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Badania nad zasobami naturalnymi i biogospodarką 62/2020

Przedmowa
Raport powstał w ramach projektu SuMaNu (Zrównoważone zarządzanie nawozami
naturalnymi i składnikami odżywczymi w celu zmniejszenia strat składników odżywczych w
regionie Morza Bałtyckiego; www.balticsumanu.eu) programu Interreg Region Morza
Bałtyckiego. Cel projektu to sformułowanie i promowanie zaleceń dotyczących bardziej
zrównoważonych praktyk zarządzania odchodami zwierzęcymi i składnikami odżywczymi w
rolnictwie, a tym samym zmniejszenie obciążenia Morza Bałtyckiego rolniczymi składnikami
odżywczymi. Zalecenia mają trafić do szerokiego grona odbiorców w grupach docelowych,
od rolników po decydentów.
SuMaNu promuje wartość odchodów zwierzęcych jako źródła składników odżywczych i
materii organicznej wykorzystywanej w produkcji upraw, podkreślając jednocześnie, że
zarówno nawożenie jak i zastosowanie odchodów zwierzęcych należy zoptymalizować, aby
zmniejszyć utratę składników odżywczych do powietrza i wody. Zwiększona wydajność
wykorzystywania składników odżywczych z odchodów zwierzęcych zmniejszy
zapotrzebowanie na nawozy mineralne i zwiększy pochłanianie dwutlenku węgla w glebie.
W pakiecie roboczym 2 (kierowanym przez RISE) połączono wiedzę na temat
zrównoważonych praktyk zarządzania składnikami odżywczymi z odchodów zwierzęcych na
poziomie gospodarstwa oraz regionu na podstawie projektów, w ramach których zbudowano
platformę SuMaNu. Projekty te to niedawny Baltic Slurry Acidification, Manure Standards,
GreenAgri i BONUS PROMISE, a także poprzednie projekty finansowane przez Interreg
Region Morza Bałtyckiego (Baltic Manure, Baltic Deal, Baltic Compass, Baltic Compact). W
ramach pakietu roboczego 2 przeanalizowano również przetwarzanie odchodów zwierzęcych
jako sposobu na poprawę recyklingu składników odżywczych w regionie Morza Bałtyckiego.
Odchody zwierzęce można przetworzyć na produkty nawozowe pochodzące z recyklingu,
przy użyciu różnych technologii. W zależności od zastosowanej technologii jednocześnie
można również produkować energię odnawialną. Celem może być zwiększenie zużycia
składników odżywczych na poziomie gospodarstwa lub regionalne ponowne rozlokowanie
składników odżywczych z regionów z nadwyżkami do tych z deficytami. To także wpływa na
poziom przetwarzania: prostsze technologie są stosowane na skalę gospodarstwa, podczas
gdy w dużych zakładach przetwórczych łańcuchy przetwórcze mogą obejmować kilka
etapów technologicznych i wytwarzać wiele różnych produktów. W raporcie omówiono
zapotrzebowanie, aktualny stan wiedzy i potencjał w zakresie obróbki odchodów
zwierzęcych, w tym opis dostępnych obecnie technologii.
Czerwiec 2020,
Minna Sarvi, Koordynator
Fiński Instytut Zasobów Naturalnych (Luke)
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Streszczenie
Sari Luostarinen1, Elina Tampio1, Johanna Laakso1, Minna Sarvi1, Kari Ylivainio1, Kaisa Riiko2, Katrin
Kuka3, Elke Bloem3 i Erik Sindhöj4
1Fiński

Instytut Zasobów Naturalnych (Luke)
Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM)
3 Instytut Juliusa Kühna (JKI)
4 Instytuty Badawcze w Szwecji (RISE)
2 Komisja

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest coraz bardziej pożądana na całym świecie, aby
zminimalizować zapotrzebowanie na nieodnawialne źródła materiałów i energii. Potrzeba
wprowadzania nowych składników odżywczych do obecnego zapotrzebowania na zasoby mineralne
może być znacznie zmniejszona poprzez recykling składników odżywczych. Oznacza to odzyskiwanie
składników odżywczych z różnych, bogatych w składniki odżywcze frakcji bocznych i ich ponowne
wykorzystanie na różne sposoby, przede wszystkim do produkcji żywności. Składniki odżywcze,
zwłaszcza fosfor (P) i azot (N), są niezbędne do wzrostu roślin. Jednak ich ilości wymagane w
nawozach są duże. W chwili pisania tego artykułu składniki odżywcze w dalszym ciągu nie są
skutecznie poddawane recyklingowi, i znaczna ich część jest tracona w wyniku braku ich
zagospodarowania bądź emisji.
Przetwarzalne składniki odżywcze są dostępne w różnych frakcjach bocznych pozyskiwanych z
rolnictwa, terenów zamieszkałych i przemysłu. Najważniejszym materiałem nadającym się do
przetwarzania są odchody zwierzęce, które są tradycyjnie używane jako nawóz. Jednak ze względu
na oddzielenie produkcji roślinnej od zwierzęcej odchody zwierzęce są często skoncentrowane w
danych regionach, co prowadzi do tego, że ich składniki odżywcze mogą być dostępne w nadmiarze w
stosunku do zapotrzebowania danego regionu. Może to skutkować nadmiernym wykorzystaniem
odchodów zwierzęcych w regionach skoncentrowanej produkcji zwierzęcej, podczas gdy regiony
produkujące uprawy muszą polegać na nawozach mineralnych. Obie te sytuacje mają negatywne
konsekwencje dla środowiska.
W związku z tym potrzebne są rozwiązania w zakresie regionalnego ponownego rozlokowania
odchodów zwierzęcych poprzez poprawę możliwości ich transportu, w celu przeniesienia składników
odżywczych na obszary z ich deficytem. Aby umożliwić transport na tak duże odległości i oddzielić
fosfor od azotu, a tym samym usprawnić ich ponowne wykorzystanie, można by zastosować
przetwarzanie odchodów zwierzęcych.
Odchody zwierzęce można przetwarzać różnymi technologiami, uzyskując różne produkty końcowe.
Celem przetwarzania jest zwykle zmniejszenie ich masy i skoncentrowanie składników odżywczych w
celu poprawy ich transportowalności. Ważnym celem jest również wytwarzanie takich produktów
nawozowych, które zastępują nawozy mineralne i zapewniają zmniejszoną emisję do środowiska.
Dostępnych jest kilka technologii przetwarzania, a kolejne są opracowywane.
W chwili pisania tego tekstu przetwarzanie odchodów zwierzęcych jest nadal ograniczone, głównie ze
względu na wyzwania związane z jego opłacalnością. Inwestycje w przetwarzanie tych odchodów na
dużą skalę, zgodnie z wymogami regionalnego ponownego rozlokowania składników odżywczych, są
znaczne, a rynek nowych produktów nawozowych na ich bazie dopiero zaczyna się rozwijać. Nadal
konieczne jest również opracowywanie praktyk dotyczących przechowywania i rozprowadzania
produktów.
W niniejszym raporcie opisano przykłady regionów Morza Bałtyckiego potrzebujących realokacji
składników odżywczych poprzez przetwarzanie odchodów zwierzęcych oraz omówiono potencjał i
wyzwania z tym związane widziane jako jedno z rozwiązań ograniczania emisji składników
odżywczych. Przedstawiono także podsumowania dostępnych technologii przetwórczych i ich
produktów końcowych w formie produktów nawozowych.
Słowa kluczowe: gospodarka o obiegu zamkniętym, produkt nawozowy, odchody zwierzęce, recykling
składników odżywczych, przetwarzanie
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Tiivistelmä
Kiertotalouden käyttöönottoa vaaditaan enenevästi ympäri maailmaa uusiutumattomien
materiaali- en ja energian käytön vähentämiseksi. Mineraalisten ravinteiden tarvetta ja
käyttöä voitaisiin vähen- tää ravinteita kierrättämällä. Tämä tarkoittaisi ravinteiden
talteenottoa erilaisista ravinnepitoisista sivuvirroista ja muodostuvien ravinnetuotteiden
käyttöä erilaisissa toimissa, suurimpana käyttäjänä ruuantuotanto. Ravinteet, etenkin fosfori
ja typpi, ovat välttämättömiä kasvien kasvulle, ja lannoit- teina tarvittujen ravinteiden määrät
ovat suuret. Siitä huolimatta tätä kirjoitettaessa ravinteet eivät kierrä tehokkaasti, vaan
merkittävä osuus niistä päätyy hävikkinä loppusijoitukseen tai päästöinä ympäristöön.
Kierrätettävissä olevia ravinteita on erilaisissa maatalouden, yhdyskuntien ja teollisuuden
sivuvirrois- sa. Merkittävin kierrätettävä materiaali on kotieläintuotannon lanta, jota
perinteisesti jo hyödynne- tään lannoitteena. Kasvin- ja kotieläintuotannon eriytymisen vuoksi
lanta kuitenkin keskittyy monin paikoin alueellisesti siten, että sitä on liikaa saman
tuotantoalueen ravinnetarpeeseen nähden. Tämä voi johtaa liialliseen lantaravinteiden
levitykseen kotieläintuotannon alueella, kun samalla kasvintuo- tannon alueilla joudutaan
käyttämään mineraalilannoitteita. Molemmilla on negatiivisia ympäristö- vaikutuksia.
Näin ollen ratkaisua lannan alueelliseen uusjakoon tarvitaan parantamalla lannan
kuljetettavuutta ja siten siirtoa ylijäämäalueilta ravinteita tarvitseville alueille. Pitkänkin
kuljettamisen mahdollistami- seksi sekä lannan fosforin ja typen erottelemiseksi ja niiden
käytön tehostamiseksi lantaa voidaan prosessoida.
Lannan prosessointiin on erilaisia teknologioita, jotka tuottavat monenlaisia lopputuotteita.
Proses- soinnin tavoite on yleensä lannan massan vähentäminen ja ravinteiden
väkevöiminen kuljetettavuu- den parantamiseksi. Tärkeä tavoite on tuottaa käyttökelpoisia
kierrätyslannoitevalmisteita, joilla voidaan korvata mineraalilannoitteita ja vähentää
ruuantuotannon päästöjä ympäristöön. Monenlai- sia prosessointiteknologioita on tarjolla ja
lisää kehitetään.
Tätä kirjoitettaessa lannan prosessointi on varsin vähäistä pääasiassa sen heikon
kannattavuuden vuoksi. Investointikustannus lannan suuren mittakaavan prosessointiin on
merkittävä, ja markkinat kierrätyslannoitevalmisteille vasta alkamassa kehittyä. Myös
valmisteiden varastoinnin ja levityksen ratkaisuja on vielä kehitettävä.
Tässä raportissa kerrotaan esimerkkejä Itämeren maiden alueista, joilla lannan alueellista
uusjakoa tarvitaan ja joilla lannan prosessoinnista voitaisiin hyötyä. Lisäksi arvioidaan lannan
prosessoinnin mahdollisuuksia ja haasteita ravinteiden kierrätyksen ratkaisemisessa.
Raportti sisältää myös tiivis- telmiä tarjolla olevista prosessointiteknologioista ja kuvaa niistä
muodostuvia kierrätyslannoiteval- misteita laatuineen ja käyttömahdollisuuksineen.

5

Badania nad zasobami naturalnymi i biogospodarką 62/2020

Spis treści
1. Wstęp ................................................................................................................................ 7
2. Przetwarzanie odchodów zwierzęcych w celu ponownego rozlokowania składników
odżywczych z nich pochodzących ................................................................................. 9
2.1. Przykłady regionalnej dostępności i zapotrzebowania na składniki odżywcze w RMB ........9
2.1.1. Finlandia ..............................................................................................................................9
2.1.2. Szwecja .............................................................................................................................11
2.1.3. Niemcy ...............................................................................................................................13
2.1.4. Polska ................................................................................................................................15

3. Omówienie przetwarzania odchodów zwierzęcych ..................................................... 17
3.1. Motywacja do przetwarzania odchodów zwierzęcych .........................................................17
3.2. Gospodarka przetwarzania odchodów zwierzęcych............................................................19

4. Technologie przetwarzania i powstałe w ich wyniku produkty nawozowe ................ 21
4.1. Oddzielanie mechaniczne ....................................................................................................24
4.2. Zakwaszanie nawozu płynnego ...........................................................................................28
4.3. Kompostowanie ....................................................................................................................30
4.4. Fermentacja beztlenowa ......................................................................................................34
4.5. Technologie dla stałych odchodów zwierzęcych .................................................................40
4.5.1. Suszenie termiczne ...........................................................................................................40
4.5.2. Peletyzacja/granulacja .......................................................................................................43
4.5.3. Piroliza ...............................................................................................................................46
4.5.4. Hydrotermalna karbonizacja (HTC) ...................................................................................49
4.5.5. Spalanie/spopielanie..........................................................................................................51
4.5.6. Gazyfikacja ........................................................................................................................53

4.6. Technologie odzyskiwania składników odżywczych dla frakcji płynnych ............................55
4.6.1. Odpędzanie amoniaku .......................................................................................................55
4.6.2. Rozdzielanie membranowe ...............................................................................................58
4.6.3. Wytrącanie struwitu ...........................................................................................................61
4.6.4. Odparowywanie próżniowe ...............................................................................................63

4.7. Łańcuchy technologiczne do przetwarzania odchodów zwierzęcych .................................65
4.8. Podsumowanie technologii przetwarzania odchodów zwierzęcych i ich produktów końcowych
67

5. Kontrolowanie potencjalnego zagrożenia związanego z higieną i zanieczyszczeniami
72
5.1. Pierwiastki śladowe ..............................................................................................................72
5.2. Zanieczyszczenia organiczne ..............................................................................................72
5.3. Higiena .................................................................................................................................73

6. Wnioski ........................................................................................................................... 75
6

Badania nad zasobami naturalnymi i biogospodarką 62/2020

1. Wstęp
Gospodarka o obiegu zamkniętym jest coraz bardziej pożądana na całym świecie, aby
zminimalizować zapotrzebowanie na nieodnawialne źródła materiałów i energii. Unia Europejska
uruchomiła plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w 2015 r. (COM/2015/0614
wersja ostateczna, aktualizacja COM/2020/98 wersja ostateczna), a prace na rzecz lepszego
ponownego wykorzystania materiałów rozwinęły się. W ostatnich latach instrumenty finansowania UE
wspierały badania i innowacje w kierunku ulepszonych działań w gospodarce o obiegu zamkniętym, a
jedną z ważniejszych kwestii stał się recykling składników odżywczych.
Składniki odżywcze, zwłaszcza fosfor (P) i azot (N), są niezbędne do produkcji żywności i są
podawane uprawom jako nawozy wspomagające ich wzrost. Ich wymagane ilości są duże. Całkowita
ilość azotu wprowadzanego z zewnątrz do gruntów uprawnych i produkcji zwierzęcej/systemu rolnospożywczego w UE wynosiła w 2004 r. około 17 Mt /rok i obejmowała nawozy mineralne (11 Mt),
importowaną paszę (2,7 Mt) i inne źródła, takie jak depozycja atmosferyczna i wiązanie azotu (Leip et
al.2014). Całkowita ilość fosforu wprowadzonego z zewnątrz wyniosła 1,8 Mt, na co składały się
nawozy mineralne (1,4 Mt) i importowana pasza (0,4 Mt; van Dijk i in. 2016).
Szacuje się jednak, że z całkowitego przepływu składników odżywczych w UE tylko 20% azotu
dociera do konsumentów w postaci produktów spożywczych, podczas gdy 80% trafia do różnych
odpadów i frakcji bocznych lub przenika do środowiska ( Leip i wsp. 2014). Z kolei proporcja fosforu
szacowana jest na 30% do 70% (van Dijk i in. 2016), przy czym znaczny udział niewykorzystanego
fosforu wiąże się z glebą, zwiększając tym samym zasób fosforu w glebie. W produkcji roślinnej UE
wydajność wykorzystania składników odżywczych, tj. Ilość dodanych składników odżywczych, które
trafiają do upraw, szacuje się na poziomie około 50% w przypadku azotu i 70% w przypadku fosforu.
W przypadku produkcji zwierzęcej wydajność wykorzystania składników odżywczych które trafiają do
zwierząt i produktów z nich pozyskiwanych są znacznie niższe i wynoszą odpowiednio około 18% i
29% (Leip i in. 2014, van Dijk i in. 2016), podczas gdy reszta w większości zlokalizowana jest w
odchodach zwierzęcych.
W UE i wielu innych regionach świata produkcja zwierzęca i roślinna zostały rozdzielone ze względu
na potrzebę poprawy wydajności i rentowności produkcji poprzez specjalizowanie się w określonych
produktach. W szczególności produkcja zwierzęca jest coraz bardziej skoncentrowana na pewnych
obszarach lub regionach w większości krajów. Przykładem jest tu region Morza Bałtyckiego (RMB),
gdzie istnieją obszary o dużej populacji zwierząt, co wiąże się z wyzwaniach związanych ze
zrównoważonym nawożeniem odchodami zwierzęcymi przy ograniczeniach w zagęszczeniu
inwentarza w związku z dostępnością gruntów rolnych do stosowania odchodów zwierzęcych.
Wiele regionów o intensywnej produkcji zwierzęcej stale importuje więcej składników odżywczych w
paszach i nawozach niż eksportuje w postaci produktów. Nadmiar składników odżywczych znajduje
się głównie w odchodach zwierzęcych. Ponieważ stosunek azotu do fosforu w odchodach zwierzęcych
jest niższy niż ten który jest optymalny dla większości upraw, nawożenie odchodami zwierzęcymi
może prowadzić do nadmiernego nawożenia fosforem ze względu na maksymalne wykorzystanie
zawartego w nim azotu. Duża część nadwyżki azotu jest tracona do środowiska poprzez emisje
gazowe i wymywanie i nie gromadzi się w glebie natomiast nadmiar fosforu wiąże się z cząsteczkami
gleby i gromadzi się z czasem, zwiększając zasób fosforu w glebie i zmniejszając potrzebę nawożenia
fosforem. W konsekwencji ciągłe stosowanie odchodów zwierzęcych zwiększa ryzyko strat fosforu do
cieków wodnych. Z drugiej strony, jednocześnie w regionach specjalizujących się w produkcji roślinnej
zasób fosforu w glebie jest często niski, a nawet malejący, w związku z tym stosuje się nawozy
mineralne, aby uzupełnić potrzebne zasoby fosforu.
Te regionalne różnice między obszarami, na których występuje nadwyżka składników odżywczych
(odchodów zwierzęcych) a tymi, które muszą importować nawozy mineralne, stanowią podstawę idei
recyklingu składników odżywczych, tj. znalezienia rozwiązań zamkniętego obiegu dla
zrównoważonego zarządzania składnikami odżywczymi na skalę regionalną. Bardziej efektywne
wykorzystanie nadwyżek składników odżywczych w celu zrównoważenia zapotrzebowania na nawozy
mineralne może zmniejszyć negatywny wpływ nadmiaru składników odżywczych na środowisko.
Jednocześnie może oszczędzić ograniczone zasoby fosforu, zmniejszyć zapotrzebowanie na paliwa
kopalne w produkcji nawozów azotowych i zwiększyć regionalną samowystarczalność w składniki
7
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odżywcze. Ze wszystkich organicznych bocznych frakcji w społeczeństwie odchody zwierzęce mają
najwyraźniej największy potencjał, aby zapewnić drogę takiemu recyklingu składników odżywczych
(tabela 1).
Tabela 1. Potencjał recyklingu substancji odżywczych w UE, ilości całkowite i średnie roczne ilości
na gruntach rolnych w UE w przypadku równomiernego rozrzucenia (Eurostat 2016, Leip i in. 2014,
Velthof i in. 2015, van Dijk i in. 2016, Sutton i in. , 2011, Buckwell & Nadau 2016). Dla porównania
roczne zużycie nawozów mineralnych (Eurostat 2016).

Średni azot
kg/ha/a

Odchody zwierzęce
Odpady biologiczne
Odpady z ubojni
Ścieki

Całkowity
azot
Mt
7–9
0.5–0.7
BD
2.3–3.1

Średni fosfor
kg/ha/a

41–52
2.9–4.1
BD
13.3–18.0

Całkowit
y fosfor
Mt
1.8
0.1
0.3
0.3

Nawóz mineralny

10.9

63

1.4

8.1

10.5
0.6
1.7
1.7

BD = brak danych
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2. Przetwarzanie odchodów zwierzęcych w celu ponownego rozlokowania
składników odżywczych z nich pochodzących
Regionalna koncentracja produkcji zwierzęcej doprowadziła do sytuacji, w której składniki odżywcze
pochodzące z odchodów zwierzęcych nie są wykorzystywane zgodnie z zapotrzebowaniem upraw.
Regionalny brak równowagi składników odżywczych jest dodatkowo pogłębiany poprzez import paszy
z regionów produkcji roślinnej, co prowadzi do koncentracji składników odżywczych w regionach
produkcji zwierzęcej. Chociaż stosowanie odchodów zwierzęcych jako nawozu pozostaje
obowiązującą praktyką w gospodarstwach hodowlanych, należy również rozwinąć ich wykorzystanie w
gospodarstwach rolnych oraz w regionach specjalizujących się w produkcji roślinnej. Umożliwiłoby to
już częściowe ponowne rozlokowanie cennych składników odżywczych pochodzących z odchodów
zwierzęcych na polach i obszarach obecnie bardziej zależnych od nawozów mineralnych.
Jednocześnie materia organiczna z odchodów zwierzęcych mogłaby powrócić do szerszego zakresu
gleb, pomagając w utrzymaniu jej wyższej zawartości.
Jednak bardziej wydajne ponowne rozlokowanie składników odżywczych z odchodów zwierzęcych nie
jest możliwe w przypadku naturalnej postaci odchodów zwierzęcych. Obecnie odchody te są zwykle
używane w gospodarstwie hodowlanym lub w jego bliskim sąsiedztwie, ponieważ ich transport jest
kosztowny; a niska zawartość składników odżywczych w odchodach zwierzęcych w przeliczeniu na
tonę często powoduje, że koszt transportu przekracza wrtość składników odżywczych. Ponadto, w
zależności od limitów nawożenia, preferowany jest albo fosfor, albo azot, powodując niewydajne
wykorzystanie tego drugiego: przy fosforze jako ograniczającym składniku odżywczym stosuje się zbyt
mało azotu w stosunku do potrzeb uprawy, podczas gdy przy azocie jako ograniczającym składniku,
zbyt duża ilość fosforu jest podawana.
W związku z tym, aby umożliwić wydajne regionalne ponowne rozlokowanie składników odżywczych
przy bardziej opłacalnym transporcie składników nawozowych i lepszym wykorzystaniu cennych
składników odżywczych, konieczne staje się przetwarzanie odchodów zwierzęcych na bardziej
skoncentrowane, nadające się do transportu produkty nawozowe. Wydajność jest jeszcze lepsza, jeśli
fosfor i azot są w tym samym czasie rozdzielane na dwa odrębne produkty nawozowe. Dostępne są
różne technologie przetwarzania i łańcuchy technologiczne, które można dobierać w zależności od
konkretnych potrzeb.
W tej części przedstawiono przykłady regionów w obrębie regionu Morza Bałtyckiego, w których
występuje nadmierna ilość składników odżywczych w odchodach zwierzęcych oraz zachodzi
konieczność ponownego rozlokowania części składników nawozowych. Z kolei technologie
przetwarzania i ich wymogi przedstawiono w kolejnych rozdziałach.

