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1. Περίληψη 

Έχουν λάβει χώρα πειράματα ετεροτροφικής καλλιέργειας των ακόλουθων 

μικροφυκών: α)  Chlorella vulgaris, β) Chlorella sorokiniana, γ) Chlorella protothecoides, 

δ) Chlorella kessleri και ε) Chlamydomonas reinhardii. Τα πειράματα αυτά έλαβαν 

χώρα  σε βιοαντιδραστήρες των 5 λίτρων με αερισμό 300 λίτρα/ώρα.  Στα πειράματα 

αυτά μελετήθηκε κυρίως η επιρροή της αρχικής συγκέντρωσης διαλυμένου 

οργανικού άνθρακα που προέρχεται από γλυκερόλη.  Μελετήθηκαν: α) η ταχύτητα 

μείωσης του οργανικού άνθρακα, β) ο ρυθμός απορρόφησης του οργανικού 

άνθρακα (carbon uptake rate), γ) η παραγωγή βιομάζας, δ) η παραγωγικότητα 

βιομάζας, ε) η περιεκτικότητα της βιομάζας (επί ξηρού) σε λίπη και πρωτεΐνες και στ) 

η παραγωγικότητα λιπών (βιο-ελαίου) και πρωτεϊνών.  Για όλα τα παραπάνω είδη 

μικροφυκών η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ως προς την επιρροή του 

οργανικού άνθρακα ήταν η εξής: α) μελετήθηκε η επιρροή της συγκέντρωσης 

οργανικού άνθρακα (διατηρώντας σταθερή τη συγκέντρωση του αζώτου) στο 

ρυθμό μείωσης του οργανικού άνθρακα στο θρεπτικό μέσο και στο ρυθμό 

απορρόφησης του από τα μικροφύκη, β) μελετήθηκαν συγκεντρώσεις οργανικού 

άνθρακα από περίπου 250 mg/l έως περίπου 6.500 mg/L (Co/No από περίπου 6 έως 

περίπου 145) διατηρώντας σε όλα τα πειράματα σταθερή την αρχική σγκέντρωση 

του αζώτου και ίση με 45,4 mg/l, σταθερή τη θερμοκρασία στους 30 ±1οC και to 

pH=7±0,3, γ) συλλέχθηκε, αποξηράθηκε και ζυγίστηκε η βοιομάζα, δ) 

προσδιορίστηκε η περιεκτικότητα της βιομάζας σε βιοέλαιο και πρωτεΐνες, ε) 

υπολογίστηκαν οι παραγωγικότητες σε βιομάζα, σε βιοέλαιο και σε πρωτεϊνες και 

στ) έγινε σύγκριση των πέντε μικροφυκών.   

Από τα παραπάνω πειράματα εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα: α) 

Καθώς αυξάνεται ο λόγος Co/No αυξάνεται η περιεκτικότητα σε βιοέλαιο και σε 

παραγόμενη βιομάζα σε g/l και μειώνεται η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, β) σε 

χαμηλές συγκεντρώσεις οργανικού άνθρακα η κινητική είναι αργή λόγω έλλειψης 

άνθρακα, ενώ σε υψηλές συγκεντρώσεις οργανικού άνθρακα η κινητική περιορίζεται 

από τη διαθεσιμότητα του αζώτου, γ) ο ρυθμός βιοαπορρόφησης του οργανικού 

άνθρακα καθώς επίσης και η παραγωγή βιομάζας και η περιεκτικότητάς της σε 

βιοέλαιο διαφέρει σημαντικά από μικροφύκος σε μικροφύκος, δ) την υψηλότερη 

ταχύτητα απορρόφησης του οργανικού άνθρακα έχει το μικροφύκος Chlorella 

sorokiniana ακολοθούμενο πολύ κοντά από το μικροφύκος Chlorella kessleri και ε) 

την υψηλότερη περιεκτικότητα σε βιοέλαιο, καθώς και την υψηλότερη 

παραγωγικότητα και σε βιομάζα και σε βιοέλαιο έχει το μικροφύκος Chlorella 

sorokiniana.  

