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A víziközműszolgáltatás költ
ségcsökkentésének egyik legha
tékonyabb módja az energiafel
használás csökkentése, illetve a 
működéshez szükséges villamos 
energia, hőenergia minél nagyobb 
részarányának „saját forrásból” tör
ténő megtermelése, kielégítése.

A Magyar Víziközmű Szövet
ség Műszaki Bizottsága visszatérő
en szerepelteti munkaterveiben a 
víziközműszolgáltatás energiaköltségcsökken
tési lehetőségeinek vizsgálatát. Az elmúlt évek 
kielemzett témakörei, elkészült tanulmányai a 
következők voltak: „A villamosenergiabeszerzés 
liberalizációja” – „A gázenergiabeszerzés libera
lizációja” – „Szivattyúk energetikai vizsgálata” – 

„Fúvók energetikai vizsgálata”.
A vízművek már évek óta az adott piaci hely

zetnek megfelelő legalacsonyabb áron, verseny
piaci energiabeszerzéssel jutnak hozzá a műkö
désükhöz szükséges villamos és gázenergiához. 
A felhasznált energiaköltségek minimalizálásá
nak következő lehetősége a vízi közműves mű
szaki rendszerek energetikai optimalizálása, a 
fő energiafogyasztó gépek, berendezések (szi
vattyúk, motorok, fúvók, kazánok, kompresszo
rok, keverők stb.) energiatakarékos kiválasztása 
és szabályozott módon történő üzemeltetése. A 
szolgáltatóknál jelentős fejlesztések történtek és 
folynak most is a gyakorlatban ezekkel a korsze
rű megoldásokkal, amivel minimalizálják a fel
használt energia mennyiségét.

További energiaköltségmegtakarítást érhe
tünk el akkor, ha a vásárolt energia egy részét a víz
műveknél, illetve a természetben ingyen rendel
kezésre álló úgynevezett megújuló energiák minél 
nagyobb mértékű felhasználásával váltjuk ki. Ter
mészetesen ennél a megoldásnál figyelembe kell 
venni a rendelkezésre álló energiaforrások meny
nyiségét és időbeli (szezonális) kiaknázási korlátait, 

valamint az energiafelhasználásunk ezek hez tör
ténő igazodásának lehetőségeit.

A Műszaki Bizottság munkacsoportja ál
tal 2013ban elkészített tanulmány célja az volt, 
hogy vizsgálja meg és rendszerezze a vízi köz
műves gyakorlatban alkalmazható megújuló 
energiák felhasználási lehetőségeit. A szakmai 
cikk röviden ezen tanulmányt, illetve annak 
megállapításait foglalja össze.

vízi közművek energia-
felhasználásának jellemzői

A víziközműszolgáltatás a helyi adottsá
gok, az alkalmazott technológia és üzemeltetési 
módok függvényében jelentős energiát igénylő 
tevékenység. Az alábbi diagramok egy megyei 
nagyságú, ivóvízszolgáltatást, szennyvíztisztí
tást és fürdőszolgáltatást végző cég költségösz
szetételét és energiaköltségeinek szerkezetét 
szemléltetik. Az ábrákon jól látható, hogy az 
összköltség ~15%át kitevő, jelentős összegű 
energiaköltség meghatározó részét a villamos
energiafelhasználás és kisebb mértékben a gáz
energiafelhasználás képezi.

Energiafelhasználás
a vízszolgáltatásban

Az ivóvízszolgáltatás gépei, technológiai 
beren dezései túlnyomórészt villamos energiá
val működnek. Gáz és egyéb energiára csak 

szezo ná lis jelleggel van igény a létesítmények, 
építmé nyek fűtése érdekében. A villamos ener
gia fo lya matos rendelkezésre állása alapvető kö
vetelmény az ivóvízszolgáltatás üzembiztonsága 
szempontjából. A frekventált helyeken telepített, 
illetve mobil aggregátorok segítségével fokozha
tó a biztonság. Mivel a villamos energia tárolási le
hetőségei korlátozottak, akkumulátorokkal csak a 
legfontosabb működtetések jelzéseinek, illetve a 
folyamatirányító berendezések, vészvilágítások 
áramellátása biztosítható folyamatosan.

