Биоикономиката в
ежедневния живот

www.bio-step.eu

Тази публикация е CO2-неутрална

Печат
Производство
BIOCOM AG
Lützowstraße 33–36
10785 Berlin
www.biocom.de
Laura Griestop (редактор)
Sandra Wirsching (редактор)
Oliver-Sven Reblin (Дизайн)
Benjamin Röbig (Производство)
Печатница
H. Heenemann, Berlin
Снимки
Заглавие: ???
Страница 3: Andrey Kuzmin/fotolia.com

Що е това биоикономика?
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Биоикономиката обхваща онези части от икономиката, които включват възобновяеми биологични ресурси – като гори, култури, животни
и микроорганизми – за производство на храни, материали и енергия.
Предвид изчерпването на изкопаемите ресурси, промените в климата
и нарастващото население на света, се увеличава търсенето на устойчиви и ресурсно-ефективни стратегии, за да се гарантира благосъстоянието на обществото. Биоикономиката е отговор на тези предизвикателства и обхваща различни сектори, като селско стопанство, околна
среда, аквакултури и промишленост.
Въпреки, че много хора не го осъзнават, биоикономиката вече е част
от ежедневието ни. Биологични ресурси и новаторски технологии се
използват вместо неустойчивите продукти и процеси, които сега са
базирани на изкопаеми ресурси. Някои продукти на био база може
дори да имат нови свойства, което ги прави по-добри от продуктите,
от които зависим днес.

Кофа и лопата
Суровина:

бамбук

Да копаеш с бамбук

Производител:

EKOBO

Снимки: oly5/fotolia.com (Горе), jenifoto/istockphoto.com (долу)
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Бамбукът може да расте с по метър на ден – около 10 до 20 пъти по-бързо от европейските видове
дървета. Поради тази причина тази сладка трева
може да абсорбира повече въглерод. Предимство за климата. За създаването на детски играчки, бамбуковите стърготини се смесват с целулоза, смола и водоразтворими минерални пигменти за оцветяване. Получената играчка е напълно биоразградима и може да се измие
в съдомиялна машина. Що се отнася до здравината и издръжливостта,
играчките са сравними с тези, направени от нефтени суровини. Освен
това са по-леки и нечупливи. Произвеждат се ръчно в съответствие с
принципите на справедливата търговия.

Строителни кубчета
Суровина:

дърво (и други)

Устойчиво строителство
Устойчивото строителство започва с
био тухличките в детската стая. Екологичните кубчета се състоят основно от смес
от дървесни влакна и богата на въглехидрати
суровина като картофено нишесте. Като страничен продукт
на дърводобивната промишленост се натрупват големи количества влакна – до 40 % от суровината. По-голямата част се преработват в хартия, а някои се използват за производството на
термопластични композити – нов продукт, от който се произвеждат тухлите. Тухлите приличат на дървени, много са здрави
и могат да се боядисат в пастелни тонове с хранителна боя.

Производител:
Снимки: Christian Schwier/fotolia.com (Горе), Irina1/istockphoto.com (долу)

Ciddi toys, Bioblo
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Играчки
Суровина:

черупки от яйца

Коне от яйчени черупки

Производител:

проект Eco-SHELL
Снимки: Leonid Andronov/fotolia.com, (Горе), BIOCOM AG (долу)
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Отпадните яйчени черупки обикновено отиват
на сметищата. Изхвърлянето на яйчени черупки
обаче е загуба на буклук, тъй като те съдържат минерали като калциев карбонат. Произведеният от яйчени черупки калциев
карбонат е директен заместител на минерала калциев карбонат, добиван в кариерите. За разлика от изкопните дейности, иновативният
промишлен процес е по-екологичен, намалява емисиите въглерод, както
и консумираната вода и енергия. Ако успешно навлезе на пазара, тази
процедура се очаква да намали отпадъка от яйчени черупки, които отиват на сметища с 7 000 тона годишно. Този кон е проектиран в рамките
на проекта Eco-SHELL, финансиран по програмата за еко-иновации на Европейския съюз.

Училищни униформи
Суровина:

микроорганизми

Като ново
Децата не пазят дрехите си, особено когато носят
една и съща униформа всеки ден. Една британска и
една датска компания са разработили училищно облекло,
което се произвежда със специална ензимна технология, която позволява
детските униформи да изглеждат по-дълго като нови. В същото време
производственият процес е по-устойчив. Ензимите се произвеждат от
промишлени микроорганизми. След като ензимите се добавят по време на
процеса за избелване и боядисване на тъканите, целият производствен
процес спестява вода и намалява използваната енергия. Ензимите
действат като биокатализатор и укрепват влакната отвътре навън,
което помага да се премахнат краищата на влакната, които могат
да излязат от повърхността. Това поддържа повърхността гладка,
намалява износването и осигурява устойчиви ярки цветове.

