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Πεπίλητη

Αποηελέζμαηα

Η παγθόζκηα απεηιή έιιεηςεο θαπζίκσλ ζην
εγγύο κέιινλ θαη νη θιηκαηηθέο αιιαγέο εμαηηίαο ηνπ
θαηλόκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζέηνπλ ζνβαξέο
πξνθιήζεηο θαη σο εθ ηνύηνπ ηελ επηηαθηηθή
αλάγθε γηα ηε δηεξύλεζε ελαιιαθηηθώλ πεγώλ
ελέξγεηαο. Η εθαξκνγή ησλ κηθξνθπθώλ γηα ηελ
επεμεξγαζία ιπκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο
παξαγόκελεο βηνκάδαο σο βηνθαύζηκν είλαη κία
ειθπζηηθή κέζνδνο. Η ρξήζε ησλ κηθξνθπθώλ γηα
ηελ αθαίξεζε ησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ, ππάξρεη
εδώ θαη θάπνηεο δεθαεηίεο, αιιά ε ηερλνινγία ηεο
εθαξκνγήο ησλ κηθξνθπθώλ δελ έρεη αμηνπνηεζεί
πιήξσο.
ηελ παξνύζα κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ε
κεηεπεμεξγαζία ζπλζεηηθώλ ιπκάησλ κε κηθξνθύθε
θαη ελ ζπλερεία ε αμηνπνίεζε ηεο παξαγόκελεο
βηνκάδαο γηα ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ. Καηά
απηό ην ζηάδην ζπιιέρζεθε ε βηνκάδα θαη ζηε
ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε εμαγσγή ησλ
ιηπηδίσλ.

Πίλαθαο 1: Μηθξνζθνπηθή αλαγλώξηζε κηθξνθπθώλ
επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ
Δίδνο κηθξνθπθώλ
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Η αλάπηπμε βηνκάδαο δελ είλαη πάληα άκεζα
ζπλδεδεκέλε κε ηελ αθαίξεζε ζξεπηηθώλ, αιιά
νύηε θαη κε ηελ πεξηεθηηθόηεηα ησλ θπθώλ ζε
ιηπίδηα.
Σν Scenedesmus rubescens παξνπζίαζε ην
κεγαιύηεξν ξπζκό αλάπηπμεο. Η αθαίξεζε
θσζθόξνπ πνπ παξαηεξήζεθε, από ζπλζεηηθό
ππνζηξώκα κε αξρηθή ζπγθέληξσζε θσζθόξνπ 6-7
mg/L, ήηαλ 53, 25 θαη 11% γηα ην Neochloris
vigensis, ην Chlorococcum spec. θαη ην
Scenedesmus rubescens, αληίζηνηρα.

Αναγνώπιζη & ηαξινόμηζη μικποθςκών
Δμεηάζηεθαλ δείγκαηα από ηε δεπηεξνβάζκηα εθξνή
ησλ Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (ΔΔΛ)
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ θαη ηεο Ακαιηάδαο.

Σςνθήκερ πειπαμάηυν
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαιιηέξγεηεο δέθα εηδώλ
κηθξνθπθώλ πνπ ζπλαληώληαη ζε γιπθά θαη αικπξά
λεξά. Σξία ζηειέρε πνπ ζπλαληώληαη ζε γιπθά λεξά
επηιέρζεθαλ, κε βάζε ην ξπζκό αλάπηπμεο, γηα ηε
δηεμαγσγή πεηξακάησλ δηαιείπνληνο έξγνπ ζε
ζπλζεηηθό ππόζηξσκα, ηo Scenedesmus rubescens
(SAG 5.95), ην Neochloris vigensis (SAG 80.80) θαη
ην Chlorococcum spec. (SAG 22.83).
• Απνζηεηξσκέλεο θσληθέο θηάιεο 2L
ν
• Θεξκνθξαζία 22 ± 2 C
-2 -1
• Έληαζε αθηηλνβνιίαο 22 κmol*m *s
• πλερή παξνρή αέξα
• Γηάξθεηα πεηξάκαηνο 30 εκέξεο

Η πεξηεθηηθόηεηα ησλ θπθώλ ζε ιηπίδηα
κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν θαη νη κεγαιύηεξεο ηηκέο
παξαηεξήζεθαλ ζε 20 d από ηελ έλαξμε ηεο
θαιιηέξγεηαο.
Καηά ηελ 20ε εκέξα παξήρζεθαλ 0,45, 0,42 θαη
0,15 g/L ιηπηδίσλ γηα ην Scenedesmus rubescens
(3g/L βηνκάδαο), Neochloris vigensis(2,16 g/L) θαη
Chlorococcum spec. (2,21g/L) αληίζηνηρα.

Σςμπεπάζμαηα

Μεθοδολογία

Δπιλογή μικποθςκών
Botryococcus braunii
Chlorella protothecoides
Chlorella vulgaris
Euglena gracilis
Chlorococcum spec.
Neochloris vigensis
Scenedesmus rubescens
Dunaliella tertiolecta
Nannochloropsis gaditana
Phaeodactylum tricomutum

ρήκα 2: Πεξηεθηηθόηεηα ιηπηδίσλ ζηα θύθε

Η ρξήζε ησλ ιπκάησλ ζηελ θαιιηέξγεηα θπθώλ ζα
κπνξνύζε λα έρεη δηπιό ξόιν, απηόλ ηεο κείσζεο
ηνπ ξππαληηθνύ θνξηίνπ ησλ ιπκάησλ θαη ηεο
αμηνπνίεζεο ησλ κηθξνθπθώλ γηα παξαγσγή
βηνκάδαο – ελέξγεηαο.

ρήκα 1: (α) Βηνκάδα, (β) Οιηθόο
θώζθνξνο, (γ) ληηξηθά.
Παξαηεξείηαη όηη αλ θαη ππήξρε εκθαλήο αύμεζε
ησλ ζπγθεληξώζεσλ ηεο βηνκάδαο, πηζαλόλ δελ
ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή ώζηε λα νδεγήζεη ζε
κεηξήζηκε αθαίξεζε ΝΟ3--Ν θαζώο ε
ζπγθέληξσζε ληηξηθνύ αδώηνπ ζην ζπλζεηηθό
ηξνθηθό δηάιπκα ήηαλ ζπγθξηηηθά πνιύ πςειή.
ε ζπλδπαζκό κε ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο
ζπγθέληξσζεο ηνπ Οιηθνύ-Ρ κεηά ηελ 20ε εκέξα
ηεο θάζε θαιιηέξγεηαο, ζεκαίλεη όηη αλ θαη
ππάξρεη αλάπηπμε βηνκάδαο ε απόδνζε σο πξνο
ηα ιηπίδηα δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή κεηά ην πέξαο
απηήο ηεο εκέξαο.
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