 Τα είδη Chlorella kessleri, και Chlorella sorokiniana ακολούθως 

καλλιεργήθηκαν, για λόγους περαιτέρω σύγκρισης, στους πιλοτικούς 

βιοαντιδραστήρες. Το μικροφύκος Chlorella vulgaris έχει μελετηθεί εντατικά στο 

παρελθόν σε αυτότροφη καλλιέργεια από υποψήφιο διδάκτορα του Ιδρύματος στα 
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πλαίσια εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής και, εκτός του ότι είναι ένα υποσχόμενο 

είδος, αποτελεί και μοντέλο για σύγκριση της αυτότροφης με την ετερότροφη 

καλλιέργεια. Για  το μικροφύκος Chlorella vulgaris μελετήθηκε επιπρόσθετα και η 

επιρροή της αρχικής συγκέντρωσης αζώτου καθώς και του pH στο ρυθμό μείωσης 

του οργανικού άνθρακα. Η ετεροτροφική καλλιέργεια του μικροφύκους Chlorella 

vulgaris σε μεταβαλλόμενο pH, ήτοι 4,5, 6, 7,5, 9 και 10,5 έδειξε ότι η κινητική 

επηρρεάζεται σημαντικά από το pH του θρεπτικού υποστρώματος. Διατηρώντας 

σταθερές τις υπόλοιπες παραμέτρους της καλλιέργειας το βέλτιστο εύρος του pH 

από άποψη κινητικής σημειώνεται μεταξύ pH 8 και 9. Στα πειράματα της επιρροής 

του pH οι αρχικές συγκεντρώσεις του οργανικού άνθρακα και του αζώτου ήταν 

3.160 mg/L και 114 mg/L (Cο/Nο=27,7).  Μελλοντικά η επιρροή του pH θα μελετηθεί 

και στην καλλιέργεια του μικροφύκους Chlorella sorokiniana με τη χρήση 

βιολιπάσματος. Σε σχέση με την επιρροή του αζώτου, μελετήθηκαν αρχικές 

συγκεντρώσεις αζώτου ίσες με 22,7, 45,4, 114, 227 και 450 mg/l και αρχική 

συγκέντρωση άνθρακα ίση με 3300 mg/l (Co/No = 145,4, 72,7, 28,9, 14,5 και 7,3).  Τα 

δύο βασικά συμπεράσματα είναι ότι: α) αυξανομένης της συγκέντρωσης του αζώτου 

(μειούμενου του Co/No) μειώνεται η περιεκτικότητα της βιομάζας σε βιοέλαιο και 

αυξάνεται η περιεκτικότητά της σε πρωτεΐνες και β) σε υψηλές συγκεντρώσεις 

αζώτου (>227 mg/l) σημειώνεται μικρή μείωση στην ταχύτητα απορρόφησης του 

οργανικού άνθρακα.   

 Το μικροφύκος Chlorella sorokiniana διαφαίνεται ότι αποτελεί το πλέον 

υποσχόμενο είδος διότι στις προαναφερθείσες ετερότροφες καλλιέργειες έχει πολύ 

καλή κινητική και παραγωγή βιομάζας και υψηλή περιεκτικότητα σε λίπη. Το είδος 

αυτό καλλιέργήθηκε και στους πιλοτικούς βιοαντιδραστήρες, έγινε εξαγωγή 

βιοελαίου, μετατροπή του σε βιοντήζελ και προσδιορισμός της κατανομής λιπαρών 

οξέων. Το είδος Chlorella kessleri επίσης καλλιεργήθηκε στους πιλοτικούς 

βιοαντιδραστήρες και έλαβε χώρα προσδιορισμός της κατανομής λιπαρών οξέων 

και σύγκριση με την αντίστοιχη του μικροφύκους Chlorella sorokiniana. Οι 

βιοαντιδραστήρες των 45 L τέθηκαν σε λειτουργία ημιδιαλείποντος έργου για τα 

είδη Chlorella sorokiniana και Chlorella kessleri. Τα τελευταία αυτά δύο πειράματα 

διενεργήθηκαν διότι η κινητική του μικροφύκους C. kessleri, αν και η περιεκτικότητά 

