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Az anyag és energiaáramok legfonto-
sabb jellemzői, a szennyvíziszap kü-

lönböző hasznosítási módjaiban. 

1. Összegezés 
 
A lehetséges hasznosítási módok közül a következőkre készítettük el az anyag 
és energia áramokat számszerűsítve: 
 

a.) Szennyvíziszap monoégetés 
b.) Szennyvíziszap rothasztás (biogáz előállítás) a fermentációs maradvány 

égetésével. 
c.) Szennyvíziszap rothasztás (biogáz előállítás) a fermentációs maradvány 

komposztálásával. 
d.) Szennyvíziszap komposztálása 
e.) Szennyvíziszap és RDF együtt égetése. 

 
Az egyes hasz-
nosítási formák 
anyag és ener-
gia áramainak 
összegezését az 
1. Táblázat tar-
talmazza. 
 
A táblázat ada-
tainak részlete-
zése a 
mellékletekben
található. 
 
Az adatok nagy 
részét az egri 
égető berende-
zés próbaüze-

me során szerzett tapasztalatok, illetve az egri szennyvíziszapra vonatkozó akk-
reditált vizsgálati eredmények alapján állítottuk be. 

1. Táblázat: Az anyag és energiaáramok legfontosabb jellemzői a szennyvíz-
iszap különböző hasznosítási módjaiban. 

A jellemző adat megneve-
zése 

Mono 
égetés 

Rothasz-
tás ma-

radványé
getéssel 

Rothasztás 
maradvány 
komposzt-

állással 

Komposz-
tálás (Mg-
i haszno-

sítás) 

Együtt 
égetés 
RDF-el 

Bevitt energia MJ 3 600 3 600 11 635 19350 7 540 

Bevitt száraz anyag kg 200 200 823 1513 510 

Hasznosítható energia MJ 460 2 056 1 103 - 4 290 

Energia hatékonyság % 12,77% 57,11% 9,48% - 56,89% 

Hasznosított anyag kg 185 141 823 1 513 282 

Véghulladék (lerakóba) 8 6 - - 17 

Vég hulladék % 3,95% 3,02% - - 3,38% 

CO2 kibocsátás kg 594 650 1 100 1 664 560 

1 MJ hasznos energiára 
eső CO2 kg  0,97 0,26 1,00 0,00 0,13 

Közvetett haszon Ft - - 22 288 54 189 - 

Adalék anyag költség  - - 8 928 17500 - 

Káros nehézfém kg - - 9 9 - 

Környezeti kockázat nincs nincs jelentős jelentős nincs 
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A rothasztásra és komposztálásra vonatkozó adatok jó része a nyilvánosan ren-
delkezésre álló adatbázisokból, illetve néhány esetben konkrét üzemi adatokból 
származnak. 
 
Az adatokat általában 1 000 kg nedves (20% szárazanyag tartalmú) kiinduló 
szennyvíziszapra vonatkoztatva adtuk meg. 
 

2.  Az egyes hasznosítási módok anyag és 
energia áramainak részletezése. 

 

2.1. Szennyvíziszap monoégetés 
 
Az egri égetőműben szennyvíziszap monoégetést végeztünk. Az égetőművünk 
képes egészen magas nedvességtartalmú tüzelőanyagot jó hatásfokkal elégetni. 
Az égetés módját illetően azonban „kényszerpályán” voltunk, mivel a szenny-
víztisztító telep rendelkezik egy „SULTZER” típusú szárítóval. Ez a szárító azon-
ban csak 95% száraz-
anyag tartalomra tud szá-
rítani (meglehetősen 
rossz energetikai hatás-
fokkal). Emiatt az égetés 
energiahatékonysága 
szempontjából legkedve-
zőbb szárazanyag tartal-
mat csak úgy tudtuk biztosítani, hogy a szárított és nedves szennyvíziszapot 
összekevertük: (Lásd 2. Táblázat.) 
 
A projektben tervként az szerepel, hogy az égetőmű által szolgáltatott teljes 
(hő) energia mennyiséget egy megfelelő kapacitású ORC berendezésbe vezet-
jük. Az előállít az összes energia mennyiség 18%-ából elektromos energiát, és az 
összes bevitt energiának 80%- át visszaadja alacsonyabb hőmérsékleten.  Ez a 
hőmennyiség több annál, mint amennyi a teljes tüzelendő iszapmennyiség „tü-
zelhetőre” való szárításához szükséges. 
 
Az égetés során – az egri iszap esetében – a szárazanyag tartalom 19%-ának 
megfelelő mennyiségű hamu keletkezik. A hamuból – utóizzítással (adalék 
anyaggal) - el lehet távolítani a környezetre káros nehézfémeket. A nehézfémek 
eltávolításával a hamuból jelentős mennyiségű foszfort (5,5%) és káliumot 

2 Táblázat: A tüzelőanyag keverék 

Keverési 
arány % Megnevezés 

sz.a. 
% 

Tömeg 
kg 

Száraz 
anyag 

kg 

Energia 
MJ 

Nedves iszap 20% 230 46 828 58,67% 

Száraz iszap 95% 162 154 2 772 41,33% 

Összesen 51% 392 200 3 600 100,00% 
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(1,8%) tartalmazó környezetre már nem ártalmas anyag keletkezik, amely ezen 
túl még esszenciális nyomelemeket (Zn, Cu, Mo, Fe) is tartalmaz. 1 000 kg 20% 
szárazanyag tartalmú iszap esetén ebből az anyagból 36 kg keletkezik. (A hamu 
utóizzításának módszerére vonatkozóan egyelőre bejegyzett használati mintá-
val rendelkezünk, melynek a szabadalommá minősítése folyamatban van.) 
 
Az égető berendezés részét képező füstgáz tisztító maradék nélkül teljesíti az 
emisszióra vonatkozó előírásokat (NOx SO4 CO, HCl, Dioxin, Furán stb.) Keletke-
zik viszont 1 000 kg szennyvíziszap elégetése esetén 594 kg CO2. A füstgáz ked-
vező összetétele lehetővé teszi, hogy egy „algatelep” levegőjét ezzel „dúsítsuk”. 
Ismeretes, hogy az algák értékesítik az élőlények közül a legjobban a fényener-
giát, ha ehhez megfelelő mennyiségű CO2 is rendelkezésre áll. Figyelembe véve 
az eddigi eredményeket (Dr. Ördögh Vince nyomán) úgy számolunk, ha 1 000 
kg szennyvíziszap elégetéséből származó füstgázt az „algaházba” vezetjük, a 
levegő CO2 koncentráció növekedésének hatására mintegy 140-150 kg alga tö-
megnövekedéssel számolhatunk. Az algatömeget – fajtól függően – többféle 
célra lehet hasznosítani. Mi a legegyszerűbbel – talajerő visszapótló anyagként 
való igénybevétel – számoltunk. (Ezzel azt a növények által felvehető nitrogént 
is tudjuk pótolni, ami az égetés során az eredeti anyagból megsemmisült.) 
 
