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Η αξιοποίηση των αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων μέσω της αναερόβιας χώνευσης αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την επεξεργασία των αποβλήτων 

και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η συν-χώνευση των οργανικών αποβλήτων είναι μια τεχνολογία που όλο και εφαρμόζεται για την 

ταυτόχρονη επεξεργασία πολλών στερεών και υγρών οργανικών αποβλήτων, στην οποία η περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά μπορεί έτσι να είναι 

ισορροπημένη, και η αρνητική επίδραση των τοξικών ενώσεων από την διαδικασία της πέψης μπορεί να είναι μειωμένη δίνοντας μια αυξημένη απόδοση 

αερίου από τη βιομάζα. Επιπλέον, η συν-χώνευση μπορεί να συμβάλει σε μια πιο αποτελεσματική χρήση της αναερόβιας χώνευσης και τον επιμερισμό του 

κόστους από την επεξεργασία πολλών αποβλήτων σε μια ενιαία μονάδα. Η  προσθήκη αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων σε αναερόβιους αντιδραστήρες που 

επεξεργάζονται αστική ιλύς αυξάνει σημαντικά την ποσότητα του βιοαερίου και κυρίως η συν-χώνευση της αστικής ιλύς και της γλυκερίνης. 

Ευχαριστίες: Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Πράξη Αρχιμήδης ΙΙΙ, και συγχρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013)“ – Υποέργο 40. 

Υλικά & Μέθοδοι 

Από τα ληφθέντα αποτελέσματα, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η διαδικασία συν-χώνευση της αστικής ιλύος με τα εξεταζόμενα  

αγροτοβιομηχανικά απόβλητα μπορούν να εφαρμοστούν στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Τα πειράματα έδειξαν ότι η προσθήκη 

αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων σε αναερόβιους αντιδραστήρες που επεξεργάζονται αστική ιλύ αυξάνει σημαντικά την ποσότητα του βιοαερίου και κυρίως 

η συν-χώνευση της αστικής ιλύς και της γλυκερίνης. Τα πειράματα έδειξαν ότι με την προσθήκη 5% του κατσίγαρου, της γλυκερίνης ή του τυρόγαλου 

αυξήθηκε σημαντικά η παραγωγή βιοαερίου κατά 220%, 350% και 86%, αντίστοιχα.. 

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά Πρώτων υλών. 

Η αστική ιλύς (SS) είναι πρωτοβάθμια ιλύ η οποία προέρχεται από τον 

Βιολογικό Καθαρισμό Ηρακλείου (πληθυσμός 175,000), Κρήτης. Τα υγρά 

απόβλητα ελαιοτριβείου, κατσίγαρος (OMW)  προέρχεται από τριφασικό 

ελαιοτριβείο το οποίο βρίσκεται στο Ηράκλειο. Τα υγρά απόβλητα 

τυροκομείου, τυρόγαλο (CW) προέρχεται από τοπικό εργοστάσιο 

παραγωγής τυριών που βρίσκονται στην ίδια περιοχή, το οποίο 

χρησιμοποίει παραδοσιακές τεχνολογίες για την παραγωγή τυριού. Η 

ακατέργαστη γλυκερίνη (CG) προέρχεται από πιλοτική μονάδα 

παραγωγής βιοντίζελ η οποία βρίσκεται στο ΤΕΙ Κρήτης, και παράγει 

βιοντίζελ από τηγανόλαδα.  

Πρώτες ύλες 

Πειραματική διαδικασία 

Κατά την διάρκεια των πειραμάτων με την προσθήκη των 

αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων στην τροφή επιτυγχάνεται αύξηση της 

παραγωγής βιοαερίου. Αυτό πιθανόν να οφείλεται του επιπρόσθετου 

COD των αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων. Σε σταθερές συνθήκες, η 

παραγωγή βιοαερίου χωρίς και με τα αγροτοβιομηχανικά απόβλητα ήταν 

15.6 ± 6.0 L/d σε 50.4 ± 10.6 L/d για τον κατσίγαρο, 52.6 ± 9.7 L/d σε 

238.3 ± 31.4 L/d για την γλυκερίνη και από 53.5 ± 18.7 L/d σε 99.4 ± 

13.6 L/d για το τυρόγαλο. Συγκεκριμένα αυξήθηκε σημαντικά η 

παραγωγή βιοαερίου κατά 220%, 350% και 86% αντίστοιχα. 

