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Abstract
The increase demands for energy and consequent depletion of fossil fuels
resulted in various environmental issues such as air pollution. So, finding
clean and renewable energy sources is critical. Diesel as a fossil fuel is
excessively used in diesel engines which led to the emission of greenhouse gas
and depletion of these resources, as well. Therefore, looking for an
appropriate energy source for diesel engines is necessary. In this context, use
of the third generation of biofuels, or microalgae, not only makes it possible
to produce fuel from a sustainable, renewable, and biocompatible energy
source, but also can be combined with wastewater treatment and carbon
dioxide fixation. Considering the importance of biodiesel production, in this
work, the main effective parameters on biodiesel production from algae
sources, including algae growth, methods for algae harvesting, methods for
extraction of oil from algae, and various processes involved in biodiesel
production using the oil extracted from algae were reviewed. In addition, in
the end, the characteristic futures of the biodiesel from algal sources for
application as fuel are comprehensively discussed.
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چكیده
افزایش تقاضا برای انرژی ،روند رو به اتمام منابع فسیلی و نیز مشکالت محیط زیستی ناش ی از
آلودگی هوا ،ضرورت استفاده از منابع انرژی سازگار با محیط زیست را دوچن دا ک رده اس ت.
مصرف بیش از حد سوختهای فسیلی هم چو گازوئیل به وسیلۀ موتوهای دیزل ،باع تولی د
گازهای گلخانهای و اتمام این منابع میشود؛ لذا یافتن منابع جایگزین به عنوا سوخت ضروری
است .استفاده از نسل سوم سوختهای زیستی یا هما ریزجلبکه ا ن ه تنه ا منج ر ب ه تولی د
سوخت از یک منبع انرژی پایدار ،تجدیدپذیر و زیست سازگار میشود ،بلکه میتوان د هم راه ب ا
تصفیۀ پسابها و تثبیت گاز دیاکسید ک ربن باش د .در ای ن تحقی ق ،عوام ل م ثرر در کش ت
جلبک ،روشهای برداشت جلبک ،روشهای استخراج روغ ن از جلب ک و فراین دهای م ثرر در
تولید بیودیزل با استفاده از روغن استخراج شده از جلبک بررس ی ش دند .ه م چن ین ،در آخ ر
خصوصیات بیودیزل تولیدشده برای استفاده بهعنوا سوخت آورده شده است.

ریزجلبکها( .اخالقی و نجفپور درزی)
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میرود تا سال  2412این تقاض ا ت ا ح دود  %34اف زایش یاب د[.]1

زیرزمینی خواهد شد[.]2

باالرفتن مصرف انرژی نه تنها باع کاهش منابع سوخت فسیلی ،ک ه

چربیهای حیوانی و روغنهای پسماند خوراکی به عنوا م واد زائ د،

باع باالرفتن قیمت سوخت و ه م چن ین ب ه وجودآم د مش کالت

بهآسانی از صنایع مختلف قابل حصول ان د .اگرچ ه ب رای جداس ازی

زیستمحیطی بسیاری شده است[.]2

روغن از آب و دیگر ناخالصیها به دستهای از فرایندها نیاز اس ت ب ا

درستترین راه حل برای رفع این مشکل ،اس تفاده از س وخته ای

این حال ،این مواد اولیه خوراک ارزانی برای تولید بیودیزل هس تند.

جایگزین است .اتانول و بیودیزل جایگزینهای مناسبی برای بنزین و

با وجود مقرو بهصرفه بود این مواد؛ اما به هم ا نس بت کیفی ت

نفت است و نس بت ب ه نف ت دارای برت ریه ایی ه م چ و ک اهش

پایینی دارند .در مقایسه با روغنهای گی اهی ،چرب یه ای حی وانی

هزینههای تولید ،کاهش انتشار گازهای گلخانهای و پای داری بیش تر

اسیدهای چرب اشباع بیشتری دارند که باع

ایج اد مش کالتی در

است .بیودیزل که هما استرهای من و آلکی ل روغ ن ه ای طبیع ی

حمل و نقل و توزیع میشود[ .]2افزو بر این ،الزم است که مق دار

است ،یکی از گزینه های اصلی تأمین انرژی ب ه عن وا ی ک س وخت

چشم گیری از این منابع در دسترس باشد تا بت وا در مقی اس ب اال

جایگزین در موتورهای دیزل است .آمار تولید بی ودیزل بی انگر رش د

برای تولید بیودیزل استفاده کرد[.]1

 10درصدی آ در طی ساله ای  2442-2411اس ت؛ ب اال ب ود

تولید سوختهای زیستی با استفاده از جلبک ،یا هم ا نس ل س وم

قیمت نفت خام یکی از علت ه ای اص لی ای ن رش د گس ترده ب وده

سوختهای زیستی ،به عنوا منبع اصلی تولی د س وخت زیس تی در

است[ .]1از اواسط سال  ،2410قیمت نفت به طور چشم گیری رون د

جها شناخته شده است؛ ریزجلبکها موجودات آب زی هس تند ک ه

نزولی داشته؛ اما با این وجود ،تولید جهانی بی ودیزل رو ب ه اف زایش

طی فراین د فتوس نتز ان رژی م ورد نی از خ ود را از ن ور ب ه دس ت

بوده است[.]0

میآورند[ .]3ریزجلبکها حاوی 04-14درصد چرب ی ب ه ازای واح د

منابع اولیۀ تأمین کنندۀ خوراک بی ودیزل عب ارتن د از روغ ن س ویا

وز خشک سلولی هستند که این مقدار بسته به نوع ریزاندام تا 02

( ،)%22روغن کلزا ( ،)%25روغن نخل ( )%14و روغن آفت اب گ ردا

درصد افزایش مییابد[ .]0خوا

( .]1[)%2روغنهای گیاهی از پر مصرفترین موادی هس تند ک ه از

باال ،فرایند کشت آسا و محتوای روغن باال امک ا ج ایگزینک رد

دیرباز برای تولید بیودیزل اس تفاده ش دهان د .نقط ۀ مش ترک هم ۀ

آ ها را با منابع اولیۀ تأمین کنندۀ خ وراک بی ودیزل ف راهم س اخته

روغ نه ای گی اهی وج ود پالمتی ک اس ید  ،1اس تریک اس ید ،2

است[ .]1در مقایسه با محصوالت کش اورزی معم ول ک ه ب ه عن وا

الئیک اسید  1و لینولئیک اسید به عنوا اسیدهای چ رب در س اختار

خوراک تولید بایودیزل استفاده میشوند ،ریزجلبکها از سرعت رشد

آ ها است .مقدار این اسیدها برای روغنهای مختلف متفاوت اس ت.