του σε βιο-έλαιο ήταν μικρότερη της ατίστοιχης του μικροφύκους C. sorokiniana, 

ήταν παρόμοια με αυτήν του μικροφύκους C. sorokiniana. Όμως και από την 

τελευταία αυτή μελέτη προκύπτει ότι ότι το μικροφύκος  C. sorokiniana υπερτερεί 

έναντι του μικροφύκους C. kessleri και όσο αφορά την περιεκτικότητα της βιομάζας 

σε βιοέλαιο και όσο αφορά την ποιότητά του. Το βιοέλαιο του μικροφύκους C. 

kessleri περιέχει ένα ασυνήθιστα υψηλό ποσοστό κορεσμένων λιπαρών οξέων.  

 Συγκεκριμένα, από τη μελέτη καλλιέργειας του μικροφύκους C. sorokiniana με 

την προσθήκη γλυκερόλης – καλλιέργεια ημιδιαλείποντος έργου – όπου η προσθήκη 

συνολικής ποσότητας γλυκερόλης ήταν ίδια αλλά η συχνότητα και η ποσότητα 

εκάστορε ήταν διαφορετική (2x400 ml, 4x200 ml και 10x80 ml) προέκυψαν τα 
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ακόλουθα: α) Προσθήκη μεγάλης ποσότητας αραιά (2x400 ml) παράγει βιομάζα με 

υψηλότερη περιεκτικότητα σε βιοέλαιο και ακολούθως η περιεκτικότητα της 

βιομάζας σε βιοέλαιο μειώνεται σταδιακά καθώς αυξάνεται η συχνότητα προσθήκης 

της γλυκερίνης (με όλο και μικρότερη εκάστοτε φορά ποσότητας γλυκερίνης).  

Ενδιάμεση προσθήκη αζώτου στην καλλιέργεια επίσης μειώνει την περιεκτικότητα 

σε βιοέλαιο και αυξάνει την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες.  Παρόμοια αποτελέσματα 

ισχύουν και για το μικροφύκος Chlorella kessleri.  Όσο αφορά την κατανομή λιπαρών 

οξέων για το μικροφύκος Chlorella sorokiniana σε λειτουργία των βιοαντιδραστήρων 

ως ημιδιαλείποντος έργου, για την ίδια συνολική ποσότητα οργανικού άνθρακα που 

προστέθηκε σε όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας, η κατανομή των λιπαρών οξέων 

βρέθηκε ότι επηρεάζεται από την εκάστοτε ποσότητα άνθρακα που αυτός 

προστίθεται ενδιάμεσα κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας. Η κατανομή των 

λιπαρών οξέων επηρεάζεται και από την συχνότητα και από την ποσότητα 

προσθήκης του άνθρακα.  Προσθήκη άνθρακα σε υψηλές δόσεις (2x400 ml και 4x200 

ml) οδηγεί στη παραγωγή λιπαρών οξέων σχετικά μικρών-μεσαίων αλυσίδων έως 

το C18 ενώ, η προσθήκη άνθρακα σε χαμηλότερες δόσεις (10x80) οδηγεί και στην 

παραγωγή λιπαρών οξέων μεγαλύτερης αλυσίδας, αν και σε μικρές ποσότητες, έως 

C24.   

