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Szennyvíziszap + kommunális hulladék 

Zöld energia

Kérdés:

Komposztálás ? Rothasztás? Termikus hasznosítás?



Erről beszélünk !!



Mindez tömegben és energiában Magyarországon évente: 



Szennyvíz – szennyvíziszap Magyarországon

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

Összesen 3 925 1 432 502 699

Ha feltételezzük, hogy az induló szennyvíziszapban a nehézfém tartalom határértéken belül volt akkor 10 t 

sza./ha mennyiségnél akár 4 kg ólom, 3,5 kg króm, 7,5 kg réz, 1 kg nikkel és 50 g higany juthat ki a szántóföldek 

minden hektárjára évente. Vajon mi történhet ezekkel az anyagokkal? A talajvízbe kerülnek, vagy azokba a 

növényekbe, melyeket aztán elfogyasztunk, melyek végső soron újra a szennyvizeinkbe, majd újra a földekre 

kerülhetnek, egyre jobban dúsítva annak nehézfém tartalmát.



TSZH – Települési Szilárd Hulladék

A TSZH összetétele



RDF – Új termék (?) a hulladékból

• RDF, vagyis Refuse Derived Fuel, 
magas kalóriaértékű alternatív 
fűtőanyag olyan hulladékokból 
készíthető, amelyek anyagukban 
nem hasznosíthatók, de magas 
energiatartalmúak. A papír, fólia, 
textil, fa egyaránt alkalmas lehet rá, 
ha egyéb adottságaik nem teszik 
lehetővé pontos szétválasztásukat. 
Az ilyen kevert anyagokból darálási, 
fűtőérték-beállítási eljárásokkal 
kétdimenziós fűtőanyagot állítanak 
elő

• Ennek a termék(?) nek a szárazanyag 
tartalma 70-90%, fűtőértéke 12-17 
MJ/sz.a kg

• A jelenlegi hasznosítása a 
cementgyárakban

RDF technológia vázlata



Merre tovább ? (Az általánosan elfogadott álláspont 

szerint)
• Települési szilárd hulladékból amit újrahasznosítani, vagy anyagában 

hasznosítani nem  tudunk, annak további sorsa lehet :

– Lerakás

– Égetés

• Szennyvíziszap:

– Elsődlegesen ajánlott a rothasztás (25 000 LE - nél nagyobb településeken 
kötelező lesz)

– Komposztálás és a komposzt mezőgazdasági hasznosítása;

– Tárolás után közvetlen mezőgazdasági hasznosítás;

– Kivételes esetben égetés;
• Erről azt mondják: „A szennyvíziszapok egyik további hasznosítási formája az égetés. 

Azonban mi ezt a szennyvíziszapokban igazoltan fellelhető és mezőgazdaságban 

hasznosítható hatóanyag és mikroelem mennyiség miatt némileg pazarlásnak tekintjük. 

További nehézséget jelent a szennyvíziszapok égetése során keletkező jelentős mennyiségű

hamu további felhasználása, hasznosítása a bennük koncentrálódó nehézfémek és szennyező

anyagok rendkívüli kockázata miatt nehezen megoldható, pedig arról is gondoskodni kell.”

– Lerakás.



Hogyan látjuk a tennivalókat?

A települési szilárd hulladékokból mindazt amit energetikailag hasznosítani lehet 

hasznosítani is kellene. Erre igen jó lehetőséget biztosít az RDF technológia.

A szennyvíziszap „elfogadott” hasznosítási módjai - szerintünk - igen nagy 

környezet károsítási kockázatot jelentenek mert:

A rothasztásnál és a komposztálásnál egyaránt, a szennyvíziszapban 

eredetileg  ott lévő nehézfémek benne maradnak a szubsztrátumban. Ha azt 

mezőgazdasági területre visszük azokkal három dolog történhet:

1. Növekszik a talaj nehézfém koncentrációja ami előbb utóbb a 

termőképesség csökkenést fognak okozni;

2. Lemosódnak, leszivárognak és szennyezik a vízbázist;

3. A növények felveszik őket és végül a táplálékunkba kerülnek be.

Ennél a hulladék csoportnál a lerakás mint ártalmatlanítási mód – az érvényben lévő

jogszabályok betartása mellett – szóba sem jöhetne, hiszen érvényes előírás, hogy 5% szerves 

anyag tartalom felett tilos a hulladékot lerakni. Márpedig ezen hulladékok szerves anyag 

tartalma messze meghaladja ezt az étéket. („Szerves vegyületnek alapvetően azokat  a 

széntartalmú vegyületeket tekintjük, amelyek C-C kötést tartalmazó, illetve C-H kötést 

tartalmaznak”)



Van elegendő ok a helyzet átgondolására!

