálló
0
falazattal rendelkezik, hőszigeteléssel ellátott és fémlemezzel burkolt. Az utóégetőben tartott 900-950 C-os
hőmérsékletet 3 db pellet-égő szabályozza. A tűzterében az előégetőben még el nem égett szemcsék is
elégnek, a tűzbeton katalizátorként is működik. A füstgáz az elvégzett számítások szerint 2,5-3,0 másodpercet
tölt el az utóégetőben.
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Az utóégetőből a füstgáz egy technológiai osztóműbe jut, ahonnan távvezérelt motoros csappantyúkkal a
következő technológiai irányokba terelhető :





vészlefúvatás,
termo olajos hőcserélő,
füstgáz-víz hőcserélő (kényszerhűtő; esetleg fűtés és használati meleg víz előállítás),
Áramfejlesztő egység hőcserélője (opcionális megoldás, jelenleg még nincs).

A 2 db párhuzamosan bekötött hőcserélőben a 900-950 °C-os füstgáz 300-350 °C-ra felmelegíti a termo olajt. A
forró olaj hőtartalmát a vízmű zártrendszerű Sulzer típusú szennyvíziszap szárító berendezésben hasznosítják a
nedves iszap szárítására. A hőcserélőből a füstgáz a porleválasztó ciklonba kerül. Az olajos hőcserélő
berendezést – biztonsági okokból – kármentesítő tartállyal látták el. A füstgáz innen a porleválasztó ciklonba
kerül.

A termo olajos hőcserélő felépítése

Füstgáz-víz hőcserélő

Esetleges túlmelegedéskor, vagy normál üzemrendtől eltérő állapot esetén lehetőség van arra, hogy a füstgáz
hőjét hűtővízzel vonják el. Erre 2 db párhuzamosan bekötött füstgáz-víz hőcserélő szolgál. A felmelegedett víz
visszahűtését 4 db nagy teljesítményű hűtőventilátor ellátott kalorifer biztosítja. A füstgáz innen is a
porleválasztó ciklonba kerül. Ide beépíthető egy olyan hőcserélő is, ami fűtésre és használati meleg víz
előállításra alkalmas.
Áramfejlesztő egység (opcionális)
A füstgáz hőjének elvonására hosszútávon gazdaságilag az áramfejlesztő egység kínálja a legkedvezőbb
megoldást. Ez az egység
jelenleg még nincs beépítve, de
beszerzésére
előrehaladott
tárgyalások folynak. A füstgáz
innen is porleválasztó ciklonba
kerül.
Porleválasztó ciklon
füstgáz
portartalmának
leválasztja.
A
leválasztott
3
0,8 m -es tartályba hullik. A
füstgáz-levegő
hőcserélőbe,
párhuzamosan kötött ORC

A füstgáz-levegő hőcserélő az égéslevegőt hivatott előmelegíteni. Az égéslevegő itt kb. 200 °C-ra felhevül, a
Telephely: H-3300 Eger, Kőlyuk út 9841 hrsz.
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A porleválasztó ciklon a
(szemcsék) jelentős részét
pernye automatikusan egy kb.
ciklonból a füstgáz egy
opcionálisan
egy
vele
áramfejlesztőbe jut.
Füstgáz-levegő hőcserélő
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felmelegített levegőt az előégetőbe, a rostély alá vezetik be. Előmelegített égéslevegővel az égetés hatásfoka
javul. Ebben a hőcserélőben a füstgáz olyan mértékben lehűl (150-200 °C), hogy hőmérséklete a Garantfilter
füstgáz szűrő egység zsákjait nem károsítja.
Garantfilter füstgáz tisztító egység – (opcio)
Utolsó lépésként a 150-200 °C-ra lehűtött füstgáz a Garantfilter tisztító egységbe kerül. Ez egy zsákos porszűrő.
A füstgázhoz itt friss, mészhidrát [Ca(OH)2] és aktív széntartalmú additív anyagot (Sorbacal SPS és Sorbacal AC
SP 5) adagolnak. A nyersgáz felülről lép a filter-zsákba, és azon áthaladva a tisztítottgáz-térbe jut. Az
adalékanyag megköti a légszennyezők jelentős részét, illetve redukálja a savas gázkomponenseket (sósav és
kénsav). A zsákok tisztítása programozott vezérléssel sűrített levegő impulzusokkal történik. A leválasztott por a
szűrőház alján, egy tölcsérszerű részben gyűlik össze, ahonnan gyűjtőedénybe eltávolítják.

Garantfilter Füstgáztisztító

A pernye és a por számára előkészített zárható konténerek az
adott egységek alatt

Fontos kihangsúlyozni, hogy legnagyobb mennyiségben képződő hulladék, az égetési hamu (salak)
hasznosítását tervezzük a foszforvegyületek kinyerésével. Írtuk ez hazánkban újszerű(innovatív) megoldás. A
kémiai elemzések szerint a hamu foszfortartalma foszfátban kifejezve 80-90 mg/kg!

