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A SCWG-HU  mintaprojekt helyszíne (Zalavíz Zrt)



Bemutatkozás, a téma aktualitása

 A tárgyi mintaprojektet megvalósító konzorcium:

- Zalavíz Zrt, mint a konzorcium vezetője, projektgazda,

- Pannon Egyetem, mint konzorciumi tag,

- Coopinter Kft, mint tervező és K+F szolgáltató, a SCWG-HU technológia 

gazdája.

 A jelen mintaprojekt szervesen illeszkedik a Magyar Hidrogénstratégia (MHS) 

célkitűzései közé.

 A tárgyi projekt aktualitását, a dekarbonizációs törekvéseken túl,  az

energiahordozók importjától való függetlenedési célok is jelentik.

 A jelen projekt ipari méretű; 1 t/h kapacitása 8.000 t/év szennyvíziszapot tud 

feldolgozni. Egyben lehetővé teszi más biomasszák feldolgozási 

paramétereinek optimalizálását is, valamint a SCWG-HU technológia több 

alapanyagra történő validálását, független szervezetek (SGS, TÜV) által 

történő minősítését is.

 A jelen K+F+I mintaprojekt várható költsége mintegy 1,5 milliárd Ft. 



A lakossági szennyvíziszapok energetikai tulajdonságai

 A szennyvíziszapok energia tartalma
➢ friss iszap esetén: 25,5 GJ/t száraz anyag = 5,1 GJ/t, 80% nedvességtartalmú iszapnál

➢ vegyes iszap esetén: 20,9 GJ/t száraz anyag = 4,18 GJ/t, 80% nedvességtartalmú iszapnál

➢ rothasztott iszap esetén: 11,6 GJ/t száraz anyag = 2,32 GJ/t, 80% nedvességtartalmú 
iszapnál 

• A víztelenített lakossági szennyvíziszapok megújuló mennyisége: 
1.230.000 tonna/év, 80% nedvességtartalommal

 A szennyvíziszapok energetikai célú feldolgozásának 
technológiái

➢ Égetés (nedves biomasszák esetében nem célszerű alkalmazni)

➢ Biogáz előállítása (40% körüli CO2, 50% körüli maradék szerves anyag)

➢ SCWG elgázosítás (nedves biomassza esetén a legjobb hatásfokú, H2 )



Mi is az a szuperkritikus víz (SCW) 1.?

 A víz szuperkritikus paraméterei:Tkr = 374 °C, pkr = 221 bar;

 A SCW eljárásokhoz szükséges paraméterek: 240-370 bar, 410-650 °C;

 Reakció idő: 0,5-5 perc, anyagfüggő paraméterek; Charles Cogniard de la Tour 1822

 Korrozív környezet; Különleges szerkezeti anyagok (Inconel 740H)



Mi is az a szuperkritikus víz 2. 



Mi is az a szuperkritikus víz 3. (zöld oldószer)



Szuperkritikus vizes technológiák. 

 Szuperkritikus vizes oxidáció (SCWO) - exoterm folyamat;        
a keletkező hőenergia hasznosítása.

-Veszélyes hulladékok megsemmisítése;

- Mélyen fekvő extra-nehéz olajok kitermelése; 

- Hagyományosan kitermelt extra-nehéz olajok szállítását elősegítő parciális 
finomítása;

- Palaolajok és olajpalák hatékony, hidraulikus rétegrepesztés nélküli kitermelése;

- Száraz akkumulátorok (lásd: Li-ion) hatékony és környezetbarát feldolgozása.

 Szuperkritikus vizes elgázosítás (SCWG) – endoterm folyamat;    
a keletkező szintézisgáz hasznosítása.

- Nedves biomasszák energiahatékony feldolgozása: lakossági és ipari 
szennyvíziszapok, cukornád törek, fölös répaszelet és gabonatörköly,

- Cellulóz alapú 2G bioetanol technológia maradványainak (nedves lignin stb.) 
feldolgozása (megújuló hidrogén termelése);

- A 49-51 % nedvességtartalmú lignitek feldolgozása (karbonszegény 
villamosenergia termelése); 

- Műanyag hulladékok feldolgozása (hő és villamosenergia termelés).