A nehéz fém 

megnevezése

A talaj 

megengedett 

határértéke

Mért 

szélső

értékek

mg/sz.a kg

Ólom 100 15-30

Kadmium 1 0,1-2

Kobalt 30 10-15

Réz 75 15-40

Molibdén 7 1-2

Nikkel 40 15-30

Higany 0,5 0,1-5

Szelén 1 0,1-3

Cink 200 50-100

Arzén 15 0,1-15

Króm 75 50-200

A magyarországi talajok nehézfém 

terheltsége



Mit old meg a szennyvíziszap  rothasztása?

A fermentációs iszapmaradvány komposztálása 
valamit javíthat a helyzeten, ez azonban feltételezi, 
a „zöld anyaggal” való kiegészítést, (meg kell 
vásárolni), komposztáló telep létesítését, és 
legalább fél éves tárolást. A komposztálás 
önmagában- ha a komposztálandó anyag 
átvételéért a beszállító nem fizet- a jelenlegi 
árviszonyok mellett veszteséges.



Mi a helyzet a rothasztásnál energetikai szempontból 

?

A szennyvíziszapban eredetileg meglévő energiának minimálisan 53%-a a 
fermentációs maradványban marad. A 31%-os energia kihasználás csak 
akkor lenne igaz, ha feltételezzük, hogy a CHP egység által szolgáltatott 
hőenergiát teljes egészében értékesíteni, ill. felhasználni tudják. Azzal is 
számolni kell, hogy a felhasználható hőenergia a legkevesebb télen, mivel a 
fermentor fűtése is ekkor igényli a legnagyobb energiát



Mi a biztonságos ártalmatlanítás?



Az ötlet

Ne a kockázatot jelentő

hulladékot szállítsuk fél 

országon keresztül az, 

ártalmatlanítóba, hanem 

az ártalmatlanítót  vigyük 

a hulladék keletkezési 

helyére és integráljuk be a 

technológiába!

Konstruáljunk tehát egy olyan 

termikus ártalmatlanító

berendezést, amely illeszkedik 

a szennyvíz tisztító telepek 

technológiájához!



A berendezés szükséges fő elemei
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A hulladék égetés 
követelményeit számba 
vettük, és úgy találtuk, 

hogy ezeket a fő
elemeket kell 

megépíteni, hogy a 
követelményeknek 

megfeleljünk

A részegységek együttműködését, és az emissziós feltételek, valamint az 
égetési feltételeinek teljesülését automata vezérlés biztosítja



Mekkora legyen a kapacitás ?



…És elkészült az ártalmatlanító berendezés

Ez a berendezés képes:

Nagy nedvesség tartalmú -50% - tüzelőt elégetni ha annak teljes tömegére  
vetített fűtőértéke eléri 6 MJ/kg-ot. 
Ekkor a lehetséges nettó teljesítménye 1 671 kWh



A prototípus az egri szennyvíztisztító telepen



A próbaüzem alapján számított eredmények

14 792 t/év 
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20% szárazanyag 

tartalommal
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Fedezeti összeg  

110 099 700 Ft/év

Energetikai hatásfok és hulladéktömeg csökkenés

Megnevezés %

Energetikai hatásfok 85,34%

Az értékesített energiára   vetített hatásfok 24,89%

Hulladéktömeg csökkenés 97,00%

Árbevételek és megtakarítás Ft/év

Árbevétel áram 79 372 390

Megtakarítás 88 751 607

Összesen 168 123 997

6. táblázat: Üzemviteli költségek Ft/év

Vásárot anyag tüzelőanyag 15 178 800

Munkabér 3 fő/h 23 618 880

Szállítás 443 758

Anyagmozgatás 318 027

Karbantartás 13 300 000

Egyéb költség 2 642 973

Helyi adó 2 521 860
Összes költség 58 024 298



A próbaüzem tapasztalatai



Rugalmas rendszer, többféle lehetőség

Szennyvíz 
tisztító telep 

(szennyvíz 
iszap)

Rothasztás 
(Fermentációs 

maradvány)

Kommunális 

hulladéklerakó

(RDF)

K
e

v
e

ré
s (4

0
%

 isza
p

 6
0

%
 R

D
F

)

Teljes 
iszapmennyiség

6
0
-4
0
%

6
0
%

 S
zá

za
z 
+4

0
%

 

d
eka

n
tá

lt

1
0

0
%

 R
D

F

1

2

3

45

6

Milyen mennyiségek kellenek
1 = 14 792 t/év dekantált iszap
2 = 3 553 t/év dekantált iszap és 5 335       
t/év RDF
3 = 25 905 t/év dekantált 
szennyvíziszap
4 =4 920 t/év dekantált szennyvíziszap 
és 3 987 t/év RDF
5 = 3 848 t/év RDF
6 = 18 666 t/év dekantált iszap

Szolár 
iszap 
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Néhány lehetséges tüzelőanyag keverék