Az ivóvizes műszaki rendszerek, létesítmé
nyek jelentősebb energiafogyasztói a kutak, át
emelők, nyomásfokozók, légtechnikai gépek, 
fűtési rendszerek, egyéb technológiai berende
zések, építmények, létesítmények gépészeti és 
villamos berendezései.

meGújuló enerGiák 
AlkAlmAzási leHetőséGei

A víziközmű-szolgáltatás 
költségcsökkentésének 
egyik leghatékonyabb 
módja az energia-
felhasználás csökkentése, 
illetve a működéshez 
szükséges villamos 
energia, hőenergia minél 
nagyobb részarányának 
„saját forrásból” történő 
megtermelése, kielégítése.

Krenner róbert
vízszolgáltatási főmérnök,
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Energiafelhasználás a szennyvíz -
elvezetés és -tisztítás területén

A szennyvízelvezetési és tisztítási techno
lógiát alkalmazó gépeknél, berendezéseknél 
is elsődleges a villamosenergiaszükséglet. A 
szennyvíz elvezetése, szállítása nagyrészt sza
kaszos üzemű szivattyúkat, a tisztítása viszont 
főként folyamatos üzemű gépeket igényel. A 
nagyobb szennyvíztisztítók rothasztásos iszap
technológiája jelentős fűtési energiát kíván meg, 
ezért itt a villamos energia mellett gázfelhasz
nálással is kalkulálni kell. A szennyvizes műszaki 
rendszerek, létesítmények jelentősebb energia
fogyasztói a szennyvízátemelők, szivattyúk, lég
technikai gépek, kompresszorok, fúvók, ventillá
torok, keverők, iszapvíztelenítő berendezések, a 
mechanikai és biológiai tisztítási fokozat gépei, 
a fűtőhűtő berendezések, egyéb technológiai 
berendezések, építmények, létesítmények gé
pészeti és villamos berendezései.

Energiafelhasználás a vízművek
 egyéb tevékenységi területein

A két fő alaptevékenység mellett jelentősebb 
energiaigény jelentkezik a fürdőt is üzemeltető 
vízműveknél. A fürdő vízforgató és tisztítási tech
nológiája ebben az esetben is elsősorban villamos 
energiát igényel, de a fürdővíz hőmérsékletének 
biztosításához és a nagyméretű létesítmények 
szezonálisan szükséges fűtéséhez jelentős hő
energia, gáz szükséges. A fürdők főbb energia
fogyasztó berendezései a kazánok, vízforgató 
szivattyúk, a víztisztító technológia gépei, a lég
technikai berendezések, egyéb technológiai be
rendezések, fűtőhűtő berendezések, építmények, 
létesítmények gépészeti és villamos berendezései.

Folyamatos, szakaszos 
és szezonális energiaigények

Áttekintve a vízműves gyakorlatban működő 
gépeket, berendezéseket megállapítható, hogy 
a meghatározó mennyiségű gázt, illetve hőe
nergiát igénylő fűtőberendezések nagyrészt sze
zonális jelleggel üzemelnek. A használati meleg 
víz előállításához, a fürdők vízhőmérsékletének 
biztosításához és néhány szennyvíziszapkezelé
si technológiához napi gyakorisággal szükséges, 
hogy a hőenergia rendelkezésre álljon. 

Az ivóvizes és szennyvizes műszaki rendsze
rek esetében a villamosenergiafelhasználás idő
beli eloszlása napi gyakorisággal ismétlődik ha
sonló módon. Vannak csúcsidőszakok, amikor a 
gépek, berendezések az ivóvízfogyasztási igé
nyeket követve nagyobb kapacitással üzemelnek, 
illetve az éjszakai órákban minimális szinten tar
tást végeznek. Ugyanez figyelhető meg a szenny
vízelvezetést végző gépeknél is, azzal a kiegészí
téssel, hogy csapadékos időszakban az egyesített 

rendszerű csatornáknál a többszörösére emel
kedhet a villamosenergiaigény a megnöveke
dett átemelendő mennyiségek függvényében. 
Csapadékos időben és megemelkedett talajvíz
szint esetén sajnos ugyanez a helyzet a rosszul 
megépített elválasztott rendszerű csatornarend
szereknél is, ahol jelentős az infiltráció. 

