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الملخص
إنتاج وقود الديزل الحيوي من الكتلة الحيوية الطحلبية ُعقِب كبديل محتمل للديزل النفطي  .من الطرق الرئيسية إلنتاج وقود الديزل
الحيوي من الطحالب ،التجفيف وتعطيل جدران الخاليا الالتي تستنزفان الطاقة والوقت ،واستخالص الدهن ،الذي يتم تقليدياً
باستخدام المذيبات العضوية السامة التي تلوث الكتلة الحيوية وتحتاج وحدة إضافية إلسترداد المذيب .لذلك ،تشكل هذه الخطوات
العقبات الرئيسية التي تواجه تسويق وقود الديزل الحيوي من الطحالب الدقيقة .في هذا العمل ،تم اختبار المذيبات القابلة للتحويل،
الالتي تغير قطبيتها في استخالص الدهون وإنتاج الديزل الحيوي .ثالثة مذيبات قابلة للتحويل أيN,N- ,
dimethylcyclohexylamine (DMCHA), n-ethylbutylamine (EBA),و  dipropylamine,استخدمت
الستخالص الدهن من الطحالب الرطبة مع تجنب خطوة التجفيف .فعالية المذيبات القابلة للتحويل في إستخالص الدهن قورنت مع
مذيب عضوي تقليدي  n-hexaneوسائل أيوني نافر للماء 1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
] . [Bmim][PF6تم تحديد بروتوكول االستخالص األمثل للمذيب القابل للتحويل الذي أظهر أعلي أداء .المذيب القابل للتحويل
استخدم أيضا بالتزامن في استخالص الدهن وانتاج الديزل الحيوي ،حيث الدهون تم استخالصها من الطحالب الرطبة وحولت
إنزيميا لوقود ديزل حيوي باستخدام المذيب نفسه في نفس خلية التفاعل .لم يتم تقرير االستخدام الناجح لسائل واحد في استخالص
الدهون بالتزامن مع انتاج الديزل الحيوي من طحالب رطبة في األدبيات حيث ان لها أثر كبير في تبسيط إنتاج الديزل الحيوي من
الطحالب الدقيقة .تم إجراء دراسة بارامترية باستخدام منهجية سطح االستجابة لتقييم آثار الحرارة (في نطاق  ٥٥ -١٥درجة
مئوية) وبرنامج المذيب المتكون من فترات تعطيل جدران الخلية واستخالص الدهن (في نطاق  ٣-٠ساعات) علي عائد استخالص
الدهن .هذه النتائج تم استخدامها لتطوير نموذج إحصائي للتنبؤ عن إنتاجية الدهن تحت ظروف مختلفة ولتحسين عملية
االستخالص .باإلضافة إلي ذلك ،تم أيضا ً اختبار تأثيرات برنامج المذيب والنسبة المولية للميثانول إلي الدهن على عملية االستخراج
المتزامن مع التفاعل مع وبدون استخدام اإلنزيم المثبت .في نفس ظروف االستخالص ،كانت عوائد الدهن المستخرجة من الكتلة
الحيوية الرطبة  ٪١.٣٤±٦.٩٥ ،٪٣.١٨±١٢.٣٥و  ٪٠.٤٢±١٣.٣٠باستخدام  ABEو  eplmalyporpidمع  ١:١نسبة
حجمية من الماء و  AHCMEعلى التوالي .أدى استخدام  n-hexaneو ] [Bmim][PF6إلى إنتاجية ضئيلة من  ٪٠و
 ، ٪٠.٢٨+٠.٧على التوالي .كما تبين أن المذيبات القابلة للتحويل فعالة في استخالص الدهن المتزامن مع إنتاج الديزل الحيوي،
ومتفوقة على ] .[Bmim][PF6من خالل إضافة اإلنزيم  Novozyme®435مع  ،AHCMEارتفعت انتاجية وقود الديزل
الحيوي بنسبة  ٪٣٣من  ٪١٩عند عدم استخدام أي إنزيم إلى .٪٢٥
كلمات البحث الرئيسية :المذيبات القابلة للتحويل؛ تبديل القطبية؛ تحطيم الخاليا؛ االستخالص الفعال؛ وقود الديزل الحيوي؛
االستخالص التفاعل المتزامن.

