A Refertil-projekt rövid bemutatása:
Szerves biohulladékok, komposzt és bioszén
mezőgazdasági újrahasznosítása a szintetikus
műtrágyák és kemikáliák csökkentésére
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REFERTIL
Szerves melléktermékekből

biztonságos bioszén

Rövid visszatekintés

Bioszenet már időszámítás előtt 450 óta
alkalmaz az emberiség.
Nagyléptékű ipari szenesítési technológiák:
az 1870-es évek óta terjedtek el
Európában (Magyarországon, Kárpátalja)

Dátum

Elmúlt harminc év: felgyorsult a bioszén
kutatása, nemzetközi szinten >100 nagy
tudományos konzorcium alakult, jelentős
anyagi ráfordítással
Több ezer tudományos publikáció, komplex
tudományos tudásbázis…

A Refertil-projekt készen áll a bioszén gazdaságos ipari alkalmazásra is!

A Refertil-projektről
Az Európai Unió K+F programok: mezőgazdasági (szalma, kukorica, trágya,
stb.) és élelmiszeripari (állati csont) melléktermékek újrahasznosítása.
(Jelentős mennyiség: csak Magyarországon több mint 10 millió tonna keletkezik
ezekből az anyagokból!)

A Terra Humana Kft. 2002 óta az EU kutatás-fejlesztésén belül számos
bioszén termelésre vonatkozó projekt koordinátora és főtervezője.
2011-től egy négy éves projekt keretében újrahasznosítási koncepció és
bioszén technológia kifejlesztésébe kezdett bele. Partnere: a WESSLING
Hungary Kft. Laboratórium vizsgálatok.
A Refertil nemzetközi projektet, együttműködést 38 pályázó közül
választották ki (maximális pontszámmal), 10 országból 12 partner vesz
részt a projektben.
A Refertil új technikai, gazdasági, környezetvédelmi és jogi
lehetőségeteket nyit, mivel az új bioszén előállító pirolízis
technológia
jobb,
biztonságosabb,
olcsóbb
és
legfőképpen
hatékonyabb mint minden eddig ismert szenesítési megoldás.

Mit jelent a Refertil szó, és miért ezt a nevet kapta a projekt?

A Refertil szó a talaj revitalizációjára utal.
A projekt egyik legfőbb célja: az elmúlt évtizedek intenzív
mezőgazdasága által lerontott talajminőség javítása, új élettel való
megtöltése.
Mindezt olyan eljárások és technológiák fejlesztése révén valósítjuk
meg, amelyek az intenzív mezőgazdaságban használatos műtrágyák
és vegyszerek csökkentését vagy helyettesítését eredményezik.

A gyakorlatban mindez hogyan valósul meg?

Komposzt- és bioszénkezelési eljárások révén.

Mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermékek

Környezetvédelmi szempontból biztonságos, hatékony bioszén
és minőségi komposzt!
A bioszén az élővilág számára
nélkülözhetetlenül fontos
foszfortartalma annyira magas,
hogy az adott kultúrában teljes
mértékben helyettesítheti a
foszfátműtrágyát. Ez utóbbi
olyan az egészségre is ártalmas
nehézfémeket tartalmazhat,
mint a kadmium vagy az urán.

Miért fontos a foszfát?

Az élő szervezetek egyik legfontosabb „építőanyaga.”
Pótolhatatlan részét képezi a modern mezőgazdaságnak, (a takarmányokban és a
műtrágyában semmivel sem helyettesíthető a használata)
A foszfor műtrágyákat nyersfoszfátokból állítják elő savas feltárással.
A foszfátbányászat jelentős környezetvédelmi szennyezéssel jár (1 tonna
foszforsavhoz 9,5 t foszfátérc szükséges, 21,8 t különféle hulladék és 6,5 t meddő
keletkezik + jelentős energiát igényel).
Európai Unió: kevés foszfáttartalmú kőzet, 95 %-ban importáljuk, többségében
Marokkóból. Emiatt nagy a kitettségünk!

