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Hol a helye a hulladékok energetikai hasznosításának?

Az EU Hulladék Keret Irányelv és a hazai hulladékos törvény
egyértelműen meghatározza, hogy:

· Amit lehet és gazdaságilag, illetve környezetvédelmi
szempontból ésszerű, azt anyagában kell hasznosítani.

· Amit nem lehet, vagy nem ésszerű anyagában újrahasználni
vagy újrafeldolgozni, azt energetikailag kell hasznosítani.

· Csak az a hulladék kerüljön lerakásra, amit a fenti módokon
már nem lehet hasznosítani („maradék hulladék”)



Hulladékégető művek a világban

· Japánban 1842 folyamatos üzemű, települési hulladékot
tüzelő égetőmű működik. Ezek 72 %-a rostélyos rendszerű.

(forrás: ISWA, 2016)

· Európában 2014-ben 435 égetőmű üzemelt 88 millió t/év
kapacitással.
(forrás: CEWEP, 2017)

· A legdinamikusabb „égetőmű építés” Kínában folyik. Jelenleg
mintegy 250 égető üzemel és 2018-ban várhatóan már több
mint 350 égetőmű fog Kínában működni.
(forrás: ISWA, 2016)



Az anyagában történő és energetikai hulladékhasznosítás a
fejlett európai országokban „kéz a kézben” jár

Ország Anyagában történő hasznosítás
(beleértve a komposztálást)

[%]

Energetikai hasznosítás

[%]

Lerakás

[%]
Svájc 53 47 0
Németország 68 32 0
Svédország 48 51 1
Belgium 55 44 1
Hollandia 52 47 1
Dánia 46 53 1
Norvégia 43 54 3
Ausztria 58 39 3

Összehasonlításképpen a hazai helyzet :
Magyarország 32 14 54

A hulladékhasznosítás terén élen járó európai országok (2015. évi EUROSTAT adatok):



Következtetés

1. A hulladékok energetikai hasznosítása alapvetően a
lerakás alternatívája és nem csökkenti a szelektív gyűjtés,
illetve az anyagában történő hasznosítás hatékonyságát.

2. Az égetőművekben döntően vegyesen gyűjtött települési
hulladékok tüzelése folyik és ez nem képezi akadályát az
igen magas újrahasznosítási (recycling) százalékok
elérésének

3. A hulladékok lerakótól való jelentős mértékű eltérítése
nem valósítható meg energetikai hasznosítás nélkül.



Energiatermelés hulladékból Európában
(2014. évi adatok)

Energiatermelésre hasznosított hulladék mennyisége:    88 millió tonna

Villamos energia termelés: 38 millió MWh

17 millió lakos ellátása

Távhő értékesítés: 88 millió MWh (317 millió GJ)

15 millió lakos ellátása



Példa a hulladékégetés energiatermelésben betöltött
szerepére

A 6,6 millió lakosú Dániában 29 égetőmű
üzemel évi 3,1 millió tonna égetési
kapacitással.
Ezek a hulladéktüzelésű fűtőerőművek
termelik meg az ország villamos energia
igényének 5 %-át és a távhő felhasználás
25 %-át.



Néhány nagyvárosi példa a hulladéktüzelésből villamos
energiával kapcsoltan előállított hőenergiának a részarányára a
távhőszolgáltatásban:

Brescia 70 %

Malmö 60 %

Párizs 50 %

Oslo 50 %

Koppenhága 30 %

Stockholm 30 %

Bécs 25 %

Milánó 20 %

Hamburg 20 %

Hulladéktüzelés és távfűtés

Budapest 5 %



Körforgásos gazdaság és energetikai hasznosítás

A hulladékok energetikai hasznosítása a minőségi újrafeldolgozás
(Quality Recycling) komplementer eljárása, amely hozzásegít a
körforgásos gazdaság eléréséhez , azaz a hasznosítási kör
tényleges zárásához azáltal, hogy
a) a szennyezettség miatt minőségi újrafeldolgozásra alkalmatlan

hulladék,
b) a szelektíven gyűjtött hulladékok utóválogatása, valamint

újrahasznosítása során visszamaradó min. 10 % un. reject
a hulladéktüzelésű erőművekben energetikai célra hasznosulhat.
A lerakás minimális szintre csökkentése tehát csakis az anyagában
történő és az energetikai hasznosítás együttes alkalmazásával
érhető el !



