Mikroalgák és archeák felhasználása a szennyvíztisztító
telepek intenzitás fokozására, dekarbonizálásához,
termékek gyártásához COVID-SARS-2 járvány ellen
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CÉL

A KORONAVÍRUS és egyéb viruicid fertőzések megelőzésére
mikroalga és archaea (ősbaktérium) alapú táplálék kiegészítők, mint
természetes antibiotikumok, bélflóra enzimtermelését elősegítő
készítmények előállítása immunrendszer erősítésre
A mikroalgákból kivont peptidek fontos szerepet játszanak a Coronavirus
19 SARS 2 inaktiválásában. Mikroalgák ipari szaporítása a vírushatás
megsemmisítésére (Citokin Vihar) alkalmas hatóanyagok előállításával, a
bradykinin peptid szaporodásának gátlására és a képződött káros peptid
lebontására. A Chlorella ellipsoida, Tetraselmis suecica, Navicule
cerventa, Arthrospira platensis mikroalga kivonatok alkalmasak erre a
területre.
A kinyerési és szaporítási kapacitások integrált tervezését kínáljuk.

A szennyvíztisztítók intenzitásának
fokozása mikroalgákkal és archeákkal

Az intenzitás fokozás céljai
- a biológiai folyamat hatékonyságának növelése a C, N, P
eltávolítás szempontjából
- CO2-kibocsátás mérséklése a biooxigénnel történő
biokonverzióval
- a levegő helyettesítése biooxigénnel, a levegőztető tartályok
technológiai és energetikai hatékonyságának növelése
- a biogáz-termelés intenzitásának fokozása és energetikai
felhasználása, a biogázból leválasztott CO2 és a gázmotorok
füstgázaiból származó CO2 biokonverziója mikroalga és archaea
biomasszává
- biometán előállítás és cseppfolyósítás az ÉBM előállításához
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Az intenzitás fokozás előnyei

- a WWT folyamat hatékonyságának növelése
- a levegőztető tartály CO2-kibocsátásának csökkentése
- a levegőztetés energetikai hatékonyságának növelése
- kiváló minőségű biomassza előállítása a biogáz
előállításához
- a biogáz termelés intenzitásának fokozása
- kiváló minőségű biotrágya
- biometán szétválasztás és LBM előállítás
- teljes CO2 valorizáció
- a szennyvíztisztító telep zéró karbon kibocsátása

Berendezés igény:
-2 folyamatos dinamikus fotobioreaktor
(CDBCR) kiegészítő berendezésekkel
- a biogáz membránszűrői a biometán és a
CO2 szétválasztásához
- biometán cseppfolyósító berendezések és
tartozékok

Mikroalga és archea törzsek technológiai felhasználásra

SAJÁT, INNOVATÍV FEJLESZTÉSEK

Dinamikus, fotokatalitikus,
laboratóriumi bioreaktor,
mikroorganizmusok szaporításához

Pilot berendezés, dinamikus
fotokatalitikus bioreaktorral

MÉRNÖKI K+F+I
BIOIPARI FEJLESZTÉSEK

Mobil konténeres berendezések

Alkalmazhatóak tesztelésekre, kisebb, hordozható
termelő kapacitások létrehozására, nagyobb üzemek
beindításához
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Alkalmazható:

- funkcionális/egészségügyi élelmiszerek
- kismamavitaminok, bébi tápok
- őssejtek, a korona vírus és egyéb vírusos
betegségek megelőzésében és kezelésében aktív
összetevők
- biotechnológiai alapanyagok (enzimek,
fermentumok, biogyógyászat: bioalkohol,
alapanyagok fertőtlenítésére)
- dietetikus készítmények: biooxigén
melléktermék a fertőzött betegek ellátására
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vörös
mikroalgák

zöld
mikroalgák

Szaporítási feltételek

Bioaktív anyagok

Hatások

fototróf
heterotróf
mixotróf
25-38 ° C
sós víz

EPA (eikozapentánsav), AA
(arachidonsav)
DHA (dokohexaénsav)
Astaxanthin
karragén
fikoeritrin
phycacyanin
fehérjék
glikogén
vitaminok
jód
mikroelemek
élelmi rost

immunmodulátorok
immunstimulátorok
hormonmodulátorok
antioxidánsok
enzim fokozók
étrendi biomassza

fototróf
heterotróf
mixotróf
25-38 0C
sós víz

Ig (immunoglobulin)
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RP (rekombináns fehérjék)
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klorofillokok
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vírusgátlók (HSV és ASFV)
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archaea
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4-100 0C
sós víz, extrém pH

