
 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 (زلیودیاز جلبک )ب یستیسوخت ز دیواحد تولاحداث  موضوع 

 تن در روز 01 ظرفیت

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 03443341 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 00157044 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 61543302 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال464124147 گردش  در سرمایه 

ی 
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 01 دوره بهره برداری 

 نفر 61 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 

 معرفی پروژه-1

 411تن در هر شیفت و تعداد  01، جایگزین گازوئیل به میزان هدف از اجرای طرح احداث واحد تولید سوخت از جلبک

 می باشد. روز کاری

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-2

 نورساخت، هنگام در .آیدمی بدست جلبک از که است سوختزیست ایگونه سوم نسل سوخت،زیست یا جلبک سوخت

 بدیلت تودهزیست و اکسیژن به را آن و کرده دریافت را خورشید نور و اکسیددیکربن  گاز ها،نورسازنده دیگر و هاجلبک

 را هاهزینه جلبک، سوخت صرفه به مقرون فرآوری با تا تالشند در دولتی هایسازمان و هاشرکت از بسیاری .کنندمی

 کربن زیرا دهدنمی کاهش را هواکره در موجود CO2 اکسیددی کربن جلبک، از سوختزیست وریآفر .دهند کاهش

 .گرددمی باز هواکره به جلبک سوخت سوزاندن با جلبک، توسط شده گرفته اکسیددی

 

  



 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-2-1

 ردیف شرح محصول کد ISIC واحد سنجش

 0 )بایودیزل( زیستی سوخت 6364406343 تن

 *مأخذ:وزارت صنعت معدن و تجارت

 لذا و نداشته است مصرفی بازارایران،  در نیز تاکنون و نشده تولید ایران در انبوه صورت به تاکنون مورد بررسیمحصول 

 .است نشده اقدامی تاکنون آن واردات برای

 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-3

 اهشک زیست، محیط نگهداشتن سالم ضرورت فسیلی سوخت منابع کاهش و انرژی منابع به افزون روز نیاز به توجه با

 د،مانن نو انرژیهای از استفاده...  و افتاده دور روستایی نقاط برای سوخت تامین و رسانی برق هایمحدودیت هوا، آلودگی

 بینی پیش براساس. باشد داشته ایویژه جایگاه تواندمی... و هیدروترمال انرژی خورشید، انرژی باد، انرژی ،آب انرژی

 خواهد ایکننده نگران و سریع افزایش نیز آینده در انرژی تولید و مصرف تقاضای انرژی المللیبین آژانس و دانشمندان

 افزایش ٪71 با و تراوات 61716 به افزایش ٪41 با برق برای جهانی تقاضای 6101 تا 0441 سال از که طوری به. داشت

 را جهان الکتریسیته٪61 باد نیروی 6131 سال تا دانشمندان مطالعات اساس بر سویی از. رسید خواهد تراوات 65462 به

 آنها اهم که. باشدمی باالتری مزایایی و هاییویژگی از ناپذیر بازگشت انرژی منابع سایر به نسبت باد انرژی. کندمی مینأت

 و ایگانر فسیلی سوختهای و بادی هایتوربین به نیاز عدم زیاد، انسانی نیروی تامین به نیاز عدم و نبودن کار: از عبارتند

 رمایهس استهالک جامعه، انرژی تقاضای از بخشی کننده تامین انرژی، تولید بودن همیشگی و تداوم بودن، اقتصادی صرفه

 زمین هب نیاز عدم فراوان، آب به نیاز عدم انرژی، منابع به بخشیدن تنوع بلند، مدت در باالتر اقتصادی بازده کمتر، گذاری

 رمایهس تشویق صورت در زایی اشتغال هایزمینه داشتن حتی و محیطی زیست آلودگی عدم بادی، توربینهای نصب برای

 .خصوصی گذاری

 .دارد ایویژه ملی هایبرنامه همواره انرژی بخش در محیط تنوع و جغرافیایی گستره لحاظ به ایران کشور

 

 



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-4

 می باشد.روزانه تن  01تولید ظرفیت 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-5

 : شود می تفکیک زیر های بخش به سوخت زیستی از جلبک تولید مراحل

 می گردد. منتقل ها جلبک میکرو کشت برای که استخرهایی به هایی کانال طریق از را دریا آب -0

 شود می فادهاست دریا آب تصفیه برای فیلترهایی از که این یا کنند می استریلیزه فرابنفش اشعه تابش طریق از  -6

 .شود می منتقل است، متر سانتی 41 آنها عمق که استخرهایی بهسپس 

 .ودش می اضافه آن به جلبک سی سی چهار دریا آب از لیتر هر ازای به یعنی شود، می تلقیح اصطالحا استخرها -4

 .شود منتقل استخرها به ها نیروگاه از کربن اکسید دی مقداری مرحله این در است بهتر .است هوادهی مرحله -3

 می را آن آب سپس و شده فشرده تا دهند می قرار فشار تحت را آنها ها، جلبک از چربی استخراج فرآیند در -7

 .گیرند

 . می گردد گیری چربی موقت، سانتریفیوژ فرآیند طریق از ها جلبک از شده جدا آب  -2

 شود. می تبدیل زیستی سوخت به نهایت در و شده مخلوط اکسیدان آنتی ترکیبات با مستقیم چربی  -5

 .شودانی( از فیلتر عبور داده میدر این فرآیند ابتدا روغن گیاهی) یا چربی حیو -1

 .گرددبا قلیا فرآیند می چرب آزاد،سپس برای از بین بردن اسیدهای  -4

 .شودترکیب می(الً هیدروکسید سدیم یا پتاسیمبا یک الکل )معموالً متانول( و یک کاتالیزور )معمو  -01

یگر جدا از یکدسپس  دهندتری گلیسریدهای روغن برای تشکیل استرها و گلیسرول واکنش شیمیایی انجام می  -00

 .گیرندشده و مورد تصفیه قرار می

 

 



 مواد اولیه  -6

 محل تأمین ماده 

 آب دریا جلبک

 روغن جلبک از جلبک چربی 

 پتروشیمی الکل 

 پتروشیمی کاتالیزور

 پتروشیمی سود

 پتروشیمی آنتی اکسیدان

 

 