باالتری برخوردار هستند ( 14تا  144برابر)[.]1

گوناگونی ه م چ و س رعت رش د

چو متیل استرهای روغ نه ای ذکرش ده دارای خ وا

متف اوتی

ریزجلبک ب ا محت وای چرب ی ب اال م یتوان د ب یش از  12کیل وگرم

هس تند ،بی ودیزل تولیدش ده از آ ه ا نی ز خ وا

متف اوتی

بیودیزل به ازای واحد متر مربع در سال تولید کند؛ در حالی که روغن

خواهد داشت .حدود  %04-02هزینههای تولید بیودیزل مرب و ب ه

کلزا و روغن نخل ،به عنوا بهترین منابع گیاهی ،به ترتیب مق ادیری

هزینۀ مواد اولیه است؛ درنتیجه اس تفاده از م واد اولی ۀ ارزا نق ش

معادل  4/1و  4/2کیلوگرم بیودیزل به ازای واحد متر مرب ع در س ال

بهسزایی در کاهش هرینههای مربو به تولید سوخت دارد .اس تفاده

تولید میکنند .عالوه بر این ،تولید بیودیزل با استفاده از ریزجلبکها

از روغنهای گیاهی خوراکی برای تولید سوخت ،ب ر اف زایش قیم ت

میتواند همراه با تصفیۀ پساب ،تولید محص والت ج انبی ب ا ارزش و

مواد غذایی ت أریر خواه د گذاش ت .مش کل دیگ ر اس تفاده از ای ن

حذف گاز دیاکسید کربن باشد[ .]1تولی د بی ودیزل ب ا اس تفاده از

روغنها ،نیاز به تغیی ر ک اربری زم ینه ای کش اورزی ب رای تولی د

ریزجلبکها تحت تأریر عوامل مختلفی همچو نوع جلب ک ،مح یط

1. Palmitic
2. Stearic
3. Oleic

اخالقی و نجفپور درزی -صص76-67 :.

تقاضا برای انرژی در جها روزبهروز در حال افزایش اس ت و انتظ ار

کودهای شیمیایی برای رشد این مواد اولیه ،باع آل ودگی آبه ای

مروری بر فرایندهای مؤثر در تولید بیودیزل با استفاده از ریزجلبکها

 .1مقدمه

سوخت به جای غذاست .عالوه بر این ،نیاز به استفاده از آفتکشها و

کشت به ک ار رفت ه ،ن وع و ش رایط فراین د ت ران

استریفیکاس یو

است[.]0
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تولی د ان رژی از من ابعی تجدیدپ ذیر و پای دار ب ا ح داقل ع وار

تولید بیودیزل از ریزجلبکها در شکل ( )1نشا داده شده است.

زیست محیطی و هم چنین عمل کرد موفق ریزجلبکها به عنوا منبع

ریزجلبکها بسته به ش رایط محیط ی و م واد مغ ذی در دس ترس،

تأمینکنندۀ خوراک سوخت بی ودیزل اهمی ت بس یار زی ادی دارد و

چربی و مواد مختلفی در خود ذخیره میکنن د .گون هه ای مختل ف

هدف ای ن تحقی ق ،بررس ی و مطالع ۀ عوام ل تأریرگ ذار ب ر تولی د

جلبک قادر هستند که  24تا  % 24وز خشک خ ود ،روغ ن تولی د

بی ودیزل ب ا اس تفاده از ریزجلب کهاس ت؛ ل ذا در ابت دا ان واع

کنن د[ .]14در ج دول ( )1مق دار چرب ی تولیدش ده ب ا اس تفاده از

ریزجلبک های استفاده شده برای تولید بی ودیزل بررس ی م یش وند،

گونههای مختلف جلبک مقایسه شده است .گون هه ای جلبک ی ک ه

انواع بیوراکتورهای نوری که برای کشت ریزجلبکها ب ه ک ار

مقدار چربی کمتری در خود ذخیره م یکنن د دارای س رعت رش د

سپ

میروند ،شرح داده خواهند شد .در مرحلۀ بعد ،فراینده ای م ثرر در

بیشتری نسبت به جلبک ها با محتوای چرب ی بیش تر هس تند[.]14

تولید بیودیزل با استفاده از چربی تولیدشده از ریزجلبکه ا بررس ی

چربی تولیدشده در ریز جلبکها به فرم تریاسیل گلیسرولها 0بوده

خواهند شد.

که میتوا از آ بهعنوا منشأ تولید بیودیزل استفاده کرد[.]11
از ویژگیها و برتریهای ریزجلبک ها میتوا به رشد سریع و تولی د

 .2ریزجلبکها

مقدار زیاد زیستتوده ،بهرهوری فتوستزی باال اشاره ک رد .ع الوه ب ر

ریز جلبکها ارگانیسمهای تکسلولی فتوسنتزکننده هس تند ک ه از

ای ن ،ق ادر ب ه رش د در مح یطه ای مختلف ی از جمل ه آب دری ا،

نور خورشید برای شکس تن مولک وله ای آب و از دیاکس یدک ربن

رودخانهها و تاالبها هستند و می توانند از م واد آل وده و پس ابه ا

موجود در هوا بهعنوا منبع کربنی برای رشد استفاده میکنند[.]0

تغذیه کنند[ .]12جلبکها میتوانند در پسابها کشت داده شوند و

تا کن و ح دود  124444گون ه ریزجلب ک شناس ایی ش ده اس ت.

از نیتراتها و فسفاتهای موجود در پساب برای تولید چربی استفاده

بیشترین تولید سوختهای زیستی متعلق به جلبکهای سبز اس ت.

کنند .عالوه بر این ،پسابها حاوی مقادیر زیادی استات هستند ک ه

چندین گون ه جلب ک ک ه دارای محت وای چرب ی ب االیی هس تند و

میتواند بهعنوا منب ع ک ربن ب رای کش ت جلب ک اس تفاده ش ود.