Látható, hogy ebben a zárt rendszerben minden „hasznos anyag” visszakerül a 
„a szerves körforgásba”, mégpedig úgy, hogy a szennyvíziszap kezeléséve, táro-
lásával, szállításával összefüggő energia felhasználást kiküszöböli, (szállítás, 
mozgatás stb.) a mozgatással járó egészségügyi és környezeti kockázatokat 
megszünteti.   (Fertőzések, metán kibocsátás, talaj levegő és vízszennyezés.)  
 
Ebben a rendszerben is szükség van a szennyvíziszap bizonyos mértékű szárítá-
sára, ahhoz, hogy annak szárazanyag tartalmát az „égethetőség szintjére” emel-
jük. Ennek energia igénye 1 000 kg szennyvíziszapra vetítve 1 374 MJ.  Ez a 
szennyvíziszapban lévő összes energia 38%-a. Emiatt az energia hatékonyság – 
ha csak azt a rendszeren belül vizsgáljuk – alacsony. (12,77%) Ha azonban a 
szárítás energia igényét azzal az energia szükséglettel vetnénk össze, amit más 
kezelési módok igényelnének (szállítás, belső anyagmozgatás, tárolás, kezelés 
stb.)  Úgy vélem ezek meghaladnák az előzetes szárítás energia igényét. 
 
Az energia hatékonyság kismértékben akkor növelhető (14,5%-ra) ha van mód 
az égetőműből kijövő hőenergia közvetlen hőként való hasznosítására. Ebben 
az esetben – mivel az előzetes szárítás energia szükséglete adott – megnyerhe-
tő az ORC berendezésben előálló 2%-os veszteség. 
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2.2. Rothasztás (biogáz előállítás) a fermentációs 
maradvány égetésével. 

2.2.1. A biogázról általában 
 
A biogáz szerves anyagok mikrobák által anaerob körülmények között történő 
lebontása során képződő gázelegy. Körülbelül 45-70% metánt (CH4), 30-55% 
szén-dioxidot (CO2)  
A lebontásnak négy lépcsőjét szokták megkülönböztetni (hidrolízis, savképző-
dés, acetogén fázis, metánképződés). Az egyes fázisokban különféle mikroorga-
nizmusok tevékenysége a meghatározó. 
 
Biogáz előállításra (célszerűségi okokból) különféle technológiák terjedtek el. 
Ezeket sokféleképpen szokták csoportosítani. (a bevitt szubsztrátum konzisz-
tenciája, az erjesztés hőmérséklete, az egyes erjesztési szakaszok elkülönített-
sége, a keverés módja, Stb. szerint) 
 
A legelterjedtebb technológia a nedves egylépcsős mezofil erjesztés. Ez azt je-
lenti, hogy a 7-12% szárazanyag tartalmúra beállított induló szubsztrátumot egy 
levegőtől elzárt (anaerob) fermentor térben állandó keverés mellett 30-35 °C 
hőmérsékleten tartva erjesztik. Így 20-35 nap alatt a szubsztrátumban lévő 
szerves vegyületek szén tartalmának 25-35% - ából metán és széndioxid kép-
ződik, amely egy gázelegyet alkot. (Ez még – mintegy 1% mennyiségben tar-
talmaz egyéb anyagokat is – kén, foszfor, stb. – ezért mindenképpen be kell ik-
tatni a gáz felhasználása előtt egy tisztítási folyamatot) 
 
A keletkező „biogáz” 45-70% metánt és 30-55% széndioxidot tartalmaz. Így en-
nek fűtőértéke 16-24 MJ/m3. Az összetétel anyag és technológiafüggő. A metán 
tartalom növelése érdekében számos módszert alkalmaznak. (Baktérium tenyé-
szetek hozzáadása, speciális keverési módszerek, előzetes feltárás stb.) 
 
A keletkező biogázt három féle módon lehet hasznosítani: 
 

- Tisztítás után gázként hasznosítani. Ennek legcélszerűbb formája a föld-
gáz vezetékbe való betáplálása lenne. Ez azonban nem terjedt el, mivel 
az ilyen fokú tisztítás nagyon drága. Találkozhatunk azonban ilyen helyi 
felhasználással. (bioetanol, vagy folyamatosan működő szárító, vagy 
egyéb nagy hőigényű üzem hő szükségletének biztosítása.) Ezzel gyakor-
latilag közvetlenül fosszilis energiahordozó felhasználást lehet kiváltani, 



5 
 

így ez a módszer gyakorlatilag – a biogázra vonatkoztatva - 100% hatás-
fokúnak tekinthető. 

- Tisztítással „biometán” előállítása, és ennek gépjármű üzemanyagként 
való felhasználása. Természetesen itt is jelentős tisztítási költséggel kell 
számolnunk. E módszerrel is fosszilis energiahordozót válthatunk ki. (eb-
ben az értelemben a hatásfokot itt is tekinthetnénk akár 100%- osnak is. 
A végső értékesülést illetően azonban figyelembe kell venni a gépjármű 
üzemanyag felhasználási hatásfokát (maximum 40%) így aztán ebben a 
szemléletben csak alacsonyabb hatásfokról beszélhetünk. 

- A keletkező gáz CHP egységbe való elégetése, amely az input energia 
42%-ából elektromos energiát és 43%-ából hőt ad vissza. A bruttó ener-
getikai hatásfok tehát 85%. Ha figyelembe vesszük a rendszer „önfel-
használását” (tapasztalati adatok alapján az elektromos áramnál 10%, a 
hőnél 30%) még akkor is 68-69%-os nettó energia kihozatali mutatóról 
beszélhetünk. 
 

A biogáz – bármelyik formát is tekintjük – igen jó hatásfokkal használható fel 
energetikai célra. Ne feledkezzünk meg azonban arról, hogy az induló szubszt-
rátumban lévő energiának, ezzel a módszerrel csak maximum 35% - megy át a 
biogázba. A többi a fermentációs maradványban marad.  A keletkező biogáz 
mennyisége és annak metán tartalma – mint ezt már korábban is jeleztük - 
anyag, és technológiafüggő. A szennyvíziszapot és legáltalánosabban alkalma-
zott erjesztési technológiát tekintve 18 MJ/szárazanyag kg fűtőértékkel szá-
molhatunk. A keletkező biogáz metán tartalma 60%-ra tehető. 
 
A fermentációs maradvány fűtőértékének alakulását a gázhozam függvényében 
(amelyet az alkalmazott technológia jelentősen befolyásol) az 1. Ábra szemlél-
teti. 
 
