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sal termelni tudunk (0,4-0,5 kWh/m3 befolyó 
szennyvíz). Ezen energia közvetlen kihasználá-
sára adhat a jövőben lehetőséget a mikrobiális 
üzemanyagcella (1. ábra).

A működési elv a következő: A lebontan-
dó szerves anyagot az anódcellába vezetik. Az 
anódcellát protonszelektív membrán választja 
el a katódcellától. Az anódcellában a baktériu-
mok	lebontják	a	szerves	anyagot.	Szén-dioxid,	
protonok és elektronok keletkeznek. A proto-
nok a membránon át a katód felé áramlanak. A 
katódcellába	oxigént	 juttatnak.	Az	elektronok	
az anódtól villamos fogyasztón át érik el a kató-
dot, ahol a katódon katalizátor segítségével a 
protonok	és	elektronok	egyesülnek,	és	oxigén	
jelenlétében víz keletkezik. Ez a módszer jelen-
leg a jövő ígéretes technológiájaként értékel-
hető, nagyüzemi méretben való megvalósítá-
sára nincs ismert példa.

A szennyvíz energiatartalmát jelenleg 
elsősorban rothasztók segítségével aknáz-
zuk ki. Egy tonna lebontott szerves anyagból 
800–1000 m3, 23-24 MJ/m3 fűtőértékű biogáz 

keletkezik. összehasonlításkép-
pen a földgáz fűtőértéke 34 MJ/
m3. A biogázt felhasználva gáz-
motor-generátor berendezéssel 
villamos energiát és hőenergiát 
termelünk. A termelhető villamos 
energia 2-2,5 kWh/m3 biogáz, és 
ennél több a termelődő hőenergia, 
2,5-3 kWh/m3. Ez utóbbi felhaszná-
lása (elhelyezése) a nyári időszak-
ban gondot okozhat.

A mezofil és termofil rothasz-
tás havi energetikai viszonyainak 
összehasonlítására becslésjellegű 
modellező számítást készítettünk. 
Egy 1000 m3-es mezofil rothasz-
tóval azonos kapacitású termofil 
rothasztó térfogata 480 m3-re adó-
dott. felvettünk egy szokványos 
havi átlaghőmérsékleti idősort be-

folyó szennyvízhőmérséklet és külső levegő-hő-
mérséklet esetére. A rothasztók hőszigetelését 
azonosnak feltételeztük. A hőveszteség, ami a 
felület és a hőmérséklet-különbség függvénye, 
alacsony hőmérsékleten (5°C alatt) a mezofil, 
magas hőmérsékleten (5°C felett) a termofil rot-
hasztóknál adódott nagyobbra. 

A fő műveletek energiaigényének elemzé-
se (2. ábra) rámutatott arra, hogy a kimagas-
lóan legnagyobb energiaigényű művelet az 
iszap felfűtése a rothasztó működési hőmér-
sékletére. Ebből következik, hogy a rothasztó-
ból elvett rothasztott iszap hőenergia-tartalma 
olyan érték, amit célszerű kihasználni a betáp-
lálandó iszap legalább részbeni felfűtésére.

A szennyvíz hőenergiát, mozgási vagy helyze-
ti energiát, kémiai energiát hordoz. Ennek az 
energiának egy részét régóta kiaknázzuk szé-
les körben elterjedt technológiákkal, de még 
számos kihasználatlan vagy ritkán alkalmazott 
lehetőséggel számolhatunk.

A szennyvíz hőmérséklete változó, nyáron 
25 °C fölé emelkedhet, télen 10 °C alá süllyed-
het. Egy köbméter szennyvíz 1 °C-os hőmér-
séklet-változása 20 °C-os víz esetében 4,18 MJ 
(1,16 kWh) energiával egyenértékű. Hőszivaty-
tyú segítségével a szennyvíz hőenergia-tartal-
ma – legalábbis annak egy része – kinyerhető. 
Ennek gazdaságossága a hőszivattyú jósági 
tényezőjétől és az energia aktuális árától függ. 
Az energiakinyerési folyamat során természe-
tesen csökken a szennyvíz hőmérséklete. A téli 
alacsony vízhőmérséklet sok szennyvíztisztító 
telepen okoz olyan technológiai problémát, 
ami az elfolyó víz minőségére is hat. A hőszi-
vattyú alkalmazására vonatkozó döntést ala-
pos mérlegelés után kell meghozni.

