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BKSZT szennyvízgyűjtő területe
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(2010)
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Szennyvíz útja

•Bejövő átlagos vízmennyiség
szárazideji: 240000 m3

csapadékos: 360000 m3

•Bejövő lebegő anyag terhelés
50-60 tonna/nap

•A Dunába visszajutó
szennyvíz biológiai
tisztításának aránya
Budapesten– a Telep
beüzemelése előtti 51%-os
aránnyal szemben – min 95
%.
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Szennyvíztisztítási folyamatábra
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FINOMRÁCS (3 mm)
6 (+2 tartalék) egység

SEDIPAC 3D®

(Homokfogó, zsírfogó,
előülepítő)

7 (+1 tartalék) egység

UTÓÜLEPÍTŐ
17 (+1 tartalék) egység

BIOLÓGIAI KEZELÉS
(pre-anoxikus,

anaerob,
aerob/anoxikus zóna)
17 (+1 tartalék) vonal
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4 375 m3/h

21 875 m3/h

37 500 m3/h

11 250 m3/h
26 250 m3/h
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Deponálás

Zsír Deponálás

Iszap

HOMOK
ELTÁVOLÍTÁS

3 egység

ELŐSŰRÍTŐ ASZTAL
5 (+1 tartalék)

GRAVITÁCIÓS SŰRÍTŐ
2 (+1 tartalék) egység

TERMOFIL ANAEROB
ROTHASZTÓ

3 reaktor

VÍZTELENÍTETT
ISZAP SILÓ

4 tartály

KEVERT ISZAP
TARTÁLY

1 tartály

Biogáz
tároló

2

Vas (III) klorid
adagolás

PASZTÖRIZÁLÓ
2 (+1 tartalék) vonal
1 vonal = 3 tartály

ROTHASZTOTT
ISZAP TARTÁLY
1 (2 részre osztva)

CENTRIFUGA
2 (+1 tartalék)

Hulladék

KOGENERÁCIÓ
2 (+1 tartalék) vonal

POLYMER
ELŐKÉSZÍTŐ

2 egység

POLYMER
ELŐKÉSZÍTŐ

2 egység

Vas (III) klorid
adagolás

FeCl3



Anaerob rothasztás

BKSZT
•3  x 6056 m3 termofil
rothasztási térfogat

• 55 – 56 oC üzemi hőmérséklet
•12-13 napos tartózkodási idő

Betáplálás

•460 m3 /nap/rothasztó
•folyamatos keverés





Rothasztóba belépő és kilépő szerves anyag (2012)



Biogáz kihozatal (2012)
•napi átlag 24000 Nm3

• nyomás 100-150 mBar (kompresszió után)
•58-59 % metán tartalom (CH4)
•1 Nm3 biogázból előállítható 2,24 kWh villamosenergia és 2,46 kWh hőenergia
•átlagos fűtőértéke 22 MJ/Nm3



•napi átlag termelt villamos energia 54249 kWh
•napi átlag összes elektromos áram fogyasztás 91156 kWh
•önellátási hatásfok 59,3 %



•Épületek összes fűtési hőigénye 4,96 MW,  ez éves szinten



Légkezelés
 minden technológiai épület fedett, teljes a szagkezelés!

 technológiai levegőt 2 db HV turbó szolgáltat (5db)

 minden biológiai medence dekompresszált

 2 db elszívó ventilátor közel 4,2 millió m3 levegőt szív el naponta

 tisztítás biológiai és kémiai úton

 villamos energia fogyasztás 53-55%-a

 lefedés nélkül a telep önellátási

hatásfoka 67-69% lehetne



Terveink az
energiahatékonyság

növelésére



•archimédeszi csiga
•lassú járású, vízkenésű csapágyai hosszú élettartamúak
•230000 m3 vízhozamra tervezve éves szinten 290 napos rendelkezésre állás
(vízhozam függő)
•Kiserőmű teljesítménye 75 kW

•E365= 488795 kWh



Zsírfeladás a rothasztóba
Sedipac 3D által leválasztott zsír betáplálása a rothasztóba
20 m3 zsír betáplálás 200 m3/nap többlet biogáz termelés

Hőszivattyú
Az épületek összes hőigényének csökkentésére 2MW fűtési
teljesítményű hőszivattyút építenének be.

Energiamanagement
energiafogyasztásunk monitorozása, energiafogyasztási helyekre lebontva

energiahatékonyságunk további növeli
meggátolja a lekötött teljesítményünk túllépését

Napkollektor
2012.12.20 a beüzemelés napja
12 db kollektor a tetőn elhelyezve (24 m2)
maximális hőteljesítmény 17 kW
telepítés óta 4638 kWh hőt temelt
491 m3 földgázt váltott ki



Köszönöm
megtisztelő
figyelmüket!

Elérhetőség:

BKSZT Kft.
H-1211 Budapest, Nagy Duna sor 2.
www.bkszt.hu

Tel.: +36 (1) 88-33-800
E-mail: tamas.kovari@bkszt.hu