مناسب برای تولید سوخت زیستی هستند ،عبارتاند از کلروپس ی

هم چنین ،جلبک ها در تمام طول سال در دسترس هستند و امک ا

اوکوالتا ،1بوتریوکوکوس برونی ،2و کلرال ولگاری  .]5[ 1فرایند کل ی

برداشت آ ها وجود دارد[.]5

شکل  .1فرایندهای درگیر در تولید بیودیزل از ریزجلبک.

1

Figure 1. Effective processes in biodiesel production from microalgae.

2. Botryococcus Braunii
4. Triacylglycerides
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1. Nannochloropsis Oculata
3. Chlorella Vulgaris

Extracted oil

Oil content

Biomass

()mg/L.day

()%W/W

()g/L

140

22.4

5.64

Batch

144

53

3.20

Batch

Chlorella Vulgaris

170

44.5

3.44

Two stages

Nannochloropsis Oculata

151

30.7

1

Semi-batch

Nannochloropsis Oculata

302

45.6

3.99

Semi-batch

Desmodesmus

263

64.1

3.32

Batch

Desmodesmus

Cultivation

Algae
Scenedesmus obliquus

بیودیزل تولیدشده با جلبکها دارای برتریه ای مهم ی نس بت ب ه

است .دمای مطلوب برای رشد بیش تر جلب که ا ،دم ای  22درج ۀ

دیزلهای نفتی است؛ که عبارتاند از تجدیدپذیر بود (بهعلت تولید

سلسیوس است.

بهوسیلۀ تودۀ زیستی) ،زیستتخریبپذیری ،تولید پای دار ،غیرس می

جلبک کلروال ولگاری

بود  ،تولید مقادیر ناچیزی کربن منوکساید ،تولید نکرد دودهه ای

را در دمای کشت  24-22درجۀ سلسیوس تولی د م یکنن د .ت أریر

سیاه آالینده و هیدروکربنها .یکی دیگر از برتریهای مهم بی ودیزل

فاکتور دما در تولید چربی به حدی مهم است که ب ا اف زایش دم ا از

تولیدی با جلب که ا نس بت ب ه دی زل نفت ی ،ک اهش انتش ار گ از

 22به  14درجۀ سلسیوس منجر به کاهش در محتوای چربی جلبک

دیاکسید کربن تا مقدار  00درصد است[.]11

کلروال ولگاری

در سیستمهای فتوسنتتیک ،دی اکسید کربن بهعنوا خوراک کربنی

گزارش شده است که با افزایش دما از  24به  22درج ۀ سلس یوس،

بهوسیلۀ ریزاندامها مصرف میشود .از آنجاییک ه جلب که ا توان ایی

مقدار چربی ذخیرهشده در جلبک دو براب ر ش ده و ب ا ک اهش دم ا،

ادامۀ حیات را در غلظتهای باالی دیاکسیدکربن دارند ،میتوا از

مقدار چربی نیز کاهش یافته است[.]10

گازهای گلخانهای و دیاکسید نیتروژ و دیگر آالیندهه ای موج ود

اسیدی یا قلیایی بود محیط کشت بر رشد گونههای جلب ک ت أریر

در هواکره بهعنوا منبع تغذیۀ آ ها استفاده کرد[.]10

گذار است .تغییر  pHمحیط کشت ممک ن اس ت ب ر ش دت فراین د

و کلروپسی

اوکوالتا بیشترین مقدار چرب ی

از  10/01به  2/5درصد شده اس ت[ .]5ه مچن ین
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Table 1. Comparison of the amount of biomass, oil content, and extracted oil from different algae [15].

مروری بر فرایندهای مؤثر در تولید بیودیزل با استفاده از ریزجلبکها

جدول  .1مقایسۀ مقدار زیستتوده ،محتوای چربی ،و چربی استخراجشده از گونههای مختلف جلبک[.]11

فتوسنتز ،فعالیتهای آنزیمی درو س لولی ریزان دام و درنتیج ه ب ر
تجمع چربی در جلبک ت أریر بگ ذارد .رن ق قاب ل تحم ل  pHب رای

 .6عوامل تأثیرگذار بر رشد جلبکها
شرایط زیستمحیطی مانند نور ،منبع کربنی ،مواد مغذی کم مقدار،

جلبک کلروال ولگاری

دما و  pHتأریر بهسزای در تولید تودۀ زیستی جلب ک دارن د .ع الوه

 3-0/2است .عالوه بر  ،pHغلظت نمک در محیط کشت میتواند هم

برآ که بهینهبود شرایط زیستمحیطی نقش مهمی در رشد جلبک

بر رشد و هم بر تجمع چربی در جلبک تأریرگ ذار باش د .ب ر اس اس

دارد بر مقدار روغن ذخیرهشده در آ نیز تأریر گذار است .بهعن وا

گزارشهای موجود ،افزایش غلظت نم ک در مح یط کش ت جلب ک

مثال با ایج اد مح دودیت در مق دار نیت روژ در دس ترس جلب ک،

کالمیدوموناس تأریر مثبت بر تجمع چربی در ای ن جلب ک داش ته

میتوا مقدار روغن ذخیرهشده در ریزاندام را افزایش داد[.]13

است[.]5

دما نقش مهمی در رشد ریزاندامها دارد .فعالی ته ای بیوش یمیایی

چو نور منبع اصلی تأمین انرژی برای فرایند فتوسنتز است ،ش دت

سلولها تحت تأریر دماست .تغییرات دم ا ب ر مص رف م واد مغ ذی،

نور مهیاشده برای کشت ریزجلبکها بر رشد آ ها بس یار تأریرگ ذار

جذب دیاکسید کربن و توانایی جذب فوتو در جلبکها تأریرگ ذار

 3/5-0و برای جلبک بوتریوکوک وس برون ی

1. Chlamydomonas sp

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 21 - No. 122 (2022

46

اخالقی و نجفپور درزی -صص76-67 :.

مروری بر فرایندهای مؤثر در تولید بیودیزل با استفاده از ریزجلبکها

است .ریزجلبکهای سبز قادر به رشد هم در محیط تاریک و هم در

روباز که هزینۀ عملیاتی پایینی دارند ،رشد کنند .در این مورد ،حفظ

محیط روشن هستند؛ با این حال ،ترکیبات سلولی آ ها هنگامیک ه

ربات و کنترل کیفیت تودۀ سلولی جلبک مشکل است[ .]0در ادام ه

تحت نوردهی رشد کردهاند ،متفاوت است .در هر صورت ،شدت ن ور

دو سیستم اصلی کشت جلبک که عبارت اند از سیستم باز و سیستم

باال باع

تخریب سلولهای کلروفیل میشود؛ چرا که کلروفیل ق ادر

بسته بح

و بررسی خواهند شد.