őssejtek
különféle enzimek
koenzimek
archaeols
antibiotikumok (arcaeocins)
foszfolipidek

vírus abszorpció / penetráció
citotoxicitás Influenza A, HSV,
KB, hepatitis, LoVo sejtek
gátolják a HIV-1 RT-t
étrend-kiegészítők
gyulladásgátló
antitrombotikus
antikoaguláns
antimikrobiális

őssejt-terápia
érzékeny a diftéria toxinra
enzim fokozók
étrendi biomassza
emésztési segédanyagok
természetes antibiotikumok
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- Vírus ellenes szerek
- Az immunrendszer erősítők
- Táplálékkiegészítők: omega-zsírsavak, egysejtű fehérjék,
természetes vitaminok, enzimek, nyomelemek, étrendi és bébi
tápanyagok
- Bio-gyógyszeripar - alapanyagok, orvosbiológiai termékek,
gyógyászati t ermékek, orvosi kozmetikumok
- Gyógyszerészeti alginátok, terápiás oxigén

Gyógyszergyártás

- Táplálékkiegészítők, sporttáplálkozás, funkcionális ételek és takarmányok
- By-pass proteinek és zsírsavak kérődzők számára
- Különleges ételek űrfülkékhez, háziállatok, madarak takarmány kiegészítői,
akvakultúra-takarmányok
- Tejipari adalékanyagok
- Üdítőitalok és szeszes italok adalékanyagai
- Organikus édesítőszerek
- Élelmiszeripari pigmentek, alginátok

- Biopolimerek
- Biogyanták
- Nem gyógyszerészeti alginátok, biodiedek, biopeszticidek,
lombos bioműtrágyák, talajműtrágyák és biokondicionálók
- Speciális, komplex töltőállomások hagyományos
üzemanyagokkal, bioüzemanyagokkal és bioelektromos
energiával
- Biohidrogén, bioetanol, biometán, biopropanol,
biobután, biodízel, légi járművek bioüzemanyagok
- CO2, ÜHG konverzió
- Trigen energia: bioelektromosság, hő, hűtési
energia
- Forró víz, gőz
- Melléktermékek: biooxigén, bioműtrágya,
biokomposzt

Élelmiszerek
és
takarmányok
Bioműanyagok és polimerek
Biokemikáliák és bioüzemanyagok

Zéro karbon és bioenergia

Vörös, zöld mikroalgák,
Cianobaktériumok (kék-zöld
mikroalgák), Archaeákősbaktériumok, őssejt kivonatok:
Spirulina platensis, Chlorella
vulgaris, Haematococcus pluvialis,
Chaetoceros calcitrans,
Lithotamnium Calcareium,
Aphanizomenon flos-aquae,
Porphyridium cruentum,
Porphyridium sp., Rhodella
reticulata, Navicula directa,
Gyrodinium impudicum,
Cochlodinium polykrikoides,
Dunaliella salina, C. autotrophica ,
Ellipsoidon sp., Arthrospira
platensis, Nostoc flagelliforme
Vörös, zöld mikroalgák,
Cianobaktériumok (kék-zöld
mikroalgák):
Spirulina platensis, Chlorella vulgaris,
Scenedesmus obtisausculus,
Scenedesmus obliquus,
Chlamydomonas reinhardtii
Vörös, zöld mikroalgák:
Spirulina platensis, Scenedesmus
obtisausculus
Vörös, zöld mikroalgák, archaeákősbaktériumok:
Nannochloropsis salina, Chlorella
sorokiniana, Chlorella minutissima,
Dunaliella sp., Chlamydomonas
Reinhardtii, Methanosarcina sp,
Methanosaeta sp

Vörös, zöld mikroalgák,
archaeák-ősbaktériumok:
Nannochloropsis salina,
Chlorella vulgaris, Chlorella
protothecoides,
Methanosarcina sp,
Methanosaeta sp

KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG - ZÖLD KÖRNYEZET

A mikroalgák szaporítását és a termékek előállítását a NOCOVID komplexumok végzik.

