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Bevezetés
A nagy- és közepes méretű szennyvíztisztító 
telepeken keletkező szennyvíziszap biológiai 
stabilizálásának széleskörűen elterjedt techno-
lógiája a rothasztás. A rothasztás során fejlődő 
biogáz gázmotorokban történő hasznosításá-
val általában biztosítható a tisztítótelep elekt-
romosenergia-igényének kb. 60-80%-a, hőener-
gia-igényének évszaktól függően 80–100%-a.

A környezetvédelmi előírások szigoro-
dásával előtérbe került a szerves hulladékok 
szennyvíziszappal együttes ártalmatlanítása 
rothasztással. Ez a bonyolult folyamat ellenőr-
zött, irányított feltételek közötti kézben tartása 
magas szintű üzemeltetői ismeretet, szakértel-
met és gyakorlatot igényel, hogy a különböző 
minőségű szerves hulladékok ne okozzanak 
fennakadást a rothasztás folyamatában, az sta-
bilan működjön.

A különböző szerves hulladékok bomlása 
során a biogáztermelés változó intenzitású, cél-
szerű a többletet tárolni és elektromos energiá-
vá alakítani.

A gázmotorok karbantartása elengedhe-
tetlen, az elméletileg szükséges kapacitásnál 
nagyobb teljesítmény üzemeltetésével lehet 
pótolni a karbantartás miatt kieső üzemidőt. 
Célszerű gondoskodni a beépített többletkapa-
citás teljes körű kihasználásáról. Ezen célkitűzé-
sek biogáztartályok létesítésével, valamint a 
telepek működéséhez szükségesen felüli, több-
let-elektromosenergia telepen kívüli felhaszná-
lásával, az elektromos energia elosztóhálózatba 
történő kitáplálásával teljesíthetők.

Az fCSM Zrt. biogáztermelő 
és -hasznosító rendszere
A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., figyelembe 
véve a környezetvédelmi szempontokat, célul 
tűzte ki a biogáz felhasználásával megtermelt 
zöld villamos energia mennyiségének növe-
lését és kitáplálását a külső középfeszültségű 

 hálózatra. Az elmúlt évek egyik legnagyobb 
energetikai beruházása a Dél-pesti Szennyvíz-
tisztító Telepen valósult meg, ahol egy korszerű, 
magas hatásfokú Caterpillar CG 170-12 típusú, 
1200 kW elektromos teljesítményű kiserőmű 
került telepítésre.

A két szennyvíztisztító telepen jelenleg ösz-
szesen 6 db kogenerációs gázmotoros kiserőmű 
üzemel, a beépített villamosenergia-termelő ka-
pacitás 5696 kW.

A középfeszültségű kitáplálás 2016. augusz-
tus 1-jén történő megkezdéséig a gázmotorok 
fogyasztáskövető szabályozással üzemeltek.

A gázmotorok a villamos energián kívül hő-
energiával is ellátják a telephelyeket, beleértve 
az épületek fűtését és a használati meleg víz 
előállítását, így földgázt még a leghidegebb téli 
hónapokban sem kell vásárolni.

A gázmotorok működteté-
séhez szükséges biogáz az ana-
erob rothasztókban kerül előál-
lításra, ahol a szennyvíziszapon 
kívül külső szerves hulladékok 
hasznosítása is történik.

A Dél-pesti Szennyvíztisz-
tító Telepen 4 db, egyenként 
 2650 m3-es, 1 db 2000 m3-es és 
1 db 1200 m3-es hasznos térfo-
gatú mezofil rothasztó üzemel 
(üzemi hőmérséklet 35 °C). A 
biogáz előállítása szilárd és 
folyékony szerves hulladék, 
valamint szennyvíztisztításból 
származó iszap együttes ke-
zelésével történik. A Dél-pesti 
Szennyvíztisztító Telepen az 
országban elsőként kezdő-
dött meg a magas szerves-
anyag-tartalmú élelmiszeripari 
és állati eredetű hulladékok 
ko-szubsztrát rothasztása. A 
sikeres próbaüzemet követően 
2005-ben kezdte meg műkö-
dését a – darabos és folyékony 
hulladékok fogadását, valamint 
az idegen és csomagolóanyag 
mentesítését, homogenizálását 

és  szükség szerinti hőkezelését (pasztörizálás) 
lehetővé tevő – hulladékfogadó.

