A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének társult tagja
Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpont
A projektrôl
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programja (TÁMOP) keretében meghirdetett „Nemzetközi
közremûködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása” pályázaton a Szent István
Egyetem (SZIE) Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karának Tessedik Campusa (Szarvas) támogatást
nyert „Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpontjában” témájában
(TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015).
A kutatás fókuszát jelentô hôbontásos eljárás (pirolízis) mind a laboratóriumi kutatások, mind pedig a feltalá
lók, a szabadalmi tevékenység körében egyre inkább az érdeklôdés középpontjában áll külföldön és idehaza
egyaránt. Az Egyetem a megvalósítás érdekében egy kutatócsoportot hozott létre hazai és külföldi kutatók, MTA
doktorok, fiatal kutatók; PHD hallgatók és a vállalkozói szektor bevonásával.
A kutatás-fejlesztés fôbb céljai és várható eredményei:
• egy „független” technológiai tudásközpont kialakítása, amely
 alkalmas és képes a meglévô és jövôbeni új hôbontáson alapuló technológiák és eljárások meg
felelô elemzésére és értékelésére piaci, társadalmi és környezeti szempontok szerint egyaránt,
 megfelelô tanácsadást tud nyújtani a vevôi oldalnak az egyes technológiák közötti választásban,
 független és objektív mérésekkel és vizsgálatokkal képes az egyes technológiák végtermékeit és
környezeti kibocsátásait értékelni és minôsíteni.
• a tanácsadáshoz szükséges megfelelô mérési és (az alapanyag, végtermék és környezeti kibocsátásra
vonatkozó) minôsítési eljárások, gazdaságossági vizsgálatok kidolgozása és tesztelése
• a hôbontás témakörében rendelkezésre álló és elérhetô információ gyûjtése, rendszerezése, objektív,
összehasonlítható elemzése (tudásközpont); kapcsolatfelvétel, partnerség építés és információcsere más
partnerüzemekkel, kutatóhelyekkel stb.,
• a piaci igényekhez alkalmazkodó mûszaki-természettudományos képzések (tantárgyak, tanfolyamok)
kialakítása
• a döntéshozás szakmai, tudományos támogatása érdekében szakmapolitikai javaslatcsomag (jogi szabá
lyozás, engedélyeztetés, támogatási rendszer) kidolgozása,
• jövôbeni kutatási projektek megalapozása.
Az üzemi kísérletek és a laboratóriumi modell körülmények között elvégzendô kutatások, valamint labormérési
lehetôségek fejlesztésével, valamint a kidolgozott vizsgálati módszertanok révén az Egyetem olyan technológiai
kutatóközpontot kíván mûködtetni, amely egyfelôl segítséget nyújt az ér
de
kelt fe
lek
nek (beruházóknak,
önkormányzatoknak, kutatómûhelyeknek) a technológiák közötti vá
lasz
tás
ban, másfelôl a berendezések,
üzemek tulajdonosai számára technológiáik optimalizálásában, továbbfejlesztésében, alkalmazási lehetôségeik
kiterjesztésében.
A projekt idôtartama: 2012. október 1 – 2015. január 31.
Kapcsolat felvételi lehetôségek:
Együttmûködés-fejlesztési lehetôségek: Dr. Simándi Péter, szakmai vezetô
Egyéb információ, tájékoztatás: www.termolizis.szie.hu
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KUTATÁS-FEJLESZTÉS

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