 Η επιρροή της θερμοκρασίας μελετήθηκε και στην κινητική ανάπτυξης του 

μικροφύκους Chlorella sorokiniana καθώς, και στην περιεκτικότητα του σε βιοέλαιο 

και πρωτεΐνες. Μελετήθηκε η κινητική στις ακόλουθες πέντε θερμοκρασίες: 16,7 oC, 

19,6 oC, 24,7 oC, 29,5 oC και 33,2 oC. Έγινε εξαγωγή του βιοελαίου και 

προσδιορίστηκαν η περιεκτικότητα της βιομάζας επί ξηρού σε βιοέλαιο και 

πρωτεΐνες και η κατανομή των λιπαρών οξέων. Από τη μελέτη αυτή βρέθηκε ότι 

αυξανομένης της θερμοκρασίας της καλλιέργειας αυξάνεται η περιεκτικότητα της 

βιομάζας σε πρωτεΐνες και μειώνεται η περιεκτικότητά της σε βιοέλαιο. Από τα 

πειραματικά αποτελέσματα διαφαίνεται ότι η βέλτιστη θερμοκρασία που αφορά 

στην κινητική ανάπτυξης είναι περίπου στους 25 oC.  Επίσης από τη μελέτη της 

κινητικής βιαπορρόφησης του οργανικού άνθρακα (Rate of Carbon Uptake), 

διαφαίνεται ότι επίσης ο ρυθμός βιαπορρόφησης του οργανικού άνθρακα είναι 

μέγιστος περίπου στους 25 oC. Η διαφορά όμως δεν κρίνεται ουσιαστική με τις 

θερμοκρασίες των 19,6 oC και 29,5 oC όπου ο ρυθμός βιοαπορρόφησης του άνθρακα 

σε σχέση με την θερμοκρασία των 24,7 oC είναι χαμηλότερος κατά 16% και 10% 

αντίστοιχα. Επίσης, η θερμοκρασία καλλιέργειας επηρεάζει την κατανομή των 

λιπαρών οξέων (Fatty Acids – FA) σε σχέση με τον κορεσμό τους. Τα κορεσμένα 

λιπαρά (SFA) μειώνονται κατά περίπου 46% ενώ τα πολυακόρεστα (MUFA) 

αυξάνονται κατά περίπου 50% καθώς η θερμοκρασία καλλιέργειας αυξάνεται από 

16,7 oC σε 33,2 oC. Το μέσο μήκος της αλυσίδας των λιπαρών οξέων επηρεάζεται σε 

πολύ μικρότερο βαθμό από τη θερμοκρασία καλλιέργειας.      
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Επίσης, για τα δύο είδη  Chlorella vulgaris και Chlorella sorokiniana, στους ΒΑ 

των 5 λίτρων, μελετήθηκε η επιρροή της προσθήκης βιολιπάσματος, στην κινητική 

ανάπτυξης (απορρόφησης του οργανικού άνθρακα της γλυκερόλης). Η ποσότητα 

βιολιπάσματος που χρησιμοποιήθηκε ήταν μικρή και κυμάνθηκε από 4% έως 16%. 

Και στις δύο περιπτώσεις το βιολίπασμα δεν επηρεάζει σημαντικά την κινητική 

βιοαπορρόφησης του οργανικού άνθρακα. Ο ρυθμός βιοαπορρόφησης του 

οργανικού άνθρακα σημείωσε μικρή αύξηση για ποσότητες βιολιπάσματος πάνω 

από 8% και συγκεκριμένα ο ρυθμός βιοαπορρόφησης αυξήθηκε έως 18% για το 

μικροφύκος  Chlorella vulgaris και έως 12% για το μικροφύκος Chlorella sorokiniana.  

Από τα προκαταρκτικά αυτά αποτελέσματα διαφαίνεται ότι η χρήση βιολιπάσματος, 

στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας, μπορεί να αντικαταστήσει ολικά ή μερικά τη 

χρήση ανόργανων συστατικών.  

 Για το υπόλοιπο του Έργου η προσπάθεια επικεντρώνεται στο μικροφύκος 

Chlorella sorokiniana, το οποίο είναι το πλέον υποσχόμενο διότι, από τα πειράματα 

το μικροφύκος C. sorokiniana υπερέχει τόσο ως προς την παραγωγικότητα σε 

βιομάζα όσο και ως προς την πραγωγικότητα σε βιοέλαιο. Στους πιλοτικούς 

βιοαντιδραστήρες θα μελετηθούν παράμετροι καλλιέργειας όπως ο λόγος των 

αρχικών συγκεντρώσεων σε άνθρακα και άζωτο, το pH, κ.α. με τη χρήση 

αποκλειστικά γλυκερόλης και βιολιπάσματος.  Από την βιομάζα θα γίνει εξαγωγή του 

βιοελαίου, μετατροπή του σε βιοντήζελ (Fatty Acid Methyl Esters – FAME), μέτρηση 

της κατανομής των λιπαρών οξέων και προσδιορισμός βασικών ιδιοτήτων των 

FAME.  

  


