
Bioenergia és szerves trágya együttes termelése disznó trágyából 

A lebontási folyamatok során a biomassza nemcsak a folyékony fázis emésztése során 

keletkező vizet veszi fel, hanem a disznótrágyából származó tápanyagokat is megtartja.  

Az állati melléktermékek anaerob emésztésének funkciója és számos előnye is ismert. A 

folyamat során lebomlanak a szerves anyagok és biogáz termelődik, ami egy megbízható 

megújuló energiaforrás. Megkötődnek az üvegházhatású gázok, ezáltal kibocsátásuk is 

csökken. Termofil hőmérsékleten kezelik a kórokozókat, ezáltal a telepi környezet 

állategészségügyi szempontból kedvezőbbé válik. A tápanyagok potenciálisan 

újrahasznosítható szerves anyagok, a szerves trágya termeléséhez. 

Egyrészt ez a technológia világszerte terjed a feltörekvő piacon. Másrészt két fő kérdés 

továbbra is kihívást jelent, amelyek hátráltatják az alkalmazási lehetőségeket és a 

kereskedelmi fejlődést. 

Először is, a hagyományos nagy, centralizált lebontó rendszerek költséges kivitelezésűek, 

összetett működésűek és nem gazdaságosak a kis és közepes telepek számára. Másodszor, a 

telepekről származó nagy mennyiségű napi hígtrágya további kezelése szükséges a 

biztonságos kibocsátás érdekében. 

E kihívások leküzdésére egy új technológiát fejlesztettek ki (Shih, 2013, 2015ab, 2016), 

amely a termofil emésztés során biogáz energiát termel, ugyanakkor magas gazdasági értékű 

szerves trágyát termel (Holistic Digester System). A rendszer három folyamatos biológiai 

szakaszából áll: (1) hidrolitikus feltáró, daráló; (2) folyadékfázisú anaerob emésztő; és (3) 

szilárd fázisú anaerob emésztő (1. ábra). A rendszert körülbelül 49-60 ° C-os termofil 

hőmérsékleten kell tartani és működtetni.

 

  



A trágya-szuszpenziót 5–6%-os teljes szárazanyag-koncentrációval juttatják a feltáróba (1. 

szakasz), ahol gőz beinjektálásával a hőmérséklet 60 ° C-ra emelik. 24 óra után a hígtrágya 

cső alakú dugós rendszeren keresztül gravitáció segítségével áramlik az emésztőbe, ahol 10 

napot tölt (2. szakasz). A folyékony emésztett anyagot vagy hígtrágyát száraz biomasszára 

permetezik, amelyet a szilárd fázisú emésztőbe előre betöltenek (3. szakasz). 

A biomassza lehet apróra vágott kukoricaszár, prérifű, ligninmentes erdészeti hulladék vagy 

más biomassza. A biomasszát megemésztik (két napos retenciós idő), hogy több biogázt 

termeljenek, és ami még fontosabb, hogy beépítsék a nitrogénben, foszforban, káliumban és 

egyéb szerves anyagokban gazdag folyékony emésztett anyagokat is. A folyékony emésztett 

biomassza körülbelül 40-60% vizet tartalmaz, és szárítható, valamint formulázható nagy 

értékű szerves trágya előállításához. 

Az előrejelzések szerint a HDS-rendszer modulokból, egy szerkezetben épül majd fel, például 

2000 disznó trágyájának befogadására, lehetővé téve egy egység alkalmazását a kis 

gazdaságokban és több egység alkalmazását a nagyobb gazdaságokban. A HDS modulok 

központi irányítása drasztikusan csökkenti a HDS költségeit. A végső cél egy kompakt, 

hatékony, olcsó és könnyen kezelhető rendszer biztosítása, amely képes a hígtrágya 

megszüntetésére, valamint a biogázból és a szerves trágyákból származó jövedelem 

realizálására. 

Megvizsgálták ezen rendszer sertés trágya feldolgozására vonatkozó technikai 

megvalósíthatóságát a HDS prototípus elkészítésével az Észak-Karolinai Állami Egyetem 

Sertés Oktatási Egységében. A rendszer egy 5 köbméteres elsődleges anaerob emésztőből, két 

2,5 m3-es szilárd fázisú anaerob emésztőből, egy hőmérséklet-szabályozó rendszerből és egy 

hígtrágya-áramlás-szabályozó rendszerből állt, amely 60 hízósertés napi trágya-iszapját tudta 

befogadni. 

A másodlagos emésztőben vesszős kölest használtak biomasszaként. A kísérleti HDS a 

hidrolízistől, a folyékony részek emésztésén keresztül a szilárd tartalom emésztésig 50-54 ° C 

hőmérsékleten, 6,3-as pH-n zajlott, és a sertéstrágya átlagos áramlási sebessége napi 401 liter 

volt 12,5 napos retenciós idővel. 

Az átlagos biogáztermelés stabil, napi 1 933 liter volt. Az összes szilárd anyag és oldható 

szilárd anyag redukciós aránya 52, illetve 63% volt. A kémiai oxigénigény 41% -kal 

csökkent. 

Az emésztett biomassza-termék száraz tömegének (vesszős köles) nitrogén, foszfor és kálium 

koncentrációja körülbelül kétszerese volt az eredeti emésztetlen növényi részekhez képest (2. 

ábra). 



 

Vesszős köles a szekunder emésztőben történő fermentáció előtt (bal oldali panel) és után 

(jobb oldali panel). 

Az eredmények erősen jelzik, hogy a végső szilárd fázisú emésztés során a biomassza 

nemcsak a folyékony fázisú emésztés során keletkező vizet képes felvenni, hanem megtartja a 

nitrogént, a foszfort, a káliumot és a disznó trágyából származó egyéb tápanyagokat is. Az 

eredmények azt mutatják, hogy a HDS kísérleti rendszer hatékonyan dolgozza fel a sertés 

trágyát biogázzá és szerves trágyává. Még folyik a munka a HDS-rendszer alkalmasságának 

további, a sertéshús-termelés környezeti hatásainak csökkentésére alkalmas eszköz és annak 

gazdasági lehetőségei meghatározása kapcsán. 

Forrás: https://www.nationalhogfarmer.com/manure/co-production-bioenergy-and-organic-

fertilizer-swine-waste 
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