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کلمات کلیدی
ــیون  ــس استریفیکاس ــزل – تران ــک – بیودی ریزجلب
– ســیال فــوق بحرانــی – چربی هــای قطبــی و 

ــی غیرقطب
بــه  آن  تبدیــل  و  اســتخراج چربــی 

بیودیــزل
در ســالهای اخیــر ریزجلبــک توانســته اســت توجــه 
بــه خــود  را  از محققیــن وصنعتگــران  بســیاری 
ــه  ــی ک ــن کاربردهای ــی از اصلی تری ــد. یک ــب کن جل
ــد  ــک نســبت داده می شــود تولی ــه ریزجلب ــروزه ب ام
ســوخت زیســتی)بیودیزل( اســت. تاثیــرات بلندمــدت 
ســوخت های فســیلی بــر آب و هــوای کــره  ی زمیــن، 
بــر اهمیــت تحقیــق و مطالعــه بــر ســوخت های 
ــده  ــه طــور عم ــک ب ــزوده اســت. ریزجلب زیســتی اف
ــی، پروتئیــن و کربوهیــدرات تولیــد  درون خــود چرب
می کنــد. مــاده ی اولیــه ی بیودیــزل جلبکــی، چربــی 
درون ســلول آن اســت کــه بایــد بــه نحــوی آن را از 
ــی  ــزان چرب درون ســلول خــارج کــرد. همچنیــن می
ــط  ــر محی ــق تغیی ــوان از طری ــلول را می ت درون س
ــه  ــود بخشــید؛ ب ــی بهب ــات ژنتیک ــا اصالح کشــت ی
طوریکــه امــروزه گونه هایــی وجــود دارد کــه تــا %77 
ــت.  ــکیل شده اس ــی تش ــا از چرب ــک آنه ــرم خش ج
امــروزه یکــی از اصلی تریــن مشــکالت در برابــر 
صنعتــی شــدن تولیــد بیودیــزل اســتخراج چربــی از 
درون ســلول اســت. روش هــای فعلــی بــه دلیــل عــدم 
ــوز در  ــودن هن ــر ب ــا هزینه ب ــعه و ی ــل و توس تکمی
ــد.  ــرار نگرفته ان ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــاس صنعت مقی
نهایتــا پــس از اســتخراج چربــی از طریــق روش هــای 
کاتالیســتی ماننــد ترانــس استریفیکاســیون بیودیــزل 
تولیــد می شــود. در اینجــا مباحــث مهــم در فراینــد 

ــم. ــی می کنی ــی را بررس ــزل از چرب ــد بیودی تولی
ترکیب چربی ریزجلبک

اســید چــرب اســاس تشــکیل بســیاری از مولکولهــای 
چربــی اســت. یــک اســید چــرب از یــک گــروه 
آب دوســت کربوکســیلیک اســید کــه بــه یــک زنجیره 
شــده  تشــکیل  می باشــد،  متصــل  هیدروکربنــی 
اســت. دو مشــخصه ی اصلــی اســیدهای چــرب طــول 
زنجیــره ی هیدروکربنــی و تعــداد پیوندهــای دوگانــه 

ــباع  ــا غیراش ــباع ی ــاس اش ــع اس ــت. در واق ــا اس آنه
بــودن اســیدهای چــرب، وجــود یــا عــدم وجــود پیوند 
دوگانــه در زنجیــره ی کربنــی اســت. چربی هــای 
ســلول ریزجلبــک بــه دو دســته ی غیرقطبــی و 
قطبــی تقســیم می شــوند کــه چربی هــای غیرقطبــی 
وظیفــه ی ذخیــره ســازی انــرژی را بــر عهــده دارنــد، 
ســاختمان  در  معمــوال  قطبــی  چربی هــای  امــا 
ریزجلبــک ایفــای نقــش می کننــد. بــه عنــوان مثــال 
ــاء  ــاختمان غش ــی در س ــای قطب ــی از چربی ه برخ
ســلولی حضــور دارنــد.  نکتــه ی بســیار مهــم در مورد 
ــد  ــه در تولی ــن اســت ک ــی ای ــن دو دســته از چرب ای
ــر  ــای خنثی)غی ــی از چربی ه ــط بخش ــزل فق بیودی
چربی هــای  هســتند.  اســتفاده  قابــل  قطبــی( 
خنثــی درون ســلول ریزجلبــک شــامل اســید چــرب 
آزاد و آســیل گلیسرول)گلیســیریدها( و برخــی از 
کربوهیدرات هــا،  ماننــد  غیرگلیســیریدی  انــواع 
اســترول ها، کتون هــا و پیگمنت هــا اســت کــه از 
میــان آنهــا فقــط گلیســیریدها بــرای تولیــد بیودیــزل 
ــی،  ــتخراج چرب ــگام اس ــه هن ــوند. ب ــتفاده میش اس
ــه  ــود ک ــارج می ش ــک خ ــی ریزجلب ــات درون محتوی
ــی  ــی و قطب ــای غیرقطب ــی از چربی ه ــا ترکیب عموم
ــود. از  ــد ب ــا خواه ــد پروتئین ه ــواد مانن ــایر م و س
ایــن رو بایــد چربی هــای غیرقطبــی را کــه در تولیــد 
ــزل اســتفاده می شــود، خالص ســازی کــرد.]1[ بیودی