به جذب انرژی در طول موج  304-044نانومتر است[.]0
عالوه بر این ،برخی از گونههای ریزجلبک توانایی رشد تحت ش رایط

 1-4حوضچههای روباز

تاریک و روشن دورهای را دارند .با این حال ،بهعل ت ک اهش فراین د

سیستمهای روباز شامل تاالبهای طبیعی و حوضچههای مدور است

فتوسنتز در حالت تاری ک ،رش د س لولی در حال ت ب دو ن وردهی

که برای کشت جلبک در حجمه ای زی اد اس تفاده م یش ود .ای ن

کاهش خواهد داشت .سویههای مختلف ریزجلبک برای رش د بهین ۀ

سیستمها مشابه جایگاههای طبیعی رشد جلبکها هستند .بهعن وا

خود به محیط کشتهای متف اوتی احتی اج دارن د .اس تفاده از ی ک

نمون ه ،در ی ک سیس تم روب از ب ا اس تفاده از میکروجلب ک

محیط کشت مناسب بههمراه شرایط بهینۀ دما pH ،و شدت ن ور ب ه

بوتیرو کوکوس 1در حالت کشت نیم هم داوم ،مق دار ت ودۀ زیس تی

افزایش جذب مواد مغذی بهوسیلۀ ریزجلبک و درنتیجه افزایش رشد

خشک تولیدی  141تن بهازای واحد ساعت در س ال گ زارش ش ده

و تجمع چربی در آ کمک میکند[ .]5در جدول ( )2نتایق حاص ل

است[.]10

از تولید زیستتوده تحت شرایط مختلف دما و نوردهی با استفاده از

طراحی حوضچههای روباز ساده است و به تجهیزات گرا قیمت نی از

انواع ریزجلبکهای آورده شده است.

ندارد .عالوه بر این ،سیستم باز به نیروی انسانی کمتری احتیاج دارد
و مقرو به صرفه است .کشت جلبک در سیستم باز میتواند هم راه

 .4انواع بیوراکتورهای نوری برای تولید جلبک

با تصفیۀ پساب و بدو توقف فرایند باشد .با این حال ،سیس تمه ای

روش کشت جلبک ،به ن وع جلب ک انتخ ابی وابس ته اس ت .کش ت

روباز بسیار به تغییرات آب و هوا حساس هستند .از دیگ ر مش کالت

جلبک میتواند در یک سیستم بسته مثل یک بیوراکتور نوری انجام

استفاده از این سیستمها میتوا به نداشتن اخ تال ک افی ،ش دت

گیرد .در این حالت ،جلبکها در یک محفظۀ شفاف که امکا عب ور

انتقال جرم پایین ،نیاز به مساحت زیادی از زمین ،مصرف ضعیف نور

نور در آ وجود دارد ،تحت شرایط مناسب مواد مغذی و دیاکس ید

بهوسیلۀ جلبک ،نفوذ و انتشار گاز دیاکسید کربن ب ه داخ ل ج و و

کربن رشد میکنند .عالوه بر این ،جلبکها میتوانند در اس تخرهای

اتالفهای ناشی از تبخیر اشاره کرد[.]0 ,10

جدول  .2مقایسۀ تولید زیستتوده تحت شرایط مختلف دما ،نور دهی و دیاکسید کربن با استفاده از جلبکهای مختلف.
Table 2. Comparison of biomass production under different conditions of temperature, illumination, and carbon
dioxide using various algae.

Produced
biomass

T

CO2

Illumination

()°C

()%

( )µmol/m2.S

][18

6.5

25

1

100

Botryococcus Braunii

][19

2.6

20

0.04

110-120

Chlorella Vulgaris

][20

2

-

0.04

261

Chlorella Vulgaris

][21

15

30

2

300

Scenedesmus obliquus

][22

17.5-20

38

-

422

Chlorella sorokiniana

][23

1

18-32

0.04

22-42

Halochlorella rubescens

Ref.

()g/m2.d

Algae

1. Botryococcus
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عوامل بیرونی به حد اقل میرسد .با استفاده از این ن وع بیوراکتوه ا

چرخش مکانیکی بیوراکتور یا با استفاده از حب ابه ای ه وا ممک ن

امکا کشت طوالنیمدت ریزاندام بدو خطر آلودگی وج ود دارد .از

میشود که از لولههای منفذ دار عبور کردهاند[.]10

برتریهای این سیستمها میتوا ب ه امک ا کنت رل مشخص هه ای

در مجموع با توجه به آنچه ذکر شد حوض چهه ای روب از ،ب ه عن وا
در

مختلف و از دست نرفتن دیاکسید کربن اشاره کرد .ه مچن ین ،در

سیستم باز ،از لحاظ اقتصادی مقرو به صرفه است ،ب ه خص و

مقایسه با سیستم باز ،تودۀ زیستی بیشتری به دست میدهد[.]0

جاییکه زمین مناسب به فراوانی در دسترس باشد .با این حال ،بای د

دو راکتور نوری لولهای  1و مسطح  ،2پرکاربردترین نوع راکتورها ب رای

از گونههای جلبک مقاوم نسبت به آلودگی اس تفاده ک رد ،چ را ک ه

کشت جلبک هستند .ب ا ای ن ح ال ،ب هعل ت ب االبود هزین هه ای

یکی از مشکالت اصلی حوضچههای روباز احتمال آل ودگی ریزان دام

عملیاتی و سرمایهگذاری ،استفاده از سیستمهای بس ته در مقی اس

مورد نظر اس ت .در مقاب ل ،اس تفاده از سیس تمه ای بس ته مانن د

باال اقتصادی نیست[.]10

بیوراکتوه ای ن وری لول های و مس طح ،احتم ال آل ودگی را پ ایین
میآورد؛ ولی افزایش مقیاس این سیستمها هزین ه ب ر اس ت .ام ا ب ا

 1-2-4بیوراکتورهای نوری لولهای

درنظرگرفتن این نکته که این نوع بیوراکتورها به علت ساختار خ ا

مواد الزم برای ساخت بیوراکتورهای نوری لولهای میتواند هم شیشه

خود -سطح بسیار زیادی را برای دریاف ت ن ور در دس ترس جلب ک

و هم پالستیک باشد .این نوع بیوراکتورها میتوانند عمودی ،افق ی و

فراهم میآورند -میتوانند گزینههای مناس بی ب رای کش ت جلب ک

یا بهصورت شیبدار باشند .هوادهی و اختال معموالً بهوسیلۀ پم

باشند.

