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Összefoglaló 

Számos technológiát használnak algák tenyésztésére, bioüzemanyagok, kozmetikumok vagy például élelmiszer 

előállítására, de a feldolgozási technikák költségének csökkentése a mai napig kihívást jelent. A mikroalgák igen 

kis sejtméretűek és leggyakrabban egysejtes mikroorganizmusok, amely problémát okoz a feldolgozási 

lépésekben. Eltérő folyamatokat alkalmaznak attól függően milyen az alga sejt mérete, olajtartalma, a 

szuszpenzió sűrűsége vagy éppen a kívánt termék [1]. 

A centrifugálás az egyik legelterjedtebb technika az alga sejtek szeparálására, melynek több mint 90%-os a 

hatékonysága. Hátránya a nagy energia igénye, amely nagy léptékű reaktoroknál vagy medencéknél túl 

költséges. Egy kisebb üzemeltetési költségű eljárás a gravitációs ülepítés, viszont itt számolni kell az 

ülepedéshez szükséges idővel. Különböző ülepítő medencékkel, adalékokkal és szeparátorokkal próbálják a 

hatékonyságot növelni. A koaguláció egy olyan downstream műveleti típus, mely során az iparban használnak 

baktérium-, gomba-, kémiai és alga eredetű koaguláló anyagokat, hogy aggregáció után elősegítsék a mikroalgák 

flotációját vagy ülepítését. [1-3] 

Munkánk során mikroléptékű fermentációkat végeztünk 24 cellás microlpate-n. A Chlorella vulgaris 

szuszpenzió egyedi gyártású RGB LED modullal volt megvilágítva, melynek egyes oszlopait külön tudtuk 

megvilágítani. Kísérletünkben három különböző intenzitású fehér fény hatását vizsgáltuk. Ebben a kutatásban a 

tenyésztés közbeni megvilágítás ülepedésre gyakorolt hatását vizsgáltuk. 

 

Summary 

 

Lot of technologies are used for algae cultivation for example manufacturing of biofuels, cosmetics, food etc, but 

the cost efficient harvesting is a major challenge. Microalgae are very small and often unicellular 

microorganisms. These cause problem in the harvesting process. Different methods can be tailored toward each 

step depending on the algae size and type, the lipid content, cell density of algae suspension and the desired end 

product [1]. 

Centrifugation is one of the most common techniques to separate the algae cells, with recovery in excess of 90%. 

Energy consumption is high and may be too costly for large scale reactors or pounds. Gravity forced 

sedimentation has a lower operational cost but it takes a long time for the cells to be concentrated. Different 

sedimentation pound and separator are used to increase efficiency. Coagulation is another downstream operation, 

in which the industry use bacterial, fungal, chemical and algal coagulants aid in the flotation or settling of 

microalgae. [1-3] 

In this research we made microscale fermentations in a 24 well microplate. Chlorella vulgaris suspension was 

lighted with an RGB LED module allowing regulation of the illumination of every single column. In this 

cultivation we used three intensity of white light. In this study we try to measure the effect of lighting on 

sedimentation during cultivation. 
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