
9v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 8 / 5a  s z o l g á l t a t ó k  s z e m é v e l a  s z o l g á l t a t ó k  s z e m é v e l

bevezetés
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. mint regionális szolgáltató a szolgáltatási területén 58 
szennyvíztisztító telepet üzemeltet, nagyrészt Csongrád és Békés megye 
területén.

A szolgáltatási területen a 2017. évben értékesített ivóvízmennyiség 
21.710.406 m3 volt, ebből az 58 településen működő szennyvíztisztítón 
22.049.069 m3 szennyvízmennyiség került tisztításra, és 23.473 t víztele-
nített iszap keletkezett.

A társaságunknál közvetlen mezőgazdasági hasznosításra az iszapok 
33,5%-a, 7.866 t/év került átadásra 23 szennyvíztisztító telepről. A fenn-
maradó mennyiség jellemzően komposztálással történő iszapkezelésre 
kerül átadásra idegen üzemeltetésű komposztálótelepek számára.

Az 58 üzemelő szennyvíztisztító telepen változatosak a kiépített 
iszapkezelő technológiák.

Békéscsabán és Orosházán anaerob mezofil rothasztók üzemelnek 
biogáz-hasznosítással, ~4.480 t elszállítandó iszapot kezelve (20–40% 

sz.a.-tartalommal). A békéscsabai és szentesi telepeinken korszerű kom-
posztálótelep üzemel ~3.180 t/év iszapot kibocsátva (20–40% sz.a.-tar-
talommal), míg a makói szennyvíztisztító telepünkön jó hatásfokú szo-
lár szárító működik. 2017-ben 3 telepen Geotube-zsákos víztelenítés, 3 
telepen iszapszikkasztó ágyas víztelenítés üzemelt, a további telepeken 
szalagprések, csigaprések, illetve centrifugák üzemelnek az iszapok víz-
telenítésére.

 
az iszapelhelyezés és annak költségei
A változatos kezelési technológiák és a helyi-területi adottságok miatt 
az elhelyezés költségei a társaságunkon belül is eltérnek. A jelenleg leg-
kedvezőbb mezőgazdasági elhelyezés nem minden telepen, területen 

szennyvíziszap-átadás 
biogáz-hasznosításra, 
üzemeltetői tapasztalatok
kivonat Az ALFÖLDVÍZ Zrt. mint regionális szolgáltató számára – 58 szennyvíztisztító telepen a 2017. évben 
22.049.069 m3/év szennyvizet tisztítva – jelentős terhet jelent a tisztítás során keletkező 23.473 t víztelenített szenny-
víziszap elhelyezése. A mezőgazdasági elhelyezés növekvő aránya mellett a nagy mennyiségű iszap csak költségesen 
kezelhető. A csongrádi biogázüzemmel megvalósított együttműködés során víztelenített szennyvíziszappal került ki-
váltásra a biogázüzem silócirok-silókukorica igénye, 3000 t/év engedélyezett mennyiségig. Az addig sertéshígtrágya 
és silócirok-silókukorica alapanyagokkal működő üzem szennyvíziszappal történő modellezését a Szegedi Tudomány-
egyetem Biotechnológiai Tanszéke végezte. A biogázüzemmel történő együttműködés a rövid távú tapasztalatok 
alapján sikeresnek tekinthető, és költségmegtakarítást hozott a feleknek. 

kulcsszavak települési szennyvíz, szennyvíziszap, biogáz

Horpácsy szabolcs Technológus főmunkatárs, Alföldvíz Zrt.

1. ábra: Az ALFÖLDVÍZ Zrt. szolgáltatási területe

2. ábra: A szentesi komposztáló

3. ábra: Az orosházi iszaprothasztók
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lehetséges. A mezőgazdasági földhasználó – mivel nem tárolhatja a föld-
területén az iszapot megfelelő műszaki védelem és csurgalékvíz-kezelés 
hiányában – jellemzően a késő nyári és az őszi földmunkák során tudja az 
iszapot átvenni. Ezért az éves iszapmennyiség tározására alkalmas iszap-
tározót kell kiépíteni, és a telepeken keletkező iszapot tárolni szükséges 
az év egy időszakára ütemezhető elszállításig. A szükséges talajvédelmi 
hatósági engedélyek beszerzése szempontjából is korlátozottak a szám-
ba vehető mezőgazdasági területek.