2.1. Przykłady regionalnej dostępności i zapotrzebowania na składniki odżywcze w RMB
2.1.1. Finlandia
Zużycie mineralnych nawozów fosforowych w Finlandii znacznie wzrosło od drugiej wojny światowej i
osiągnęło szczyt w 1975 r. przy średnim zużyciu 34 kg/ha (Ylivainio i in. 2014). Od tego czasu
zalecenia dotyczące nawożenia fosforem zostały obniżone zgodnie z zapotrzebowaniem upraw,
częściowo w celu rozwiązania problemu eutrofizacji wód powierzchniowych wynikającej z
nadmiernego nawożenia. Obecnie średnie zużycie mineralnych nawozów fosforowych wynosi około 5
kg/ha. Z powodu nadmiernego nawożenia w przeszłości, zawartość fosforu w fińskich glebach
polowych wzrosła do poziomu, przy którym własne zasoby fosforu zaspokajają zapotrzebowanie
upraw około połowy obszaru pól uprawnych (Ylivainio i in. 2014). Regiony o największej zawartości
fosforu w glebie są jednocześnie regionami o największej produkcji zwierzęcej (rys. 1).
W przeciwieństwie do mineralnych nawozów fosforowych, ilość fosforu pochodzącego z odchodów
zwierzęcych utrzymuje się na stałym poziomie (Ylivainio et al. 2014) i wynosi obecnie około 7,6 kg/ha
przy równomiernym rozrzuceniu na wszystkich polach uprawianych (Luostarinen i in. 2020 ). Według
ostatnich szacunków (statystyki zwierząt i Fińskiego Normatywnego Systemu Odchodów Zwierzęcych,
Luostarinen i in. 2017a, b), wszystkie odchody zwierzęce wyprodukowane w Finlandii (poza
budynkami) zawierają około 17200 ton fosforu. Większość z nich pochodzi od bydła (9200 ton) ,
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następnie od zwierząt futerkowych (2800 ton), drobiu (2300 ton) i trzody chlewnej (2200 ton). Na
zachodnim wybrzeżu Finlandii znajdują się regiony o dużym zagęszczeniu bydła, trzody chlewnej,
drobiu i zwierząt futerkowych, a południowo-zachodnia część ma duże zagęszczenie chowu trzody
chlewnej i drobiu, z kolei we wschodniej części dominuje chów bydła (rys. 1).

Bydło
(szt. /ha 1))
Brak bydła

Trzoda
chlewna
(szt./ ha 1))
Brak trzody

Drób
(szt./ ha 1))
Brak drobiu

Zwierzątka
futerkowe
(szt./ ha 1))
Brak zwierzątek
futerkowych

Średnia dla
Finlandii: 0,5
szt./ ha1

Średnia dla
Finlandii: 0,7
szt./ ha1

Średnia dla
Finlandii: 4,9
szt./ ha1

Średnia dla
Finlandii: 1,7
szt./ ha1

Rysunek 1. Lokalizacja zwierząt gospodarskich w Finlandii (liczba zwierząt na hektar gruntów ornych),
podkreślająca regionalną koncentrację produkcji zwierzęcej (Ylivainio i in. 2014). W północnej Finlandii jest
bardzo mało gruntów ornych, dlatego zagęszczenie bydła wydaje się większe niż jest w rzeczywistości.

Zgodnie z wymogami upraw (Valkama i in. 2011), średnie zapotrzebowanie na nawóz fosforowy w
Finlandii wynosi około 8 kg/ha, biorąc pod uwagę zawartość fosforu w glebie (rys. 2). W konsekwencji
fosfor zawarty w odchodach zwierzęcych wyprodukowanych w Finlandii mógłby prawie w całości
sprostać zapotrzebowaniom upraw na fosfor w całej Finlandii, gdyby można było je transportować do
regionów będących w potrzebie, np. z regionów z nadwyżką fosforu do regionów z jego niedoborem
(rys. 2). Jednak ze względu na rozdzielność produkcji roślinnej i zwierzęcej, zwłaszcza w zachodniej
Finlandii, nadwyżka fosforu może osiągać do +194 kg/ha na poziomie gminnym, podczas gdy w
południowej Finlandii ujemne salda fosforu są powszechne, przy najniższych szacowanych na
poziomie -15,4 kg/ha (Ylivainio i in. 2014).

Zawartość
fosforu w
glebie (mg/
l-1)
Brak danych

Potrzeba
nawożenia
fosforem
dla zbóż i
traw (kg/h-1)

Nadwyżka lub
niedobór fosforu z
odchodów
zwierzęcych
według
zapotrzebowania
roślin (kg/ h-1)

Brak danych

Średnia dla
Finlandii: 13
mg. l4

Średnia dla
Finlandii: 8,6
kg/ h-1)

Średnia dla
Finlandii: 0,3
kg/ h-1)

Rysunek 2. Zawartość fosforu w glebie (po lewej), potrzeba nawożenia fosforem dla zbóż i traw (po środku) oraz
wynikająca z tego regionalna nadwyżka lub niedobór fosforu z odchodów zwierzęcych w Finlandii (po prawej)
(Ylivainio i in. 2014).

Stan dostępnych, nadających się do przetwarzania składników odżywczych został oszacowany we
współpracy z Fińskim Instytutem Zasobów Naturalnych Luke i Fińskim Instytutem Środowiska SYKE.
W wyniku realizacji projektu Baltic Manure w Finlandii zauważono potrzebę dokładniejszych danych
dotyczących odchodów zwierzęcych oraz opracowano krajowe narzędzie obliczeniowe o nazwie
Fiński Normatywny System Odchodów Zwierzęcych (Luostarinen i in. 2017a). System ten dostarcza
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teraz danych na temat krajowych i regionalnych ilości odchodów zwierzęcych i zawartości składników
odżywczych dla różnych kategorii zwierząt i typów odchodów (przykład danych na rys. 3). Później te
same organizacje opracowały inne narzędzie obliczeniowe do planowania regionalnego przetwarzania
składników odżywczych („Nutrient Calculator” ("Kalkulator Składników Odżywczych"), Luostarinen i in.
2020). Narzędzie to umożliwia obliczanie ilości i zawartości składników odżywczych w odchodach
zwierzęcych i innych biomasach, które są w nie bogate (np. w komunalnych osadach ściekowych i
bioodpadach, odpadach przemysłowych i bocznych frakcjach, słomie, biomasie traw) na poziomie
krajowym, regionalnym i gminnym. Umożliwia również scenariusze z różnymi opcjami przetwarzania,
oblicza potrzebne nawożenie (w oparciu o aktualną produkcję roślinną, charakterystykę gleby i trzy
alternatywne limity nawożenia) i porównuje dostępność otrzymanych produktów nawozowych z
potrzebami nawozowymi. Przedstawione powyżej dane mogą być zatem monitorowane i
aktualizowane, a scenariusze na przyszłość mogą być pomocne w podejmowaniu decyzji.
Mocz (t/a)
Łajno (t/a)
Odchody zwierzęce (t/a)
Głęboka ściółka (t/a)
Nawóz płynny (t/a)

Rysunek 3. Ilość nawozu zwierzęcego według rodzaju odchodów zwierzęcych (z magazynu) oraz regionu w Finlandii.

2.1.2. Szwecja
Od 2006 r. Szwecja próbuje ograniczyć nadwyżki fosforu w produkcji zwierzęcej poprzez regulację
obsady zwierząt na podstawie ilości fosforu w odchodach zwierzęcych. Rozporządzenie ogranicza
stosowanie fosforu z nawozów organicznych do 22 kg/ha, co jest pięcioletnią średnią dla łącznej
powierzchni przeznaczonej na rozrzucanie odchodów zwierzęcych. Ogranicza to ilość odchodów
zwierzęcych produkowanych w gospodarstwie i tworzy związek między produkcją zwierzęcą a roślinną
i pomaga rozprowadzać odchody zwierzęce na wszystkich polach uprawnych, nawet tych najbardziej
oddalonych. Rozporządzenie współdziała z Dyrektywą Azotanową, więc nawet jeśli zawartość fosforu
w odchodach byłaby bardzo niska, ich dawka nie może przekroczyć 170 kg całkowitego azotu/ha w
strefach szczególnie narażonych na azotany. Jednak to na ogół zawartość fosforu w odchodach
ogranicza dawki ich stosowania. Zatem niniejsze rozporządzenie ogranicza przedawkowanie fosforu,
które ostatecznie doprowadziłoby do zwiększonych strat w wyniku spływu i wymycia.
W 2016 r. w Szwecji było 2,86 mln ha użytków rolnych, w tym trwałych użytków zielonych. Proste
bilanse składników odżywczych z pól dla tych gruntów rolnych wykazały ogólnie właściwą równowagę
między wprowadzanym i usuwanym fosforu, która wynosiła średnio plus minus 12 kg fosforu/ha
kolejno w 2016, 2013 i 2011 roku (SCB 2018). Sytuacja uległa znacznej poprawie od 1995 r., kiedy to
w bilansie pola występowała średnia nadwyżka 5 kg fosforu/ha. Bilans obliczono jako różnicę między
wprowadzonymi a wyprowadzanymi składnikami odżywczymi na polach. Wprowadzenia obejmowały
składniki odżywcze w nawozach mineralnych, odchodach zwierzęcych (w tym odchodach
zdeponowanych na pastwiskach), nasionach, depozycji atmosferycznej, wiązaniu biologicznym,
osadzie ściekowym i innych organicznych polepszaczach. Wprowadzenia były kwotami brutto, a straty
(gazowe lub inne) nie zostały uwzględnione. Wyjście składników odżywczych było uwzględnione w
uprawach i odpadach pożniwnych. Bilans pola dla azotu był nieco inny niż dla fosforu.
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W przypadku azotu wprowadzenia stanowiły około 119 kg azotu/ha, a usunięcia tylko 82 kg azotu/ha
w 2016 r. Sugeruje to średnią nadwyżkę azotu w ilości 37 kg azotu/ ha lub w sumie 112 000 ton, co
zostało ujęte jako straty z emisji amoniaku (35%) i podtlenku azotu (22%) oraz jako wypłukiwanie
azotanów (43%) (SCB 2018). Nadwyżka w 2016 r. była o 12% większa niż w poprzednich latach;
jednak była o 36% mniejsza niż w 1995 roku.
Chociaż bilans fosforu na poziomie krajowym wygląda dobrze, różnice regionalne stwierdzono między
ośmioma obszarami produkcji rolnej w Szwecji (rys. 4). W ujęciu regionalnym bilans fosforu/ha wahał
się od -5 kg fosforu/ha w regionie południowej równiny Götaland do prawie +3 kg fosforu/ha w regionie
leśnym Götaland. Bilans azotu wahał się od +26 kg azotu/ ha w Norrland do +43 kg azotu/ ha w
regionie południowej równiny Götaland. Ujemne salda fosforu na najbardziej produktywnych
obszarach rolniczych Szwecji wskazują na wydobycie fosforu z gleby. Utrzymanie poziomu produkcji z
ujemnym saldem fosforu jest możliwe w krótkiej perspektywie dzięki prawdopodobnie jego
pozostałościach po poprzednich latach nadmiernego nawożenia, które doprowadziły do powstania
rezerwy fosforu w glebie. Jednak kontynuacja produkcji z deficytami fosforu nie jest zrównoważona w
perspektywie długoterminowej.

Nadwyżka fosforu kg/ha

Nadwyżka azotu kg/ha

Rysunek 4. Bilanse fosforu (a) i azotu (b) na gruntach rolnych w Szwecji w 2016 r. (Dane z SBC 2018). Zobacz
opis tekstowy obliczeń bilansowych. Obliczenia bilansu składników odżywczych zostały wykonane dla 8 głównych
obszarów produkcji rolnej w Szwecji przedstawionych na rysunku (c). Wartości procentowe reprezentują jaka
część całkowitego obszaru rolnego przypadała dla danego obszaru produkcyjnego w 2016 r.

Występowały również różnice w bilansach składników odżywczych między gospodarstwami
hodowlanymi w zależności od zagęszczenia zwierząt (SCB 2018) i wydaje się jasne, że fosfor
gromadził się w gospodarstwach hodowlanych o większym zagęszczeniu zwierząt (rys.5). Nadwyżka
azotu jest również największa w tych gospodarstwach. Biorąc pod uwagę, że prawie połowa
wszystkich krów mlecznych, macior, innej trzody chlewnej i kur w Szwecji znajduje się w
gospodarstwach z dużymi stadami, które średnio przekraczają 500 sztuk żywego inwentarza (Tabela
2), regionalne bilanse składników odżywczych pokazane na Rys. 4 prawdopodobnie nie ukazują wiele
lokalnych obszarów z większymi problemami z nadwyżkami składników odżywczych.
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Łącznie
DJP/ha

DJP/ha

DJP/ha

Łącznie

DJP/ha

DJP/ha

DJP/ha

DJP/ha

DJP/ha

Rysunek 5. Bilans składników odżywczych na gruntach rolnych (grunty orne i trwałe użytki zielone) w Szwecji dla
gospodarstw o różnym zagęszczeniu inwentarza żywego (jednostka przeliczeniowa inwentarza żywego) w latach
2013 i 2016 (SCB 2018). Saldo dodatnie to nadwyżka, a ujemne to deficyt .

Tabela 2. Łączna liczba jednostek hodowlanych (DJP) w Szwecji dla grup zwierząt (SCB 2017). Współczynniki
przeliczeniowe DJP wynoszą 0,5 dla macior, 0,3 dla trzody chlewnej i 0,014 dla kur. Szwedzki Urząd Rolnictwa
uznał za duże stada> 200 krów mlecznych,> 500 macior,> 2000 sztuk trzody chlewnej> 5000 kur. Średnią
liczebność dużego stada obliczono na podstawie liczby gospodarstw w tej grupie.

DJP

Ilość w dużych
stadach (DJP)

%z całości w
dużych stadach

Krowy
mleczne
Maciory
Inna trzoda
chlewna
Kury

330,833

90,322

27

Średnia
liczebność
dużego stada
(DJP)
330

69,492
250,597

37,993
117,620

55
47

492
1032

136,488

111,799

82

545

Łącznie

787,410

357,734

45

534

2.1.3. Niemcy
W Niemczech około 50% fosforu wprowadzonego do wód powierzchniowych pochodzi z rolnictwa
(UBA 2017). Jest to jeden z powodów, dla których należy zapewnić wysoką wydajność składników
odżywczych i minimalizację ich strat w produkcji roślinnej użytej do produkcji żywności i paszy.
Nawożenie fosforem należy określić w oparciu o zapotrzebowanie rośliny. Należy brać pod uwagę
plony i jakość, które można oczekiwać w danym miejscu i warunkach, a także zasoby fosforu
dostępne w glebie. Fosfor dostępny w glebie należy analizować w ramach płodozmianu, przynajmniej
co sześć lat (DÜV § 4). Na poziomie gospodarstwa średnio przez sześć lat dopuszczalna jest
nadwyżka 10 kg P2O5/ha/a (4364 kg fosforu/ ha/a). Jeśli gleba zawiera> 20 mg P2O5/100 g gleby (>
8728 mg P2O5 /100 g gleby) w maksymalnym roztworze chlorku wapnia to dopuszczalne
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nawożenie to ilość fosforu możliwa do pobrania (DÜV § 3). W przypadku złego stanu wód na
skutek wprowadzenia nawożenia fosforem, niemieckie kraje związkowe mogą wdrożyć
bardziej rygorystyczne przepisy..
Rysunek 6 przedstawia zagęszczenie żywego inwentarza w różnych okręgach Niemiec
(Häußermann i in.2019). Najwyższe zagęszczenia, w których występuje ryzyko nadwyżki
składników odżywczych, występują w północno-zachodniej i południowo-wschodniej części
Niemiec. Wokół niemieckiego wybrzeża Morza Bałtyckiego zagęszczenie jednostek
hodowlanych w Szlezwiku-Holsztynie (strona zachodnia) jest wyższe niż w MeklemburgiiPomorzu Przednim (strona wschodnia).

DJP/ha

Rysunek 6. Zagęszczenie jednostek żywego inwentarza (DJP/ha) w różnych okręgach Niemiec
(Häußermann i in. 2019, Map Basis © Geo-Basis-DE / BKG 2018.)

Rysunek 7 przedstawia częściowy bilans dla P2O5 w kg/ha użytków rolnych (Osterburg i
Techen 2012, Mapa A 4.2, s. 203). Ilość fosforu wytwarzanego w odchodach zwierzęcych
(kał i mocz wydalane przez zwierzęta gospodarskie) została zestawiona z ilością fosforu
pobieranego przez uprawy. Występują liczne wyliczone sytuacje z nadwyżką fosforu,
zwłaszcza w regionach o dużej intensywności hodowli w północno-zachodniej części Dolnej
Saksonii i północno-zachodniej części Nadrenii Północnej-Westfalii. Pozostałe regiony z
dużymi nadwyżkami fosforu, np. we wschodnich Niemczech są stosunkowo rzadkie. Regiony
z umiarkowaną nadwyżką fosforu pochodzącego z odchodów zwierzęcych można znaleźć w
całych Niemczech. Jednak w wielu regionach ilość fosforu pochodzącego z odchodów
zwierzęcych jest niższa niż jego przyswajanie przez uprawy. W następstwie doprowadziło to
w niektórych regionach uprawnych do stopniowego pogorszenia stanu fosforu w glebie z
powodu zaniedbań w jego nawożeniu (Wiesler i in. 2016). Rozwiązaniem byłaby lepsza
dystrybucja odchodów na terenie całych Niemiec, a zwłaszcza ich transport do regionów
uprawnych które mają niedobory.
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Bilans fosforu na ha gruntu rolnego
(średnia wartość dla gminy) (P2O5 w kg/ha-1)

Rysunek 7. Częściowy bilans dla P2O5 w kg/ha gruntów rolnych (Osterburg & Techen 2012, Mapa A 4.2, s.
203)2.

2.1.4. Polska
Inny przykład sytuacji z nierównomiernym rozprowadzeniem fosforu pochodzącego z odchodów
zwierzęcych pochodzi z Polski (przedstawiony tutaj na podstawie Kopinskiego i Jurga 2016). Ogólnym
celem nawożenia fosforem jest dodanie odpowiedniej (w odniesieniu do testu glebowego dla fosforu)
ilości tego pierwiastka w celu uzyskania wydajnego plonu. Jednym z narzędzi służących do oceny
prawidłowości gospodarki składnikami odżywczymi jest wyliczenie bilansu fosforu brutto. Znaczne
nadwyżki mogą zwiększyć żyzność gleby, ale tym samym mogą także stworzyć ryzyko strat fosforu do
wód. Z drugiej strony stały ujemny bilans może osłabiać żyzność gleby i wskazywać na ryzyko
ograniczonego potencjału produkcyjnego. Biorąc powyższe pod uwagę oraz sytuację Polski w kwestii
zawartości fosforu w glebie a także jego dostępności, optymalny bilans fosforu dla polskich gruntów
rolnych oszacowano na najwyżej 2 kg fosforu/ha. Wyliczenia średniej bilansu fosforu brutto za 2014 r.
wykazują średnią nadwyżkę 2,5 kg fosforu/ ha, co jest relatywnie bliskie sugerowanemu optimum.
Jednak z regionalnego punktu widzenia sytuacja się zmienia. W polskim rolnictwie występują duże
regionalne zróżnicowanie intensywności produkcji, częściowo spowodowane zmiennością warunków
naturalnych. Zawartość fosforu w glebie różni się znacznie między regionami, przy czym udział gleb o
niskim lub bardzo niskiej zawartości fosforu waha się między 19% a 57%.
Największe zużycie nawozów mineralnych występuje w zachodniej i południowo-zachodniej części
Polski. Zastosowane dawki wahają się od 41,3 kg/ha do 15,2 kg/ha mineralnego fosforu. Również
stosowanie odchodów zwierzęcych jako nawozu znacznie różni się regionalne i wynosi najwięcej 12,6
kg/ha a najmniej 2,8 kg/ha. Użycie odchodów zwierzęcych jest najwyższe w regionach, w których
zawartość fosforu w glebie jest największa, a tym samym potrzeba nawożenia fosforem powinna być
najmniejsza.
Również polski bilans fosforu brutto wskazuje na duże zróżnicowanie regionalne. Tutaj ujemne bilanse
stwierdzono w regionach, w których duży udział mają gleby o niskiej lub umiarkowanej zawartości
fosforu. Tymczasem największą nadwyżkę fosforu stwierdzono w regionie o glebach o największej
zawartości fosforu i o największym wykorzystaniu fosforu pochodzącego z odchodów zwierzęcych na

2

P2O5 x 0.4364 = P

15

Badania nad zasobami naturalnymi i biogospodarką 62/2020

ha (Wielkopolskie, Kujawsko-pomorskie). W tym samym regionie odnotowuje się również stosunkowo
duże zużycie mineralnego fosforu.
Według tych danych, nawożenie fosforem w Polsce nie było zoptymalizowane do warunków
koniecznych do produkcji roślinnej, co oznaczałoby utrzymanie odpowiedniej ilości fosforu w glebach
na terenach o jego niskiej zawartości lub zmniejszenie wysokiego poziomu nawożenia fosforem na
obszarach o jego wysokiej zawartości w glebie. Takie praktyki wskazują na nieefektywne
wykorzystanie cennego zasobu i stwarzają ryzyko strat fosforu do środowiska.
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3. Omówienie przetwarzania odchodów zwierzęcych
Przetwarzanie odchodów zwierzęcych obejmuje stosowanie różnych technologii, które zmieniają ich
skład i ilość w celu zwiększenia ich ponownego wykorzystania, najczęściej w formie przetworzonych
produktów nawozowych. Technologie mogą opierać się na metodach biologicznych, chemicznych lub
fizycznych bądź ich kombinacjach. Mogą np. rozkładać materię organiczną, uwalniać związki
organiczne, zmniejszać zawartość wody, odzyskiwać lub rozdzielać składniki odżywcze na bardziej
skoncentrowane frakcje i/lub wytwarzać energię odnawialną. Poszczególne technologie mogą być
stosowane pojedynczo lub kolejno jedna po drugiej, tworząc różnorodne łańcuchy technologiczne
(patrz: rozdział 4: przykłady technologii i ich produktów końcowych).
Najpopularniejsze technologie przetwarzania odchodów zwierzęcych stosowane w chwili pisania
obejmują fermentację beztlenową, oddzielanie mechaniczne i kompostowanie. Jednak te technologie
same w sobie nie zmieniają znacząco zawartości składników odżywczych lub możliwości transportu
odchodów zwierzęcych oraz nie mogą rozwiązać problemu konieczności transportu składników
odżywczych pochodzących z tych odchodów na większe odległości. Ponadto żadna z tych technologii,
za wyjątkiem bardzo wydajnego odwirowywania nawozu płynnego, nie zapewnia skutecznego
sposobu na rozdzielanie fosforu od azotu na oddzielne produkty nawozowe w celu poprawy ich
wykorzystania. Bardziej zaawansowane przetwarzanie odchodów zwierzęcych i produktów
pofermentacyjnych na ich bazie, mające na celu skuteczne usuwanie wody, a następnie koncentrację
składników odżywczych w oddzielnych produktach przykuwa zatem coraz większą uwagę,

3.1. Motywacja do przetwarzania odchodów zwierzęcych
Gospodarstwo decyduje się na przetwarzanie odchodów zwierzęcych z różnych powodów. W skali
gospodarstwa może chcieć lepiej wykorzystać odchody poprzez wykorzystanie ich wartości
energetycznej w celu zwiększenia samowystarczalności energetycznej i/lub sprzedaży energii innym
podmiotom, np. inwestując w biogazownię działającą w skali gospodarstwa. Może również mieć na
celu zmianę stosunku azotu do fosforu w nawozie płynnym i lepsze wykorzystanie składników
odżywczych w gospodarstwie lub w sąsiednich gospodarstwach bądź recyrkulację części nawozu
płynnego jako materiału ściółkowego w wyniku mechanicznego oddzielania.
Ograniczenia regulacyjne, które ograniczają bezpośrednie wykorzystanie odchodów zwierzęcych jako
nawozu, co oznaczałoby zbyt dużą ilość składników odżywczych z nich pozyskanych na obszarze
uprawnym gospodarstwa, oraz limity nawożenia, mogą skłonić gospodarstwa do wyboru technologii
przetwarzających odchody zwierzęce na większą skalę. Jednostka przetwórcza spółdzielni rolniczej
może być wykorzystana do ponownego rozlokowania składników odżywczych wśród gospodarstw
będących jej członkami i/lub do produkcji i sprzedaży energii odnawialnej wytwarzanej przy okazji.
Taka lokalna współpraca może obejmować zarówno gospodarstwa hodowlane, jak i rolne, a nawet
niektóre inne przedsiębiorstwa, takie jak ogrodnictwo. Rolnicy mogą również życzyć sobie lub nawet
musieć przekazać część lub całość odchodów zwierzęcych do większego scentralizowanego zakładu
przetwórczego. Taka sytuacja ma miejsce np. jeśli w gospodarstwie występuje nadmiar odchodów
zwierzęcych w stosunku do zapotrzebowania własnej uprawy lub gdy jego produkcja zwierzęca
zostaje ograniczona z powodu zbyt dużej ilości składników odżywczych pochodzących z odchodów do
wykorzystania w gospodarstwie lub nawet w regionie.
Chociaż ostateczne motywy przetwarzania odchodów zwierzęcych mogą się różnić w zależności od
gospodarstwa i regionu, najczęstsze z nich są następujące:










zmniejszenie objętości odchodów w celu ich przechowywania, przeładunku i transportu,
spełnianie wymogów regulacyjnych (pozwolenia środowiskowe, IED, Dyrektywa Azotanowa, przepisy krajowe),
poprawa wartości nawozowej i / lub bardziej efektywne wykorzystanie składników odżywczych z odchodów zwierzęcych,
radzenie sobie z ograniczonymi możliwościami przechowywania odchodó• zwierzęcych bez stawiania nowych budynków,
wykorzystanie energii zawartej w odchodach,
łagodzenie emisji,
radzenie sobie z nadwyżkami odchodów na skalę gospodarstwa lub regionu poprzez umożliwienie transportu,
wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym.