3., Gazdaságosságot megalapozó tényezők

lerakási díj a jelenlegi négyszeresére fog emelkedni.
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A lerakási díjakról
hazánkban 2012 évi
CLXXXV Törvény a
hulladékról. 5. sz
melléklete
rendelkezik. Látható,
hogy 2016-ra a
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A lehetőségek elemzése során Svájc, EU és az országos célkitűzésekből kell kiindulni. Az EU „alapállása” szerint
a szennyvíziszap talajerő utánpótlásra való közvetlen felhasználása nem támogatott. (Néhány tagországban ezt
nem is engedik meg. Svájcba 2015-től kötelező az égetés.) A komposztálással való hasznosítás nem tiltott, de
az ide vonatkozó előírások nagyon szigorúak. A rothasztással való ártalmatlanítás (biogáz) ajánlott ugyan, de az
ártalmatlanítás „hatásfoka” vitatható. (Itt vitathatatlanul keletkezik energia, de a fermentációs maradék
további kezelését illetően erőteljes viták vannak.) A szennyvíziszap „lerakása” minden vélemény szerint a
lehető legrosszabb megoldás és egyre drágább lesz.
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Németország az ártalmatlanítási aktuális árai - szennyvíziszap vonatkozásában
(hozzátesszük: a talajterhelési díj további 120/130 Euro/t):

A hazai szennyvíz (és hulladék) koncepció a rothasztásos technológiák minél nagyobb mértékű elterjesztését
tartja kívánatosnak. Ezzel szemben a Német Környezetvédelmi Miniszter a napokban közölte, hogy a biogáz
előállítás közösségi pénzből nem támogatandó, az a privát szférára tartozik!
3.1., A pilot projekt üzemeltetése közben rezsicsökkentést megalapozó költségcsökkenés és egyidejű
árbevétel keletkezik az energiatermelő ártalmatlanítás révén
4,2
20%

Szárított iszap szárazanyag %
Kazán teljesítmény kW/h
Szennyvíziszap fűtőértéke MJ/kg
Kazán hatásfok %
Kazán üzemóra h/nap
Egyéb tüzelő energia tartalma MJ/kg
Munkaóra/nap
Munkanap/év
Iszap mix szárazanyag tartalma%
Földgáz Ft/MJ (EON)
Földgáz energia adó Ft/GJ
Az áramfejlesztő hatásfoka
Az áramfejlesztő hővesztesége (inputhoz)
Elektromos áram ért ár Ft/kWh
Hulladék lerakási díj Ft/t
Tüzelő anyagok
Tüzelő anyag megnevezés
Fapellet
Apríték
Tüzelhető hulladék

95%
2 000
20
85%
24
16
24
320
45%
2,08
85
18%
15%
33
10 000
MJ/kg
Ft/kg
17
50
15
20
11
-5
kWh/h Ft/kWh
90
33
691 200 22 809 600

Az égető berendezés működtetése során évente
kivált cca.:

55 millió Ft gázdíjat a szennyvíziszap
szárításához biztosított hőenergiával

23 millió Ft elektromos áramdíjat a
szárítóhoz biztosított elektromos árammal

17 millió Ft szállítási és lerakási költséget,
amennyiben
a
szennyvíziszap
szárítása
megtörténik. Természetesen ez a szabályos
hulladékgazdálkodás módja.
Évente 79 millió Ft árbevétel keletkezik az
elektromos áram fejlesztéséből. Fontos tovább
keresni a még mindig megmaradó hőmennyiség
további hasznosítási lehetőségeit, amelynek min.
értéke 23 millió Ft/év. Tőkebefektetők számára
éves szinten 150 millió Ft jövedelmet lehet kivonni
éves szinten az üzemeltetés sérelme nélkül.

A lerakási díjat szállítással együtt 10Ft/t
számolunk, azonban ez 2015-16 években további
3-3 Ft/t növekszik, ami azt jelenti, hogy a lerakási
költségek 60 %-kal növekszenek az elkövetkező két
Szárító áram szükséglete
évben. A Egri Szennyvíztelepen keletkező évi 8Éves szükséglet kWh
10.000t
szennyvíziszap
lerakási
díja
az
elkövetkezendő 3 év átlagában évente szállítással együtt 100 millió Ft. Ez a mód, ha nem megfelelően történik a
kezelése veszélyekkel jár és az átadót is felelősség terheli.
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Nyers iszap szárazanyag %

Oldal

1 l víz elpárologtatásához kell MJ
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Tehát nagy biztonsággal
mondható, hogy évente 150
millió fedezet keletkezik,
ami 10 éves megtérülés,
miközben a legteljesebb
biztonsággal
ártalmatlanítása kerül a
szennyvíziszap.
Megjegyzendő, hogy a
berendezést,
megfelelő
karbantartás mellett 20-25
éves
élettartamra
tervezzük.
Az
egri
termikus
ártalmatlanító mű 50%-kal
nagyobb
kapacitással
rendelkezik, mint a helyben
keletkező
szennyvíziszap,
tehát mód van további
közelben meglévő vagy
keletkező iszap átvételére.
Ehhez a jelenleg megkért
engedély módosítására lesz
szükség.