A foszfátutánpótlás bizonytalansága

• Az árak ingadozása (2008-ban a foszfátérc ára
700 %-kal emelkedett alig több mint egy év
alatt, ami hozzájárult a műtrágyaárak
növekedéséhez. A takarmányokban és
műtrágyákban való felhasználás a teljes
bányászott források körülbelül 90 %-át teszi ki)
• Jelenleg a foszfor életciklusának minden
szakasza hulladékot termel és pazarló,
környezetszennyező
• Az Európai Unió 10 millió tonna foszfátot importál évente, folyamatosan
romlik a kitermelt anyag minősége (a jót már kibányászták).
• A nyersanyagban előforduló szennyező anyagok, például a kadmium
és az urán egészségügyi és környezeti problémákat okozhatnak.
• 2014-ben a nyersfoszfátot is felvették az Unió első húsz kritikus anyaga
közé: hiánya óriási veszélyt jelent az Unió gazdaságára. Foszfort
ráadásul nem lehet mesterségesen előállítani.

Ezért van óriási jelentősége a csontszéntermelésnek!!

A csontszén-elállítás jelentősége

Minden uniós polgár átlagosan
180 kg élelmiszert pazarol el
évente.
Több olyan, a mezőgazdaságból
és az élelmiszer-előállítás
melléktermékeiből származó
hulladékáram létezik, amelynek
kapcsán megfelelő kezeléssel
jelentős mennyiségű foszfort
lehetne újrahasznosítani.
Különös jelentőséggel bír a
csontliszt, mivel a táplálék útján
felvett foszfor főként a
csontrendszerben koncentrálódik

Milyen a csontszén?

A csontszén 3-5 milliméteres, fekete színű granulátum,
amelyet ugyanúgy alkalmaznak, mint a hagyományos
műtrágyákat.

Hogyan állítjuk elő a csontszenet?

•
•

A bioszenet magas hőfokú szenesítési eljárással állítják elő, levegő
kizárásával. Ennek a folyamatnak a neve: pirolízis.
A minőségi csontszén -bioszén előállításához magasan fejlett
szenesítési technológia szükséges. Növényi alapú bioszenet
egyszerűbb techológiákkal is elő lehet állítani.
A speciális minőségű csontszén speciális pirolízise egy új
generációs innovatív technológia, amelyet Magyarországon,
Polgárdiban fejlesztett ki a Terra Humana Kft / Edward Someus.

A csontszén vizsgálata
Jelent ez a termék bármilyen veszélyt a
környezetre?
- Nem! A csont feldolgozása teljesen zárt
rendszerben történik, károsanyag-kibocsájtás
nélkül, az eljárás során keletkezett összes
mellékterméket feldolgozzák.
- Az eljárás során keletkezett végterméket,
vagyis a csontszenet folyamatosan ellenőrzik…
- … a REFERTIL-projekt laboratóriumi
vizsgálati partnere, a WESSLING Hungary
Kft. többek között bioszénre is akkreditált
környezeti laboratóriumában!
- A vizsgálatok alapján nagy biztonsággal
kijelenthető, hogy a termék nem csak a
magyar, hanem az európai szabályoknak is
maximálisan megfelel.

A WESSLING laboratóriuma

A csontszén vizsgálata
A projekt keretében eddig 11 országból
származó bioszenet vizsgáltunk meg.
Az elmúlt két évben összesen 266
mintaegyedet dolgoztunk fel, ezek kerültek
mérési sorozatba.

Palotai Zoltán

Edward Someus

Hogyan változik a kiinduló anyag
bizonyos gyártási körülmények
között?
Milyen tulajdonságú végtermék
keletkezik belőle?
Az milyen hatással van a talaj
tulajdonságaira?
Milyen környezet- és anyagbiztonságtechnikai következtetések vonhatók le
mindebből?

