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220 000 t/év

790 000 t/év

Erről beszélünk:
1 000 000 t/év szerves
szárazanyag

Évente 1 000 000 tonna anyag képződik
Szennyvíziszap 217 000 t/év szárazanyag
652 db szennyvíztisztító telepen
Szennyvíztisztító telepek száma és
nagysága, a keletkező szennyvíziszap
mennyisége halmozva %-ban
(telepek egyedi adatai 2015: 217 000 t/év)
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Települési szilárd hulladék 792 000 t /év
szerves szárazanyag 1 295 db
fogadóhelyen
Fogadó nagysága
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Telepen naponta képződő szennyvíziszap sz.a t.

A telepek 3,8 %-ában (25 telepen)
képződik az összes szennyvíziszap 58%
- a (126 800 t/év)

TSZH befogadók nagyság szerint
Átlag
m3/év
t/év
t/nap
2 381 366 714 410
978,64
2 381 366 714 410
978,64
2 035 147 610 544
139,39
2 621 562 786 469
74,30
1 316 706 395 012
36,07
915 665
274 700
16,36
508 804
152 641
7,34
749 532
224 860
2,31
286 390
85 917
0,28
13 196 538

3 958 963

12,81

szerves
t/év
142 882
142 882
122 109
157 294
79 002
54 940
30 528
44 972
17 183

db
2
5
12
29
30
46
57
267
847

791 792 1 295

Mind a települési szilárd hulladékok, mind a
szennyvíziszap esetében felmerül a kis kapacitású
gyűjtők és telepek problémája.
Ezeknél nem lehetséges semmilyen hatékony
feldolgozó technológiát alkalmazni. A nagyobb
egységekbe való beszállítás különösen a
szennyvíziszap esetében nagyon nehezen
megoldható.
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Mi van Ezekben a hulladékokban ?
Települési szilárd hulladék összetétele
(2014 Stadat, Összesen 3 713 000t)
Papír
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Egyéb
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Valami kimaradt
Forrás: Dr. Juhász Endre 2015.10.15 NKE.előadás

•

Mind a szennyvíziszapban, mind a
TSZH – ban lévő másra már nem
használható szervesanyag energiatartalma jelentős. E két hulladék
összesen 18 300 GJ energiát
tartalmaz. Ez pedig egyenértékű
534 millió m3 földgázzal. Érdemes
tehát erről is gondolkodni.
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Hulladékokról van szó, amelyek
tartalmaznak értékes anyagokat de….
•

•
•

Hulladék: Az a termékmaradvány,
elhasznált
termék,
melyet
a
tulajdonosa nem tud felhasználni,
vagy
értékesíteni.
Ezek
a
maradványok az emberre és a
környezetre
is
ártalmasak
lehetnek.(2012. évi CLXXXV. Törvény)
Felhasználás előtt tehát ezeket
ártalmatlanítani kell.
Az
ártalmatlanítás
fogalma:A
szennyező
hulladék
végleges
elszigetelésével
(lerakás)
vagy
nemkívánatos
minőségének
megváltoztatásával
(detoxikálás,
elégetés) a környezetre veszélyes
jelleg megszüntetése.(kármentesítési
kézikönyv).

•

•

•

Ártalmatlanítás a hulladék törvény szerint:
„Minden olyan kezelési művelet, amely nem
hasznosítás, a művelet ártalmatlanítás akkor
is, ha az másodlagos jelleggel anyag- vagy
energiakinyerést eredményez.” (Idézet a
törvényből)
Igy kerülhetett bele a hulladéktörvénybe
ártalmatlanításként:
– Lerakás a talaj felszínére vagy a
talajba;
– Mélyinjektálás ,a szivattyúzható
anyagok kutakba, sódómokba vagy
természetes üregekbe juttatása;
– Bevezetés víztesbe;
– Átcsomagolás.
A törvény betüje alapján a rothasztás, és a
komposztálás nem minősül
ártalmatlanításnak, azonban mindenki aki
ebben érdekelt, annak tartja.

Kérdés: Érti és a törvény által felsoroltakkal egyetért valaki?
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Mit teszünk Ma ezen- hulladékokkal ?
Települési szilárd hulladék hasznosítása
Összesen 3 700 000 t/év

A szennyvíziszap hasznosítási módja
telepnagyság szerinti bontásban
Összesen 217 000 t/év
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• A szennyvíziszapnak mintegy negyede, a TSZH – ban lévő szerves eredetű
anyagoknak gyakorlatilag a teljes tömege végül a hulladéklerakókba kerül.
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Vélemények - nézetek
A
hulladékokban
lévő
növényi
tápanyagok „csábítanak” azok talajerő
visszapótlásra való felhasználására.