17

Badania nad zasobami naturalnymi i biogospodarką 62/2020

Wszystkie te tematy są ze sobą ściśle powiązane. Korzyści i motywy związane z przetwarzaniem
odchodów zwierzęcych podsumowano na Rysunku 8.

Rysunek 8. Korzyści z przetwarzania odchodów zwierzęcych podzielone na cztery powiązane ze sobą
tematy.
Ważnym powodem przetwarzania odchodów zwierzęcych jest poprawa wykorzystania składników
odżywczych z nich pochodzących, często poprzez ich koncentrację. W zależności od technologii
przetwarzania lub łańcucha technologicznego, składniki odżywcze mogą być również podzielone na
określone produkty bez lub z niewielką ilością innych składników. Można również usunąć azot poprzez
denitryfikację, np. poprzez przekształcanie związków azotu w azot cząsteczkowy i uwalnianie go do
atmosfery, jednak nie jest to zalecane i nie jest to zgodne z założeniami recyklingu składników
odżywczych. Przetwarzanie może również przekształcić stałe związki organicznie w bardziej
rozpuszczalną formę, zwiększając w ten sposób działanie nawozowe produktów.
Jednocześnie materię organiczną zawartą w odchodach zwierzęcych można skoncentrować w
określonych produktach. Produkty nawozowe na bazie odchodów zwierzęcych o wysokiej zawartości
materii organicznej są cennymi polepszaczami gleby. Dodatkowa materia organiczna odgrywa
kluczową rolę w zachowaniu fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwości gleby. Materia
organiczna gleby jest uważana za centralny element jej zrównoważonego zarządzania, utrzymania jej
jakości oraz produktywności upraw. Zwiększenie podaży węgla organicznego do gleby jest również
ważne dla łagodzenia zmiany klimatu.
Przetwarzanie może również obejmować produkcję energii, w której część węgla zawartego w
odchodach zwierzęcych jest przekształcana w energię podczas obróbki termicznej lub fermentacji
beztlenowej. W zależności od technologii wytworzona energia może być wykorzystana jako ciepło,
energia elektryczna i/lub paliwo dla pojazdów. Kiedy energia jest wykorzystywana do zastąpienia
kopalnych źródeł energii, skutkuje to zmniejszonym wpływem na klimat, co jest coraz bardziej cenione.
Przetwarzanie odchodów zwierzęcych może również przyczyniać się do łagodzenia emisji do
powietrza i wód. W całym łańcuchu wymagane są odpowiednie praktyki zarządzania przed, w trakcie i
po przetwarzaniu, aby zminimalizować straty. W celu zmniejszenia strat gazowych spowodowanych
składowaniem, przetwarzanie zwykle przeprowadza się tak szybko, jak to możliwe, aby skrócić czas
przechowywania odchodów przed ich przetworzeniem. Podczas przetwarzania proporcje składników
odżywczych i ich dostępność można potencjalnie przekształcić, tak aby były bardziej optymalne dla
potrzeb upraw, zmniejszając w ten sposób ryzyko strat do powietrza i wód podczas stosowania ich na
polach. Możliwość transportu do obszarów potrzebujących składników odżywczych dodatkowo
zmniejsza ryzyko nadmiernego nawożenia. Oczywiście, również zrównoważone zarządzanie
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przechowywaniem i rozprowadzaniem produktów nawozowych na bazie odchodów zwierzęcych ma
zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia emisji.

3.2.

Gospodarka przetwarzania odchodów zwierzęcych

Motywacja do przetwarzania odchodów zwierzęcych wiąże się z kosztami i potencjalnymi
przychodami. Głównym powodem ich mało zaawansowanego przetwarzania w chwili pisania tego
tekstu jest wyzwanie związane z rentownością. Podczas gdy z jednej strony dzięki bardziej
zaawansowanym opcjom przetwarzania zawartość składników odżywczych w przetworzonych
produktach nawozowych rośnie oraz wszechstronność ich właściwości pod względem wydajnego
wykorzystania w gospodarstwach rozwija sie, z drugiej strony koszty inwestycji, jak i eksploatacji i
konserwacji również rosną. Ponadto im mniejsza skala jednostki przetwórczej, tym wyższe koszty
przetwarzania w przeliczeniu na tonę odchodów zwierzęcych. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie
w rzeczywistej cenie produktów nawozowych pochodzących z recyklingu, a obecnie koszty te rzadko
pokrywają się z ceną, którą rolnicy są skłonni zapłacić. Dostępnych jest niewiele produktów
nawozowych pochodzących z recyklingu, a większość z nich wymaga zmian w praktykach rolniczych,
w tym nowych zabudowań i wyposażenia lub usług kontraktowych, które mogą nie być dostępne od
ręki. Nawozy mineralne są tańsze, a gospodarstwa są zaznajomione ze sposobami ich
przechowywania i rozprowadzania. Często można je również stosować z większą precyzją, a składniki
odżywcze są zawsze łatwo dostępne dla upraw, co nie zawsze ma miejsce w przypadku produktów
nawozowych pochodzących z recyklingu.
Aby wprowadzić naprawdę skuteczny recykling składników odżywczych z ponownym rozlokowaniem
składników odżywczych w różnych regionach, należy zbudować zupełnie nowy rynek. Nie można tego
osiągnąć bez woli i wsparcia społeczeństwa. Należy promować dobre praktyki, aby ułatwić
wprowadzenie wymaganych zmian. Ponieważ gospodarka jest jedną z największych przeszkód,
potrzebne jest także wsparcie finansowe. Wsparcie powinno być skierowane zarówno na
wykorzystanie przetworzonych produktów nawozowych (zapotrzebowanie w gospodarstwach), jak i na
ich wytwarzanie (zaopatrzenie z zakładów przetwórczych wykorzystujących w szczególności odchody
zwierzęce).
Aby tak naprawdę zacząć, szczególnie wymagane jest wsparcie dla przetwarzania odchodów. W
przypadku materiałów odpadowych, których gmina lub fabryka muszą się pozbyć w akceptowalny
sposób, zakład przetwórczy otrzymuje płatność za przetworzenie (opłata za składowanie), co pomaga
w osiągnięciu wystarczających przychodów. Jednak w przypadku odpadów rolniczych, a zwłaszcza
odchodów zwierzęcych, zwykle nie ma takiej opłaty lub jest niska. Rolnik nie może sobie pozwolić na
opłatę, więc znajduje tańsze rozwiązania, jeśli jest to możliwe np. w formie wysokich limitów
nawożenia. Podczas gdy rynek jest nadal nierozwinięty, zakład przetwórczy nie może przetwarzać,
ponieważ nie może uzyskiwać odpowiednich przychodów ani w formie opłaty za składowanie, ani ze
sprzedaży produktów końcowych.
Ze względu na ekonomię skali, zaawansowane przetwarzanie odchodów zwierzęcych w produkty
nawozowe pochodzące z recyklingu byłoby najkorzystniejsze ekonomicznie w dużych
scentralizowanych zakładach. Takie duże zakłady byłyby również najbardziej wydajne w
przetwarzaniu dostatecznie dużych ilości składników odżywczych pochodzących z odchodów w
produkty nawozowe poddane recyklingowi, aby umożliwić ponowne regionalne rozlokowanie. Jednak
koszty inwestycji i eksploatacji zakładów są wysokie, a uzyskiwane przychody mogą być znacznie
niższe.
Jednym z częściowych rozwiązań wyzwań gospodarczych jest produkcja energii w ramach łańcucha
przetwarzania. Na przykład w przypadku fermentacji beztlenowej część przychodów jest obecnie
uzyskiwana w formie przychodu ze sprzedaży energii, podczas gdy dochód z pofermentu jest niski lub
wręcz ujemny. Chociaż potencjalnie lepszy dochód mógłby być uzyskany z dalszego przetwarzania
pofermentu na bardziej skoncentrowane produkty nawozowe o lepszym stosunku azotu do fosforu, to
wiąże się to z kosztami bez gwarancji, że przełoży się to na cenę. Często bardziej opłacalne dla
zakładów przetwórczych jest transportowanie dużych ilości rozrzedzonego pofermentu na pola niż
przetwarzanie go na bardziej wartościowe produkty.
Ta luka w gospodarce biogazowni na bazie odchodów zwierzęcych została zauważona w wielu
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krajach, a niektóre z nich mają już dla nich odrębne mechanizmy wsparcia. Na przykład Szwecja
oferuje dodatkową zachętę do fermentacji odchodów zwierzęcych w latach 2014–2023 (Förordning
2014: 1528 om statligt stöd till produktion av biogas). Wsparcie za biogaz wyprodukowany z
odchodów zwierzęcych jest wypłacane na określonych warunkach i przyczynia się do wzrostu
przetwarzania odchodów w biogazowniach. Jednak tak naprawdę nie jest to wsparcie dla
wykorzystania pofermentu, ponieważ nie wiąże się to z obowiązkowymi przepisami dotyczącymi jego
stosowania jako nawozu. Podobnie w Niemczech odchody zwierzęce są preferowanym materiałem
wsadowym do produkcji biogazu, stanowiąc około 40% wszystkich materiałów wsadowych w
niemieckich biogazowniach (Daniel-Gromke i in. 2018). Jednak im większa biogazownia, tym mniej
odchodów zwierzęcych jest wykorzystywanych jako wsad dzięki systemowi wsparcia skupiającemu się
na produkcji energii, a nie na recyklingu składników odżywczych. W Finlandii nie ma oddzielnego
systemu wsparcia dla fermentacji odchodów, jednak dyskutowano o nim w ramach połączonego
rozwiązania na rzecz zmniejszenia emisji, ulepszonego recyklingu składników odżywczych i transportu
wolnego od paliw kopalnych. Dokonano obliczeń potencjalnego wsparcia finansowego potrzebnego do
rozpoczęcia fermentacji odchodów zwierzęcych na dużą skalę w regionach Finlandii o dużym
zagęszczeniu inwentarza żywego, przy zdecydowanym nacisku na powiązanie wsparcia ze
zrównoważonym ponownym wykorzystaniem fosforu pochodzącego z tych odchodów (Luostarinen i
in. 2019).
Aby umożliwić rozwój prawdziwego rynku produktów nawozowych pochodzących z recyklingu, rolnicy
potrzebują wsparcia w rozpoczęciu ich stosowania. Produkty muszą być rozwijane tak, aby
odpowiadały na potrzeby i rozwiązania praktycznego zarządzania, w tym np. regulując usługi
kontraktowania rozrzutu. Należy rozpowszechniać informacje o ich korzyściach, aby pokazać je jako
prawdziwą alternatywę dla nawozów mineralnych. Dopiero po wzroście popytu na przetworzone
produkty nawozowe producenci mogą uzyskać odpowiednie przychody.
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4.

Technologie przetwarzania i powstałe w ich
wyniku produkty nawozowe

Dostępnych jest wiele różnych technologii przetwarzania odchodów zwierzęcych, od
prostych i solidnych rozwiązań w skali gospodarstwa po bardziej zaawansowane
technologicznie rozwiązania w złożonych łańcuchach przetwarzania (rys. 9). Niektóre
technologie są dojrzałe i gotowe do wdrożenia, podczas gdy inne są nadal opracowywane, w
celu dostosowania odchodów zwierzęcych do funkcji podłoża.
Wybór odpowiedniej technologii przetwarzania odchodów zwierzęcych zależy od wielu czynników,
m.in.
 Typu odchodów zwierzęcych,
 Typu przetwarzania: przetwarzania jednego rodzaju odchodów lub
współprzetwarzania różnych rodzajów i/ lub współprzetwarzania z innymi biomasami,
 Możliwości i skali zastosowania,
 Dążenia do jakości produktów nawozowych,
 Dążenia do wykorzystania produktów nawozowych,
 Zainteresowania produkcją energii i rodzaju tej produkcji,
 Kosztów inwestycyjnych i operacyjnych,
 Potrzeby redukcji emisji i/lub zarządzania innymi potencjalnymi zagrożeniami.
Można również wybrać różne technologie w zależności od poszukiwanych korzyści (tabela
3). Często wybór odpowiedniej technologii przetwarzania odchodów zwierzęcych należy
rozpocząć od określenia rodzaju i jakości produktów nawozowych, które mają powstać w
wyniku ich przetwarzania. Po wybraniu odpowiednich cech produktu (np. zawartości
składników odżywczych, jakości higienicznej) i formy (np. nawóz stały, płynny, granulowany i
nieorganiczny), można wybrać technologie do wytworzenia pożądanego produktu/produktów.
Jednak jedna technologia nie zawsze jest wystarczająca do przetworzenia odchodów
zwierzęcych na produkt o wysokiej zawartości składników odżywczych bądź produkt
podobny do nawozu mineralnego, często przetwarzanie wymaga połączenia dwóch lub
więcej technologii w jeden łańcuch technologiczny.
W tym rozdziale pokrótce przedstawiono wybrane technologie przetwarzania odchodów
zwierzęcych, w tym opis ich wpływu na zawartość składników odżywczych w produktach
końcowych oraz wpływ ich stosowania na środowisko. Ponadto podano kilka przykładów
zastosowań przetwarzania odchodów zwierzęcych na pełną skalę w gospodarstwach rolnych
oraz na skalę przemysłową. Ten rozdział koncentruje się w szczególności na technologiach
zapewniających maksymalny odzysk składników odżywczych z odchodów. Z tego powodu
nie uwzględniono tu na przykład technologii nitryfikacji i denitryfikacji mających na celu
usunięcia azotu.
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Rysunek 9. Przykłady potencjalnych technologii przetwarzania odchodów zwierzęcych i łańcuchów technologicznych które są dostępne lub są w fazie rozwoju.
Powstałe produkty nawozowe są zaznaczone na zielono.
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Tabela 3. Tabela 3. Przykładowe cele związane z różnymi technologiami przetwarzania odchodów
zwierzęcych. Należy jednak zauważyć, że technologie te mogą znaleźć zastosowanie w łańcuchach
przetwórczych, w których kilka celów można osiągnąć jednocześnie.
Cele przetwarzania odchodów
zwierzęcych
Lepsza zbywalność
(w kwestii podobieństwa do
obecnych nawozów mineralnych)
Zwiększona samowystarczalność
gospodarstwa
Współprzetwarzanie kilku
materiałów

Ulepszone właściwości użytkowe

Produkcja energii odnawialnej

Wychwytywanie lotnego azotu
Poprawiona precyzja nawożenia

Lepsza higiena

Solubilizacja składników
odżywczych
Poprawiony stosunek azotu do
fosforu

Bardziej wydajne wykorzystanie
składników odżywczych w
gospodarstwie
Ulepszony transport (w
gospodarstwie/regionie)

Technologie przetwarzania
Granulacja
Odpędzanie
Osad struwitowy/Rozdzielanie membranowe
Piroliza
Oddzielanie mechaniczne
Fermentacja beztlenowa
Piroliza
Fermentacja beztlenowa
Kompostowanie
Piroliza
Gazyfikacja/Spalanie
Kompostowanie
Suszenie termiczne/Granulacja
Piroliza
Fermentacja beztlenowa
Gazyfikacja/Spalanie
Zakwaszanie odchodów zwierzęcych
Odpędzanie
Oddzielanie mechaniczne
Odpędzanie
Struwit/Rozdzielanie membranowe
Suszenie termiczne/Granulacja
Piroliza
Suszenie termiczne
Piroliza
Gazyfikacja
Fermentacja beztlenowa
Fermentacja beztlenowa
Oddzielanie mechaniczne
Suszenie termiczne
Piroliza
Gazyfikacja
Odpędzanie/ Struwit/ Rozdzielanie membranowe/
Odparowanie
Oddzielanie mechaniczne
Fermentacja beztlenowa
Oddzielanie mechaniczne (w gospodarstwie)
Suszenie termiczne (i granulacja/brykietowanie)
Piroliza
Gazyfikacja
Odpędzanie/Struwit/Rozdzielanie
membranowe/Odparowanie
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4.1. Oddzielanie mechaniczne
Cel

Surowce
Produkty wyjściowe
Skala
Poziom złożoności
Etap innowacji
Schemat ogólny

Wkład w recykling składników
odżywczych

Oddzielanie frakcji stałej od ciekłej w nawozie płynnym (lub
frakcji
fermentacyjnej).
Koncentracja
makroskładników
odżywczych; fosforu we frakcji stałej i azotu i potasu we frakcji
ciekłej. Optymalizacja zawartości składników odżywczych do
celów nawozowych. Skuteczność oddzielania zależy od
wybranej technologii.
Nawóz płynny, półstały nawóz zwierzęcy
Frakcja stała, frakcja ciekła
Gospodarstwa, średnia i duża
Niski lub średni
Dojrzały (przemysłowy/komercyjny)

Na poziomie gospodarstwa

Oddzielanie mechaniczne ma na celu oddzielanie stałych i ciekłych frakcji nawozu płynnego i może
wykorzystywać różne technologie, zazwyczaj takie jak prasę śrubową, wirówkę lub sito (tabela 4).
Separatory są wydajne w produkcji frakcji stałej o wysokiej zawartości suchej masy przy stosunkowo
korzystnej cenie. Oddzielanie może zwiększyć wydajność i elastyczność użytkowania i transportu
odchodów zwierzęcych oraz pomóc w bardziej precyzyjnym zarządzaniu składnikami odżywczymi
pochodzącymi z odchodów.
Produkty końcowe jako nawozy
Oddzielanie mechaniczne może zmniejszyć objętość frakcji ciekłej nawet o 40% w porównaniu do
objętością surowego nawozu płynnego. Mimo to zwykle zawiera większość pierwotnej objętości
nawozu płynnego. Większość rozpuszczalnych składników odżywczych trafia do frakcji ciekłej, co
oznacza, że zawartość fosforu jest zwykle niska. Może to pozwolić, aby jego dawki stosowania były
oparte na azocie bez przekraczania wartości granicznych fosforu. Zależy to jednak od skuteczności
oddzielania fosforu, która z kolei zależy od wybranej technologii i odseparowywanego nawozu
płynnego.
Stała materia często zawiera większość fosforu z pierwotnego nawozu płynnego (0,5–7 g fosforu/kg),
ponieważ fosfor głównie wiąże się z materią organiczną i kończy w stałych składnikach. Również
organiczny azot (0,5–12 g azotu/kg) występuje głównie we frakcji stałej. Ze względu na wysoką
zawartość suchej masy (zwykle 20–30%) frakcję stałą można łatwiej transportować na pola oddalone
bardziej od gospodarstwa, zmniejszając koszty transportu i umożliwiając szersze wykorzystanie
składników odżywczych z odchodów niż ma to miejsce w przypadku nawozu płynnego. Można ją
przechowywać i rozprowadzać podobnie jak odchody zwierzęce.
Fosfor w oddzielonych frakcjach występuje głównie w postaci łatwo rozpuszczalnej w odchodach z
bydła, trzody chlewnej i drobiu i zostało wykazane, że zwiększają one biodostępną zawartość fosforu
w glebie do poziomu porównywalnego z mineralnym nawozem fosforowym, superfosfatem.
Zaletą ciekłej frakcji jest to, że podczas jej rozlewania generalnie wymaga ona niewielkiego mieszania
bądź wcale oraz powoduje mniejsze zanieczyszczenie liści upraw na użytkach zielonych.
24

Badania nad zasobami naturalnymi i biogospodarką 62/2020

Ze względu na niższą zawartość suchej masy również szybciej przenika do gleby, a tym samym
zmniejsza emisję amoniaku w porównaniu z surowym nawozem płynnym. Jednak całkowite emisje
amoniaku zarówno z frakcji stałych, jak i ciekłych podczas przechowywania i rozprowadzania mogą
być wyższe niż emisje z surowego nawozu płynnego, jeśli magazyny nie są kryte.
Oddzielanie nie wpływa na patogeny ani inne zanieczyszczenia, ale są one rozdzielane na frakcje
stałe i ciekłe w zależności od ich rozpuszczalności.
Tabela 4. Najpopularniejsze technologie mechanicznego oddzielania odchodów zwierzęcych.

Opis

Efektywn
ość
konwersji

Zużycie
energii
Odczynniki

Prasa śrubowa
Zastosowanie ciśnienia
w celu
oddzielenia
zawiesiny ciał stałych
od frakcji ciekłej przez
filtrację.
Oddzielony
materiał
jest
wprowadzony
do
cylindrycznego
sita
(0,5–1 mm).
Ciecz
przechodzi przez sito, a
frakcja bogata w suchą
masę
zostaje
odciśnięta na prasie.

Wirówka
Generowana jest siła
odśrodkowa
powodująca
oddzielenie ciał stałych
od cieczy. Wirówka
wykorzystuje
zamknięty cylinder z
ciągłym
ruchem
obrotowym
(3000–
4000 obr/min). Frakcje
są
rozdzielane
na
warstwę wewnętrzną o
wysokim
stężeniu
suchej masy i warstwę
zewnętrzną
przy
ścianie składającą się
z cieczy.
Objętość 5–20%;
Objętość 5–20%;
całkowite ciała stałe 15– całkowite ciała stałe
30%; N 5–20%; P 5–
40– 70%; TN 15–30%;
30% we frakcji stałej
NH4-N 10–20%; TP
50–95% we frakcji
stałej.
3
0,1–1 kWh/m
3–6 kWh/m3

Sito
Separatory
sita
(statyczne lub ruchome)
obejmują
sito
o
określonej
wielkości
porów. Ciecz przepływa
przez sito, a frakcja stała
jest zatrzymywana na
sicie. Zalecany jest niski
poziom całkowitych ciał
stałych (<2%) w nawozie
płynnym.
Istnieje
ustępstwo
między
rozmiarem
sita,
wydajnością oddzielania
a ryzykiem zatykania.

Do nawozu płynnego
można stosować
środki koagulujące lub
flokulujące w celu
usprawnienia separacji
ciał stałych i fosforu.
40 000–60 000 €
(1,5–2 m3/h), 100 000
€ (25 m3/h)
0,6–2,3 €/m3 wsadu

Do nawozu płynnego
można stosować środki
koagulujące lub
flokulujące w celu
usprawnienia separacji
ciał stałych i fosforu.
3 500–15 000 EUR (sito),
15 000 € (elementy
ruchome)

Zwykle nie ma.

Objętość 30–40%;
całkowite ciała stałe 50–
80%, TN 40–80%; TP 30–
80% we frakcji stałej.

0,1–1,3 kWh/m3

Koszty
inwestycy
jne
Koszty
operacyjne
Siła robocza

17 000–28 000 €

Teren

Wymaga małej powierzchni, ale również magazynów dla ciał stałych i cieczy.

0,5–1,05 €/m3 wsadu

Wymagana niewielka siła robocza.