Nagy vízszintingadozást mutató befogadók 
esetében a szennyvíztisztító telepeket úgy kell 
kialakítani,	 hogy	 maximális	 vízállás	 esetén	 is	
biztonságosan bebocsátható legyen a tisztított 
víz. Ez azzal jár, hogy az üzemidő túlnyomó ré-
szében a tisztított víz nagy eséssel jut a befoga-
dóba. 1 köbméter víz 1 m-es esése során 10 kWh 
helyzeti energia alakul át mozgási energiává. Ez 
az energia kisméretű turbina beépítésével rész-
ben kihasználható.

A befolyó szennyvíz szervesanyag-tartal-
ma jelentős energiaforrás. Becslések szerint 
1000 mg/l KoI értékű szennyvíz energiatar-
talma mintegy 4 kWh/m3. Azaz lényegesen 
több, mint amennyit a ma szokványos módon, 
nyers és fölös iszap keverékéből rothasztással, 
gázmotoros-generátoros biogáz-hasznosítás-
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összegyűjtött szennyvíz erőforrás, amelynek optimális 
kihasználása az emberi közösségek alapvető érdeke.
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1. ábra
A mikrobiális üzemanyagcella működési elve
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hasztóba. Bekövetkezhet olyan állapot, amikor 
a telep a pillanatnyi villamosenergia-fogyasz-
tásánál többet termel a gázmotorai segítsé-
gével. Ha a villamosenergia-ellátó hálózat üze-
meltetőjével és a kitáplált villamos energiát 
befogadó áramkereskedővel a szennyvíztisztí-
tó telepnek van erre vonatkozó megállapodása, 
akkor a hálózatra történő kitáplálás megoldja 
a problémát. Ellenkező esetben a hálózatkeze-
lő általában egy minimális fogyasztási értékre 
vonatkozó határértéket szab meg. Gázmoto-
rüzem esetén a telep villamosenergia-fogyasz-
tása nem eshet a határérték alá. A gázmotort 
a minimális fogyasztási határérték alatt le kell 
állítani, és az egyébként megtermelhető villa-
mos energiát a hálózatból kell vételezni.

További módszer a biogáztermelés növe-
lésére az iszap ultrahangos vagy kavitációs 
elven működő roncsolóberendezésekkel törté-
nő kezelése. Bármely, biogáztermelést növelő 
módszer alkalmazása esetén tudatában kell 
lennünk annak, hogy a csurgalékvizek szeny-
nyezettsége minden bizonnyal növekedni fog, 
és ezzel a vízvonal üzemeltetése során számol-
ni kell.

A hagyományos eleven iszapos technoló-
gia során a nagy, rothasztóval ellátott szeny-
nyvíztisztító telepek esetében a beérkező víz 
szervesanyag-tartalmának mintegy 30%-át 
bontjuk le a levegőztetés során. Közismert 
tény, hogy az eleven iszapos telepek kiemelke-
dően legnagyobb villamosenergia-fogyasztója 
a levegőztetőmedencéket ellátó légbefúvó 
rendszer. Ismertek olyan újszerű technológiák, 
amelyek az aerob úton lebontandó terhelést 

csökkentik, és növelik az anaerob lebontásra 
kerülő szerves anyag mennyiségét. Egy példa 
erre az olyan eljárás, melynek során a befolyó 
szennyvizet vegyszeres kezelés után mikroszű-
rőkön vezetik át, kiszűrve a szerves szennyező-
dés nagy részét. A leválasztott szerves anyag 
növelt kapacitású rothasztókba kerül. Aerob 
úton a szerves szennyezés mindössze 10%-a 
bomlik le. A denitrifikációt metanoladagolás-
sal kell elősegíteni. Természetesen a rothasztók 
térfogatát a megnövekedő iszapmennyiséggel 
arányban növelni szükséges. Külön felhívjuk a 
figyelmet a megnövekedő mennyiségű biogáz 
gondos kezelésére. A biogáz teljes mennyisé-
gét fel kell használni, vagy ha ez nem lehetsé-
ges, el kell égetni, mert a légkörbe jutó metán 
üvegházhatása	 a	 szén-dioxidénak	 mintegy	
húszszorosa.

