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Περίληψη

Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις του εικοστού πρώτου αιώνα είναι η 
διαχείριση αποβλήτων και η ενεργειακή επάρκεια, που καθιστά την επίλυσή τους 
πλέον επιτακτική. Η παρούσα εργασία ασχολείται με μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας 
που σχετίζεται άμεσα με την διαχείριση των αγροτικών, συγκεκριμένα, με την 
παραγωγή βιοαερίου μέσω αναερόβια χώνευσης. Μετά από αναλυτική περιγραφή 
του ενεργειακού ζητήματος, των ενεργειακών αποθεμάτων, καθώς και την εισαγωγή 
στην βιομάζα, ακολουθεί, η αναλυτική παρουσίαση και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται 
η παραγωγή βιοαερίου με την αναερόβια χώνευση. Επίσης, παρουσιάζονται, τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διεργασίας αυτής, καθώς και τα είδη των 

αντιδραστήρων που υπάρχουν.
Επίσης, περιγράφονται οι εφαρμογές της αναερόβιας χώνευσης με περιγραφή 

σημαντικών παραδειγμάτων και δίνεται περισσότερη έμφαση στην περιοχή της 
Θεσσαλίας και ιδιαίτερα στον τρόπο που διαχειρίζεται τα υγρά απόβλητα, τις 
δυνατότητες αξιοποίησής και παραγωγής του βιοαερίου.

Τέλος, περιγράφεται ο βιολογικός καθαρισμός της Λάρισας και ο τρόπος με 

τον οποίο επεξεργάζεται το βιοαέριο, που παράγεται κατά την αναερόβια χώνευση. 

Περιγράφονται αναλυτικά οι συσκευές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 
υπάρχουν στην μονάδα, ενώ για την καλύτερη αποτύπωση όλου του Θεσσαλικού
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δυναμικού έχει χρησιμοποιηθεί ειδικό λογισμικό το οποίο δίνει πληροφορίες με την 
χρήση κατάλληλων χαρτών, με του οποίους βγαίνουν σημαντικά συμπεράσματα για 
την δυνατότητα του Θεσσαλικού χώρου στην παραγωγή βιοαερίου και την διαχείριση 
των υγρών αποβλήτων.
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Κεφάλαιο 1

1.1 Εισαγωγή

Η εκμετάλλευση και η χρήση της ενέργειας, με την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που προσφέρει, επέβαλαν στο ανθρώπινο είδος καθ' όλη την εξέλιξη 
του και μέχρι σήμερα τον τρόπο ζωής του καθώς και την άμεση εξάρτηση του από 
αυτή. Μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα οι κύριες πηγές ενέργειας που εκμεταλλευόταν 
ο άνθρωπος ήταν η μυϊκή δύναμη του ανθρώπου και των ζώων, η βιομάζα, οι 
υδατοπτώσεις, η αιολική και η ηλιακή ενέργεια. Στη συνέχεια του 19ου αιώνα, με την 
αρχή της βιομηχανικής επανάστασης, οι γαιάνθρακες αποτέλεσαν την καύσιμη ύλη, 
παρέχοντας τη βάση στην παραγωγή ενέργειας και στην παρασκευή σιδήρου και 

ατσαλιού για περισσότερα από 200 χρόνια. Στον 20ο αιώνα, κυρίως μετά το δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο, οι γαιάνθρακες έχασαν τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο εξαιτίας 
της διάδοσης και ευρείας πλέον χρήσης του αργού πετρελαίου. Παρόλα αυτά, η 
ευημερία και η οικονομική ανάπτυξη πολλών κρατών συνέχισε να στηρίζεται στους 
γαιάνθρακες οι οποίοι σήμερα καλύπτουν το 22 % της παγκόσμιας απαίτησης για 
ενέργεια και περισσότερο από το 40 % του ηλεκτρισμού παγκοσμίως (Barthel et al., 
2000).

Οι μεγάλες όμως, απαιτήσεις για ενέργεια οδήγησαν στη χρήση και άλλων 
πηγών ενέργειας όπως είναι το φυσικό αέριο και η πυρηνική ενέργεια από σχάσιμα 
υλικά (π.χ. ουράνιο). Οι γαιάνθρακες, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο 
αντιπροσωπεύουν το συμπυκνωμένο ενεργειακό φυσικό πόρο της γης, το 
συσσωρευμένο υπόλειμμα δισεκατομμυρίων χρόνων φωτοσύνθεσης (Glazer and 
Nikaido, 1995).

Η πετρελαϊκή κρίση το 1973, η οποία κατέστησε σαφές ότι τα ορυκτά καύσιμα 
δεν είναι ανεξάντλητα, καθώς και η εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου, και ο σκεπτικισμός γύρω από την ασφάλεια της 
χρήσης των πυρηνικών και της διάθεσης των πυρηνικών αποβλήτων, έστρεψε το 

ενδιαφέρον στη χρήση και αξιοποίηση εναλλακτικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
όπως η υδροηλεκτρική ενέργεια, η ηλιακή, η αιολική, η γεωθερμική, η ενέργεια από 
τη βιομάζα και η ενέργεια των ωκεανών.
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1.2 Ενεργειακή Ζήτηση

Σύμφωνα με την ΕΙΑ (Energy Information Administration), η συνολική 
παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί μέχρι το 2025 κατά 58%. 
Αυτό οφείλεται, όπως φαίνεται και στο σχήμα στην αύξηση της κατανάλωση 
ενέργειας από τα αναπτυσσόμενα κράτη και συγκεκριμένα από την αναπτυσσόμενη 
Ασία (συμπεριλαμβανομένων της Κίνας και της Ινδίας τα οποία είναι τα κράτη με τον 
μεγαλύτερο δείκτη οικονομικής και βιομηχανικής ανάπτυξης), όπου η απαίτηση για 
ενέργεια αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από το διπλάσιο κατά το πρώτο τέταρτο του 
αιώνα.

Επίσης, κατά τη διάρκεια των πρώτων 25 χρόνων του αιώνα που διανύουμε, 
θα αυξηθεί η κατανάλωση κάθε βασικής ενεργειακής πηγής.

Quadrillion Btu

Εικόνα 1.1 Παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας με βάση την πηγή ενέργειας 

σύμφωνα με D.O.E.
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Quadrillion Btu

Εικόνα 1.2: Παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας ανά περιοχή σύμφωνα με D.O.E.

Η μελλοντική ζήτηση για ενέργεια φαίνεται να καλύπτεται κυρίως από τα 
ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο και γαιάνθρακες), όπου εμφανίζεται και η 
μεγαλύτερη αύξηση στη κατανάλωση μεταξύ των πηγών ενέργειας, εφόσον, οι τιμές 

των ορυκτών καυσίμων αναμένεται να παραμείνουν σχετικά χαμηλές, ενώ το κόστος 
παραγωγής ενέργεια από άλλες πηγές μη ανταγωνιστικό.

Το κυρίαρχο ενεργειακό καύσιμο μέχρι και το 2025 αναμένεται να παραμείνει 
το πετρέλαιο. Η αύξηση της κατανάλωσης του, στον βιομηχανοποιημένο κόσμο 
εμφανίζεται κυρίως στο τομέα των μεταφορών, όπου και δεν υπάρχουν σήμερα 
διαθέσιμα εναλλακτικά καύσιμα για να ανταγωνιστούν τα προϊόντα του πετρελαίου, 
μόνο κάποιες σποραδικές εξαιρέσεις από μερικές αυτοκινητοβιομηχανίες, που 
παράγουν ορισμένα μοντέλα τα οποία καταναλώνουν καύσιμα, όπως υγραέριο LPG, 
υδρογόνο και άλλα, τα οποία όμως είναι περιορισμένα.