Koszty wyliczone na podstawie „Manure Processing Activities in Europe” (Flotats et al. 2011) i http: //
agro-technology- atlas.eu/
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Skutki dla środowiska
Frakcję stałą można eksportować po niższych kosztach do obszarów o niskim zagęszczeniu
inwentarza żywego, zmniejszając problemy wynikające z nadwyżki składników odżywczych, podczas
gdy frakcje ciekłe mogą być wykorzystywane bliżej lub mogą być dalej przetwarzane na miejscu.
Oddzielanie może zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych i amoniaku podczas przechowywania
odchodów zwierzęcych i po zastosowaniu ich w polu w porównaniu z użytkowaniem
nieprzetworzonych odchodów. Emisje metanu ze składowania nawozu płynnego są zredukowane,
ponieważ związki odpowiedzialne za te emisje (lotne ciała stałe) są oddzielane wraz z materią stałą.
W przypadku przechowywania materii stałej warunki napowietrzenia ograniczają emisję metanu.
Proces oddzielania usuwa również włókniste oraz duże kawałki materiału organicznego z frakcji
płynnej odchodów zwierzęcych, co zapobiega tworzeniu się naturalnej skorupy. Skorupa może
stworzyć warunki beztlenowe, które sprzyjają wytwarzaniu tlenku azotu przy powierzchni. Jednak brak
naturalnej skorupy może zwiększyć emisje amoniaku z przechowywanej cieczy. Pomimo wzrostu
podczas przechowywania, całkowite emisje amoniaku z gospodarki odchodami zwierzęcymi w
systemie oddzielania pozostają w przybliżeniu takie same jak te w systemach bez oddzielania,
ponieważ emisje amoniaku po ich zastosowaniu są zredukowane. Przypisuje się to skuteczniejszej
infiltracji nieorganicznego azotu do gleby, ponieważ podczas oddzielania zmniejsza się ilość materiału
organicznego w nawozie płynnym.
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4.2. Zakwaszanie nawozu płynnego
Cel

Surowce

Zakwaszanie nawozu płynnego jest metodą
zmniejszania utraty azotu amonowego z odchodów
zwierzęcych
Nawóz płynny zwierzęcy, nawóz płynny, poferment,
oddzielona frakcja ciekła

Produkty wyjściowe
Skala
Poziom złożoności
Etap innowacji
Schemat ogólny

Zakwaszony nawóz płynny
Gospodarstwo, podwykonawca
Niski
Komercyjny

Wkład w recykling składników
odżywczych

Na poziomie gospodarstwa

Azot w odchodach zwierzęcych występuje głównie w postaci azotu organicznego i azotu amonowego.
Azot amonowy to suma azotu amoniakowego (NH3) i amonowego (NH4+). W roztworze płynnym
4
istnieje równowaga między amoniakiem a amonem, która w dużej mierze zależy od pH. Amoniak jest
bezbarwnym gazem, który łatwo odparowuje, podczas gdy amon łatwo tworzy sole, które są
rozpuszczalne i trwałe w roztworze. Dodanie kwasów wspomaga protonowanie amoniaku, zmieniając
równowagę w przewagę amonu, a tym samym zmniejszając możliwość utraty azotu w wyniku
parowania amoniaku.
Istnieją komercyjne technologie zakwaszania nawozu płynnego w budynkach gospodarczych przed
przepompowaniem nawozu płynnego do magazynu lub tuż przed lub w trakcie jego rozlewania.
Zakwaszanie nawozu płynnego to przede wszystkim technologia przetwarzania mająca na celu
złagodzenie emisji amoniaku z odchodów zwierzęcych. W ten sposób zakwaszenie zwiększa ilość
azotu w nawozie płynnym, która jest dostępna dla wzrostu roślin po rozlaniu, a więc zasadniczo
zwiększa wydajność wykorzystania składników odżywczych z nawozu płynnego w gospodarstwach, a
tym samym zwiększa recykling składników odżywczych w gospodarstwie.
Zakwaszanie może być wykorzystywane jako etap przetwarzania w łańcuchu technologicznym do
produkcji różnych produktów nawozowych poddawanych recyklingowi, ponieważ może na przykład
pomóc zmniejszyć straty amoniaku podczas suszenia lub innych kolejnych etapów przetwarzania.
Produkty końcowe jako nawozy
Produktem końcowym jest zakwaszony nawóz płynny lub poferment. Zakwaszenie zwiększa
zawartość azotu w nawozie poprzez zmniejszenie strat wynikających z emisji amoniaku. Gdy do
zakwaszania stosuje się kwas siarkowy, zwiększa się również zawartość siarki w nawozie płynnym.
Zakwaszony nawóz przechowuje się lub rozprowadza za pomocą zwykłego sprzętu.
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Skutki dla środowiska
Zakwaszenie zmniejsza emisję amoniaku z odchodów zwierzęcych i pofermentu o 50–70%.
Jeśli nawóz płynny zostanie zakwaszony w okresie przechowywania, zmniejszy to również
emisję metanu o +90% podczas przechowywania. Niektóre badania sugerują, że
zakwaszenie może zmniejszyć emisje tlenku azotu, ale w literaturze naukowej nie ma co do
tego zgody.
Nawiązania do rzeczywistej skali
W Danii istnieje około 150 wewnętrznych systemów zakwaszania nawozu płynnego, z czego
około 50% w gospodarstwach hodujących bydło i 50% w gospodarstwach hodujących trzodę
chlewną. W gospodarstwach hodujących trzodę chlewną w Polsce istnieje również własny
zmodyfikowany system, w którym oddzielona frakcja ciekła jest zakwaszana przed
wysłaniem do laguny magazynowej.
W Danii jest około 75 systemów magazynowych i jeden w Polsce.
W Danii istnieje około 175 polowych systemów zakwaszania nawozu płynnego, jeden w
Niemczech, jeden w Szwecji, jeden na Łotwie i jeden na Litwie.

Bibliografia
Mazur, K. & Sindhoj, E. 2017. Description of slurry acidification techniques (SATs) and
how they are practiced. w: Possibilities and Bottlenecks for implementing SATs in the
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Fangueiro, D., Hjorth, M. & Gioelli, F. 2015. Acidification of animal slurry – a review.
Journal of Environmental Management 149: 46–56.

29

Badania nad zasobami naturalnymi i biogospodarką 62/2020

4.3. Kompostowanie
Cel

Surowce
Produkty wyjściowe
Skala
Poziom złożoności
Etap innowacji
Schemat ogólny

Wkład w recykling składników
odżywczych

Uzyskanie mineralizacji i częściowej humifikacji
materii organicznej które prowadzą do stworzenia
stabilnego produktu z większością
początkowych składników odżywczych, wolnego
od patogenów i nasion.
Stałe odchody zwierzęce, stała frakcja nawozu
płynnego
Kompost, CO2, H2O
Gospodarstwo, średnia, pełna
Niski lub średni
Dojrzały (przemysłowy/komercyjny)

Na poziomie gospodarstwa i regionu

Kompostowanie to spontaniczny, tlenowy i termofilny (40–65 ° C) proces obejmujący mineralizację i
częściową humifikację materii organicznej, prowadzący do uzyskania bardziej stabilnego produktu
końcowego zwanego kompostem. Proces kompostowania jest najbardziej odpowiedni w przypadku
odchodów zwierzęcych, chociaż istnieją technologie kompostowania na mokro.
Proces kompostowania rozpoczyna się rozkładem, w którym reakcje egzotermiczne powodują wzrost
temperatury matrycy kompostowej do poziomu powyżej 50° C. W celu umożliwienia reakcji należy
zapewnić warunki tlenowe. W drugim etapie następuje utwardzenie. Związki organiczne ulegają
degradacji i powstają kwasy humusowe i fulwowe. Temperatura powoli spada. Cały proces trwa od 8
do 16 tygodni. Optymalne warunki w matrycy kompostowej to wilgotność 40–65% i stosunek C/N 25–
35. Aby uzyskać odpowiedni stosunek C/N, strukturę i porowatość, do stałych odchodów zwierzęcych
zwykle trzeba dodać substancje wypełniającą (np. dobrze posiekaną słomę).
Produkty końcowe jako nawozy
Głównym celem kompostowania odchodów zwierzęcych lub stałej frakcji jest obniżenie kosztów
transportu składników odżywczych poprzez redukcję masy oraz stabilizacja materiału, dzięki czemu
uzyskuje się bezwonny, wolny od chwastów i mało patogenny polepszacz gleby.
Proces kompostowania zmniejsza zawartość węgla organicznego w materiale na skutek rozkładu
materii organicznej. Ta strata zmniejsza masę i zmniejsza stosunek C/N. Całkowita utrata masy jest
zwykle rejestrowana na poziomie około 55%, na które składa się zarówno utracona wilgoć, jak i sucha
masa i służy do skoncentrowania składników odżywczych. Kompost może mieć zawartość suchej
masy na poziomie około 20–60%, w zależności od oryginalnego materiału, technologii procesu i
użytych substancji wypełniających. Zawartość fosforu pozostaje niezmienna w procesie, chociaż
można zaobserwować pewien spadek zawartości fosforu rozpuszczalnego w wodzie. Zachowanie
poziomu azotu może być trudne, ponieważ napowietrzanie i wysokie temperatury powodują ulatnianie
NH3 podczas cyklu nitryfikacji. Całkowita strata azotu w procesie kompostowania wynosi zwykle 10–
30%. W wyniku mineralizacji związków organicznych powstaje NH 4-N. Jednak nitryfikacja wykrywana
przez tworzenie NO3-N prowadzi do niskiego stosunku NH4-N/NO3-N w dojrzałym kompoście.
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Wykazano, że biodostępność fosforu w odchodach pochodzących od drobiu zmniejsza się
wraz z długością składowania, podczas gdy w próbie doniczkowej kompostowane odchody
pochodzące od krów miały lepszy efekt nawożenia fosforem niż mineralny nawóz fosforowy.
Skutki dla środowiska
Kompostowanie stabilizuje materię organiczną, ale wytwarza gazy cieplarniane, co z kolei
zmniejsza wartość agronomiczną końcowego kompostu. Utrata węgla występuje w postaci
CO2 i CH4. Aktywne kompostowanie w pryzmach przerzucanych wytwarza wyższą emisję
CO2 i niższy poziom CH4 niż pasywne napowietrzanie (bez przerzucania). Emisja N2O jest
stosunkowo niska.
Kompostowanie komorowe ma wiele zalet w porównaniu z kompostowaniem pryzmowym,
ponieważ odbywa się w bardziej kontrolowanych warunkach. Ma także potencjał do
wychwytywania gazów (głównie NH3, NOx i N2O) wytwarzanych podczas procesu
kompostowania oraz do oczyszczania powietrza wylotowego, zanim zostanie ono uwolnione
do środowiska. Kontrola temperatury może być dobrą metodą obniżania strat azotu poprzez
ulatnianie się NH3, a tym samym wytwarzania kompostu bogatego w azot. W miarę postępu
kompostowania powstają stabilne związki azotu, które są mniej podatne na ulatnianie,
denitryfikację i wymywanie. Dlatego ustabilizowane materiały, takie jak komposty, wydają się
być lepszym źródłem materii organicznej i azotu dla gleby z rolniczego punktu widzenia.
W kompostowaniu odchodów zwierzęcych stężenie pierwiastków śladowych wzrasta wraz z
ubytkiem masy podłoża. Kompostowanie może częściowo degradować antybiotyki, ale
zależy to od związku chemicznego oraz warunków kompostowania. Aby uzyskać produkty
końcowe poddane higienizacji, partie kompostowane w pryzmach należy przetrzymywać w
temperaturze 55°C przez co najmniej 4 godziny między każdym przerzuceniem (min. 3
przerzuty), a kompost powinien dojrzewać do zakończenia procesu kompostowania. W
pryzmach z napowietrzaniem i kompostowaniu komorowym partie należy przechowywać w
temperaturze co najmniej 40°C przez co najmniej 5 dni, podczas których partia powinna być
przechowywana przez 4 godziny w temperaturze co najmniej 55°C, a kompost musi dojrzeć,
aby zakończyć proces kompostowania. Kompost należy również dobrze napowietrzać, aby
zapewnić odpowiednią higienizację.
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Tabela 5. Technologie kompostowania odchodów zwierzęcych.
W pryzmach

W pryzmach

W pryzmach

statycznych

przerzucanych

statycznych z

Kompostowanie w
stosach albo
pryzmach przy
naturalnym
napowietrzaniu
przez długi okres
czasu. Niski stopień
technologii i
problemy z
jakością.

Kompostowanie w
pryzmach przy
mechanicznym
napowietrzaniu za
pomocą ładowacza
czołowego lub
specjalnie
zaprojektowanej
przerzucarki pryzm.
Najczęściej stosowane
w gospodarstwach.

Komorowe tunelowe

napowietrzaniem
Opis

Kompostowanie w

Kompostowanie w bębnach,

stosach albo

silosach lub kanałach przy

pryzmach przy

użyciu wysokowydajnego,

mechanicznym

systemu kontroli

napowietrzaniu i

napowietrzania w celu

źródle powietrza.

zapewnienia optymalnych

Wydmuchiwanie i

warunków. Szybki proces

zasysanie powietrza

rozkładu przez cały rok.

przez stos kompostu.

Systemy wielkoskalowe do

Do użytku w

zastosowań komercyjnych.

gospodarstwie i
gminie.
Efektywność

Zmniejszenie objętości o 40–50%; redukcja amoniaku do NO3 i organicznego azotu, 40–70% stężenia

konwersji

fosforu i potasu; stabilizacja materii organicznej

Zużycie energii

-

-

-

Typ zbiornikowy (11 d)
10 kWhel/t

Środek

Mniej elastyczny,

wypełniający

musi być porowaty.

Czas trwania

6–24 miesięcy

21–40 dni

21–40 dni

21–35 dni

Nie dotyczy.

30 dni +
Wstępnego
mieszania i
przerzucania.

30 dni +

30 dni +

Wstępnego mieszania,

Wstępnego mieszania,

napowietrzania,

napowietrzania, kontrola

kontrola temperatury i/

temperatury i/lub czasu oraz

lub czasu.

przerzucania.
Obszerne mechaniczne
przerzucanie i
napowietrzanie.

konwekcja naturalna.

Wymuszony
przepływ
powietrza przez
stos.

Z powierzchni pryzmy.

Zapach może wystąpić,

Elastyczny.

Mniej elastyczny,

Elastyczny.

musi być porowaty.

procesu
Utwardzanie
Kontrola
procesu

System
napowietrzania

Tylko wstępnego
mieszania.

Tylko konwekcja
naturalna.

Mechaniczne
przerzucanie i

Im większy pryzm,

powodować zapachy w

Może wystąpić nieprzyjemny
zapach. Często z powodu
ale można go
awarii sprzętu lub ograniczeń
kontrolować m.in. dzięki projektowych systemu.

tym silniejszy zapach

pierwszych tygodniach.

izolacji i filtrom

Nieprzyjemny

Pojawia się

zapach

nieprzyjemny zapach. Przerzucanie może

powietrza.
Koszty
inwestycyjne

Koszty

-

Cały zakład (2000 t/r

-

Kompostownik bębnowy

odchodów zwierzęcych

zawierający pojemniki,

+ 1360 t/r trocin) 35

mieszacze, przenośniki itp. 320

000–100 000 €.

000 €.

-

20 €/t

-

-

Wymagana
niewielka siła
robocza.

Zwiększa się wraz z

Projekt systemu i

Efektywność kosztowa wymaga

częstotliwością

planowanie są ważne.

spójnego poziomu zarządzania

napowietrzania oraz

Potrzebny monitoring.

/ przepływu produktów.

Mniejszy obszar

Bardzo ograniczony teren z
powodu szybkich przemian i
ciągłego przetwarzania.

operacyjne
Siła robocza

złym planowaniem.
Teren

Wymaga dużych
obszarów.

Może wymagać
dużych obszarów.

(szybsze tempo i
wydajna objętość
stosów).

Koszty są wyliczone na podstawie Flotats et al. (2011) oraz http://agro-technology-atlas.eu/
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4.4. Fermentacja beztlenowa
Cel

Surowce
Produkty wyściowe
Skala
Poziom złożoności
Etap innowacji
Schemat ogólny

Wkład w recykling
składników odżywczych

Waloryzacja potencjału energetycznego odchodów
zwierzęcych
poprzez
mikrobiologiczną
degradację
beztlenową. Inne cele to redukcja emisji podczas
przechowywania
odchodów,
zwiększenie
udziału
rozpuszczalnego
azotu
w
produkcie
końcowym,
możliwość recyrkulacji innych materiałów organicznych w
gospodarstwach (współfermentacja z odchodami).
Nawóz płynny, odchody zwierzęce (plus dodatkowe materiały
paszowe)
Poferment, biogaz
Gospodarstwo, średnia, pełna
Średni
Dojrzały (przemysłowy/komercyjny)

Na poziomie gospodarstwa lub regionu (regionalne ponowne
rozlokowanie składników odżywczych może zostać znacznie
ulepszone, jeśli poferment jest przetworzony w bardziej
skoncentrowane produkty)

Fermentacja beztlenowa (FB) oznacza mikrobiologiczny rozkład biomasy w warunkach
beztlenowych. Jest to szeroko stosowana technika przetwarzania różnych organicznych
frakcji bocznych, takich jak odchody zwierzęce. FB odzyskuje energię w postaci biogazu
(50–70% metanu, 30–50% dwutlenku węgla, ślady innych gazów), który jest bezpośrednio
wykorzystany w elektrociepłowniach i/lub w pojazdach, jest użyty jako gaz przemysłowy po
oczyszczeniu (usunięciu CO2) oraz zamiast gazu ziemnego. Umożliwia również recykling
składników odżywczych i pozostałości materii organicznej poprzez ponowne wykorzystanie
pofermentu jako produktu nawozowego.
FB jest zwykle dokonywana w zakresie temperatur mezofilnych (35–40° C) lub termofilnych
(50–55°C). Uważa się, że fermentacja mezofilna jest bardziej odporna na zakłócenia, takie
jak zmiany temperatury, podczas gdy fermentacja termofilna przebiega nieco szybciej i może
dawać wyższe uzyski biogazu, ale jest również bardziej podatna na zahamowania. FB
można stosować zarówno w warunkach mokrych (zawartość ciał stałych <15%) lub jako
mineralizacje na sucho (zawartość ciał stałych powyżej 15%). Fermentacja mokra jest
odpowiednia dla biomas o początkowo wysokiej zawartości wody, na przykład szlamu i mułu.
Również surowce o wysokiej zawartości suchej masy mogą być dodawane do rozkładu na
mokro z innymi, bardziej rozcieńczonymi materiałami, przy czym całkowita zawartość suchej
masy w procesie powinna pozostać na poziomie poniżej 15%. Suche materiały można
również fermentować w procesach materii stałej (co jest również zwane fermentacją o
wysokiej zawartości materii stałej lub suchą fermentacją) bez dodatkowej wody lub z
niewielkim rozcieńczenia w zależności od potrzeb zastosowanego typu reaktora. Komory do
suchej fermentacji mogą być eksploatowane zarówno w trybie okresowym, jak i ciągłym
(przepływ tłokowy).
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Tabela 6. Technologie beztlenowej fermentacji odchodów zwierzęcych.
Mokra fermentacja
Opis

Cylindryczne reaktory z
mieszaniem ciągłym,
całkowite ciała stałe <15%.
Znany i niezawodny
proces.

Sucha fermentacja
(wsadowa)
Reaktory pryzmowe lub
garażowe, całkowite ciała
stałe >25%.

Sucha fermentacja (ciągła)

Reaktory bębnowe z
przepływem tłokowym,
całkowite ciała stałe 15–
25%.
Wyższa szybkość ładowania substancji organicznych, a tym
samym mniejsza objętość reaktora dzięki wyższej zawartości
ciał stałych w surowcu. Większa tolerancja na substancje
obojętne, takie jak piasek i kamienie, w porównaniu do komór
do mokrej fermentacji. Brak problemów związanych ze
stratyfikacją i flotacją materiału włóknistego, ale trudności z
wymieszaniem i wyprodukowaniem niejednorodnie
ustabilizowanego pofermentu.

Efektywnoś
ć konwersji

Około 30% substratu materii organicznej przekształca się w CH4 i CO2. Zmiana masy
znikoma. Całkowita zawartość składników odżywczych nie zmienia się w czasie procesu.
Azot organiczny ulega częściowej mineralizacji do NH4-N podczas fermentacji.

Zużycie
energii

10-30%
wyprodukowanej
energii jest potrzebne do
ogrzewania reaktora, 4-10%
produkcji
energii
elektrycznej do mieszania i
pompowania

Czas trwania
procesu

Mniej energii zużywanej do
ogrzewania ze względu na
mniejszą objętość reaktora.
Mniejsze zużycie energii
elektrycznej, jeśli nie stosuje
się mieszania.
Ciągły, czas retencji 14–100 Proces wsadowy, czas
trwania około 30–60 dni
dni w zależności od
podatności biomasy na
rozkład
Bez mieszania. Możliwa
recyrkulacja cieczy
perkolacyjnej.

Mniej energii zużywanej do
ogrzewania ze względu na
mniejszą objętość reaktora,
potrzeba więcej energii
elektrycznej do mieszania.
Ciągły, czas retencji 20–100
dni

Kontrola procesu

Ciągłe mieszanie

Ciągłe mieszanie

Nieprzyjemny
zapach

Nieprzyjemny zapach jest redukowany we wszystkich typach procesów, jeśli proces
przebiega prawidłowo. Mieszanie może stanowić problem przy fermentacji ciał stałych i
powodować częściową degradację, a tym samym nieprzyjemny zapach.

Koszty
inwestycyjne

Zależne od pojemności reaktora, surowców i integracji z technologiami przetwarzania
pofermentu. Koszty komór fermentacyjnych przetwarzających 50% odchodów zwierzęcych
i 50% biomasy roślinnej mogą wahać się od 0,42 do 0,59 €/kWh dla zakładów na małą

Koszty operacyjne

skalę, 0,36–0,62 €/kwh dla skali spółdzielni rolniczej i 0,38–0,41 €/kWh dla dużej skali.
Koszt inwestycji 50 €/tonę.
2,1 €/tonę.

Siła robocza

Wymagana średnia siła robocza, zależna od skali.

Reaktory bębnowe o
mniejszej powierzchni w
porównaniu do komór
fermentacyjnych typu
mokrego
Koszty inwestycji są wyliczone na podstawie Gebrezgabher et al. 2012 oraz http://agro-technology-atlas.eu/
Teren

Reaktory cylindryczne

W trybie wsadowym kilka
reaktorów pryzmowych lub
garażowych pracujących
równolegle

Produkty końcowe jako nawozy
Materia organiczna odchodów zwierzęcych ulega częściowej degradacji podczas procesu fermentacji
mikrobiologicznej, ale wszystkie składniki odżywcze są zachowane. Fosfor i potas mogą być
częściowo rozpuszczone, ale zmiana jest bardziej znacząca przy mineralizacji azotu organicznego do
azotu amonowego. Zawartość składników odżywczych w pofermencie zależy od zawartości
składników odżywczych i zdolności do degradacji surowców.
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Stwierdzono, że dostępność fosforu w sfermentowanym nawozie płynnym z bydła mlecznego
jest na tym samym poziomie, co w niesfermentowanym nawozie płynnym. Dostępność
fosforu zarówno w nawozie płynnym, jak i w jego pofermencie była lepsza niż w przypadku
mineralnego nawozu fosforowego, superfosfatu. Przy tych samych całkowitych dawkach
nawożenia fosforem, nawóz płynny i jego poferment dawały wyższy plon jęczmienia w
porównaniu z superfosfatem.
Podczas fermentacji łatwo rozkładająca się materia organiczna jest przekształcana w biogaz,
ale około 20–50% materii organicznej surowca nadal znajduje się w pofermencie i działa jako
polepszacz gleby. W porównaniu z odchodami zwierzęcymi pH pofermentu jest zwykle
wyższe (pH 7,5–8). Poferment z komór do mokrej fermentacji zawiera 2-7% całkowitych ciał
stałych, co jest podobne do poziomu w nawozie płynnym i dlatego może być przechowywany
i rozprowadzany za pomocą podobnego sprzętu. Ponadto zawartość składników
pokarmowych może być bardzo zbliżona do nawozu płynnego (0,5–6 g P/kg, 3–10 g N/kg),
jedynie stężenie amonu jest wyższe w produktach pofermentacyjnych (0,5–5 g NH4-N/kg).
Poferment z fermentacji stałej ma wyższą zawartość substancji stałych i może być korzystnie
przechowywany i rozprowadzany w taki sam sposób jak odchody zwierzęce. Może również
przypominać półstałe odchody zwierzęce, które są trudne do składowania ze względu na to,
że nie można ich ani pompować ani układać w stosy. W takim przypadku poferment należy
oddzielić mechanicznie, aby umożliwić jego praktyczne zarządzanie.
Skutki dla środowiska
Energetyczne wykorzystanie odnawialnego biogazu może zastąpić paliwa kopalne, a
wykorzystanie składników odżywczych z pofermentu nawozy mineralne. Azot może być
łatwiej dostępny dla upraw, ponieważ część azotu organicznego jest uwalniana do postaci
rozpuszczalnej podczas procesu fermentacji. Jednak mineralizacja azotu może również
zwiększać ryzyko emisji NH3 zatem potrzebne są dobre rozwiązania do przechowywania i
rozprowadzania pofermentu. Zalecane jest przechowywanie pod przykryciem, a
rozprowadzanie powinno odbywać się za pomocą wtrysku (poferment szlamowy lub
oddzielona frakcja ciekła z pofermentu) lub bezpośredniego mulczowania (w przypadku
pofermentu stałego lub oddzielonej frakcji stałej z pofermentu).
Fermentacja beztlenowa może zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych ze stosowania
odchodów zwierzęcych, jeśli czas retencji w reaktorze jest wystarczający i/lub zastosuje się
fermentację końcową, a ich przechowywanie odbywa się pod przykryciem. Ponadto należy
zminimalizować możliwą emisję metanu z biogazowni z powodu wycieków.
Istnieje potrzeba dalszej obróbki pofermentu, zwłaszcza w dużych biogazowniach, aby
poprawić logistykę i zwiększyć recykling składników odżywczych na obszarach, które ich
potrzebują. Poferment może być poddany dalszej obróbce różnymi technologiami (patrz:
inne technologie przedstawione w rozdziale 4), m.in. oddzielanie ciał stałych od cieczy i
dalsze rafinowanie frakcji stałych i ciekłych pofermentu.
Higienizacja podczas FB zależy od parametrów procesu; wyższa temperatura i dłuższy czas
retencji zwiększają usuwanie patogenów. Fermentacja termofilna może zapewnić skuteczną
redukcję patogenów, ale w zakresie temperatur mezofilnych może być potrzebna oddzielna
higienizacja. Aby uzyskać bezpieczne produkty końcowe pod względem najistotniejszych
patogenów odzwierzęcych (z wyjątkiem bakterii tworzących przetrwalniki), mezofilną
fermentacje beztlenową należy połączyć z pasteryzacją (70° C przez 60 min) przed i po
obróbce, co zwiększyłoby również bezpieczeństwo termofilnych pofermentów. Ponadto
można stosować do higienizacji hydrolizę termiczną jako obróbkę wstępna lub suszenie
termiczne (patrz sekcja 4.5.1) jako obróbkę następcza, co jest skuteczniejsze niż
pasteryzacja w przypadku bakterii tworzących przetrwalniki. Suche produkty
pofermentacyjne można również kompostować w celu dalszej higienizacji, ale ze względu na
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straty azotu zwykle nie jest to zalecane (patrz rozdział 4.3)..
Wpływ FB na zanieczyszczenia organiczne jest nadal niejasny, chociaż wiadomo, że
niektóre związki ulegają biotransformacji podczas tego procesu. Wiadomo jednak, że
degradacja nie ma wpływu na niektóre związki, a ich los w produkcie pofermentacyjnym
zależy od ich natury fizykochemicznej. FB nie zmniejsza stężeń pierwiastków śladowych, ale
nieznacznie je zwiększa w zależności od ubytku masy podłoża. Antybiotyki mogą ulegać
częściowej degradacji, ale w produktach pofermentacyjnych można również znaleźć różne
antybiotyki w znacznych stężeniach w zależności od ich stężenia w paszach.