A szennyvíziszap rothasztása (biogáz előállítás) energetikai hasznosításnak mi-
nősül. Az ábráról azonban jól látható, hogy ez valójában csak egy „részleges 
energia kinyerés”. Az induló szubsztrátum energiájának - a ma alkalmazott 
technológiákkal - legfeljebb 40% - a vihető át a biogázba 60% a fermentációs 
maradványban visszamarad. Az viszont kétségtelen, hogy a biogázba átvitt 
energia nagyon jó hatásfokkal használható fel. Ez azonban nem változtat azon a 
tényen, hogy a biogáz előállítás – ha azt energetikai hasznosításnak fogjuk fel – 
nem befejezett. Ha a fermentációs maradványt a továbbiakban nem tekintjük 
energiaforrásnak, úgy a bevitt energiának 60%-át gyakorlatilag kidobjuk. 
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Az energetikai hasznosítást, a mai jogszabályi rendszer egyben ártalmatlanítás-
nak is tekinti. Az ártalmatlanítás fogalma a mai jogszabályokban – szerintünk – 
nagyon zavaros. A mi fogalmaink – és a magyar nyelv, értelmező szótára szerint 
- az ártalmatlanítás egy adott anyag káros hatásának megszüntetését jelenti. A 
mai jogszabályok ezt a fogalmat egészen más logikával közelítik meg. 
 
A szennyvíziszap, illetve az egyéb szerves eredetű hulladék tartalmaz a környe-
zetre és az emberi egészségre ártalmas anyagokat. (Patogénélő szervezetek és 
azok szaporító anyagai, gyógyszer, hormon, növényvédőszer maradványok, ká-
ros nehézfémek stb.) Ezek vajon az anaerob rothasztás folyamán eltűnnek e? A 
válasz egyértelműen nem. Az anaerob rothasztás során semmi olyan biológiai 
és kémiai reakció nem játszódik le, amely ezeket megsemmisítené, illetve át-
alakítaná ezeket. A leggyakrabban alkalmazott „mezofil erjesztés” 35 °C hőmér-
séklete a fertőzésre képes élő szervezeteket sem pusztítja el, és nem generál 
olyan kémiai reakciókat sem, amely megsemmisítené az egyéb mérgező anya-
gokat. Ezek a káros anyagok tehát a fermentációs maradványban-
mennyiségben változatlanul ott maradnak. Mivel az erjedés során a szubsztrá-
tum összes szárazanyaga csökkenik (szén távozása) a káros anyag koncentráció 
az eredetihez mérten növekszik. Ebből következik, hogy a szerves hulladékok 

15,44 
15,15 

14,85 
14,55 

14,23 
13,91 

13,57 

13,23 

12,88 

12,52 

12,15 

11,77 

11,37 y = -0,00x2 - 0,01x + 17,81 

10,00 

11,00 

12,00 

13,00 

14,00 

15,00 

16,00 

200 250 300 350 400 

A
 m

ar
ad

vá
n

y 
fű

tő
é

rt
é

ke
 M

J/
kg

 s
z.

a.
 

Gázhoam m3/sz.a. t 

1. Ábra: A fajlagos gázhozam és a maradvány energia 
tartalmának összefüggése ha az induló szubsztrátum fűtőértéke 

18 MJ/ sz.a kg , a keletkező biogáz metán tartalma 60% 
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anaerob rothasztása, azok környezetre és emberi egészségre káros hatását 
nem szünteti meg, vagyis – felfogásunk szerint – nem ártalmatlanítás.  
 
 

2.2.2. Szerves hulladékok rothasztása a fermentációs marad-
vány égetésével módszer anyag és energia áramai. 

 
A rothasztási folyamatot - szerintünk - mind energetikai mind ártalmatlanítási 
szempontból akkor tekinthetjük befejezettnek, ha a biogáz kinyerése után visz-
szamaradó fermentációs maradványt elégetjük, az égetés során nyert energiát 
hasznosítjuk. Ezzel befejezzük az energetikai hasznosítást. Az égetés során biz-
tonságosan megsemmisül minden fertőző anyag. Az egyéb visszamaradó káros 
anyagok mennyisége, amelyek már tovább már nem használhatók, minimális, 
és azok nem reakcióképesek. Ezek biztonságos hulladéklerakóban való elhelye-
zésével, minden környezeti károsítást kiküszöbölhetünk. 
 
A teljes folyamat anyag és energia áramait számszerűsítve valamint a kapcsoló-
dások szemléltetésével a 2. Mellékletben ábrázoltuk. 
 
A rothasztás anyag és energia folyamatainak összegezését a 3. Táblázatban fog-
laltuk össze. 
 

Az értékeket 1 000 kg 20% 
szárazanyag tartalmú nedves 
iszap felhasználására vetítet-
tük, ahol az erjesztés mezofil 
nedves technológiával törté-
nik. (Ezzel számol a 2. Mellék-
let is.) A gázhozam 350 m3 
65% metán tartalmú biogáz a 
bevitt szubsztrátum 1 tonna 
szárazanyagára vetítve. Ez 
megfelel a szennyvíziszap 
mezofil nedves rothasztással 
elérhető átlag értéknek. 
A rothasztás során a bevitt 

szárazanyag 23,5%-al csökken, és az energia tartalom 45%- a biogázba megy 
át. Ezzel a fermentáció maradvány szárazanyagra vetített fűtőértéke 12,91 MJ 
lesz, ami 28%-os csökkenést jelent. A CHP egységgel kinyerhető a biogázban 
lévő energia 42%-a elektromos áramként, és 43%-a hőként. (85% összesen) a 

3 táblázat: A rothasztás anyag és energia folyamatai 1 000 kg 
20% szárazanyag tartalmú szennyvíziszapra vetítve. 

Gázhozam m3/t szárazanyag 350 

A szennyvíz 
iszap összes 

energia 
tartalmának 

%-ában 

A biogáz metán tartalma % 65% 

A biogáz fűtő értéke  MJ/m3 23,205 

Biogáz fajsúlya  1,15 

Szárazanyag tömegcsökkenési arány 58,30% 

Fűtőérték csökkenés % 45,12% 

Szárazanyag mennyiség kg 153,04 

Biogáz mennyisége m3 70 

Biogáz fűtőétéke MJ (összes) 1 624 45,12% 

Fermentációs maradványban marad MJ 1 976 54,88% 

Fermentációs maradvány MJ/kg sz.a 12,91   

CHP egység elektromos kWh 170,56 17,06% 

CHP egység hő MJ 488,93 13,58% 
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kinyert villamos energia 10% - át (villamos berendezések üzemeltetésre) vala-
mint a hőenergia 30%-át (fermentor fűtésre) használja fel. Így a biogáz üzem 
által termelt felhasználható összes energia 1 000 kg 20% szárazanyag tartalmú 
szennyvíziszap felhasználása esetén 1 103 MJ ami a bevitt energiának 31%-a. 
 