Στον αντίποδα, η χρήση του πετρελαίου για παραγωγή ηλεκτρισμού 
αναμένεται να μειωθεί λόγω της συνεχούς αύξησης της χρήσης εναλλακτικών 
καυσίμων, όπως είναι το φυσικό αέριο. Στον αναπτυσσόμενο κόσμο η χρήση του 
πετρελαίου πρόκειται να αυξηθεί σε όλους τους τομείς, αντίθετα το φυσικό αέριο, 
λόγω της έλλειψης σε έργα υποδομής τα οποία απαιτούνται για τη χρήση του, δεν 
έχει ευρέως καθιερωθεί στις χώρες του τρίτου κόσμου σε αντίθεση με τις 
βιομηχανοποιημένες χώρες (Barnes et al., 1997).
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Η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη πηγή ενέργειας είναι το φυσικό αέριο, το 
οποίο, έχει ένα σταθερό ρυθμό αύξησης ετησίους της τάξεως του 2,8 % σύμφωνα με 
την ΕΙΑ. Η κατανάλωση του φυσικού αερίου προβλέπεται ότι θα αυξηθεί από τα 1 
τρισεκατομμύρια πι3 το 2001 σε 2 τρισεκατομμύρια m3 το 2025, κυρίως για 
παραγωγή ηλεκτρισμού. Το γεγονός ότι καίγεται πιο καθαρά από το γαιάνθρακα και 
το πετρέλαιο καθιστά το φυσικό αέριο ακόμα πιο ελκυστικό στη χρήση, κυρίως για τις 
χώρες που ενδιαφέρονται να μειώσουν τις εκπομπές αερίων που προκαλούν το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Όσον αφορά τους γαιάνθρακες, στις περιοχές της δυτικής Ευρώπης 
αναμένεται μεγάλη πτώση, μίας και τα περισσότερα ορυχεία κλείνουν με την 
απόφαση πολλών κρατών της Ευρώπης να στραφούν προς στις φιλικότερες με το 
περιβάλλον πηγές ενέργειας. Ωστόσο, στον αναπτυσσόμενο κόσμο, αναμένεται 
ακόμα μεγαλύτερη κατανάλωση γαιανθράκων, με την Κίνα και την Ινδία να 

καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις, αφού οι χώρες αυτές είναι πλούσιες σε 
κοιτάσματα γαιανθράκων. Οι δύο αυτές χώρες μαζί υπολογίζεται ότι κατέχουν το 86 
% της προβλεπόμενης αύξησης στη χρήση των γαιανθράκων μεταξύ των 
αναπτυσσόμενων χωρών.

Σε παγκόσμια κλίμακα, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 
από την πυρηνική ενέργεια αναμένεται να αυξηθεί από 2521 δισεκατομμύρια 
κιλοβατώρες το 2001 σε 2737 δισεκατομμύρια το 2025. Οι βιομηχανοποιημένες 
χώρες αποφάσισαν να επαναπροσδιορίσουν τη πολιτική τους όσον αφορά τα 
πυρηνικά, και να καθυστερήσουν τα προγράμματα αποπυρηνικοποίησής τους, 

στοχεύοντας σε υψηλότερους ρυθμούς αξιοποίησης των δυνατοτήτων της πυρηνικής 
τεχνολογίας, σε λιγότερες αποσύρσεις των υπαρχόντων πυρηνικών εγκαταστάσεων 
και σε παράταση των αδειών λειτουργίας των πυρηνικών σταθμών παραγωγής 
ενέργειας.

Σύμφωνα με το International Energy Outlook του 2003, η παγκόσμια πυρηνική 
δυναμικότητα αναμένεται να φτάσει από 353 GW το 2001, σε 393 GW το 2015 και να 
πέσει στα 366 GW το 2025. Η μεγαλύτερη ανάπτυξη στη παραγωγή πυρηνικών 
παρατηρείται στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου η κατανάλωση του ηλεκτρισμού 

προερχόμενου από τη πυρηνική ενέργεια πρόκειται να αυξηθεί τη περίοδο 2001- 
2025 με ετήσιο ρυθμό 4,1 %.
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Η κατανάλωση ηλεκτρισμού, ο οποίος προέρχεται από την υδροηλεκτρική 
ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αναμένεται να αυξηθεί με ρυθμό 
1,9 % ετησίως. Όσο οι τιμές των ορυκτών καυσίμων παραμένουν σχετικά χαμηλές, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν προβλέπεται να γίνουν ευρέως ανταγωνιστικές και 
το ποσοστό που καταλαμβάνουν στη παγκόσμια συνολική κατανάλωση ενέργειας 

δεν αναμένεται να αυξηθεί καθώς οι προβλέψεις δείχνουν να περιορίζεται στο 8 % 
κατά τη περίοδο 2001-2025.

Παρόλα αυτά, αν και στις βιομηχανοποιημένες χώρες οι εναλλακτικές 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική ενέργεια στη Δυτική Ευρώπη και η 
βιομάζα και η γεωθερμική ενέργεια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 
αναπτύσσονται και εξελίσσονται με γρήγορους ρυθμούς, η μεγαλύτερη ανάπτυξη στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προέρχεται από τα φιλόδοξα και μεγάλης κλίμακας 
αναπτυξιακά έργα παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, που ήδη κατασκευάζονται 
ή πρόκειται να κατασκευαστούν στον αναπτυσσόμενο κόσμο και συγκεκριμένα 
μεταξύ των εθνών της αναπτυσσόμενης Ασίας (Κίνας, Ινδίας, Μαλαισίας και Βιετνάμ).

1.3 Ενεργειακά αποθέματα

Σύμφωνα με παλαιότερα στοιχεία του (World Resources 1996-97), τα 
ενεργειακά αποθέματα, εφόσον η ενεργειακή κατανάλωση παρέμενε σταθερή από τα 
μέσα της δεκαετίας του 1990, θα αρκούσαν ως εξής: το πετρέλαιο για 40 χρόνια, το 
φυσικό αέριο για 60 χρόνια και οι γαιάνθρακες για πολύ περισσότερο από 250 
χρόνια. Όμως, επειδή η ενεργειακή ζήτηση δεν είναι πάντα σταθερή και επηρεάζεται 
από πολλούς αστάθμητους παράγοντες, οι παραπάνω προβλέψεις δεν είναι και οι 
πιο ασφαλείς.

Σύμφωνα με πρόσφατους υπολογισμούς και αναφορές του Παγκόσμιου 
Συμβουλίου Ενέργειας (World Energy Council, WEC) και της πετρελαϊκής εταιρίας ΒΡ 
(British Petroleum), η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε κατά 2,4 % το 

2007, μειωμένη από την αντίστοιχη κατανάλωση του 2006 που ήταν 2,7 %. Η Ασία 
και η Ωκεανία καταναλώνουν τα 2/3 της παγκόσμιας ενέργειας, αυξάνοντας έτσι την 
κατανάλωση κατά 5 % σε σχέση με την προηγουμένη χρονιά, παρόλο που στην 

Ιαπωνία υπήρξε μία μείωση κατά 0,9 %. Στην Νότια Αμερική, ύστερα από μία

13
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:48 EEST - 3.236.241.27



αδύνατη χρονιά το 2006, υπήρξε αύξηση κατά 1,6 %, το διπλάσιο ποσοστό από τον 
δεκαετή μέσο όρο. Η Κίνα αύξησε την κατανάλωση κατά 7,7%, την χαμηλότερη μετά 
το 2002, ενώ η Ινδία παρουσίασε αύξηση κατά 6,8 %, καταλαμβάνοντας την τρίτη 
θέση στην παγκόσμια κατάταξη κατανάλωσης, πίσω από την Κίνα και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση μείωσε την κατανάλωση κατά 
2,2 % με την Γερμανία να παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης 

παγκοσμίως.
Όσο αφορά τα γνωστά αποθέματα για το έτος 2009 σε συμβατικά καύσιμα 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 1.1

Πίνακας 1.1: Υπολογισμένα ενεργειακά αποθέματα (ΒΡ 2009)

Συμβατικού
Πετρελαίου
(Χιλιάδες

εκατομμύρια
βαρέλια)

Συμβατικού 
Φυσικού Αερίου 

(Τρισεκατομμύρια 
κυβικά μέτρα)

Γαιάνθρακα
(Εκατομμύρια

τόνους)

Βόρεια Αμερική 70,9 8,87 246.097

Λατινική Αμερική 
& Καραϊβική

123,2 7,31 15.006

Ευρώπη & 
Ευρασία

142,2 62,89 272.246

Μέση Ανατολή 754,1 75,91 1.386

Αφρική 125,6 14,65 32.013

Ασία & Ωκεανία 42 15,39 259.253

Συνολικά 1258 185,02 826.001

Επιπλέον, υπολογίζεται ότι από νέες ανακαλύψεις κοιτασμάτων τα αποθέματα 
θα αυξηθούν κατά περίπου 28 γιγατόνους (Barthel et al, 2000). Η Μέση Ανατολή 
σήμερα κατέχει περίπου το 50 % των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, τη 
στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν ξεπερνούν το 3 % (Abel, 2000).
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Σήμερα, μόνο το 35 % του πετρελαίου ανακτάται από τις πρωτογενείς και 
δευτερογενείς μεθόδους παραγωγής. Με την χρήση σύγχρονων, βελτιωμένων 
μεθόδων ανάκτησης πετρελαίου, οι οποίες όμως αυξάνουν το κόστος εξόρυξης, θα 
μπορούσε το ποσοστό αυτό να ανέλθει στο 65 % του αρχικού πετρελαίου της πηγής 
(BGR, 1995).

