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Baðstaður Bláa Lónsinns 
R&Þ 

HS Orka (jarðvarmaver) 

Staðsetning Bláa Lónsins



Sjálfbærni er lykilatriðið – Auðlindagarðurinn á Reykjanesi



Cyanobacterium aponinum – nokkrar staðreyndir

Prokaryotic og ljóstillífandi örvera
• Kúlulaga (e. coccoid) einfrumungur
• Blágrænn sjávarþörungur
• Kjörhitastig ~ 40°C
• Kjörsýrustig pH ~ 7.5

Einangraður frá jarðvarma umhverfi Bláa Lónsins fyrir
um þremur áratugum og ræktaður í R&Þ setri þess
síðan þá – ein af einkennis lífverum í Bláa Lóninu
Í daglegu tali nefndur Bláa-Lóns þörungurinn



• 7 m3 ljóstillífunarkerfi
• Ræktunarmiðill er jarðsjór (sjór sem seittlar í

gegnum gljúpt hraunið og blandast við grunnvatnið við um
240°C, ríkt af steinefnum og hefur u.þ.b. ~2/3 af seltu
sjávar). Leggur til næringu

Þörungaræktunin

• Þörungurinn er fóðraður á jarðvarmagasi
frá orkuveri HS-Orku (90% CO2, 3% H2S)

• LED lýsing



Þörungurinn nýttur í snyrtivörur:
• Sem frostþurrkað duft

• Sem þörunga-seyði
• Olíu útdráttur
• Vatns útdráttur

Bláa-Lóns þörungurinn í húðvörum



Náttúrulegur og djúpnærandi þörungamaski sem
inniheldur einstaka þörunga Bláa Lónsins.
Maskinn lyftir skjótt og vel og eykur heilbrigði og
ljóma. Dregur úr sýnilegum fínum línum og
hrukkum.

Ofnæmisprófað
Án parabena
Án litar- og ilmefna

Algae Mask- Dæmi um notkun þörungsinns í húðvörum Bláa 
Lónsins



Klínískar rannsóknir hafa sýnt að Bláa-Lóns þörungurinn minnkar niðurbrot
kollagens af völdum UV-ljóss og örvar jafnframt kollagen-myndun
húðarinnar [1]

[1] Grether-Beck, S. et al: Bioactive molecules from the Blue Lagoon: in vitro and in vivo assessment of silica mud and microalgae extracts for their effects on skin barrier function
and prevention of skin ageing, Experimental Dermatology (17) 2008
[2] Gudmundsdottir, AB et al: Effects of exopolysaccharides from Cyanobacterium aponinum from the Blue Lagoon in Iceland on anti-CD3/anti-CD28 stimulated T cells,
Scandinavian Journal of Immunology (83) 2016
[3] Gudmundsdottir, AB et al: Exopolysaccharides from Cyanobacterium aponinum from the Blue Lagoon in Iceland increase IL-10 secretion by human dendritic cells and their
ability to reduce the IL-17(+)ROR gamma t(+)/IL-10(+)FoxP3(+) ratio in CD4(+) T cells, Immunology Letters (163) 2015
[4] Freysdottir, J. et al: Immunomodulating effects of exopolysaccharides produced by a cyanobacterium from the Blue Lagoon in Iceland, Immunology (137) 2012

Utan-líkama (e. in vitro) rannsóknir benda til þess að
fjölsykrur sem Bláa-Lóns þörungurinn seytir, gegni
hlutverki í hinum jákvæðu áhrifum á psoriasis sem böð í
Bláa lóninu hafa [2- 4]

Hlutverk Bláa Lóns þörungsins í húðvörum



Bláa Lónið hefur tvö einkaleyfi á notkun Bláa-Lóns þörungsinns
US 8795679 B2 og EP 2026759 B1 Notkun á efnum til vinnslu lyfja- og snyrivara sem dregin eru út úr

þörungum frá söltum jarðhita svæðum

Bláa Lóns þörungurinn í húðvörum 

https://patents.google.com/patent/US8795679B2/en
https://patents.google.com/patent/EP2026759B1


- Prótein útdráttur - blátt lífrænt litaarefni prótein (phycocyanin), sem notað er í
matvæli, einangrað úr þörungnum með því að binda það við kísil úr Bláa Lóninu [5]

- Á hreinu formi – mjög verðmætt efni sem er notuð sem lífmerkir vegna flúrljómumar eiginleika sinna

- Lípíð útdráttur
- Fjölsykrur

[5] Svavarsson, HG et al. Adsorption applications of unmodified geothermal silica, Geothermics (50) 2014

t1 t2 t3 t4

Verðmætar vörur unnar úr Bláa-Lóns þörungnum



Þörungaræktunin – valdar niðurstöður rannsókna [6]

Engin merki um uppsöfnun á brennisteini þrátt fyrir hátt H2S innihald

Jarðvarma-gasi umbreytt í snyrtivörur með ræktun þörunga
[6] Svavarsson, HG et al. Carbon dioxide from geothermal gas converted to biomass by cultivating coccoid cyanobacteria, Environmental Technology (39) 2018

Samanburður milli jarðvarmagass og hreinu aðkeyptu CO2
                                                                                      CO2 source  

         Parameter  Geogas*      4N-gas* 

Total gas volume [m3] 46.3 44.8 

Av. gas flow vol. [L d-1] 509 ± 21 492 ± 18 

Total mass of algae  [kg] 20.5 16.6 

Av. algae prod. rate [g d-1] 225 ± 19 182 ± 16 

Av. algae prod. rate  per vol. [g d-1 L-1] 0.080  0.065  

Av. CO2 fixation rate  [g d-1 L-1]  0.13  0.10  

Weighted CO2 conv. eff. [%]  43 ± 4 31 ± 2 
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