Снимки: Berit Kessler/fotolia.com (Горе), Dream Edition/fotolia.com (долу)

Производител:

Marks & Spencer,
Novozymes
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Килими
Суровина:

Царевично нишесте

Ензими в действие

Производител:

Dupont, Mohawk

Снимки: Rike/pixelio.de (Горе), Bert Folsom/fotolia.com (долу)
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Килимите трябва да бъдат здрави, лесни за почистване и колкото е възможно по-меки. Това се
постига чрез използването на специални синтетични влакна. Днес те са отчасти на биологична основа. Химическата компания Дюпон например използва царевично нишесте като
растителна суровина. С помощта на ензими нишестето се преобразува
в захар, която в последствие служи за хранителен източник на специални микроби, които я превръщат в полимерни градивни елементи на
биологична основа за високо-технологични влакна. Производството на
високо-технологични влакна на биологична основа за килими се извършва, като се използват бактерии от вида Ешерихия коли. Те целенасочено
се препрограмират в мини-фабрики, които произвеждат основното химическо съединение 1,3 пропандиол (Bio-PDO). Този синтетичен градивен
елемент се свързва с нефтохимичния мономер TPA (терефталична киселина) и се превръща в пластмаса. Като използват тази пластмаса, американските фирми Дюпон и Мохок произвеждат килими, които са с 37 %
био материали.

Стол
Суровина:

листа и био-смола

Удобните листа
Всяка година през есента улиците и тротоарите
са покрити с листа. Един словашки дизайнер е
открил как да оползотвори тези отпадъци – създал
е стол – Beleaf – произведен от листа и био-смола, добита
от остатъчно готварско олио. Сместа се пресова в калъпи, шлифова се
и се закрепва за тръбовидни метални рамки. Ако столът се счупи, може
да се върне обратно в природата където ще се разгради. Предимството
при използването на листа е, че се натрупват големи количества без
допълнителни разходи. Дизайнерът описва мисията си като:“ фокусирана
върху практическата употреба на отпадъчните листа от градовете в
мебелната индустрия, преминаването от пластмаса към по-устойчиво
решение.“

Производител:

Снимки: rdnzl/fotolia.com (Горе), Re-Worked (долу)

Šimon Kern
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Хартия
Суровина:

слонска тор

Пишем върху отпадък

Производител:

EcoMaximus,
Mr. Ellie Pooh

Снимки: Baltazar/fotolia.com (Горе), BIOCOM AG (долу)
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Шри Ланка е една от страните в Азия с най-голяма популация на слонове.
Въпреки това, броят на слоновете намалява с
тревожна скорост. Повечето от тях са убити, защото все повече се намесват в селското стопанство, поради загубата на местообитания и човешката експанзия. Въпреки, че не
трябва да бъде така, много неща могат да зависят от това как хората
възприемат икономическата стойност на слона. Слонският тор може
да даде отговор на тази дилема. Тъй като диетата на слона е напълно
вегетарианска, произведените отпадъци са основно сурова целулоза.
След почистване и обработка, тя може да се превърне в хартия и след
това в преносими компютри, карти или хартия.

Смартфон
Суровина:

захар

Безпроблемен дисплей
Това е неприятно: ако телефонът ти падне на земята, дисплеят се чупи и парите ти отиват на вятъра. Японски производител се е заел да реши този проблем и е проектирал първия мобилен телефон с био-базиран сензорен
екран. Но пътят до там не е бил лек. Много прозрачни пластмаси са били
изпитвани за възможен заместител на стъклото; нито една обаче не
е била достатъчно здрава. Тези пластмаси са били устойчиви на удар и
надраскване, но не достатъчно прозрачни и устойчиви на светлина. Решението е биобазирана пластмаса, изосорбид, която се произвежда чрез
химичен процес от захар.

Снимки: Pixelrobot/fotolia.com (Горе), mrgao/istockphoto.com (долу)

Производител:

Sharp, Mitsubishi
Chemical Corporation
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Плат
Суровина:

цитрусов съпродукт

Облечени в цитрусови плодове

Производител:

Orange Fiber

Снимки: Orange fiber (Горе), kodochigov/fotolia.com (долу)
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Orange Fiber е италианска новосъздадена компания, която има за цел да преобразува портокалови
и цитрусови отпадъци в устойчиви тъкани. Само в
Италия от производството на цитруси се натрупват
700 000 тона отпадъци годишно. За да се използва този отпадък, целулозата се извлича от влакната, които след това, посредством нанотехнологичен процес, се обогатяват с цитрусови етерични масла. Идеята
са разработили двама студенти от Сицилия и тя вече е спечелила няколко награди на национално и международно равнище. Иновацията е била
също така представена и на Expo Gate в Милано през 2015 г.

Облекло
Суровина:

мляко

Изработен от мляко
Млякото е популярен хранителен продукт, но
всъщност не всички млечни протеини се използват. Ежегодно се натрупват милиони тонове мляко, което не може да се ползва за консумация. Две фирми са започнали да използват млечния протеин казеин за
производство на текстилни влакна и дрехи, като рокли или бельо. Те са
копринени на допир, естествено антибактериални и лесно могат да се
боядисат. Отдавна е известно, че казеинът може да се изпреде във влакна. Обаче за това се изисква не само много вода, но и много химикали: сега
са добавени пчелен восък и цинк. Производството на органично влакно се
извършва, за да отговори на Световния стандарт за органичен текстил
(GOT): значително по-малко ресурси се употребяват спрямо традиционния процес на мокро предене.