1.4 Πολιτική και περιβάλλον

Η λύση του περιβαλλοντικού προβλήματος που προκύπτει λόγω της χρήσης 
κυρίως των ορυκτών καυσίμων συνδέεται άμεσα με τη πολιτική των κρατών, από 
όπου μέσα από τα περιβαλλοντικά προγράμματα, τις κυβερνητικές τακτικές και με 
τον κατάλληλο σχεδίασμά των νόμων που τίθενται σε ισχύ μπορούν να περιοριστούν 
ή και να μειωθούν οι αέριες εκπομπές που προκαλούν την ενίσχυση του φαινομένου 
του θερμοκηπίου καθώς και όλες τις υπόλοιπες περιβαλλοντικές συνέπειες.

Σήμερα, η δημιουργία και το μέτρο εφαρμογής των νόμων και των συμφωνιών 
που σχετίζονται με την επίλυση του προβλήματος του φαινομένου του θερμοκηπίου, 
ορίζονται κυρίως από κυβερνητικές παρεμβάσεις, την παγκόσμια οικονομία, την 
βιομηχανική ανάπτυξη καθώς και από άλλους παράπλευρους παράγοντες, όπως η 
αντιμετώπιση της ανεργίας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής κ.α.

Μία από τις σημαντικότερες συλλογικές προσπάθειες για την μείωση των 
εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, είναι το Πρωτόκολλο του 
Kioto, που προέκυψε από τη Σύμβαση-Πλαίσιο για τις Κλιματικές Αλλαγές, που είχε 
υπογράφει στη Διάσκεψη του Ρίο, τον Ιούνιο του 1992, από το σύνολο σχεδόν των 
κρατών (η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση αυτή, κάνοντάς την νόμο του Κράτους τον 
Απρίλιο του 1994). Στόχος της Σύμβασης είναι “η σταθεροποίηση των 
συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, σε επίπεδα τέτοια 
ώστε να προληφθούν επικίνδυνες επιπτώσεις στο κλίμα από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες. Λίγα χρόνια μετά, και συγκεκριμένα το 1997, καθορίστηκε στα 

πλαίσια της Σύμβασης αυτής ένα σημαντικό νομικό εργαλείο για τον έλεγχο των 
εκπομπών, γνωστό και ως Πρωτόκολλο του Κιότο. Κεντρικός άξονας του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο είναι οι νομικά κατοχυρωμένες δεσμεύσεις των βιομηχανικά 
αναπτυγμένων κρατών να μειώσουν τις εκπομπές έξι (6) αερίων του θερμοκηπίου

15
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:48 EEST - 3.236.241.27



την περίοδο 2008-2012, σε ποσοστό 5,2% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Το 
Πρωτόκολλο προβλέπει τον εξής καταμερισμό ευθυνών ανά χώρα.

Πίνακας 1.2: Προβλεπόμενη μείωση των εκπομπών περιόδου 2008-2012

(Greenpeace).

Χώρα Ποσοστό μείωσης εκπομπών 
περιόδου 2008-2012

Ευρωπαϊκή Ένωση (των 15), 
Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, 

Λιθουανία, Ρουμανία

-8%

ΗΠΑ -7%

Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία 
Καναδάς, Ιαπωνία, Ουγγαρία, 

Πολωνία

-6%

Κροατία -5%

Νέα Ζηλανδία, Ουκρανία, Ρωσία 0%

Νορβηγία +1%

Αυστραλία +8%

Ισλανδία +10%

Για να γίνει το Πρωτόκολλο διεθνής δεσμευτικός νόμος, πρέπει να επικυρωθεί 
από ένα ορισμένο αριθμό χωρών. Παρά τη δεδηλωμένη πρόθεση των ΗΠΑ να μη 
συμμετέχουν στη διεθνή αυτή συμφωνία, πολλές χώρες έχουν ήδη επικυρώσει το 
Πρωτόκολλο του Κιότο. Η Ελλάδα, μαζί με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση το 

επικύρωσε τον Μάιο του 2002. Για να αποκτήσει ουσιαστική ισχύ το Πρωτόκολλο 
απαιτείται πλέον μόνο η επικύρωσή του από τη Ρωσία, η οποία έχει κάθε λόγο να το 

πράξει, αφού αναμένεται να έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη από την κίνηση αυτή.
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Αν και ο συνολικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μείωση των 
εκπομπών κατά 8%, ο διακανονισμός των επιμέρους υποχρεώσεων ανάμεσα στα 
κράτη μέλη παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οι επιμέρους στόχοι 
παρουσιάζονται στον πίνακα 1.3

Πίνακας 1.3 Μείωση εκπομπών στο εσωτερικό της EE (Greenpeace).

Λουξεμβούργο
Γαλλία,

-28% Εσθονία, Λετονία, 
Λιθουανία, 
Σλοβακία, 

Σλοβενία, Τσεχία

-8%

Φινλανδία 0% Ελλάδα +25%

Γερμανία, Δανία -21% Βέλγιο - 7,5%

Σουηδία +4% Πορτογαλία +27%

Αυστρία -13% Ιταλία -6,5%

Ιρλανδία +13% Ουγγαρία,
Πολωνία,
Ολλανδία

-6%

Βρετανία -12,5%
Ισπανία +15%

Όπως φαίνεται, στην Ελλάδα έχει επιτραπεί να αυξήσει τις εκπομπές των 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 25% μέχρι το 2010 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. 
Όμως, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μέχρι το 2000 οι 

εκπομπές της χώρας μας είχαν ήδη αυξηθεί κατά 23,4%, ενώ σύμφωνα με τις 
προβλέψεις, η αύξηση των εκπομπών κατά το 2010 θα ανέρχεται στο +35,8%. Η μη 

τήρηση των στόχων θα έχει οδυνηρές συνέπειες για τη χώρα μας, αφού σε μία τέτοια 

περίπτωση προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα. ΓΓ αυτό και είναι επιτακτική η ανάγκη
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να προωθηθούν μέτρα που θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην 
ταχεία ανάπτυξη των καθαρών πηγών ενέργειας και εν τέλει στη μείωση των 
επικίνδυνων αερίων που αποσταθεροποιούν την ατμόσφαιρα της Γης και 
πυροδοτούν τις κλιματικές αλλαγές.

1.5 Εισαγωγή στην βιομάζα

Ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου, 

είναι να χρησιμοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο φιλικότερες προς το 
περιβάλλον πηγές ενέργειας. Μια από αυτές τις μορφές ενέργειας που θεωρείται και 
ανανεώσιμη είναι, η ενέργεια που παράγεται από την βιομάζα. Σε παγκόσμια 
κλίμακα, περίπου το 11% της ενέργειας προέρχεται από την βιομάζα (ΙΕΑ, 1998b).