Megújuló energiaforrások
általánosságban

A megújuló energiaforrás olyan közeg, ter
mészeti jelenség, melyből energia nyerhető ki, és 
amely akár naponta többször ismétlődően ren
delkezésre áll, vagy jelentősebb emberi beavat
kozás nélkül legfeljebb néhány éven belül újrater
melődik. A megújuló energiaforrások jelentősége, 
hogy használatuk összhangban van a fenntart
ható fejlődés alapelveivel, tehát alkalmazásuk 
nem rombolja a környezetet, ugyanakkor nem is 
fogja vissza az emberiség fejlődési lehetőségeit. 

Szemben a nem megújuló energiaforrások hasz
nálatával, nincsenek olyan káros hatásaik, mint 
az üvegházhatás, a levegőszennyezés vagy a víz
szennyezés. A megújuló energia négy fontos te
rületen váltja ki a hagyományos energiát: ezek az 
áramtermelés, a fűtés, az üzemanyag és a háló
zaton kívüli áramtermelés.

Energiák fajtái és kiaknázási lehetőségei
•	 Napenergia:	napelem,	napkollektor
•	 Szélenergia:	szélerőmű
•	 Vízenergia:	vízi	erőmű,	hullám-,	árapályerőmű	
•	 Geotermikus	energia:	termálvíz,	hőszivattyús	

megoldások
•	 Biomasszából	nyert	energia:	biogáz,	bioüzem

anyag

Magyarországi lehetőségek, 
hazánk adottságai
Napenergia

A napenergia a Földet érő napsugárzásból 
kinyerhető energia. Használata történhet foto
voltaikus elektromosság generálásával vagy a 
hőenergia felhasználásával. Hazánkra elmond
ható, hogy derült, napos időben hozzávetőleg 
1 kW erősségű sugárzás érkezik minden négy
zetméternyi felületre. Az éves átlagos napsu
gárzás 3,2 kWh/m2/nap. 10%os hatásfokkal 
számolva minden négyzetméteren 320 Wh 
nyerhető naponta. A több mint 2000 óra/év nap
sütéses óraszámmal és körülbelül a 47. szélessé
gi fokon kedvező helyen vagyunk. 

Szélenergia
A	Nap	Földet	elérő	energiájának	1-3%-a	ala

kul szélenergiává. A légmozgásokban megtes
tesülő mozgási energia a légkör (troposzféra) 

3. ábra
A világ elsődleges energia-felhasználásának 
megoszlása 2012-ben

1,9% Megújulók
Víz

4,5%
Nukleáris

Forrás: Bp., Portfolio.hu

Szén

Földgáz

Olaj33,1%

23,9%

6,7%

29,9%

Napsütéses órák száma Magyarországon egy évben
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teljes energiájának csupán kis része, hatalmas 
teljesítményt, 1,5 PWot képvisel. Gyakorlati 
kiaknázásra azonban természetesen csak az alsó 
100200 mé teres réteg jöhet számításba, vagyis 
mindössze 1%, azaz 15 TW. Ennek 20%a, 3 TW 
jut a szárazföldekre. A gondolatot tovább foly
tatva ebből az következik, hogy hazánk terüle
tére – ami az összes szárazföld (149 millió km2) 
területének kb. 0,6 ezreléke – 1.8 GW széltelje
sítmény esik. 