Производител:
Снимки: Pavel Losevsky/fotolia.com (Горе), gsermek/istockphoto.com (долу)

Qmilk, Calida
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Чанти
Суровина:

маслинови листа

Щавене с маслинови листа

Производител:

Wet-green,
N-Zyme Biotec,
Ackermannn
Снимки: Berit Kessler/fotolia.com (Горе), BIOCOM AG (долу)
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В индустриалното производство на кожи обикновено се използват дъбилни вещества добити
от соли на тежки метали като хромов сулфат. Листата от маслина са природна и екологична алтернатива.
Те съдържат вторични съединения, които растенията използват като
защита от вредители. Това е основата за създаване на биоразградимо
средство за дъбене. То не само предпазва околната среда, но и прави кожата изключително мека на допир. Тонове маслинови листа падат всяка
година при събиране на реколтата в Средиземноморието и до сега повечето се изгаряха като зелен отпадък. Две компании са разработили процес, чрез който от маслиновите листа танините се извличат във воден
разтвор. Това прекратява употребата на токсични киселини и соли по
време на процедурата.

Кутии за напитки
Суровина:

различни

Устойчиви опаковки
Всеки ден се консумират милиарди литра вода,
мляко, сок и други напитки. Стотици милиарди
кутии за напитки се продават всяка година. Предимствата им са ниското тегло и лесното транспортиране. Повечето кутии са направени от картон, полиетилен и алуминиево фолио. През 2015 г. Шведска компания представи
на пазара напълно възобновяема опаковка. Картонът се произвежда от
източници, сертифицирани от Съвета за стопанисване на горите (FSD);
полиетиленът за ламинатния филм и капачката се извлича от захарна тръстика. Тъй като захарната тръстика се отглежда върху пасища
с влошени качества на земята, био опаковката, сравнена с обикновения
картон, подобрява устойчивостта от 20 % до 30 %. Опаковките обаче
могат само да се рециклират, а не са биоразградими или компостируеми.

Производител:

Снимки: lzf/fotolia.com (Горе), BIOCOM AG (долу)

Tetra Pak
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Купа от палмови листа

Суровина:

палмови листа

Хранене от отпадъчни листа

Производител:

Vegware

Снимки: euthymia/fotolia.com (Горе), BIOCOM AG (долу)
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Компании от южна Индия откриха нов източник
на приходи: листа от палмата Арека. След като
паднат естествено от дървото, те се събират, накисват във вода, пресоват се топлинно във форма и след
това се изсушават. Така създадените купи могат да се компостират и
не съдържат други добавки, покрития или химикали. Когато се изхвърлят,
те естествено ще се разградят за 20–40 дена. Вместо да се изгарят като
отпадък, те предлагат алтернатива на хартията или материалите за
еднократна употреба.

Бира (безглутенова)
Суровина:

Малцован ечемик

Бира без глутен

Снимки: hjschneider/fotolia.com (Горе), boule1301/fotolia.com (долу)

За много хора, които имат непоносимост към
глутена, бирата е изключена от списъка с продукти, които могат да консумират. Основната
суровина в производството на бира – малцов ечемик –
съдържа глутенов протеин. Глутена може да предизвика възпаление на
чревната лигавица при хора с непоносимост към глутена. Производството на бира е стар биологичен процес. Днес варенето се извършва в големи
контейнери за ферментация направени от стомана. Нишестето в малцовия ечемик се превръща в захар чрез ензими. Този разтвор ферментира
с помощта на хмел и мая. При производството на своята безглутенова
бира Celia, пивоварната Zatec използва инженерен трик за премахване на
глутена с помощта на процедура, която пази в тайна. За да бъдат храните с етикет „без глутен“, те трябва да имат по-малко от 20 части на
милион глутен (ppm). Celia има по-малко от 5 ppm / 100 ml и благодарение
на системата за силиконова филтрация в пивоварната, тя също така е
подходяща и за вегани.

Производител:

Žatec brewery
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Капсули за кафе
Суровина:

растителни влакна, царевично нишесте

Устойчиви капсули

Производител:

Lavazza, Novamont,
Ethical Coffee
Company

Снимки: petcharapj/fotolia.com (Горе), L.Klauser/fotolia.com (долу)
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Кафето на капсули стана изключително популярно сред хората, употребяващи кафе, които искат да
си приготвят висококачествено кафе в машини с единична
дозировка у дома. Капсулите обаче ежедневно произвеждат големи количества пластмасови и алуминиеви отпадъци. Производителите на кафе
като швейцарската Ethical Coffee Company и италианската Lavazza са
разработили капсули на растителна основа, използвайки царевично нишесте и растителни влакна. Капсулите се произвеждат от комбинация
между растителни влакна, растително олио получено от магарешки
бодил и царевично нишесте, от които се получава био-пластмаса. Капсулите нямат метални свойства или субстрати. Продуктът е биоразградим и компостируем и е в съответствие с Европейския стандарт
EN13432, който в момента е най-стриктния по отношение на биоразградимост за промишлен компост. Био-базираните капсули са съвместими
с голям брой еспресо машини.

