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1. BEVEZETÉS
A mikroalgák és archaeák (ősbaktériumok- a földi élet kialakulásában jelentős
szerepű mikroorganizmusok) fontos szerepet töltenek be az lineáris termékláncok
létrehozásával, az áttörések előmozdításával, az innovatív, nagy hatékonyságú
folyamatokkal, az új, fenntartható bioalapú ipari, multiszektorális, fogyasztóbarát,
az éghajlat- környezet- és egészségvédelemmel, a természeti erőforrásokból magas
hozzáadott értékű termék-láncok létrehozásával, a gazdálkodási karakterláncok
létrehozásának alapjaival.
A fentieknek megfelelően fejlett, intenzív ipari művelés és biofeldolgozás, magas
hatékonyságú, biztonságos, fenntartható, minimális területhasználatú, nulla széndioxid-kibocsátással, alacsony vízlábnyommal jellemzett létesítmények
létrehozhatóak.
A körforgásos bioökonómiai kritériumok, amelyek alkalmazkodnak az egyedi földrajzi
feltételekhez és a termékek sajátos igényeihez, új megközelítést képviselnek a
létesítmények, folyamatok és termékek vonatkozásában.

Az algáknak és archaeáknak ugyancsak fontos szerepük van a modern
mezőgazdaságban, többfunkciós lehetőségeket nyújtanak a
növénytermesztés, állattenyésztés és az akvakultúra-termelés
hatékonyságának növelésére, a fogyasztóbarát környezet-, éghajlat-és
egészségvédelem, a természeti erőforrások körforgásos bioökonómiai
gazdálkodása módozatában. A hatalmas potenciál abban rejlik, hogy
nyers vagy biofinomított termékek előállítása történik, mint
élelmiszerek és takarmányok, vizek só-, gáz-, és hőtartalmának
hasznosítása, bioenergia, bioműtrágya, mikrobiológiai, hormonális,
enzimatikus biostimulánsok, terméshozam és összetétel növelő szerek,
biopeszticidek, biogyógyszerek, bioműanyagok, valamint integrált
szennyvíz- és szerves hulladékkezelési segédanyagok.

2 CÉLKITŰZÉSEK
Biotechnológiai és bioenergetikai platformok
A fenntarthatóságot, az intelligens energiát és a biogazdasági feltételeket
kielégítő, alábbi típusú létesítmények megvalósításának célja összhangban
áll az ENSZ fenntartható fejlesztési stratégiájával, a bioalapú ipar, az európai
technológiai és innovációs célú biotechnológiai és bioenergia platform
céljaival és ütemterveivel (2030, 2050)
Az alábbi igényeknek megfelelően fejlesztettük ki a magas hatékonyságú,
integrált intenzív ipari termelésű biofinomítót, biztonságos, fenntartható
rendszert minimális területhasználattal, nulla szén-dioxid-kibocsátással,
alacsony vízlábnyommal, amely megfelel a körforgásos bioökonómiai
kritériumoknak, alkalmazkodva az adott földrajzi feltételekhez és a sajátos
termékek igényeihez.

3 EREDMÉNYEK
Multiszektorális komplexumok:
Mezőgazdaság: növényi / talajrendszerekhez kapcsolódó termékek,
mezőgazdasági hulladék energiává és bio-hígtrágyakká alakítása, mezőgazdasági
takarmányok és vízgazdálkodás + mezőgazdaság, biogázüzemek korszerűsítése
Minden kategóriába tartozó bioüzemanyagok és innovatív készítmények,
Nagyüzemi állattartás: tápanyag előállítás, hulladék bioenergiává
komplex töltőállomások kialakítása a Selyem Út és Öv, vagy egyéb modern
és biofertilizerré alakítása
autópályák mellett

Ipari bioenergetika: kogen, trigen energia, gőz, bioüzemanyagok
előállítása

Növénytermesztés: biostimulánsok, biopeszticidek talajjavító
szerek, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelmi ipar: a szennyvíz- és iszapkezelési folyamatok integrált
javítása, nulla szén-dioxid-kibocsátás, magas energia- és gazdasági hatékonyság,
szennyezőanyagok, emissziók biomasszává alakítása, biooxigén termelés

Gyógyszerek: magas hozzáadott értékű biogyógyszerek, speciális
étrendkiegészítők

Biotechnológiai termékek: tápanyagok, takarmány-élelmiszer-adalékanyagok,
biokozmetikumok, biogyógyszerek, modern biofarm termékek