A fermentációs maradványban még benne van az eredeti szárazanyag tartalom 
77%-a, amely hordozza az eredeti energiamennyiség 55%-át. Ezzel a marad-
vánnyal valamit mindenképpen még csinálni kell, hiszen ez is hulladék, amely –
mint erről korábban írtam – az eredeti szubsztrátumnál nagyobb koncentráció-
ban tartalmazza mindazt a káros anyagot, amely eredetileg is benne volt.  
 
Ezt az energia mennyiséget a maradvány elégetésével még hasznosíthatjuk.  
A fermentációs maradványégetés anyag és energia áramainak összegezése a 4. 
Táblázatban található meg. 
 
A fermentorból kikerülő 
maradvány – nedves er-
jesztés esetén – alig 8% 
szárazanyagot tartalmaz. 
Ez mechanikai eszközökkel 
- pl. dekanter centrifugával 
– 30%-ra besűríthető. 
Ez még nem égethető, te-
hát szárítani kell. 
 
Az égetőművünkben a fo-
lyamatos égés akkor bizto-
sítható, ha a beadagolt tü-
zelőanyag összes tömegé-
re vetített fűtőértéke eléri 
a 7 MJ/kg-ot. 
 
Figyelembe véve a fermentációs maradvány fűtőértékét ez akkor biztosítható, 
ha annak szárazanyag tartalma eléri legalább az 54,23%-ot. Ennek biztosításá-
hoz a mechanikailag víztelenített maradványból még szárítással el kell vonni 
minimálisan 228 kg vizet. Ennek hőenergia igénye 515 MJ. Ezt az energiát a CHP 
egység által szolgáltatott felhasználható hőből 26 MJ híján biztosítani lehet. 
 
Az égetőműbe itt tehát 282 kg össztömegű, 54,2% szárazanyag tartalmú tüze-
lőanyagot viszünk be, amelynek energia tartalma 1 975 MJ. Ennek elégetése 

4 táblázat: A fermentáció maradvány égetésének anyag és energia 
folyamata 1 000 kg 20% szárazanyag tartalmú szennyvíziszapra ve-

títve 

Fermentációs maradvány mechanikai sűrít-
hetősége szárazanyag % 

30% 

A szennyvíz 
iszap összes 

energia 
tartalmának 

%-ában 

Fermentációs maradvány teljes tömege kg 510,15 

Égethetőséghez szükséges minimális sz.a .% 54,23% 

Elégethető összes tömeg kg 282,24 

Mechanikai víztelenítés utáni tömeg kg 510,15 

Elvonandó víz kg 227,91 

Szárítás energia igénye kg 515,08 

Bruttó energia bevitel MJ 1975,65 

Kihozható bruttó energia Mj 1682,50 46,74% 

Füstgáz kg 1465,04   

Kéményen elmegy MJ 237,53 6,60% 

Felhasználható energia MJ 1444,97 40,14% 

ORC áramszolgáltatás kWh 72,25 7,22% 

ORC visszaad hőt MJ 1127,08 31,31% 
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során keletkező energiából fel tudunk használni 1 445 MJ. Ezt – ha lehetőség 
van hőenergia felhasználásra – a leghatékonyabban természetesen így lehetne 
felhasználni. A modellben azonban itt is az ORC berendezéssel előállítható 
elektromos energiát, és az ORC által visszaadott hőenergiával számoltunk. 
 
Ennek figyelembe vételével az összes bevitt bruttó energiának 54,86% hasz-
nosítható energiaként megjelenik. Ez a kedvező energia kihozatal egyrészt 
annak köszönhető, hogy a biogázba átvitt energia igen jó hatásfokkal 
értékesülhet, másrészt pedig az itteni szárítás energia igénye egy harmadát 
alig haladja meg annak, amennyire a szennyvíziszap monoégetése esetén 
szükség van. 
 
Természetesen e módszer alkalmazásakor is lehetséges a hamu utókezelése, 
így az is kockázatmentesen visszavihető a természetbe, és alkalmazható a füst-
gáz algák általi értékesülése, ahogy ezt a szennyvíziszap monoégetésénél már 
leírtuk. Így tehát a hulladék – gyakorlatilag – itt is eltűnik, és a hulladékban 
lévő hasznos anyagokból a lehető legnagyobb hányad kockázatmentesen 
értékesülhet. 
 
Noha a tüzelőanyag megújulónak minősül, így a CO2 kibocsátás nem vizsgálat 
tárgya, mégis érdekes ennek figyelemmel kísérése. A széndioxid emissziónak itt 
három forrása van: a biogázban benne lévő széndioxid, a metán elégetésekor 
keletkező széndioxid, és a fermentációs maradvány égetésekor keletkező szén-
dioxid. E három forrás együtt mintegy 10%-al magasabb mintha az iszapot 
egyedül égetnénk el. 

2.3. Szennyvíziszap rothasztás (biogáz előállítás) a 
fermentációs maradvány komposztálásával 
(mezőgazdasági felhasználás) 

 
A szennyvíziszap rothasztásában különbség nincsen, tehát ennek anyag és ára-
ma nem különbözik az előző fejezetben leírtaktól. Eltérés csak a fermentációs 
maradvány további hasznosításában van. 
 
Jelenleg az elterjedt vélemény szerint, a szennyvíziszapban, számottevő meny-
nyiségben jelen vannak a növények számára fontos makro tápanyagok (N, P, K). 
Ezért célszerű a szennyvíziszapot, illetve rothasztás esetén a fermentációs ma-
radványt talajerő visszapótló anyagként a mezőgazdaságban hasznosítani. 
Ezeknek a hasznos anyagoknak a mennyiségének meghatározásakor az 5. táb-
lázatban megjelölt értékeket szokták alkalmazni. Ennek figyelembe vételével 
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végeztük el a számítást 1  000 kg szennyvíziszapból keletkező fermentációs ma-
radvány komposztálására vonatkozóan. (A komposztálás folyamatainak leírását 
lásd a komposztálás fejezetben) 
 

Ehhez a táblázat-
hoz a következő-
ket fűzzük hozzá: 

- A szenny-
víztisztítás egé-
szének célja az, 
hogy a szennyvíz-
ben oldott álla-
potban lévő anya-

gokat különböző módszerekkel „kicsapassák”, tehát vízben oldhatatlanná 
tegyék. Ezért számunkra kérdéses, hogy ezeket a növények miként tudják 
felvenni. 