Чаши за кафе
Суровина:

утайка от кафе

От старо-ново
Преобразуване на старо кафе в нови продукти!
Немска фирма произвежда чаши и чинийки за кафе,
които се състоят от използвана утайка от кафе.
До 40% от продукта се прави от рециклирана утайка от
кафе. Всяка чаша е направена от 60 грама утайка, което се равнява на
осем кафета еспресо. Рециклираният материал, наречен Kaffeeform, се
състои не само от утайка, но също от растителни влакна, целулоза и
смола от биополимери. За производствения процес фирмата използва
процедура за леене под налягане. Получените продукти са здрави, миещи
се и така може лесно да се използват повторно.

Производител:

Снимки: liza5450/fotolia.com (Горе), Kaffeeform (долу)

Kaffeeform
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Найлонови торбички
Суровина:

магарешки бодил

Биоразградими и компостируеми

Производител:

Novamont, Ibiplast
Снимки: M. Schuppich/fotolia.com (Горе), rdnzl/fotolia.com (долу)
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Материалите за опаковане могат да се изработват от биопластмаса, която е едновременно биоразградима и компостируема. Италианските
компании Novamont и Ibiplast използват растително масло, извлечено от магарешки бодил, като суровина за производството на
такива полимери. По време на производството на този устойчив полимер се използват също така целулоза, царевично нишесте и комбинация
от тях. Материалът от смес от нишесте се продава от Novamont с
търговското име Mater-Bi. Тази биопластмаса е подходяща за обработка
с всички общоприети технологии за преработване. Тя е биоразградима и
компостируема и следователно може да се използва за производство на
фолио и найлонови торбички, които могат да се използват при управлението на органичните отпадъци. Биопластмасата е в съответствие с
основните Европейски и международни стандарти.

Шоколад
Суровина:

водорасли

Здравословни зелени закуски
Учените приемат, че има повече от 500 000
вида водорасли, но само около 40 000 от тях са
напълно проучени. Някои са зелени, други са кафеникави или червеникави. Спирулина е вид водорасло,
който все повече навлиза в нашата храна. Той е с високо съдържание на протеини и съдържа здравословни мастни киселини и
многобройни витамини. За разлика от соята, царевицата или говеждото, тези водорасли се нуждаят само от слабосолена вода за да растат.
Те процъфтяват на неплодородна почва и въпреки това съдържат повече
протеини, отколкото говеждо, което изисква стократно повече земя, за
да произведе 1 килограм протеин. Водораслите Спирулина следователно
биха могли да бъдат хранителни добавки, които не са в пряка конкуренция с други селскостопански растения за плодородна земя.

Производител:

Снимки: divedog/fotolia.com (Горе), TheAlgaeFactory (долу)

Algae Factory
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Сладолед
Суровина:

лупина

Вкусен сладолед от лупина

Производител::

Vegavita

Снимки: Elena Butinova/fotolia.com (Горе), unpinct/fotolia.com (долу)
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Растителен сладолед с лупинови протеини! Лупините са зелени мулти таланти. Като азотни фиксатори те са чудесен тор за немската почва. В допълнение
техните семена са богати на протеин, поради което са привлекли вниманието на производителите на храна като алтернативен източник
на протеин. Лупиновите семена обикновено са много горчиви на вкус поради високото съдържание на алкалоиди и затова се използва синя сладка
лупина. За разлика от другите видове лупина тя имат ниско съдържание
на горчиви алкалоиди. Лупиновите семена първо се обелват и преработват във фини люспи. След това люспите се обезмасляват и се отстраняват нежелани миризми. Едва тогава специалистите изолират протеина. Този немлечен продукт не съдържа нито лактоза, нито глутен и е
подходящ за страдащи от алергии.

Чинии
Суровина:

бамбук

Бързорастящ бамбук
Бързорастящите растения като бамбука се отглеждат лесно и затова се използват все повече
от производителите на прибори за хранене като
възобновяем източник. Фирми като немския Magu или холандската Capventure предлагат например бамбукови съдове, състоящи
се от до 60 % нарязани бамбукови влакна. Растенията се отглеждат в
насаждения, които редовно се режат и презасаждат. Така, че цветните
чаши, чинии и купички могат да бъдат произведени от възобновяеми суровини. Бамбуковите влакна първо се смилат и се смесват с бои и други
суровини, като например царевица. За издръжливост към бамбука често
се добавя синтетична смола, което прави продуктите безопасни за храната, нямат мирис и вкус, издръжливи са и са безопасни за съдомиялни
машини. Някои компании използват естествената смола като свързващо вещество.

Производител:
Снимки: oly5/fotolia.com (Горе), flyfloor/istockphoto.com (долу)

Magu
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Течност за миене
Суровина:

рапично олио

С помощта на земните пчели

Производител:

Ecover

Снимки: BLE Bonn Thomas Stephan (Горе), stuartbur/fotolia.com (долу)
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Активните съставки в миещите и почистващи препарати се наричат повърхностно активни вещества
и тензиди. Обикновено те се произвеждат на основата на нефтената
химия. Белгийската фирма Ecover, известна със своите екологично чисти почистващи продукти, използва няколко природни суровини като
основа за своите тензиди. Наред с други, това са растителни съставки
като рапичното масло. Компанията е разработила биологичен производствен процес, в който маята Candida bombicula играе ключова роля
като мини-фабрика. Гъбата беше веднъж изолирана от земните пчели.
В комбинация с глюкоза, тя произвежда желания биологично активен продукт от устойчиви суровини.