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen 
két darab, egyenként 12 000 m3 hasznos térfo-
gatú, 37 °C-os hőmérsékletű mezofil rothasztó 
üzemel. A műtárgyak a szennyvíztisztítás során 
keletkező iszapon kívül különböző összetételű 
hulladékokat is kezelnek. Átkeverésük tornyon-
ként 25 darab gázlándzsával, biogáz-visszasajto-
lással történik. A lándzsák megtáplálását a 4 db 
gázkompresszor biztosítja. A felszálló gázbubo-
rékok turbulens átkeverést hoznak létre, ezáltal 
intenzív kapcsolat alakul ki a baktériumok és 
a tápanyag között. Az Észak-pesti Szennyvíz-
tisztító Telepen 2008-ban, a mezofil rothasztók 
építésével párhuzamosan valósult meg a folyé-
konyhulladék-fogadó műtárgy. Az állati eredetű 
hulladékok fogadása 2009-ben kezdődött, míg 
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FFeellaaddaattaa  

– Energia fogyasztás kontrollja 
– Költségek számítása 
– Költségek felosztása költséghelyekre 
– Költségek feladása a vállalatirányítási rendszer (SAP, Libra, Forrás SQL stb.) felé  
– Fogyasztási és költség adatok elemzése – más alrendszerek (pl. Termelés, Labor, 

Munkalap) adataival közösen 
 

 
 
JJeelllleemmzzőőkk  

– Energiahordozók és energiaszolgáltatók nyilvántartása 
– Díjszabások, tarifák és adók (energiaadó, ÁFA stb.) idősoros nyilvántartása 
– Fogyasztási helyek nyilvántartása 
– Szerződések és szerződött mennyiségek idősoros nyilvántartása 
– Fogyasztói számlák rögzítése és ellenőrzése, számlareklamációk kezelése 
– Elektronikus úton érkező számlák betöltése 
– Saját mérőleolvasások adatainak rögzítése 
– Mérők cseréinek kezelése 
– Költséghelyek fogadása a vállalatirányítási rendszertől 
– Továbbadott energia számlázásának támogatása 
– Teljes körű térinformatikai támogatás, tematikus térképek készítése 
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a víztelenített szennyvíziszap és növényi ere-
detű hulladékok fogadására alkalmas műtárgy 
2011-től üzemel. A pálinkafőzésből származó 
magos cefre előkezelésére és fogadására szol-
gáló gépészeti berendezések 2015-ben kerül-
tek telepítésre.

A kitáplálás műszaki feltételei
A két szennyvíztisztító telep 11 kV-os feszültség-
szinten csatlakozik a szolgáltató középfeszült-
ségű hálózatához. A kitáplálást csak ugyanezen 
a feszültségen lehetett megvalósítani. A transz-
formátorokat az ELMŰ Nyrt. előírása szerint 
HFKV zárókörrel kellett ellátni, ami a gépek által 
termelt felharmonikusoktól védi a hálózatot.

Az ELMŰ Nyrt. további előírása volt egy 
kétirányú digitális kommunikáció kiépítése. A 
kommunikáció révén látják a „betáp” megszakí-
tók állapotát, és szükség szerint beavatkozni is 
képesek.

A teljesítményirány megfordulása miatt szük-
ségessé vált a védelmi berendezések átalakítása.

A kitáplált energia mérése az elszámolási fo-
gyasztásmérőkkel történik. A fordított energiaá-
ramlás miatt azonban a mérőket át kellett prog-
ramozni úgynevezett „ad-vesz” mérőkké. Ezzel 
egy időben a mérőkörökben lévő áramváltókat 
is lecserélték kisebb áttételű, pontosabb mérést 
lehetővé tevő készülékekre.

A fent leírt átalakítások megvalósulása óta a 
telepek fogyasztását meghaladó többletteljesít-
mény visszatáplálása az ELMŰ Nyrt. hálózatába 
zökkenőmentesen zajlik.