A kazán bekerülése Ft

MORVAI KAZÁN MAGYARORSZÁG Kft.
1074 Budapest, Rottenbiller u. 16-22.
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1 500 000 000

Szárítás
Megnevezés
Szárítandó (nyers)
Elvonandó víz t
Szárított mennyiség t
Hőszükséglet GJ
Gázszükséglet m3
Gáz ára Ft/nap

Mennyiség

Megtérülési
idő év

25
20
Hőfelesleg GJ/év
5,26
82,89
2 438
172 338

Tüzelőanyag szükséglet 1 üzemórára
Megnevezés
kg
MJ
Az eltüzelt iszapmix (Nedves+szárított)
487
4 386
Fapellet
40
680
Apríték
10
150
Tüzelhető egyéb hulladék
296
3 255
Összesen
833
8 471

10,34

10 522

Ft
0
2 000
200
-1 479
721

Összegezés
Megnevezés
Kazán által adott hő MJ
Termelhető elektromos áram kWh
Áramfejlesztő hővesztesége
Hömaradvány (szárításra)
Szárítás hő szükséglete
Hőmaradvány MJ

Órára
7 200
360
1 080
4 824
3 454
1 370

napra
172800
8 640
25 920
115 776
82 895
32 881

Évre
55 296 000
2 764 800
8 294 400
37 048 320
26 526 316
10 522 004

A fejlesztés során azonban
világossá vált az is, hogy
Áram önfogyasztás kWh
50
1 200
384 000
lehetőség kínálkozik arra,
310
7 440
2 380 800
hogy az apríték lehet Áram értékesítésre kWh
10 230
245 520 78 566 400
lágyszárú is, helyettesíthető Értékesíthető áram ár Ft
a
települési
szilárd Lerakási díj megtakarítás
2 193
52 632 16 842 105
hulladéklerakóból származó Gázdíj megtakarítás
7 181
172 338 55 148 211
RDF, ill. SRF „darálékkal” is.
Bevétel és megtakarítás összesen
19 604
470 490 150 556 716
(Ennek technológiáját a
Tüzelőanyag
költség
721
17 295
5 534 406
Miskolci
Egyetem
Nettó
bevétel
és
megtakarítás
18
883
453
195
145
022 310
kidolgozta). Ennek egyetlen
következménye, hogy megdrágul a foszfát kivonása, de pillanatnyilag nő a gazdaságosság. Amennyiben a
szennyvíziszapot veszélyes hulladékká nyilvánítják, az égető berendezés beruházása 3-7 éven belül megtérül.
3.2., A MŰ® Európában csúcstechnológia, társadalmilag hasznos és fizetőképes kereslettel alátámasztott
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Megítélésünk szerint – figyelembe véve a piacon meglévő technológiákat, azok árait és a fizetőképes keresletet
– nem jelentene gondot egy kissorozatú gyártóüzem létesítése 10-15 milliárd Ft értékben. Becsléseink szerint
üzembe helyezését követően 3 éves megtérülés biztosítható lenne. A különféle igényeknek megfelelő kisebbnagyobb kapacitású, kifejlesztett technológiák rendelkezésre állnak, csak a kissorozatú gyártómű még nem áll
rendelkezésre.
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A Morvai-Garamszegi Hulladékhasznosító Mű®-vet két magyar magánszemély: Morvai Ferenc és dr. Garamszegi
Gábor finanszírozza. Számtalan külföldi és magyar megrendelő jelentkezett, akikkel folynak a tárgyalások a
berendezések gyártásának megrendeléséről. 2014. évi terv a lehető leg pesszimistább scenário a várható
gazdasági adatokról. (Meg kell jegyezni, hogy az eddig használt gyártóüzem engedélyét meg kell újítani, az
üzembiztonságot a kor követelményeihez kell alakítani. Az ezzel kapcsolatos munkálatok megkezdődtek.)
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Biomorv Kft. eredménye a Morvai-Garamszegi Hulladékhasznosító Mű® gyártási tevékenységéből
e.Ft

2012
Árbevétel
Egyéb bevételek
Költségek,
ráfordítások
Eredmény

2013
124 537
49 703
146 100

241 000
6 086
231 085

28 140

16 000

2014 (terv)
2 000 000
1 840 000
160 000

MKM Kft. eredménye a Morvai-Garamszegi Hulladékhasznosító Mű® gyártási tevékenységéből
e.Ft

2012
Árbevétel
Egyéb bevételek
Költségek,
ráfordítások
Eredmény

2013
57 334

84 000

2014 (terv)
150 000

46 311

81 000

135 000

11 023

3 000

15 000

3.3., A kifejlesztett technológiák magukban is értékesíthetők sztenderdek, moduláris gyártóművek részére
A 2. alkalommal (2014. január 17-én) megrendezett üzletember találkozón többen csak a gyártás és a közös
vállalatba történő befektetést vették fel. Ennek eredményként a kifejlesztett technológiákat a tulajdonosok
apportálják a Biomorv Kft-be, vagy egy új közös vállalatba, míg a befektetők 5-10 milliárd Ft készpénzzel
támogatják meg ebben a kissorozatú gyár felépítését. Erre vonatkozó elképzeléseket már 2013. év elején
kialakítottuk. Különböző megállapodásokat kötöttünk nagy európai piacvezető cégekkel.
Az sváb Entecco cég ide mellékelt Exkluzív megállapodásában már 3 milliárd értéken szerepel a szennyvíziszap
ártalmatlanító technológia. Együttműködési megállapodásokat kötöttünk pl. a bajor HUBER SE szennyvíztisztító
technológiákat és berendezéseket gyártó vállalattal, valamint a VTA Austria Tecnologie mikroturbinákat és
moduláris ORC-t gyártó céggel. Egy sor magyar, olasz, német, osztrák vállalattal vagyunk kapcsolatban, amelyek
érdekeltek egy hazai környezetipari cég és oktatóbázis létrehozásában, amelynek alapját a szennyvíziszap és a
szilárd kommunális hulladék környezetkímélő, energetikai hasznosítású, termikus ártalmatlanítása, zöldáram
termeléssel és a mezőgazdasági talajerő utánpótlásra foszfátnyereség lefölözéssel.
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Lépcsős kazánok:
 P0700849 Eljárás és kazán szilárd tüzelőanyag, elsősorban por vagy darabos, megújuló
tüzelőanyag elgázosítása
 P1200383 Kazán és eljárás szilárd tüzelőanyag, elsősorban megújuló tüzelőanyag elgázosítására és
elégetésére
 P1300382 Kazán és Eljárás szilárd tüzelőanyag tüzelőanyag, elsősorban megújuló tüzelőanyag
elgázosítására és elégetésére
Szennyvíziszapos kazánok:
 P1200616 Szárított szennyvíziszapot ártalmatlanító hőenergia hasznosító eljárás
 P1300466 Eljárás és berendezés szennyvíz iszap ártalmatlanítására
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4. Fontosabb szabadalmi bejelentések:

BIOMORV Kazánfejlesztő, Gyártó és Üzemeltető Kft.
8975 Szentgyörgyvölgy, Kossuth u. 34.
Tel.: 37/373-160; Fax: 37/373-189.
E-mail: drgaramszegi@gmail.com

MORVAI KAZÁN MAGYARORSZÁG Kft.
1074 Budapest, Rottenbiller u. 16-22.
Tel.: 37/373-140; Fax: 37/373-189
E-mail: morvai@okomorv.t-online.hu

5., Néhány gondolat, amit a fejlesztés során mindig szem előtt tartottunk
Magyarország Európai Unió soros elnöksége idején, Orbán Viktor Elnök, kezdeményezésére született meg a
gondolat a Dunamenti országok környezetvédelmi összefogására. Így jött jött létre a Duna Régió Stratégia.
Ennek szellemében szüetett egy magyar – sváb kezdeményezés - a szennyvíziszapnak, mint veszélyes
hulladéknak a keletkezés helyén történő megsemmisítésére - egy közösen létrehozandó berendezés
komplexumra. Az elkészült berendezés Morvai-Garamszegi Hulladékhasznosító Mű® egy szennyvíziszap
technológiába integrált energetikai célú ártalmatlanító rendszer zöldáram előállítással, foszfát kinyeréssel.
A szennyvíziszap áramtermeléssel egybekötött ártalmatlanítása teljes mértékben megfelel az európai és
magyar normáknak, a Stockholmi Egyezménynek (Magyarországon törvénybe foglalva: 2008. V. tv). Ezen túl
nagyon sok európai szándékhoz tudunk hozzájárulni. A teljesség igénye nélkül az alábbiakat: az EU
Fenntartható Fejlődés Stratégiája, Klíma és Energia csomagja, a Víz Keretirányelv és a Készülő Víz Stratégia, EU
Duna Régió Stratégia, Roma Stratégia, Területi Agenda, Európai Foglakoztatási Stratégia, Az Európa Bizottság
Versenyképességi és Innovációs Keretprogramja 7. Környezetvédelmi Akcióprogram és Kutatási Keretprogram.
Duna Régio Makrostratégia megvalósításának első másfél évét áttekintő németországi konferencián
(Regensburg, 2012. november 28.) Angela Merkel Miniszterelnök hangsúlyozta: „nemcsak nemzetállami,
hanem "európai gondolkodásra" van szükség, hogy az unió a jövőben is dinamikus és jólétben élő közösség
legyen. A válság esély arra, hogy "21. századi formába rázzuk az EU-t", e megújuláshoz pedig jó példa lehet a
DRS.” Azóta a DRS – 2013. április 8-án – törvényerőre emelkedett.

Oldal
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Mellékletek: Kistérségi Integrált Biomassza Energiaterelő Rendszer (KIBER) + ÁBRA
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DUNA RÉGIO STRATÉGIA – DRS/Zöldenergia Program
Tisztítsuk meg a Duna vízgyűjtő területét, élő világunkat!

1. Előszó
„Többszörös ökológiai lábnyomot hagyunk a földön!” – tűzik a zászlójukra a „zöldek”! Túlfogyasztunk
és eközben elszennyezzük a levegőinket, vizeinket, termőföldjeinket. Kezdjük el a nagytakarítást,
földjeinken, vizeinkben és a levegőben!
A települések egyik fejlettségi mutatója az egy főre jutó szeméttermelés. Pl. Bécsben négyszer annyi
szemét termelődik, mint Budapesten, tehát Bécs ezért (is) fejlettebb?! ① Persze létezik EU bizottsági
határozat, amely hulladék keletkeztetés elkerülését tűzi ki célul.②
Miért ne lehetne olyan célt kitűzni, ahol elsőbbséget kap környezetünk megóvása, a szennyező források
megszüntetése, ennek érdekében az energiaszükségleteket hulladékokból történő hasznos anyagok
kinyerése utáni maradvány elégetésével teremtjük elő, a hamuból pedig akár bányászati értelemben is
figyelemre méltó nyersanyagokat nyerünk vissza, mint pl. a szennyvízíszap hamujából a foszfátot?!
Magyarországon a jelenleg évente képződő és reálisan begyűjthető tüzelhető biomassza
mennyisége (6-7 millió t. melléktermék és tüzelhető hulladék) elegendő lenne a jelenleg fűtésre
felhasznált földgáz akár teljes kiváltására is.
A tüzelhető biomassza összegyűjtése, kezelése, tovább feldolgozása országosan legkevesebb 6080 000 szakképzetlen, vagy alacsony szakképzettségű munkaerőnek biztosítana hatékony
foglalkoztatást.