- A fermentáció után az egyébként kisebb nagyobb mennyiségben jelenlé-
vő káros anyagok – amint ezt már korábban is jeleztük – miután a fer-
mentáció során nem semmisülnek meg, a maradványban feldúsulnak. A 
fermentáció maradvány kijuttatása a termőtalajra tehát nagyobb kocká-
zati tényezőt jelent az eredeti anyag kijuttatásánál is. 

 
A fermentációs maradvány komposztá-
lásának anyagfolyamatát és fermentá-
láskor kinyerhető energia mennyiségét a 
6. Táblázat tartalmazza. 
 
A táblázat alapján ez a módszer kedve-
zőnek látszik. Az anyagban lévő energiá-
nak mintegy 30%-a használható fel. 
(nincs szárítási igény, és a CHP egység 
nagyon jó hatásfokú. A feltételezett táp-
anyag tartalom alapján annak műtrágya 
egyenértéke jelentős értéket képvisel. 
Ezzel szemben áll viszont az adalék 
anyag beszerzési ára, a komposzt előállí-
tásának és az anyagok szállításának 
energia és egyéb költsége. Mindezek azonban eltörpülnek azok mellett a pénz-
ben csak nehezen, vagy egyáltalán ki sem fejezhető kockázat mellett, amelyet a 

5 táblázat: A fermentációs maradvány komposztálásának (mezőgazdasági hasz-
nosításának) (vélt) haszna 1 000 kg felhasznált 20% szárazanyag tartalmú 

szennyvíziszapból keletkező fermentációs maradvány esetében. 

Tápanyag megnevezés 
Fajlagos 

beltartalom 
Hatóanyag kg 

Műtrágya 
egyenérték 

kg ban 

Nitrogén 2,60% 14,97 60 

Foszfor 3,63% 20,90 110 

Káli 1,10% 6,33 16 

Összesen a fermentációs maradványban műtrágya egyenérték 186 

6 táblázat:1 000 kg szennyvíziszap fermentálás 
utáni maradványa anyagárama és energia terme-

lése 

Megnevezés Mennyiség 

Maradvány tömege kg 510 

Maradvány szárazanyaga kg 153 

Adalékanyag tömege kg 893 

Adalékanyag szárazanyaga kg 670 

Összes tömeg kg 1 403 

Összes szárazanyag kg 823 

Szárazanyag veszteség kg 247 

Komposzt szárazanyaga kg 576 

Komposzt mennyisége kg 823 

CO2 kibocsátás kg 905 

Műtrágya egyenérték kg 186 

A műtrágya számított Ft értéke 22 288 

A biogázzal kinyerhető energia MJ 1 103 
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komposzt hosszú tárolása miatti emisszió. (kötelező előírás), valamint a kom-
poszttal bevitt káros anyagok talaj és a vízbázis szennyezésével okozhatnak.   
 

2.4. A szennyvíziszap komposztálása 
 

Komposztálásról általában 
 
A komposztálás nagyon régi módszer arra, hogy a mezőgazdaságban és a ház-
tartásokban keletkező – elsősorban növényi eredetű –hulladékokból jó minősé-
gű talajerő visszapótló anyagokat készítsenek. A komposztálásnak hatalmas 
irodalma van. Minden „forrás” egyetért abban, hogy a sikeres komposztálás 
feltétele az, hogy egy olyan szerves anyag keveréket hozzunk létre, amelyben a 
C:N arány 25-30:1. A nedvességtartalom 45-55%, és légátjárhatóság viszonylag 
jó legyen. Ha ilyen tartalmú keveréket felhalmozunk és időszakos keveréssel 
(vagy egyéb módszerrel pl. légbefúvás) biztosítjuk az aerob környezetet, akkor 
a mikroorganizmusok által akcellerált oxidációs folyamatok hatására az felme-
legszik eközben víz és CO2 távozik. A széntartalom csökkenése miatt az eredeti 
szárazanyag tartalom is 25 – 30%-al csökken. Az oxidációs folyamat alatt (klasz-
szikus prizmás módszer esetén) - 3-6 nap – a hőmérséklet 60 – 75 °C ra növek-
szik. Ezt követi egy hosszú – 3-6 hónap – stabilizálódási, többségében anaerob 
szakasz. A végtermék egy földszerű huminsavakban gazdag anyag, amelyben a 
C: N arány 18-20:1 körül van. Ez valóban kiválló talajerő visszapótló és talajjaví-
tó anyag. 
A komposzt-prizma belsejében nyilván időszakosan létrejönnek anaerob körül-
mények. Ilyenkor itt a szerves anyagok „rothadása” következik be. A rothadás 
során a N tartalmú anya-
gokból nem nitrát (NO3) 
hanem ammónia (NH4) a 
C pedig nem tud oxidá-
lódni (CO2) hanem redu-
kálódik és metán (CH4) 
keletkezik.  
A huminsavak létrejötte 
azonban feltételezi, hogy 
a folyamatban legyenek 
anaerob szakaszok is.  Eb-
ből következik, hogy a 
komposztálás során ke-
letkezik a széndioxid mel-
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lett jelentős mennyiségű metán és ammónia emisszió is. (lásd 2. Ábra) 
Az egész komposztálási folyamat követelménye – minden szakirodalom szerint 
– az aerob és anaerob szakaszok kényes egyensúlyának biztosítása.  
 
A komposztálás gyakorlatáról szóló korábbi munkák mindegyike alapanyagnak 
elsősorban a mezőgazdaságban, és az élelmiszeriparban, valamint a háztartá-
sokban keletkező szerves hulladékot tekinti, megszorításokkal.  
 
„Mi nem kerülhet a házi (kerti), közösségi komposztálóba? 

 Festék-, lakk-, olaj- és zsírmaradék;  
 szintetikus, illetve nem lebomló anyagok (műanyag, üveg, cserép, fémek);  
 az ételmaradék, hús, csont  
 fertőzött, beteg növények;  
 húsevő állatok alma  
 veszélyes, magas nehézfémtartalmú anyagok (nagy forgalmú utak mellől 

származó növényi hulladék; fű, falevél, stb.), elem, akkumulátor, porszívó 
gyűjtőzsákja.” 

Dr. Kocsis István (2011) Szent István Egyetem >> 
 
Látható a fentiekből, hogy a komposztálás messze nem a szennyvíziszap, illetve 
a mai tartalmú települési szilárd hulladék szerves anyagainak ártalmatlanítására 
lett kitalálva. 
 

A begyűjtött szerves hulladékok (szennyvíziszap és települési szilárd 
hulladék szerves része) komposztálásáról illetve mezőgazdasági 
hasznosításáról. 
 