Przykład: symbioza agroekologiczna Palopuro, Finlandia
Gospodarstwo Knehtilä w Finlandii to ekologiczne gospodarstwo produkujące głównie zboża. Wraz z
innymi lokalnymi przedsiębiorstwami gospodarstwo rozwinęło symbiozę agroekologiczną, która
sprzyja wspólnej produkcji żywności, samowystarczalności energetycznej i odżywczej. Surowcem są
zielone odpady z pastwisk uprawianych w gospodarstwie w ramach płodozmianu (2000 t /rok) oraz
odchody z drobiu i koni (500–1100 t /rok) z sąsiedniego gospodarstwa i stajni. Stosowanym
procesem jest okresowa fermentacja ciał stałych. Wytworzona energia (2,5 GWh/rok) jest
wykorzystywana głównie jako paliwo do pojazdów, a uszlachetnianie i dystrybucję gazu prowadzi
lokalny zakład energetyczny. Poferment jest używany jako nawóz organiczny w gospodarstwie.

Koppelmäki, K., Parviainen, T., Virkkunen, E., Winquist, E., Schulte, R.P.O. & Helenius. J. 2019. Ecological intensification
by integrating biogas production into nutrient cycling: Modeling the case of Agroecological Symbiosis. Agricultural Systems 170: 39–48.
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Przykład: Jepuan Biokaasu Ltd, Finlandia
W Finlandii działa obecnie wielkoskalowa biogazownia (Jepuan Biokaasu) o wydajności 90 000
ton/rok (wzrost do 150 000 ton/rok w latach 2020–2021). Jej głównym substratem jest nawóz
płynny pochodzący od trzody chlewnej (około 40 000 t/rok), ale stosuje się również nawóz płynny
pochodzący od bydła oraz różne frakcje boczne pochodzące z przemysłu i produkcji roślinnej.
Nawóz płynny pochodzący od trzody chlewnej jest transportowany do zakładu rurami z pobliskich
gospodarstw (odległość <5 km). W chwili pisania tego tekstu zakład składa się z trzech reaktorów
o pojemności 4000 m3 do fermentacji nawozu płynnego, ale w trakcie budowy jest dodatkowy
system fermentacji materii stałej. Proces wsadowy materii stałej będzie rozkładał odchody
zwierzęce, słomę i przemysłowe frakcje boczne do formy substratu. Wyprodukowany biogaz (30
GWh/rok z samej mokrej fermentacji) jest wykorzystywany na użytek własny zakładu,
sprzedawany na miejscu jako paliwo samochodowe i sprzedawany do celów przemysłowych.
W momencie pisania wytworzony poferment nie jest poddawany dalszej obróbce, ale jest
używany jako nawóz. Poferment jest transportowany do pobliskich gospodarstw rurami lub na
większe odległości (do 100 km) ciężarówkami. Za transport płaci biogazownia. Poferment jest
produktem poszukiwanym przez rolników ze względu na jego przydatność do upraw
ekologicznych. Zakład testuje również separację pofermentu i przetwarzanie frakcji ciekłej na
bardziej skoncentrowane produkty nawozowe.
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4.5. Technologie dla stałych odchodów zwierzęcych
4.5.1. Suszenie termiczne
Cel

Surowce
Produkty wyjściowe
Skala
Poziom złożoności
Etap innowacji
Ogólny diagram

Wkład w recykling składników
odżywczych

Suszenie materiału do zawartości >90% ciał stałych
w celu zmniejszenia masy, zachowania składników
odżywczych, higienizacji i stabilizacji materiału do
przeładunku i transportu.
Stałe odchody zwierzęce, oddzielona frakcja stała
Produkt suszony, gaz
Pełna (komercyjna/przemysłowa)
Złożony
Dojrzały

Poziom regionalny

Termiczne suszenie odchodów zwierzęcych lub oddzielonej frakcji stałej z nawozu
płynnego/pofermentu ma na celu stabilizację produktu nawozowego, zmniejszenie jego masy
całkowitej oraz zwiększenie stężenia składników odżywczych. Całkowita zawartość ciał
stałych w produkcie końcowym może sięgać 95%. Korzyści płynące z tej technologii to
zmniejszona objętość produktu do transportu i przechowywania, lepsza sprzedaż i skuteczne
zabijanie patogenów. Z kolei wyzwaniami są wysokie koszty inwestycji, wysokie
zapotrzebowanie na energię i utrata azotu. Suszenie wytwarza również produkty wtórne,
takie jak frakcja gazowa (zawierająca pył, amoniak i substancje lotne) oraz odcieki
(zawierające amoniak), które wymagają odpowiedniego obchodzenia się.
Aby wyłapać lotny azot, system suszenia można wyposażyć w płuczkę azotową
wytwarzającą produkt bogaty w azot, np. saletrę amonową. Inną opcją jest zakwaszenie
odchodów zwierzęcych przed suszeniem w celu zatrzymania azotu podczas samego
procesu. Po suszeniu może nastąpić proces peletyzacji, który polega na formowaniu
wysuszonego nawozu w pellety o określonej wielkości, aby uzyskać produkt łatwiejszy do
transportu i rozrzucania na polu. Do suszenia można zastosować następujące techniki:
technologie kontaktowe/konwekcyjne, takie jak suszarki taśmowe, bębnowe i błyskowe;
technologie przewodzące, takie jak suszarki tarczowe, łopatkowe i cienkowarstwowe.
Ponadto z osadami ściekowymi wdrożono suszenie słoneczne i sublimacyjne oraz suszenie
parą przegrzaną. Opracowano również suszenie na podczerwień.
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Tabela 7. Technologie termicznego suszenia odchodów zwierzęcych.
Suszarka dyskowa
(suszenie
kontaktowe/konwekcyjn
e)
Ogrzewanie powierzchni
suszarki dostarcza ciepło
do materiału. Powstaje
mniej spalin. Możliwe
przegrzanie
i
nierównomierne
nagrzewanie materiału.

Suszarka bębnowa/taśmowa
(suszenie konwekcyjne)

Zuyżycie energii

800–900 kWh/t z
odparowanej wody

700–1100 kWh/t z
odparowanej wody

Odczynniki

Na przykład. kwas siarkowy może być stosowany do kontrolowania emisji amoniaku.

Szybkość
przetwarzania

7–35 kg/m2/h

30 kg/m2/h

0.2 kg/m2/h

Nieprzyjemny
zapach

Ograniczona para i
zapachy

Obecny

Obecny

Koszty inwestycyjne

300 000 € za suszarnię uzdatniającą 30 m3 pofermentu
dziennie

Koszty operacyjne

5.81 €/m3

Opis

Efektywnoś
ć konwersji

Suszarka błyskowa
(suszenie konwekcyjne)

Suszenie
w
bezpośrednim Mniej potrzebnej
kontakcie
z
gorącym przestrzeni i prosta
konstrukcja.
powietrzem (60–150°C) przez
ok. 1 godziną, 2 godziny na
przenośnikach taśmowych lub
w bębnach. W systemach typu
bębnowego materiał ma kontakt
z gorącym powietrzem poprzez
obrót w bębnie. Uzyskuje się
wysoką zawartość suchej masy.
Możliwe jest wykorzystanie
wymienników ciepła i spalin.
Wysokie prawdopodobieństwo
tworzenie się pyłu. Długi czas
schnięcia.
Aby
zwiększyć
parowanie wody, potrzebna jest
duża powierzchnia styku.
W wysuszonym produkcie pozostaje 5-20% masy i 100% fosforu. Odzysk fosforu zależy
od przetwarzania spalin/kondensatu.

1200–1400 kWh/t z
z odparowanej wody

Wyższe w porównaniu do
systemów taśmowych i
dyskowych

Koszty oszacowane na podstawie Bolzonella et al. 2018.
Produkty końcowe jako nawozy
Suszone odchody zwierzęce mają stałą postać proszkową o zawartości ciał stałych na poziomie 60–95% i mogą
być przechowywane w silosach. Zawartość fosforu jest wysoka (4–35 g fosforu/kg w zależności od surowca).
Zawartość azotu może być bardzo zbliżona do zawartości fosforu, ale jego rozpuszczalność jest znikoma ze
względu na ulatnianie się amoniaku i zatrzymywanie tylko azotu organicznego. Suszone nawozy mogą wymagać
późniejszej obróbki z granulacją lub peletyzacją, aby wytworzyć produkt nadający się do sprzedaży, łatwiejszy w
stosowaniu i rozprowadzaniu. Stosowanie nawozu o charakterze pylistym wymaga specjalnych maszyn.
W zależności od temperatury suszenia rozpuszczalność fosforu może wzrosnąć. W formie granulowanej suszone
nawozy w testach polowych wykazywały taką samą wartość nawozową jak mineralne nawozy fosforowe.
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Skutki dla środowiska
Ponieważ spaliny z suszarni zawierają pył, amoniak i inne lotne substancje (np. lotne kwasy),
należy zastosować systemy oczyszczania spalin w celu zmniejszenia emisji. Takie systemy
zawierają filtr przeciwpyłowy oraz jednostki płucząco/oczyszczające. Aby odzyskać lotny
azot, spaliny należy oczyścić.
Suszenie termiczne umożliwia skuteczną higienizację i częściowe usunięcie zanieczyszczeń
organicznych (w zależności od temperatury). Aby skutecznie zwalczać patogeny,
temperaturę należy podnieść do co najmniej 80°C na 10 minut, a zawartość wilgoci
zmniejszyć do mniej niż 10%. Nielotne pierwiastki śladowe są skoncentrowane w produkcie
końcowym ze względu na zmniejszającą się zawartość wody.
Przykład: Fertilex, Finlandia
Fertilex to firma przetwarzająca odchody pochodzące od drobiu w Mynämäki w Finlandii. Zakład
przetwórczy znajduje się na fermie drobiu z 300 000 kur niosek i produkcją odchodów na
poziomie około 12 000 t/r. W systemie przetwarzania Fertilex, stałe odchody z pomieszczeń
gospodarczych są suszone za pomocą suszarki taśmowej, granulowane i higienizowane.
Powstały produkt jest następnie pakowany i sprzedawany jako nawóz. Sprzęt do przetwarzania
dostarcza holenderska grupa Dorset.
Szacowana roczna produkcja granulowanego produktu to około 4000 ton. W procesie suszenia
wykorzystuje się nadmiar ciepła z pomieszczeń gospodarczych oraz, w razie potrzeby, energię z
produkcji ciepła przy wykorzystaniu drewna. Celem przetwarzania odchodów jest zmniejszenie
zapotrzebowania na ich transport, ułatwienie ich stosowania i zmniejszenie emisji amoniaku.
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4.5.2. Peletyzacja/granulancja
Cel

Surowce
Produkty wyjściowe
Skala
Poziom złożoności
Etap innowacji
Schemat ogólny

Zwiększenie gęstości produktu i wyprodukowanie
atrakcyjnie rynkowego produktu łatwego w obsłudze z
suszonych odchodów zwierzęcych
Odchody zwierzęce, suszone stałe odchody zwierzęce,
suszona stała frakcja, popiół
Pellety/granulaty
Duża
Złożony
Przemysłowy/komercyjny

Wkład w recykling składników Na poziomie gospodarstwa i regionu
odżywczych
Przed peletyzacją lub granulacją odchody zwierzęcę muszą zostać odwodnione wraz z
oddzieleniem ciał stałych od cieczy (nawóz płynny, patrz: 4.1) lub termicznie wysuszone
(odchody zwierzęce, patrz: 4.5.1).
Proces granulacji zazwyczaj składa się z aglomeracji, suszenia i przesiewania, które
zapewniają produkcję granulek o równomiernej wielkości. Podczas peletyzacji materiał jest
przeciskany przez matrycę z otworami o pożądanym kształcie i rozmiarze. Sprasowanie
peletu i temperatura to główne czynniki wpływające na proces i jakość produktu końcowego.
Produkty końcowe jako nawozy
Całkowita ilość ciał stałych i zawartość składników odżywczych w granulowanych i
peletyzowanych odchodach zwierzęcych są zbliżone do tych w produkcie z suchych
odchodów, przy czym ich gęstość jest zwiększona. Produkty peletyzowane/granulowane
nadają się do rozprowadzania podobnym sprzętem co nawozy mineralne.
Efekt nawożenia fosforem z peletyzwanych lisich odchodów był zauważalnie nieco lepszy niż
z kompostowanych lisich odchodów. Może to częściowo wynikać z tego, że koncentracja
partii fosforu w glebie poprawia jego dostępność, podczas gdy kompost jest bardziej
rozcieńczony w objętości gleby.
Skutki dla środowiska
W trakcie procesu istnieje ryzyko emisji pyłów, jeśli spaliny nie są odzyskiwane lub
filtrowane. Pył może być recyrkulowany w procesie.
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Tabela 8. Technologie peletyzacji i granulacji odchodów zwierzęcych.

Opis

Efektywn
ość
konwersji

Zużycie energii
Odczynniki

Kontrola procesu
Czynniki
zapachowe
Koszty
inwestycyjne

Teren

Granulacja (tarczowa/bębnowa)
Frakcja stała nawozu płynnego (ciała
stałe 20–40%) jest mieszana,
przesiewana i granulowana. W
granulatorze tarczowym nachylona
obrotowa misa ułatwia nukleację i
tworzenie sferycznych granulek o
jednakowej wielkości. Na wielkość
granulek może wpływać rotacja misy i
szybkość podawania odchodów. Po
granulacji granulki są termicznie
suszone i przesiewane.
uwzględniono
suszenie,
Zwiększa gęstość nasypową Jeśli
suchego materiału z 250-350 następuje zmniejszenie zawartości
wody. W przeciwnym razie masa
kg/m3 do ponad 700 kg/m3.
odchodów i składniki odżywcze zostają
zachowane
w
granulowanym
produkcie.
30 ̶ 50 kWhel/t
Do wiązania materiału można Można stosować materiały wiążące.
użyć
wody.
Możliwość Możliwość
dodania
również
dodania również składników składników odżywczych w celu
odżywczych
w
celu zbilansowania proporcji azotu, fosforu
zbilansowania proporcji azotu, i potasu w produkcie.
fosforu i potasu w produkcie.
Aby wytworzyć jednolite produkty, należy monitorować jakość
pelletu/granulatu.
Odzyskiwane są frakcje pyłowe i gazowe w celu zmniejszenia
nieprzyjemnych zapachów.
1,0–1,3 mln USD za obróbkę
odchodów od 21 000–23 000 krów
(koszt nie uwzględniający sprzętu do
oddzielania odchodów) (890 000–1
160 000 €,~45 € na krowę)
Peletyzacja
Wstępnie osuszone odchody
zwierzęce są wypychane lub
przeciskane przez matryce
pod wysokim ciśnieniem. Pod
wpływem
wysokiej
temperatury
powierzchnia
peletów topi się i tworzy
błyszczącą powłokę.

W połączeniu z suszarnią odchodów zwierzęcych można
zoptymalizować wielkość instalacji.

Koszty oszacowane na podstawie Shahara i in. 2018.
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Przykład: Fertikal, Antwerpia, Belgia
Fertikal, w belgijskim porcie Antwerpia, odbiera materiały organiczne z odległości do 150 km, w
tym 18 000 ton pofermentu z biogazowni, 200 000 ton różnego rodzaju odchodów zwierzęcych
(pochodzących od drobiu, frakcje stałe od bydła i trzody), 60 000 ton innych wtórnych
surowców (produkty uboczne z przemysłu spożywczego i paszowego) oraz surowce wtórne
(np. struwit). Fertikal produkuje 200 000 ton kompostu, mieszając surowce w celu uzyskania
optymalnej proporcji azotu, fosforu i potasu w zależności od potrzeb różnych upraw. Produkty
końcowe, pellet i okruchy, wytwarzane są metodą ekstruzji w ilości 75 000 ton rocznie. Pellet
(szerokość 3–5 mm, długość 10 mm) nadaje się do upraw polowych i ogrodniczych. Okruchy
(1–3 mm) to połamane i przesiane pellety, które idealnie nadają się do rolnictwa precyzyjnego,
mieszania substratów, upraw doniczkowych lub nawożenia trawników. Prawie wszystkie
produkty są eksportowane.
Proces peletyzacji firmy Fertikal [www.fertikal.nu]

Bibliografia
Shahara, M.A., Runge, T., Larson, R. & Primm, J.G. 2018. Techno-economic
optimization of community-based manure processing. Agricultural Systems
161: 117–123.
GIZ 2019. Digestate as fertilizer. Application, upgrading and marketing. Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
https://www.digestate-as-fertilizer.com/Download/Digestate_as_Fertilizer.pdf
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4.5.3. Piroliza
Cel

Surowce
Produkty wyjściowe
Skala

Produkcja stałego, higienizowanego wzbogaconego
o węgiel biowęgla (zawartość węgla >50% w suchej
materii) lub węgla (zawartość węgla <50%).
Zmniejszenie objętości odchodów zwierzęcych i
koncentracja fosforu. Większa wartość dodana dzięki
zastosowaniu produktów ubocznych.
Suszone stałe odchody zwierzęce, suszona frakcja stała
Frakcja węglowa oraz gazy i ciecze pirolityczne
Różne etapy rozwoju (w zależności od surowca) od
zakładów demonstracyjnych/pilotażowych po zakłady
przemysłowe.

Poziom złożoności

Od średniego do wysokiego.

Etap innowacji

Różne etapy rozwoju, od zakładów demonstracyjnych lub
pilotażowych po zakłady przemysłowe.

Schemat ogólny

Wkład w recykling składników
odżywczych

Na poziomie regionu

Piroliza (karbonizacja, rozkład termochemiczny) to rozwijająca się technologia zarządzania
odchodami zwierzęcymi. Jest to proces, w którym biomasa jest termicznie rozkładana na
frakcje gazową (gaz pirolityczny), ciekłą (ciecz pirolityczną) i stałą (biowęgiel lub węgiel) w
warunkach niskotlenowych lub przy braku tlenu w zakresie temperatur 350-700 °C w
stosunkowo krótkim czasie. Do 50% masy surowca może trafić do frakcji gazowej i płynnej,
co znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na magazynowanie i zdolność transportową
odchodów. Piroliza koncentruje związki nielotne, takie jak fosfor i potas, we frakcji węglowej,
podczas gdy związki lotne, takie jak azot, trafiają do frakcji gazowej i ciekłej. W ten sposób
większość fosforu jest odzyskiwana w stałej frakcji węglowej.
Produkty końcowe jako nawozy
Właściwości frakcji węglowej silnie zależą od substratów wyjściowych i warunków procesu
(np. temperatura, szybkość nagrzewania). Tym samym odchody zwierzęce poddane pirolizie
różnią się np. od biowęgli pochodzenia roślinnego tym, że są często bardziej zasadowe i
bogate w fosfor i popiół. Zawartość popiołu często przekracza 50%, co jest wartością
graniczną dla stosowania terminu biowęgiel zgodnie z Europejskim Certyfikatem Biowęgla.
Rozpuszczalność fosforu w odchodach zwierzęcych poddanych pirolizie wydaje się być
niższa niż w surowych odchodach. W związku z tym należy ocenić dostępność fosforu w
różnych nawozach poddanych pirolizie, zwłaszcza w dłuższej perspektywie. Azot w
odchodach poddanych pirolizie jest zwykle w niedostępnej formie. Najbardziej odpowiednia
technologia rozprowadzania odchodów zwierzęcych poddanym pirolizie oraz ewentualne
potrzeby ich końcowego przetwarzania wymagają dalszych badań i rozwoju (np. peletyzacji
lub granulacji). Obecnie odchody zwierzęce poddawane pirolizie nie są objęte nowym
rozporządzeniem UE w sprawie produktów nawozowych (UE/2019/1009).
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Tabela 9. Technologie pirolizy odchodów zwierzęcych.

Opis

Ogólny opis

Efektywn
ość
konwersji
Zużycie energii

Odczynniki
Czas trwania
procesu
Nieprzyjemny
zapach
Koszty
inwestycyjne

Wolna piroliza
Szybkość nagrzewania 1–100
°C/s i zakres temperatur 350–
700 °C.

Szybka piroliza
Szybkość nagrzewania >1000 °C/s
i zakres temperatur 450–550 °C.