انجام میگیرد .استفاده از پالستیکهای شفاف و ی ا شیش ه ،امک ا
نفوذ نور را بهداخل بیوراکتور تسهیل م یکن د ک ه موج ب اف زایش

 .5فرایندهای پاییندستی درگیر در استخراج روغـن از

فرایند فتوسنتز جلب ک م یش ود .در بیوراکتوره ای ن وری لول های،

جلبک

اختال معموالً به وسیلۀ پخش کنندههای  1متصل به قسمت انتهایی

 1-5برداشت جلبک

بیوراکتور انجام میگیرد .ای ن طراح ی موج ب بهب ود انتق ال ج رم

حدود  24-14درصد هزینههای تولی د س وخت مرب و ب ه مرحل ۀ

دیاکسید کربن در سیستم م یش ود .ه م چن ین ،اس تفاده از ای ن

برداشت جلبک از محیط کشت است .روشهای مختلف ی ه مچ و

پخشکنندهها خروج اکسیژ تولی دش ده ب ا ریزان دام را از سیس تم

انعقاد  ،3شناورسازی  ،0لختهس ازی  ،0رس وبگی ری  ،5فیلتراس یو ،14

امکا پذیر میکند .بر اساس نوع جریا م ایع ،بیوراکتوره ای ن وری

سانتریفیوژ و تهنش ینی  11ب رای برداش ت جلب ک از مح یط کش ت

لولهای عمودی میتوانند به دو نوع حب ابی  0و هواباالبرن ده  2تقس یم

استفاده میشود[ .]1استفاده از سانتریفیوژ برای برداشت جلب ک در

شوند[.]10

مقیاس کوچک ،کارآمد؛ اما در مقیاس بزرگ هزین هب ر اس ت .روش

اخالقی و نجفپور درزی -صص76-67 :.

در سیستم بسته در انرژی صرفهج ویی م یش ود و امک ا مداخل ۀ

است .البته اختال در بیوراکتوره ای ن وری مس طح ب ا اس تفاده از

مروری بر فرایندهای مؤثر در تولید بیودیزل با استفاده از ریزجلبکها

 2-4بیوراکتورهای بسته

امر نظر محققا را به این نوع طراحی بیوراکتور ن وری جل ب ک رده

رسوبگیری نیز مناسب نیست ،چرا که منجر به رسوب جلب که ای
 2-2-4بیوراکتورهای نوری مسطح

با اندازۀ بزرگتر خواهد شد و کوچکترها شناور خواهند ماند .از بین
یک

روشهای مختلف برداشت جلبک ،روش لختهسازی بیش تر اس تفاده

در این نوع بیوراکتور ،یک الیۀ ن ازک مح یط کش ت از ع ر

صفحۀ دوالیۀ مسطح شفاف ساخته ش ده از شیش ه ی ا پل یکربن ات

میشود .در ای ن روش ،س لوله ای جلب ک ک ه ت ودهای ش دهان د،

عبور میکند .از آنجاییکه بیوراکتورهای نوری مسطح ،نسبت س طح

بهراحتی از محیط کشت جدا میشوند .در مقایسه با س ایر روشه ا،

به حجم باالیی دارند امکا تراکم سلولی در آ ها زیاد است که ای ن
1. Tubular
2. Flat Plate
3. Sparger
4. Bubble Column
5. Airlift

6. Coagulation
7. Floatation
8. Flocculation
9. Sedimentation
10. Filtration
11. Sedimentation
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مروری بر فرایندهای مؤثر در تولید بیودیزل با استفاده از ریزجلبکها

روش لختهسازی از لحاظ اقتصادی بهصرفه است و به انرژی کمت ری

روشهای دیگر برای استخراج روغ ن از جلب ک ،اس تفاده از لی زر و

احتیاج دارد[ .]1اگرچه روش لخت هس ازی بهت ر از س ایر روشه ای

میدا الکتریکی پال

است که موج ب ک اهش م دتزم ا تم اس

سنتی جداسازی است؛ اما مواد شیمیایی اس تفاده ش ده ،در مراح ل

جلبک با حالل میشود[ . ]10در استخراج روغن با اس تفاده از لی زر،

از برداشت جلبکها ،برای

انرژی حرارتی اعمالشده با لیزر موجب متالشیشد دیوارۀ س لولی

افزایش بازده استخراج روغن ،شکست دیوارۀ س لولی ب هعن وا ی ک

جلبک میشود .روشن است که این روش به ان رژی ب االیی احتی اج

مرحلۀ پیشتیمار طی فرایندهایی همچو هموژنایزر تحت فشار باال،

دارد[ .]20در ای ن ب ین ،روش می دا الکتریک ی پ ال

روش ی

فراصوت و ماکروویو بر روی تودۀ زیستی اعمال میشود .از این ب ین،

غیرحرارتی است که عملکرد آ متمرک ز ب ر غش ای سیتوپالس می

چو استفاده از ماکروویو به حالل کمتر و زما کوتاهتری نی از دارد،

ریزاندام است .در این روش ،مواد درو سلولی به فضای بیرو سلول

بعدی جداسازی مشکل زا خواهد بود .پ

از لحاظ اقتصادی روش بهصرفهای است[.]10

رها می شود ،در حالیکه هیچگونه ع وار
و درجۀ خلو

بر روی خوا

محصول مطلوب ایجاد نمیشود[.]25

 2-5استخراج چربی

در جدول ( )1مقایسۀ کلی بین بازده اس تخراج روغ ن و ه مچن ین

روش رایق استخراج چربی از جلبک ،روش فولچ  1است ک ه در آ از

هزینه و انرژی مورد نیاز با استفاده از چند روش رایق استخراج روغن

حاللهای کلروفرم و متانول استفاده میشود[ .]5ع الوه ب ر ای ن ،از

از جلبک آورده شده است.