Annak ellenére, hogy a komposztálás „klasszikus alapanyaga” elsősorban a 
zöldhulladék, illetve a mezőgazdasági melléktermék, az utóbbi időszakban egy-
re inkább, a begyűjtött szerves eredetű hulladékok komposztálással való hasz-
nosítása került az érdeklődés homlokterébe. (legalább is Magyarországon. 
Svájcban és Németország nagy részén pl. kifejezetten tiltott.) Ezt természetesen 
nem a mezőgazdasági szakemberek, hanem a „hulladékgyűjtők” (szennyvízte-
lepek, TSZH begyűjtők) szorgalmazzák, hiszen ezektől a kockázatot jelentő hul-
ladékoktól valami módon meg kell szabadulniuk. Nyilván érdekük, hogy ezt a 
kötelezettségüket a lehető legolcsóbban teljesítsék. 
 
E törekvések hatására számos publikáció jelent meg különösen a szennyvíz-
iszapból készült komposzt, kedvező – termésfokozó – hatásáról. Ezt számos 
kétségbe nem vonható összehasonlító kísérlettel igazolták is. Azt is számszerű-

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_Komposztalas_biogaztermeles/ch01.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_Komposztalas_biogaztermeles/ch01.html
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sítették, hogy a szennyvíziszapból készült komposzt mennyi növényi makro 
tápanyagot (N, P, K) tartalmaz. Távol álljon tőlünk, hogy ezeknek a kísérletek-
nek a hitelességét kétségbe vonjuk. Azt azonban megemlítjük, hogy szennyvíz-
iszap esetében minimálisan a szennyvíziszap tömegével azonos mennyiségű 
kiegészítő anyagra (zöldhulladékra, stb.) van szükség. Ahhoz ugyanis, hogy 
komposztálhassunk legalább 50%-nak kell lenni az induló anyag szárazanyagá-
nak. A szennyvíziszapban ez az arány csak 20%. Ha pl. az adalék anyag száraz-
anyag tartalma 60% akkor 1 t 20%-os szennyvíziszaphoz 3 t adalék anyagra lesz 
szükség. Ez pedig azt is jelenti, hogy kilencszer annyi szárazanyagot viszünk be 
az induló szubsztrátumba az adalék anyaggal, mint amennyi a szennyvíziszap-
ban van. Joggal merül fel a kérdés, hogy akkor most mit is komposztálunk? 
Szennyvíziszapot, vagy adalék anyagot? Olyan összehasonlító kísérletet viszont 
egyet sem láttunk, ahol a szennyvíziszapból és adalékanyagból készült kom-
poszt hatását, a tiszta adalék anyag komposzt hatásával mérték volna össze. 
Kérdezzük; Nem lehetséges, hogy a szennyvíziszap komposztnak nevezett 
anyag (amelyben a legkevesebb a szennyvíziszap) kimutatott kedvező hatását 
az adalékanyag okozza?  A kérdés annál is inkább jogos, mert a szennyvíz tisztí-
tása során éppen az volt a cél, hogy a szennyvízben oldott nitrátokat, foszfáto-
kat és kálium vegyületeket oldhatatlanná tegyék.  
Ebből a meggondolásból osztjuk a humusz szövetség által már 2008 júniusában 
kifejtett véleményt: 
 

„…Megfelelő kezelés, folyamatos minőség-ellenőrzés mellett persze még 
mindig jobb megoldásnak tűnik a szennyvíziszap komposztálása, mint a 
komposztálás nélküli kihelyezés. Hiszen komposztálással a szennyvíz-
iszapnál jobb minőségű termék keletkezik. Kérdés azonban, hogy érde-
mes-e a jó minőségű komposztot szennyvíziszappal elrontani?” >>> 

 
Aztán van itt még más is. A vonatkozó jogszabályok pontosan meghatározzák 
azokat a határértékeket, amelyek mellett a „szennyvíziszap hozzáadásával ké-
szült komposzt még mezőgazdasági célra felhasználható: 
 

„…A szennyvíziszap komposztra vonatkozó határértékek szerint 10 t 
sza./ha mennyiségnél akár 4 kg ólom, 3,5 kg króm, 7,5 kg réz, 1 kg nik-
kel 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.”  

http://humusz.hu/hirek/megoldas-e-szennyviziszap-komposztalasa/2914
http://humusz.hu/hirek/megoldas-e-szennyviziszap-komposztalasa/2914
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Így minősítette a helyzetet a fentebb idézett tanulmány. Ehhez még hozzá le-
hetne tenni a szennyvizekben egyre növekvő mennyiségben előforduló gyógy-
szer és hormon maradványok problémáját. Ezek mennyiségét legfeljebb né-
hány kutató vizsgálja, de hogy a továbbiakban mi történik ezekkel, felveszik-e 
ezeket a növények erre vonatkozóan egyáltalán nem léteznek vizsgálatok.  
 
Beszélni kellene a patogén mikroorganizmusok – amelyek óhatatlanul előfor-
dulnak az összegyűjtött szerves hulladékokban – spóráiról, amelyek egyáltalán 
nem pusztulnak el a komposztálás hőmérsékletén. 
 
Mindezek alapján a magunk részéről úgy véljük, hogy az összegyűjtött szerves 
hulladék mezőgazdasági felhasználásából származó kockázat értékben kifejezve 
többszöröse annak amennyi „(vélt) haszon” ebből egyáltalán származhat. 
 
A fentebb leírtak ellenére természetesen elkészítettük a komposztálás anyag-
áramát is. A számításhoz a 7. Táblázatban található értékeket vettük figyelem-
be. 

Így 1 000 kg 20%-os iszaphoz (200 kg 
szárazanyag) 3 000 kg 60 % száraz-
anyag tartalmú (1 800 kg száraz-
anyag) adalék anyagot kell adni ah-
hoz, hogy az induló szubsztrátum 

szárazanyag tartalma 
50% legyen. Az elkészült 
komposzt szárazanyaga 
1 400 kg lesz. (összes 
tömeg 2 000 kg) Lásd: 3. 
ábra 
 
Az energia áramot itt 
figyelmen kívül hagytuk, 
mivel energiahasznosí-
tás itt egyáltalán nincsen. Meg kell azonban említeni, hogy a bevitt energia 
mennyisége akkor is legalább 22 000 MJ, ha az adalék anyag energia tartalmát 
csak 10 MJ/ sz.a kg-ban vesszük figyelembe. Ezen túl mivel ez elveszik, még fi-
gyelembe kellene venni azt az energia felhasználást is, amelyet a kezeléshez, 
szállításhoz felhasználunk.  
 
