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A mérők üzembe helyezése annak köszönhető, hogy a 
szennyvíztelep csatornahálózat-üzemeltetési és szennyvíz-
tisztítási üzletágvezetője nagymértékben törekedett az elő-
állított biogáz mennyiségének növelésére. A szennyvíztelep 
vezetése úgy döntött, hogy egy Magyarországon kifejlesztett 
új módszert próbál ki. A magyar szabadalom lényegében egy, 
a szennyvíztelep rothasztójába épített aprítószivattyú, amely 
a rothasztó iszapját aprítja. A berendezés működtetésének 
eredményeként az aprított anyag nagyobb felületén több 
biogáz képződik. Ez a gyöngyösi beruházás volt a magyar újí-
tás egyik első próbája. A szabadalommal nemrég egy innová-
ciókat bemutató fontos rendezvényen, a Zöld Energia Szak-
mai Napján is foglalkoztak (Budapest, 2014. szeptember 8.), 
méghozzá egy másik forradalmi magyar újdonsággal együtt, 
amely nem más, mint a rothasztóból kikerülő iszap lignittel 
történő bekeverése – ezzel a módszerrel az iszap könnyen fel-
használhatóvá válik a mezőgazdaság számára.

A tervezés
Kovácsné Benkó Zsuzsa, a hét éve alakult 

szennyvíztelep csatornahálózat-üzemeltetési 
és szennyvíztisztítási üzletágvezetője számára 
egyértelmű volt, hogy amennyiben meg kíván-
ja valósítani az előállított biogáz mennyiségének 
növelésére irányuló tervet, a biogázmérés pon-
tossága alapvetően fontos kérdés. Így már a bio-
gázmennyiség növelését célzó beruházás tervé-
nek megvalósítása előtt nekilátott átgondolni, 
hogyan is lehetséges pontosítani a mérési ered-
ményeket. A választás végül az Endress+Hauser 
B200 ultrahangos áramlásmérőire esett.

A megvalósítás
Az Endress+Hauser ultrahangos B200 mérő-

jét kifejezetten biogázra fejlesztették. A gáz pá-
ratartalma nem befolyásolja a mérési eredményt. 
Ezenkívül mivel a hang terjedési sebessége elté-
rő a különböző fajta gázokban, ez alapján még a biogáz metántartalma is 
mérhető. A metántartalom mérése szintén nagyon fontos a szennyvízte-
lepeken, ugyanis megmutatja, hogy a rothasztóban a rothadási folyamat 
megfelelően zajlik-e.

Az eredmények pontosságához nem fér kétség
Az új B200 ultrahangos áramlásmérőket 2013-ban üzembe helyezve 

azonnal megváltoztak a mérési eredmények: a lenti gázmotorok felhasz-
nálása, valamint a fenti két B200 mérő által mért összes biogázmennyiség 
között azóta csupán kismértékű eltérés van.

„Nagyon elégedettek vagyunk az Endress+Hauser biogáz mérői-
nek teljesítményével, a mérési pontosság magáért beszél. Ma a fenti két 

mérő által együttesen mért biogázmennyiség és a lenti mérő által kimuta-
tott eredmény között jelentéktelen az eltérés – magyarázta az üzletágveze-
tő asszony. – A régi fenti mérők eredményeit nem is használtuk, hiszen tel-
jesen fals értékeket mutattak!” – tette még hozzá Kovácsné Benkó Zsuzsa.

Ugyan a megbízott tervező-kivitelező cégnek végül nem sikerült egé-
szen elérnie az eredetileg tervezett, legalább 20%-os biogáz-növekedést, 
ám még egy haszna volt a beruházásnak: most már pontosan mérhető az 
előállított biogáz mennyisége és a biogáz metántartalma is.

ultrAhAnGos B200
árAmlásmérők sikere A GyönGyösi
szennyvíztelepen

Az endress+hAuser ultrAhAnGos B200 
árAmlásmérőinek pontossáGA seGíti A 
BioGázmérést A GyönGyösi szennyvíz-
tisztító telepen.

A szennyvíztelep az előállított biogáz 
mennyiségének növelésére új beruházásba 
fogott. Az Endress+Hauser ultrahangos 
B200 áramlásmérői nagy pontosságukkal 
járultak hozzá egy olyan beruházás sikerének 
mérhetőségéhez, amelynek célja az előállított 
biogáz mennyiségének növelése volt.

Proline Prosonic Flow B200 biogázra kifejlesztett 
áramlásmérő

Kovácsné Benkó Zsuzsa számolt be kollégánknak 
az eredményekről




