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1. Περίληψη 

Σ’ αυτό το παραδοτέο περιγράφεται η μέθοδος μετατροπής των λιπών-

βιοελαίου, που εξήχθη από τη βιομάζα του μικροφύκους Chlorella sorokiniana 

(Παραδοτέο Π15), σε βιοντήζελ.  Επίσης, περιγράφεται η κατανομή των 

μεθυλεστέρων καθώς και οι βασικές ιδιότητες του παραχθέντος βιοντήζελ. Έχει 

χρησιμοποιηθεί βιοέλαιο που, όπως περιγράφεται στο παραδοτέο Π15, έχει 

παραχθεί-εξαχθεί από τη βιομάζα του μικροφύκους Chlorella sorokiniana και 

συγκεκριμένα από τρεις διαφορετικές καλλιέργειες: Α) καλλιέργεια ημιδιαλείποντος 

έργου με τη χρήση γλυκερόλης και ανόργανων ιχνοστοιχείων, Β) καλλιέργεια 

διαλείποντος έργου με τη χρήση γλυκερόλης και 30% βιολίπασμα και Γ) καλλιέργεια 

διαλείποντος έργου και 50% βιολίπασμα.  Μέρος του βιοελαίου που εξήχθη 

χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της επιρροής των παραμέτρων εκχύλισης-

εξαγωγής του βιοελαίου στην απόδοση εξαγωγής και μέρος χρησιμοποιήθηκε για 

τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων (χαρακτηρισμός) του βιοελαίου. Το υπόλοιπο 

χρησιμοποιήθηκε στο παρόν παραδοτέο για τη μετατροπή του  σε βιοντήζελ και 

για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων αυτού.  Να σημειωθεί ότι έχουν 

προσδιοριστεί και οι κατανομές των λιπαρών οξέων και αναφέρονται στα 

παραδοτέα Π5, Π6 και Π15 και για την πληρότητα του παραδοτέου 

επαναλαμβάνονται και στο παρόν παραδοτέο. 

Οι τρεις διαφορετικές μεταχειρίσεις καλλιέργειας του μικροφύκους Chlorella 

sorokiniana επηρέασαν την κατανομή των λιπαρών οξέων όσο αφορά και στο 

μήκος της αλυσίδας όσο επίσης και στο βαθμό κορεσμού των λιπαρών οξέων.  

Επίσης, οι τρεις διαφορετικές μεταχειρίσεις επηρεάζουν και τις ιδιότητες του 

βιοντήζελ.  Όμως, οι ιδιότητες του βιοντήζελ και για τις τρεις μεταχειρίσεις είναι 

εντός των αποδεκτών ορίων που θέτουν τα διεθνή πρότυπα.  Σε γενικές γραμμές, 

το βιοντήζελ που παράγεται από το μικροφύκος Chlorella sorokiniana, από άποψη 

ποιότητας, είναι κατάλληλο για χρήση στο εμπόριο.       

 

 

 

 

 

 

 

 