A hazai törekvés jelenleg:

A patogén baktériumok jelenléte,
valamint a nehézfémek jelenléte viszont
óvatosságra int.
Országonként más a megítélés, de egyre
inkább
korlátozzák
a
közvetlen
felhasználást. Néhány országban ezt
kategórikusan tiltják.

•

Sem a rothasztás, sem pedig a komposztálás nem
jelent maradéktalan ártalmatlanítást, mind a
nehézfémek, mind a növényvédőszer, gyógyszer,
és hormon maradványok, de a patogén
szervezetek szaporítóanyagai is ott maradnak.

Rothasztás (biogáz) ebből
elektromos energia..
A maradék anyag mezőgazdasági
hasznosítása.
Ahol ez nem járható ott
komposztálás és mezőgazdasági
hasznosítás..
A hazai mezőgazdasági
hasznosításra
vonatkozó
jelenlegi határértékek az EU
többi országához viszonyítva
irányelvekhez
viszonyítva
„középmezőnyben” vannak.

A környezetszennyezési lánc
Axióma: Minden, amit felhasználunk az a
környezetből jön és az életciklus végén oda kerül
vissza, de nem mindegy, hogy milyen formában, és
koncentrációban

Üvegház hatás

Légszennyezés

Talajszennyezés

A továbbiakban a
szennyvíziszappal (28-35 kg
sz.a/fő/év) és a TSZH
szerves részével (60-70 kg
sz.a/fő/év) foglalkozunk

Vízbázis
szennyeződés

Minden szennyező anyag, amely a talaj kolloidok felületén nem kötődik meg,
illetve a növények nem veszik fel az a vízbázist fogja szennyezni.

A szennyvíziszap nem istállótrágya és az
abból készült komposzt sem azonos a zöld
növényekből készülttel
Ha a szennyvíziszap csak a
jogszabályban
megengedett
mennyiségű
nehézfémet
tartalmaz és csak a megengedett
mennyiséget juttatjuk ki akkor a
következők
jelennek
meg
szántóföldjeinken.

Kérdés mi lesz ezekkel?

• Megkötődik a talajkolloidok felületén és ezzel változik a talaj
kémhatása? Felveszik a növények? Kimosódik a talajból és a
vízbázisba kerül? Egyértelmű válasz nincs, mert függ a növénytől, a
talajtípustól, a talaj jelenlegi állapotától, a csapadék mennyiségétől és
valószínűsíthetően az elemek egymáshoz viszonyított arányától is.

Komposztálás (modell)
A szennyvíziszap komposztálásának tömeg és árviszonyai
Összes Száraz Sz.a.
Megnevezés
tömeg t anyag% tömeg t Egység
Összes Ft
Szennyvíziszap
10 000 20%
2 000 árak Ft/t
Adalék
22 000 70%
15 400
Induló anyag
32 000 54%
17 400
12 000 384 000 000
Szárazanyag veszteség
30%
7 830
Maradvány (komposzt)
12 760 75%
9 570
5 000 63 800 000
Veszteség
320 200 000
Az előállított komposztban lévő növényi tápanyagok értéke
Műtrágya
Tápanyag
Műtrágyák
Műtrágya
Megnevezés
Tápanyag t
egyenérték
tartalom
hatóanyaga
egységár Ft
t

Nitrogén
Foszfor
Káli
Összesen

1.

2.

2,00%
3,00%
1,50%

191
287
144

34,00%
22,00%
40,00%

563
1 305
359

Összes Ft

160 000 90 070 588
190 000 247 950 000
160 000 57 420 000
395 440 588

A komposzt közvetett – a mezőgazdasági termelésben
jelentkező – haszna a számítás szerint nagyobb a
bekerülésénél.
A komposztálás során azonban majdnem változatlanul
fennmaradnak mindazok a kockázati tényezők, amelyeket a
szennyvíziszapnál jeleztünk. (A nehézfémek és az egyéb káros
anyagok ott maradnak, a kórokozók vélhetően elpusztulnak,
de a spórák életképesek maradnak).
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1.

2.

3.
4.

5.