①„A keletkező települési szilárd hulladék mennyiségét egyrészt a lakosok száma, másrészt a régió gazdasági
fejlettségét tükrözı, egy főre jutó fajlagos hulladékmennyiség határozza meg.” - Dr. Fazekas István Debreceni
Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék, Debrecen E-mail: ifazekas@delfin.klte.hu és Orosz Zoltán
Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék, Debrecen E-mail: zolorosz@gmail.com
②Az Európai Bizottság a hulladékkeletkezés megelőzésére és a hulladékok újrafeldolgozására irányuló
tematikus stratégiáról” szóló határozata (COM (2011) 13 – 2011.1.19.

2. „Zöldenergia”
termelés
biomasszából
(melléktermékek,
maradékanyagok, hulladékok) a foglalkoztatás jelentős növelésével
kertészeti

A gátak kiirtandó gyalogakácai, a kaszálékok, nyesedékek, gallyak stb. mind mind
energetikai célra hasznosítható biomasszák. Ezek begyűjtése általában az
alaptevékenység keretén belül megtörténik, de hasznosításuk koncepciótlan vagy
további költségeket jelent (pl. a közutak kaszálékait sokszor hulladéklerakóba viszik
térítés ellenében) Ezen célszeű országos szinten változtatni. Meg kell szervezni a
Kistérségi Integrált Biomassza Enertgiatermelő Rendszert (KIBER-t), amely ezt
országosan megvalósíthatja. A tüzelhető biomassza hőként való hasznosítása az
energetikai hasznosítás leghatékonyabb módja, mivel az itthon gyártott tüzelőberendezésekkel az összes
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parkfenntartási,
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2.1. Vízügyi-,
mező-,
erdőgazdálkodási,
közútkezelési,
melléktermékek, maradékanyagok (biomasszák)
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energiatartalom 85-90%-a hasznosítható, szemben a más módon való 30 – 45%-os hatásfokával. Az összes
energiafelhasználáson belül közel 50%-ot tesz ki a hőenergia (ezen belül pedig meghatározó a fűtés
energiaszükséglete). A hőenergia legnagyobb hányadát földgázból állítják elő.
A földgáz kiváltással jelentős CO2 kibocsátás csökkenés lenne elérhető, ezzel a környezetvédelmi
célkitűzések megvalósulásához is jelentősen hozzájárulna. A megtakarított emisszió
értékesítésével pedig az állami bevételeket is növelni lehetne.
A tüzelhető biomassza célirányos és szervezett energetikai felhasználásával jelentős költségmegtakarítás
is elérhető.
A biomassza alapanyagárak rendkívül ingadoznak. Jelenleg pl. azért magasak, mert az erdészetek
magasabb feldolgozású tüzelőanyagot kell értékesíteniük. (A korábbi tűzifaeladások helyett, ma
ledarált tűzifát adnak a magas minőséget megkövetelő apriték tüzeléssel dolgozó fűtőművek
részére. A hozzáadott érték emeli az árat, ezért is tüzifa erőművi felhasználását tiltani kell, mert az
elsősorban háztartási célokat szolgálhat.
Az erdő és mezőgazdasági melléktermékek, maradékanyagokat szelektíven gyűjtött égethető
biomasszát nem hasznosítják. Az vízügy és közút által felügyelt gátak és utak karbantartásából
származó biomassza felhasználása esetleges. (Pl. a visontai erőmű 7,.e.Ft/t-os áron előre
leszerződött partnereitől leszállítva átveszi a vegyes biomasszát, de ez nem rentábilis a
vállalkozóknak) Itt-ott elterjedt a bálatüzelés, de ennek logisztikájára országos szinten ma senki
nem vállalkozik. Ennek következtében nincs normális piac.
Szükség van tehát a biomassza begyűjtésére országos logisztikai rendszerre, amelyet
kistérségi szintről kell megszervezni.
Az energetikai célra felhasználható melléktermék értékesítése a tulajdonosnak többlet árbevételt
jelenthetne, mert jeleleg nem hasznosulnak (repceszár, kukoricaszár, állattenyésztéshez nem használt
szalma, stb.)
2.2. Hulladékok bevonása az energiatermelésbe

Szennyvíziszap
Hazai szennyvíztelepek kapacitás szerinti megoszlása
Iszapmennyiség

t/nap

t/év

db

Nagyobb 100t/nap

1 472

537 192

6

>=50<100 t/nap

490

178 808

7

>=20<50 t/nap

563

205 571

20

>=10<20 t/nap

389

141 948

27

<10 t/nap

1 011

368 982

639

Magyarországon
jelenleg
699
szennyvíztisztító telepen évente 1,4 – 1,5
millió t szennyvíziszap keletkezik. A
szennyvíziszap szárazanyag tartalma 18 –
22% a tisztításra alkalmazott technológía
függvényében. Ez azt jelenti hogy évente 280
– 290 ezer t olyan szárazanyag hulladék
keletkezik e telepeken amely:
-

környezeti kockázatot jelent

- jelentős
energia
tartalmaz (17-21 MJ/kg)

Első megközelítésben tehát
a
szennyvíz
tisztító
telepeken
ketetkező
iszapból évente 4 millió GJ energia lenne kinyerhető.A szennyvíztisztító telepek
többsége azonban olyan kicsi, hogy ott hatékony energia kinyerésre alkalmas
technológiát igen nehéz lenne alkalmazni. A képződő szennyvíziszap szállítása viszont
nehezen, vagy egyáltalán nem oldható meg.
1 432 502