حالل هگزا نیز بهطور گستردهای برای اس تخراج روغ ن از جلب ک
استفاده می ش ود[ .]20 ,22ای ن ح الل ع الوه ب ر اقتص ادیب ود ،

جدول  .3مقایسۀ هزینه و مصرف انرژی در استخراج چربی از

نقطهج وش پ ایینی دارد و تمای ل کم ی نس بتب ه ناخالص یه ای

جلبک با استفاده از روشهای مختلف[.]22

غیر قطبی دارد[ .]23در حقیق ت ،انتخ اب ن وع ح الل بس تگی ب ه

Table 3. Comparison of cost and energy consumption in oil
extraction from algae using different methods [26].

قطبیت ترکیبات دارد .ح الله ای قطب ی مناس ب و کارآم د ب رای

Energy
requirement

استخراج ترکیبات قطبی هستند و هم ینط ور ب العک  .ل ذا چ و
هگزا تمایل کمی نسبت به ترکیبات غیرقطبی دارد ،بهطور معمول
برای استخراج روغن از جلبک به کار میرود .همچنین چ و امک ا

Energy
intensive

بازیابی مجدد آ وجود دارد ،هزینههای موبو به استخراج روغ ن از
جلبک را کم میکند[.]20
روشهای دیگری نیز برای استخراج روغ ن از ت ودۀ زیس تی جلب ک
استفاده شده است ،مانند استفاده از دی اکسیدکربن فوق بحرانی که
در مقایسه با روش استفاده از حالل ،دارای برتریها و کاس تیه ایی
است .از برتریهای آ می توا به سمی نبود  ،اشتعالپذیر نب ود ،
سازگاری با محیط زیست و حذف مراحل مورد نیاز برای جداس ازی
حالل اشاره کرد؛ با این حال ،روش هزینهبری است[.]10

Energy
intensive due
to use of
high pressure
Energy
intensive for
both
sonication
and cooling

بهطور معمول برای افزایش حصول روغن ،استخراج با حالل ب ا ان واع
روشهای مکانیکی و فیزیکی همراه میشود .از روشهای اس تخراج

Less energy

مکانیکی میتوا به کاویتاسیو هیدرودینامیکی نام برد ک ه در آ
همزما دیوارۀ سلولی جلبک ،متالشی و روغن استخراج میشود[.]5
1. Folch
2. Hydrodynamic Cavitation
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Cost
involved

Efficiency

High due to
using
solvents,
reuse could
help save
some costs

Moderate

High cost

High initial
investment
and
maintenanc
e cost
High initial
investment
and
maintenanc
e cost, low
operating
cost

High

High

Very high

Extraction
method
Use of
organic
solvents
such as:
chloroform,
methanol,
hexane,
Supercritica
l CO2

Sonication
method

Electropora
tion

گ را روی باالس ت و منجرب ه احت راق ض عیف و ک اهش به رهوری

اتیل استر[.]10

میشود[ .]1پ

نمیتواند بهطور مستقیم ب هعن وا س وخت موت ور

در شکل ( )2تولی د بی ودیزل ط ی فراین د ت ران استریفیکاس یو

استفاده شود؛ بنابراین الزم است که ساختار مولکولی روغن به اجزای

نش ا داده ش ده اس ت .بهت رین ش رایط واک نش ب رای فراین د

سادهتر شکسته شود.

تران استریفیکاسیو در نسبت مولی الکل به روغن 3 ،به  ،1تح ت
استریفیکاس یو و پیرولی ز

دمای  34سلسیوس ،مدتزم ا  1س اعت ،در حض ور  %4/2س دیم

میتوا گرا روی روغن را کاهش داد .بهعل ت س ادگی ،در مقی اس

متوکساید یا  %1سدیم هیدروکساید بهعنوا کاتالیست و با اس تفاده

تجاری بهطور معمول از واکنش تران استریفیکاسیو برای شکستن

از متانول گزارش شده است[.]2

تریگلیس یریدهای روغ نه ای ب ه دس تآم ده اس تفاده م یش ود؛

در ابتدای فرایند استریفیکاسیو  ،روغنهای استخراجشده و متانول،

تران استریفیکاسیو  ،تولید یک استر از استر دیگر اس ت .در بح

تشکیل دو فاز غیرقابل امت زاج الک ل و روغ ن م یدهن د .درنتیج ه

تولید بیودیزل ،ب ه تولی د منوالکی لاس ترها از روغ نه ای گی اهی،

بهجای واکنش شیمیایی ،انتقال جرم محدودکنن ده ش دت واک نش

چربی های حیوانی و روغنهای اس تخراجش ده از ریزجلب که ا ک ه

کلی خواهد بود .بههمین ترتیب در انتهای واکنش نیز دو فاز وج ود

حاوی تریگلیسیریدهای بزرگ هستند ،تران استریفیکاسیو گفته

خواهد داشت ،متیل استرها بهعنوا محصول و گلیس رول ب هعن وا

میشود[ .]14بهطور خالصه ،چربی استخراجشده در تم اس ب ا ی ک

محصول جانبی .دو فاز تشکیلشده با استفاده از سانتریفیوژ و یا رقل

الکل مثل اتانول یا متانول ،در حضور کاتالیزور اسیدی یا قلیایی قرار

(تهنشینی فازها) از هم جدا میشوند .پ

از این مرحله ،برای حذف

داده میشود .طی این واک نش گ روه هیدروکس یل الک ل ج ایگزین

کاتالیست باقیمانده و نیز حضور احتمالی آلودگیها مانند گلیس رول

زنجیرۀ هیدروکربنی موجود در روغن میشود و درنتیج ه اس ترهای

که در طول فرایند تشکیل میشود ،یک مرحله شستشوی محص ول

آلکی ل اس ید چ رب (بی ودیزل) و گلیس رول تولی د م یش ود[.]11

استری با آب الزم است[.]2

ب هعب ارت دیگ ر ،در فراین د ت ران استریفیکاس یو  ،س ه م ول

بهطور کلی کاتالیسته ای م ورد اس تفاده را ب رای تولی د بی ودیزل

تریگلیسیرید (به دستآمده از روغ ن جلب ک) ب ا الک ل ی ا مت انول

م یت وا ب ه دو گ روه کل ی کاتالیس ته ای همگ ن و ن اهمگن

واکنش م یده د و ی ک م ول گلیس رول و س ه م ول اس ید چ رب

تقسیمبندی کرد (شکل (.))1

با استفاده از فرایندهای همچو تران

اخالقی و نجفپور درزی -صص76-67 :.