Napjainkban a víziközmű-szolgáltatókat a jelenlegi gazdasági helyzet 
a költségek fokozott szinten tartására, ha lehetséges, csökkentésére kény-
szeríti. Az ALFÖLDVÍZ Zrt.-nél az iszap elszállításáért, kezeléséért átlagosan 
6.054, Ft/t nettó költség jelentkezett a 2017. évben. A mezőgazdasági elhe-
lyezés jellemzően 2.000–4.000 Ft/t, a komposztálásra átadás 4.000–14.000 
Ft/t nettó költséget jelent. A költségadatokból látható, hogy észszerű a me-
zőgazdasági kihelyezés mértékét növelni a jelenlegi körülmények között.

a mezőgazdasági elhelyezés volumene
Társaságunk a 2018. évet 11 db engedély alapján, 796 ha mezőgazdasági 
területtel mint engedélyezett területtel kezdte meg. A 2018. évben to-
vábbi két engedély megszerzésével 139 ha további területtel sikerült nö-
velni a befogadó mezőgazdasági terület méretét. További 792 ha terület 
engedélyezése van jelenleg folyamatban, ezen területek bevonásával a 
jelenlegi 33,5%-os mezőgazdasági kihelyezés aránya akár 60%-os szintre 
is növelhető. A mezőgazdasági gazdálkodók, vállalkozások felől lassan 
fokozódó érdeklődés tapasztalható, kedvezőek a partnerek felhasználási 
tapasztalatai. Ennek ellenére a mezőgazdasági elhelyezés mértékének 
feltételezett jövőbeni 60%-os aránya esetén is legalább további ~9.000 t/
év iszap elhelyezésének költségeit szükséges csökkenteni a társaságunk-
nál, keresve az alternatív megoldásokat.

Csongrádi biogázüzem
2016 első hónapjaiban érkezett megkeresés a csongrádi üzem tulajdo-
nosa, a Héjja Testvérek Kft. részéről, melyre alapozva együttműködést 

kezdtünk a biogázüzemmel. 2013 júliusában helyezték üzembe a bio-
gázüzemet a 10.000 koca állományú sertéshizlaló telepük kiszolgálására. 
A biogázüzem 22.000 t/év feldolgozókapacitású, 7.500 t/év silókukori-
ca-cukorcirok siló, 14.500 t/év sertéshígtrágya-szerves trágya feldolgozó-
kapacitású üzem (az EKHE engedélye alapján).

 Az üzem főbb kapacitásadatai: 
 Előtároló vasbeton tartály  274 m3

Átmeneti szilárdanyag-tároló  6.300 m3

Feladótartály szállító- 
    és töltőcsigával  62,8 t/nap
2 db fermentor (csőfűtéssel) 2.283 m3/db
1 db utófermentor (csőfűtéssel) 2.283 m3

Utótározó 
    (homogenizálás, kigázosítás) 2.918 m3

Biogáz szárítása (vezetékhálózatról)
Gázmotor 1 db  637 kW
Gázfáklya 1 db  400 Nm3/h

A biogázüzem létesítésének fő céljai között sze-
repelt a sertéstelepi szaghatás csökkentése a 
szerves trágya kezelésével, ami a környező lako-
sok számára elviselhetővé tette a néha elviselhe-
tetlent. Ezen túl a megtermelt villamos energia 
közvetlen hasznot ígért, csakúgy, mint a kelet-
kező hulladékhő hasznosítása a létesítmények 
egy részének fűtésére, temperálására. A várható 
előnyök közé tartozott az is, hogy a rothasztók-
ból kikerülő kezelt fermentátum jobban haszno-
sítható a mezőgazdaságban, mint a sertéstrágya. 
A tulajdonosi elképzelésnek volt környezetvé-
delmi oldala is, tekintettel arra a jól ismert tényre, 
hogy az irányított, intenzív lebontási folyamat 

során termelt, magas koncentrációban metánt tartalmazó biogáz haszno-
sításával az üvegházhatású gázok kibocsátásának káros hatása enyhíthető.