Στις αναπτυσσόμενες χώρες η βιομάζα αποτελεί την πιο σημαντική πηγή 
ενέργειας, αφού υπολογίζεται ότι καλύπτει περίπου το 35% των συνολικών 
απαιτήσεων τους (WEC, 1994). Αν και η βιομάζα παραδοσιακά εφαρμόζεται ως 
καύσιμη ύλη για οικιακή χρήση και σε μικρές βιομηχανίες, σύγχρονες βιομηχανικής 
κλίμακας εφαρμογές της βιομάζας έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται εμπορικά 
διαθέσιμες. Το 1996, υπολογίζεται ότι η παραγωγή ενέργειας από την κατανάλωση 
της βιομάζας ανήλθε μεταξύ των 33-55 EJ (ΙΕΑ, 1998a; WEC, 1998). Η βιομάζα 
ταξινομείται ως φυτική (ξυλώδης, μη ξυλώδης, φυτικά απόβλητα διεργασιών, πίνακας 
2.5), ζωική και βιομάζα στερεών αστικών απορριμμάτων.

Η φυτική, ξυλώδης βιομάζα προέρχεται από δεντρόφυτες εκτάσεις, φυσικά 
δάση και φυσικούς δασότοπους. Η μη ξυλώδης βιομάζα και τα φυτικά απόβλητα 
διεργασιών είναι προϊόντα ή υποπροϊόντα αγρο-βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Έχει 
υπολογιστεί ότι η ενέργεια που περιέχεται στα φυτικά απόβλητα διεργασιών 
υπερβαίνει το ένα τρίτο της παγκόσμιας, εμπορικά χρησιμοποιούμενης ενέργειας, 
από την οποία περίπου το 30 % είναι ανακτήσιμη (Hall and others, 1993). Το τεχνικό 
δυναμικό της βιομάζας στηρίζεται κυρίως στη διαθεσιμότητα και κατανομή της 

καλλιεργήσιμης γης για βιομάζα, τις αποστάσεις από τα κέντρα συγκέντρωσης, 
διάθεσης και αξιοποίησης της βιομάζας, την παραγωγικότητα της καλλιεργήσιμης 

γης, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας του νερού, τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, καθώς και τις τεχνικές και οικονομικές αποδόσεις των ενεργειακών
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ισοζυγίων από την εφαρμογή τεχνολογιών μετατροπής της βιομάζας σε άλλες 

μορφές ενέργειας.
Το κόστος της βιομάζας, καθορίζεται από την απόδοση, από την ενοικίαση της 

γης και από τα εργατικά. Οι αποδόσεις μπορούν να βελτιωθούν με τη βελτίωση των 
καλλιεργητικών μεθόδων, την γενετική εξέλιξη των φυτών, την ενσωμάτωση 

πολλαπλών προϊόντων και την μηχανοποίηση των διαδικασιών καλλιέργειας, 
μειώνοντας έτσι και το εργατικό κόστος. Ο ανταγωνισμός στην χρήση γης, θα πρέπει 
να κρατηθεί χαμηλά προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι πληθωριστικές τάσεις στην 
ενοικίαση της.

Η ζωική κοπριά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμη ύλη για οικιακή χρήση 
καθώς και ως πρώτη ύλη για παραγωγή βιοαερίου. Τα αστικά στερεά απορρίμματα 
και τα βιομηχανικά υπολείμματα αποτελούν έμμεση πηγή βιομάζας. Στις 
βιομηχανοποιημένες χώρες παράγονται κάθε ημέρα 0,9-1,9 Kg στερεών αστικών 
απορριμμάτων κατ' άτομο, τα οποία περιέχουν ενέργεια της τάξεως των 4-13 MJ/kg 
(IPCC, 1996a). Διεργασίες όπως η καύση των απορριμμάτων, η θερμοχημική 
αεριοποίηση και η μικροβιακή αποδόμηση τους, μετατρέπουν τα αστικά στερεά 
απορρίμματα σε ηλεκτρισμό, θερμότητα ακόμα και σε αέρια και υγρά καύσιμα. Σε 
αναφορά τους οι Johansson et al, (1993), προβλέπουν ότι στις βιομηχανοποιημένες 
χώρες, το έτος 2025 η παραγωγή ενέργειας από τα αστικά απορρίμματα θα φθάσει 
περίπου τα 3 EJ τον χρόνο, ενώ παγκοσμίως υπολογίζεται ότι θα φθάσει τα 6 EJ το 
χρόνο.

Η βιομάζα προβάλλεται σήμερα ως μερικώς εναλλακτική, και ως μία μεγάλης 
κλίμακας ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και πρώτη ύλη της χημικής βιομηχανίας και της 
παραγωγής υγρών καυσίμων. Η βιομάζα μπορεί επίσης να γίνει αρκετά φιλική προς 
το περιβάλλον εφόσον ο ρυθμός χρήσης της αντιστοιχεί στον ανάλογο ρυθμό 
αναγέννησης της. Έτσι, στη περίπτωση αυτή δεν προκαλείται αύξηση της 
συγκέντρωσης του διοξειδίου τού άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
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ILMAKII ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ενεργειακές καλλιέργειες

I
Φωτοσύνθεση

+
Φυσική βλάστηση

^ (πόες, φυλλωσιές, δένδρα, φύκι) Αγροπκά.
(ζαχαροκάλαμο, μανιότη. βιομηχανικά Win

σόργο. ειδικά δένδρα) αστικά αποβλη κι

Ηλεκτρισμός

*
ΒΙΟΜΛ7Α

+
ΞΙΙΡΕΣ ΧΙΤΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ιοράλοση Αεριοποίηση Υδροαπριοποίηση

1 J ι

ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Χημική Αλκοολική Ανάερο βισ 
ελάττωση ζύμωση ζύμωση

+ * +
Έλαια χμμηλής-μεσ«ίας Μεθάνιο Έλαια Αιθανόλΐ| Μεθάνιο
Αέριο ενέργειας qf^io ΑιΟΰνιο

Mrtiftvio ΜεΗανόλη Αμμωνία Ηλεκτρισμός

Εικόνα 1.3: Εναλλακτικές δυνατότητες μετατροπής της βιομάζας σε ενέργεια 

(Smith, 1997).

1.6 Στόχοι εργασίας

Οι στόχοι της παρούσας εργασίας είναι να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερα, μία 
κατανοητή και εις βάθος περιγραφή των διεργασιών παραγωγής βιοαερίου με την 
μέθοδο της αναερόβια χώνευσης. Να περιγραφή η παραγωγή αυτού από υγρά και 
στερεά απόβλητα, καθώς και οι δυνατότητες χρήσης του.

Επίσης, δίνεται έμφαση στην παραγωγή βιοαερίου από υγρά αστικά απόβλητα 
και για τον λόγω αυτό, γίνεται η περιγραφή λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού 
της Λάρισας, ενώ με κατάλληλο λογισμικό GIS γίνεται μία προσπάθεια, ώστε να 
παρασταθούν σε χάρτες όλες οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής 
της Θεσσαλίας, με τις παραγωγές σε βιοαέριο και την εγκατεστημένη ισχύς τους.
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Κεφάλαιο 2

2.1 Αναερόβια επεξεργασία

Αναερόβια επεξεργασία, είναι η διεργασία κατά την οποία, πραγματοποιείται 
αποδόμηση των οργανικών, απουσία οξυγόνου, με δράση αναερόβιων 
μικροοργανισμών, οι οποίοι απουσία οξυγόνου αναπτύσσονται χρησιμοποιώντας τις 

οργανικές ενώσεις ως πηγή ενέργειας. Η παραπάνω διεργασία ονομάζεται ζύμωση 
(fermentation) και παράγει μια ποικιλία μεταβολικών προϊόντων όπως αλκοόλες, 
λιπαρά οξέα, μεθάνιο και υδρογόνο, τα οποία εξαρτώνται από τις συνθήκες 
λειτουργίας, τα χαρακτηριστικά της τροφοδοσίας και τα εμπλεκόμενα είδη 
μικροοργανισμών. Εφαρμόζεται για την επεξεργασία των βιομηχανικών αποβλήτων 
που περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις οργανικού φορτίου (π.χ. βιομηχανίες 
παραγωγής οινοπνεύματος, τυροκομείων και εκτροφής ζώων κλπ.) και επιτυγχάνει 
αρκετά υψηλή βιοαποδόμηση (ως και 90%) και για την επεξεργασία της 

παραγόμενης από αερόβιες επεξεργασίες βιομάζας.
Η αναερόβια επεξεργασία πραγματοποιείται είτε σε κλειστές είτε σε ανοιχτές 