روشهای استخراج چربی
بســیار  ریزجلبــک  چربــی  اســتخراج  روش هــای 
متعــدد اســت. از ایــن رو ســعی شــده اســت هرکــدام 
ــح داده  ــت، توضی ــزان اهمی ــای می ــا، برمبن از روش ه

ــوند. ش
استخراج با یک سیال آلی

ــتخراج  ــه اس ــتخراج را ک ــن روش اس ــدا اصلی تری ابت
بررســی  اســت  آلــی  ســیال  یــک  کمــک  بــه 
می کنیــم. .روش عمومــی اســتخراج چربی،اســتخراج 
ــه  ــری ک ــای دیگ ــا روش ه ــا ســیال اســت و عموم ب
اســتفاده مــی شــود،برای تســهیل فرآینــد اســتخراج و 
کاهــش هزینــه هــا و کاهــش ســیال مصرفــی اســت. 
ــبیه  ــبیه در ش ــالل ش ــی انح ــیال آل ــک س ــک ی کم
ــول،  ــوال متان ــه معم ــی ک ــیال آل ــع س ــت. در واق اس

چکیده
امــروزه مســئله ی تامیــن انــرژی، بــه عنــوان یــک معضــل اصلــی بــرای جهــان مطرح شــده اســت. 

بشــری کــه پیشــرفت خــود را بــه طــور کامــل مدیــون اســتفاده از منابــع ســوخت فســیلی در قــرن 
ــد ســوخت های  ــه ســمت تولی ــرژی، بشــر را ب ــن ان ــی، مشــکل تامی ــرن کنون ــا در ق ــرژی اســت. ام ان

ــد  ــده، تولی ــر روی آن ش ــادی ب ــز زی ــرا تمرک ــه اخی ــم ک ــع مه ــی از مناب ــت. یک ــوق داده اس ــتی س زیس
ــراوان و  ــای ف ــود تالش ه ــا وج ــت. ب ــا اس ــده از ریزجلبک ه ــتخراج ش ــی اس ــتی از چرب ــوخت های زیس س
تحقیقــات بســیار زیــادی کــه بــرای اســتخراج چربــی از درون ســلول  های تــوده ی ریزجلبــک انجــام شــده 
ــاال در مقیــاس  اســت، همچنــان یافتــن یــک روش مناســب کــه هزینه هــای عملیاتــی معقــول و کارایــی ب

صنعتــی داشــته باشــد، در هالــه ای از ابهــام قــرار دارد.
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اســتون و هگــزان اســت از طریــق غشــاء ســلولی 
ــود  ــی را در خ ــرده و چرب ــوذ ک ــلول نف ــل س ــه داخ ب
مبنــای  می گــردد.  خــارج  دوبــاره  و  می کنــد  حــل 
ایــن پدیــده، اختــالف غلظــت اســت کــه منجــر بــه 
ــی  ــیال قطب ــک س ــب ی ــروزه از ترکی ــردد. ام ــرم می گ ــال ج انتق
ــتفاده  ــرا اس ــد. زی ــتفاده می کنن ــتخراج اس ــرای اس ــی ب و غیرقطب
تنهــا از یــک ســیال آلــی غیرقطبــی، منجــر بــه اســتخراج بخشــی 
ــی  ــرار دارد. بخش ــلول ق ــه درون س ــود ک ــی می ش ــی خنث از چرب
ــای  ــا چربی ه ــس ب ــک کمپلک ــورت ی ــه ص ــی ب ــای خنث از چربی ه
ــن رو  ــد. از ای ــود دارن ــلولی وج ــاء س ــا در غش ــی و پروتئین ه قطب
ــی  ــیال غیرقطب ــک س ــار ی ــی در کن ــیال قطب ــک س ــتفاده از ی اس
ــه اســتخراج چربی هــای موجــود در غشــاء و ســاختمان  ــد ب می توان
ــد  ــرای اســتخراج بای ــده آل ب ــیال ای ــک س ــد. ی ــلولی کمــک کن س
ویژگی هایــی ماننــد نامحلــول بــودن در آب، قــدرت بــاال در انحــالل 
ــازی  ــه منظــور جداس ــلولی، نقطــه ی جــوش پایین)ب ــات س محتوی
ــیته ی  ــالف دانس ــلول( و اخت ــات درون س ــیال از محتوی ــت س راح
زیــاد بــا آب را داشــته باشــد کــه بــا در نظــر گرفتــن ایــن مــوارد، 

