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A kommunális szennyvíz hagyományos telepeken 
történő tisztítása ma még jelentős energiát igényel, 
különösen a nagy levegőztető fúvók áramigénye 
következtében. Itt kapják az „eleven iszap” mikro-
organizmusai az oxigén ellátást. A tisztítótelepek 
ezért egy-egy település legnagyobb egyedi áram-
fogyasztói közé tartoznak, energiafelhasználásuk 
esetenként meghaladja a város teljes áramfogyasz-
tásának 20%-át. Németországban évente összesen 
kb. 4400 GWh áramot használnak fel szennyvíz-
tisztításhoz, ami nagyjából egy nagy erőmű éves 
termelésének fele. Ugyanakkor maga a kezeletlen 
szennyvíz jelentős energiahordozó. A benne jelen 
lévő szerves anyagok annyi vegyi energiát rejtenek, 
amivel a hagyományos tisztítási folyamat energia-
igénye teljes mértékben kielégíthető.

a holnap szennyvíz tisztítása 
– mikroszűrők vonják ki az energiát 
a szennyvízből
A Wasser Berlin Kompetencia Központban a CARISMO projekt kere tében 
kidolgoztak és teszteltek egy új szennyvíztisztítási koncepciót. A cél az 
volt, hogy a szennyvíz energiatartalmát lehetőleg teljesen felhasználják, 
és így energiát nyerjenek. Egy innovatív szűrési eljárással az energiában 
gazdag szerves anyagokat már a tisztítóba való beömléskor elvonják a 
szennyvízből, és közvetlenül az iszaprothasztóba vezetik. Az itt keletke-
ző biogázból áramot fejlesztenek. Így küszöbölik ki az „iszap elevenen 
tartásának” energiaigényes folyamatát.

Egy berlini tisztítóműben kiépített kísérleti telepen kipróbálták a 
koncepciót, és igazolták annak helyességét. Bizonyítást nyert, hogy a 
kommunális szennyvíz megújuló energiaforrásként hasznosítható, és 
akár a németországi energiapolitika módosulásához is hozzájárulhat. 
A tisztítómű üzemi költségei a szokványos keretek között maradtak, a 
tisztítási teljesítmény nem vált alacsonyabbá. Így a CARISMO koncepció-
jával a települések mintapéldaként szolgálhatnak a „zöld gazdaság” szá-
mára közelebb kerülve ezzel a 2030 és 2050 közötti időszak ambiciózus 
klímacéljainak megvalósításához.

tisztítómŰtől
az erőmŰiG
A kezeletlen szennyvíz értékes energiahordozó. A benne jelen 
levő szerves anyagok olyannyira gazdagok kémiai energiában, 
hogy a szennyvíz kezeléséhez felhasznált energiamennyiséget 
teljes mértékben képesek kompenzálni, sőt energiatöbblet is 
kinyerhető belőlük. A Wasser Berlin Kompetencia Központ 
(KWB) kifejlesztett egy új szennyvíztisztítási technikát, melyet 
kísérleti méretekben is letesztelt azzal a céllal, hogy demonstrálja 
a szennyvíz jelentős energiatartalékainak kihasználását. 
A CARISMO (CARbon IS MOney) kutatási projektet egy szakértő 
zsűri benevezte a német fenntarthatósági díjra.

A nyers szennyvíz új szűrési eljárása
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a Berlinben végzett kísérlet eredményei
A nyers szennyvíz új szűrési technikáját kísérleti méretben a Berlini Víz-
üzemek Stahndorf tisztítótelepén tesztelték (ld. ábra). 

Egy valós szennyvízzel végrehajtott 18 hónapos üzemeltetés kimu-
tatta, hogy az alkalmazott dobszűrő stabil, és alacsony karbantartási 
költséggel üzemeltethető. Ezzel az előkezeléssel a szerves anyagok 70-80, 
a foszfor 80%-a elválasztható. A szerves iszapból mechanikus víztelení-
tés után egyszerűen lehetett biogázt kitermelni, méghozzá úgy, hogy a 
biogázkinyerés 80%-kal magasabb volt, mint hagyományos rendszerrel. 
Ezzel párhuzamosan a szennyvíztisztítás áramfelhasználása, beleértve a 
biológiai utókezelést is, több mint 50%-kal csökkent (ld. ábra).

Az egész koncepciót egy átfogó energia- és anyagfelhasználási mér-
leggel értékelték, különös tekintettel a szükséges vegyszerekre és az utó-
kezelési lépcsőre.

Egy hagyományos szennyvíztisztítóval össze hasonlítva az új kon-
cepció lényeges előnyöket mutat: amíg egy százezer lakosra méretezett 
hagyományos tisztítómű optimális esetben évente 610 MWh-t fogyaszt 
(ez 180 háztartás éves felhasználásának felel meg), addig az új koncep-
ció ugyanakkora tisztítási teljesítmény mellett 2000 MWh-nyi áramot 
termel, ami 600 háztartás energiaigényét fedezi (ld. ábra). A tisztítómű 
így kisebb erőművé alakul át, mely a megújítható forrásból termelt fe-
lesleges energiát a hálózatba juttatja.

Egész Németországra átszámítva minimálisan 1640 GWh energia 
nyerhető ki a szennyvízből, ami egy kisebb erőmű teljesítményének felel 
meg. Ha a vegyszergyártás közvetett energiafelhasználását is hozzászá-
mítjuk, az új szennyvízkezelési koncepció a teljes energia mérleget tekint-
ve pozitív marad. A jövőben emelkedő energiaárak mellett az új koncep-
ció gazdasági szempontból ráadásul vonzóbb is lesz.

Jövőkép
A KWB kísérleti projektje bebizonyította, hogy jelenleg is rendelkezésre 
álló technológiával a szennyvíz energiatartalma olyannyira kedvezően ki-
aknázható, hogy a szennyvízkezelés teljes folyamata pozitív energiamér-
leget mutasson fel. A kutatási projekt eredményei annyira sokat ígérőek, 
hogy már tervbe vették a szászországi Döbeln-Jahnatal Szennyvíztársu-
lat egy kisebb kezelőtelepének új technológiára történő teljes átépítését. 
Cél a további gyakorlati tapasztalatok gyűjtése.

A tanulmány szponzora a jövőbe tekintő, fenntartható szennyvíztisz-
títás fontos mérföldkövét látja a koncepcióban, mely mind a víz-, mind az 
energiagazdálkodásban számításba vehető, és mindkét szakterületnek 
optimális megoldást kínál.

A CARISMO koncepció áramfelhasználásának és biogáz kihozatalának 
összehasonlítása egy eleven iszapos referenciateleppel

Árammérleg 100 000 lakosra méretezett szennyvízkezelés esetén

Berlin legnagyobb szennyvíztisztítója (Forrás: www.berlin-klimaschutz.de)

Stahnsdorf tisztítótelep biogáztartálya
(Forrás: www.si-cor.de)