Űripar: tápanyagok, biofilterek a kabinok levegőjéhez,
hulladékból energia
Fa- és bútoripar: integrált hulladék energiává és
bioüzemanyaggá, biokonzerválószerekké és égésgátló anyagokká
konvertálása

Erdészet: integrált biofinomítók a hulladékok és erdővédelmi termékek
kombinált felhasználására

Üdítőitalok és szeszes italok adalékai

Kőolaj- és földgázipar: ÜHG-ból energia, füstgázok energiává alakítása, folyékony
biometán (LBM) előállítás
Élelmiszeripar: a magas hozzáadott értékű termékek széles skálája

Konzervipar: biostabilizátorok, speciális adalékok
Bio-olajok üzemanyagokká, kozmetikumokká, tápanyagokká
alakítása

Műanyagipar: nem biológiailag lebontható műanyagok biológiailag lebontható,
monomer szubsztrátumokon alapuló biotermékekké alakítása

Települések és regionális fejlesztések: bioipari komplexumok, biogazdálkodás,
bioipari parkok, mobil berendezések

Cementipar: Üvegházhatást okozó gázok átalakítása bioenergiává Cukorgyárak: Üvegházhatást okozó gázok, hulladékok energiává alakítása,
és biomasszává
integrált szennyvíz és hulladékkezelés, a biogázüzemek fejlesztése
Borászatok, pezsgőpincészetek, szőlőskertek: integrált üvegházhatást
okozó gázok energiává, hulladék energiává, biostimulánsokká, erjesztést
fokozó szerekké, bioműtrágyává alakítása, csökkentett szén- és
vízlábnyom

Pincészetek hatékonyságának növelése: integrált gázfázis,
szennyvíz- és hulladékgazdálkodás

Tejipari adalékanyagok előállítása, az üzemek víz-, hulladék- és
energiagazdálkodásának javítása
Az összes komplexum megfelel a körforgásos gazdaság és a fenntartható
bioökonómiai fejlődés kritériumainak

Étrendkiegészítők

Biogázüzemek intenzifikálása: nyersanyagban tárolt CO2
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Biotechnological products :
1 ) Microalgae
2 ) Archae, stem cells
3 ) Microorganisms for industrial uses
4 ) Yeasts
5) Plant cell increments
6 ) SCE products : pharmaceuticals, biochemicals, aromas, wellness
ingredients, phytopygments
7 ) Enzymes
8 ) Algaeoils
9 ) Waste, wastewater bioremediation excipients
10 ) Nutraceuticals for human and animal nutrition
11 ) Biofertilizer
12 ) Pesticides
13 ) Biofluids
14 ) Biochar and bioresins
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4 Létesítménytervek

Az erőművek égéstermék biokonverziója
biomasszává és a kapcsolódó műszaki tartalom
akár 20 000 m3 dinamikus biokatalitikus
fotobioreaktor kapacitásig, valamint a
multiszektorális célokra szolgáló különböző
technológiai folyamatok konfigurációihoz

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
- Átlagos biokonverziós ráta:
1 tonna CO2 - 0,755 tonna mikroalga biomassza és 0,473 tonna bio-oxigén előállítását teszi lehetővé
- Egy 100 m3-es DFBKR naponta termel (algafajtól függően)
1500-4500 kg alga biomasszát, mely 15-45 kg/m3/nap
- Energetikai hasznosítású algák:
* Egy 100 m3-es DFBKR termelése naponta
** 6,38 kg biohidrogén, mely 734 MJ (204 kWh) zöld energiának felel meg
** 4500 kg gáztermelő energiaalga 1350 kWh-nak megfelelő energiát, specifikus érték 13,5
kWh/nap
* 1 tonna mikroalga biomassza tartalmaz
** 750-900 kg szervesanyagot, mely 300 kW bioenergetikai potenciál
** Hőenergiai potenciál: 30-35 GJ vagy 8,33-9,72 MWh
** Előállítható biodízel: 583,3 liter, ami 11666,6 km megtételéhez elegendő személyautóval
* Max. hasznosítható energia(kogen, trigen): 7,50-8,75 MWh/tonna alga, ebből elektromos energia:
3-3,5 MWh
- Táplálék kiegészítőként hasznosítható alga:
* 1500 kg algából 825 kg Ω-3 zsírsav nyerhető ki, 1 felnőtt ember napi szükséglete: 1,15 g
* Napi előállítható fehérje mennyiség esszenciális aminosavakkal együtt 100 m3-es DFBKR esetén 450
kg
* Napi astaxanthin termelés 100 m3-es DFBKR esetén 20 kg

További paraméterek meghatározása megvalósíthatósági tanulmány keretében történik!