Geotermikus energia
Magyarország alatt 30 ezer MW hőenergia 

található, és ezzel a világ második legnagyobb 
geoenergiamennyiségét tudhatjuk magunké
nak a világon. A megújuló energiaforrások közül 
a nap és szélenergia nem válhat alapenergia
hordozóvá a folytonosság hiánya miatt, a vízi 
erőművekhez pedig természeti adottságok 
szükségesek, hazánk adottságai viszont kiváló
ak a geotermia (földhő) vonatkozásában. A geo
termikus energia a magmából ered, és a föld
kéreg közvetíti a felszín felé, a napenergiához 
hasonlóan korlátlan, el nem fogyó, de azzal el
lentétben nem szakaszosan érkező, hanem foly
tonos, viszonylag olcsón kitermelhető, és a leve
gőt nem szennyezi. A felszínről sugárirányban a 
Föld középpontja felé haladva kilométerenként 
átlag 30 fokkal emelkedik a hőmérséklet. Bizo
nyos területeken azonban ennél nagyobb a hő
mérsékletemelkedés, mint például hazánkban, 
ahol a földkéreg az átlagosnál vékonyabb, ezért 
geotermikus adottságai igen kedvezőek. A Föld 
belsejéből kifelé irányuló hőáram átlagos értéke 
90100 mW/m2, ami mintegy kétszerese a kon
tinentális átlagnak. A fenti termikus adottságok 

folytán nálunk 1000 méter mélységben a réteg
hőmérséklet eléri, sőt meg is haladja a 60 fokot.

Hazánk európai viszonylatban kiemelkedően 
jó adottságú terület, aminek az az oka, hogy a Kár
pátmedence üledékes eredetű, víztározó poró
zus kőzetekből áll, amik jó hővezető képességűek.

Biomasszából nyert energia
A biomassza kifejezés alatt tágabb értelem

ben a Földön lévő összes élő tömeget értjük. Mai 
elterjedt jelentése: energetikailag hasznosítható 
növények, termés, melléktermékek, növényi és 
állati hulladékok. A biomassza szén, hidrogén és 
oxigén alapú. A felhasználható energia öt forrás
ból eredhet, ezek a szemét, a fa, a hulladék, vala
mint a biogáz és az alkohol alapú üzemanyagok. 
A szükséges alapanyagok egyszerűsége és gya
korisága révén ez az energiatermelési módszer 
is eredményesen használható Magyarországon.

Megújuló energiaforrások 
kihasználási lehetőségei

A fent leírtakban már láthattuk, hogy a kör
nyezetünk, főként az időjárás és az évszakok nagy
mértékben meghatározzák a megújuló energiák 
felhasználását. Befolyásolják az energiatermelé
si módszereket, módosítják azok hatékonyságát. 
Magától értetődik, hogy felhős időben vagy té
len a napelemek/napkollektorok kevesebb ener
giát termelnek, mint nyáron, napsütésben. A 
szélerőmű is igényel egy bizonyos minimális szél
sebességet a megfelelő hatásfok eléréséhez, va
lamint a hőszivattyúknak sem mindegy, hogy 
milyen a környezetük hőmérséklete. Ha azonban 
megfelelően kombináljuk a módszereket, akkor 
egy hatékonyan működő rendszert kaphatunk, 

ahol az egyik forrás kiválthatja a másikat, míg 
megfelelőek nem lesznek a körülmények.

lehetőségek, gyakorlati példák 
a víziközmű-szolgáltatás területen

Ahogyan arról már részletesen szó esett a 
fentiekben, a vízi közműves területen számos 
villamos fogyasztó található, melyeknek jelentős 
mennyiségű energiára van szükségük a műkö
déshez. Gondoljunk csak a szivattyúkra, komp
resszorokra, ventillátorokra, hűtő és fűtőbe
rendezésekre, vagy csak a különböző épületek 
energiafogyasztására. Ennek a szükségletnek 
egy bizonyos része kiváltható a megújuló ener
giaforrások alkalmazásával. Jól átgondolt terve
zéssel és az esetlegesen rendelkezésre álló pá
lyázati lehetőségek kihasználásával viszonylag 
rövid idő alatt is megtérülhetnek az ilyen irányú 
fejlesztések, beruházások.

