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Egy példával illusztrálva a leírtakat: egy köbméter lakossági szenny-
vízben hozzávetőlegesen 100 g, azaz 10 dekagramm ecetsav található 
(illetve ehhez hasonló, ún. illékony zsírsav), amelynek piaci értéke egy 
50.000 lakosú város esetében napi szinten néhány millió forintra tehető. 
Mit teszünk ezekkel az anyagokkal a hagyományos szennyvíz-techno-
lógiai utat követve? Nagy mennyiségű energia befektetésével, mikroor-
ganizmusok segítségével lebontjuk azokat szén-dioxidra és vízre. Ettől a 
hagyományos koncepciótól távolodik el az energiasemleges szennyvíz-
tisztítási irányzat, és keres új, innovatív utakat ezeknek az anyagoknak a 
hasznosítására. 

Folytatva a példákat, az is figyelemre méltó tény, hogy egy Kecs-
kemét nagyságrendű város lakossága éves szinten néhány száz millió 
forint értékű karbamidot juttat a vizeletével a csatornahálózatba. A 
karbamid (urea) az emberi nitrogén-anyagcsere végterméke, és mind-
annyian naponta körülbelül 30 grammot választunk ki ebből az értékes 
vegyületből a veséinkben. Sajnos azonban ez az érték a csatornaháló-
zatban már lebomlik, és ammónium formájában érkezik a szennyvíztisz-
tító telepre, ahol bonyolult és költséges mikrobiológiai folyamatokban 
kell aztán oxidálnunk (nitrifikáció), majd redukálunk (denitrifikáció), 
egyszóval eltávolítanunk a tisztított szennyvizekből. Ez újabb százmillió 
forintok kiadását jelenti az említett város nagyságrendjében éves szin-
ten. Az energiasemleges szennyvízkezelés lényege éppen az, hogy ele-
mezze a szennyvízben lévő értékeket, és módszereket fejlesszen azok 
hasznosítására. Egy gyökeresen új koncepció keretében új technológiák 
és módszerek vannak születőben.

A jövőben sokkal inkább úgy kell tekintenünk a szennyvíztisztító 
telepre, mint nyersanyagokat előállító termelőüzemre, és nem mint egy 
szükséges rossz, „pénznyelő” létesítményre.

Az energiasemlegesség egyik korai és máig továbbfejlesztett eleme 
az anaerob rothasztókban megvalósított biogáztermelés, amely azért 
is lehet fontos része a megújuló energiaforrások rendszerének, mert – 
szemben például a szélenergiával – ez folyamatosan keletkezik. Így ösz-
szekapcsolva az állandóan rendelkezésre álló energiaforrásokat (biogáz) 
az időben változóan hasznosítható energiahordozókkal (nap- és szél-
energia) stabil és megbízható rendszer építhető ki belőlük, ahogyan az 
Németország esetében történik.

A szennyvíztisztító telepek fokozatos átalakítása ipari energiatermelő 
berendezésekké abban is tetten érhető, hogy egyre több, rothasztóval 
rendelkező kommunális szennyvíztisztító telep fogad élelmiszeripari 
(olajok, zsírok stb.), és egyéb, magas energiatartalmú szerves hulladékot 
biogáztermelési célokkal.

A vízvonalon zajló fejlesztések alapvető célja az, hogy csökkentsék 
a telep biológiai egységére érkező szervesanyag-, illetve nitrogén- és 
foszforterheléseket. A különböző mechanikai és biológiai előkezelési 

dr. FLeIt ernő
projektvezető
UTB Envirotec Zrt.

A nemzetközi szakirodalomban és 
a gyakorlatban egyre gyakrabban 
ütközünk a kifejezésbe: energiasemleges 
szennyvíztisztító telep. Milyen technológiák 
ezek, és milyen jövője lehet az ilyen 
rendszereknek? 