A Körforgásos Gazdaság 2030. évi célkitűzéseinek elérése mellett
az energetikai hasznosítás várható aránya és mennyisége

2030-ban WtE kapacitás igény TSZH-ra :  67,2 + 12,5  = 79,7 Mt (Az égetők nemcsak TSZH-t,
hanem kereskedelmi és ipari hulladékot is tüzelnek, ezért a tényleges kapacitás igény: kb. 100 Mt/év)

Feltételezések:
• újrahasználatra és

újrahasznosításra
előkészítés:
65% (EU terv)

• lerakás: max 10%
(EU terv),
várható átlag: 7%

• energetikai
hasznosítás:
maradék TSZH,
azaz átlagban: 28%Energetikai

hasznosítás
(WtE)Újrahasznosítás

+ komposztálás

Lerakás

65%
156,6 Mt

7%
17,1 Mt

28%
67,2 Mt

8%
12,5 Mt

forrás: CEWEP 2016

2%
3,1 Mt

TSZH
240,9Mt



Tendenciák Európában

• Nyugat-Európa legtöbb országában már elegendő energetikai hasznosítási, azaz
égetőművi kapacitás épült ki. Ezért itt elsősorban a meglévő létesítmények
rekonstrukciójára  és korszerűsítésére koncentrálnak.

• Mivel a füstgázok megfelelő tisztítása lényegében mindenütt megoldott, a
korszerűsítések kiemelten az energia hatékonyság növelése érdekében folynak (pl.
füstgáz kondenzáció) és több helyen újszerű, különleges építészeti megoldások
alkalmazásával növelik az égetőművek elfogadottságát (például Koppenhágában).

• Kelet-Európában viszont most kezd el terjedni az égetés. Így például
Lengyelországban 2015-16-ban 5 új égetőművet adtak át és további egy égetőmű
áll befejezés előtt, Litvánia első égetőműve 2013 óta működik  és két újabb
létesítmény tervezés alatt áll, Észtországban már 59 % az energetikai hasznosítás
aránya, a Cseh Köztársaság 2024-ig a meglévő 3 mellé még 3 új égetőmű
létesítését tervezi.



Új égetőművek Lengyelországban
(A teljes beruházási költség 43 %-át európai uniós forrásból finanszírozták)

Város Kapacitás
t/év

Kazánok
száma

Építés
kezdete

Üzembe-
helyezés

Beruh.
Költség
Mrd Ft*

Bialystok 120 000 1 2013.09.27
.

2016.02.09
.

28,9

Bydgoszcz
& Torun

180 000 2 2013.09.27
.

2015.11.26. 34,7

Konin 94 000 1 2013.11.03. 2015.12.21
.

25,7

Krakow 220 000 2 2013.11.06. 2015.12.03
.

56,3

Poznan 210 000 2 2014.05.22
.

2016.10. 63,9

Szczecin 150 000 2 2013.12.16
.

2017. 47,0

Összesen: 974 000 10 256,5

•PLN-ről átszámolva

Valamennyi égetőmű kazánja rostélyos rendszerű és vegyes települési hulladék
tüzelésére létesült.



Mi a helyzet  Magyarországon ?
1982-ben került üzembe helyezésre az ország első és mind ez ideig egyetlen kommunális
égetőműve, a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű (HUHA).

1986 óta – kisebb-nagyobb megszakításokkal – folyamatosan napirenden van a második
budapesti hulladéktüzelésű fűtőerőmű (HUHA2) létesítése.

Budapesten kívül, az országban máshol, eddig nem merült fel komolyan kommunális
égetőmű építése.

A jelenlegi elképzelések szerint reális(?) esély van Dél-Budapesten a második
hulladéktüzelésű fűtőerőmű megépítésére, éspedig oly módon, hogy az új
égetőműben a települési hulladék mellett Budapest három nagy szennyvíz-tisztitójából
származó, rothasztott és szárított szennyvíziszap is együttégetésre (vagy párhuzamosan
mono-égetésre) kerülne.

Az energetikai hasznosítás magas hatékonyságát az biztosítaná, hogy a három, jelenleg
sziget üzemben működő távhő körzet (Kelenföld, Csepel és Kispest) tervezett
összekapcsolásával létrejövő dél-budapesti távhő rendszer alap hőbázisaként
működhetne az égetőmű.

A Budapesten keletkező vegyes hulladék tüzelésén túlmenően ezen a
telephelyen lehetőség nyílna a Magyarországon számos hulladékválogató
(MBH stb) létesítményben keletkező RDF frakció jelentős hányadának a lehető
legmagasabb energetikai hatékonysággal történő hasznosítására is.