A csont alapú bioszén (ABC Animal Bone bioChar)
vizsgálatának eredményei
• Foszfáttartalmának köszönhetően organikus
termésnövelőként értelmezhető kertészeti biogazdálkodási
alkalmazásokra mint ellenőrzött/lassú kioldódású
tápanyagellátás (>30% P2O5)
• A felszín alatti vizek és az ivóvízbázis megőrzése miatt
is nagy jelentőséggel bír.
• Fő összetevője a trikalcium-foszfát, amelyet átlagosan
kb. 70%-ban tartalmaz, így vetélytársa lehet a ma gyakran
alkalmazott szintetikus, foszforalapú műtrágyáknak
• A kalciumtartalomhoz hozzájárul a kb. 10%-os kalciumkarbonát mennyiség, amely szintén elsődleges növényi
tápanyag.
• A csontszén további előnye, hogy makropórusos
szerkezetének köszönhetően rendkívül előnyös hatással
van a talaj mikrobiológiai szerkezetének jelentős
javítására is.

A növényi alapú bioszén vizsgálatának eredményei

• A csontszénnél lényegesen magasabb a
széntartalma - >90%.

• Kitűnően alkalmazható talajjavítóként.

• Alacsony foszfor- és tápanyagtartalma miatt
termésnövelőként nem használható.

• Mikro- és mezopórusos szerkezetének
köszönhetően egyaránt jelentős víz- illetve
tápanyag-visszatartó kapacitással bír.

A minősített bioszén környezeti biztonsága

• A PCB-k (poliklórozottbifenilek), dioxinok
nem jelentenek kockázatot, egyetlen
bioszén mintából sem mutattuk ki ezeket a
vegyületeket
• A minősített és biztonságos bioszén minták
esetében a PAH-ok szintje sok esetben az
1 mg/kg szintet sem haladta meg.
• A tiszta bioalapanyagból gyártott toxikus
nehézfémek (pl. kadmium, higany, arzén)
az esetek többségében nem voltak
kimutathatóak.
• A mezőgazdasági gyakorlatban ajánlott
növényi alapú bioszén dózis : 2500 kg/ha
– 20000 kg/ha, átlagosan 7500 kg/ha,
csontszén dózis: 200 kg/ha – 750 kg/ha,
átlagosan 300 kg/ha.

Hol tart most a projekt?

Az eljárás és a termék
kutatása, fejlesztése 2014ben sikeresen befejeződött,
2015-ben pedig már egy
nagy léptékű ipari
termelőüzem felállítását is
megcélozzuk!

Jövő?

A bioszéniparág a fejlődés kezdetén
van, viszont mint gazdaságos
biogazdálkodási termék jelentős
piaci bővülés előtt áll.
A bioszéniparág a teljes termelési
láncolatra kihat! Értéktelen
melléktermékből gazdasági és
környezetvédelmi szempontból is
értékes termésnövelő anyag
keletkezik!!!
Az eddigi eredmények az Unió kutatás-fejlesztési és más bizottságainak
támogatásával, részfinanszírozásával valósultak meg, a következő fázist, vagyis
az ipari léptékű és gazdaságos termelőrendszer felállítását azonban már nem
támogatja az EU, hiszen az már nem tartozik a Kutatás-fejlesztéshez.
Éppen ezért nagyon számítunk a befektetőkre, a hazai támogatásra!

Miért fontos ez Magyarországnak?

A Refertil projekt és a mögötte lévő technológia stratégiai
megoldás, amely várhatóan egy nagy léptékű
nemzetközi iparággá fog fejlődni.
Mivel a technológia kifejlesztése Magyarországon történt,
ezért - amennyiben sikerül magyar befektetést realizálni az első mintaüzem 2015-ös felállítására, akkor…
• …Magyarország az egész Európai Unión belül az
újrahasznosított foszfor gyártás központi
beszállítójává válhat, amely stratégiai pozíció!
• Ez jelentős gazdasági hasznot jelent, és tekintélyes
mennyiségű munkahely jöhet létre.

Köszönöm a figyelmet!
www.refertil.info
www.3ragrocarbon.com
www.wessling.hu

