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Słowa kluczowe: dwuetapowa fermentacja beztlenowa • pyroliza• krystalizacja struwitu 
granulowanieczyszczanie•rekuperacja NPK i C 

Krótki opis:  
Summary of the technology: Max 1500 chracters 

 

TECHNOLOGIA ODZYSKIWANIA P JAKO STRUWITU 
POCZĄWSZY OD POFERMENTU POCHODZACEGO Z REAKTORA 
METANOGENNEGO I OBORNIKA W PROCESIE KRYSTALIZACJI 
REVAWASTE 

Kluczowe informacje 
Key facts: 

Dlaczego warto wybrać tą technologię:  

Competitive Position and Advantage:  

Kontakt: 

Imię i Nazwisko: Dolores Hidalgo  

Firma: CARTIF Foundation 

Web: www.cartif.es 

e-mail: dolhid@cartif.es 

 

  

 Kategoria technologii: Biologiczne i termochemiczne 
oczyszczanie ścieków z odzyskiem składników pokarmowych 
(struwit) 

 Surowiec: różne odpady  

 Produkt końcowy: biogas/struwit 

 Dostępna wydajność: 1tona/dzień   

 Zasięg geograficzny: UE 28 

 Poziom technologiczny: TRL 7 

 Zezwolenia: Pozwolenia na unieszkodliwiania odpadów 
 

Odpady są zwykle przetwarzane w określonych obiektach w zależności od rodzaju posiadanych odpadów (komunalnych, 

przemysłowych, hodowlanych itp.), co oznacza, że nie wykorzystuje się synergii przetwarzania między różnymi rodzajami 

odpadów. Aby poprawić tę sytuację, koncepcja „Multi-Waste Plant” proponuje zagospodarowanie i wzbogacanie odpadów o 

bardzo różnym charakterze, takich jak odpady przemysłowe (tworzywa sztuczne), nienadająca się do recyklingu frakcje z 

zakładów przetwarzania odpadów oraz gospodarstw/hodowli zwierząt, w tym samym obiekcie. Kluczowym aspektem tego 

modelu jest odzyskiwanie energii, dla którego zaproponowano dwie uzupełniające się technologie: beztlenową fermentację 

do efektywnego przekształcania biodegradowalnych odpadów organicznych w biogaz oraz dodatkowo termochemiczny 

system oczyszczania, który przekształca odpady nienadające się do recyklingu w gaz syntezowy. Poferment opuszczający 

reaktor metanogeniczny jest wprowadzany do jednostki krystalizacyjnej i przekształcany w struwit (fosforan magnezowo-

amonowy), wykorzystując zawartość składników odżywczych. Procedura ta pozwala łącznie odzyskać zawarty w pofermencie 

fosfor (niewątpliwie rzadki składnik) oraz azot, w postaci związku o właściwościach nawozowych, który można wykorzystać w 

rolnictwie. Istnieje również możliwość ponownego wykorzystania frakcji płynnej powstałej w procesie do lokalnej konsumpcji 

na terenie obiektu oraz w okolicy (nawadnianie upraw, czyszczenie gospodarstw itp.). 

 Możliwe jest oczyszczanie strumieni odpadów o różnym charakterze w tym samym 
obiekcie, wykorzystując synergie między różnymi sposobami przetwarzania. 

 Istnieje możliwość ograniczenia wpływu na środowisko, jaki powoduje osadzanie się 
na składowiskach frakcji resztkowej powstającej w zakładach unieszkodliwiania 
odpadów, zaklasyfikowanej jako niepodlegająca recyklingowi. 

 Strumienie biogazu i gazu syntezowego (odpowiednio 6,5 kWhm-3 i 8,5 kWhm-3) 
można z powodzeniem waloryzować w trybie mieszanki paliwowej w 
zaadaptowanym generatorze z silnikiem gazowym, utrzymując wydajność 
energetyczną silnika w trybie jednopaliwowym (gaz ziemny). 

 Waloryzacja ścieków wytwarzanych na etapie metanogennym jako nawóz o 
powolnym uwalnianiu, struwit, z odzyskiem do 95,4% składników pokarmowych, 
oferuje korzyści w postaci zmniejszenia strat fosforu i azotu do gleby lub 
toksyczności dla roślin. 

 
 
 
 
 