Nadaje się do stosunkowo
Nadaje się do stosunkowo suchych
suchych materiałów; w
materiałów; w przeciwnym razie
przeciwnym razie potrzebne
potrzebne jest wstępne suszenie.
jest wstępne suszenie.
Maksymalizuje uzysk frakcji ciekłej.
Maksymalizuje uzysk frakcji
węglowej.
Wytwarza 15-40% frakcji
Wytwarza 10–30% frakcji
węglowej, 20-55% ciekłej i 20- węglowej, 50–70% ciekłej i 5–15%
60% gazowej z pierwotnej masy gazowej z pierwotnej masy
surowca.
surowca.
Energia potrzebna do wstępnego suszenia oraz do podniesienia i
utrzymania temperatury pirolizy. Energia z wytworzonego gazu może
być wykorzystana, ale nie zawsze jest wystarczająca.
Materiały inne niż biomasa mogą być dodawane w celu
katalizowania procesu lub modyfikacji proporcji różnych produktów.
Czas retencji biomasy
Czas retencji <1 min.
Frakcja węglowa mniej lub bardziej bezwonna.
Brak danych

Skutki dla środowiska
Aby zwiększyć stabilność pirolizy, należy odzyskiwać azot i wykorzystywać frakcję ciekłą.
Trwają badania nad możliwymi zastosowaniami frakcji ciekłej. Energia z gazów i cieczy
pirolizy może być również odzyskiwana w instalacji do pirolizy w celu wstępnego suszenia
materiału wejściowego lub ogrzewania reaktora do pirolizy. Podsumowując, korzyści z
pirolizy odchodów zwierzęcych należy zestawić z emisjami wynikającymi z pirolizy.
Ze względu na redukcję masy i objętości pierwotnej biomasy transport i przechowywanie
pirolitycznych odchodów stają się bardziej ekonomiczne. Związane z zanieczyszczeniami,
nielotne trwałe zanieczyszczenia, takie jak pierwiastki śladowe, koncentrują się we frakcji
węglowej, podczas gdy patogeny są niszczone. Piroliza o ścisłych profilach czasowotemperaturowych jest ogólnie bardziej skuteczna w przypadku zanieczyszczeń organicznych,
chociaż niektóre z nich bywają bardziej trwałe. Mogą powstawać zanieczyszczenia
organiczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), dioksyny i
furany (PCDD/F) oraz dioksynopodobne polichlorowane bifenyle (dl-PCB), chociaż ich
poziomy mogą być ograniczone podczas procesu pirolizy.
Przykłady
W chwili obecnej branża pirolizy składa się z przedsiębiorstw o stosunkowo niewielkich
wolumenach. Obecne rynki w Europie są stosunkowo małe, a produkcja koncentruje się na
materiałach roślinnych o niskiej zawartości fosforu. Na przykład firmy działające w
Niemczech takie jak Pyreg GmbH, Terra Preta e.K., Carbon Terra SPRL i Swiss Biochar
GmbH.
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4.5.4. Hydrotermalna karbonizacja (HTC)
Cel

Surowce
Produkty wyjściowe

Poziom złożoności
Etap innowacji

Produkcja higienizowanego, wzbogaconego w węgiel
produktu końcowego i zmniejszenie objętości
odchodów zwierzęcych z nawozu płynnego bez
konieczności wstępnego suszenia.
Nawóz płynny, odchody zwierzęce półstałe
Wegiel hydrotermalny i gazy i ciecze pirolityczne. Bez
odwadniania zawartość wilgoci w węglu hydrotermalnym
(10–40%) jest znacznie wyższa niż w węglu z pirolizy (0–
5%).
Od średniego do wysokiego.
Trwające badania dla HTC odchodów zwierzęcych i
nawozu płynnego.

Schemat ogólny

Wkład w recykling składników Poziom lokalny (poziom regionalny w przypadku
odżywczych
dosuszania)
W hydrotermalnej karbonizacji (HTC) przetworzona biomasa może mieć niższą całkowitą zawartość
ciał stałych w porównaniu z pirolizą, ponieważ jako medium reakcyjne stosuje się wodę. W
temperaturach 125–350°C i przy szybkości ogrzewania 5–10 °C/min woda znajduje się w warunkach
podkrytycznych i działa jak łagodny kwas i zasada. W HTC stosuje się ciśnienia od 0,5 do 20 MPa,
aby uniknąć parowania wody. Jako środek utleniający można dodać O 2 lub H2O2. Produktami
końcowymi są frakcja gazowa, ciekła oraz stała zawierająca węgiel (węgiel hydrotermalny), których
charakterystyka i dystrybucja zależą od warunków przetwarzania (temperatury i ciśnienia). Wciąż
bardzo mało jest informacji na temat kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych związanych z HTC
odchodów zwierzęcych, gdyż pierwsze przemysłowe zakłady przeróbcze, przetwarzające odchody
zwierzęce z innymi biomasami, np. osadami ściekowymi dopiero rozpoczęły działalność.
Produkty końcowe jako nawozy
Z pierwotnej masy surowca HTC 5-40% przekształca we frakcję stałą, 20-40% we frakcję ciekłą i 210% we frakcję gazową. Podobnie jak w przypadku pirolizy, warunki procesu, takie jak temperatura,
ciśnienie, czas retencji i stosunek wody do biomasy wpływają na charakterystykę produktów
końcowych. Generalnie węgle hydrotermalne mają niższą zawartość pierwiastka węgla i popiołu oraz
nieco niższe pH w porównaniu z biowęglami. Większość fosforu z odchodów zwierzęcych trafia do
węgla hydrotermalnego w formie wytrąconych soli fosforanowych, podczas gdy azot trafia do roztworu
wodnego. Rozpuszczalność fosforu w węglu hydrotermalnym na bazie odchodów zwierzęcych może
się różnić w zależności od temperatury procesu. Jednakże zauważono zmniejszoną rozpuszczalność
fosforu w odchodach bydlęcych pochodzących z procesu HTC. Wiedza na temat dostępności fosforu
dla roślin w węglach hydrotermalnych na bazie odchodów zwierzęcych jest wciąż ograniczona.
Węgiel hydrotermalny wciąż wymaga obróbki końcowej (np. suszenia termicznego), aby można go
było transportować na większe odległości. Podobnie jak w przypadku odchodów poddanych pirolizie,
należy ocenić najbardziej odpowiednią technologię rozrzucania, a także ewentualne potrzeby obróbki
końcowej. Dostępnych jest bardzo niewiele informacji na temat rolniczego wykorzystania węgla
hydrotermalnego na bazie odchodów zwierzęcych. Obecnie węgle hydrotermalne nie są objęte nowym
rozporządzeniem UE w sprawie produktów nawozowych (UE/2019/1009).
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Skutki dla środowiska
Ogólnie, proces HTC ma potencjał do degradacji zanieczyszczeń organicznych, chociaż
HTC w niskich temperaturach może mieć niższe parametry usuwania zanieczyszczeń niż
piroliza oraz trudniejsze warunki. Chlorowane węglowodory aromatyczne wydają się być
oporne w obróbce HTC. Pierwiastki śladowe mogą gromadzić się w węglu hydrotermalnym.
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4.5.5. Spalanie/spopielanie
Cel
Surowce
Produkty wyjściowe
Skala
Poziom złożoności
Etap innowacji

Produkcja energii. Skuteczna redukcja masy wsadu.
Stałe odchody zwierzęce, frakcje stałe, suszone
odchody zwierzęce
Popiół, ciepło
Pełna (skalowalna)
Złożony
Dojrzała technologia przetwarzania odpadów
komunalnych i osadów ściekowych. Stosowana do
obróbki stałych odchodów zwierzęcych.

Schemat ogólny

Wkład w recykling składników
odżywczych

Na poziomie regionu

Podczas spalania biomasa jest utleniana w obecności tlenu w celu wytworzenia energii i znacznego
zmniejszenia masy przetwarzanej biomasy. Temperatury spalania zwykle przekraczają 900°C.
Wytworzoną energię cieplną można zamienić na energię elektryczną za pomocą generatora pary i
turbiny. Surowce muszą być stosunkowo suche (ciała stałe > 70%), aby osiągnąć wystarczającą
wydajność energetyczną, w związku z tym zwykle wymagana jest obróbka wstępna z suszeniem
termicznym. Dostępnych jest kilka technologii spalania, m.in. złoże grillowe i bęben obrotowy
reaktorów ze złożem fluidalnym. We wszystkich spalarniach musi być zastosowane skuteczne
oczyszczanie spalin. Dostępnych jest kilka technologii odzyskiwania fosforu z popiołu ze spalania.
Technologie te nie są jeszcze stosowane z odchodami zwierzęcymi, ale z popiołami ze spalania
osadów ściekowych.
Technologia ta jest najbardziej odpowiednia do scentralizowanego przetwarzania na dużą skalę.
Zgłoszone koszty wyposażenia elektrowni do spalania odchodów pochodzących od drobiu wyniosły
6,27 mln € dla elektrowni 21,5 MW o wydajności 2 t/h oraz 20,7 mln € dla elektrowni 6 MW o
wydajności 6 t/h.
Produkty końcowe jako nawozy
Podczas spalania osiąga się redukcję masy o ponad 70%, a produkt końcowy ma zawartość ciał
stałych >80%. Podczas procesu azot zostaje całkowicie odparowany, ale fosfor pozostaje w popiele
(50–110 g P/kg). Wyższą efektywność energetyczną osiąga się w przypadku suchych surowców, ale
można również stosować materiały o wyższej zawartości wody. Zmniejsza się rozpuszczalność
fosforu, obniżając tym samym wartość nawozową popiołu, w związku z tym nie jest zalecany jako
startowy nawóz fosforowy. Popiół może być użyty jako taki w nawożeniu lub być przetworzony na
pellet lub granulat. Produkt należy przechowywać w suchych warunkach, aby zapobiec wpływowi
wilgoci na jakość popiołu.
Skutki dla środowiska
Istnieje ryzyko emisji gazów spalinowych. Podczas spalania azot przekształca się głównie w N 2, ale
aby zapewnić jego odzysk, należy zastosować kolejne etapy odzysku azotu.
Spalanie nie zmniejsza stężeń nielotnych pierwiastków śladowych, lecz zwiększa je w stosunku do
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ubytku masy substratu. Pozostały popiół najprawdopodobniej wymaga dalszego przetworzenia.
Eliminowane są antybiotyki i większość innych zanieczyszczeń organicznych. Przyjmuje się, że
obróbka termiczna materiałów organicznych w wysokich temperaturach (850–950 °C) niszczy w
dużym stopniu zanieczyszczenia organiczne. Ze względu na trudne warunki procesu patogeny są
niszczone.
Przykład: Fortum Horse Power, Finlandia
Skandynawska firma energetyczna Fortum opracowała koncepcję wykorzystania i
zagospodarowania odchodów końskich poprzez współspalanie. Fortum oferuje usługi
zarządzania ściółką i odchodami z końskich stajni w Finlandii i Szwecji (w chwili pisania tego
tekstu łącznie 4300 koni w 260 stajniach). Ściółka składa się ze frakcji bocznych z przemysłu
drzewnego, które są dostarczane do stajni. Odchody wraz ze zużytą ściółką transportowane są
ze stajni do elektrociepłowni Fortum w celu produkcji energii elektrycznej i ciepła. Koncepcja
rozpoczęła się jako projekt pilotażowy w Järvenpää w Finlandii, ale od tego czasu
rozprzestrzeniła się na inne zakłady współspalania Fortum w całej Finlandii. Według obliczeń
Fortum, odchody końskie mają wartość energetyczną około 0,6 MWh/m3, a dwa konie produkują
odchody, z których energia wystarcza na ogrzanie jednego domu rodzinnego przez rok w
warunkach nordyckich.
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4.5.6. Gazyfikacja
Cel
Surowce
Produkty wyjściowe
Skala
Poziom złożoności
Etap innowacji

Produkcja gazu syntezowego poprzez częściowe
utlenianie.
Stałe odchody zwierzęce, frakcje stałe, suszone odchody
zwierzęce
Popiół, gaz, ciecz
Pełna (skalowalna)
Złożony
Dojrzała technologia przetwarzania odpadów komunalnych
i osadów ściekowych. Początki z odchodami zwierzęcymi.

Schemat ogólny

Wkład w recykling składników Na poziomie regionu
odżywczych
Gazyfikacja to proces termiczny, który w warunkach niskotlenowych przekształca biomasę w
tlenek węgla, dwutlenek węgla i metan, czyli gaz syntezowy. Temperatura procesu jest
wysoka, >700 °C. Tlen, powietrze lub para są wtryskiwane do komory spalania, aby
umożliwić częściowe utlenianie. Potrzebna jest wysoka zawartość ciał stałych w surowcu
(ciała stałe>70%). Skład surowca wpływa na warunki procesu, dlatego jakość surowca
powinna być stała.
W przypadku przetwarzania odchodów pochodzących od drobiu w zakładzie
przeprowadzającym gazyfikacje o wydajności 100 t/dobę koszt inwestycji wyniósłby 2,7 mln
€, sprzęt kosztowałby 900 000 €, a koszty operacyjne to 1,76 mln €.
Produkty końcowe jako nawozy
Wytwarzany popiół ma bardzo niską masę w porównaniu z pierwotnym wsadem odchodów
zwierzęcych. Fosfor z odchodów jest zatrzymywany w popiele, podczas gdy azot jest
odparowywany, o ile nie jest odzyskiwany w kolejnym etapie suszenia. Popiół jest nawozem
fosforowym, ale gazyfikacja zmniejsza rozpuszczalność fosforu, a tym samym zmniejsza
jego wartość jako nawozu. Popiół może być użyty jako taki w nawożeniu lub być
przetworzony na pellet lub granulki. Produkt należy przechowywać w suchych warunkach,
aby wilgoć nie miała wpływu na jakość popiołu.
Skutki dla środowiska
Ryzyko emisji z gazyfikacji jest mniejsze w porównaniu z tradycyjnym spalaniem. Podczas
gazyfikacji istnieje ryzyko powstania związków WWA.
Należy wziąć pod uwagę zarządzanie i odzyskiwanie azotu w łańcuchu przetwarzania.
Proces wydajnie dezynfekuje odchody zwierzęce i usuwa szkodliwe związki organiczne, ale
może koncentrować pierwiastki śladowe w popiele.
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Przykład: Agro America, Holandia
Agro America w Holandii opracowało przetwarzanie odchodów pochodzących z trzody chlewnej
w celu zmniejszenia ich regionalnych nadwyżek. Pierwszym krokiem w łańcuchu procesowym
jest rozdzielenie odchodów na frakcję stałą i ciekłą. Fosfor jest odzyskiwany z frakcji stałej
poprzez gazyfikacje. Bogaty w fosforan, stały, zwęglony materiał może być stosowany jako
dodatek do gleby w obszarach, gdzie fosforany są naprawdę potrzebne. Ponadto proces
obejmuje również oczyszczanie frakcji ciekłej za pomocą membran oraz odparowanie w celu
oczyszczenia wody i odzyskania azotu i potasu.
Zdjęcie: www.rvomagazines.nl/miavamil/2017/01/taj-willems-agro-america-bv
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4.6. Technologie odzyskiwania składników odżywczych dla frakcji

płynnych
4.6.1. Odpędzanie amoniaku
Cel

Odzysk azotu amonowego w postaci amoniaku z
frakcji ciekłych i produkcja nawozu
nieorganicznego

Surowce
Produkty wyjściowe
Skala
Poziom złożoności
Etap innowacji

Frakcja ciekła (poferment, powietrze)
N.p. siarczan amonu, uzdatniona ciecz/odciek
Pełna
Złożony
Dojrzała technologia oczyszczania ścieków, niektóre
procesy w pełnej skali związane z przetwarzaniem
odchodów zwierzęcych

Schemat ogólny

Wkład w recykling składników
odżywczych

Na poziomie gospodarstwa i regionu

Podczas odpędzania amoniaku azot amonowy jest odpędzany do gazowego amoniaku przez
przedmuchiwanie powietrza przez przepływ cieczy w kolumnie odpędowej. Lotność
amoniaku zwiększa się poprzez podwyższenie temperatury (do 80°C) i pH (do 10). Gazowy
amoniak jest następnie absorbowany w roztworze kwasowym w płuczce, aby wytworzyć
produkt końcowy bogaty w amon. Zwykle stosowanymi odczynnikami kwasowymi są kwas
siarkowy tworzący siarczan amonu, ale również kwas azotowy może być stosowany do
produkcji azotanu amonu. Inną metodą odpędzania amoniaku jest zastosowanie wyższych
temperatur do wytworzenia pary. W tym procesie amoniak jest bezpośrednio kondensowany
razem z parą wodną, w celu wytworzenia wody amoniakalnej i nie jest potrzebna kolumna
płuczki. Odpędzanie amoniaku może być również stosowane do obniżenia stężenia
amoniaku w pofermecie z biogazowni i wychwytywania amoniaku z pomieszczeń
gospodarczych.
Ciepło potrzebne do procesu odpędzania może być potencjalnie pobierane z nadmiaru ciepła
w biogazowni, a spadek pH można osiągnąć również za pomocą odpędzania CO2 przed
procesem, aby obniżyć potrzebną pojemność buforową. Kolumny odpędowe są zwykle
wypełnione materiałem wypełniającym, aby zapewnić wystarczający transfer masy między
gazem a cieczą.
Aby zapewnić działanie kolumny odpędowej, przetwarzana frakcja ciekła powinna być wolna
od materiałów stałych, aby zapobiec zatykaniu kolumny z wypełnieniem. Czyszczenie
kolumny wymaga środków chemicznych i siły roboczej.
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Tabela 10. Technologie odpędzania amoniaku we frakcjach ciekłych na bazie odchodów zwierzęcych
Odpędzanie powietrzem

Odpędzanie parą/oparami

Opis

Użycie powietrza do odpędzenia
amoniaku z cieczy w temperaturze
40–80°C. Zastosowanie płuczki do
odzyskiwania amoniaku, np. jako
siarczan amonu.

Użycie pary powietrza (>100 °C) do
odpędzenia amoniaku z cieczy.
Amoniak
jest
odzyskiwany
z
kondensatem
pary jako
woda
amoniakalna.

Efektywność
konwersji

70–99 % NH4-N w produkcie

Zużycie energii

Niższe zużycie energii w porównaniu Większe zapotrzebowanie na ciepło
do odpędzania parą/oparami.
dzięki wyższej temperaturze procesu
w porównaniu do odpędzania
powietrzem
Moc: 2–10 kWh/m3 wkładu
Ciepło: 45–100 kWh/m3 wkładu

Odczynniki

Stosowanie
odczynników
do Odczynnik do obniżania pH. Nie
obniżania pH i płukania amoniakiem. używa się odczynników do płukania.
Zwiększona potrzeba obniżenia pH
w porównaniu do odpędzania parą/
oparami.
95-97% kwas siarkowy 7-10 kg/m3 i NaOH 6-6,5 kg/m3 (dla frakcji ciekłej
pofermentu).

Czas trwania procesu Partiami/Ciągły

Partiami/Ciągły

Kontrola procesu

Obie technologie wymagają aktywnej kontroli i konserwacji.

Koszty inwestycyjne

750 000 € za system obsługujący
100 m3/d pofermentu.
5,44–8 €/m3

Całkowity koszt
Siła robocza

Teren

-

Konieczność regularnej konserwacji i czyszczenia. Kolumny odpędowe są
podatne na zanieczyszczenie z powodu cząstek w strumieniu odpędzonej
cieczy.
Możliwa kolumna odpędowa CO2 + Niższe zapotrzebowanie na miejsce,
ponieważ nie jest wymagana kolumna
kolumna odpędowa amoniaku +
płuczki.
płuczka amoniaku.

Koszty oszacowane na podstawie Bolzonella i in. 2012 oraz Vaneeckhaute i in. 2017.

Produkty końcowe jako nawozy
Produkty końcowe z odpędzania amoniaku zależą od użytego roztworu płuczącego. Jeśli
używana jest woda, powstaje łagodny roztwór amonu. Kwas siarkowy tworzy płynny nawóz
na bazie siarczanu amonu o zawartości około 2–11% azotu. W przypadku płukania kwasem
azotowym powstaje roztwór azotanu amonu zawierający 13–20% azotu. Ze względu na
zagrożenie bezpieczeństwa związane z obsługą azotanu amonu kwas azotowy nie jest
powszechnie stosowany jako odczynnik do płukania.
Zarówno siarczan amonu jak i saletra amonowa mogą być stosowane w nawożeniu jako
nawozy mineralne. Cały zawarty w nich azot ma postać zmineralizowaną a fosfor i potas nie
są obecne. Zastosowanie kwasu azotowego zwiększa zawartość azotu w produkcie
końcowym, natomiast kwas siarkowy dodaje siarkę, która może również służyć jako
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mikroelement. Niskie pH siarczanu amonu może powodować korozję sprzętu do rozlewania,
a także ma negatywny wpływ na uprawy, jednak zmniejsza ulatnianie się amoniaku podczas
przechowywania i rozprowadzania. Przechowywanie i rozprowadzanie roztworu amoniakowodnego wymaga działań w celu zapobiegania ulatnianiu się amoniaku. Przechowywanie
tych nawozów wymaga bezpiecznego radzenia sobie z nimi.
Produktem wtórnym z odpędzania amoniaku jest rozcieńczony odciek bez organicznego
azotu, fosforu i potasu Ciecz ta może być stosowana lokalnie do nawożenia lub może być
dalej przetwarzana.
Skutki dla środowiska
Odpędzanie amoniaku stwarza ryzyko ulatniania się i uwalniania amoniaku podczas
przetwarzania i konserwacji systemu. W zależności od produktów końcowych istnieje
również ryzyko emisji amoniaku podczas przechowywania i rozprowadzania (głównie woda
amoniakalna).
Bibliografia
Bolzonella, D., Fatone, F., Gottardo, M. & Frison, N. 2018. Nutrients recovery from
anaerobic digestate of agro-waste: Techno-economic assessment of full scale
applications. Journal of Environmental Management 216: 111–119.
Drosg, B., Fuchs, W., Al Seadi, T., Madsen, M. & Linke, B. 2015. Nutrient recovery by
biogas digestate processing. IEA Bioenergy.
http://www.iea-biogas.net/files/datenredaktion/download/Technical%20Brochures/NUTRIENT_RECOVERY_RZ_
web1.pdf
Sigurnjak, I., Brienza, C., Snauwaert, E., De Dobbelaere, A., De Mey, J., Vaneechaute, C.,
Michels, E., Schoumans, O., Adani, F. & Meers, E. 2019. Production and performance
of bio-based mineral fertilizers from agricultural waste using ammonia (stripping)scrubbing technology. Waste Management 89: 265–274.
GIZ 2019. Digestate as fertilizer. Application, upgrading and marketing. Neutche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
https://www.digestate-as-fertilizer.com/Download/Digestate_as_Fertilizer.pdf
Vaneeckhaute, C., Lebuf, V., Michels, E., Belia, E., Vanrolleghem, P.A., Tack, F.M.G. & Meers,
E. 2017.
Nutrient recovery from digestate: systematic technology review and product
classification. Waste Biomass Valorization 8: 21–40.
Zarebska, A., Nieto, D.R., Christensen, K.V., Søtoft, L.F. & Norddahl, B., 2015.
Ammonium fertilizers production from manure: A critical review. Critical Reviews in
Environmental Science and Technology 45: 1469–1521.
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4.6.2. Rozdzielanie membranowe
Cel
Surowce
Produkty wyjściowe
Skala
Poziom złożoności
Etap innowacji

Usunięcie wody i skoncentrowanie składników
odżywczych.
Frakcje ciekłe
Koncentrat, filtrat
Skalowalna
Umiarkowany
Stosowane w oczyszczaniu ścieków, tylko kilka rozwiązań
na pełną skalę w przetwarzaniu odchodów zwierzęcych.

Schemat ogólny

Wkład w recykling składników Na poziomie regionu
odżywczych
W rozdzielaniu membranowym sterowanym ciśnieniem ciecz jest przepuszczana przez membranę,
gdzie rozdzielanie jest oparte na wielkości porów i zastosowanym ciśnieniu lub elastyczności
membrany i prędkości dyfuzji. Cząstki zatrzymane przez membranę tworzą koncentrat, podczas gdy
woda i jony przechodzące przez membranę tworzą filtrat. Membrany są albo polimerowe albo
ceramiczne, z czego wiadomo, że membrany ceramiczne wytrzymują również agresywne czyszczenie
chemiczne. Membrany mogą być wykonane z modułów zespołów kapilarnych, płytowych, rurowych i
spiralnych.
Technologie membranowe dzielą się na cztery kategorie w zależności od wielkości porów. Zwłaszcza
mikrofiltrację (MF), ale także ultrafiltrację (UF) stosuje się głównie jako wstępną obróbkę w celu
usunięcia ciał stałych ze strumienia cieczy. Wydajne odzyskiwanie składników odżywczych jest
możliwe dzięki nanofiltracji (NF) i odwróconej osmozie (RO). RO jest w stanie odzyskiwać azot
amonowy, a odzyskiwanie można wspomóc poprzez obniżenie pH. Przy filtracji membranowej wzrost
ciśnienia zwiększa wydajność rozdzielania. Wraz ze wzrostem temperatury zwiększa się strumień
uzdatnianej wody, co prowadzi do zmniejszenia wielkości zakładu przetwórczego. Jednak wzrost
temperatury może również prowadzić do utraty amoniaku.
Membrany są zwykle nakładane warstwowo, m.in. NF + RO, gdzie RO może mieć kilka warstw.
Konieczna jest wstępna obróbka wejściowej frakcji płynnej, ponieważ UF, NF i RO są bardzo wrażliwe
na ciała stałe. Cząstki stałe powodują zatykanie i zanieczyszczenie membran oraz zwiększają zużycie
wody, energii i chemikaliów.
Produkty końcowe jako nawozy
Produkowane koncentraty są płynne i mają zawartość ciał stałych do poziomu 15%. Stężenia azotu
mogą w nich być stosunkowo wysokie (2–20 g N/kg), w zależności od charakterystyki ciekłego
surowca i etapów poprzedzających proces, jednak zawartość fosforu jest zwykle niższa (do 1 g P/kg) z
powodu pozbycia się fosforu podczas poprzedzającego proces rozkładu na ciała stałe i ciecz.
Przechowywanie tych materiałów powinno odbywać się w hermetycznych pojemnikach, aby zapobiec
emisji amoniaku. Membrany są nawet w stanie usunąć wirusy ze strumienia wody, ale zwykle mają na
celu odzyskanie składników odżywczych. W produkcie mogą gromadzić się inne szkodliwe związki i
sole.
Produkt wtórny, filtrat, ma bardzo niskie stężenia składników odżywczych i zwykle nie ma żadnej
wartości jako nawóz. Filtrat jest zwykle używany jako woda procesowa wymagana w zakładzie
przetwórczym lub oczyszczany m.in. w odwróconej osmozie do produkcji czystej wody odprowadzanej
do środowiska.
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Tabela 11. Technologie membranowego rozdzielania odchodów zwierzęcych.