Чаши за еднократна употреба

Суровина:

Бамбук, царевично брашно

Не ме изхвърляй
Милиарди кафета се консумират на път към работа. Чашите за еднократна употреба обикновено отиват директно в коша за боклук, след като
и последната глътка е била изпита. Колко по-устойчиво
би било да се пие кафе от чаша, която след това може да се измие и използва отново? Един такъв пример е тази чаша, направена от органичен
бамбук в комбинация с царевично брашно и смолна киселина. Конкретно
тази чаша е биоразградима, но само след 1–2 години и при определени условия. Капакът и дръжката са направени от силикон. В такава чаша ще
можете да носите кафето си 3–4 години вместо само няколко минути.

Производител:

Снимки: (Горе), (долу)

различни
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Йогурт/кисело мляко
Суровина:

бактерии

Родната страна на киселото мляко

Производител:

Rodopa milk
Ltd. Village

Снимки: (Горе), (долу)
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Има една причина, поради която една от най-известните бактерии, използвани за производство на кисело мляко, се нарича Lactobacillus delbrueckii подвид Булгарикус: открита е в българското кисело мляко в началото на 20-ти век. Заедно със
стрептококус термофилус тя преобразува лактозата в млечна киселина чрез метаболичен процес. В сравнение с други кисели млека, българския вид съдържа големи количества остатъчна млечна киселина,
която, както наскоро се установи, има положителен ефект върху нервните клетки. В България йогурта се нарича кисело мляко и е неизменна
част от ежедневната храна на хората. Един човек изяжда по 20–30 кг на
година! Киселото мляко има много полезни свойства със своето съдържание на калций (положителен ефект върху здравината на костите),
витамин В12 (важен за кръвообразуването) и витамин В6 (важен за метаболичните процеси).

Дъвка
Суровина:

грозде, захар, мая

Дъвчене за здраве
Някои храни съдържат здравословни съставки,
като например вторичната растителна субстанция Ресвератрол. Тя естествено се среща в обвивката на
черното грозде, боровинките и ядките, където действа като защитник
от околната среда. Ресвератролът принадлежи към групата на полифенолите и като антиоксидант се смята, че предпазва от ракови клетки
и сърдечно-съдови заболявания. Обикновено концентрацията и качеството на ресвератрола, добит от гроздов екстракт, значително се различава. Затова компании като Evolva разчитат на биотехнологичните
процеси: използват маята като фабрики за микроби. Подхранвана със
захар чрез ферментация, маята може да произведе големи количества
ресвератрол. Крайният продукт е бял на цвят и без мирис и вкус. В началото на годината Evolva пусна пробно новите дъвки с ресвератрол,
които съдържат 25 гр. от антиоксиданта.

Производител:

Снимки: (Горе), (долу)

Evolva
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Тоалетна хартия
Суровина:

бактерия

Бактерия в действие

Производител:

Sofidel

Снимки: Sebastian Kaulitzi/fotolia.com (Горе), aquariagirl1970/fotolia.com (долу)
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Почистващата сила на естествените бактерии,
които живеят върху кожата, може да се използва в
домашните тоалетни: те могат да разрушат найразнообразната органична материя. Италианската компания Sofidel пусна биоактивна тоалетна хартия, която използва тази
технология. Когато са в допир с вода, спорите покълват, умножават се
и почистват отлаганията по канализационните тръби. Биоактивната
тоалетна хартия на Sofidel се покрива със спори от бактериалния вид
Bacillus subtilis. Бактериите се напръскват върху вътрешните страни
на съседните слоеве хартия и освобождават специалния си почистващ
ефект единствено в канализационните тръби, когато тоалетна хартия влиза в контакт с вода. Тъй като целулозните структури се разхлабват от хартията, биоактивната тоалетна хартия едновременно
защитава канализацията.

Гърне
Суровина:

микроорганизми

Фабрики от дрожди
От десетилетия е известно, че екстрактите
от дрожди подпомагат за здравяването на рани.
Изследователите забелязват, че в отговор на стресови фактори като ултравиолетова светлина, озон или
топлина, клетките на дрождите започват да произвеждат набор от защитни молекули. Някои от тези природни вещества имат свойство да
омекотяват кожата, което увеличава интереса към тях като компоненти в кремове за лице и тяло. Гръцката козметична фирма Korres използва
дрождите като мини-фабрики. Микроорганизмите се култивират чрез
биотехнология с ферментация. Те се хранят по специален режим със аминокиселини. Когато клетките на дрождите се облъчват с ултравиолетова светлина или се обработват с озон, те започват да произвеждат
къси биомолекули, известни като хексапептиди. Тези вещества могат да
бъдат изолирани и използвани като биоактивни съставки в кремове или
лосиони против старее.