Szennyvíz iszapok SCWG-i kísérleteinek eredményei 

 Számtalan nedves biomassza SCWG kísérlet volt labor szinten.      

A legjelentősebb ezek közül a pilot üzem statust elért Karlsruhei 

Technológiai Egyetem által végzett folyamatos üzemű elgázosítás. 

 A SCW alapú elgázosítási kísérletek eredményei:

 a nedves biomasszák SCWG feldolgozása lehetséges és 

energetikailag a leghatékonyabb módszer;

 a kigázosodás mértéke és a keletkező generátorgázok összetétele 

(H2, CH4, CO, CO2) függ az elgázosítás reakció paramétereitől 

(hőmérséklet, nyomás, reakció idő);

 a szükséges reakció-paramétereket befolyásolja az elgázosítandó 

anyag előkészítése (fontos a homogenitás, és szemcsenagyság);

 katalizátorokkal befolyásolható a szintézisgázok összetétele; 

 az alkalmazott csőreaktorok és hőcserélők konstrukciójának, tudni 

kell kezelni a kiülepedés/elrakódás veszélyét; 

 a konstrukciós anyagok megválasztása meghatározó fontosságú.



A Coopinter által javasolt SCWG-HU felépítése



Szuperkritikus vizes csőreaktor



Az SCWG-HU üzem 3D modellje



A javasolt eljárás előnyei, energetikai jellemzői

 Megfelelő iszapelőkészítésnek köszönhetően:

➢ a kötött víz kiszabadul, jobb szivattyúzhatóság, nagyobb

szárazanyag tartalom (20-30%) a csőreaktorban;

➢ 90% feletti elgázosodás;

➢ a nagyobb kokszdarabok keletkezésének elkerülése.

 Megfelelően méretezett és elhelyezett hőcserélőknek köszönhetően 

magas termikus hatásfok;

 A gázmotor hűtővizének az iszap-előmelegítésre való hasznosítása, 

a gázmotor kipufogógáz hőjének az autoklávok fűtésére történő 

hasznosítása tovább emeli a termikus hatásfokot;

 A teljesítmény-ultrahang generátor rezgőfejei megakadályozzák a 
csőreaktor csöveinek az eltömődését, blokkolását valamint egyben 
lehetővé teszik a reakció-idő lecsökkentését, vagyis a csőreaktor 
reaktorcsövei hosszának lecsökkentését.



A javasolt SCWG-HU technológia státusa.
 Az SCWO és a SCWG technológiánk beadott találmánnyal, az SCW kazánunk 

megadott szabadalommal rendelkezik.

 Egy SCW kazánunk kiviteli tervdokumentációval és TÜV gyártási engedéllyel 

rendelkezik – Kerogoil Zrt, lásd a lentebbi ábrákat

(10 t/h; 610 °C; 400 bar, az Ománi olajipar számára készül)

 Elkészült a Zalavíz területére tervezett SCWG-HU Pilot Üzem P&I diagramja, 

elrendezési terve, 3D modellje, az eszköz és gép specifikáció, anyagjegyzék, és a 

költségvetése. Várjuk a megfelelő pályázati támogatást a megvalósításhoz.



Az új technológiától várható előnyök, szinergiák

 A rothasztott szennyvíziszap még mintegy a felét tartalmazza a 

rothasztóba kerülő vegyesiszap energia-tartalmának. Ennek az 

energiának, kapacitástól függően, mintegy a 70-77 %-át tudja a 

SCWG-HU eljárás szintézisgázként kiadni;

 Az SCWG-HU gyakorlatilag megkétszerezheti a szennyvíztelep 

energia-termelését;

 A  katalizátor függő 20-50% közötti hidrogén-tartalmú syngas

alkalmas a szennyvíztelep fajlagos széndioxid kibocsájtásának

jelentős csökkentésére.

 A szennyvíziszapok, beleértve a rothasztott iszapot is, SCWG 

feldolgozása lehetővé teszi a foszfor vegyületek kivonását a 

csőreaktorból kikerülő maradvány anyagból.

 A szennyvíz iszapok SCWG feldolgozása nagymértékben 

lecsökkenti az elszállítandó, lerakandó szilárd-anyag 

mennyiségét.