Saját fejlesztésű dinamikus fotokatalitikus bioreaktorok:
50 l-es laboratóriumi reaktor
Nagy hatékonyság, alacsony felületigény, alacsony működési
költségek, teljesen automatizált és online megfigyelő
rendszerfolyamatok, összetett műszerezés, adatfeldolgozás és IT
- Bemerített, állítható foton források (intenzitás és frekvencia)
- A CO2 finom buborékos diffúziója
- Belső recirkuláció

1 m3-es pilot berendezés
-

Bemerített, állítható foton források (intenzitás és frekvencia)
A CO2 finom buborékos diffúziója
Belső recirkuláció
Belső állítható keverés
Gravitációs harvesztálási sűrítő
A CO2 diffúziója a palackkötegből

Extrakció

A biofinomítás blokkdiagramja
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A folyamatok összefoglaló táblázata
PROCESSES
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Special algae products for food
and nutraceutical industry:
Lipid rich whole algea
Protein rich whole algae
Ultra high Ω-9 content algae oil
Algae butter
Culinary algae oil
Beta-1,3-glucan (Immune
streghtening, decrease the levels
of saturated fats in the blood
and may reduce the risk of
heart disease)

Special algae products for animal
nutrition:
High EPA+DHA content animal
nutrition products
• DHA-enriched products (for use
in the diets of pigs, dairy cows
and laying hens)

•

Special algae products for cosmetic
industry:
Special microalgae oils for skin and haircare (Ω9 oleic acid rich
oil, Lauric oil rich products )
• Special powders for skin – and
haircare (high oil + bionutrients content powder,
powder rich in proteins and
carotenoids )
• Special soaps for skincare and
balneotherapy

•
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Strain adequate
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Agriculture,
horticulture,
houseplants

Dewatering, Drying,
Pulverisation

Microorganism growth

Food
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culinary,
medicine

Plant cell increments

Fractionation

Crop production wastes,
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fermentable wastes, fish
processing fermentable
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SPECIAL PRODUCTS

HT pyrolysis, torrefaction

Trigeneration

Bioenergy and
biofuel

Biofluid, biochar and
bioresin

•

Special algae products:
Eco-friendly bioplastics

5 KÖVETKEZTETÉSEK
A mikroalga és archaea szaporítást végző, hatékony ipari létesítmények, komplexumok a jólétet, a
környezet védelmét - az egészségvédelmet, az éghajlatváltozás hatásainak csökkentését, a globális
felmelegedés hatásainak mérséklését, megelőzést, klímavészhelyzet elhárítást, a körforgásos
gazdaságosságot és a fenntartható fejlődést szolgálják.
- A technológiai rendszer alkalmazása Európa, Ázsia, Amerika és az egész világ specifikus igényeihez
való alkalmazkodást szolgálja.
- A megvalósítások jelentős társadalmi hatásokkal bírnak, magas társadalmi hatások a környezet
minőségének javítására, az egészség védelmére, a szélsőséges éghajlati jelenségek csökkentésére, nagy
mennyiségű mikroalga, archaea biomassza, biooxigén, megújuló energiák és értékes melléktermékek
előállítására, például biotrágyák, szuperkomposztok.
- A gazdasági hatékonyság lényegesen magasabb a hagyományos technológiákénál, mérsékeltebbek a
reaktorméretek, területfelhasználat, beruházási és üzemeltetési költségek, értékes biotechnológiai és
bioenergetikai termék előállítással, magas CO2-kvóta kereskedelmi bevételekkel, az üzemanyagoknak a
megtermelt biooxigénnel való elégetésével és hatékony bioenergia előállítással.
- A konkrét technológiai-gazdasági paramétereket és egyéb megvalósítási eseteket megvalósíthatósági
tanulmányok keretében határozzuk meg .
- Perspektívák: archaeák ipari szaporítása és felhasználásuk, a folyamatok más mikroorganizmusokkal
történő kombinálása, műszaki versenyek kidolgozása, integrált létesítmények tervezése, új K+F+I
eredmények felhasználásával.
- K+F: ipari megvalósítások szorgalmazása a felhasználók, érdekeltek gazdasági fejlődésével.
- Technológiai képzés - technológia fejlesztés, magas szintű, nemzetközi, PhD, Erasmus, Erasmus+
típusú képzési programok.
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