Снимки: cevahir87/fotolia.com (Горе), Garciya/istockphoto.com (долу)

Производител:

BecoThings
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Крем за лице
Суровина:

микроорганизми

Фабрики от дрожди

Производител:

Korres

Снимки: Usere6035d91_515/istockphoto.com (Горе), alenkadr/istockphoto.com (долу)
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От десетилетия е известно, че екстрактите от
дрожди подпомагат за здравяването на рани. Изследователите забелязват, че в отговор на стресови фактори като ултравиолетова светлина, озон или топлина, клетките на дрождите започват
да произвеждат набор от защитни молекули. Някои от тези природни
вещества имат свойство да омекотяват кожата, което увеличава интереса към тях като компоненти в кремове за лице и тяло. Гръцката
козметична фирма Korres използва дрождите като мини-фабрики. Микроорганизмите се култивират чрез биотехнология с ферментация. Те
се хранят по специален режим със аминокиселини. Когато клетките на
дрождите се облъчват с ултравиолетова светлина или се обработват
с озон, те започват да произвеждат къси биомолекули, известни като
хексапептиди. Тези вещества могат да бъдат изолирани и използвани
като биоактивни съставки в кремове или лосиони против старее.

Лосиони и душгелове
Суровина:

мая

С мирис на цитрус
Веществата от тропическите цитрусови
плодове са популярни съставки в гелове и кремове за душ и вана като например грейпфрута.
Грейпфрутът съдържа нооткатон, който придава
на козметичните продукти свеж аромат. Въпреки това,
растенията съдържат само малко количество нооткатон. В миналото
производителите на парфюми извличаха трудоемко тази съставка от
растението. Тъй като природните източници не са достатъчни за задоволяване на нуждите, е създаден метод за химичен синтез. Сега има екосъобразна алтернатива, която използва дрожди като биологични мини
фабрики. За да се постигне това, микробите са препрограмирани да произвеждат големи количества аромат във ферментаторите.

Производител:

Снимки: ETH Zürich (Горе), naumoid/istockphoto.com (долу)

различни
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Паста за зъби
Суровина:

ензими

Защитени от ензими

Производител:

BASF, Neva
Cosmetics

Снимки: beawolf/fotolia.com (Горе), sumire8/fotolia.com (долу)
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Паста за зъби, която съдържа ендогенни ензими
и протеини за защита на устата Ви от бактерии? Звучи необичайно, но вече съществува. Нашата
слюнка има различни функции за зъбна и устна хигиена:
тя почиства, защитава и регенерира зъбите. Освен водата, слюнката
съдържа цяла серия от защитни съставки, включително важни ензими
и протеини. Те спомагат за поддържането на здрава устна флора чрез
подпомагане на симбиотичните бактерии и регулиране на бактериите,
причиняващи заболявания. Пастата за зъби с ензими се основава на тези
изключителни свойства. Тя засилва предпазната функция на слюнката,
използва естествената защитна система и я укрепва. За да се избегне
унищожаването на ензимите, пастата за зъби не използва силни почистващи и пенообразуващи средства. Въпреки това, според производителите, все още има същата ефикасност срещу плаката като конвенционална зъбна паста.

Перилен препарат
Суровина:

ензими

Ефикасни ензими

Снимки: Caltech/ChrisГореher Snow (Горе), DutchScenery/fotolia.com (долу)

Производителите на почистващи продукти като
перилни препарати използват силата на ензимите
от много години. Биокатализаторите ускоряват
биологичните процеси и са активни дори при ниски
температури. Съществуват няколко класа ензими. Някои отстраняват
замърсяващите частици, докато други действат, като предотвратяват
изтъняването на тъканите. При използването на ензими са необходими
по-малко препарати и енергия. Промишлените ензими за почистващи
продукти и перилни препарати имат най-голям пазарен дял. Различни
биотехнологични компании са разработили специални процедури, които
да позволят производството на огромни количества от тези биоактивни
съставки в стоманени биореактори

Производител:

Persil, Ecover
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Щепсели и кабелни връзки
Суровина:

рицин

Био сграда

Производител:

Fischer/
HellermannTyton

Снимки: fabianosodi/fotolia.com (Горе), BIOCOM AG (долу)
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Щепселите за стена и кабелните връзки се произвеждат от много здрава и устойчива пластмаса
като найлон. Немска строителна компания разчита
на полимер, който от части се базира на рициново масло
като суровина. Маслото се извлича от семената на растението Рицин
(Ricinus communis), което принадлежи към семейство Млечкови. Растението вирее особено добре в Индия, Бразилия и Китай. Плодът е неядлив.
Американската химическа компания Dupont извлича синтетични химически строителни елементи от рициново масло, наречено себацинова
киселина. Синтетичният полимерполиамид се произвежда заедно с други
производни на нефта строителни елементи. Този полимер е 58 % биологичен. Компанията Fischer след това обработва пластмасовите гранули
в щепсели. Био-щепселите за стена и кабелни връзки може да са малко поскъпи, обаче са също толкова здрави като традиционните щепсели от
найлон.