ــت ــبی اس ــیار مناس ــیال بس ــزان س هگ
روشهای مکانیکی

ــد. از میــان   عمــده روشــهای مکانیکــی در شــکل 1 ذکــر شــده ان
روشــهای مطــرح شــده، روش milling نســبت بــه بقیــه ارجحیــت 
دارد. همچنیــن بایــد گفــت ایــن روش هــا بــه تنهایــی بــرای 
ــای  ــد. روش ه ــرار نمی گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــتخراج چرب اس
ــد  ــواره ی ســلولی می شــوند و فراین ــب دی ــط ســبب تخری ــوق فق ف
ــرد،  ــی صــورت می گی ــیال آل ــک س ــه کمــک ی ــه ب اســتخراج را ک
 homogenization تســهیل می کننــد. دو روش اول یعنــی
بــر  فشــار  افزایــش  طریــق  از   mechanical pressing و 
ــن رو  ــوند. از ای ــی در آن می ش ــاد پارگ ــبب ایج ــلول، س ــواره س دی
ــتخراج  ــد و اس ــوذ می کن ــلول نف ــواره س ــر درون دی ــیال راحت ت س
ســایش  بــر   milling می گیــرد.]2[روش  صــورت  راحت تــر 
بیومــس ریزجلبــک از طریــق مهره هــای خاصــی کــه درون ظرفــی 
 ،shacking vessels تعبیه شــده اســت، اســتوار اســت. در روش
ــرف  ــت ظ ــده اند و حرک ــت ش ــی ثاب ــای خاص ــا در مکان ه مهره ه
ســبب ســایش دیــواره ی ســلولی و نهایتــا تخریــب دیــواره می شــود. 
در روش agitated beads مهره هــا در مســیرهای خاصــی درون 
ــی،  ــای مکانیک ــان روش ه ــد. در می ــت می کنن ــت حرک ــی ثاب ظرف
agitated beads کارایــی بیشــتری دارد. نکتــه ی بســیار مهــم 
ــاز  ــدم نی ــردد، ع ــا می گ ــه ســبب کاهــش هزینه ه ــن روش ک در ای

ــه جداســازی آب از بیومــس ریزجلبــک اســت. ب

روش آنزیمی
ــوان روشــی غیرمکانیکــی مطــرح اســت.  ــه عن ــم ب اســتفاده از آنزی
معمــوال اســتفاده از آنزیــم ســبب تخریــب دیواره ی ســلولی می شــود 
ــتفاده  ــتخراج کننده اس ــیال اس ــک س ــد از آن از ی ــوان بع ــه می ت ک
کــرد. روش هــای آنزیمــی بیشــتر در اســتخراج روغــن از دانه هــای 
گیاهــی ماننــد گل گاوزبــان اســتفاده می شــوند. در اســتفاده از 
ــه ی  روش هــای آنزیمــی نکتــه ی بســیار مهــم شــناخت دقیــق گون
ریزجلبــک و مطالعــه ســاختار غشــاء ســلولی آن اســت، زیــرا در ایــن 
ــه  ــرای ایــن امــر ب ــوان آنزیمــی مناســب ب صــورت اســت کــه می ت