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. koge-
nerációs kiserőműveinek adatait az 1. táblázat 
foglalja össze.

A kitáplálás megkezdése óta 
eltelt időszak tapasztalatai
A fogyasztáskövető szabályozás megszűnésé-
vel növekedett a kogenerációs kiserőművek 

által megtermelt villamos energia. A vizsgált 
2016. augusztus 1. – 2016. december 31. kö-
zötti időszakban az aktuális üzemállapotnak 
megfelelően az „ad-vesz” mérőkön keresztül 
vételezés vagy kitáplálás történt. Az aktuális 

 üzemállapotot a pillanatnyi fogyasztás, a biogáz 
mennyisége, valamint a gázmotorok rendelke-
zésre állása határozta meg. A rendelkezésre álló 
kiserőművek kapacitása mindkét szennyvíz-

tisztító  telepen korlátozott, ezért 
bármelyik gázmotor felújítása, kar-
bantartása vagy meghibásodása 
esetén villamos áramot kell véte-
lezni.

A két szennyvíztisztító telep 
havi villamos-önellátási adatai a 
vizsgált 2016. augusztus 1. – 2016. 
december 31. közötti időszakban, 
havi bontásban az 1. grafikonon 
láthatóak.

A Dél-pesti Szennyvíztisztító 
Telep önellátásának havi értéke 
94–115% között mozgott. A te-
lephely a legmagasabb, 115%-os 
önellátási értéket augusztus hó-
napban érte el, amikor a termelés 
221 000 kWh-val meghaladta a fo-
gyasztást.

Az Észak-pesti Szennyvíztisz-
tító Telep villamosenergia-felhasz-
nálását nagymértékben befolyá-
solja a csapadék mennyisége és 
intenzitása, mivel ide kapcsolódik 
egy több mint 2000 kW beépített 
kapacitású hálózati záporátemelő 
műtárgy.

A vizsgált időszakra esett a 2. 
számú Caterpillar G3516A+ típusú 
gázmotor 48 000 üzemórás felújí-
tása, amely alkalmával megtörtént 

többek közt a hajtókarok, dugattyúk, hengerhü-
velyek, valamint a hengerfejek cseréje. Az elekt-
romos önellátás havi értéke a felújításon kívüli 
időszakban 94–96% között mozgott.

A kitáplált villamos energia mennyisége öt 
hónap alatt vállalati szinten 1 321 132 kWh volt. 
A kitáplált energia havi mennyiségét a 2. diag-
ram mutatja be.

összefoglalás
A szerves hulladékok szennyvíziszappal együt-
tes rothasztásával a tisztítótelep igényénél na-
gyobb mennyiségű energia állítható elő. A több-
let-elektromosenergia a városi elosztóhálózat 
igénybevételével felhasználható más, földrajzi-
lag elkülönült telephelyeken, pl. szivattyútele-
peken is.

2016-ban az FCSM Zrt. mindkét szennyvíz-
tisztító telepén megvalósította az elektromos 
energia kitáplálásának feltételeit. Jelenleg az 
eltelt időszak tapasztalatainak kiértékelése zajlik, 
és ennek alapján kerül majd sor a hulladékfoga-
dás és energiatermelés további fejlesztésére.

1. diagram: A Dél-pesti és az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepek 
villamos-önellátása
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2. diagram: Az FCSM Zrt. által kitermelt villamos energia

1. táblázat: Kiserőművek műszaki adatai

Telepítés helye Gázmotor típusa
Villamos hatás-

fok névleges 
teljesítménynél

Névleges 
villamos

teljesítmény

Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep JENBACHER JMS 312 GS-C 40% 625 kW

Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep JENBACHER JMS 316 GS-B/N.LC 40% 836 kW

Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep Caterpillar CG 170-12 42,1% 1200 kW

Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep JENBACHER JMS 316 GS-B/N.LC 40,1% 835 kW

Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Caterpillar G3516A+ 36,7% 1100 kW

Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Caterpillar G3516A+ 36,7% 1100 kW