δεξαμενές υπό ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και ανάμιξης Στις κλειστές 
δεξαμενές υπάρχει η δυνατότητα συλλογής των παραγόμενων αέριων, τα οποία 
περιέχουν σημαντική ποσότητα μεθανίου, περίπου 70%, το οποίο με κατάλληλη 
επεξεργασία μετατρέπεται σε θερμική ηλεκτρική ενέργεια.
Η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος της αναερόβιας επεξεργασίας ονομάζεται 
αναερόβια χώνευση (anaerobic digestion). Η αναερόβια χώνευση, ορίζεται ως η 
βιολογική διεργασία στην οποία, η οργανική ύλη, απουσία οξυγόνου, μετατρέπεται σε 
μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα (Toerien and Hattingh, 1969). Η αναερόβια 
χώνευση χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση στερεών και βιοστερεών, καθώς και 

σε συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με υψηλό οργανικό φορτίο, με 

ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας υπό μορφή βιοαερίου. Τα τελευταία χρόνια, η 
διεργασία της αναερόβιας χώνευσης εφαρμόζεται ως εναλλακτική μέθοδος 

παραγωγής ενέργειας από φυτική βιομάζα.
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Η βιολογική παραγωγή μεθανίου παρατηρήθηκε αρχικά από τον Volta το 
1776, ο οποίος περιέγραψε την εκπομπή μεθανίου από ένα βάλτο. Η αναερόβια 
χώνευση αρχικά χρησιμοποιήθηκε από τον Louis στο τέλος του 19ου αιώνα, για την 
επεξεργασία δημοτικών απόβλητων με υψηλή συγκέντρωση σε στερεά και εν 
συνεχεία, στη πόλη Vesoul της Γαλλίας, ο Mouras σχεδίασε και κατασκεύασε 

χωνευτές για την επεξεργασία της παραγόμενης ιλύος λυμάτων. Επίσης, 
χρησιμοποιήθηκε, ως ενδιάμεση επεξεργασία των υγρών αποβλήτων με υψηλό 
οργανικό φορτίο και εφαρμόστηκε κατά την επεξεργασία αποβλήτων υψηλού 
οργανικού φορτίου, όπως τα απόβλητα που παράγονται από αγροτικές βιομηχανίες. 
Είναι η προτεινόμενη μέθοδος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων υψηλού οργανικού 
φορτίου, λόγω της μικρής παραγωγής βιομάζας συγκριτικά με την αερόβια 
επεξεργασία.

Η αναερόβια χώνευση πραγματοποιείται επίσης αυθόρμητα στα στερεά 
απόβλητα κατά την υγειονομική ταφή, ενώ πρόσφατα η αναερόβια χώνευση 
οργανικού κλάσματος δημοτικών στερεών αποβλήτων κερδίζει περισσότερο έδαφος 

ως μέθοδο επιλογής στην διαχείριση στερεών αποβλήτων. Τέλος, η αναερόβια 
χώνευση έχει θεωρηθεί ως μέθοδος για μετατροπή της βιομάζας από ενεργειακή 
καλλιέργεια (energy crop biomass).

Οργανικό
φορτίο

Αναερόβιοι
μικροοργανισμοί

>
CH4 + C02 
Βιοαέριο

Εικόνα 2.1: Μετατροπή οργανικού φορτίου σε βιοαέριο με αναερόβιους 

μικροορ γανισμούς
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2.2 Περιγραφή αναερόβιας χώνευσης

Η μετατροπή του οργανικού υλικού σε μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα, υπό 
αναερόβιες συνθήκες, διακρίνονται σε τέσσερα στάδια, τα οποία αποτελούνται από 
μια σειρά συσχετιζόμενων μικροβιακών μεταβολισμών. Τα στάδια της διεργασίας 

αυτής περιγράφονται παρακάτω αναλυτικά.

• Στάδιο πρώτο - υδρόλυση: Στο πρώτο στάδιο πλήθος αναερόβιων βακτηρίων 
διασπούν σύνθετα, αδιάλυτα οργανικά μόρια (λιπίδια, πολυσακχαρίτες, 
πρωτεΐνες, νουλεϊνικά οξέα) προς τα αντίστοιχα διαλυτά πλέον μονομερή 
μόρια, δηλαδή λιπαρά οξέα, μονοσακχαρίτες, αμινοξέα, πουρίνες και 
πυριμιδίνες και απλές αρωματικές ενώσεις. Ο λόγος είναι, γιατί, οι 
μικροοργανισμοί δεν μπορούν να μεταβολίσουν απ' ευθείας τις μοριακές 

οργανικές ουσίες, καθώς η κυτταρική τους μεμβράνη είναι αδιαπέραστη. 
Επομένως, πρέπει να προηγηθεί διαλυτοποίηση (υδρόλυση) των οργανικών 
σωματιδίων προς διαλυτά πολυμερή και στην συνέχεια προς διμερή ή 
μονομερή τα οποία μπορούν να εισαχθούν στο κύτταρο και να μεταβολιστούν. 
Συνεπώς, στο πρώτο στάδιο, ουσίες υψηλού μοριακού βάρους (οργανικά 
μακρομόρια όπως πολυμερή λιπίδια, πολυσακχαρίτες, νουκλεινικά οξέα και 
πρωτεΐνες), υδρολύονται με την βοήθεια ενζύμων προς ουσίες χαμηλού 
μοριακού βάρους (μονομερή όπως λιπαρά οξέα, μονοσακχαρίτες, αμινοξέα, 
πουρίνες και πυριδίνες). Οι παραπάνω ενώσεις, είναι στην πλειονότητά τους 
υδατοδιαλυτές και αποτελούν κατάλληλο υπόστρωμα βιολογικής αύξησης. Η 
παραδοσιακή σημασία της υδρόλυσης είναι η "χημική αποσύνθεση" κατά την 
οποία μια ένωση διασπάται σε άλλες ενώσεις με την πρόσληψη νερού και 
λαμβάνει χώρα με την δράση ενζύμων, τις υδρολάσες, τα οποία δρουν είτε 
εξωκυτταρικά στην περίπτωση βιοπολυμερών, είτε ενδοκυτταρικά στην

περίπτωση μικρών διμερών (π.χ. λακτόζη).
• Στάδιο δεύτερο - Οξεογένεση (Acidogenesis): Το δεύτερο στάδιο, είναι αυτό

της οξεογένεσης, στο οποίο τα παραγόμενα από το προηγούμενο στάδιο, της
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υδρόλυσης, μονομερή (διαλυτές οργανικές ενώσεις), βιοαπο-δομούνται με 
δράση ενός ετερογενούς μικροβιακού πληθυσμού παράγοντας ταυτόχρονα 
ένα μίγμα πτητικών λιπαρών οξέων (κυρίως οξικού οξέος, προπιονικού, 
βουτυρικού και ισοβουτυρικού οξέος) σε ανάλογα ποσά που εξαρτώνται από 
την οργανική σύνθεση, τα διαθέσιμα είδη και τις λειτουργικές παραμέτρους του 
αντιδραστήρα (pH, θερμοκρασία κ.α). Ο οπληθυσμός των οξεογόνων 
βακτηρίων αποτελεί περίπου το 90% του συνολικού πληθυσμού 

μικροοργανισμών σε ένα αναερόβιο χωνευτή.

• Στάδιο 3 - Οξικογένεση (Acetogenesis): Στο τρίτο στάδιο τα οξικογόνα 
βακτήρια μετατρέπουν τα λιπαρά οξέα (όπως προπιονικό και βουτυρικό οξύ) 
και τις αλκοόλες (όπως αιθανόλη) σε οξικό οξύ, υδρογόνο και διοξείδιο του 
άνθρακα, σύμφωνα με τις παρακάτω αντιδράσεις:

CH3CH2COOH + 2Η20 CH3COOH + C02 + 3Η2 
CH3CH2CH2COOH + 2Η20 -» 2CH3COOH + 2Η2 

CH3CH2OH + C02 -» CH3COOH + 2H2

To οξικό οξύ είναι ένα σημαντικό ενδιάμεσο προϊόν που παράγεται κατά 
τον αναερόβιο μεταβολισμό των οργανικών ενώσεων και αποτελεί την 
πρόδρομο ένωση για το σχηματισμό μεθανίου. Υπό συνθήκες σχετικά υψηλής 
μερικής πίεσης του υδρογόνου, η παραγωγή του οξικού οξέος μειώνεται με 
αποτέλεσμα τη παρεμπόδιση και μείωση της παραγωγής του μεθανίου. Οι 
οξικογόνοι και οι μεθανογόνοι μικροοργανισμοί έχουν μεταξύ τους μια 
συμβιωτική σχέση, αφού οι μεθανογόνοι υδρογονότροφοι βοηθούν στο να 
επιτευχθεί η απαιτούμενη χαμηλή μερική πίεση υδρογόνου, για τη δράση των 
οξικογόνων βακτηρίων.