Az 1,6 MW kapacitású termikus ártalmatlanító mű tüzelőanyag kombinációi és 

energia termelése

Tüzelőanyag keverék kombinációk

1 óra 
alatt 

eléget
endő
menn
yiség 

kg

Egy évre vetített értékek

Szükséges 
Mennyisé

g t

Értékesít
hető

Elektrom
os áram 

MWh

Értékesíthe
tő hő GJ

Árbevétel és 
megtakaritá
s 6 000 Ft/t 
illetékkel

Hulladék 
tömeg 

csökkenés 
(t)  *

Dekantált iszap 426 3 553
2 273 0 175 901 721 14 348

Szárított iszap 284 2 369

Dekantát izsap 496 4 137
2 815 31 103 289 592 306 18 106

Szolár szárított iszap 375 3 128

Dekantált iszap 426 3 553
2 815 31 103 198 981 444 8 223

RDF (Települési szilárd hulladékból) 640 5 338

Fermentációs maradvány 391 3 261
2 815 3 103 219 480 959 9 692

RDF (Települési szilárd hulladékból) 478 3 987

Szárított fermentációs maradvány 525 4 379
7 725 ** 6 012** 409 474 936 25 905***

Dekantált fermentációs maradvány 350 2 919

*= Az eredeti hulladék mennyiség- a lerakandó hamu
**= A biogáz üzem termelésével együtt
*** A biogáz üzem által felhasznált dekantált (20% sz. a) iszap – lerakandó hamu



Mire adunk megoldást ?

• Mekkora település (hány lakóegység) hulladék kezelésére 
alkalmasak a különböző tüzelőanyag kombinációk?

• 1 (szennyvíziszap monoégetés) 140 000 lakos szennyvíziszapjának 
ártalmatlanítása

• 2 (dekantált iszap+RDF) 35 000 lakos teljes hulladékának 
ártalmatlanítása

• 3 (Fermentációs maradvány monoégetés) 240 000 lakosú nagyváros 
szennyvíziszapjának ártalmatlanítása

• 4(fermentációs maradvány és RDF) 45 000 lakos szennyvíziszapjának 
teljes és a TSZH 60%- ának ártalmatlanítása

• 5 (RDF égetés) 20 000 lakosú település szilárd hulladékának 
ártalmatlanítása

• 6 (Dekantált és szolár szárított iszap) 140 000 lakos szennyvíziszapjának 
ártalmatlanítása



A megtérülésről

Befolyásoló tényezők És amivel számoltunk

• A berendezés egyenlőre prototípus 
1,5 milliárd Ft-al vettük figyelembe 
(sorozatgyártás esetén ez jelentősen 
csökken.

• Magyarországon a zöldáram átvételi 
ára legalacsonyabb az egész EU 
területén (30,6 Ft 0,11 €)

• A hulladék lerakási díjaknál 
megtakarításként csak a jelenlegi  
lerakási illetékkel számoltunk (6 000 
Ft/t 20 €)

Nem vettük figyelembe azt a tényt, hogy szigorúan véve (5% megengedett szerves 
anyag tartalom) ez a típusú hulladék a hulladéklerakóba be sem vihető



Az előzők figyelembevételével az egyszerű

megtérülési idők alakulása

A megtérülési idők értelmezésekor a következőket kell 

figyelembe venni:

-Az RDF – et terméknek tekintettük, így lerakási díj megtakarítást nem 
számoltunk utána, hanem költségként vettük a felhasználását 
figyelembe
- A fermentációs maradvány felhasználásakor a költségeket, és a 
fedezeti összeget (bevételt) a biogáz üzemmel együtt vettük 
figyelembe 



További tervek és lehetőségek

� Célszerű lenne kialakítani azt az integrált szervezetet, 
amely képes kiépíteni azt a körzeti rendszert, amely 
30 km-nél nem nagyobb szállítási távolsággal  
létrehozza az energia termelő hulladékokat 
ártalmatlanító központokat.

� Ez jelentős számú munkahely teremtést is jelentene.

� Előrehaladott kísérletek folynak a foszfornak hamuból 
való kivonása céljából. Ennek megoldása nem csak a 
gazdasági eredményt növelné, hanem elősegítené a 
gyakran magas nehézfém tartalmú szuperfoszfát 
felhasználás  csökkenését. 



Konklúzió

• Az a vélt előny, hogy a 
talajerő visszapótlására 

olcsón nyerhetünk 
anyagokat, (N, P, K, - bár 
ennek is érdemes lenne 

utánaszámolni!!) eltörpül 
amellett a valós hátrány 
mellett, amit a talaj és az 

élővizek nehézfém 
szennyezésével okozunk.

Egy földünk van. Próbáljuk azt ugyanolyan vagy 

annál jobb állapotban átadni az utánunk 

következőknek, ahogyan azt elődeinktől kaptuk!



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ

FIGYELMÜKET!