Induljunk ki abból, hogy globálisan a világ teljes elektromosenergia-fel-
használásának 2%-át fordítják a hagyományos szennyvízkezelés igénye-
ire. Ez egy óriási szám. Ezt tovább súlyosbítja az a tény, hogy ez elektro-
mos energiában éves szinten globálisan 80.000 MW fogyasztást és 40 
milliárd USD költséget jelent. Mondhatjuk erre, hogy igen, ez az ára a 
vízi környezet védelmének. De van egy további, figyelemre méltó tény is 
az említett számadatok mögött. Ez pedig az, hogy a jelenlegi, hagyomá-
nyos szennyvíztisztítási módszerek alkalmazása közel 60 millió tonna/év 
szén-dioxid-kibocsátással terheli a légkört. Elérkeztünk tehát a növeke-
dés határaihoz. Nem tudjuk az atmoszférát is és a hidroszférát is egyide-
jűleg megvédeni, lassan el kell majd döntenünk, hogy melyik ujjunkba 
harapjunk bele. Ennek az ellentmondásnak a hatására született meg az 
igény a paradigmaváltásra, melynek lényege, hogy szemben az elmúlt 
évszázad gyakorlatával a szennyvizekből és iszapokból értéket, ipari 
nyersanyagokat, lakossági fogyasztási cikkeket és a mezőgazdaságban 
biztonságosan hasznosítható, vonzó termékeket állítsunk elő. 

A szennyvizet és a benne lévő anyagokat tehát értékként fogják fel, 
ami alapvető értelmezési különbség a múltban követett gyakorlattal 
szemben. A szennyvíznek van hőenergia-tartalma is, a belőle előállított 
szennyvíziszapból biogázt lehet fermentálni, ez azonban csak a kezdet. A 
szennyvízben lévő anyagok szelektív kinyerése új távlatokat nyit a sokat 
emlegetett újrahasznosítás vagy az ún. cirkuláris vízhasznosítás irányá-
ba. A városi szennyvizekben megjelenő szerves savakat – ilyen például 
az ecetsav – közvetlenül lehet hasznosítani ipari vagy lakossági célokra, 
amennyiben kinyerjük azokat a térfogatáramból. A szennyvízben lévő 
nitrogén-, foszfor- és káliumsókat megfelelő elválasztási eljárásokat kö-
vetően a mezőgazdaságban, kertészetekben, szőlészetekben lehet majd 
hasznosítani. Egyértelmű tehát, hogy nem lebontani és elégetni kell a 
szennyvízáramban meglévő értékeket, hanem ezek szelektív kivonásával 
kell biztosítani azok visszaforgatását ipari és mezőgazdasági célokra.   

ÚTBAN AZ ENERgIA-
SEMLEgES SZENNyVÍZ-
TISZTÍTÁS FELÉ
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A projekt kiterjed a szennyvíz- és iszapvonal célzott vizsgálataira és 
az új innovatív technológiák (rövid szénláncú illékony zsírsavak kinyerése, 
NPK-műtrágya előállítása) beillesztésére a meglévő technológiai sorok-
ba, illetve a vízvonal energetikai átvilágításán és modellezésén keresztül 
a levegőztetés energiaigényének csökkentésére. A projektben különös 
figyelmet fordítunk a meglévő szennyvíztisztító telepek szén-dioxid-láb-
nyomának (carbon footprint) csökkentésére is. A projektben a vermi-
komposztáláson átesett, mezőgazdasági elhelyezésre váró iszapok 
környezeti kockázatelemzése mellett kiterjedt agrotechnikai hatásvizs-
gálatokat végzünk a projekt 4 éves időtartama alatt a képződött iszap 
környezet-egészségügyi és egyéb környezeti kockázatainak mérséklése 
tekintetében.

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a fejlesztések az energiasem-
leges szennyvíztisztítás irányába a nemzetközi színtéren számos terüle-
ten és igen intenzíven zajlanak. A távlati cél talán nem is egyszerűen az 
energiasemleges szennyvíztisztítás, hanem ennél is ambiciózusabb; az 
energiapozitív technológiák bevezetése, melynek első fecskéi már meg 
is jelentek eddig elsősorban Nyugat-Európa és a Távol-Kelet fejlettebb 
piacain. 

A diverzifikálódott módszerek, az anaerob  technológiák rene-
szánsza, az újszerű elválasztási és szűrési rendszerek, a néhány évti-
zede felfedezett és azóta ipari léptékben alkalmazott mikrobiológiai 
nitrogén eltávolítási mechanizmusok mind arra utalnak, hogy a szeny-
nyvíz-technológiai szakma forradalom előtt áll, néhány évtized múlva 
más célokkal és másfajta technológiákon alapuló szennyvíztisztító 
telepeink lesznek. Talán nem is helyes ezeket az üzemeket szennyvíz-
tisztítónak nevezni, sokkal inkább visszaforgatási célú, új anyagok és 
értékek  előállítását  célzó létesítményekről beszélhetünk a jövőben. Az 
új koncepciók alapján működő üzemek természetes célja lesz az ener-
giatermelés is a kiváló minőségű tisztított szennyvíz egyidejű biztosí-
tása mellett.