• Στάδιο 4 - Μεθανογένεση (methanogenesis): Κατά το τέταρτο στάδιο, την 
μεθανογένεση, τα μεθανογόνα βακτήρια παράγουν μεθάνιο και διοξείδιο του 
άνθρακα από οξικό οξύ (μεθανογόνους οξικοτρόφους), καθώς και μεθάνιο 
από υδρογόνο και διοξείδιο του άνθρακα (μεθανογόνους υδρογονοτρόφους).

CH3COOH ^ CH4 + C02

4Η2 + C02 CH4 + 2Η20

Τα μεθανογόνα βακτήρια είναι αυστηρά αναερόβιοι μικροοργανισμοί και 
γενικά, οι οργανικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται από αυτούς για την
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παραγωγή μεθανίου είναι περιορισμένες και συμμετέχουν στις ακόλουθες 
αντιδράσεις:

4HC00' + 4Η+ ^ CH4 +3C02 + 2Η20 

4C0 + 2Η20 -» CH4 + 3C02 

4CH3OH 3CH4 + C02 + 2H20 

4(CH3)3N + H20 -> 9CH4 + 3C02 + 6H20 + 4NH3

Σύμφωνα με Mackie and Bryant, 1981, περίπου, τα δύο τρίτα του 
παραγόμενου μεθανίου οφείλονται στους οξικότροφους μεθανογόνους, ενώ το 
υπόλοιπο μέρος σε υδρογονότροφα μεθανογόνα βακτήρια.

Υ

Εικόνα 2.2 Στάδια διαδικασίας αναερόβιας χώνευσης.
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2.3 Μικροβιολογία της αναερόβιας χώνευσης

Στη μετατροπή των σύνθετων, υψηλού μοριακού βάρους οργανικών ενώσεων, 
σε μεθάνιο, εμπλέκονται πλήθος μικροοργανισμών. Στους αναερόβιους χωνευτές, τα 
βακτήρια είναι αναμφισβήτητα οι κύριοι και επικρατέστεροι μικροοργανισμοί, αν και 
μπορεί να συνυπάρχουν μαζί με μύκητες και πρωτόζωα,

Η κατηγορία των μη-μεθανογόνων μικροοργανισμών (υδρολυτικοί, οξεογόνοι 

και οξικογόνοι), αποτελείται από περιπτωσιακά και υποχρεωτικά αναερόβια 
βακτήρια, τα οποία ανήκουν σε ένα ευρύ φάσμα μικροβιακής φυσιολογίας που 
περιλαμβάνει χημειολιθότροφα, χημειοργανότροφα και φωτοργανότροφα βακτήρια. 
Μικροοργανισμοί της κατηγορίας αυτής, που έχουν απομονωθεί από αναερόβιους 
χωνευτήρες περιλαμβάνουν τα: Clostridium spp., Peptococcus anaerobus,
Bifidobacterium spp., Desulphovibrio spp., Corynebacteriurn spp., Lactobacillus, 
Actinomyces, Staphylococcus, Escherichia coli, Syntrophobacter wolinii και 
Syntrophomonas wolfei (Metcalf and Eddy, 1991; Mclnernay et al., 1981).

Οι μικροοργανισμοί στους οποίους οφείλεται η παραγωγή μεθανίου, 
ταξινομούνται ως αρχαιοβακτήρια και είναι αυστηρώς υποχρεωτικά αναερόβιοι. Τα 
βασικά γένη των μικροοργανισμών, τα οποία έχουν προσδιοριστεί σε μεσοφιλικές 
συνθήκες, περιλαμβάνουν τα σχήματος ράβδου Methanobacterium και 
Methanobacillus και σχήματος κόκκου Methanococcus, Methanothrix και 
Methanosarcina. Οι Methanosarcina και Methanothrix είναι οι μόνοι οργανισμοί που 
μπορούν να παράγουν μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα από το οξικό οξύ. Οι 
υπόλοιποι οργανισμοί οξειδώνουν το υδρογόνο και με το διοξείδιο του άνθρακα ως 
δέκτη ηλεκτρονίων παράγουν μεθάνιο. Μεθανογόνοι χρήστες του οξικού 
παρατηρήθηκαν και σε θερμοφιλικούς αναερόβιους αντιδραστήρες, όπου κάποια είδη 
Methanosarcina παρεμποδίστηκαν στη θερμοκρασία των 65 °C, ενώ κάποια άλλα 
όχι, αλλά καμία παρεμπόδιση δεν υπέστησαν οι Methanothrix (Zinder and Koch, 
1984). Για τους μεθανογόνους χρήστες του υδρογόνου, σε θερμοκρασίες 
μεγαλύτερες των 60 °C, τα Methanobacteria ήταν αυτά που βρέθηκαν σε αφθονία.

Η μικροβιολογία της διεργασίας της αναερόβιας χώνευσης είναι ιδιαίτερα 

πολύπλοκη, ελλιπούς χαρακτηρισμένη και εξαρτώμενη σημαντικά από τις 
συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν.
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2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την αναερόβια χώνευση 
(περιβάλλον ανάπτυξης)

Κατά την διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης, παίζουν σημαντικό ρόλο 

πολλές ομάδες μικροοργανισμών, οι οποίοι λόγω της διαφορετικής φυσιολογίας τους 
κατά την ανάπτυξη τους και την δράση τους είναι ευαίσθητοι σε πολλούς 

παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, το pH, η σύσταση του οργανικού υποστρώματος 
τροφοδοσίας, τα θρεπτικά συστατικά και οι τοξικές ουσίες. Επομένως, ο έλεγχος των 
παραγόντων αυτών είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την σωστή λειτουργία ενός 
χωνευτή. Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται αναλυτικά οι προαναφερθέντες 
παράγοντες.

• Θερμοκρασία: Η παραγωγή μεθανίου αλλά και η σημαντική μείωση του 
οργανικού φορτίου που επιτυγχάνεται κατά την μεθανογένεση, την 
καθιστούν ως το σπουδαιότερο στάδιο της διεργασίας. Τα μεθανογόνα 
βακτήρια είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις μεταβολές της θερμοκρασίας, 
συνεπώς οι συνθήκες στις οποίες λαμβάνει χώρα η διεργασία πρέπει 
να είναι οι βέλτιστες για την ανάπτυξη τους. Οι μικροοργανισμοί με 
βάση την θερμοκρασιακή περιοχή που αναπτύσσονται διακρίνονται σε 
τρεις κύριες ομάδες,:

1. θερμόφιλοι (θερμοκρασιακή περιοχή άνω των 50°C),
2. μεσόφιλοι (θερμοκρασιακή περιοχή 30-40°C)
3. ψυχρόφιλοι (θερμοκρασιακή περιοχή κάτω των 20 °C).