699
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mennyiséget
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Reálisan azokon a szennyvíz tisztító telepeken tervezhetünk a keletkező iszap valamiféle energetikai célú
hasznosításával, ahol a naponta keletkező mennyiség meghaladja a 20 t-t. Ilyen telep az országban 33 db
van. Ezeken a telepeken keletkezik az összes iszapmennyiség 64%-a (921 000 t). E telepek közel felében
(16 db) azonban a keletkező iszapot - elsődleges kezelésként -rothasztják (biogázt állítanak elő) A
biogázból elektromos energiát termelnek, amelyet vagy értékesítenek, vagy a telep elektromos energia
ellátására használják. (Egy olyan telep is van Zalaegerszegen, ahol biometánként hasznosítják a keletkező
gázt) Ezeken a telepeken a keletkező iszapmennyiség – amelyet rothasztanak – 587 000 t/év, ami az e
csoportban keletkező összesennek 64%-a. A keletkező gázzal összesen 15 MW teljesítményű CHP
egységet üzemeltetnek. Tehát, az itt keletkező szennyvíziszapból elektromos energiaként mintegy
475 000 GJ/év (132 000 MWh) energiát nyernek ki.
A rothasztás után visszamaradó fermentációs maradványban még számításaink szerint mintegy 88 000
t/év szárazanyag van, amelynek energia tartalma 11-13 MJ/kg. A nem rothasztott szennyvíziszapban lévő
szárazanyag mennyisége mintegy 67 000 t/év. év. Mindezt figyelembeve – elméletileg – ezeken a
telepeken a még hasznosítható energia
mennyisége 2 245 000 GJ.
A szennyvíziszap, illetve a fermentációs
maradvány végső felhasználásáról nehéz
megbízható
adatokat
kapni.
A
Településszolgáltatási Egyesület (Barta István
és dr.Raisz István) szerint a végső felhasználás
arányai a diagram szerint alakulnak. A
tapasztalatok szerint valamennyi felhasználási
mód – mivel az EU vonatkozó előírásainak
betartása enyhén szólva nem teljeskörű –
aggályos. A deponálás pedig valójában egyfajta
„szőnyeg alá söprést” jelent.

Települési szilárd hulladékok

A települési szilárd hulladék átlagos összetétele %-ban

Papír

18-20

15-17

Műanyag

12-15

5-7

Textil

5-6

3-4

Üveg

4-5

3-4

Fém

3-4

3-4

Szerves (bomló) 30-32

35-40

Szervetlen

20-25

25-30

Összesen

100

100

A táblázatból látható, hogy az összes keletkező
települési szilárd hulladéknak 53-64%-a biztonságosan égethető anyag. (A műanyag is
ugyan elvileg égethető, azonban égetésének különleges biztonsági szabályai vannak) Ez
azt jelenti, hogy a begyűjtött települési szilárd hulladékban 2,3 – 2,7 millió t/év égethető
anyag keletkezik. A Miskolci egyetemen végzett vizsgálatok szerint ennek – előkészítés
utáni (válogatás darálás) energia tartalma 13-15 MJ/kg. Ez tehát jelenthet – elméletileg
– akár 30 millió GJ energia mennyiséget. (összehasonlításul ez 871 millió m 3 földgázzal
egyenértékű, ami az ország éves gázfogyasztásának 8%-át jelenti)
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Az életmódtól és az életszínvonaltlepekenól, a
fogyasztói szokásoktól függő települési szilárd
hulladék mennyisége jelenleg Magyarországon
évente kb. 21 millió m3 (kb. 4,3 millió tonna).
Ennek mintegy 62%-a (13 millió m3, illetve 2,6
millió tonna) a lakossági eredetű háztartási
hulladék, a többi az intézményeknél, szolgáltató
egységeknél és gazdálkodó szervezeteknél
jelentkezik mint a háztartási hulladékkal együtt
kezelhető hulladék (8 millió m3, illetve 1,7 millió
tonna.)
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Hulladékalkotó Fővárlos és nagyobb városok * Országos átlag**
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A tapasztalatok szerint a települési szilárd hulladékok mennyisége éves átlagban 2-3%-kal nő, és ez a
tendencia hosszútávra is várható. Átlagosan 1,2 -1,4 m3/fő/év lakossági háztartási hulladék fajlagossal
lehet számolni városokban és nagyobb településeken. Kisebb településeken ez 0,9-1 m3/fő/év mértékre
redukálódik. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv kidolgozása kapcsán a Köztisztasági Egyesülés által
végzett reprezentatív felmérés és elemzés alapján a fajlagos hulladékmennyiség országos átlagban 1,395
m3/fő/év . A keletkező TSZH átlagos összetételét a 2. táblázat (Köztisztasági Egyesülés adatai nyomán)
Mivel a hulladéklerakók válogatott és előkezelt (ledarált) anyagának szárazanyag tartalma magasabb,
állaga pedig lehetővé teszi a szállítást, feltétlen megfontolást érdemelhet, hogy a nagyobb
szennyvíztelepekre telepített égetéses energiahasznosító „állomásokhoz” szállítsák, és ott a keletkező
iszappal együtt égessék el.
A hulladék lerakás a hulladékkezelésnek a legkevésbé kívánatos módja. Potenciális környezeti veszéjt
jelent, és ráfordítást is igényel.
2003- ban – a PHARE – program keretében felmérték a Magyarországi hulladéklerakók helyzetét, és