Biogáz
A biogáz használata logikusnak tűnik, hi

szen a szennyvíztisztítókban keletkező szenny
víziszapból (akár még beszállított hulladékból 
is) egyszerűen előállítható rothasztás útján. 
5060%os metántartalmának köszönhetően 
alkal mazható energiatermelésre is. 1 m3 metán 
energiatartalma csaknem 10 KWh. Kazánokban 
elégetve vízmelegítésre alkalmas, vagyis felhasz
nálható fűtésre, használati meleg víz előállításá
ra vagy akár a fürdők vizének melegítésére is.

Alkalmas továbbá gázüzemű generátorok 
működtetésére, amelyek egyből képesek táplál
ni például a szennyvíztisztító telep fogyasztóit. 
Ezt már több helyen alkalmazzák az országban 
pozitív eredményekkel. Például Szombathelyen 
370 kVA teljesítményű motort üzemeltetnek 
így. Ily módon 2009ben 2,292 MWh volt a meg
termelt mennyiség, és közel hatvanmillió forint
tal csökkent a telep éves üzemeltetési költsége. 
A technológia csökkenő költségei folytán már 
kisebb telephelyeken is megéri alkalmazni. A 
biogázüzemű generátorblokk, melynek felépí
tése azonos a földgázüzemű kogenerációs be
rendezésekével, a gázmotor nagyságától füg
gően a biogáz energiatartalmának 2542%át 
képes villamos energiává alakítani, míg termi
kus hatásfoka 40% körül alakul. A biogáz áram
termelésre való használata azért is előnyös le
het, mert a hulladékhő felhasználható fűtésre, 
használati meleg víz előállítására vagy iszap 
előmelegítésére, javítva ezzel a rendszer össz
hatásfokát. 

A biogáz ettől kissé eltérő alkalmazását nem 
olyan régen Zalaegerszegen vezették be. Ott a 
keletkező biogázból egy tisztítóegységgel 99%
os metánt állítanak elő, ami közel azonos minő
ségű és energiatartalmú, mint a földgáz. Ezzel a 

Hőmérsékleti izotermák Magyarországon a felszíntől számított 2000 m mélységben
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földgázüzemű gépjárműveket már tökéletesen 
el lehet látni üzemanyaggal. Tapasztalataik alap
ján a gépkocsik menettulajdonságaiban nincs 
különbség a hagyományos üzeműekéhez ké
pest, kilométerenkénti fajlagos üzemanyagkölt
ségük ellenben 60%kal alacsonyabb. Még egy 
Volánbuszt is az így előállított üzemanyaggal 
tankolnak. 

Hőszivattyú
Hőszivattyúk bevonása ugyancsak kézenfek

vő megoldás lehet ezen a területen. Vegyük pél
dául a kitermelt víz hőmérsékletét, ami 16 °C kö
rüli. Ebből még rengeteg energiát kivonhatunk 
ezzel a megoldással. Ugyancsak hasonló hőmér
sékletű a szennyvíztelepekre érkező szennyvíz is, 
ami szintén kihasználatlan ener giát képez.

Kiskunfélegyházán például kiépítettek egy 
ilyen rendszert. Ott a kitermelt víz 
1618 °Cos, ami mellett a rendszer 
jósági tényezője 4,5. Ez annyit je
lent, hogy befektetett 1 egységnyi 
energia 4,5 egységnyi hőt termel. A 
központi irodaházuknál is tervben 
van hasonló megoldás. Ezzel becs
lések szerint 17 ezer m3 földgázt le
hetne kiváltani.

Nem	 elvetendő	 ötlet	 tehát	 a	
fürdők vizének ezen technológi
ával történő melegítése, vagy az 
épületek fűtése. Előny az, hogy a 
folyamat iránya megfordítható, így 
nyáron hűtésre is használható a 
rendszer.