Επίσης υπάρχουν βακτήρια που μπορούν να αναπτυχθούν σε 
περισσότερες από μια θερμοκρασιακές περιοχές. Η έρευνα πάνω στην 
επίδραση της θερμοκρασίας στην παραγωγή μεθανίου κατά την 
αναερόβια επεξεργασία οργανικού υλικού, έχει δείξει, ότι ο ρυθμός 
παραγωγής του μεθανίου αυξάνει με την θερμοκρασία, ειδικότερα η 
παραγωγή μεθανίου είναι κατά 25% μικρότερη στους 25°C σε σχέση με 
αυτή που επιτυγχάνεται στους 60°C (Fair and Moor ,1937 Maly and 
Fadrus, 1971). Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι, κατά την θερμόφιλη 

αναερόβια χώνευση επιτυγχάνονται αυξημένοι ρυθμοί αντίδρασης και

27
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:48 EEST - 3.236.241.27



συνεπώς μεγαλύτερο ποσοστό αποδόμησης οργανικών στερεών, 
καλύτερος διαχωρισμός υγρής-στερεάς φάσης και καταστροφή των 
παθογόνων μικροοργανισμών. Όμως, για να επιτευχθούν αυτές οι 
υψηλές θερμοκρασίες χρειάζεται κατανάλωση ενέργειας, η οποία σε 
συνδυασμό με την μεγάλη ευαισθησία σε τοξικές ουσίες καθιστούν την 
θερμόφιλη αναερόβια χώνευση οικονομικά ασύμφορη και δύσκολα 
εφαρμόσιμη. Επομένως, η προσπάθεια εύρεσης της ιδανικής 
θερμοκρασίας για την λειτουργία των αναερόβιων βιο-αντιδραστήρων 

έχει απασχολήσει αρκετούς ερευνητές. Όμως τα συμπεράσματα 
σχετικά με τους ρυθμούς ανάπτυξης των μικροοργανισμών σε 
αναερόβιους χωνευτές συναρτήσει της θερμοκρασίας, είναι 
αντικρουόμενα. Αυτό αποδίδεται στα διαφορετικά είδη 
μικροοργανισμών, τα οποία επικρατούν σε κάθε αναερόβιο 

βιοαντιδραστήρα ανάλογα με τον τύπο του, τον υδραυλικό χρόνο 
παραμονής των στερεών και την τροφοδοσία την οποία δέχεται.

• Χρόνος παραμονής και υδραυλικός χρόνος παραμονής: Η επίτευξη 
ικανοποιητικών χρόνων παραμονής, σε καλά αναδευόμενους 
αντιδραστήρες αναερόβια χώνευσης, εξασφαλίζουν ένα σημαντικό 
ποσοστό διάσπασης των πτητικών αιωρούμενων στερεών (VSS). Ο 
χρόνος παραμονής των στερεών (SRT) παίζει σημαντικό ρόλο στον 

τύπο μικροοργανισμών που θα επικρατήσουν (υδρολυτικοί, οξεογόνοι- 
οξικογόνοι και μεθανογόνοι), καθώς και στην έκταση με την οποία θα 
λάβουν χώρα οι διάφορες αντιδράσεις (Grady et al., 1999). Γενικά, για 
αποτελεσματική αναερόβια επεξεργασία στερεών, στους 30 °C, 
απαιτείται SRT μεγαλύτερος των 15 ημερών, ενώ όσο μειώνεται η 
θερμοκρασία απαιτούνται μεγαλύτεροι χρόνοι παραμονής των στερεών. 
(Tchobanoglous et al., 2003)
Ο υδραυλικός χρόνος παραμονής (HRT), είναι ο μέσος χρόνος 

παραμονής, του υγρού στη διεργασία της χώνευσης. Τα αναερόβια 
συστήματα που στηρίζονται στην ανάπτυξη μικροοργανισμών 
προσκολλημένων σε στερεή επιφάνεια (ταχύρυθμα), έχουν χαμηλότερο 
HRT (1-10 ημέρες) από τα συμβατικά όπου αναπτύσσονται
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αιωρούμενοι μικροοργανισμοί (10-60 ημέρες) (Polprasert, 1989). 
Επίσης, ο υδραυλικός χρόνος παραμονής που επιλέγεται εξαρτάται και 
από τη θερμοκρασία. Για συστήματα χώνευσης σε αιώρηση, δηλαδή 
χωρίς κάποιο υλικό προσκόλλησης της βιομάζας και χωρίς 
ανακυκλοφορία, ισχύει SRT=HRT. Οι χρόνοι παραμονής καθορίζουν 
και το μέγεθος του αντιδραστήρα, γι’ αυτό και αποτελούν σημαντικά 
κριτήρια στο σχεδίασμά των αναερόβιων χωνευτών.

• pH: Στις περισσότερες περιπτώσεις η μετατροπή του οργανικού υλικού 
επιτυγχάνεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή τιμών pH (ρΗ=7.0-7.2). 
Ομως πολλά είδη βακτηρίων μπορούν να αναπτυχθούν ικανοποιητικά 
σε τιμές pH που κυμαίνονται σε μία περιοχή μεταξύ 6.0 και 9.0. Για την 
αναερόβια ζύμωση οι τιμές του pH κυμαίνονται από 6.8 έως 8.0. 
Οξύτητα υψηλότερη ή χαμηλότερη από αυτή την περιοχή του pH 
παρεμποδίζει την ζύμωση.

• Αλκαλικότητα: Η αλκαλικότητα οφείλεται κυρίως στα ιόντα HCO3" τα

οποία προέρχονται από την παραγωγή CO2 κατά την αποδόμηση των 
οργανικών ενώσεων. Τα λιπαρά οξέα τα οποία παράγονται κατά την 
οξεογένεση, τείνουν να μειώσουν την τιμή του pH του βιοαντιδραστήρα, 
όμως υπό ομαλές συνθήκες, αυτή η μείωση ρυθμίζεται με τα ιόντα 

HCO~ και την κατανάλωση οξέων κατά τα στάδια της οξικογένεσης και 

μεθανογένεσης.

• Χημική σύσταση τροφοδοσίας: Τα βακτήρια εκτός από άνθρακα (C), 
χρειάζονται και άλλα στοιχεία προκειμένου να ικανοποιήσουν τις 
βιοσυνθετικές τους ανάγκες, όπως το άζωτο (Ν), ο φώσφορος (Ρ), το 
θείο (S) καθώς τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία που είναι ο σίδηρος (Fe), το 
κοβάλτιο (Co), το μολυβδαίνιο (Μο), το νικέλιο (Νί), το μαγνήσιο (Mg), 
το ασβέστιο (Ca), το νάτριο (Na), το βάριο (Ba), το σελήνιο (Se) και ο 
ψευδάργυρος (Ζη). Έτσι η τροφοδοσία θα πρέπει να είναι θρεπτικώς 

ισορροπημένη για την επίτευξη επαρκούς αναερόβιας χώνευσης. 

Σύμφωνα με τον Sahm, (1984), ο λόγος C:N:P για τα αναερόβια
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βακτήρια είναι 700:5:1, ενώ οι Sanders και Bloobgood, (1965), έκριναν 
απαραίτητη μια αναλογία C:N ίση με 16:1.

• Τοξικότητα: Οι αναερόβιοι μεθανογόνοι μικροοργανισμοί είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητοι σε αρκετές ουσίες. Η παρεμπόδιση τους, έχει ως 

αποτέλεσμα την μειωμένη παραγωγή μεθανίου και την αύξηση της 
συγκέντρωσης των πτητικών οξέων. Ορισμένες από τις ενώσεις που 
παρεμποδίζουν ή και ακόμη σταματούν την ανάπτυξη των 
μικροοργανισμών παρουσιάζονται παρακάτω:
> Οξυγόνο: Οι μεθανογόνοι μικροοργανισμοί είναι αυστηρά

αναερόβιοι και συνεπώς επηρεάζονται αρνητικά ακόμα και από ίχνη 
οξυγόνου. Επομένως κατά την λειτουργία των αντιδραστήρων 
απαιτείται η εξασφάλιση ερμητικά κλειστών καλυμμάτων που 

κρατούν τον αέρα έξω.
> Αμμωνία: Είναι αρκετά τοξική για τα μεθανογόνα βακτήρια ιδιαίτερα 

σε συγκεντρώσεις των 1500 mg/I έως 3500 mg/I και τιμές pH > 7,4 , 
ενώ για συγκεντρώσεις πάνω από 3000 mg/I είναι τοξική για κάθε 
τιμή του pH.

> Νιτρώδη και Νιτρικά: Είναι ενώσεις που αναστέλλουν την αναερόβια 
χώνευση, γι’ αυτό πρέπει οι τιμές τους να μειώνονται πριν 
πραγματοποιηθεί το στάδιο της μεθανογένεσης.

