
 

  

HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGAI  
HASZNOSÍTÁSA 

 
8.1 Fejlődés az USA-ban a szennyvíziszap- 

kezelés területén 
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 A szennyvízből összegyűlt szilárd szerves komponenseket manapság 

már nem tehernek, inkább energiaforrásként vagy trágyaként hasznosítható 
javaknak kell tekinteni, bár egyelőre jellemzőbb a szennyvíz kezelése után 
maradó iszaptól való megszabadulás igyekezete talajban vagy lerakóhelyen. E 
célból a szállítási, kezelési és a rohamosan növekedő lerakási költség 
csökkentése érdekében vízmentesítést és szűrést is alkalmaznak. Másutt, 
ahol olcsóbb a szállítási kínálat, könnyebb lemondani az iszaptérfogat 
csökkentésének módozatairól, már a szagterhelésre való tekintettel is. 

A szennyvíziszap optimális kezelése tehát a jelenlegi viszonyok közt a 
helyi adottságok szerint változó, de semmiképpen sem elhanyagolható 
gazdasági és környezeti, sőt olykor politikai problémákat vet fel. Az utóbbi 
kettő akkor lép fel �kombinálva�, amikor a lerakással járó területhasználati 
korlátozások és a szállítási költségek regionális különbségei a megoldások 
alternatívái között felvethetik még a �hulladékturizmus� lehetőségét is. 

A korszerű szemlélet szerint viszont az energetikai szempont mindezekkel 
legalább egyenrangú helyet követel, az USA-ban főleg az olcsó energiaforrás 
iránti �csillapíthatatlan éhségre� gondolva, mind az erőművek, mind a 
feldolgozóipar részéről. Az országban versenyképtelenség miatt néhány etanol-
, ammónia- és metanolüzemet már be kellett zárni, a cement- és 
kénsavgyárakban is állandó az �energiaínség�. Ez utóbbiak hasznosították ez 
ideig is leginkább a különféle veszélyes hulladékok energiatartalmát, s most a 
szennyvíziszap energiatartalma is felkeltette érdeklődésüket. 

Az energetikai hasznosítás eljárásai 

A száraz szennyvíziszap fűtőértéke termikus egységben kifejezve meg-
közelíti a gyengébb minőségű feketeszénét, emellett előnye a sekély nehéz-



 

  

fémtartalom. A hagyományos szárítás energiaigénye azonban értelmetlenné 
tenné a hasznosítást, a �visszaforgatást� az energiaszektorba. A javasolt lég-
fúvásos szárítás szintén nem bizonyult energetikailag racionálisnak. 

Ezzel szemben kiemelt figyelmet érdemel a Hydroprocessing LLC (Aus-
tin, Texas) HydroSolids elnevezésű víztelenítő eljárása, amelynek jellemzői: 

− energetikai önfenntartás már 5%-nyi szerves szilárd rész esetén is, 
− NOx-képződés nélküli üzem, 
− a teljes iszapmennyiség átalakulása szén-dioxiddá és vízzé, 
− értékesíthető energia termelődése nagynyomású gőz vagy áram for-

májában, 
− a szén-dioxid hasznosíthatósága szomszédos üzemekben lúgos hulla-

dék vagy szennyvíz semlegesítésére, 
− valamennyi nehézfém oxidálása oldhatatlan vegyületté. 
A HydroSolids-technológia (1. ábra) szerint a szerves anyagokat 

sztöchiometriai mennyiségű tiszta oxigéngázzal oxidálják vízzé, azaz nagy-
nyomású gőzzé és szén-dioxiddá. Az eljárás alapanyagként használhatja a 
primer és szekunder tisztítás iszapját polimer sűrítőadalékkal, ezáltal tömeg 
szerint 8%-nyi szilárdanyag-tartalommal. 

 

 
 

1.ábra A HydroSolids-eljárás működési vázlata 
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Egy a HydroSolids-eljáráson alapuló 98 l/min kapacitású üzem, a texasi 
Harlingen vízműveihez és szennyvíztisztítóihoz kapcsolódva 2001 folyamán 
kezdi meg működését. Nyersanyagát a tisztító iszapja mellett a zsírfogók tar-
talma adja. Az alapanyagot hőcserélőn keresztül a reaktorba szivattyúzzák, 
ahol a bevezetett oxigénnel 593 °C-on és 238 bar nyomáson, azaz szuperkriti-
kus körülmények között megy végbe az oxidatív átalakulás ártalmatlan, ill. 
hasznosítható termékké. 

Az indítás után nincs szükség további energiabevitelre. Az iszap tartóz-
kodási ideje a reaktorban 75 s. Az üzem jelenlegi, három vízmű iszapjának 
feldolgozására alkalmas kapacitása 114 M l/nap-ra bővíthető. 

Hagyományos víztelenítő technológiák 

A Texasi Vízügyi Szövetség 2001. évi houstoni gyűlésén, ahol megvitat-
ták a szennyvíziszap-víztelenítés javítási lehetőségeit, az alábbi módosításo-
kat ítélték legfontosabbaknak: 

− kevesebb karbantartás, korróziómentes műveletek és építőelemek, 
− jobb tervezésű tisztítószerkezetek, kaparóélek, 
− könnyen kezelhető iszapkeverők, 
− jobb elszívás az iszap visszanedvesedésének megakadályozására, 
− erősebben feszülő hevederek. 
Iszapvíztelenítő berendezéseket több cég kínál különböző méretben. A 

polimer töltetű ún. víztelenítő ágyakkal, vákuummal vagy anélkül, kitűnő folya-
dék/szilárd-elválasztást lehet elérni. Egy másik, fázisszeparátornak nevezett 
technológia kisebb méretben (19 m3-ig) konténerbe �söpörve� eltávolít minden- 
fajta iszapot. A berendezést kőolajfinomítók számára tervezték. Ismét más 
megoldás a víz kiszívása az iszapgyűjtő tartályból �spagettiszerű� üreges szá-
lakból felépített membrán segítségével. Az így összegyűlt tömény folyadékot 
további kezelésnek kell alávetni. 

Az USA-ban több mint 300 cég gyárt iszapkezelő berendezéseket külön-
féle szűrő- és víztelenítőrendszerekkel, amelyek centrifugával, hidrociklonnal, 
gravitációs és vákuumszűrővel, tisztítóval, pelyhesítővel, ülepítővel, szűrő-
préssel, hidrotermikus rendszerekkel és égetéssel kombinálva működnek. 

 
(Dr. Boros Tiborné) 
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