Εισαγωγή 

Αποτελέσματα & Συζήτηση 

Συμπεράσματα 

Τέσσερις τύποι υλικών τροφοδοσίας χρησιμοποιήθηκαν: 100% αστική ιλύς 

(SS), μίγμα 5% γλυκερίνης και 95% αστική ιλύ,  μίγμα 5% κατσίγαρος και 

95% αστική ιλύ και 5% τυρόγαλο και 95% αστική ιλύ, ώστε να εξεταστεί 

η παραγωγή βιοαερίου από την συγχώνευση αγροτοβιομηχανικών 

αποβλήτων και αστικής ιλύος.  

Η αρχική τροφοδοσία ήταν αστική ιλύς για 40 ημέρες. Στην συνέχεια 

προστέθηκαν τα αγροτοβιομηχανικά απόβλητα έτσι ώστε ο αντιδραστήρας 

να τροφοδοτείται με 95% αστική ιλύς και 5% κατσίγαρο, γλυκερίνη ή 

τυρόγαλο. 

Χρησιμοποιώντας ένα 220 L πιλοτικής κλίμακας (180L ενεργό όγκο) 

αντιδραστήρα υπό μεσόφιλες συνθήκες (35oC) με συνολικό όγκο  

τροφοδοσίας 7.5L ημερησίως και 24 ημέρες υδραυλικό χρόνο παραμονής. 

Η ποσότητα του παραγόμενου βιοαερίου καταγράφηκε καθημερινά 

χρησιμοποιώντας ένα μετρητή αερίου τύπου Drum.  

Εικόνα 2. Πιλοτικός Αναερόβιος Αντιδραστήρας 

Η απομάκρυνση του 

ολικού COD ήταν 

34%, 50% and 36% 

(μέση τιμή) για τα  

SS&OMW, SS&CG 

and SS&CW, 

αντίστοιχα. Ενώ η 

απομάκρυνση των 

VS 38.5% από 22.1 

σε 13.6 g/L, 39.8% 

από 35.4 σε 21.3 g/L 

και 25% από 26 σε 

19.4 g/l, αντίστοιχα. 

Τα χαρακτηριστικά των πρώτων υλών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Εικόνα 1. (α) Κατσίγαρος, (β) Γλυκερίνη, (γ) Τυρόγαλο 

Παράμετροι Αστική ιλύς Κατσίγαρος Γλυκερίνη Τυρόγαλο 
pH 7.1 ± 0.4 4.8±0.1 9.5 ± 0.1 4.4± 0.1 

TS (g/l)  26.3 ± 4.5 41.8±2.3 662 ± 28 61.4± 2.4 

VS (g/l) 19.7 ± 5.6 36.8±1.6 623 ± 27 47.3± 2.3 

Total COD (g/l) 38.8 ± 14.2 132.3±22.4 2409 ± 454 66.0± 5.3 

Όλες οι πρώτες ύλες 

αποθηκεύτηκαν στους -18οC 

ώστε να διατηρήσουν τις 

φυσικοχημικές ιδιότητες τους.  

Αρχικά ο αντιδραστήρας 

τροφοδοτήθηκε με αναερόβια 

λάσπη από τον βιολογικό 

Ηρακλείου με 13.69 g/L TS, 

9.68 g/L VS and 16.4 g/L COD. 
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Σχήμα 1. Παραγωγή βιοαερίου κατά την αναερόβια χώνευση 

λυματολάσπης και αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων 


