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Tożsamość 
 

• Ekoinwentyka  Sp. z o.o. 

 jest dynamicznie rozwijającą się firmą wprowadzającą na rynek własne 

innowacyjne rozwiązania w obszarze ochrony środowiska - 

oczyszczania powietrza 

 

• Organizacja powstała w listopadzie 2011 r. w projekcie  POIG 3.1. 

„Akcelerator EIT+ spółek innowacyjnych o hybrydowym profilu 

branżowym” obecnie - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. 

z o.o. - współwłaściciel 
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Ekoinwentyka  Sp. z o.o. i Kompaktowe Bioreaktory 

Trójfazowe KBT 
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• Technologie oczyszczania 

powietrza i własna, innowacyjna 

technologia biooczyszczania 

powietrza w KBT 

• Dla przemysłu 

zainteresowanego 

obniżeniem/redukcją emisji 

Lotnych Związków Organicznych  

(LZO) i odorów (H2S, NH3) 

 



Widzimy więcej! Nie tylko CO2 , pyły…  

ale i …. LZO oraz odory 

LZO/odory są niebezpieczne ?! 
 

-    Fotochemiczne utlenianie, tworzą O3, 

 

- kancerogenne, 

 

- Podrażniają oczy, uszy, nos, krtań,  

    układ oddechowy 

 

- Uszkadzają nerki, wątrobę  

 

- Uszkodzenia układu nerwowego, 
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Źródło: Industrial Air Pollution Control Market in Australia 

(Frost&Sullivan) 



Koszty zanieczyszczeń powietrza ?! 
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To więcej, niż kosztuje nas program 500+ 

Europejskie gospodarki każdego roku ponoszą 

koszt ok 1,6 bilionów dolarów z tytułu chorób i 

przedwczesnych śmierci obywatel 



Przemysł MUSI spełniać surowe przepisy dotyczące 

ochrony środowiska 

Duże kary za nieprzestrzeganie 

 

 

1. Aż do 500k EUR/ rok – wysokość kar  

 

 

Jeśli przepisy NIE są spełnione… 
 

 

2.   Zamknięcie Zakładu produkcyjnego 



Model działania 
Model biznesowy Spółki zakłada świadczenie kompleksowych usług w zakresie „ochrony 

powietrza”  w tym: 

 
• analiz laboratoryjnych i przemysłowych,  

• projektowania instalacji, przenoszenia skali oraz poprawnej eksploatacji przemysłowych instalacji w tym bioreaktorów,  

• optymalizacji pracujących w przemyśle instalacji,  

• możliwości opracowania założeń i projektu technologicznego procesów oczyszczania oraz biooczyszczania gazów w 

bioreaktorach pod wybraną  instalację,  

• wybór i adaptację mikroorganizmów do wybranego zanieczyszczenia. 

 

Sztandarowym produktem są  

Kompaktowe Bioreaktory Trójfazowe (KBT)  

do biooczyszczania powietrza. 
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Bioreaktor trójfazowy - instalacja 

do oczyszczania powietrza, 

wykorzystująca bakterie żywiące 

się lotnymi związkami 

organicznymi (LZO).  

Unikalna technologia 
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Zanieczyszczone powietrze 

Zanieczyszczenie 

Produkt końcowy 
(zazwyczaj CO2) 

Czyste 
powietrze 

BIOFILM 

Warunki 
aerobowe 

Warunki 
anaerobowe 

Cieknąca 
ciecz 



Wykorzystywane drobnoustroje do biodegradacji 

zanieczyszczeń pochodzą ze środowiska 

naturalnego lub z własnej hodowli czystych kultur 

bakterii. 

 

Bioreaktory stwarzają bakteriom optymalne warunki 

rozwoju, aby przyśpieszać procesy zachodzące w 

środowisku w sposób naturalny i zmaksymalizować 

biodegradację LZO. 