Opis

Efektywność
konwersji

Mikrofiltracja

Ultrafiltracja

Wielkość porów
0,05–10 µm do
zatrzymywania
cząstek,
zawieszonych ciał
stałych i bakterii.
Ciśnienie
0,1–2
bar.
Stosowana
do
obróbki
wstępnej w celu
usunięcia
ciał
stałych i materii
organicznej.
Wydajne
oddzielanie ciał
stałych.

Wielkość porów
0,01–0,05 µm do
zatrzymywania
zawiesin
ciał
stałych, koloidów,
emulsji olejowych,
enzymów
i
wirusów.
Ciśnienie 1–5 bar.

Odwrócona
osmoza
Wielkość porów Wielkość porów
0,001–0,01 µm
0,0005–0,005 µm
do
w
celu
zatrzymywania
zatrzymania
koloidów,
jonów metali i
enzymów,
rozpuszczonych
tensydów, jonów soli (np. NH4).
metali i
Ciśnienie 10–100
rozpuszczonych bar.
soli. Ciśnienie
5–20 barów.

-

-

Od 0,2–1 do 8,8
kWh/m3

0.7–2 kWh/m3

Zużycie energii

Nanofiltracja

90–100% ciał
stałych, 96–
100% N, 70–95%
P
1.5–10 kWh/m3

Tak, do czyszczenia (kwasy, zasady) i
kontroli pH. Odzysk amoniaku jest
wzmocniony przez obniżenie pH.

Odczynniki

Tak, do czyszczenia (kwasy, zasady)

Czas trwania
procesu

Ciągły, można zastosować kilka etapów.

Kontrola
procesu
Koszty
inwestycyjne

Potrzebuje mniej czyszczenia niż NF i
Potrzebuje konserwacji i czyszczenia.
RO.
Ponad 1 mln € za system UF + RO o wydajności m 3/dobę.

Koszty
1–13 €/m3
operacyjne
Koszty oszacowane na podstawie Bolzonella i in. 2012, Vaneeckhaute i in. 2017 oraz http://agrotechnology-atlas.eu/

Skutki dla środowiska
Brak emisji z procesu. Należy dostrzec przetwarzanie i zarządzanie filtratem.
Bibliografia
Bolzonella, D., Fatone, F., Gottardo, M. & Frison, N. 2018. Nutrients recovery from anaerobic
digestate of agro-waste: Techno-economic assessment of full scale applications. Journal of
Environmental Management 216: 111–119.
Drosg, B., Fuchs, W., Al Seadi, T., Madsen, M. & Linke, B. 2015. Nutrient recovery by biogas
digestate processing. IEA Bioenergy.
http://www.iea-biogas.net/files/datenredaktion/download/Technical%20Brochures/NUTRIENT_RECOVERY_RZ_web1.pdf
Vaneeckhaute, C., Lebuf, V., Michels, E., Belia, E., Vanrolleghem, P.A., Tack, F.M.G. & Meers, E.
2017. Nutrient recovery from digestate: systematic technology review and product classification
Waste Biomass Valorization 8: 21–40.
Zarebska, A., Nieto, D.R., Christensen, K.V., Søtoft, L.F. & Norddahl, B., 2015. Ammonium
fertilizers production from manure: A critical review. Critical Reviews in Environmental Science
& Technology 45: 1469–1521. Mehta, C.M., Khunjar, W.O., Nguyen, V., Tait, S. & Batstone,
D.J., 2015. Technologies to recover nutrients from waste streams: A critical review. Critical
Reviews in Environmental Science & Technology 45: 385–427.
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4.6.3. Wytrącanie struwitu
Cel
Surowce
Produkty wyjściowe
Skala
Poziom złożoności
Etap innowacji

Odzysk fosforu i azotu amonowego w formie
stałego nawozu (fosforan magnezowo-amonowy)
Nawóz płynny, poferment, frakcja ciekła
Struwit, odciek
Pełna (zwykle tylko w skali przemysłowej)
Umiarkowany
Dojrzała technologia oczyszczania ścieków, kilka
procesów w pełnym wymiarze w przetwarzaniu
odchodów zwierzęcych.

Schemat ogólny

Wkład w recykling składników
odżywczych

Na poziomie regionu

Wytrącanie i krystalizacja struwitu (fosforanu magnezowo-amonowego) z ciekłej frakcji lub nawozu
płynnego na bazie odchodów zwierzęcych może odbywać się w zbiornikach z mieszadłem lub
reaktorach ze złożem fluidalnym. PH podczas procesu utrzymywane jest w zakresie 8,3–10 przy
użyciu NaOH. W niektórych przypadkach dodaje się magnez a nawet fosfor, w celu utrzymania
stosunku składników odżywczych w proporcji 1,3:1:0,9 dla Mg:N:P, w sytuacji gdy występuje nadmiar
amoniaku. Osadzanie kryształów struwitu może być ciągłe na dnie reaktora lub może on być
wytrącany za pomocą wirówki w reaktorze. Osad struwitowy może usunąć 80–90% rozpuszczalnego
fosforu z przetworzonej frakcji ciekłej i 10–40% NH4-N. Przy osadzaniu struwitu z odchodów
zwierzęcych uzyskanie odpowiedniej wielkości kryształów do oddzielenia może być trudne. Zużycie
energii elektrycznej z osadu struwitowego oszacowano na poziomie 0,8 kWh/m3 wsadu.
Inną opcją jest wytrącanie fosforu w formie innych kryształów, takich jak struwit potasowy lub fosforany
wapnia: hydroksyapatyt lub bruszyt. Istnieje potrzeba odpędzania CO2 w celu uniknięcia tworzenia i
osadzania węglanu wapnia. Skuteczność usuwania fosforu przy produkcji fosforanu wapnia może
sięgać nawet 100%, ale częściej występuje na poziomie 50–60%. Wytrącanie wapnia lub innych
fosforanów może być również niepożądanym zjawiskiem podczas osadzania struwitu.
Przy wytrącaniu składników odżywczych odnotowano wyzwania związane ze stosowaniem substancji
chemicznych i utrzymaniem stabilnego procesu oraz stabilnej jakości produktu. Proces jest bardzo
specyficzny dla danego terenu ze względu na różne właściwości cieczy wejściowych. Nieodpowiednie
dawki składników odżywczych mogą wpływać na wytrącanie struwitu i zmniejszać wydajność procesu.
Wysokie koszty związane są ze zużyciem substancji chemicznych (Mg, NaOH) oraz inwestycją
początkową. Instalacja do produkcji struwitu w oczyszczalni ścieków może kosztować 1,4 mln €, a
koszty operacyjne to 0,2–0,3 €/m3 pofermentu. W przypadku instalacji pilotażowej do przetwarzania
odchodów zwierzęcych szacunkowy koszt reaktora do krystalizacji został określony na poziomie 4,85–
7,25 €/m3 (uproszczony reaktor 2,41–3,62 €/m3).
Produkty końcowe jako nawozy
Struwit jest dobrym nawozem o wyższej zawartości NH4-N i P niż odchody zwierzęce i płynny nawóz
(ciała stałe 60–100%, P 60–130 g/kg, N 30–60 g/kg) który również dostarcza mikroskładnika Mg. Jego
zwarta, krystaliczna forma umożliwia przechowywanie i rozprowadzanie podobne do nawozów
mineralnych. Wielkość cząstek produktu końcowego może wynosić 0,5–5 mm w zależności od
projektu procesu i pożądanego zastosowania końcowego.
Struwit powoli uwalnia zarówno azot, jak i fosfor. Szacuje się, że dostępność fosforu dla upraw jest
porównywalna do dostępności z superfosfatu.
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Pozostała ciecz jest rozcieńczona i może zawierać organiczny i rozpuszczalny azot, fosfor i potas, a
jej zarządzanie i przetwarzanie musi być brane pod uwagę przy planowaniu osadzania struwitu z
frakcji ciekłych na bazie odchodów zwierzęcych.
Skutki dla środowiska
Nie ma emisji z reaktorów, ale istnieje ryzyko ulatniania się amoniaku przy podwyższonym pH.
Struwit wytrącony po odwodnieniu ma niskie stężenie pierwiastków śladowych. Odnotowano również
niskie stężenia antybiotyków. Generalnie zanieczyszczenie struwitu zanieczyszczeniami organicznymi
jest niskie, ponieważ ponad 98% z nich pozostaje w roztworze, podczas optymalizacji procesu.
Podobnie jak w przypadku odpędzania, zanieczyszczenia organiczne i inne szkodliwe związki nie są
chemicznie związane z głównym produktem odżywczym (struwitem), ale pozostają w strumieniu
odrzutów. W zależności od poprzednich etapów przetwarzania, wytworzone kryształy struwitu mogą
również wymagać higienizacji.
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https://www.digestate-as-fertilizer.com/Download/Digestate_as_Fertilizer.pdf
Drosg, B., Fuchs, W., Al Seadi, T., Madsen, M. & Linke, B. 2015. Nutrient recovery by
biogas digestate processing. IEA Bioenergy.
http://www.iea-biogas.net/files/datenredaktion/download/Technical%20Brochures/NUTRIENT_RECOVERY_RZ_
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4.6.4. Odparowywanie próżniowe
Cel
Surowce
Produkty wyjściowe
Skala
Poziom złożoności
Etap innowacji

Wkład w recykling składników
odżywczych

Usunięcie wody i stężenie składników
odżywczych w koncentracie.
Frakcja ciekła
Koncentrat, (kondensat/odciek)
Przemysłowa (skalowalna)
Złożony
Dojrzały

Na poziomie regionu

W odparowywaniu próżniowym frakcja ciekła jest zagęszczana pod ujemnym ciśnieniem w
zamkniętym naczyniu do postaci koncentratu bogatego w składniki odżywcze, który zawiera również
wszystkie pozostałości substancji stałych z cieczy. Przetworzona ciecz rozpraszana jest na
wewnętrznej powierzchni parownika, która jest podgrzewana. Warunki próżniowe obniżają
temperaturę wrzenia wody do 40–75 °C.
Zawartość stał ciałych w koncentracie wynosi około 15%. Kondensat jest otrzymywany po kondensacji
odparowanej pary wodnej. Jeżeli pH frakcji ciekłej nie zostanie obniżone przed odparowywaniem
próżniowym, amoniak ulatnia się i jest odzyskiwany w kondensacie. Odparowywanie próżniowe jest
zwykle połączone z płuczką amoniaku w celu odzyskania amoniaku za pomocą kwasu siarkowego. W
przypadku obniżenia pH (zazwyczaj do poziomu 4,5 kwasem siarkowym) w koncentracie odzyskuje
się również amoniak wraz z fosforem i potasem.
Zapotrzebowanie energetyczne jednoetapowego procesu próżniowego wynosi 10–13 kWh/m3 mocy
dla materiału przetwarzanego oraz 600–1000 kWh/m3 dla odparowania H2O. Jednak w celu recyklingu
ciepła i zmniejszenia nakładów energii, parowanie jest zwykle przeprowadzane szeregowo w kilku
jednostkach, np. w procesie 4-etapowym zapotrzebowanie na moc wynosi 5 kWh/m3, a
zapotrzebowanie na ciepło tylko 250–350 kWh/m3 dla odparowania H2O. Ze względu na stosunkowo
wysokie zapotrzebowanie na energię, a zwłaszcza wysokie zużycie ciepła, po fermentacji beztlenowej
i uszlachetnianiu biogazu w elektrociepłowni, w której dostępna jest nadwyżka energii cieplnej,
konwencjonalnie stosuje się odparowywanie, zwłaszcza cieplne.
Produkty końcowe jako nawozy
Odparowywanie może odzyskać 80–99% azotu i 85–100% fosforu z poddanej obróbce frakcji ciekłej.
Koncentraty mają wyższą zawartość składników odżywczych w porównaniu z odchodami zwierzęcymi
i nawozem płynnym ze względu na oddzielenie nadmiaru wody podczas tej obróbki (2–7 g P/kg, 5–40
g N/kg). Ponadto zmniejszona objętość wymaga mniejszej przestrzeni do przechowywania.
Koncentrat może być stosowany jako płynny nawóz azotowo fosforowo potasowy, o stosunkowo
wysokich stężeniach składników odżywczych w porównaniu do płynnych odchodów zwierzęcych.
Produkt wtórny, kondensat, może być używany jako woda procesowa lub być przetworzony w trakcie
odwróconej osmozy w celu wytworzenia czystej wody.
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Skutki dla środowiska
Brak emisji z procesu, ale istnieje ryzyko koncentracji soli i szkodliwych związków w
koncentracie składników odżywczych.
Podczas odparowywania wysokie temperatury mogą dodatkowo higienizować uzdatnione
ciecze, ale w tym samym czasie mogą na przykład zwiększać stężenie metali i soli w
produktach. Również lotne związki organiczne mogą zostać przeniesione do kondensatu.
Przykład: Gasum, Vehmaa, Finlandia
Gasum Vehmaa to biogazownia, uruchomiona pierwotnie w 2005 roku przez Biovakka Finland
Ltd. Zakład przetwarza około 90 000 t/rok odpadów enzymatycznych i spożywczych oraz nawozu
płynnego z trzody chlewnej (łączna wydajność 120 000 t/rok, 32 GWh/rok). Zakład wytwarza
energię elektryczną, która jest częściowo wykorzystywana na miejscu, a częściowo dostarczana
do sieci (~6700 MWh/rok). Wytworzone ciepło wykorzystywane jest zarówno na miejscu, jak i w
pobliskiej szklarni. Poferment jest oddzielany od ciała stałego/cieczy za pomocą wirówek. Frakcja
stała wykorzystywana jest głównie lokalnie jako nawóz, natomiast frakcja ciekła jest zagęszczana
w wyparce próżniowej. Bogaty w składniki odżywcze koncentrat jest nie tylko używany jako
nawóz, ale także sprzedawany przemysłowi papierniczemu, który potrzebuje szczególnie azotu w
swoich oczyszczalniach ścieków. Kondensat z wyparki, który zawiera śladowe składniki
odżywcze, ale prawie w ogóle węgla i ciał stałych, jest oczyszczany przez odwróconą osmozę
przed odprowadzeniem.

Zdjęcie: Gasum Ltd
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4.7. Łańcuchy technologiczne przetwarzania odchodów zwierzęcych
Jeden pojedyńczy proces zwykle nie wystarcza, aby przetworzyć odchody zwierzęce w produkty
nawozowe, które można by transportować na większe odległości do obszarów, gdzie m.in. fosfor jest
potrzebny i byłyby naprawdę pożądanymi nawozem wśród rolników. Aby to osiągnąć, można po kolei
wdrożyć kilka technologii przetwarzania. Jednak najbardziej odpowiednie technologie przetwarzania
odchodów zwierzęcych i łańcuchy technologiczne są zawsze specyficzne dla danego terenu i zależą
od ekonomii całego łańcucha przetwarzania.
Tutaj przedstawiamy dwa łańcuchy przetwarzania odchodów zwierzęcych, które można zastosować
do nawozów płynnych pochodzących od bydła lub trzody chlewnej. W pierwszym przykładzie (rys. 10)
nawóz płynny oddziela się za pomocą prasy śrubowej. Frakcja ciekła zostaje poddana wytrącaniu
struwitu w celu wychwycenia fosforu, a odcieki poddaje się dalszej obróbce poprzez odpędzanie
amoniaku w celu odzyskania pozostałego amoniaku. Pozostająca więc ciekła woda nadal zawiera
m.in. potas. Frakcja stała z prasy śrubowej jest suszona termicznie. W tym pierwszym łańcuchu
technologicznym 77% fosforu z oryginalnej zawiesiny można odzyskać w struwicie, a 78% azotu
amonowego w postaci siarczanu amonu. Masa tych produktów nawozowych jest zmniejszona i
odpowiada kolejno 1% i 9% pierwotnej masy nawozu płynnego, co podkreśla efekt redukcji masy
podczas obróbki odchodów zwierzęcych.
W drugim łańcuchu (rys. 11) nawóz płynny z trzody chlewnej jest najpierw fermentowany beztlenowo,
a poferment jest następnie rozdzielany za pomocą wirówki na frakcję stałą i ciekłą. Azot amonowy z
frakcji ciekłej jest odzyskiwany przez odpędzanie amoniaku, a strumień pozostałych składników
odżywczych jest zagęszczany za pomocą membran, podczas gdy frakcja stała jest termicznie suszona
i poddawana pirolizie. Główną zaletą wprowadzenia fermentacji beztlenowej do łańcucha
technologicznego jest produkcja energii, którą można wykorzystać w kolejnych etapach przetwarzania.
Jeżeli biogaz jest uszlachetniany do paliwa zużywanego przez pojazdy, dochód z produkcji paliwa
może być wykorzystany do zrównoważenia ekonomii łańcucha przetwarzania. Fermentacja
beztlenowa umożliwia również współfermentację nawozu płynnego z innymi organicznymi surowcami,
jednocześnie wytwarzając zarówno energię, jak i produkty nawozowe. W drugim łańcuchu
przetwarzania 68% fosforu z nawozu płynnego pochodzącego z trzody chlewnej jest odzyskiwane jako
węgiel z procesu pirolizy, a 97% azotu amonowego w postaci siarczanu amonu z odpędzania. Frakcje
azotu organicznego są odzyskiwane w procesie membranowym.

Rysunek 10. Łańcuch technologiczny obróbki nawozu płynnego pochodzącego od trzody chlewnej,
obejmujący technologię prasy śrubowej, osadu struwitowego, odpędzania amoniaku i suszenia
termicznego. Wszystkie liczby reprezentują procent masy/P/N/NH4-N z oryginalnego nawozu
płynnego od trzody chlewnej.
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Rysunek 11. Łańcuch technologiczny obróbki nawozu płynnego pochodzącego od trzody chlewnej,
obejmujący fermentację beztlenową, wirówkę, odpędzanie amoniaku, rozdzielanie membranowe,
suszenie termiczne i pirolizę. Wszystkie liczby reprezentują procent masy/P/N/NH4-N z oryginalnego
nawozu płynnego od trzody chlewnej.

65

Badania nad zasobami naturalnymi i biogospodarką 62/2020

4.8. Podsumowanie technologii przetwarzania odchodów zwierzęcych i
ich produktów końcowych
Produkty końcowe przetwarzania odchodów zwierzęcych, przeznaczone do stosowania w formie
nawozu, mają różną zawartość składników odżywczych, która zależy od pierwotnej jakości odchodów i
wybranej technologii przetwarzania. Poniższa tabela (Tabela 12) podsumowuje technologie
przetwarzania odchodów i przedstawia zakres cech charakterystycznych dla każdego otrzymanego
produktu końcowego, jak opisano w literaturze. Należy zauważyć, że szeroki zakres m.in. stężenie ciał
stałych w każdej technologii wynika z różnorodności stosowanych materiałów wejściowych oraz
wybranych parametrów procesu. Szacunki dostępności fosforu są oparte na Ylivainio i in. (2008, 2018)
oraz Ylivainio i in. (2017).
Tabela 12. Podsumowanie technologii przetwarzania odchodów zwierzęcych i zawartości składników
odżywczych w wytwarzanych produktach końcowych na ich bazie.
Dostępn
ość
fosforu
(%)

Całkow
ite ciała
stałe
(%)

Fosfor Azot
(g/kg) (g/kg)

Rozpusz
czalny
azot
(g/kg)

Oddzielanie ciał Frakcja ciekła
stałych od
cieczy

100

1–10

0.05–1

1–4

0.5–3

Oddzielanie ciał Frakcja stała
stałych od
cieczy

100

20–35

0.5–7

0,5–12

0.01–5

Fermentacja
beztlenowa

100

2–25

0.5–6

3–10

0.5–5

Kompostowanie Kompost

100

20–60

0.2–6

0,2–6

0–0.5

Suszenie

Suszone
odchody

100

60–96

4–35

2–36

0.5–4

Piroliza

Biowęgiel

20–90

>95

10–100

4–50

~0

15–18

Spalanie

Popiół

40–80

>80

50–110

0

0

1, 19–20

Odpędzanie
NH4-N

Siarczan amonu -

10–30

0

20–110

20–110

Proces

Produkt

Poferment

Ref.