Jelentős energia szükséges még a rothasz-
tó keveréséhez. A keverés hatékonysága nehe-
zen ellenőrizhető, hiányosságai sokszor csak az 
igen ritkán bekövetkező leürítések alkalmával 
észlelhetők. Célszerű rendszeresen figyelni a 
biogáz mennyiségét, a rothasztó hőmérsék-
letét, az iszap pH-értékét, illósavtartalmát. A 
változások felhívhatják a figyelmet valamilyen 
üzemeltetési problémára. Jelzőanyag-ada-
golás és a koncentráció változásának mérése 
vagy számítógépes modellezés is segíthet a 
rothasztó keveredési viszonyainak ellenőrzé-
sében.

A rothasztás teljes energiaigénye az év fo-
lyamán változik. Míg a villamosenergia-igény 
állandónak mondható, a hőenergia-igény ter-
mészetesen változó, a hideg évszakban a hi-
degebb szennyvíz és a hidegebb légkör maga-
sabb felfűtési energiaszükségletet generál. A 
számítási modell szerinti rothasztók esetében 
a termofil rothasztó éves teljes energiaigénye 
1,6-szerese a mezofil rothasztóénak. A térfoga-
tegységre vonatkoztatott fajlagos teljes ener-
giaigény pedig 3,7-szeres a termofil rothasz-
tóknál. 

Biogáz gázmotoros hasznosítása esetén ér-
demes megvizsgálni a rothasztón kívül felhasz-
nálható megtermelt energia mennyiségét. Ezt 
mutatja a 3. ábra.

Látható, hogy a termofil rothasztás ese-
tében lényegesen több a rothasztón kívül 
felhasználható villamos energia, míg mezofil 
rothasztás esetén kissé több a rothasztón kívül 
felhasználható hőenergia. Ez utóbbi nyári idő-
szakban nehézséget is okozhat, mert a fölös-
leges hőenergiától vészhűtési megoldásokkal 
kell „megszabadulni”.

A termelt energia mennyisége fokozható, 
ha telepen kívüli forrásból származó, anaerob 
úton bontható szerves anyagot juttatunk a rot-

2. ábra
A fő műveletek villamos- és hőenergia-igénye
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3. ábra
A rothasztáson kívül felhasználható termelt energia 
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A Collin Center Plusz Kft az Ön felkészült és 
tapasztalt együttműködő partnere  szennyvíz-

szivattyúzással kapcsolatos javítás-karbantartási, 
beszerzési és szakértői tevékenységében.

Szolgáltatásaink
o Szennyvízszivattyúk javítása, helyszíni 

karbantartása
o Szivattyúk és alkatrészeinek forgalmazása
o Átemelő karbantartás, tisztítás, dugulás 

elhárítás víziközmű szolgáltatók részére
o Gépészeti és villamos szerelési munkák 
o Villanymotorok javítása, tekercselése, 

diagnosztizálása 400kW-ig
o Fazonhuzalos tekercselés, 

vákuumimpregnálás
o Sb-Rb berendezések javítása, minősítése
o Tartó és csatlakozóelemek gyártása
o Forgó tömegek dinamikus 

kiegyensúlyozása 2500 kg-ig
o Szivattyúk bérbeadása

o Rendszerelemzés, 
alkalmazástechnikai szaktanácsadás 

Együttműködés
Együttgondolkodó és együttműködő partner kapcsolatot
kínálunk, ahol cégünk megszerzett szakmai tudását és
tapasztalatát megbízóink szolgálatába állítjuk. Az egyszerű
gépjavításon túl rendszerelemzések és alkalmazástechnikai
kérdések területén nyújtunk segítséget az optimális
üzemeltetés biztosítása érdekében.

Tények 
A magyar tulajdonban lévő vállalkozásunk 1995 évi alapítása
óta kínálja szolgáltatásait és gyűjti referenciáit a közüzemi és
ipari szivattyúzás területén. Kiemelkedően felszerelt szerviz-
és tekercselőüzeme, villamos diagnosztikai műszaki háttere és
szakember gárdája révén önállóan képes széleskörű
és komplex feladatok elvégzésére.

Célunk 
A ránk bízott feladatokkal megrendelőink hosszú távú érdekeit
szolgáljuk a műszaki megfontolásokon túli gazdaságossági
szempontok egyidejű figyelembevételével. A komplex
gondolkodással és munkavégzéssel vevőink elégedettségének
növelését célozzuk meg.

Collin Center Plusz Kft.
H-2840 Oroszlány, Szent Borbála u. 2/a.

Tel./fax: 34/311-648, 510-310
Email: info@collin.hu