Oldal

A kiinduló pontunk az volt, hogy hazánkban szennyvíziszap kezelésére
ártalmatlanítása nem felel meg az EU által előírt elveknek. A szennyvíziszap
veszélyes hulladék, meglehetősen magas patogén anyag tartalommal
(kórokozó baktériumok, vírusok, gombák) és a környezetet károsító egyéb
anyaggal. Megbízható ártalmatlanító eljárás – szerintünk – az égetés.
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megállapították azok környezeti kockázatát. Ennek alapján döntés született arról, hogy mely
hulladéklerakókat kell megszüntetni, és melyek lesznek azok, amelyek tovább üzemelve biztosítani fogják
a keletkező és lerakandó települési szilárd hulladék további kezelését. Jellemző, hogy a felmért 2 700
hulladéklerakóból 78 – at ítélt a vizsgálat olyannak, amelyek tovább is üzemeltethetők. (Lásd térképek) A
vizsgálat nyomán elrendelték az alkalmatlannak ítélt lerakók bzárását és rekultivációját. Ennek nyomán
van tudomásunk néhány megvalósításáról, de jelenleg nincs átfogó képünk a végrehajtás állásáról. Arról
sincs még csak közelítő adatunk sem, hogy a bezárásra kötelezett lerakókban mennyi lehet az energetikai
célra felhasználható hulladék. Meggyőződésünk, hogy ez mindenképpen többszöröse az évente keletkező
mennyiségnek. Feltétlenül szükségesnek tartanánk ennek tételes felmérését is.
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3. Jelenlegi állapot
A biomassza energetikai – hőenergia célú – felhasználása az elmúlt években (2006 –tól időnként
szakaszosan) támogatott tevékenység volt, és néhány ilyen típusú kisebb-nagyobb beruházás meg is
valósult. Ezek nagyon sokféle technikát alkalmaztak, és gazdaságosságuk is nagyon különböző. A
támogatási rendszer tartalma – előírásai gyakran változtak, indokolatlan korlátozásokat tartalmaztak. (Pl.
pelletet, csak a saját szükséglet mértékéig lehetett támogatottan gyártani.) A beruházási eszközöket, (pl.
kazánokat) gyártók nem kaphattak (és kaphatnak) támogatást, és e berendezések forgalmazása sem kap
semmiféle kedvezményt. (ÁFA) Ez a gyakorlat is hozzájárult ahhoz, hogy mára a biomasszából készült
tüzelőanyagnak nincs igazán működő hazai piaca. Az árak – hiány lévén – irreálisan magasak, így a
korábban megvalósult ilyen célú beruházásainak gazdaságossága is megkérdőjeleződik.
A jelenlegi ellátás központosítása kedvezően is befolyásolhatja a gázfűtés kiváltásának lehetőségét,
amennyiben a politikai végrehajtó hatalom ezt célul tűzi ki. A rezsicsökkentés megalapozásához az
ésszerősítő változtatásokra indokot szolgáltat.
Az elmúlt időszakban létrejött a hazai berendezésgyártó (kazánok és tartozékaik, tüzelőanyag előállítás
kapacitás. Ezek termékei alkalmasabbak a hazai lehetőségek kihasználására, és olcsóbbak is a külföldön
gyártott termékeknél. A kereslet növekedése esetén kapacitásfejlesztéssel ez az iparág – az egyéb hozzá
kapcsolódó beruházás növekedéssel együtt – jelentősen hozzájárulhatna a kívánatos gazdasági
növekedéshez.

4. A biomassza energetikai célú felhasználásának gazdaságosságát
befolyásoló tényezők
A biomassza energetikai célú felhasználásával alapvetően földgázt váltunk ki. A földgáz kiváltásnak tehát
költség megtakarítással kell járnia ahhoz, hogy a beruházás gazdaságosságáról egyáltalán beszélni
lehessen. Könnyű belátni, hogy az első és talán a legfontosabb gazdaságossági tényező a földgáz és a
biomassza árának egymáshoz való viszonya. Erre végeztünk egy modellszámítást, amelynek eredményét a
grafikon tartalmazza. A számításnál a gáz fűtőértékét 34 MJ/m 3 a biomassza fűtőértékét 16 MJ/kg értékkel
vettük figyelembe. A diagramból látható, hogy a jelenlegi piaci árak - pellet 50 Ft/kg, faapríték 20 Ft/kg, a
gáz pedig 110 Ft/m3 – megtérülésről csak akkor beszélhetünk, ha a biomassza tüzelőberendezések
értékcsökkenésének (beruházási költségeinek) figyelembevételével együtt is olcsóbb üzemi
energiaelőállításhoz jutunk.
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A biomassza tüzelésnél
a tüzelőanyaagon kívül
egyéb ráfordítások is
vannak.
(Fűtőanyag
betárolása
a
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Ha ökölszabályokat vesszük figyelembe
a biomassza tüzelőberendezés elemei
ma teljesítmény egységre vetítve 2 – 2,5
– szer annyiba kerülnek mint a
gáztüzelő berendezések. A biomasszára
való áttérés feltételezi, hogy járulékos
beruházásokat kell végezni (tárolótér
kialakítása, meglévő rendszerhez való
csatlakozás
kiépítése,
kazánház
esetleges bővítés, új kémény biztosítás,
stb.)
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berendezésbe, hamu kezelése, elhelyezése, kazánfelügyelet, karbantartási költség növekedése, elektromos
áram felhasználás.) Igaz a gázfogyasztási költségeket is terheli az éves kvótalekötési díj.
A kiváltás tehát csak akkor lehet rentábilis, ha a tüzelőany költségnél elérhető megtakarítás
nagyobb annál, amennyivel több költséget jelent a magasabb beruházás amortizációja (az esetleges
hitel kamata) valamint az üzemeltetésnél jelentkező többlet ráfordítás.
Az eddigiekből az következne, hogy mindenütt a legolcsóbb fűtőanyaggal és teljes kihasználtsággal
kellene a legolcsóbb eszközök felhasználásával ilyen beruházásokat létesíteni. Itt azonban vannak egyéb
korlátozó tényezők is.
Az olcsó fűtőanyag alkalmazása drágább berendezést és nagyobb kiegészítő beruházást igénye.
A kihasználtságot nem lehet tetszőlegesen növelni, mert azt a valóságos hőigény határozza meg.
Az adott épület jellege és elhelyezkedése meghatározhatja az alkalmazható tüzelőanyag minőségét. (Egy
város közepén lévő iskolába, ahol megfelelő tárolótér nincs, nem lehetséges pl bálafűtést kialakítani.)
Elégethető hulladékok jelentősen javíthatják a hőközpontok teljesítményét, amennyiben a
mechanikai és biológiai kezelés (RDF és SRF) megsemmísítendő maradékát, ill. szennyvíziszapot
ártalmatlanítunk energetikai célú hasznosítással, zöldáram termeléssel. Különösen, ha ezekből a
hasznosítható „értékeket” (pl.foszfor) kinyerjük. Többféle rendszer-mintát kell kialakítani,
amelyhez adott helyen a leggazdaságosabban felhasználható tüzelőanyag is biztosítható.