1–6

1–6

4, 7–9

7, 10–13
1, 7, 14

14, 21–22

Odparowywanie Koncentrat

100

10–30

2–7

5–40

0.1–20

23–24

Membrany

100

2–15

0.01–1

2–20

2–20

1, 6, 9,
14,

Osad
struwitowy

Koncentrat
Struwit

100

60–100

60–130

30–60

30–60

25
14, 26–29

Lebuf i in. 2013, 2Gilkinson & Frost 2007, 3Paavola i in. 2016, 4Virkajärvi i in. 2016,5Hjorth i in. 2010, 6Velthof 2015, 7Evira 2017,
Luostarinen i in. 2013, 9Shi i in. 2018, 10Keskinen i in. 2017, 11Karjalainen i in. 2014, 12Michel i in. 2004, 13Rizzo i in. 2015,
14
Systemic-project 2018, 15Professional estimation, 16Subedi i in. 2016, 17Al-Wabel i in. 2017, 18Qambrani i in. 2017, 19Masiá i in.
2007, 20Bloem i in. 2017, 21Ervasti i in. 2018, 22Laureni i in. 2013, 23Bonmatí & Flotats 2003, 24Chiumenti i in. 2013,
25
Vaneechaute i in. 2012, 26Ackerman i in. 2015, 27Katanda ym. 2016, 28Vaneechaute i in. 2015, 29Schoumans i in. 2017
1
8

Wpływ przetwarzania odchodów zwierzęcych na zawartość składników odżywczych w produktach
końcowych zależy przede wszystkim od skuteczności oddzielania wody. Im mniejsza ilość pierwotnej
masy odchodów, tym zwykle wyższe stężenie składników odżywczych możliwe do uzyskania. Niektóre
technologie są bardzo wydajne w zwiększaniu stężenia fosforu, podczas gdy inne koncentrują się
bardziej na stężeniu azotu. Na rysunku 12 przedstawiono skuteczność oddzielania masy na fosfor i
azot przy użyciu różnych technologii przetwarzania odchodów. Każdy rysunek przedstawia średni
zakres masy, wydajność oddzielenia fosforu i azotu w oparciu o wcześniejsze badania nad odchodami
użytymi jako substrat. Najbardziej wydajne procesy w aspekcie masy to te po prawej stronie, gdzie
usuwana jest większość ciekłej frakcji nawozu płynnego lub wody. Dzięki oddzielaniu fosforu od azotu
bardziej efektywne stężenie składników odżywczych jest osiągane dzięki technologiom po prawej
stronie.
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Prasa śrubowa (frakcja stała)
Wirówka (frakcja stała)
Fermentacja beztlenowa (poferment)
Kompostowanie (kompost)
Suszenie (suszone odchody)
Piroliza (biowęgiel)
Spalanie (popiół)
Odpędzanie NH4-N (siarczan amonu)
Odparorywanie (koncentrat)
Membrany (koncentrat)
Osad (struwit)
0

25
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75
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0
% fosoforu z odchodów w produktach nawozowych

Screw press (solid fraction)
Centrifuge (solid fraction)
Anaerobic digestion (digestate)
Composting (compost)
Drying (dried manure)
Pyrolysis (biochar)
Combustion (ash)
NH4-N stripping (e.g. ammonium sulphate)
Evaporation (concentrate)
Membranes (concentrate
Precipitation (struvite)
0
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100
% azotu z odchodów w produktach nawozowych

Rysunek 12. Efektywność oddzielania masy, zawartość fosforu i azotu w przetworzonych
produktach nawozowych w porównaniu do zawartości w pierwotnych odchodach zwierzęcych
przy różnych technologiach przetwarzania.
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Innym ważnym aspektem produktów nawozowych na bazie odchodów zwierzęcych jest dostępność
zawartych w nich składników odżywczych i materii organicznej. Tradycyjne produkty nawozowe na
rynkach są nieorganiczne, co oznacza, że nie zawierają materii organicznej, podczas gdy produkty
nawozowe z recyklingu są często określane jako nawozy organiczne. Większość produktów
nawozowych pochodzących z recyklingu na rynku to w rzeczywistości nawozy organiczne, które z
definicji oprócz składników odżywczych zawierają materię organiczną. Jednak niektóre technologie
przetwarzania wskazane w tym raporcie dają produkty końcowe bez materii organicznej. W związku z
tym wskazane byłoby określanie produktów nawozowych pochodzących z recyklingu jako nawozy
pochodzenia organicznego lub nawozy oparte na odchodach zwierzęcych, które następnie mogą
obejmować zarówno organiczne, jak i nieorganiczne produkty nawozowe.
Nawozy organiczne z definicji zawierają zarówno składniki odżywcze, jak i materię organiczną. Kiedy
stosujemy je jako nawóz ważne jest, aby pamiętać, że część składników odżywczych związanych w
materii organicznej nie jest łatwo dostępna dla upraw. Część materii organicznej i składników
odżywczych jest uwalniana podczas mineralizacji w glebie, dzięki czemu ostatecznie staje się
dostępna dla upraw. Jest to ważne, szczególnie w przypadku azotu. W większości popularnych
nawozów mineralnych cały azot jest łatwo dostępny dla upraw, ale w nawozach organicznych tylko
część azotu będzie dostępna bezpośrednio po rozrzuceniu, a reszta będzie dostępna dopiero później
w okresie wegetacji, a nawet dopiero w kolejnym roku.
Uwalnianie azotu z materii organicznej zależy od warunków specyficznych dla danego terenu, np.
temperatury i wilgotności gleby. Może to prowadzić do obniżenia wartości odżywczej i efektywności
wykorzystania składników odżywczych z nawozów organicznych, m.in. przez zboża, które w okresie
wegetacji całkiem wcześnie potrzebują najwięcej azotu. Rośliny o dłuższym okresie wzrostu lub kilku
plonach mogą efektywniej wykorzystywać uwalniane później składniki odżywcze. Z drugiej strony, jeśli
nie ma roślinności w aktywnej fazie wzrostu w momencie uwolnienia azotu, istnieje ryzyko jego emisji.
To sprawia, że stosowanie organicznych produktów nawozowych jest nieco bardziej skomplikowane
niż stosowanie zwykłych nawozów mineralnych.
W przypadku nawozów mineralnych obliczenie wartości nawozowej jest proste, ponieważ wszystkie
składniki odżywcze są łatwo dostępne dla upraw. Wartość nawozowa produktów na bazie nawozów
organicznych jest bardziej skomplikowana ze względu na wolniejsze uwalnianie składników
odżywczych. Z drugiej strony, również materia organiczna w produktach nawozowych ma wartość jako
polepszacza gleby. Zawartość materii organicznej w produktach jest bardzo zróżnicowana.
Całkowita zawartość składników odżywczych również różni się w zależności od rodzaju produktów
nawozowych pochodzenia organicznego. Jednym z celów przetwarzania odchodów zwierzęcych lub
innego surowca organicznego jest usunięcie wody i/lub powietrza i/lub materii organicznej, dzięki
czemu uzyskuje się wyższe stężenie składników odżywczych w produkcie końcowym.
W związku z tym bardzo ważne byłoby, aby użytkownicy końcowi mieli dostęp do właściwych
informacji o produktach nawozowych pochodzenia organicznego. Również interpretacja informacji o
produkcie wymaga uwagi. Wybór odpowiedniego produktu do odpowiednich upraw i warunków
produkcyjnych jest niezbędny, gdy dąży się do wysokiej wydajności i wykorzystania składników
odżywczych. Wiele produktów wymaga również specjalnych przygotowań do ich przechowywania, a
ich rozprowadzanie może nie być możliwe za pomocą maszyn używanych do nawozów mineralnych,
ale raczej za pomocą maszyn zwykle używanych do rozrzucania odchodów zwierzęcych. Rolnicy,
którzy nie posiadają wcześniejszej wiedzy na temat stosowania tych produktów lub nie posiadają jej
wcale, mogą zatem potrzebować specjalnego doradztwa w zakresie zastosowanie najlepszych
praktyk.
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5.

5.1.

Kontrolowanie potencjalnego zagrożenia
związanego z higieną i zanieczyszczeniami
Pierwiastki śladowe

Chociaż stężenia pierwiastków śladowych (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) w odchodach zwierzęcych
zwykle nie ograniczają ich rolniczego wykorzystania (Sarvi i in. 2017), to te stężenia są powszechnie
wyższe niż te w glebach rolniczych, co powoduje akumulacje pierwiastków po wielokrotnym
zastosowaniu odchodów (Bloem i in. 2017). W niektórych przypadkach stężenia określonych
pierwiastków śladowych (As, Cu, Zn) w odchodach zwierzęcych mogą być wysokie ze względu na
dodatki paszowe (Bolan i in. 2015). Cu i Zn są stosowane jako dodatki paszowe dla trzody chlewnej, a
As używa się w produkcji trzody chlewnej i drobiu. Według Bloema i in. (2017), najwyższe stężenia Cu
i Zn występuje w odchodach pochodzących od trzody chlewnej, a As od trzody chlewnej i drobiu. Tak
więc stosowanie pierwiastków śladowych w dodatkach paszowych zwiększa ich stężenie w
odchodach, a po ich rozrzuceniu na polach mogą one z powrotem wrócić do paszy dla zwierząt (Li i in.
2005). W osadach ściekowych stężenia pierwiastków śladowych mogą być wyższe niż w nawozach
naturalnych (Bloem i in. 2017), ale roczny wkład może być wyższy z odchodów zwierzęcych w
zależności od stosowanych dawek (Nicholson i in. 2003).
Chociaż obecne stężenia pierwiastków śladowych w odchodach są niskie lub umiarkowane, wskazane
byłoby zminimalizowanie stosowania pierwiastków śladowych w diecie zwierząt, aby zminimalizować
ryzyko ich akumulacji na polach uprawnych, na których odchody są regularnie rozprowadzane.
Wapnowanie zmniejsza rozpuszczalność większości pierwiastków śladowych, a tym samym ogranicza
możliwość pobierania pierwiastków śladowych przez rośliny z gleb rolniczych i ich wypłukiwania
(Adriano 2001).

5.2.

Zanieczyszczenia organiczne

Ogólnie zarejestrowano ponad 1500 różnych związków organicznych, a niektóre z nich mogą w różny
sposób trafić do odchodów zwierzęcych, osadów ściekowych i innych produktów nawozowych. W
odchodach zanieczyszczenia organiczne pochodzą m.in. z leków, pasz i wody do mycia. Antybiotyki,
tak jak kilka innych farmaceutyków, są wydalane w dużych ilościach (do 90%) z moczem i kałem
(Sarmah et al. 2006). Według przeglądu Bloem i in. (2017), stężenia antybiotyków w odchodach mogą
być na tym samym poziomie, co w osadzie ściekowym, jednak wyższe wartości szczytowe można
znaleźć w odchodach. Częstotliwość i stężenie antybiotyków weterynaryjnych są wyższe w odchodach
pochodzących od trzody chlewnej i kurcząt niż od bydła (Bloem i in. 2017). Zaobserwowano to
również w badaniu Bloema i Lehmanna (2016), gdzie badano materiały wejściowe i wyjściowe z 29
biogazowni pod kątem stężeń antybiotyków. W badaniach osady ściekowe były zawsze
zanieczyszczone antybiotykami niezależnie od ich przetwarzania, a wśród odchodów najczęściej
zanieczyszczano nawozy płynne od trzody chlewnej i odchody od drobiu. Najwyższe maksymalne
stężenia tetracyklin i fluorochinolonów stwierdzono w odchodach od drobiu, nawozie płynnym od
trzody chlewnej i pofermencie drobiowym.
Należy jednak zauważyć, że stężenie antybiotyków w odchodach jest silnie uzależnione od ich
stosowania w produkcji zwierzęcej, które znacznie różni się w poszczególnych krajach (European
Midicines Agency 2018).
W Finlandii Martinen i in. (2014) przeanalizowali kilka grup związków organicznych (polichlorowane
dibenzo-p-dioksyny i -furany (PCDD/F), polichlorowane bifenyle (PCB), węglowodory poliaromatyczne
(WWA),
dwu(2-etyloheksylo)ftalan
(DEHP),
związki
perfluorowane
(PFC),
liniowy
alkilobenzenosulfonian (LAS), etoksylat nonylofenolu i nonylofenolu (NP+NPEO) oraz bromowane
opóźniacze płomienia, w tym polibromowane difenyloetery (PBDE), heksabromocyklododekan
(HBCD), tetrabromobisfenol A (TBBPA) i 25 różnych farmaceutyków z pofermentatów z fińskich
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scentralizowanych biogazowni współfermentujących odchody zwierzęce, produkty uboczne przemysłu
spożywczego, bioodpady komunalne i osady ściekowe w różnych proporcjach. Źaden z zakładów nie
fermentował wyłącznie odchodów a dwa zakłady fermentowały prawie wyłącznie osad ściekowy.
Według badań wyliczona mediana obciążenia gleby badanymi związkami po jednorazowym dodaniu
(15 t/ha) pofermentu była na tym samym poziomie, co po rocznych opadach atmosferycznych w
Finlandii lub innych krajach skandynawskich, z wyjątkiem PBDE, których obciążenie było 400-1000
razy wyższe. Obciążenie gleby po zastosowaniu wydzielonej frakcji stałej (10 t/ha) było na tym samym
lub wyższym poziomie, co po użyciu pofermentu. Frakcja stała jednak jest często stosowana na
polach m.in. w odstępie pięcioletnim, podczas gdy poferment można stosować raz w roku, co
zmniejsza różnicę w obciążeniu gleby powodowanym przez poferment i frakcję stałą. Oszacowano, że
obciążenie gleby przez frakcję płynną (30 t/ha) jest mniejsze lub na tym samym poziomie, co
obciążenie przez poferment lub frakcje stałą. Wnioski dla większości badanych związków były takie,
że jest mało prawdopodobne, aby rolnicze zastosowanie produktów końcowych powodowało
znaczące ryzyko dla bezpieczeństwa żywności w Finlandii, jednak potrzebne są dalsze badania,
szczególnie w przypadku PBDE, PFC, HBCD i farmaceutyków. Obciążenie gleby produktami
końcowymi może się również różnić ze względu na duże zróżnicowanie stężeń.
Chociaż na zachowanie antybiotyków w glebie ma wpływ wiele czynników (np. budowa chemiczna
antybiotyku, właściwości gleby i gatunki roślin), to można stwierdzić, że niskie stężenia antybiotyków i
ich metabolitów przedostają się do łańcucha pokarmowego poprzez wypas lub stosowanie m.in.
odchodów zwierzęcych lub ich produktów pofermentacyjnych na polach (Bloem i in. 2017). Stwarza to
ryzyko rozprzestrzeniania i tworzenia się genów oporności na antybiotyki, a w rezultacie generowanie
opornych patogenów i bakterii, które mogą mieć wpływ na człowieka (Bloem i in. 2017). W odchodach
zwierzęcych wykryto geny oporności na antybiotyki, oraz zauważono, ich ilości wkrótce po ich
zastosowaniu w glebie (Muurinen 2017). Sugerowałoby to, że aby kontrolować ryzyko związane z
antybiotykami w odchodach zwierzęcych, należy zminimalizować ich stosowanie w produkcji
zwierzęcej, ponieważ wielokrotne narażenie na podawanie niskich dawek stwarza ryzyko rozwoju i
rozprzestrzeniania się bakterii opornych na antybiotyki u zwierząt hodowlanych (You & Silbergeld
2014) .
Różne technologie przetwarzania w różny sposób wpływają na zanieczyszczenia organiczne (patrz
sekcja 4). Mogą one ulec degradacji do produktów pośrednich lub produktów przemian, które można
znaleźć w jeszcze wyższych stężeniach i toksyczności niż w związkach macierzystych (Huerta-Fontela
i in. 2010). Przegląd Verlicchi i Zambello (2015) dotyczący wpływu różnych procesów obróbki osadów
ściekowych na stężenia 152 farmaceutyków i 17 środków higieny osobistej wykazał, że większość
związków uległa redukcji lub osłabieniu podczas przetwarzania osadów (w czasie fermentacji,
kompostowania, kondycjonowania, suszenia. itp.), ale niektóre grupy związków (leki przeciwbólowe,
antybiotyki, hormony, antyseptyki) zostały nawet wzbogacone w porównaniu z osadem pierwotnym.

5.3. Higiena
Podobnie jak w przypadku innych organicznych źródeł składników odżywczych, również w odchodach
zwierzęcych można znaleźć różne rodzaje bakterii (np. Salmonella spp., Campylobacter spp., Listeria
monocytogenes, EHEC, Yersinia spp.), wirusy i pasożyty (np. Cryptosporidium spp., Giardia spp.).
Niektóre z nich mogą być specyficzne dla danych gatunków lub odzwierzęce (Bloem i in. 2017).
Jednak ewentualna obecność patogenów w odchodach nie oznacza nieuchronnie zagrożenia dla ludzi
lub zwierząt, ponieważ zagrożenie dla zdrowia zależy od kilku czynników, takich jak ich transport i
przetrwanie w środowisku oraz dawka zakaźna i zjadliwość patogenu. Ogólnie rzecz biorąc, z
wyjątkiem bakterii tworzących przetrwalniki (np. Clostridium spp.), bakterie są bardziej wrażliwe na
różne czynniki i procesy środowiskowe niż wirusy i pasożyty.
Aby kontrolować potencjalne ryzyko związane z patogenami, należy zadbać o odpowiednie warunki
przetwarzania (patrz sekcja 4) oraz zapobiegać ponownemu zakażeniu m.in. unikając kontaktu ze
sprzętem, maszynami i zwierzętami podczas przechowywania i obsługi.

72

Badania nad zasobami naturalnymi i biogospodarką 62/2020

Bibliografia
Adriano, D.C., 2001. Trace elements in terrestrial environments. Biogeochemistry,
Bioavailability, and Risks of Metals, 2nd edition Springer, Dordrecht, Heidelberg,
NewYork, London.
Bloem, E., Lehmann, L. 2016. Report on contamination of P-rich waste materials with
organic xenobiotics. BONUS PROMISE project deliverable 2.2. Dostęp:
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt_en/projects/promise/Publications
Bloem, E., Albihn, A., Elving, J., Hermann, L., Lehmann, L., Sarvi, M., Schaaf, T., Schick, J.,
Turtola, E. & Ylivainio, K. 2017. Contamination of organic nutrient sources with
potentially toxic elements, antibiotics and pathogen microorganisms in relation to P
fertilizer potential and treatment options for the production of sustainable fertilizers: A
review. Science of the Total Environment 607–608: 225–242.
Bolan, N., Adriano, D. & Mahimairaja, R. 2015. Distribution and bioavailability of trace
elements in livestock and poultry manure by-products. Critical Reviews in
Environmental Science & Technology 34: 291–338.
European Medicines Agency, European Surveillance of Veterinary Antimicrobial
Consumption, 2018. ‘Sales of veterinary antimicrobial agents in 30 European countries
in 2016’. Seventh ESVAC report (EMA/275982/2018)
Huerta-Fontela M, Galceran MT & Ventura F (2010) Fast liquid chromatographyquadrupole-linear ion trap mass spectrometry for the analysis of pharmaceuticals and
hormones in water resources. Journal of Chromatography A 1217: 4212-4222.
Li, Y., McCrory, D.F., Powell, J.M., Saam, H. & Jackson-Smith, D. 2005. A survey of
selected heavy metal concentrations in Wisconsin dairy feeds. Journal of Dairy
Science 88: 2911–2922.
Marttinen, S., Suominen, K., Lehto, M., Jalava, T. & Tampio, E. 2014. Haitallisten
orgaanisten yhdisteiden ja lääkeaineiden esiintyminen biokaasulaitosten
käsittelyjäännöksissä sekä niiden elintarvikeketjuun aiheuttaman vaaran arviointi. MTT
Raportti 135. 87 p. Summary in English: Occurrence of hazardous organic compounds
and pharmaceuticals in biogas plant digestate and evaluation of the risk caused for the
food production chain.
Muurinen, J. 2017. Antibiotic resistance in agroecosystems. Academic Dissertation.
Department of Food and Environmental Sciences, University of Helsinki, 19/2017.
Nicholson, F.A., Smith, S.R., Alloway, B.J., Carlton-Smith, C. & Chambers, B.J. 2003. An
inventory of heavy metal inputs to agricultural soils in England andWales. Science of
the Total Environment 311: 205–219.
Sarvi, M., Ylivainio, K. & Turtola, E. 2017. Report on compliance of recycled product with
present EU fertilizer regulations. BONUS PROMISE deliverable 3.3.
Sarmah, A.K., Meyer, M.T. & Boxall, A.B. 2006. A global perspective on the use, sales,
exposure pathways, occurrence, fate and effects of veterinary antibiotics (VAs) in
the environment. Chemosphere 65: 725–759.
Verlicchi, P. & Zambello, E. 2015. Pharmaceuticals and personal care products in
untreated and treated sewage sludge: occurrence and environmental risk in the case
of application on soil - A critical review. Science of the Total Environment 538: 750–
767
You, Y. & Silbergeld, E.K. 2014. Learning from agriculture: understanding low-dose
antimicrobials as drivers of resistome expansion. Frontiers Microbiology 5: 284.

73

Badania nad zasobami naturalnymi i biogospodarką 62/2020

6.

Wnioski

Recykling składników odżywczych jest integralną częścią gospodarki o obiegu zamkniętym i
na całym świecie potrzebne są środki na rzecz jego poprawy. W regionie Morza Bałtyckiego
recykling składników odżywczych może stanowić istotne rozwiązanie służące ograniczeniu
strat składników z rolnictwa do morza.
Ponieważ odchody zwierzęce są najważniejszym surowcem nadającym się do recyklingu,
bogatym w składniki odżywcze, zwiększenie jego wykorzystania jako produktu nawozowego
może znacznie zmniejszyć zależność od nawozów mineralnych i ryzyko emisji składników
odżywczych z produkcji żywności. Zwłaszcza w regionach o zagęszczonej produkcji
zwierzęcej, składniki odżywcze z odchodów zwierzęcych mogą być dostępne w nadmiarze w
stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania produkcji roślinnej na tym samym obszarze.
Regionalne rozdzielenie produkcji zwierzęcej i roślinnej, zauważalne także w wielu krajach
nadbałtyckich, pogłębia tę rozbieżność.
Składniki odżywcze z odchodów zwierzęcych należy zatem ponownie przydzielić poprzez
przetwarzanie ich na bardziej skoncentrowane, a tym samym nadające się do transportu
produkty nawozowe z recyklingu. Produkty te mogłyby być następnie transportowane do
regionów potrzebujących składników odżywczych, tym samym uwalniając pierwotny region z
ich nadmiaru i zmniejszając ogólne zapotrzebowanie na nawozy mineralne w produkcji
żywności. Jednocześnie można zminimalizować emisje do środowiska oraz zapewnić
bezpieczeństwo w zakresie niebezpiecznych związków i higieny. W zależności od wybranej
technologii można również wytwarzać energię odnawialną.
Dostępnych jest kilka technologii przetwarzania, które są w trakcie opracowywania. Mogą
być stosowane w różnych łańcuchach technologicznych w zależności od skali przetwarzania
i pożądanego rezultatu. Aby wdrożyć zrównoważone przetwarzanie odchodów zwierzęcych,
należy również opracować i zoptymalizować praktyczne rozwiązania w zakresie zarządzania,
w tym przechowywania i rozrzucania.
Opłacalność przetwarzania odchodów zwierzęcych jest nadal wyzwaniem, przy wysokich
kosztach inwestycji i dopiero zaczynającym się rozwijać rynku produktów końcowych. W
związku z tym społeczeństwo potrzebuje bodźców zachęcających do rozpoczęcia zarówno
przetwarzania, jak tworzenia rynków.
Aby stworzyć prawdziwie funkcjonujący rynek, nawozy na bazie odchodów zwierzęcych
powinny odpowiadać potrzebom użytkowników końcowych, w tym kontekście głównie
rolników. Ponieważ produkty często różnią się od tradycyjnych nawozów mineralnych, należy
również wspierać rozwój usług ułatwiających przejście na stosowanie produktów
nawozowych pochodzących z recyklingu.
W związku z tym bodźce zachęcające do stosowania produktów nawozowych opartych na
odchodach zwierzęcych mają kluczowe znaczenie dla przyspieszenia przejścia na rolnictwo
o obiegu zamkniętym i przyszłej możliwości rynkowego recyklingu składników odżywczych.
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SuMaNu w skrócie
Eutrofizacja Morza Bałtyckiego jest nadal głównym problemem spowodowanym nadmiernym
obciążeniem składnikami odżywczymi pochodzącymi głównie z rolnictwa. W związku z tym
wymagane jest bardziej wydajne zarządzanie odchodami zwierzęcymi i składnikami
odżywczymi w rolnictwie, aby zminimalizować straty składników i zamknąć ich obieg.
Sytuacja wymaga środków ponadnarodowych zarówno na poziomie gospodarstwa, jak i
regionu na całym obszarze wokół morza. Kilka poprzednich projektów mierzyło się z tym
wyzwaniem w ostatnich latach z różnych perspektyw, ale nadal potrzebne są bardziej
całościowe zalecenia.
W celu pobudzenia rozwoju w kierunku bardziej zrównoważonego rolnictwa SuMaNu
(zrównoważona gospodarka odchodami zwierzęcymi i składnikami odżywczymi w celu
zmniejszenia utraty składników odżywczych w regionie Morza Bałtyckiego), jako projekt
platformy finansowany przez Interreg Region Morza Bałtyckiego, syntetyzuje zrównoważone
praktyki zarządzania odchodami zwierzęcymi i składnikami odżywczymi zarówno na
poziomie gospodarstwa, jak i regionu (pakiet roboczy 2) wspierany przez cztery projekty
międzynarodowe; Interreg Baltic Sea Region sfinansował Baltic Slurry Acidification and Obor
Standards, Interreg Central Baltic sfinansował GreenAgri, a BONUS PROMISE sfinansował
Program BONUS. Ponadto wykorzystywane są wyniki poprzednich projektów finansowanych
przez Interreg Baltic Sea Region, takich jak Baltic Manure, Baltic Deal, Baltic Compass i
Baltic Compact. Synteza ta jest podstawą dla wspólnie sformułowanych zaleceń politycznych
dotyczących zrównoważonej pod względem środowiskowym i ekonomicznym gospodarki
odchodami zwierzęcymi (pakiet roboczy 3). Wszystkie rekomendacje przygotowywane są we
współpracy z różnymi grupami docelowymi w celu usprawnienia ich realizacji.
Dzięki szerokiemu partnerstwu pomiędzy następującymi instutucjami e(Fiński Instytut
Zasobów Naturalnych (Luke) jako koordynator, Szwedzki Instytut Badawczy (RISE),
HELCOM, BSAG, Estoński Instytut Badań Upraw (ECRI), Zrzeszony Parlament Rolników
(ZSA, Łotwa), Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR, Polska), Organe Institute
ApS (Dania) i Julius Kühn Institute (JKI, Niemcy)) zalecenia są przekazywane różnym
grupom docelowym, takim jak decydenci, doradcy i rolnicy za pośrednictwem związków
zawodowych (pakiet roboczy 4). Zalecenia polityczne są również wykorzystywane w procesie
Strategii Recyklingu Substancji Odżywczych HELCOM oraz w rewizji Bałtyckiego Planu
Działań.
Więcej informacji na www.balticssumanu.eu
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