ــرد.]2[ کار ب
استخراج به کمک سیال فوق بحرانی

ــا  ــه دم ــد ک ــه دســت می آی ــی ب ــی هنگام ــوق بحران ــک ســیال ف ی
ــروزه  ــود. ام ــی آن بیشــتر ش ــار بحران ــا و فش ــیال از دم ــار س و فش
ــرا  ــت. زی ــرح اس ــه مط ــن گزین ــوان بهتری ــه عن ــید ب کربن دی اکس
ــت و  ــن اس ــی آن پایی ــار)atm72.9(  بحران ــا)˚31.1C( و فش دم
ــد  ــیال فراین ــک س ــاختن ی ــی س ــوق بحران ــی در ف ــه ی اصل هزین
فشــرده ســازی اســت. نمــودار حالــت کربن دی اکســید در شــکل)2( 
آمــده اســت کــه می تــوان ناحیــه فــوق بحرانــی را در آن مشــاهده 

نمــود.
  برخــی از دالیلــی کــه امــروزه منجــر شــده اســت کــه محققیــن 
ــل  ــب  ترین راه ح ــی را مناس ــوق بحران ــیال ف ــک س ــتفاده از ی اس

ــد از: ــد عبارتن ــتخراج بدانن ــرای اس ب
ــیال  ــک س ــت ی ــدرت حاللی ــم: ق ــل تنظی ــالل قاب ــدرت انح 1- ق
فوق بحرانــی تابعــی از چگالــی آن اســت کــه آن هــم تابعــی از دمــا 
ــت آن را طــوری  ــدرت حاللی ــوان ق ــن می ت و فشــار اســت. همچنی

ــد.]1[ ــارج کن ــی را خ ــای خنث ــط چربی ه ــه فق ــرد ک ــم ک تنظی
2- انتقــال جــرم مطلــوب: ســیال فــوق بحرانــی خواصــی بیــن گاز 
و مایــع دارد. ضریــب انتقــال جــرم گازهــا بــر حســب mm2.s-1 در 
ــا10  و ضریــب انتقــال جــرم مایعــات در نزدیکــی10-3  ــازه ی 1 ت ب
ــی،  ــوق بحران ــیال ف ــازی س ــن ف ــواص بی ــه خ ــه ب ــا توج ــت. ب اس
ضریــب انتقــال جــرم آن نســبت بــه مایعاتــی کــه در اســتخراج بــه 
ــر حســب  ــوده و ب ــی اســتفاده می شــود، بیشــتر ب کمــک ســیال آل

ــا 0.1 اســت.]1[ ــن 0.01 ت mm2.s-1 بی

ــه  ــی ک ــده: هنگام ــت آم ــه دس ــی ب ــت چرب ــازی راح 3- خالص س
فراینــد اســتخراج صــورت گیــرد، اگــر دمــا و فشــار بــه دمــا و فشــار 
ــات  ــورت گازی از محتوی ــه ص ــید ب ــردد، کربن دی اکس ــط بازگ محی
ــص  ــیار خال ــده بس ــت آم ــی بدس ــود و چرب ــارج می ش ــلول خ س

اســت.]1[
بــا توجــه بــه مزایــای موجــود در روش اســتخراج بــه کمــک 
ــای  ــی از گزینه ه ــوان یک ــه عن ــن روش ب ــی، ای ــوق بحران ــیال ف س

شکل )1( انواع روش های مکانیکی استخراج چربی                              شکل 2( نمودار فازی کربن دی اکسید
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ــن  ــا ای ــت. ب ــده اس ــرح گردی ــی مط ــاس صنعت ــی در مقی اصل
وجــود برخــی از معضــالت اســتفاده از ایــن روش همچــون تامیــن 
ــد و  ــودن فراین ــر ب ــدت انرژی ب ــه ش ــید، ب ــع کربن دی اکس منب
ــن  ــی شــدن ای ــر ســر راه صنعت ــی ب ــی، موانع ــای عملیات هزینه ه

ــتند.]1[ ــد هس فراین
سایر روشهای استخراج

ــرای اســتخراج  ــر روش هــای فــوق، روش هــای دیگــری ب عــالوه ب
وجــود دارد. بــه منظــور جلوگیــری از طوالنــی شــدن توضیحــات 