Дъски за подова настилка
Суровина:

пасища

Тераса от пасище
Когато гледате деликатните стъбла не бихте
очаквали това, но ливадната трева съдържа редица хранителни вещества, а здравите влакна я държат
изправена. Хесенската компания използва тези свойства за иновативен
производствен цикъл. Процедурата се нарича “зелена био-рафинерия”,
при която мокра, влакнеста биомаса се разделя на течна фаза и твърда фаза. След това влакната се смесват с биологична или рециклирана
пластмаса в съотношение от 3 към 1. Това, което се получава е здрав и
лек материал, който може да се обработи освен всичко друго и като подови дъски за тераси. Остатъците се използват за производството на
биогаз или растителен тор. По този начин всички части на растението
се използват по най-добрия начин и цикълът може да започне отново.

Производител:
Снимки: Dmytro Buianskyi/istockphoto.com (Горе), BIOCOM AG (долу)

Biowert
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Тухли

Суровина:

пясък, бактерии

Да отгледаш тухла

Производител:

bioMASON

Снимки: Jezper/fotolia.com (Горе), bioMASON (долу)
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Какво ще кажете за идеята да се спестят въглеродни емисии чрез отглеждане на тухли, вместо изпичането им. В крайна сметка всяка година се произвеждат
повече от трилион тухли в света – освобождаващи ежегодно 800 милиона тона CO2 в атмосферата. bioMASON използват бактерия за да отглеждат здрав цимент. Първоначално пясъкът се поставя в правоъгълни
форми. След това се добавят бактерии (Sporosarcina pasteurii), които се
обвиват около зрънцата пясък. Кристалите от калциев карбонат започват да се образуват около зърната, докато напоителната система
захранва с богата на хранителни вещества вода. Кристалите растат и
след три до пет дена са готови за употреба. Този процес е бил вдъхновен
от коралите, които растат във всякакви форми и са устойчиви на вода
и ерозия.

Боя
Суровина:

кореноплодни зеленчуци

Промяна на материала
от Шотландия
Curran – келтската дума за морков – е материал, изработен от наноцелулозни влакна от кореноплодни зеленчуци. Може да има
различни приложения като производство на бои, покрития или дори козметика. Суровините идват от отпадъчни потоци на хранително-вкусовата промишленост. Тъй като остатъчните продукти като моркови
и захарно цвекло иначе биха били изхвърлени няма директна конкуренция
с хранителните култури, виреещи на оскъдната земя. Производството
на Curran води до по- слаб въглероден отпечатък, тъй като използва
растителни отпадъци и по-малко вода, изисква по-малко химикали и не
излъчва токсични газове. Въпреки че точният метод на производство се
пази в тайна, нановлакната се извличат от зеленчуците и след това се
комбинират с високотехнологични смоли. Пастата може да се отлее в
различни форми.

Производител:

Снимки: CelluComp

CelluComp

37

Автомобилни гуми
Суровина:

глухарче

Преосмисляне на
автомобилните гуми

Производител:

Continental, Fraunhofer

Снимки: Fraunhofer IME/C. Schulze Gronover (Горе), Karin & Uwe Annas/fotolia.com (долу)
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Производителите на автомобили използват естествения каучук за производство на гуми, понеже той е
еластичен дори при ниски температури. Като суровина обикновено се
използва латекс от субтропичното каучуково дърво. Дървесните плантации обаче, са все по-застрашени от гъбички, които предизвикват колебания в световната пазарна цена. Руското глухарче е една екологична алтернатива. Вирее в Централна Европа дори върху неподходяща за
земеделие почва. С помощта на съвременни техники за отглеждане на
растения, изследователите са превърнали едно диво растение в полезно,
което освен това е здраво и високодобивно. В сътрудничество с немски
производител на гуми, в Германия е създаден пилотен завод за производство на каучук от глухарчета.

Премахване на ръжда
Суровина:

бактерии

Снимки: beawolf/fotolia.com (Горе), © Nik_Merkulov/fotolia.com (долу, rusty), Andrzej Tokarski/istockphoto.com (долу,derusted)

Желязо за обяд
В природата има механизъм за премахване на ръжда. Ръждата не е нищо друго, а атоми на желязото,
които са реагирали с кислород. А после има някои микроорганизми, като бактерии, които разяждат желязото. За да се стигне до
този важен елемент, бактериите произвеждат сидерофори, протеинови молекули, които могат да уловят железните атоми и да ги включат
в своята структура. Ето защо сидерофорите се използват като биоразградими отстранители на ръжда. За използване на сидерофорите като
биологични прахови отстранители, една компания е разработила процедура, използваща бактериите от видовете Streptomyces olivaceus.

