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 Wyzwania GA ZAP S.A. 

• Wyzwanie nr 1. Poszerzenie oferty nawozowej o nowe produkty           

i sposoby aplikacji 

 

• Prezentowany przez nas pomysł odpowiada na wyzwanie nr 1 z listy 

wyzwań technologicznych, ponieważ głównym jego celem jest 

otrzymanie innowacyjnego nawozu płynnego o przedłużonym czasie 

działania poprzez m.in. pozyskanie fosforu z odpadów                            

z wykorzystaniem soli chelatowych. 
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Pomysł, 1/3 

• Rozwiązanie dotyczy sposobu otrzymania z popiołów (powstałych po spaleniu osadów 

ściekowych) płynnego nawozu fosforowego, który będzie produktem konkurencyjnym w 

stosunku do nawozów istniejących już na rynku krajowym i międzynarodowym. 

Rozwiązanie opiera się na  modyfikacji metodyki odzysku fosforu zaproponowanej w 

zgłoszeniu patentowym nr P.409965. Modyfikacja ta polega na wykorzystaniu jako 

ekstrahentów głównie chelatów potasowych, co zapewni obecność w otrzymanym 

nawozie ważnych makroelementów (K, P). Jednocześnie płynny nawóz może zostać 

dodatkowo wzbogacony poprzez dodanie soli azotowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Poziom TRL- 4 
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Pomysł, 2/3 

 

  
•      Rozwiązanie to nie było jeszcze przedmiotem wdrożenia.  

 

 

•  Prezentowane rozwiązanie jest modyfikacją zgłoszenia patentowego nr                

P. 409965, pn. Sposób odzysku fosforu z popiołów lub pyłów otrzymanych ze 

spalenia osadów ściekowych.  
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Pomysł, 3/3 

1. Wprowadzony produkt byłby efektem innowacyjnej metody odzysku fosforu, a 

tym samym oryginalną, nie wdrożoną jeszcze technologią otrzymania nowych 

nawozów płynnych. Wykorzystywanie innowacji technologicznych jest ważnym 

obszarem strategii rozwoju GA ZAP. 

 

2. Dużym atutem prezentowanej technologii jest pozyskanie fosforu z popiołów, 

które są odpadem jak dotąd wykorzystanym w niewielkim stopniu. Dodatkowo 

ekstrahent wykorzystywany do odzysku fosforu jest jednocześnie wartościowym 

składnikiem nawozu. Pozostałość popiołu można wykorzystać w budownictwie. 

Pełne wykorzystanie surowców wiąże się z obniżeniem kosztów produkcji. 

 

3. Wszystkie wdrożone technologie odzysku fosforu wykorzystują do ekstrakcji 

fosforu silnie korozyjne substancje, głównie kwasy. Nasza technologia 

wykorzystuje nietoksyczne sole.  

 

•Potencjalne koszty przedsięwzięcia będzie można oszacować po wykonaniu 

projektu ciągu technologicznego procesu.  

 

•Wartość licencji 100 tys. zł + roczne opłaty prowizyjne o wysokości 3% 

przychodów   netto 
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Firma / Zespół 

• Politechnika Świętokrzyska  jest uczelnią w pełni akademicką oferującą studia  I, II     

i III stopnia. Obecnie uczelnia zatrudnia 973 osoby, w tym 514 nauczycieli 

akademickich. 

 

•  Zespół odpowiedzialny za rozwiązanie stanowią pracownicy Politechniki       

Świętokrzyskiej. Jest to zespół naukowców specjalizujących się w zakresie fizjologii 

roślin, chemii i inżynierii środowiska. 

Skład osobowy zespołu: 

      -prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur- główny współautor projektu 

      -mgr inż. Renata Stoińska- główny współautor projektu  

      Pozostali eksperci:  

      -dr Małgorzata Widłak, 

      -mgr inż. Joanna Ciopińska,  

      -dr inż. Bartosz Szeląg,  

      -dr inż. Justyna Zapała-Sławeta.  
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Rozwiązanie 

 
1. Jedyna znana w Polsce technologia odzysku fosforu to technologia PolFerAsh 

(Polish Fertilizers from Ash). Pierwszy etap polega na procesach ługowania fosforu 

z wykorzystaniem kwasu azotowego(V) i kwasu fosforowego(V), natomiast w drugim 

etapie z uzyskanych ekstraktów wytrącane są związki fosforu za pomocą dodatku 

związków wapnia. Technologia ta wymaga wykorzystania kwasów jako ekstrahentów 

oraz wzbogacenia nawóz w dodatkowy fosfor pochodzący z kwasu fosforowego. 

Nasza technologia wykorzystuje nietoksyczne sole chelatowe i pozwala na uzyskanie 

koncentratu płynnego, w którym fosfor pochodzi tylko z popiołów. 

 

2. Nawozy chelatowe firmy ADOB. Są to zsyntezowane nawozy płynne o różnorodnej 

gamie biogenów i mikroelementów. W naszej technologii fosfor pozyskany jest z 

produktu odpadowego, co z pewnością wpłynie na cenę nawozu. 

W obecnej chwili pracujemy nad odrębną linią separacji z popiołu mikroelementów, 

które również w sposób precyzyjny i kontrolowany można będzie wykorzystać w 

nawozach. 

 

3. Nawóz FOSTAR firmy INTERMAG. Jest to nawóz płynny zawierający fosfor i azot. 

W naszym rozwiązaniu nawóz zawierałby również potas.  
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Obecny etap i przyszłość rozwiązania 

•Badania nad modyfikacją zgłoszenia patentowego zakończą się pod koniec 

2017 roku w ramach projektu badawczego. Jednocześnie otrzymane podczas 

projektu wyniki spowodowały poszerzenie badań w kierunku wzbogacania 

nawozu. Dlatego też to zagadnienie będziemy rozszerzać w ciągu 

nadchodzącego 2018 roku. 

 

•Docelowo, w przypadku akceptacji naszej technologii przez firmę GA ZAP 

potrzebne będzie finansowanie na zaprojektowanie pilotażowego ciągu 

technologicznego odzysku fosforu opartego na badaniach laboratoryjnych 

naszego zespołu. 
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Referencje 

 

• Rozwiązanie jest rezultatem pracy badawczej realizowanej przez pracowników 

naukowych Politechniki Świętokrzyskiej w latach 2012-2014. Od 24 maja 2017  

realizowany jest sześciomiesięczny projekt pt. „Udoskonalenie metodyki odzysku 

fosforu zaproponowanej w zgłoszeniu patentowym nr. P.409965 poprzez 

zastosowanie między innymi chelatu magnezowo- potasowego jako ekstrahenta”       

w ramach projektu finansowanego przez MNiSW pn. „Inkubator Innnowacyjności+”,    

w wyniku którego finalny produkt został zmodyfikowany. 

 

     Za zgłoszenie patentowe nr P.409965 zespół naukowy otrzymał wyróżnienie               

w konkursie Świętokrzyski Racjonalizator w 2015 roku, przyznany przez Marszałka  

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

     W 2015 roku mgr inż. Renata Stoińska oraz mgr inż. Monika Łukawska otrzymały tytuł 

„Młody Novator” w konkursie Novator 2014  za innowacje w regionie świętokrzyskim 

przyznaną przez Zarząd Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach. 
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Dziękuję za uwagę! 

mgr inż. Renata Stoińska 

e-mail:stoinska@tu.kielce.pl, telefon: 41 34 24 375 