5. Hulladéklerakók
felszámolása,
hulladékkeletkeztetés
elkerülése,
munkahelyteremtés, zöldenergia előállítás, hazai környezetipar
megteremtése
A megújuló energiák előállításának támogatásában ma Európa számos országában – így nálunk is - kontra
produktív gyakorlatot alkalmaznak. Az ilyen célú beruházások támogatása lehetővé teszi, hogy pusztán a
beruházás tényéből a beruházónak extraprofitja keletkezzen. (Nem beszélve arról, hogy milyen
korrupciós lehetőség rejlik ebben.) Jobb gyakorlat az, ahol a támogatás a termékhez – a szolgáltatott
energiához kötődik.
Mindenhol, ahol más energiafajtákhoz képest a zöldenergia előállítása versenyképes, tehát az
alapanyagban, beruházásban és üzemeltetésben elsőbbséget kell kapnia, törekedni kell, mint alternatíva
figyelme vételére, csak olyan mértékig szabad integrálni, amennyiben – annak környezeti állapot javítására
tett gyakorolt hatását is figyelembe véve – rentábilis.

Véleményünk szerint létre kell hozni a Kistérségi Integrált Biomassza
Enertgiatermelő Rendszert (KIBER-t), amely szervezet a kormány,
önkormányzatok és magáncégek közös vállalkozási rendszereként ezt a feladatot
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A jelenlegi törekvések az intézményi ellátás központosítására kedvezően befolyásolhatják a gázfűtés
kiváltásának lehetőségét. Ez a felismerés indított bennünket arra, hogy áttekintsük a biomassza
energetikai felhasználásának gazdaságos lehetőségeit, és javaslatot tegyünk egy
átfogó rendszer kialakítására, amely hatékony munkalehetőségeket teremt, helyben
költségmegtakarítással jár, a vállalkozások számára termelés bővülést hoz, hozzájárul
a környezeti állapotunk javításához és a gazdaság fellendüléséhez is.

18

A meglévő és tüzelhető biomassza („amin taposunk”) begyűjtése nincs megszervezve. Igen sok energetikai
célra jól hasznosítható melléktermék és hulladék – külön térítés mellett és többletráfordítással – a
hulladéklerakókba kerül. A begyűjtésre tett kísérletek közül több esetben - annak nem megfelelő
szervezése miatt – olyan költségek jelentek meg, amelyek gazdaságtalanná tették az egész tevékenységet.
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megoldhatja.
A környezeti tisztaság és környezetipar fejlesztése nem megy határozott politikai cselekvés
nélkül!
A Duna Régió Stratégiának (DRS) a fontosságáról , Orbán Viktor magyar miniszterelnök Európai
Uniós Elnöksége alatt született az első előterjesztés, amelyet az Unió 2013. április 8-án Duna Régió
Stratégia (Európai Bizottság: Duna Régió Stratégia COM/2013/018 - 2013.04.08.) emelt
törvényerőre. A Duna Régió környezetvédelmi, környezetipari egység is. A Duna vízgyűjtő területe
(Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig) rendkívül szennyezett. A szennyezés jelentős részét hasznosítható
biomassza alkotja. A biomasszák összegyűjtése és integrált energetikai célú hasznosításuk miközben
megtisztítják vizeinket, egyidejűleg nagyszámú munkahelyet involvál, jelentősen növeli a Duna menti
Régiók foglalkoztatottságát, emeli a GDP-t, csökkenti az energiaimport függést.
Csatolmány: Kistérségi Integrált Biomassza Energiatermelő Rendszert (KIBER) - koncepcióvázlat

Budapest, 2014. február 9.

Morvai Ferenc
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