 eljárásokkal (pl. deammonifikáció, a jól ismert DEMON-folyamattal példá-
ul) elérhető, hogy a nitrifikáció tetemes levegőztetési igényét jelentősen 
csökkentsük. Ezzel párhuzamosan a nyers szennyvízáramból a szerves 
savak, cellulóz stb. elválasztása, például mikroszeparációs vagy egyéb 
membrántechnológiai eszközökkel nemcsak üzemköltségeket csökkent, 
hanem egyben lehetővé teszi ezeknek az anyagoknak az ipari (újra)
hasznosítását is. A fennmaradó szervesanyag-terheléseket új reaktortípu-
sokban (pl. MBBR – moving bed biofilm reactors) és újonnan fejlesztett 
membránok (pl. MBR-LEAP) segítségével lehet lényegesen kisebb, kom-
pakt kialakításban eltávolítani. Az újonnan megjelent, hibrid membrán-
levegőztetett biofilmreaktorokban (MABR – membrane-aerated biofilm 
reactor) minimalizálni lehet a levegőztetés energiaigényét azzal, hogy 
szinte sejtrétegről sejtrétegre látják el a mikroorganizmusokat oxigénnel.

Hogyan áll a hazai szennyvíz-technológia az energiasemleges 
szenny víztisztítás területén? Az elmúlt években megújult hazai pályá-
zati rendszerek lehetőséget biztosítottak és biztosítanak az ezzel a terü-
lettel kapcsolatos vállalati fejlesztéseknek, összekapcsolva az akadémiai 
és felsőoktatási szektorban meglévő tudományos kutatási potenciált a 
közművállalatoknál meglévő tapasztalatokkal annak érdekében, hogy 
a tényleges piaci igényeknek és vállalati kihívásoknak meg lehessen 
felelni a jövőben. Megemlíthető, hogy 2017-ben a GINOP K+F verseny-
képességi és kiválósági együttműködések pályázati rendszer kereté-
ben elnyert „Kommunális szennyvizek és szennyvíziszapok energia- és 
nyersanyagtartalmának innovatív hasznosítása” című projekt éppen 
ilyen célokat tűzött ki maga elé. A projektben a víziközmű-partner a 
Bácsvíz Zrt., hazánk egyik meghatározó közművállalata. A projektpart-
nerek között szerepel az UTB Envirotec Zrt., a Debreceni Egyetem TTK 
Hidrobiológiai Tanszéke, az MTA Agrártudományi Kutatóközpontjának 
Talajtani és Agro kémiai Intézete és az Inno-Water Zrt. is. A projekt rövid 
címe (WALUE – Waste to Value; azaz hulladékból értéket elállítani) is jól 
jelzi az alapvető célkitűzéseket.

Szüts Donát 2. o. víz világnapi rajza, SPR Művészeti Csoport Martonvásár
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Flygt SmartRunTM

EGYSZERŰ, HATÉKONY ÉS MEGBÍZHATÓ SZENNYVÍZSZIVATTYÚZÁS

Ön biztosan ki tudja választani a piac legjobb 
szennyvízszivattyúját – most eljött az idő, hogy a 
legintelligensebb frekvenciaváltós vezérlés előnyeit is 
kihasználja!

A Flygt SmartRun™ intelligens szivattyúvezérlés gondoskodik a 
problémamentes és költséghatékony üzemeltetésről.

A Flygt SmartRun™ dugulás esetén megtisztítja a szennyvízszivattyú 
hidraulikáját, a beépített zsomptisztító funkciónak köszönhetően 
pedig folyamatosan tisztán tartja az aknát. Az integrált intelligenciá-
nak és a változtatható fordulatszámú vezérlésnek köszönhetően 
tökéletesen illik a Flygt N-szivattyúkhoz: ez a kombináció akár 
70%-os energiamegtakarítást is eredményezhet. 
 
A Flygt SmartRun™ önmagában képes biztosítani a 
szennyvízszivattyú, a csővezeték és a zsomp tisztítását. A 
rendszer magában foglalja a lágy indítást és leállítást, amely a 
megbízhatóság és hatékonyság eddig nem látott szintjét kínálja 
egyszerű, könnyen telepíthető megoldásként. 

DUGULÁSMENTES SZIVATTYÚZÁS, 
KEVESEBB ESETI HIBAELHÁRÍTÁS

OPTIMALIZÁLT MŰKÖDÉS, 
JELENTŐS ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

TISZTÁBB ÁTEMELŐAKNÁK, 
SZAGKÉPZŐDÉS MEGAKADÁLYOZÁSA
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