روغن استخراجشده از منابع گیاهی ،چربیه ا و ریزجلب که ا دارای

تعی ین کنن دۀ ای ن اس ت ک ه آی ا محص ول متی ل اس تر اس ت ی ا

مروری بر فرایندهای مؤثر در تولید بیودیزل با استفاده از ریزجلبکها

 .7تولید بیودیزل

متیل استر یا اسید چرب اتیل استر تولید میکند .انتخاب نوع الک ل

شکل  .2کل فرایند تولید بیودیزل از روغن استخراجشده از جلبک.
Figure 2. Overall process of biodiesel production oil extracted from algae.
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شکل  .3دستهبندی کاتالیستهای مختلف برای تولید بیودیزل.
Figure 3. Classification of different catalysts for production of biodiesel.

واکنشپذیری کاتالیزورهای همگن (اسیدی یا بازی) بس یار ب االتر از

و ناهمگن در جدول ( )2آمده است.

کاتالیزورهای ناهمگن (اسیدی یا بازی) است .گلیسرول تولیدشده با

نوع دیگر کاتالیزورها ،کاتالیزورهای آنزیم ی هس تند ک ه نس بت ب ه

استفاده از کاتالیزورهای همگن باوجود واکنشپ ذیری ب اال ،کیفی ت

دیگ ر کاتالیزوره ا ،برت ریه ای چش مگی ری دارن د؛ مانن د

پایینی دارد .همچنین عدم امکا بازیابی کاتالیست و ط والنیب ود

زیس تس ازگاری ،عملک رد کات الیزوری اختصاص ی و امک ا انج ام

فرایند ،از دیگر مش کالت ای ن دس ته از کاتالیزورهاس ت ک ه باع

فعالیت تحت شرایط تعدیلشدۀ واکنش .افزو بر این ،امک ا تولی د

اقتصادی نبود فرایند میشود .برای فائقآمد بر ای ن مش کالت ،از

محصول با کیفیت باالتر را فراهم میسازند .همچنین ،کاتالیزوره ای

کاتالیزورهای ناهمگن (جامد) بهوفور استفاده میشود .ای ن دس ته از

آنزیمی ،زیستسازگار و معم والً در مقاب ل رطوب ت خ وراک ورودی

کاتالیزورها عمل کرد عالی در تولید بی ودیزل دارن د .در ج دول ()0

مقاوم هستند .با این حال ،آنزیمها گرا قیمتاند و اس تفاده از آ ه ا

نتایق تولید بیودیزل با استفاده از چن دین نمون ه از کاتالیس ته ای

در مقیاسهای صنعتی بهصرفه نیس ت .نی ز ،کاتالیزوره ای آنزیم ی

ناهمگن یا جامد از روغن جلبک آورده شده است.

نسبت به حرارت حساس هستند و عملکرد مطلوبش ا در ب

استفاده از کاتالیزورهای ناهمگن برای تولید بیودیزل توجه محقق ا

محدودی است .با این حال ،آنزیم لیپاز تثبی تش ده دارای مقاوم ت

را به خود جلب کرده است؛ چرا که این دس ته از کاتالیزوره ا دارای

گرمایی و تحمل تغییرات  pHباالتری نسبت به آنزیم لیپاز آزاد است

قابلیت بازیابی هستند؛ اما پایداری پایین و حساسیت باال نس بت ب ه

[ .]11ذکر این نکته ضروری اس ت ک ه هزین ۀ تولی د بی ودیزل ب ا

وجود اسیدهای چرب آزاد موجب محدودشد کاربرد صنعتی آ ه ا

استفاده از آنزیم لیپاز حدود دو برابر بیشتر از هزینۀ تولید بیودیزل با

شده است .مقایسۀ کامل برتریها و کاستیهای کاتالیزورهای همگن

استفاده از سیستم قلیایی متداول گزارش شده است[.]2

جدول  .4مقایسه بازده تولید بیودیزل از روغن بهدستآمده از جلبک با استفاده از کاتالیزورهای جامد [.]32
Table 4. Comparison of biodiesel yield from algae’s oil using solid catalysts.
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)Conversion (%

)Pressure (kPa

(C)°T

Catalyst

99

5000

370

)Al2O3/MoO3 (18%)/NiO (4%

98

50

410

)H-ZSM-5/ MoO3 (18%)/NiO (5%

84

15513.78

340

Microporous titania

94.27

20684.27

200

Niobium oxide
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.]31[ مقایسۀ برتریها و کاستیهای کاتالیزورهای همگن و ناهمگن در تولید بیودیزل.1 جدول
Table 5. Comparison of advantages and drawbacks of homogenous and heterogeneous catalysts in biodiesel production.

Catalyst type
Homogeneous

Advantages

Disadvantages

Alkali )NaOH, KOH(

High reactivity; faster reaction rate;
minimum cost; moderate working
conditions

Inappropriate for high free fatty acids in
feedstocks; deactivates in the presence of
moisture and free fatty acids; requirement of
high amount of waste water; saponification
occurs as a side
reaction; non-recyclable

Acid)H2SO4, HCl, HF(

Non-reactive to moisture and free
fatty acids content in oil; catalyzed
simultaneous esterification and
transesterification reactions; avoids
formation of soap

Slow reaction rate; long reaction time; high
alcohol/oil requirement; weak catalytic activity;
catalyst is difficult to recycle

Heterogeneous

Advantages

Disadvantages

Alkali)CaO, SrO, MgO(

Non-corrosive; recyclable; high
selectivity; easy separation; longer
catalyst life

Slow reaction rate compared to
homogeneous one; low free fatty acids
requirement in the feedstock; highly sensitive
to water and free fatty acids; saponification as
a side reaction; high volume of wastewater;
high cost of catalyst synthesis; diffusion
limitations

Acid)ZrO, TiO, ZnO(

Catalyzed simultaneous
esterification and
transesterification reactions;
non-corrosive to reactor and reactor
parts; recyclable; eco-friendly

Long reaction time; higher reaction
temperature and
pressure; weak catalytic activity; diffusion
limitations; high cost for catalyst synthesizing