Niedoceniane Mikroorganizmy 
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• Niskie koszty operacyjne prowadzenia procesu 
• Najbardziej konkurencyjny z dostępnych na rynku stosunek 

ceny do efektywności oczyszczania 
• Niskie zużycie energii 
• Wysoka trwałość instalacji 
• Niskie koszty obsługi ze względu na wysoki stopień 

automatyzacji procesu 
• Stały monitoring on-line parametrów procesu biodegradacji 

LZO 
• Brak opłat z tytułu emisji CO2 i NOx 
• Brak zagrożenia wybuchem. 

Korzyści dla odbiorców 
 

Biotechnologia robi różnicę! 



Przewagi konkurencyjne 
• Niska temperatura przeprowadzania procesu biodegradacji 

(30°C) 
• Niskie ciśnienie przeprowadzania procesu 
• Brak konieczności stosowania katalizatorów 
• Brak drugorzędnych zanieczyszczeń 
• Długi okres życia instalacji 
• Pełna automatyzacja 
• Wysoki stopnień redukcji zanieczyszczeń 
• Wysoka efektywność ekologiczna 
• Brak emisji CO2 i NOx. 
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Nasze  

BIOOCZYSZCZANIE 

OBECNIE STOSOWANE 

Ryzyko eksplozji BEZPIECZNE X     WYSOKIE 

Opłaty emisyjne 

(NOX, CO2) 

BRAK X     WYSOKIE 

 

Energochłonność NISKA X BARDZO WYSOKA 

Koszty operacyjne NISKIE X WYSOKIE 

Odpady przemysłowe BRAK X  WYSTĘPUJĄ 

Technologie klasyczne:    

spalanie, adsorpcja itp.. 



Koszty Operacyjne oczyszczania powietrza z  LZO/odorów 

Biooczyszczanie 

 10.300 € / rok 

 BRAK EMISJI 

 

- 2 million € / rok 

-  NOx & CO2 EMISJA 

vs Spalanie  



Porównanie dostępnych technologii utylizacji LZO 
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Techniki BAT dla ograniczania emisji VOC i substancji 

nieorganicznych z gazów odpadowych  
(Praca zespołowa na zamówienie Ministerstwa Środowiska, 2005). 
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Oszczędność 
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Nasi klienci 
 

Bielsko-Biała 

Nagrody i wyróżnienia 
 • Innowator Śląska 2012, 2014 

• Greenevo 2015 

• Kic Inoenergy 2015 

• Seal of excellence – KE - 2017  
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Domplus sp. z o.o. 



KBT Laboratoryjna skala TRL IV KBT skala techniczna 

KBT – skala przemysłowa 

Podczas budowy 
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KBT – skala przemysłowa 

–lakiernia automotive 
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Innowacyjna technologia KBT  

w Przemyśle lakierniczym (2019) 



Stanowisko badawcze na terenie Oczyszczalni 

ścieków „Klimzowiec” 

Rys. 4. Lokalizacja pilotażowej instalacji KBT do 

biooczyszczania powietrza na terenie Oczyszczalni 

Ścieków „Klimzowiec” 

Rys. 5. Instalacja KBT do biooczyszczania powietrza z 

odorów, skala pilotażowa 



Nasza oferta 
Jesteśmy zainteresowani możliwością nawiązywania kontaktów i współpracy z odbiorcami i 

zaoferowania im rozwiązania technologicznego o bezkonkurencyjnej efektywności 
ekonomicznej i ekologicznej. 

Uwzględniamy rodzaj i parametry zanieczyszczeń powstających w procesach 
produkcyjnych oraz wkomponowanie instalacji do istniejącej zabudowy zakładu. 

            UWAGA!!!! 

• Istnieje możliwość pozyskania środków z dotacji (m.in. POIR), które umożliwią 
implementację naszej  innowacyjnej technologii obniżając jej koszt   

• Jesteśmy w stanie zorganizować prezentację - pokaz  działającej naszej instalacji 

• Jesteśmy wstanie udostępnić/wypożyczyć instalację testową /pilotażową 
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