Mindezen ellenérvek ellenére ma – legalább is Magyarországon – a többség 
privilegizálja a szennyvíziszap (és sajnálatos módon ez a törekvés már megjele-

7. táblázat: Figyelembe vett követelmények 

Induló szubsztrátum kívánt sz.a. % 50% 

Adalék anyag szárazanyag %-a 60% 

Komposzt szárazanyag %-a 70% 

Szárazanyag veszteség % 30% 
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nik a települési szilárd hulladékra vonatkozóan is) komposztálását, és et követő 
mezőgazdasági felhasználását, mondván, az így bevihető növényi tápanyag 
olyan értéket képvisel, amelyet ki kell használni. 
Nem vitatva a törekvés jóhiszeműségét, de vizsgáljuk meg a valós helyzetet. 
A komposzt összetétele alapján az abból átszámítható műtrágya értékeket 
szokták példaképpen – közvetett, a mezőgazdasági termelésben megjelenő - 

haszonként számszerűsíteni. L:8 
táblázat. 
 Valószínű, hogy ezek az adatok 
helytállóak. Ne feledjük el, hogy 
ezeknek a mennyiségeknek leg-
feljebb 10%-a származhat a 
szennyvíziszapból, (Gondoljunk 
a bevitt szárazanyag arányra) 
még akkor is, ha figyelmen kívül 
hagyjuk, hogy a szennyvíziszap-

ban lévő „tápanyagok” döntő többsége vízben oldhatatlan. 
 
Véleményünk szerint, ha „forintosítjuk”a közvetett hasznot, akkor ezzel szembe 
kellene állítani a fel nem használt energia értékét. Ezt megtehetjük a műtrágya 
egyenérték analógiájára úgy, hogy a földgáz energia egységköltségét. (2,4-2,9 
Ft/MJ) Ez pedig 57 – 63 000Ft. Fogalmazhatunk úgy is, hogy ezzel a komposztá-
lással nagyobb értékű energiát dobunk ki, mint amennyit a műtrágya megta-
karítással nyerhetünk. 
Ezen túl még ott van az óriási – a szennyvíziszap monoégetéshez viszonyítva 
széndioxid egyenértékben legalább négyszeres – emisszió.  
A legnagyobb probléma azonban a szennyvíziszapban megtalálható nehézfé-
mek, méreg anyagok, patogén szervezetek, gyógyszerek, hormonok által gene-
rált kockázatok. Ezek szennyezik a levegőt, a talajt, és a vízbázist. Így előbb 
utóbb bekerülnek – felhalmozódnak – az emberek szervezetében is. Ennek ha-
tásairól ma legfeljebb sejtéseink lehetnek. 
Mindezek alapján mi úgy látjuk, hogy ezeknek a szerves hulladékoknak a visz-
szavitele a természetbe, megengedhetetlenül nagy kockázattal jár. Azok ár-
talmatlanítása megnyugtató módon csak égetéssel lehetséges. 
 

2.5. Az égetőmű 
 
A BIOFIVE által kifejlesztett égetőmű szennyvíziszap monoégetésre készült. Jel-
lemzői: 

8 táblázat: A szennyvíziszap komposztá-
lásának közvetett hasznai 

Ható-
anyag % 

Megnevezés Hatóanyag kg 
Műtrágya 

kg  

Nitrogén 36,40 146 2,60% 

Foszfor 50,82 267 3,63% 

Kálium 15,40 39 1,10% 

Összes műtrágya egyenérték 452 
 Műtrágya Ft értékben 54 189 
 

http://www.biofive.hu/
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- Képes elégetni a hulladékégetés követelményeinek (égetés hőmérsékle-
te, emissziós határértékek, stb.) betartása mellett - fosszilis energiahor-
dozó felhasználása nélkül – égethető 

o A szokásos égetőművek, amelyeknél az égethetőségi határ 80% 
szárazanyag tartalom felett van, képesek lehetnek ugyan hulla-
dékégetésre is, azonban a tüzelő előzetes szárításához szükséges 
energia (mivel az önálló szárítóberendezések mindegyikének ener-
gia felhasználási hatásfoka jóval 100% alatt van) meghaladja azt a 
mennyiséget, ami a szárított anyag elégetésekor keletkezik. 

o Azok a hulladékégetők pedig, amelyek képesek nagyobb nedves-
ségtartalmú hulladékok égetésére, minden esetben kiegészítő hő-
ként fosszilis energiahordozókat használnak fel. 

o A kifejlesztett berendezés valójában a „tűztérben szárít”. Ezzel el-
érhető, hogy a „szárítás energia felhasználási hatásfoka” 100% le-
gen, (1 kg víz elvonása valóban csak 2,26 MJ energiával történhes-
sen meg) és a szárítási folyamathoz ne legyen szükség kiegészítő 
elektromos energiára. A szárításhoz szükséges energia mennyiség 
ezzel olyan mértékben lecsökkenthető, amely már lehetővé teszi, 
hogy az égetésből származó energia haladja meg az összes szárí-
tás energia szükségletét. A berendezés tehát nettó energia terme-
lővé vált.  
 

- A kifejlesztett berendezés a meglévő technológiához „hardveresen” kap-
csolható. A tüzelőanyagot zárt rendszerben kapja, így lehetővé vált ki-
küszöbölni mindazokat a környezeti és egészségügyi kockázatokat, ame-
lyek a szennyvíziszap tárolásából, kezeléséből következnek. A szennyvíz-
iszap gyakorlatilag a keletkezésének pillanatában hasznosításra kerül.   

 
Az elkészült berendezésre alapozva egy komplex rendszert dolgoztunk ki a 
magas nedvességtartalmú szerves hulladékok ártalmatlanítására és energia-
tartalmuk hasznosítására. Mivel az előzetes szárítás hőigénye (az égetéshez 
elfogadható magas nedvességtartalom miatt) relatíve alacsony, lehetővé vá-
lik, előzetes szárításhoz, a berendezéshez kapcsolható elektromos energiát 
termelő egység által visszaadott (hulladék hő) energiát használjuk fel. Így 
válik lehetővé, hogy még az igen magas – 80% víztartalmú szennyvíziszap 
égetése esetén is minden energia felhasználást figyelembe véve az égető-
műbe bevitt bruttó energia tartalom 12,8%-a felhasználható (többlet) 
energiaként jelenjen meg. (lásd szennyvíziszap monoégetés anyag és ener-
gia árama) 
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Ennél lényegesen kedvezőbb energia kihozatal érhető el, ha a szennyvíz-
iszapot előzetesen rothasztjuk, és a keletkező biogázt CHP egységbe éget-
jük el. A CHP egység nagyon jó energetikai hatásfokkal dolgozik. Az általa 
szolgáltatott hő gyakorlatilag elegendő a fermentációs maradvány égethető-
re való szárításához. Az ennek elégetéséből származó energia így teljes egé-
szében felhasználhatóvá válik. Mindent figyelembe véve e módszer lehetővé 
teszi, hogy a bruttó energia bevitel 58,4%-a felhasználható energiaként je-
lenjen meg. 
 