حداکثر توا تولیدشده با موتور دیزل بس تگی ب ه کیفی ت س وخت

 خصوصیات سوخت بیودیزل.6

 از آنجاییکه ارزش حرارت ی دی زل.واردشده به محفظۀ احتراق دارد

بیودیزل بهدلیل ویژگیها و توانایی های خود در زمینههای مختلف ی

 توا تولیدشده در موتور و نیز دمای گازه ای،باالتر از بیودیزل است

 م ادۀ اولی ۀ تولی د هی دروژ در پی له ای،مانند گرم ایش من ازل

.]14[ در مقایسه با بیودیزل باالتر خواهد بود،خروجی از اگزوز

، سوخت کشتیها و موتورهای دیزل ی ب رای ت أمین ان رژی،سوختی

 و، سدیم، پتاسیم، گوگرد، فسفر،وجود عناصر کممقدار مانند کلسیم

 عم لک رد موتوره ای احت راق تراکم ی و نی ز.اس تفاده م یش وند

منیزیم در بیودیزل ت أریر منف ی ب ر کیفی ت س وخت و نی ز فراین د

، تحت تأریر خصوصیات بیودیزل،مشخصات گازهای خروجی از اگزوز

 همچن ین بی ودیزل بای د ع اری از اس یدهای.احتراق خواهد داشت

.نسبت اختال بیودیزل با دیزل معمولی و نیز تکنولوژی موتور است

Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 21 - No. 122 (2022)
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چرب باشد؛ چرا که باع خوردگی م یش ود[ .]2ب رای روان ی بهت ر

از سوختهای زیستی برای تأمین انرژی ضروری است .ریزجلبکه ا

موتور (بهمعنای سایش کمتر موتور) و بهبود عدد ستا  ،بی ودیزل را

بهعنوا نسل سوم سوختهای زیستی میتوانند برای تأمین خوراک

میتوا با دیزل معمولی مخلو کرد .بهط ور معم ول ب رای ت أمین

بیودیزل بهجای سایر منابع گیاهی و حیوانی که بهطور عمده خوراک

سوخت موتور ،بیودیزل با نسبت حجمی  %1تا  %24با دیزل مخلو

انسا اند ،بهکار روند .فرایند تولید بیودیزل با استفاده از ریزجلبکه ا

میشود[ .]14بهطور کلی ،در صورتی بی ودیزل م ی توان د ج ایگزین

از دو مرحلۀ کلی تشکیل شده است که عب ارتان د از مرحل ۀ تولی د

سوخت های دیزلی فسیلی باشد که خوا

روغن و مرحلۀ تولید بیودیزل .در مرحل ۀ نخس ت ب ا انتخ اب گون ۀ

فیزیک ی و ش یمیایی آ

مطابق استانداردهای بین المللی باشد .استانداردهای انجمن آزمو و

مناسب از جلبک و بهینهس ازی و کنت رل ش رایط فیزیکوش یمیایی

مواد آمریکا ) 1(ASTM D 6571-6تعیینکنندۀ حداقل الزامات ب رای

کشت آ  ،میتوا ذخیرۀ چربی را در جلبک افزایش داد و سپ

با

بیودیزل قبل از استفاده در موتور است[ .]10در جدول ( )3مقایس ۀ

اس تفاده از روشه ای مختل ف جداس ازی ،چرب ی تش کیلش ده را

بیودیزل تولیدشده از روغن جلبک و دیزل تولیدشده از منابع

استخراج کرد .در مرحلۀ دوم ،برای دستیابی به سوخت با گرا روی

فسیلی با ای ن اس تاندارد آورده ش ده اس ت .ع دد اس یدی یک ی از

مناس ب ب رای اس تفاده ب هعن وا س وخت موت ور ،از فراین د

خصوص یات مه م س وخته ای تولیدش ده ب ا اس تفاده از روغ ن

استریفیکاسیو در حضور کاتالیستهای مختلف استفاده م یش ود.

به دستآمده از جلبک است .ای ن ش اخص بی انگر وج ود اس یدهای

بهطور کلی ،با کنترل عوامل تأریرگذار در مراحل ذکرشده م یت وا

خوا

ایج اد

راندما تولید بیودیزل را از جلب ک اف زایش داد و درنتیج ه ان رژی

چرب فرار در نمونه سوخت است و باال بود مقدار آ باع

خوردگی در موتور خواهد شد .در صورتیکه خوراک حاوی ب یش از

مورد نیاز جها را از یک منبع پ اک ،زیس تس ازگار ،تجدیدپ ذیر و

ح د اس تاندارد اس یدهای چ رب آزاد باش د ،بای د از کاتالیزوره ای

بهصرفه تأمین کرد .با این حال ،با استفاده از فن اوریه ای موج ود،

ناهمگن از نوع اس یدی اس تفاده ک رد ت ا از پی دایش واک نشه ای

هزینۀ تولید بیودیزل با استفاده از جلبکها حد اقل دو برابر بیودیزل

ناخواستۀ جانبی جلوگیری شود[.]11

تولیدشده با استفاده از منابع نفتی است .ریزجلبکها بهعنوا منب ع
پروتئینی ،دارای ارزش تجاری باالیی هس تند؛ ام ا در ط ول فراین د

 .8نتیجهگیری

بازیابی پروتئین ،چربیها از بین میروند .لذا تحقیقهای کارآمد برای

با توجه به گسترش گازهای گلخانهای و اتمام منابع فسیلی ،استفاده

استخراج همزما محصوالت مختلف از ریز جلبکها ضروری است.

جدول  .2مقایسۀ خواص بیودیزل تولیدشده از روغن جلبک و دیزل تولیدشده از منابع فسیلی با استاندارد ).]32[ (ASTM D 6571-6

1

Table 6. Comparison of the properties of biodiesel produced from oil algae and the diesel produced from
fossil source with standard (ASTMD 6571-6) [32].

Petroleum
diesel

Microalgal
biodiesel

Unit

Limit

Property

°C

130 min

Flash point

1/9-4/1

4.519-4.624

mm2/s

1.9-6

Kinematic viscosity

0.838

0.864

Kg/L

0.86-0.9

Density

40-55

48-65

-

47 min

Cetane number

-35 to 5

-5.2 to 3/9

°C

-

Cloud point

0.5

0.022-0.003

mgKOH/g

0.8

Acid number

75

160

)1. American Society for Testing and Materials (ASTM D 6571-6
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