lehetséges együttműködés
A biogázüzem fenntarthatóságának szempontjából meghatározó bevé-
teli forrás, a termelt villamos energia átvételi ára (KÁT) a 2013. évtől nem 
növekedett, és a 2016. évben az már teljesen világossá vált a tulajdonos 
részére is, hogy a villamosenergia-piacon középtávon sem jósolható je-
lentős áremelkedés. A cukorcirok, silókukorica ára, a termelés önköltsége 
évről évre nő, ez jelenlegi árszinten ~8.000–8.200 Ft/t nettó áron szá-
molható. Az üzem éves szükséglete a silóból 7.500 t. Társaságunknál 1 t 
víztelenített szennyvíziszap átadásának költsége 4.000–14.000 Ft/t + áfa. 
Ez Csongrád vonzáskörzetében ~8.000 Ft/t + áfa. Kérdésként merült fel, 
hogy a felhasznált silókukorica, cukorcirok részben vagy teljesen kivált-
ható-e víztelenített szennyvíziszappal, az ilyen jellegű, alapvetően siló-
zott termény és állati szerves trágya feldolgozására létesített üzemekben.

együttbomlási kísérletek 
a szte biotechnológiai tanszékén
Az előzetes vizsgálatok elvégzésére a 2013. évre beüzemelt biogázüzemet 
is „gondozó” Szegedi Tudományegyetem Biotechnológiai Tanszékét bízta 
meg a tulajdonos, teljes egyetértésünkkel és támogatásunkkal 2016 júniu-
sában. A kísérletek a tanszék laboratóriumában zajlottak, a 8. és a 9. ábrán 
látható folyamatirányító rendszerrel felügyelt és vezérelt, 5 l hasznos tér-
fogatú kísérleti fermentorokban. A kísérleti berendezésekben a keverési 

4. ábra: Az orosházi iszaptározó csarnok 6. ábra: Csongrádi biogázüzem, fermentorok

7. ábra: Csongrádi biogázüzem, gázmotor5. ábra: Komposztprizma Békéscsabán
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viszonyok, a rátáplálás mennyisége, a hőmérséklet, a termelődő biogáz 
mennyisége és ezen paraméterek változásai folyamatosan nyomon követ-
hetőek. Mintavételezéssel a vizsgált folyamat teljes mértékben kontrollál-
ható. A fermentorok iszapjának felhasználása mellett a tervezett adagolást 
szimulálva, a gyakorlati keverési arányokat modellezve került végrehajtás-
ra a 30 napos vizsgálat, majd az azt követő kiértékelés során a szentesi és a 
csongrádi szennyvíztisztító telepek iszapjának alkalmassága igazolódott a 
szénforrásként használt silócirok és silókukorica részleges kiváltására.

A kísérlet során főbb paraméterekként a termelt biogáz minősége 
gázkromatográffal, a szerves savak koncentrációja automata titrátorbe-
rendezéssel, a szerves savak fő fajtái HPLC-folyadékkromatográffal ke-
rültek meghatározásra. A 2016. év nyarán megkezdett együttbomlási kí-
sérletek sikeresnek bizonyultak, a szennyvíziszap a kísérleti eredmények 
alapján alkalmas a silócirok és a silókukorica jelentős mennyiségének ki-
váltására. Az egyetem kiemelkedően felszerelt laboratóriumában lefoly-
tatott vizsgálat, amely a lehetőségekhez képest modellezte a valóságos 
viszonyokat, lehetővé tette az együttműködés folytatását.

 Az eredmények birtokában a biogázüzem tulajdonosa alacsonyabb 
kockázattal vállalhatta fel az engedélymódosítások költségét, valamint a 
technológiaváltás kockázatát az üzemvitelben.

engedélyezés
A sikeres, jó eredményt hozó laboratóriumi együttbomlá-
si kísérleteket követően 2017 elején benyújtásra került a 
biogázüzem egységes környezethasználati engedélyké-
relmi dokumentációjának módosítása a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal felé engedélymódosítás céljából. 2017. 09. 
06-án a CSMKH kiadta a jóváhagyó határozatát. A határo-
zat szerint a 22.000 t/év feldolgozókapacitásból 3.000 t/év 
szennyvíziszap kezelhető a biogázüzemben. A határozat 
hivatkozta a fermentlé vonatkozásában a kft. 7H/2014/BB 
számú talajvédelmi engedélyét, amely rendelkezik a nem 
mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék mezőgaz-
dasági területen való felhasználásáról. Így a rothasztási vég-
termék elhelyezése továbbra is megoldott az egyébként a 
kft. művelésében álló földterületeken. 

2017. 10. 01-én együttműködési megállapodás került 
aláírásra az iszap átadásáról. A beszállítások megkezdőd-
hettek 2017 októberében, úgy tűnt, egy gyümölcsöző közös 
munka kezdődhet meg, gyors eredményekkel.