A komposztálás során az induló
szubsztrátum szárazanyagát 50-55%ra kell beállítani úgy, hogy a C/N
arány (25-35):1 legyen.
A folyamat során kezdetben 7580°C –ra kell felmelegednie
(levegőztetéses oxidáció).
Ezt követi a „pihentetési”
(stabilizációs időszak).
Ha az adalék anyagot vásárolni kell,
a komposztálás a hulladék
tulajdonosnál mindenképpen
veszteséges.
A komposztálás során keletkező
légszennyezés jelentős. A CO2
kibocsátás a tömegcsökkenésből
megbecsülhető, (a modell alapján ez
8 000 t-ra tehető) a metán és
ammónia kibocsátásról csak
sejtéseink vannak.

A TSZH hasznosítás eszköze Az RDF technológia
•

•

•

•

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 fűtőanyagot állítanak elő;
Ennek a termék(?)nek a szárazanyag
tartalma 70-90%, fűtőértéke 12-17
MJ/sz.a kg;
A jelenlegi hasznosítása szinte kizárólag a
cementgyárakban lehetséges.

A technológia lehetővé teszi a
TSZH-ban lévő minden egyébként
hasznosítható anyag kinyerését, és
végén visszamarad egy
jól
égethetőtő
magas
energia
tartalmú másodnyersanyag.
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A technológia vázlata

BIOFIVE Zrt hulladék ártalmatlanítási
Filozófiájának alapjai- CélkitűzéseI
A kommunális (szerves eredetű) hulladékok mindegyike tartalmaz az
egészségre és a természeti környezetre ártalmas anyagokat. Ezek az
anyagok „reakciókészek”. A potenciálisan meglévő káros hatásuk
kiküszöbölése biztonságosan csak égetéssel lehetséges.

• Célok
– Ne a hulladékot szállítsuk az ártalmatlanító műhöz, hanem azt
telepítsük a nagy tömegű kockázatot jelentő hulladék
keletkezésének helyére;
– Minimalizálni a kockázatot jelentő szerves hulladék tárolását,
manipulációját, és lehetőleg kizárni a vele való közvetlen
érintkezést;
– A folyamat egészét tekintve az ÜHG emisszió és a lerakandó
hulladék mennyiségének minimalizálása;
– Technikai és pénzügyi fenntarthatóság (reális megtérülési idő).
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A BIOFIVE által kifejlesztett termikus
hulladék ártalmatlanító mű jellemzői

• Több használati mintaoltalom és szabadalom felhasználásával a BIOFIVE
Zrt kifejlesztett egy olyan berendezést amely alkalmas bármilyen 50%
szárazanyag tartalmat meghaladó szerves eredetű hulladék elégetésére.
Ehhez fosszilis energiahordozót nem használ;
• Az égetés során biztosítja a hulladékégetésre előírt követelményeket
(égési hőmérsékleteket);
• A berendezés részét képező ENTECCO füstgáz tisztító garantálja, hogy az
emisszió értékei az előírtak alatt maradjanak;
• Az égetés során keletkező hamu – a folyamatba építetten további
ártalmatlanításra kerül. Ennek során a nehézfémek oxidálódva távoznak, a
hasznos anyagok (foszfor, eszenciális nyomelemek) pedig feltáródnak
(vízben oldhatóvá válnak). Ezzel a hamuból talajerő visszapótló anyag lesz;
• A berendezés modul rendszerénél fogva alkal;mas egyrészt a meglévő
technológiához való zárt rendszerű kapcsolódásra, másrészt biztosítja az
ártalmatlanítás során keletkező energia megfelelő hasznosíthatóságát
(hőellátás, ORC berendezés kapcsolásával elektromos energia kinyerés).
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Égetés
pro és kontra
•

•

•

•

•

A BIOFIVE berendezés – mivel a hulladék
keletkezési helyére települ és a hulladékot
azonnal ártalmatlanítja – minden más
hasznosítási módhoz viszonyítva a legkisebb
légszennyeződést okoz;
A berendezés biztosítja a hamuból a foszfor
visszanyerhetőségét, és a hamu
ártalmatlanításával nehézfém feldúsulásával
sem kell számolni;
A hatékony füstgáz tisztító berendezése
elejét veszi minden légszennyező anyag (NOx ,

SO2, por, stb.) levegőbe való jutásának;
A visszamaradó minimális (az eredeti
tömeg maximum 5%-a) – lerakóba kerülő
– hulladék már nem reakció képes, így
nem veszélyezteti a lerakót;
Az ártalmatlanítás során keletkező energia
felhasználható.

•

•
•

•

Az égetés jelentős káros anyag kibocsátással jár,
levegő szennyező művelet;
Égetés során a biológiailag még aktív anyagok
kikerülnek a körforgásból, megsemmisülnek;
Az égetés során keletkező hamuban a káros
anyagok feldúsulnak, így elhelyezésük gondot
jelent;
Égetésre az anyagot elő kell készíteni ez jelentős
többlet ráfordítást okoz.