Magyarország  egyetlen kommunális hulladéktüzelésű fűtőerőműve az 1982-ben
üzembe helyezett és 2003-2005 között korszerűsített  Fővárosi Hulladékhasznosító Mű



A Hulladékhasznosító Mű főbb jellemzői

Eng. égetési teljesítmény                                 t/év
Kazánok száma
Égetési teljesítmény kazánonként          t/h
Gőzteljesítmény kazánonként                 t/h
Tüzelőberendezés
Gőzparaméterek                                    bar/oC
Kazánkonstrukció

Kazán hatásfok                                          %
Füstgáztisztítás
Füstgázhőmérséklet kémény előtt oC
Kémény magasság                                     m
Turbina-generátor teljesítmény            MW
Salakkezelés

420.000
4

15
40

hengerrostély
40/400

egy dobos, természetes cirkulációjú,
négyhuzamú, membránfalas

82
félszáraz eljárás és SNCR Denox

140
120

24 + 3
vas és nem-vas fémek kiválasztása



A Hulladékhasznosító Mű átlagos légszennyező kibocsátási értékei
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100% = az EU irányelv és a hazai rendelet (29/2014. FM ) határértékei



A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű az 1982-es üzembe
helyezésétől napjainkig 10,5 millió tonna kommunális
hulladékot tüzelt el és hasznosított energiatermelésre.

A hulladék tömeg nagyságát
jól érzékelteti, hogy ha ezt a
mennyiséget a Margit-szigeten
helyezték volna el, úgy ma a
szigetet 30 méter magasságban
borítaná be a hulladék.



A Hulladékhasznosító Mű a Fővárosban keletkező
települési szilárd hulladékok 60%-ának energetikai

hasznosítása révén mintegy

50.000 háztartás éves villamos energia fogyasztását
és 15.000 lakás távhőigényét tudja fedezni.



Lehetséges változatok a HUHA 2-re
• Telephely:  Csepeli Erőmű környezete (?)
• Tüzelési teljesítmény:

200 ezer t/év vegyes hulladék, átl. fűtőérték:  8,5 MJ/kg
54 ezer t/év szárazanyag tartalmú szennyvíziszap, átl. fűtőérték: 11 MJ/kg sz.a.

200 ezer t/év RDF (regionális MBH-kból), átl. fűtőérték:  14 MJ/kg
• Technológiai lehetőség (eldöntendő kérdés: együttégetés vagy mono-égetés):

a)   1 db rostélyos tüzelésű kazán (vegyes hulladék + szárított iszap)
1 db fluidágyas kazán (RDF + részlegesen szárított iszap)
iszapszárítás: füstgáz- ill. kondenz hőhasznosítással

b)   1 db fluidágyas mono iszaptüzelő kazán
1 db rostélyos kazán vegyes települési hulladék tüzelésére
1 db rostélyos vagy fluid kazán RDF tüzelésre.

mindkét esetben: gőzparaméterek  40 bar, 400 oC

energiatermelés: 1 db elvételes-kondenzációs turbina
Eredmény: - megoldódik a budapesti szennyvíziszap ártalmatlanítása

- a lerakásra kerülő fővárosi települési hulladék mennyisége 10 % alá csökken
- távhő értékesítés    1 700 000 GJ (472 000 MWh)/év
- villamos energia termelés   170 000 MWh/év
- a fővárosi távfűtésben a hulladéktüzelésből származó  energia aránya elérné a

20 %-ot, ami jelentős földgázfelhasználás csökkenést és kedvező hőárat
eredményezne

- az RDF frakció energia tartalma jó hatásfokkal nem ipari, hanem kommunális
célra hasznosulna.



RDF erőművek
- A legtöbb RDF égető Németországban üzemel, szám szerint 35.

Az égetők kb. 80 %-a rostélyos, a többi fluidágyas rendszerű.
- További ismertebb RDF égetők Európában:

Olaszország:    Acerra (Nápoly mellett)   rostélyos
Colleferró rostélyos
San Vittoré rostélyos

Ausztria:           Lenzing fluidágyas
Linz                                     fluidágyas
Niklasdorf fluidágyas
Arnoldstein fluidágyas

Spanyolország: Barcelona                           rostélyos
Hollandia:         Harlingen rostélyos



Spittelau

Kara-Noveren

Koppenhága





Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