átadott iszapmennyiségek, problémák
A beszállításoknál – teljes egyetértésben a fokozatosságra 
törekedve – minimális mértékű rátáplálással indult meg a 
csongrádi szennyvíztisztító telep iszapjának feladása a fer-
mentorokra.

2017. 10. 19-én történt az első iszapbeszállítás, mely 
kezdetben heti 4 m3 volt, és melyet fokozatosan (munka)
napi 4 m3-re emeltünk. 2017 novemberére az engedélyezett 
mennyiség 30%-áig, ~ napi 3 m3-re állítottuk be az átadott 
iszapmennyiséget, ami egyébként a napi 62,8 t kapacitású 
üzemben 5%-os arányt jelentett a feladott szubsztrátmeny-
nyiséget figyelembe véve.

2017 decemberében habzási problémák jelentkeztek, 
első alkalommal az üzem 2013. évi beindítása óta. A biogáz-
üzem gázrendszere teljes tisztításra szorult. 2017 decembe-
rére leállt az iszap fogadása, a 2-es fermentor folyamatosan 
habzott, a szubsztrátfeladást leállították. Egyetértésben a 
biogázüzemmel a szennyvíziszap feladása leállításra került 

annak megnyugtató tisztázásáig, van-e köze a feladott szennyvíziszap-
nak a fermentorok habzásához. Ennek ellenére a fermentorok 2018. feb-
ruár végéig folyamatosan habzottak, korlátozottan voltak terhelhetők, a 
megszokott 60 t/nap feladott szubsztrátmennyiségből ~20 t/nap meny-
nyiséget tudtak feladni januárban és februárban.

a szennyvíziszap vizsgálata
A rothasztók habzásának számos oka lehet. Szennyvíziszap esetén az egyik 
legnagyobb kockázat a mikrobiológiai ok. A nocardia sp.; thiothrix sp.; mic-
rothrix parvicella sp.; fonalas fajok okozhatnak habzást a rothasztás során. 
Hazánkban a fonalas fajok közül a microthrix parvicella sp. egyedszámának 
növekedése okozza a legtöbb problémát az eleveniszapban. A vizsgálatok 
során ezen mikrobiológiai okok kizárására törekedtünk. A csongrádi szeny-
nyvíztisztító telep eleveniszapján több alkalommal végeztünk mikroszkó-
pos biológiai vizsgálatokat az eleveniszapos medencékből vett mintákból, 
a fonalas baktériumok mint habzást kiváltó ok kizárására, az Eikelboom-féle 
skálán FI=4-5-ös eredménnyel (14. ábra). A csongrádi biogázüzem fermen-
toraiból 2018. 01. 22.-én, illetve 2018. 04. 20-án vett mintákból végzett mik-
roszkópos biológiai vizsgálatok eredményei szerint szennyvíziszapra utaló 
indikátorszervezet, így fonalas baktérium sem volt kimutatható. A biogáz-

8. ábra: Az SZTE Biotechnológiai
Tanszék kísérleti fermentora

10. ábra: HPLC-kromatográf

9. ábra: Kísérleti fermentor 
folyamatirányítása

11. ábra: Gázkromatográf
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üzem 2. sz. fermentora 2018. 01-
02. hónapokban folyamatosan 
habzott, miközben a tartózkodási 
idők figyelembevételével és a 
vizsgálatok szerint szennyvízi-
szap már nem volt kimutatható a 
rendszerben.

Párhuzamos vizsgálatok tör-
téntek az SZTE Biotechnológiai 
Tanszékén is. 2018. február végé-
re a habzás megszűnt, a szenny-
víziszap mint a habzási problé-
mát kiváltó ok kizárásra került, az 
eredmények értékelése alapján 
a habzást a szervesanyag-terhe-
lés változásai váltották ki.

A haladéktalanul elvégzett 
vizsgálatokkal, együttműködve az üzemzavar során, a bizalmat sikerült 
fenntartani. 2018. 03. 01-től a szennyvíziszap-beszállítást újra tudtuk in-
dítani, 2018 júniusára már az engedélyezett mennyiség ~30%-át fogadni 
tudták az elvárt biogáztermelési fajlagos mutatókkal.