A zárt rendszerű, hatékony mikroalga üzemek
fenntartható élelmiszerstratégia részei
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A klímaváltozás
hatásainak
csökkentése

Bioipari Komplexum több részleggel

Megvalósítható több ütemben, méretben, saját
energia előállítással, adaptálva a helyi
erőforrásokhoz és termék igényekhez

Előnyök:
- az ismert mikroorganizmus szaporítási
technológiáihoz viszonyított többszörös hozam
- alacsony helyigény
- gyors megtérülés (1- 3 év)
- több végtermék szimultán előállítása
- zárt, élelmiszerbiztonsági rendszer szerinti
üzemeltetés
- exportképes termék-előállítás
- fenntarthatóság

Teljeskörű szolgáltatás nyújtás:
- mérnöki szolgáltatás a teljes beruházási
ciklusra
- oktatás: létesítés tervezés, üzemeltetés,
Erasmus+, PhD aspiránsok

Szükségesek:
- finanszírozás
- stratégiailag kiemelt vállalkozás és projektté
nyilvánítás
- hazai és nemzetközi marketing a létesítmények
megvalósításának elősegítésére

Értéknövelt biofinomító termékek
jövőbeni lehetőségei
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Étolajok

Pigmentek
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Szappanosítás
Szárítás
Porlasztás
Kapszulázás
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Átalakulás zsírsav-metilészterré átészterezéssel

Bioetanol
Biobutanol

Biodízel
Étolaj
Táplálékkiegészítők

Tápok
Gyógyászati termékek
Funkcionális élelmiszerek
Kozmetikumok

A mikroalgák és az archaeák sejtbontása
A sejthasítás
módszerei

Nem
mechanikai
módszerek

Mechanikai
módszerek
Gyönggyel veretés

Termikus

Kémiai

Biológiai

Nagynyomású
homogenizálás

Fagyasztásosolvadásos ciklus

Savas/lúgos kezelés

Algicid
mikroorganizmusok

Nagy nyíróképességű
homogenizáció

Mikrohullám

Ozmotikus sokk

Enzim

Ultrahangos kezelés

Impulzusos elektromos
mező

Céltermékek

Mikroalga fajok kiválasztása és a
termék előállítás

Sejtburok jellemzés

Folyamat
diagram

Elsődleges enzim kiválasztása
és kezelés

Termékspecifikáció jellemzése

Másodlagos enzim
kiválasztása és kezelése

Termék kinyerése és
frakcionálása

A visszanyert termékáramok
integrálása a megfelelő
feldolgozási műveletekbe

Mik a céltermékek?

Mely mikroalgák képesek felhalmozni
a végtermékeket természetes úton,
vagy indukcióval?

- Lipidek
- Proteinek
- Karbohidrátok
- Pigmentek

- Tápközeg összetétel és
tápanyag szint
- Sótartalom
- Fényintenzitás szint
- Genetikai/anyagcsere
tervezés

Milyen típusú sejtburkot
(fal/membrán) tartalmaznak
ezek a mikroalgák?

- Nincs sejtfal
- Cellulóz tartalom
- Többrétegű/rétegzett
- Több osztály kombinációja

Milyen potenciális
enzimcélpontok vannak a
sejtburokban?

- Fehérjék-proteázok
- Lipidek(foszfo)lipázok
- Karbohidrátokcellulázok,
xilanázok, amilázok

Hol találhatóak a végtermékek a
sejtben?

- Szerkezeti alkotóelemek
- A szerkezeti maradékok
polaritása
- Rétegszerkezet (egyrétegű,
kétrétegű)

Melyek a potenciális
enzimtartalmak a sejt belső
részeiben?

Milyen feldolgozási technikák
alkalmazhatók a termékek
kinyerésére és frakcionálására?

Milyen feldolgozási technikák
alkalmazhatók a termékek
kinyerésére és frakcionálására?

- Belső membránok proteázok, lipázok,
amilázok
- Felületi fehérjék proteázok
- Lipid rétegek –
(foszfo)lipázok
- Visszanyerés
(flokuláció,
koaleszcencia, stb.)
- Frakcionálás (szűrés,
kromatográfia)
- Elnyeletés/tisztítás
- Kristályosítás
- Cukrosítás
- Fermentáció
- Kapszulázás
- Átészterezés

Értéknövelt
termékek
folyamata

A fenti folyamatok és az érintett műszaki
tartalmak alkalmazása a legjobb elérhető
technológiák felhasználásával

Köszönöm megtisztelő figyelmüket

