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1. Περίληψη 

Σ’ αυτό το παραδοτέο περιγράφεται η μέθοδος εξαγωγής λιπών από την 

παραχθείσα βιομάζα μικροφυκών, η διερεύνηση απόδοσης βασικών παραμέτρων 

της εξαγωγής και η πιλοτική εξαγωγή βιοελαίου για τον χαρακτηρισμό του και τη 

χρήση του στην παραγωγή βιοντήζελ και τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων του 

βιοντήζελ (Π16).  Καθώς τα παραδοτέα Π14 και Π15 αλληλεπικαλύπτονται ως προς 

το περιεχόμενό τους, ορισμένα από τα  θέματα σχετικά με τα παραπάνω 

αναφέρονται και στα δύο παραδοτέα. 

Συγκεκριμένα και στα δύο παραδοτέα (Π14, Π15) αναφέρονται στοιχεία της 

βιβλιογραφίας σχετικά με τις τεχνικές-τεχνολογίες εξαγωγής ελαίου από τη βιομάζα 

των μικροφυκών   και γίνεται αναλυτική  περιγραφή του συνόλου  των φυσικών 

διεργασιών που χρησιμοποιούνται. 

Αναλυτικότερα, η παραχθείσα  βιομάζα από τρεις καλλιέργειες συλλέχθηκε με ένα 

συνδυασμό φυσικών διεργασιών,  καθίζησης σε πρώτη φάση και φυγοκέντρησης 

στη συνέχεια και ακολούθως έλαβε χώρα ξήρανσή της σε φούρνο με κυκλοφορία 

αέρα και σε θερμοκρασία 45oC. Στη συνέχεια  η αποξηραμένη βιομάζα   

λειοτριβήθηκε  σε πλανητικό σφαιρόμυλο με ταχύτητα περιστροφής 200 rpm.  Μετά 

την άλεση ακολούθησε εκχύλιση των λιπιδίων της λειοτριβηθείσας βιομάζας των 

μικροφυκών σε μίγμα μη πολικών και πολικών  διαλυτών, συγκεκριμένα σε μίγμα n-

εξανίου και ισοπροπανόλης, και σε αναλογία 3:2.  Για την εκχύλιση χρησιμοποιήθηκε 

οριζόντια μηχανή ανάδευσης με ρυθμό ανακινήσεων  τις 400 ανακινήσεις ανά λεπτό 

και η οποία μπορεί να φέρει έως δέκα κωνικές φιάλες που περιέχουν τη βιομάζα με 

το μίγμα διαλυτών. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε  διήθηση σε κωνικές φιάλες και 

εξάτμιση του διαλύτη.   

Σε πρώτη φάση αξιολογήθηκαν τρεις μεταβλητές της διεργασίας εξαγωγής 

βιοελαίου ως προς την ποσότητα-απόδοση εξαγωγής βιοελαίου, ήτοι: α) τρεις λόγοι 

μίγματος διαλύτη προς τη βιομάζα (v/w): 5/1, 10/1 και 20/1, β) ο χρόνος εκχύλισης: 

24 ώρες, 48 ώρες και 72 ώρες και γ) η θερμοκρασία εκχύλισης: 25 oC και 40 oC. 

Αναφέρονται βέλτιστοι συνδυασμοί των παραπάνω.  Όμως, εκτός από τον βέλτιστο 

συνδυασμό, ο οποίος αναφέρεται στη μέγιστη ποσότητα βιοελαίου που μπορεί να 

εξαχθεί, σε μία βιομηχανική παραγωγή άλλοι λόγοι, όπως πχ. το κόστος της 

εξαγωγής,  μπορεί να επηρεάσουν ή να προσδιορίσουν την επιλογή των παραπάνω 

τριών μεταβλητών.  Για παράδειγμα η χρήση λόγου διαλύτη προς βιομάζα 20/1 

απέδωσε μεγαλύτερη ποσότητα βιοελαίου, όμως, η διαφορά ήταν της τάξης του 3-

4%.  Η επανεκχύλιση της εναπομείνουσας βιομάζας των μικροφυκών ή η εκχύλιση 

σε παρατεταμένο χρόνο (>72 ώρες) δεν απέδωσε επιπλέον μετρήσιμες ποσότητες 

βιοελαίου.  Τυχόν ανάκτηση μικρών ποσοτήτων βιοελαίου από την εναπομένουσα 

βιομάζα μικροφυκών θεωρείται οικονομικά ασύμφορη.   
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Σε δεύτερη φάση έγινε πιλοτική εξαγωγή του βιοελαίου από τη βιομάζα του 

μικροφύκους Chlorella sorokiniana από τρεις καλλιέργειες:  

1. καλλιέργειες ημιδιαλείποντος έργου όπου χρησιμοποιήθηκε γλυκερόλη 10x80 

mL = 800 mL με συνολική ποσότητα οργανικού άνθρακα που αντιστοιχεί σε 

13,2 g/L, με 80,5 mg/L. Aρχική συγκέντρωση αζώτου με την ενδιάμεση 

προσθήκη επιπλέον 27,7 mg/L αζώτου,  

2. καλλιέργειες με προσθήκη βιολιπάσματος 30%: Η καλλιέργεια έκανε χρήση 

γλυκερόλης και 30% βιολιπάσματος.  Αρχικές συγκεντρώσεις οργανικού 

άνθρακα και αζώτου ίσες με 7,43 g/L και 439 mg/L αντίστοιχα και  

3. καλλιέργειες με προσθήκη βιολιπάσματος 50%: Η καλλιέργεια έκανε χρήση 

γλυκερόλης και 50% βιολιπάσματος.  Αρχικές συγκεντρώσεις οργανικού 

άνθρακα και αζώτου ίσες με 7,29 g/L και 439 mg/L αντίστοιχα.   

Από την πιλοτική παραγωγή του βιοελαίου από τις τρεις καλλιέργειες 

χρησιμοποιήθηκε μέρος της παραγωγής για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων του 

βιοελαίου (χαρακτηρισμός) και το υπόλοιπο για την παραγωγή βιοντήζελ και 

μέτρηση των ιδιοτήτων του (Π16).  Οι ιδιότητες που προσδιορίστηκαν είναι: α) η 

κατανομή λιπαρών οξέων, β) η πυκνότητα, γ) η οξύτητα, δ) το ιξώδες, ε) η υγρασία 

και στ) η περιεκτικότητα σε θείο. 

 

 

 

  