A magunk részéről úgy véljük, hogy a
szerves eredetű hulladékok
ártalmatlanításának - jelenleg legbiztonságosabb módja az égetés. Ez
által teljesen kiküszöbölhető a
legjelentősebb üvegház hatást okozó
metán, és ammónia kibocsátás.
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Emlékeztetőül
• A hulladékégetés ellenzői sokat
beszélnek a széndioxid káros
hatásáról. A széndioxid nem
káros anyag. Nélkülözhetetlen a
növények testfelépítéséhez.

Magyarország metán
kibocsátása 2014. évben
299 385 t/év (stadat)
Összes többi
11%

M.gazd
37%

Hulladék
52%

Az üvegházhatás szempontjából a
legveszélyesebb anyag viszont a metán.
A legnagyobb „metán kibocsátó” a
hulladék. Ezen belül is kiemelkedő a
szennyvíz. Amennyiben azonnal
ártalmatlanítjuk, vagy zárt térbe
helyezzük,akkor kevesebb veszélyes
anyag kerül a levegőbe.
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BIOFIVE termikus ártalmatlanító
rendszer
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A termikus ártalmatlanító mű
alkalmazhatóságA
Az égetőmű teljesítménye az igényektől függően
1 – 2,5 MW lehet.

Lehetséges
tüzelő
anyagok

• Szennyvíziszap monoégetés (részleges szárítással) 4 -8 000 t iszap
szárazanyag/év
• Mechanikailag viztelenített szennyvíziszap és RDF kevert
égetés(szárítás nélkül RDF beszállítással) ez a változat már 500
t/iszap szárazanyag feletti telepeken alkalmazható
• Szennyvíziszap rothasztás majd a fermentációs maradvány
monoégetés (szárítással) 6 -15 000 t/év iszap szárazanyag esetén
• Fermentációs maradvány és RDF keverék esetén már 1 500 t/év
iszap szárazanyag esetén alkalmazható (50 000 LE)
• RDF monoégetés esetén 2 – 8 000 t/év a berendezés kapacitásától
függően .
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Hulladékégetés és a termikus hasznosítás
Hulladék égetők
Központi helyen létesültek feltételezik az égetendő
hulladék odaszállítását.
A hulladék tulajdonosnál jelentkeznek az előzetes
stabilizációval járó költségek és kockázatok.
(egészség ügyi, környezeti) és energia felhasználás.
A hulladék stabilizációja, előkezelése hosszabb
rövidebb tárolással jár ami elkerülhetetlenül diffúz
emissziót jelent.
Az égetéshez fosszilis energia hordozókat
használnak.

Tevékenységük önálló szolgáltatás. A hulladék
tulajdonosnak ez pénzbe kerül.

BIOFIVE
ártalmatlanító

A technológa a hulladék keletkezési helyére
települ, így nincs szállítási igény.

A meglévő technológiához zárt rendszeren
keresztül kapcsolódik, a hulladékot a
„keletkezése pillanatában” feldolgozza, így nincs
sem diffúz emisszió, sem kockázat.
Nem igényli az előzetes stabilizálást. Fosszilis
energiát nem használ.
Az ártalmatlanítás a technológia részévé válik. A
hulladék tulajdonosnak nem költséget, hanem
árbevételt vagy költség megtakarítást
eredményez. (Rezsicsökkentés)
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És mi legyen a több mint 600 nagyon kicsi
szennyvíztisztító telepen ?
Ezeken a telepeken olyan kis mennyiségű szennyvíziszap képződik, hogy
többségükben azt még mechanikailag sem víztelenítik.
Meggondolandó lenne,hogy a befolyó szennyvízet – mechanikai tisztítás és
olcsó, gyors fertőtlenítés után (ózon, UV stb.) akár közvetlenül kiöntözni
energia ültetvényre.
A szennyvízben a káros anyagok koncentrációja olyan kicsi, hogy az pl 200
mm/év öntözés esetén szinte észrevehetetlen.

Az energiaültetvények termése helyben feldolgozva értékesíthető, vagy
felhasználható.
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BITESZ – BIoFIVE által javasolt szerves hulladék
ártalmatlanító (hasznosító) rendszer modellje
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Szennyvízhasznosítási
dilemma
Komposztálás? égetés ? talán öntözés?

Véleményünk

Égetés is, komposztálás is, öntözés is.
Mindegyiket a maga helyén!

Köszönjük a megtisztelő
figyelmüket !

