Γιατί βιοκαύσιμα από μικροφύκη;

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Η αναζήτηση εναλλακτικών πηγών καυσίμων για
την αντικατάσταση των ορυκτών καύσιμων και η
ανάγκη μείωσης των εκπομπών των αερίων του
θερμοκηπίου,
αποτελούν
δυο
σημαντικά
προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών.
Η κοινωνία μας σήμερα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό
στα ορυκτά καύσιμα, ιδίως στον τομέα των
μεταφορών. Ένα εναλλακτικό καύσιμο που έχει τη
δυνατότητα να ενσωματωθεί με την υφιστάμενη
υποδομή των ορυκτών καύσιμων είναι το βιοντίζελ
προερχόμενο από τα μικροφύκη.
Τα μικροφύκη έχουν υψηλότερη απόδοση ως προς
την παραγωγή ελαίων, σε σχέση με τα ενεργειακά
φυτά και με την αξιοποίηση τους μπορεί να
αποφευχθεί ο ανταγωνισμός για τη χρήση
γεωργικής γης και κατανάλωσης νερού. Επιπλέον,
υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής παραπροϊόντων
υψηλής αξίας από την καλλιέργεια τους.

Τα αποτελέσματα που αναμένονται από την
υλοποίηση του έργου είναι τα ακόλουθα:

Στόχοι του έργου MED-ALGAE
Το έργο έχει στόχο να συμβάλλει:
α) στην προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών στον
τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
β) στη δημιουργία ενός μηχανισμού για την
ανάπτυξη των εθνικών/ περιφερειακών / τοπικών
καινοτομιών σχετικά με τα ανανεώσιμα καύσιμα
γ) στη διευκόλυνση της ανάπτυξης και της
συμμετοχής νέων τοπικών βιομηχανιών και το
άνοιγμα νέων ευκαιριών απασχόλησης
δ) στη δημιουργία προϋποθέσεων για την
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την
προώθηση των βιοκαυσίμων μέσω μιας
ενδεχόμενης μελλοντικής ενσωμάτωσης των
τεχνολογιών αυτών σε μια μακροπρόθεσμη
στρατηγική για την προώθηση των βιοκαυσίμων

• Παραγωγή Μικροφυκών & Βιοντίζελ

Το έργο MED-ALGAE
Το πρόγραμμα MED-ALGAE «Παραγωγή βιοντίζελ
από μικροφύκη σε επιλεγμένες χώρες της
Μεσογείου» είναι ένα καινοτόμο τεχνολογικό έργo,
που μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων
της στρατηγικής της ΕΕ για την «Κλιματική αλλαγή
και ενέργεια». Η μεθοδολογία περιλαμβάνει όλα τα
στάδια παραγωγής βιοντίζελ: τη δειγματοληψία του
θαλασσινού ή γλυκού νερού, την επιλογή,
ταυτοποίηση και καλλιέργεια μικροφυκών, τη
συγκομιδή και την εξαγωγή βιοντίζελ και την
αποτίμηση των ιδιοτήτων του παραγόμενου
βιοντίζελ σύμφωνα με το πρότυπο EN14214. Για το
σκοπό αυτό, πέντε πιλοτικές εγκαταστάσεις θα
αναπτυχθούν στην Κύπρο, Ιταλία, Μάλτα, Λίβανο
και Αίγυπτο. Το έργο έχει συνολική διάρκεια 36
μήνες.

•Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με
την παραγωγή μικροφυκών, βιοντίζελ και σχετικών
παραπροϊόντων.
•Παραγωγή, συγκομιδή και προ-επεξεργασία των
μικροφυκών.
•Επιλογή του κατάλληλου είδους μικροφυκών και
ανάπτυξη τους σε εργαστηριακή κλίμακα.
•Παραγωγή και δοκιμή του βιοντίζελ.
•Προσδιορισμός της δυνατότητας εφαρμογής των
μικροφυκών ως πηγή βιομάζας για την παραγωγή
τόσο προϊόντων χαμηλής αξίας (ενέργεια /
ζωοτροφές), όσο και αυτών με υψηλότερη αξίας
(βιταμίνες, ω3 λιπαρά κλπ).
•Εντοπισμός παραπροϊόντων από την παραγωγή
με
δυνατότητες
εμπορικής
μικροφυκών
εκμετάλλευσης.
•Τελική παραγωγή βιοντίζελ.

• Προσδιορισμός της υφιστάμενης
νομοθεσίας, επιπτώσεις και ευκαιρίες

•Συνθήκες και επιπτώσεις από τη χρήση
μικροφυκών
ανάλυση
κύκλου
ζωής,
προσδιορισμός των διοικητικών και νομοθετικών
εμποδίων.
•Πρακτικές σχετικά με τις πολιτικές για τα
βιοκαύσιμα.
Προσδιορισμός
•Τεχνοοικονομικές μελέτες.
κατάλληλων περιοχών και αναμενόμενο κόστος.
•Πιθανές νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στην
περιοχή της Μεσογείου.

• Παραπροϊόντα και η αξιοποίηση τους
Η βιομάζα αποτελεί πηγή τόσο για προϊόντα
χαμηλής αξίας που παράγονται σε μεγάλες
ποσότητες, όπως είναι οι εφαρμογές στην ενέργεια
(βιοντίζελ, αιθανόλη, καύση), όσο και για την
παραγωγή παραπροϊόντων υψηλής αξίας , όπως ω3
πολυακόρεστα
λιπαρά
οξέα,
πρωτεΐνες,
πολυσακχαρίτες,
χρωστικές
ουσίες.
Τα
παραπροϊόντα αυτά μπορούν να βρούν εφαρμογή
στη βιομηχανία των τροφίμων, των καλλυντικών και
της υγείας.

Ίδρυση ReΜed – Bio στην
Αλεξάνδρεια
Μία από τις δραστηριότητες του έργου MED-ALGAE
είναι η δημιουργία ενός «Περιφερειακού
Μεσογειακού Κέντρου Βιοπαραγωγής (RemedBio)» που θα δημιουργηθεί στην Αλεξάνδρεια και
θα φιλοξενείται από το Πανεπιστήμιο της
Αλεξάνδρειας. Το Remed-Bio θα αποτελεί ένα
βασικό ερευνητικό κέντρο κατάρτισης και επίδειξης
στην περιοχή της Μεσογείου το οποίο επιπλέον θα
διαθέτει μονάδα ανάπτυξη των μικροφυκών για την
παραγωγή βιοντίζελ.

• Δημιουργία δικτύων, ενίσχυση της συνεργασίας
Η προσέγγιση που υιοθετείται στο MED-ALGAE, προκειμένου να επιτευχθούν οι διασυνοριακοί στόχοι που
τέθηκαν, αφορά τη δημιουργία των κατάλληλων δικτύων συνεργασίας τα οποία θα βασίζονται στην: α)
Έρευνα & Ανάπτυξη, β) Επιχειρηματική Ανάπτυξη και στις γ) Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές.