 

2018. március hónaptól a fokozatosan növelt szennyvíziszap-feladás mel-
lett zavartalanul működtek a rothasztók. A biogáz-kihozatal, a termelt 
biogáz energiatartalma megfelelőnek bizonyult. A fermentorok ürítésé-
vel tervezett 5 éves karbantartási munkálatokat követően 2018 év végére 
az átadott iszap mennyisége elérheti az engedélyezett mennyiséget, ez 
az elérendő cél.

A rothasztás hatékonyságának ellenőrzésére elvégeztük a feladott 
szubsztrátmennyiségekből előállított villamosenergia-termelési adatok 

értékelését, fajlagos értékeket számolva. A szennyvíziszap-feladást meg-
előző időszak fajlagos termelési adatait a 12. ábrán ábrázoltuk, a 13. ábrán 
a szennyvíziszap-feladás melletti fajlagos adatok grafikonjai látszanak. 

Értékelve az adatokat, a biogázüzemben a fajlagos villamosener-
gia-termelés a szennyvíziszap feladása előtt 105,87 kWh/m3 értéken 
alakult, míg ugyanez a mutató szennyvíziszap-feladás mellett 2017. 11. 
hónapban 106,22 kWh/m3 értéken volt számítható. Tehát a szennyvízi-
szap engedélyezett mennyiségének ~30%-át feladva nem változott az 
üzemben a fajlagos villamosenergia-termelés mértéke.

következtetések
Külső hulladékok kezelésével mint együtt bomló hulladékok kezelésével 
kapcsolatban alapvetően szennyvíziszapokat rothasztó üzemekben szá-
mos publikációban számoltak be eredményekről, azonban az ALFÖLDVÍZ 
Zrt. működési területén a korábbiakban nem volt példa együttrothasz-
tásra sem a saját fermentorokban, sem a víztelenített szennyvíziszap 
energetikai célú átadása révén. A csongrádi biogázüzemmel 2016-ban 
indult együttműködés megmutatta, milyen kapcsolódási pontok, lehe-
tőségek vannak egy víziközmű-szolgáltató és egy működő biogázüzem 
között, ugyanakkor megmutatta a buktatókat is.

Bebizonyosodott, hogy a bizalom igen fontos, de önmagában kevés 
az együttműködéshez, annak alapjait csak a gazdaságosság, valamint a 
tudásra és gyakorlatra alapozott problémamentes üzem teremtheti meg.

Ez egy igen sérülékeny határfelület, hiszen azzal, hogy bárki olyan 
– egyébként jól fermentálható és magas energiatartalmú – anyagot ad 
át rothasztásra, mely nemcsak hasznos lehet, hanem fel is boríthatja a 
biogázüzemet, a legkisebb probléma (pl. habzás) is elindíthatja a beszál-
lítóra mutogatást, akaratlanul is bűnöst keresve.

Ezt kezelni igen nehéz, hiszen a rothasztók üzemeltetése során min-
den változtatás (pl. a tápanyagarányok és -mennyiségek módosítása) las-
sú folyamat. Hogyan lehet hát megelőzni a problémákat, illetve azt, hogy 
egyértelmű legyen mindkét fél feladata, felelősségi köre, és azonnal utol-
érhető legyen a rendellenes működés oka, és ne az iszapfeladás letiltása 
legyen az első intézkedés?

A közös munka során sok minden bebizonyosodott – pl. hogy a 
kommunális szennyvíziszap alkalmazható a biogázüzemekben egyéb 
szénforrás kiváltására –, de a feltett kérdésre egyelőre nincs mindenre ki-
terjedő válasz. Mindig visszatérünk a bizalom fogalmához, mert azt nem 
lehet műszaki előírásokkal megfogalmazni (és, mint tudjuk, csak egyszer 
lehet eljátszani). Megoldás lehet a szerződésben vállalt kötelezettségek 
részletezése, gyakoribb mikroszkópos biológiai vagy egyéb vizsgálatok 
végzése, a két fél számára rendelkezésre álló információk folyamatos 
megosztása egymással. Cél a korrekt szakmai és üzleti kapcsolat fenn-
tartása, mert csak ez juttathatja hosszú távú előnyökhöz a partnereket.

14. ábra: A csongrádi eleveniszap 
fonalassága 200x

15. ábra: Fermentorokra feladott szennyvíziszap-mennyiség

12. ábra: Szennyvíziszap feladást megelőző időszak
energia termelés

12. ábra: Szennyvíziszap feladást melletti időszak 
energia termelés


