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1. Περίληψη 

 

Σ’ αυτό το παραδοτέο περιγράφεται η διάταξη της πιλοτικής παραγωγής-

εξαγωγής βιοελαίου από τη βιομάζα μικροφυκών και   η διάταξη της πιλοτικής 

μετατροπής του βιοελαίου  σε βιοντήζελ. Επίσης περιγράφεται εν συντομία  η 

διαδικασία των τεχνικών που ακολουθήθηκαν. Καθώς τα παραδοτέα Π14 και Π15 

αλληλεπικαλύπτονται ως προς το περιεχόμενό τους, ορισμένα θέματα σχετικά με 

τα παραπάνω αναφέρονται και στα δύο.   

Στο παρόν παραδοτέο έγινε  ανασκόπηση, από τη βιβλιογραφία,  διάφορων 

τεχνολογιών-τεχνικών εξαγωγής ελαίου από τη βιομάζα των μικροφυκών. Εκτός 

της παραγωγικότητας του βιοελαίου και της κατανομής των λιπαρών οξέων, 

καθοριστικής σημασίας για το κόστος παραγωγής βιοκαυσίμων από βιοέλαιο 

προερχόμενο  από τη βιομάζα μικροφυκών,  είναι το κόστος εξαγωγής των λιπών-

βιοελαίου από αυτήν. 

Χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός φυσικών διεργασιών για την εξαγωγή του 

βιοελαίου από τη βιομάζα των μικροφυκών στο τέλος της καλλιέργειας.  Η βιομάζα 

συλλέχθηκε με συνδυασμό καθίζησης και φυγοκέντρησης και κατόπιν έλαβε χώρα 

ξήρανσή της σε φούρνο με κυκλοφορία αέρα.  Η ξήρανση πραγματοποιήθηκε  στους 

45 oC.  Κατόπιν η αποξηραμένη βιομάζα   λειοτριβήθηκε  σε πλανητικό σφαιρόμυλο 

με ταχύτητα περιστροφής 200 rpm.  Μετά την άλεση έλαβε χώρα εκχύλιση του 

βιοελαίου σε μίγμα μη πολικών και πολικών διαλυτών ήτοι, κανονικού εξανίου και 

ισοπροπανόλης, σε αναλογία 3:2.  Η λόγος  διαλύτη προς βιομάζα ήταν σε γενικές 

γραμμές 10 mL διαλύτη προς 1 g αλεσμένης βιομάζας. Για την εκχύλιση 

χρησιμοποιήθηκε οριζόντια μηχανή ανάδευσης στις 400 ανακινήσεις ανά λεπτό για 

χρονική διάρκεια 48 ώρες.  Ακολούθως πραγματοποιήθηκε  διήθηση σε κωνική 

φιάλη και εξάτμιση του διαλύτη.  Η επανεκχύλιση της εναπομείνουσας βιομάζας των 

μικροφυκών δεν απέδωσε μετρήσιμες ποσότητες βιοελαίου.  Τυχόν ανάκτηση 

μικρών ποσοτήτων βιοελαίου από την εναπομένουσα βιομάζα μικροφυκών 

θεωρείται οικονομικά ασύμφορη.  

Κατά το στάδιο της μετατροπής του βιοελαίου, αυτό τοποθετήθηκε σε σφαιρική 

μαζί με την απαιτούμενη ποσότητα μεθανόλης (περίσσεια). Αφού το μίγμα 

προθερμάνθηκε προστέθηκε ο καταλύτης [διάλυμα μεθοξείδιου του νατρίου 30% 

(w/w)]. Ακολούθησε θέρμανση,  υπό ανάδευση, σε θερμοκρασία   65οC. Προκειμένου 

να μην υπάρχει απώλεια της μεθανόλης στο στόμιο της σφαιρικής φιάλης είχε 

τοποθετηθεί ψυκτήρας Liebig συνδεδεμένος με παροχή νερού (ψυκτικό μέσο). Μετά 

το τέλος της αντίδρασης το παραγόμενο  μίγμα μεθυλεστέρων και γλυκερόλης 

μεταφέρθηκε σε κωνική διαχωριστική χοάνη, όπου οι δύο φάσεις διαχωρίστηκαν 

και απομακρύνθηκε η γλυκερόλη. Ακολούθησαν  εκπλύσεις του μίγματος των 
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μεθυλεστέρων  με αραιό όξινο υδατικό διάλυμα H2SO4 και στη συνέχεια εκπλύσεις 

με νερό διπλής απόσταξης. 

Το μίγμα αφέθηκε στη διαχωριστική φιάλη ώστε να διαχωριστούν οι δύο νέες 

φάσεις (μεθυλεστέρων και νερού) και μετά την απομάκρυνση του τελευταίου 

παραλήφθηκε το βιοντήζελ. 

  