Производител:

ASA Spezialenzyme
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Биоетанол
Суровина:

слама

Енергия от слама

Производител:

EBIOSS Energy

Снимки: Foto Rötzer – Clariant (Горе), beawolf/fotolia.com (долу)
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България иска да покрие 16 % от енергийните си
нужди посредством местни възобновяеми източници до 2020 г. Биогорива като биоетанола се извличат от
възобновяеми суровини. Досега са били ползвани захари от обработваеми
култури. Няколко производители на биогорива обръщат внимание на остатъчните продукти като слама, за да избегнат конкуренция с хранителното производство. Това е защото сламата или дървесината се състоят основно от лигноцелулозни влакна, които имат висок потенциал
за енергийно преобразуване. С помощта на ензими, лигноцелулозата се
разгражда и възстановява от растителното влакно в отделните му
компоненти. Получените захарни молекули служат за храна на дрожди и
чрез гъбички ферментират в алкохол. В Пловдив е изградена 5 мегаватовата електроцентрала Карлово за преобразуването на синтетичен газ,
извлечен от слама и дървени отпадъци, в по-чисто и надеждно, както и
икономически изгодно електричество.

Маратонки
Суровина:

оризови люспи

Използване на отпадъка
Отпадъците, които се натрупват по време на
производството на храни, обикновено се изхвърлят. Това важи и за оризовите люспи. Германският
производител на спортни облекла Puma използва този
отпадъчен материал за екологичните си маратонки „Re-suede“. Оризовите люспи заместват част от съдържанието на гума във подметките,
като по този начин намалят употребата на гума, произведена на основата на нефтени продукти. Това намалява консумираната енергия и увеличава баланса в околната среда. Римейкът на класическите маратонки
на Пума „Suede“ е изработен като екологичен продукт от рециклиране.
В сравнение с конвенционалните продукти той намалява до 80 % емисиите въглерод. Но не само подметките се правят от отпадъчни материали. Синтетичният ултравелур за горната част също е направен от
рециклирани полиестерни влакна.

Производител:

Снимки: rutchapong/fotolia.com (Горе), Puma (долу)

Puma
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Колело
Суровина:

дърво

Устойчиво колоездене

Производител:

LignoTUBE
Technologies

Снимки: abet/fotolia.com (Горе), LignoTUBE (долу)
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За разлика от материали, като алуминий, желязо
или въглерод, дървото е възобновяем ресурс, за който
са нужни само слънчева светлина и CO2 за фотосинтеза.
Същевременно, инженерната дървесина е здрава и лесна за обработка.
Компания в Дрезден използва фурнир от дърво като база за леки тръби
за велосипеди. Тънкостенните тръби са леки и здрави, като се ползва минимално количество истинско дърво за производството им. Отделните
слоеве фурнир са залепени напречно. Първият продукт е дизайнерско колело, конструирано с помощта на лигно-тръбна рамка.

Тениски
Суровина:

утайка от кафе

Дрехи от кафе
В най-добрия случай, след като си приготви чаша
кафе, обикновения консуматор ще изхвърли утайката в
коша за компост. Обаче в утайката от кафе има много повече от това,
което се вижда. Тя абсорбира неприятни миризми, съхне бързо и предпазва от UV лъчите. Това я прави идеален ресурс в разработването на устойчив текстил за професионални и непрофесионални спортисти. Тайванската компания Singtex използва утайката от кафе от Starbucks за
своята гама дрехи ‘S.Café’ от 2006 г. Най-голямото предизвикателство в
производството на тези дрехи е било неутрализирането на аромата на
кафе. Утайката за кафе първо се смила на микроскопични частици, след
което се смесва с полиестерни влакна.

Производител:

Снимки: rdznl/fotolia.com (Горе), gemenacom/istockphoto.com (долу)

Singtex, Nike,
Hugo Boss
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Ракети за тенис
Суровина:

ленени влакна

Ракета на растителна основа

Производител:

Lineo, Decathlon

Снимки: Elke Wetzig (elya)/wikimedia (Горе), C-You/istockphoto.com (долу)
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Тенисистите избират ракети, които им дават
възможност да се представят максимално добре
и да намалят риска от наранявания. Заедно с френската фирма Lineo, магазинът за спортни стоки Decathlon
разработва ракета, направена от растителни материали: ленени
влакна. От растението лен се произвеждат ленени тъкани, които се използват в текстилната индустрия. Ленените влакна в тенис ракетите
са важен структурен елемент от хибриден материал. Ленът и смолата
се комбинират, за да се създаде биологичен композитен материал. Ленените влакна се вграждат в рамката като формовани пластове от лен/
епоксидни и въглерод/епоксидни предварително импрегнирани материали. Благодарение на свойството на ленените влакна да поглъщат трептенията, ленено съдържание от 8 % до 25 % дава ефективен резултат в
намаляване на риска от „тенис лакът“.

Включете се!
Въпроси? Притеснения? Идеи? Кажете ни за тях – ще се радваме да
чуем какво мислите! С BioSTEP имате възможност да участвате активно в биоикономиката: посетете нашите семинари, иновативни живи
лаборатории и изложението „Биоикономиката в ежедневието“, където можете да видите различни био продукти.

За повече информация посетете нашата уеб страница:

www.bio-step.eu

Или се свържете с нас чрез социалните медии:
www.twitter.com/biostep_project
www.facebook.com/biostep.project
www.linkedin.com/company/biostep

За контакт:
Ръководител проект
Holger Gerdes
Ecologic Institute
Pfalzburger Strasse 43/44
10717 Berlin, Germany
Тел: +49 30 86880148
coordination@bio-step.eu

45

партньори по проекта
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