 A SCWG technológia szennyvíztelepekbe történő integrálása 

közelebb vihet a körkörös gazdaság megvalósításához is.



A szennyvíztelepek mint megújuló-hidrogén források

 Az energetikai önellátáson túlmenően a szennyvíztelepek nagy lehetősége 
a megújuló hidrogén termelés és a CO2 kibocsátás csökkentése is: 

- friss iszapnál (5,1 GJ/t) = (5.100:120) *0,263*0,75*= 8,38 kg H2/tonna iszap, 80% 
nedvességtartalmú friss iszap esetén, a hidrogéntermelő potenciál;

- vegyes iszapnál (4,18 GJ/t) = (4.180:120) *0,263*0,75 = 6,87 kg H2/tonna iszap, 80% 
nedvességtartalmú vegyes iszap esetén, a hidrogéntermelő potenciál;

- rothasztott iszapnál (2,32 GJ/t) = (2.320:120) *0,263*0,75 = 3,81 kg H2/tonna iszap, 80% 
nedvességtartalmú rothasztott iszap esetén, a hidrogéntermelő potenciál.

- A Magyarországi lakossági szennyvíziszapok hidrogén előállítási potenciálja: 1.230.000 tonna 
iszap/év *6,87 kg H2/tonna iszap = 8.450.100 kg H2/év, azaz 8.450 tonna megújuló 
karbonszegény hidrogén évente.

- A hidrogén termelés segítségével országosan évente 95.151,2 tonna széndioxid légkörbe 
jutását tudjuk megakadályozni.

 A Zalavíz Zrt minta-projektjének további hozadéka, hogy lehetővé teszi 
más nedves biomasszák SCWG-HU technológia által történő  feldolgozási 
paramétereinek meghatározását, valamint azok SCWG feldolgozásához 
szükséges berendezés méretek és reakció paraméterek optimalizálását 
is. (Élelmiszeripari és mezőgazdasági melléktermékek: több millió t/év)



A SCWG-HU által feldolgozható egyéb nedves anyagok

- sörgyári nedves maradványok, 

- papírgyári nedves maradványok (pép stb.), 

- gabonafeldolgozók nedves maradványai (a takarmányozási célú DDSG-
en felül), fölös répaszelet, 

- nedves törek (bagasse) a cukornád feldolgozásból, 

- szőlő-, és gyümölcs-törköly (együttműködve a mostani 
átvevőkkel/feldolgozókkal, égetés helyett), 

- romlott/lejárt élelmiszerek, 

- nedves toll, belsőségek a baromfi-feldolgozóból és a vágóhidakból,

- a lakossági hulladékok szervesanyag tartalmú részének nedves frakciója, 

- cellulóz alapú bioetanol technológia melléktermékei (pl. lignin),

- kukoricaszár (3-4 millió t/év), lásd cellulóz alapúbioetanol.

vagyis minden olyan nagy nedvességtartalmú szerves anyag, amit 
ma rossz hatásfokkal égetnek (iszap, paszta, bagasse, lignit stb.), 
vagy biogáz technológiával dolgoznak fel (szennyvíziszapok, romlott 
élelmiszerek stb.). 



Potenciális biomassza mennyiségek Magyarországon

1. Lakossági szennyvíziszapok: 1,23 millió t/év 

➢ + romlott, lejárt élelmiszerek (a lakossági szennyvíziszaphoz is adagolható),          
X t/év

➢ + nedves toll, vér, bél stb. a baromfi-feldolgozó üzemekből (a lakossági 
szennyvíziszaphoz is adagolható), Y t/év

➢ + vér, belek, szőr stb. a vágóhidaktól (a lakossági szennyvíziszaphoz is adagolható)   
Z t/év

2.  A lakossági hulladékok szervesanyag tartalmú részének nedves frakciója 
(komposztálható rész) 1,35 millió t/év

3. Bálázott kukoricaszár: 3,9 millió tonna/év (a Magyarországon keletkező összes 
kukoricaszár mennyisége mintegy 7- 9 millió tonna/év !!!); cellulóz alapú bioetanol gyártás 
közbeiktatásával.