Napkollektor
Felhasználásának célja hason

lít a hőszivattyús megoldáséhoz. 
Ez esetben is a víz melegítésével 
tároljuk az energiát, amit célszerű
en fűtésre, esetleg használati 
meleg víz előállítására lehet al
kalmazni. A technológia előnye, 
hogy alig igényel energiabefek
tetést és karbantartást. A napkol
lektoros rendszerek megvalósítá
sának költsége egy négyzetméter 
napkollektorfelü letre vonatkoz
tatva jellemzően 150250 ezer 
forint. Ez bruttó rendszerár, vala
mennyi szükséges anyaggal és kivitelezéssel 
együtt. Egy négyzetméter napkollektor alkal
mazásával, átlagos rendszert és átlagos körül
ményeket figyelembe véve Magyarországon 
egy év alatt megközelítőleg 550650 kWh hőe
nergia állítható elő. Megtérülési ideje attól füg
gően, hogy gázt vagy áramot váltunk ki vele, 5 
és 20 év közé tehető.

Napelem
A mai világban egyre elterjedtebb és kifor

rottabb ez a technológia. Pozitív eredményekkel 
használják nagyon sok helyen, így célszerűnek 
hangzik az alkalmazása. Viszonylag magas a ki
építési költsége, de megbízhatóan működik 
hosszú ideig, és karbantartási igénye is alacsony. 
Az országban már több helyen felfigyeltek a po
zitív felhasználhatóságára, és alkalmazzák is.

A debreceni szennyvíztisztító üzemben 2012 
decemberében átadásra került egy 150 kW tel
jesítményű napelempark. A napelemes rendszer 
telepítésének célja a villamosenergiafogyasztás 
megújuló energiahordozóval történő részleges 
kiváltása volt. A napelemes rendszerbe 625 da
rab napelemtábla került beépítésre, így a park 
villamos teljesítménye csúcsidőszakban megha
ladhatja akár a 150kWot is.

A napelempark teljesen automatikus műkö
désű, normál üzem esetén az elektromos háló
zatba táplálja a megtermelt energiát. A táblák az 
időjárás viszontagságainak is ellenállnak, mint 
amilyen például egy jégeső. A hó a napelemek 
megdöntéséből adódóan könnyen lecsúszik a 
felületről, így a téli időszakban is biztosított a za
vartalan villamosenergiatermelés.

Napelemes	rendszert	ugyancsak	kiépítettek	
a BÁCSVÍZ Zrt. területén is. Itt a központi iroda
ház tetejére telepítettek egy 15 KW csúcstelje
sítményű napelemparkot. Ezzel az első év során 
16,862 KWh villamos energiát termelt a cég, amit 
saját maga fel is használt.

Összegzés
A megújuló energiát hasznosító átalakító 

technológiák, módszerek folyamatosan fejlőd
nek, elterjedésükkel beszerzési áruk is egyre ked
vezőbb. A berendezések javuló hatásfoka és egy
re hosszabb várható élettartama is magyarázza 
a beruházások megtérülési idejének rövidülését.

Egyegy fejlesztés elindításában és gyors 
megtérülésében segíthetnek az energetikai pá
lyázati források is. Önmagában a beruházási for
rás és a fejlesztési szándék megléte nem mindig 

hozza meg a kívánt eredményt. A 
többi műszaki rendszerhez hason
lóan a fejlesztés energetikailag is 
bizonyított sikerének záloga ezen a 
területen is az adott helyszín adott
ságaihoz igazodó, kellően előké
szített és átgondolt, hosszú távon 
üzembiztosan, jó hatásfokkal üze
meltethető műszaki megoldások, 
technológiák vagy azok kombiná
ciójának tervezése, kiválasztása és 
minőségi megvalósítása. 

Magyarországon a megújuló 
energiák kihasználási lehetősége 
nagyon kedvező, az alkalmazha
tó technológiák jó minőségben és 
hatásfokkal már elérhető áron be
szerezhetők, a vízművek energia
felhasználásának mértéke és me
netrendje pedig lehetővé teszi és 
igényli az olcsó, környezetbarát 
energiák hasznosítását.

A debreceni szennyvíztisztító telepen megépült napelempark

A várt és a valós termelt energia alakulása a 2013. év első felében
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