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Bevezetés 

• Mi a hulladék? 



A hulladékgazdálkodás  lépései 

Hulladékhierarchia 

• Megelőzés 
• Újrahasználat 
• Újrahasznosítás 
• Energetikai hasznosítás 
• Lerakás 

Bevezetés 



• 4,6 millió tonna kommunális hulladék/év országosan 

• Csupán 3-4% újrahasznosítás 

• Potenciálisan 18 millió GJ/év ha a felét elégetnénk 

 

 

Magyarországi helyzet 



• Illegális hulladékégetés 

• Égetési eljárások 

• Biológiai eljárások 

A hulladék energetikai hasznosítása 



Az illegális hulladékégetés 

• Ellenőrizhetetlen 
• Tudatlanság 

szén-monoxid ,dioxinok, furánok, sósav, 
arzén, cink, ólom, higany, kadmium, nikkel, 
króm. 

A hulladék energetikai hasznosítása 



• A hulladék (hagyományos) elégetése 
• Szilárd - rostélytüzelésű 
• Iszap - rostély nélküli 
• Folyékony - fluidágyas kemence 

• Pirolízis 
• Elgázosítás 

 

Termikus – Égetési eljárások 



• Összetétel 
• Fűtőérték 
• Sűrűség 
• Szemcseméret eloszlás, maximális darabnagyság 
• Iszapszerű hulladékoknál a viszkozitás, a gyulladás- és 

lobbanáspont 
• Halogénanyag tartalom 
• Mérgezőanyag tartalom. 
 

Termikus – Égetési eljárások 



 
• legalább 20-25 tömegszázalék éghető 

anyagtartalom  
• legfeljebb 60 tömegszázalék 

hamutartalom  
• legfeljebb 50-55 % víztartalom  
• legalább 4.200 kJ/kg fűtőérték  

A hulladék (hagyományos) elégetése 

Termikus – Égetési eljárások 



Fűtőérték meghatározása 

Égéshő 

Fűtőérték 

Termikus – Égetési eljárások 

 
MSZE 21420-10:2004 
szabvány 
 



Pirolízis 

• Hatékony ártalmatlanítási eljárás szabályozottabb 
körülmények között.  

• Több lehetőséget ad az újrahasznosításra mivel a pirolízis 
eredményeként keletkezett termékek másodlagos 
nyersanyagként potenciálisan használhatóak. 

Termikus – Égetési eljárások 



Elgázosítás 

• Továbbkezelendő anyagok sokkal kisebb mértékben 
keletkeznek (más termikus eljárásokhoz képest) A 
szerves anyagok szinte teljes egészében elbomlanak a 
rendkívüli hőmérséklet és oxigén jelenléte miatt. 

• Az eljárással kezelt hulladék sokkal kisebb része kerül ki a 
körforgásból, mint a többi termikus eljárás során. (Az 
olvadék anyagainak jelentős része újrahasznosításra 
kerül) 

 

Termikus – Égetési eljárások 



• Legalább 2 másodpercig 850 fok fölött kell tartani (furánok, 
dioxinok) 

• Karbamid vizes oldata (denox eljárás) 
• 200-220 fokra hűtik 
• Kettős ciklon (90%) 
• Mésztej 
• Aktív lignit koksz (Hg) 
• Zsákos szűrő 

 
 
 

A füstgáztisztítás lépései 



1. Szakasz:  Hidrolízis, szénhidrátok, zsírok,  fehérjék 
hidrolizálnak és részben átalakulnak (zsírok, aminosavak, 
cukrok) 

2. Szakasz: Savas erjedés, a felsorolt  vegyületek tovább 
bomlanak vízoldható zsírsavakká, szén-dioxiddá és ritkább 
esetben alkoholokká. 

3. Szakasz: Acetogenezis, a termékek tovább bomlanak 
széndioxiddá, hidrogénné és ecetsavvá. 

4. Szakasz: Metanogenezis, szulfátredukáló, metánképző és 
denitrifikáló mikroorganizmusok fejezik be az eljárást. 

Biológiai eljárás 



• Határértékek 
• Lokalizáció 
• Kisebb erőművek 

Összefoglaló, konklúzió 



Köszönöm a figyelmet! 