4. Bálázott gabonaszalma: 1,5 millió tonna/év (az összes gabonaszalma mennyisége 

4-5 millió tonna/év); cellulóz alapú bioetanol gyártás közbeiktatásával.

Összesen: mintegy 8 millió tonna biomassza válik elérhetővé energetikai célú 

feldolgozásra, hidrogén, etanol, villamos energia termeléséhez, a tárgyi SCWG-HU
technológia által.



SCWG alapú energiatermelési potenciál biomasszákból:
Lakossági szennyvíziszapok:

 Éves feldolgozható mennyiség: 1.230.000 t/év

 Hidrogéntermelő potenciál: 8.450 t/év (lásd a 15. oldalt)

 A szintézisgáz fennmaradó energiatartalma a hidrogén leválasztása után: 4,18 GJ/t*(1-0,263)

 A termelhető fajlagos villamosenergia mennyisége: 4,18 GJ/t*(1- 0,263)*0,75*0,4 : 3,6 = 0,257 MWh

 A lakossági szennyvíziszap mennyiség éves villamosenergia potenciálja: 1.230.000 t/év *0,257 MWh/t = 316.110 MWh/év.    
A beépíthető villamos teljesítmény: 316.110 : 8.000 = 40 MW

A lakossági hulladékok szervesanyag tartalmú részének nedves frakciója:

 Éves feldolgozható mennyiség: 1.350.000 t/év

 A fajlagos energiatartalmat azonosnak véve, csak a mennyiségek különbségével számolunk. Ennek eredményeképpen a 
szorzószám: 1.350 : 1.230 = 1,098 

 Hidrogén termelő potenciál: 8.450*1,098 = 9.278 t/év

 Villamosenergia termelő potenciál: 316.110*1,098 = 347.089 MWh/év (a beépíthető villamos teljesítmény: 44 MW)

Kukoricaszár:

 Éves feldolgozható mennyiség: 3.850.000 t/év

 Cellulóz alapú etanol termelő potenciál: 522.720 tonna/év (663 millió liter)

 Hidrogén termelő potenciál: 27.328 t/év

 Villamosenergia termelő potenciál: 1.696.000 MWh/év (a beépíthető villamos teljesítmény: 212 MW)

Gabonaszalma:

 Éves feldolgozható mennyiség: 1.500.000 t/év

 Cellulóz alapú etanol termelő potenciál: 203.861 tonna/év (259 millió liter)

 Hidrogén termelő potenciál: 10.658 t/év

 Villamosenergia termelő potenciál: 661.440 MWh/év (a beépíthető villamos teljesítmény: 83 MW)

Összesen:

 Hidrogén: 55.714 tonna/év

 Villamos energia: 3.020.639 MWh (380 MW beépíthető villamos teljesítmény)

 2G etanol: 726.581 tonna/év (921 millió liter/év)



Összegezve:

- A SCWG-HU technológia lakossági és ipari szennyvíztelepekbe történő 
integrálása, jelentős széndioxid kibocsátás-csökkentés mellett, 
megduplázhatja azok energiatermelését, energetikailag önellátóvá 
teheti azokat.

- A SCWG-HU szennyvíztelepi bevezetése radikális szállítási igény 
csökkenést eredményez a rothasztott iszap megszűnése miatt, ami 
jelentős kiadáscsökkentést jelent.

- Karbonszegény hidrogén formájában, térben elosztott módon 
keletkező megújuló energia jelentős mennyisége hozzájárulhat a 
közösségi közlekedés és az áruszállítás nagymérvű zöldítéséhez. 

- A SCWG-HU technológia széleskörű bevezetése egyben komoly lépést 
jelenthet a dekarbonizáció és a körkörös gazdaság megvalósítása felé  
(lásd: foszforvegyületek, desztillált víz).

- A SCWG-HU technológia hozzájárulhat az energiahordozó importtól 
való részleges függetlenedéshez és a rezsicsökkentés eredményeinek 
megtartásához is azzal, hogy lehetővé teszi a rendelkezésünkre álló 
biomassza és lignit potenciál jó hatásfokú, környezetbarát energetikai 
hasznosítását.
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