ــم. ــا بســنده می کنی ــن روش ه ــی ای ــه معرف فقــط ب
- Ultrasonication

- Autoclave
- Osmotic Shock

- Microwave
- Lyophilization

... -
تبدیل چربی به بیودیزل

ــک  ــده از ریزجلب ــی استخراج ش ــد چرب ــه ش ــه گفت ــور ک همانط
ــای  ــی و چربی ه ــای قطب ــیریدها دارای چربی ه ــر گلیس ــالوه ب ع
آزاد،  چــرب  اســید  ماننــد  گلیســیریدی  غیــر  غیرقطبــی 
کربوهیدراتهــا، اســترول ها و کتــون اســت. بــرای تولیــد بیودیــزل 
فقــط گلیســیریدها اســتفاده می شــوند، از ایــن رو نیــاز بــه 
خالص ســازی وجــود دارد. فراینــد تولیــد بیودیــزل از چربــی 
ــی  ــزل چرب ــد بیودی ــرای تولی ــام دارد. ب ــیون ن ترانس استریفیکاس
ــتر  ــد اس ــه تولی ــر ب ــه منج ــود ک ــش می ش ــا وارد واکن ــا الکل ه ب
آلکیلــی اســید چــرب می گــردد. ایــن فراینــد یــک فراینــد 
کاتالیســتی اســت کــه معمــوال بــه دلیــل ســرعت باالتــر واکنــش 
ــازی اســتفاده می شــود. در  ــازی، از کاتالیزورهــای ب کاتالیــزوری ب
ایــن فراینــد کاتالیــزور ســبب شکســته شــدن پیونــد اســتری در 
ــوال  ــا الکل)معم ــده ب ــید چــرب آزاد ش ــود و اس گلیســیرید می ش
ــا  ــرب ی ــید چ ــل اس ــتر متی ــد اس ــش داده و تولی ــول( واکن متان
همــان بیودیــزل می کنــد. بعــد از کامــل شــدن واکنــش، مخلــوط 
بدســت آمــده از واکنــش شــامل بیودیــزل، گلیســرول، کاتالیــزور، 

ــرکت ــش ش ــه در واکن ــی ک ــی و چربی های ــول اضاف  متان
 نکرده انــد خواهــد بــود. بــه طــور معمــول و در آزمایشــگاه

 بــرای جداســازی روشــی دو مرحلــه ای اســتفاده می شــود.
ــکیل ــاز تش ــش دو ف ــوط واکن ــردن مخل ــاکن ک ــا س ــدا ب  ابت

 می شــود. محتــوای اصلــی فــاز باالیــی، بیودیــزل و چربی هــا و
 محتــوای اصلــی فــاز پایینــی، گلیســرول اســت. پــس از دکانتــه کردن،
ــال شســته ــول کام ــزور و متان ــا کاتالی ــی شســته می شــود ت ــاز باالی  ف

ــد.]3[ ــدا می کنن ــا ج ــزل را از چربی ه ــا بیودی ــوند. نهایت ش
بحث و نتیجه گیری

ــالت ــه معض ــه ب ــا توج ــده ب ــتی در آین ــوخت های زیس ــت س  اهمی
ماننــد تجدیدپذیــر  انرژی هــای  ســایر  کنــار  در   محیط زیســتی 
ــل ــه دلی ــا ب ــت. ام ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــیدی ب ــلول های خورش  س
ــوده، ــال غیراقتصــادی ب ــزل کام ــی بیودی ــد صنعت ــون تولی ــه تاکن  آنک
 تقریبــا در دنیــا هنــوز اقــدام موثــری در راســتای صنعتــی کــردن ایــن
 فراینــد صــورت نگرفتــه  اســت. بازدهــی پاییــن فتوســنتزی، انرژی بــر
ــتی ــن دس ــای پایی ــام آور فراینده ــای سرس ــد و هزینه ه ــودن فراین  ب
ــر ــل در براب ــن دالی ــوان اصلی تری ــی را می ت ــزل جلبک ــد بیودی  تولی
 صنعتــی شــدن تولیــد بیودیــزل در نظــر گرفــت. بســیاری از محققینی
ــد کــه ــد، معتقدن ــزل کار کرده ان ــاوری بیودی ــر روی اقتصــاد فن  کــه ب
 ســوخت زیســتی در بحــث حمــل و نقــل جایگاهــی در آینــده نخواهــد
ــوخت ــه س ــد ک ــن معتقدن ــی از محققی ــر برخ ــوی دیگ ــت. از س  داش
ــته ــی داش ــوخت های هواپیمای ــرای س ــی ب ــیل باالی ــتی پتانس  زیس
ــوان در ــود، می ت ــد آن ش ــر روی فراین ــتری ب ــات بیش ــر تحقیق  و اگ

ــود. ــدوار ب ــه اقتصــادی شــدن آن امی ــده ب آین
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