Az egész rendszernek része a keletkező hamu ártalmatlanítása. Ez egy utó-
izzítást és megfelelő reagens hozzáadását jelenti. Ezzel elérhető, hogy a ha-
muból kikerüljön minden káros anyag, így annak hasznos tartalma (P, K esz-
szenciális nyomelemek) talajerő visszapótló anyagként kockázat nélkül fel-
használható lehessen. Ezzel az összes hulladékot a rendszer gyakorlatilag el-
tünteti. 
 
Az égetőmű egy igen hatékony füstgáz tisztítóval is rendelkezik. Ez lehetővé 
teszi, hogy a füstgázt algatelepre vezessük. Az algák – fényenergia felhaszná-
lásával – a füstgáz széndioxid tartamának legalább 10%-át felhasználják. Eb-
ből tömegnövekedési többlet keletkezik. A keletkező algatömeg jól haszno-
sítható talajerő visszapótló anyagként. 
 

Az eddigiekben az égetőmű alkalmazását kizárólag szennyvíziszap összefüggés-
ben vizsgáltuk. Nem is tehetjük másképpen, hiszen engedélyünk jelenleg csak 
erre szól. Viszont azt is látnunk kell, hogy a folyamatban a legnagyobb energia 
veszteségforrás a tüzelőanyag előzetes szárításának energia igénye. Logikus 
volt tehát, hogy keressük e tevékenység kiküszöbölésének a lehetőségét. 
  
 
A mai ismereteink szerint az RDF- el való együttes égetés az a forma, ahol ez 
megoldható. A magas száraz anyag tartalmú és fűtőértékű RDF felhasználása 
lehetővé teszi, hogy különböző arányba való keveréssel szinte bármilyen szá-
razanyag tartalmú tüzelőanyag keveréket állítsunk elő. (természetesen 50% 
alatti értékek nem jöhetnek szóba, mert az nem égethető. 
 
Jelenleg ugyan nem rendelkezün az RDF égetésére is alkalmas engedéllyel, és 
nem is lesz könnyű ennek megszerzése, mivel a szennyvíztisztítás és a hulladék 
– gazdálkodás ma szervezetileg mereven elkülönül egymástól. A helyzetet ne-
hezítik a technikai jellegű előírások is. (Szennyvíztelepre pl. tilos más szerves 
hulladék bevitele.)  



18 
 

 
Ennek ellenére úgy látjuk – mivel ma talán a legnagyobb problémát a települési 
szilárd hulladék szerves frakciójának kezelése okozza – szükséges áttekinteni 
ennek hasznosítási lehetőségét. 
 

2.6.  Nedves szennyvíziszap és RDF együtt 
égetésének anyag és energia árama.  

 
Az RDF a települési szilárd hulladék kezelésére kialakított technológia. E techno-
lógia több egymás utáni művelettel (aprítás, osztályozás stb.) hulladékból eltá-
volítja az inert, majd egyéb módon hasznosítható összetevőket. (fém, papír, 
műanyag, stb.) Ezt követően a visszamaradó másra már használható nagyobb-
részt szerves anyagokat tovább aprítja és osztályozza, és végül ebből 65-95% 
szárazanyag - és 15-21 MJ/kg fűtőértékű tüzelhető anyag keveréket hoz létre. 
Mind a szárazanyag mind a fűtőérték a feldolgozottság mértékétől függ. 
 
Ez a tüzelhető anyag alkalmas arra, hogy nedves iszappal keverve az égethető-
ségi határt meghaladó szárazanyag tartalmú tüzelőanyag keveréket hozzunk 
létre. Így a tüzelőanyag előzetes szárítása elhagyható. A tüzelőanyagban a 
szennyvíziszap lehetséges maximális arányát (amennyiben annak szárazanyag 
tartalmát és fűtőértékét fixnek vesszük) az RDF tényleges szárazanyag tartalma 
és fűtőértéke határozza meg. 
A 3 mellékletben részletezett anyag és energia áram számítást 20% szárazanyag 
tartalmú és 18MJ/sz.a kg fűtőértékű szennyvíziszapra úgy végeztük, hogy felté-

teleztük az Rdf 70 % 
szárazanyag tartalmát 
és 17 MJ/sz.a kg fűtőér-
tékét. E feltételezés 
alapján a szennyvíz-
iszap lehetséges maxi-
mális aránya a tüzelő-
anyag keverékben 

43,64%. (Itt van a keverék tüzelhetőségi határa 51% sz. anyag tartalom.) L. 9. 
táblázat. Ennél nagyobb arányban a tüzelőanyagba nem tehető be a szennyvíz-
iszap.  Kisebb arány - egészen a nulláig – lehet. Részletesen lásd a 3. Melléklet. 
 
A felfogás kissé eltér a korábban alkalmazottól. Eddig ugyanis 1 t 20% száraz-
anyag tartalmú iszap felhasználását vettük standard értéknek. Itt célszerűségi 
okokból 1 t össztömegű olyan tüzelőanyag keverék létrehozását tűztük ki célul 

9. táblázat: Tüzelőanyag összetétel, ha az Rdf szárazanyag 
tartalma 75% és fűtőértéke 17 MJ/sz.a kg 

Megnevezés Tömeg kg Sz.a kg MJ 
Részarány 

% 

Szennyvíziszap 436 87 1 571 43,64% 

Rdf 564 423 7 186 56,36% 

Összesen 1 000 510 8 757 100,00% 
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amelyik – a megadott RDF beltartalom mellett az égethetőség határán van. (ha 
az előzők szerint számoltunk volna, akkor a tüzelőanyag keverék összes töme-
gének 2 291 kg-nak kellene lennie. 
 
A tapasztalatok szerint szárazanyagban közelítően négyszer annyi TSZH – ból 
származó szerves anyag keletkezik, mint szennyvíziszap. Az égethetőségi hatá-
ron lévő keverék is hasonló arányt tükröz. Ebből következik, hogy e forma al-
kalmazásával egy adott település teljes hulladék gazdálkodását úgy meg lehet 
oldani, hogy semmiféle környezeti károsítás nincsen és a lerakandó hulladék 
mennyisége is a nulla felé konvergál. (Természetesen ennél a módszernél is 
megoldható a hamu ártalmatlanítása és széndioxid hasznosítása is.) 
 
 
Budapest 2016.11.12. 
 
        Dr. Tóth József 
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1. melléklet 
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2. Melléklet: szennyvíziszap rothasztás fermentációs maradványégetéssel anyag és energia 
áramai  
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3. Melléklet: Szennyvíziszap és RDF együtt égetés anyag és energia áramai 

 
 


