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Struvit P kinyeréséri technológia metanogén fermmentált trágyából „REVAWASTE” 

kristályosítási eljárással 

Mi a technológia célja? 

A “Multi-Hulladék Üzem” koncepciójának a lényege, hogy eltérő típusú és ezzel együtt 
eltérő tulajdonságokkal rendelkező hulladékokat kezelnek és hasznosítanak egy üzemben, 
többek között ipari hulladék (műanyag), a nem újrafeldolgozható hulladékfrakciók melyek 
különböző hulladék kezelő központokból származnak, mezőgazdasági és állattenyésztés 
hulladékai.  

Ki a technológia fejlesztője?  

Fundación Cartif (Spanyolország). A CARTIF egy horizontális, privát és non-profit 
technológiai központ. Küldetésének célja, hogy innovatív megoldásokat kínáljon a 
vállalatoknak folyamataik, rendszereik és termékeik fejlesztésére, versenyképességük 
javítására és új üzleti lehetőségek megteremtésére.  

A CARTIF fejlesztési projektekben vesz részt, amelyeket közvetlenül finanszíroznak a 
vállalatok, vagy a nemzeti és nemzetközi szintű pályázati felhívások révén gyűjtött 
közpénzekből. A CARTIF emellett tanácsot ad az állami hatóságoknak (önkormányzatoknak 
és regionális önkormányzatoknak) a magas gazdasági megtérüléssel járó innovatív 
projektek tervezésében és kidolgozásában. 

Milyen további termékeket/technológiákat kínál a cég?  

“Algaecan” eljárás (Szennyvízből heterotróf mikroalga-eljárással előállított mikroalga alapú 
biotápanyagok). 

“Mix-Fertilizer" eljárás (Pelletált fermentált anyag előállítása sertés-trágya, baromfi-trágya 
és szalma keverékből „MIX-FERTILIZER” eljárással). 

Foszfor újrahasznosítás struvite formájában fluid ágyas kristályosító berendezéssel 
anaerob fermentált sertés trágyából kiindulva. 

“Valuvoil” process (A növényi olajok hulladékainak és sertéstrágyának együttes 
fermentálásából származó „VALUVOIL” eljárással előállított fermentált anyag). 

 

Melyek a technológia előnyei és milyen probléma megoldására alkalmas?  
Ez a technológia (1. ábra) lehetővé teszi a fermentált anyag és a reagensek jó 
összekeverését a fluid ágyas reaktor segítségével. Lehetőség van ugyanolyan 
létesítményben különböző természetű hulladékáramok kezelésére, kihasználva a 
különböző kezelések közötti szinergiákat. Csökkenteni lehet a hulladékkezelő 
létesítményekben keletkező, újrafeldolgozhatatlannak minősített maradék frakció 
lerakásakor keletkező környezeti hatást. 
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Hogyan működik a technológia? 
Az anaerob fermentor a biológiailag lebomló szerves hulladékot biogázzá alakítja, és 
ezenkívül egy hő-kémiai kezelő rendszer átalakítja a nem újrafeldolgozható hulladékokat 
szingázzá (1. ábra). A metanogén reaktorból kilépő fermentált anyagot egy kristályosító 
egységbe vezetik, és tápanyagtartalmának kihasználásával struvittá (magnézium-
ammónium-foszfát) alakítják. Ez az eljárás lehetővé teszi a fermentált anyaból a foszfor 
és a nitrogén együttes kinyerését a mezőgazdaságban felhasználható termésnövelő 
tulajdonságú vegyület formájában. Végül a bioszenet szilárd melléktermékként nyerjük a 
termokémiai eljárás során. Az anaerob fermentálási folyamat követően a foszfort 
struvitként nyerjük le egy fluid ágyas reaktorban. A struvitkristályosítás reakciójának 
hozama általában 80-90%. 

 

Hogyan működik a technológia?. 
A reakció végrehajtásához a fermentátumhoz magnézium-sót (általában MgCl2) kell 
adagolni. A vegyes üzemet különböző eredetű hulladékokkal táplálják. A kapott 
termékek egy gáz (biogáz és szingáz keveréke), amellyel elektromos energiát állítanak 
elő, valamint két termésnövelő termék, a struvit és a bioszén keletkezik. A technológia 
alkalmas hulladékkezelő központba történő telepítésre. 

 

A technológia milyn hatósági engedéllyel rendelkezik és mely EU országokban? 
A technológiát (1. ábra) együtt telepítik a hulladékkezelő központba, ahol a fermentált 
anyag keletkezik. Ezért az engedélynek a hulladékkezelő létesítmény engedélyeinek kell 
lennie. 

 

Mennyibe kerül?  

A termék előállításának költsége függ a hulldékáram mennyiségétől.  

CAPEX: 0.5 M€  Aanaerob fermentálás kapacitása: 6,000 m3/év sertés trágya 
 

 
1. ábra  REVAWASTE eljárás 

 
 
További információ: https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_258 
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