> Ανώτερα Λιπαρά Οξέα: Είναι οξέα όπως το καπρυλικό, καπρικό, 
λαουρικό, μυριστικό και ολεϊκό, τα οποία παρεμποδίζουν τη 
δραστικότητα των οξικοχρηστικών μεθανογόνων βακτηρίων με 
αποτέλεσμα τον μειωμένο ρυθμό παραγωγής μεθανίου.

> Βαρέα μέταλλα: Τα βαρέα μέταλλα, όπως Cu2+, Pb2+, Cd2+, Ni2+, 
Zn2+, Cr6+, που περιέχονται κυρίως στα βιομηχανικά απόβλητα, 
παρεμποδίζουν την αναερόβια χώνευση όταν παρουσιάζονται σε 
υψηλές συγκεντρώσεις, ενώ σε πολλές περιπτώσεις απαιτούνται 
από την διεργασία ως θρεπτικές ουσίες αλλά σε μικρές 
συγκεντρώσεις. Η ακολουθία των βαρέων μετάλλων ως προς το 

βαθμό της παρεμπόδισης που προκαλούν είναι η εξής: Ni > Cu > 
Cd > Cr > Pb. Η τοξικότητα των μετάλλων μειώνεται όταν ακολουθεί
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αντίδραση με υδρόθειο (H2S) που οδηγεί στο σχηματισμό 
αδιάλυτων θειούχων ιζημάτων. Ωστόσο, κάποια μέταλλα της 
κατηγορία αυτής, όπως Ni, Co και Μο είναι απαραίτητα σε ίχνη για 
την ανάπτυξη των μικροοργανισμών.

> Τα σουλφίδια: είναι από τους ισχυρότερους παρεμποδιστές της 

αναερόβια χώνευσης και η τοξικότητά τους έρχεται σε συνάρτηση με 
το pH. Η τοξικότητα των σουλφιδίων στα μεθαγόνα βακτήρια 
συναντάται σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες των 150 mg/I.

> Χλωριωμένοι Υδρογονάνθρακες: Οι χλωριωμένοι αλειφατικοί
υδρογονάνθρακες είναι τοξικοί για τους μεθανογόνους 
μικροοργανισμούς. Ειδικά το χλωροφόρμιο (CHCb) είναι πολύ 
τοξικό και οδηγεί σε πλήρη παρεμπόδιση του μεταβολισμού των 
μεθανογόνων βακτηρίων όταν η συγκέντρωση του υπερβεί την τιμή 
1 mg/I.

> Φορμαλδεΰδη: Η συγκέντρωση φορμαλδεΰδης (HCHO) σε επίπεδα 
πάνω από 100 mg/I, έχει σαν αποτέλεσμα την παρεμπόδιση των 
μεθανοβακτηρίων.

> Θειούχα Ανιόντα {S2~, HS ): Το υδρόθειο (H2S) και γενικότερα τα 

θειούχα ανιόντα (λ'2", HS ) είναι από τους πιο ισχυρούς 

παρεμποδιστές της αναερόβιας επεξεργασίας και ιδιαίτερα όταν η 
συγκέντρωση του είναι μεγαλύτερη από 150-200 mg/I.

2.5 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της αναερόβιας χώνευσης

Τα πλεονεκτήματα της αναερόβιας επεξεργασίας είναι τα εξής:

• Κατά την αναερόβια επεξεργασία δεν υπάρχει περιορισμός στη 
συγκέντρωση του οργανικού φορτίου των αποβλήτων, σε αντίθεση με 
την αερόβια επεξεργασία, όπου εφαρμόζονται περιορισμοί για την 
ικανοποίηση της απαίτησης σε οξυγόνο. Επίσης, με την μέθοδο αυτή 

μπορεί να γίνει επεξεργασία υγρών βιομηχανικών απόβλητων υψηλού 
οργανικού φορτίού, υλικά που δεν βιοαποδομούνται με αερόβιες
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διεργασίες (όπως κυτταρίνη) καθώς και υλικά που προκαλούν 
προβλήματα (όπως λιπαρές ουσίες).

• Η ενέργεια που καταναλώνεται κατά την αναερόβια επεξεργασία σε 
σχέση με την αερόβια είναι πολύ μικρότερη, κυρίως για θέρμανση, η 
οποία εφαρμόζεται για να επιτευχθεί μείωση των παθογόνων 
μικροοργανισμών. Επομένως, το κόστος λειτουργίας είναι πολύ 
μικρότερο και επί πλέον παράγεται μεθάνιο που χρησιμοποιείται ως 
καύσιμο. Επίσης η επεξεργασία μπορεί να λειτουργήσει με ταυτόχρονη 

παραγωγή διαφόρων μορφών ενέργειας (θερμικής, ηλεκτρικής και 
καύσιμα).

• Παραγωγή βιοαερίου. Ταυτόχρονα με την διεργασία της χώνευσης 
πραγματοποιείται και παραγωγή διαφόρων μορφών ενέργειας με την 
μορφή βιοαερίου (το βιοαέριο χρησιμοποιείται ως πηγή ενέργειας και 
ένα μέρος αυτής της ενέργειας μπορεί να ιδιοκαταναλωθεί από την 
εγκατάσταση της επεξεργασίας).

• Η παραγόμενη ιλύς που παράγεται από την διεργασία αυτή, μπορεί να 
διατεθεί ως εδαφοβελτιωτικό, διότι περιέχει Ν, Ρ και άλλα θρεπτικά 

καθώς και οργανική ύλη που βελτιώνουν την γονιμότητα και την δομή 
του εδάφους.

• Μικρές απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά (όπως Ν και Ρ) κατά την 
διεργασία.

• Η επεξεργασία πραγματοποιείται σε τελείως κλειστά δοχεία για 
αποκλεισμό της επαφής του αέρα με τα απόβλητα, επομένως, δεν 
παρουσιάζονται προβλήματα όχλησης στην περιοχή εφαρμογής (όπως 
οσμές, έντομα, καταιωνισμός σταγόνων, θόρυβος κα), τα οποία είναι 
συναφή με τις αερόβιες μεθόδους επεξεργασίας.

• Τέλος οι αναερόβιοι μικροοργανισμοί, σε αντίθεση με τους αερόβιους, 
είναι πιο ανθεκτικοί, αφού μπορούν να διατηρούνται χωρίς τροφή για 
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να σημειώνεται καμία σημαντική 
μείωση στην ενεργότητάς τους.

Στον αντίποδα, τα μειονεκτήματα της αναερόβιας επεξεργασίας ως μεθόδου 

επεξεργασίας αποβλήτων είναι τα ακόλουθα:
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• Κατά την αναερόβια βιοαποδόμηση απαιτούνται μεγάλες δεξαμενές 
μιας και ο χρόνος παραμονής είναι μεγάλος, ενώ επίσης αυτές, πρέπει 
να είναι κλειστές για αποκλεισμό του αέρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 
το κόστος κατασκευής των μονάδων αυτών να είναι μεγάλο σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο κόστος των αερόβιων.

• Δυστυχώς, οι μεθαγόνοι μικροοργανισμοί έχουν μεγάλη ευαισθησία σε 
πλήθος τοξικών ενώσεων.

• Η σχετικά χαμηλή ευστάθεια των αναερόβιων συστημάτων 
επεξεργασίας, η οποία όμως τείνει να εξαλειφθεί με την ολοκληρωμένη 
γνώση των βασικών αρχών της διεργασίας.

• Για την εκκίνηση της διεργασίας απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα 

(από 8 έως και 12 εβδομάδες).

• Το αναερόβιο περιβάλλον ευνοεί την αύξηση μικροοργανισμών που 
ανάγουν το θείο και συνεπώς την παραγωγή υδρόθειου. Η παραγωγή 
θειούχων ανιόντων έχει μεν ευνοϊκή επίδραση στην καθίζηση των 
μετάλλων (ως θειούχα άλατα που έχουν πολύ μικρή διαλυτότητα), 
συγχρόνως όμως μειώνει το pH και επηρεάζει αρνητικά την αύξηση των 
μικροοργανισμών.

• Πολλές φορές στην πράξη, επειδή η συγκέντρωση των οργανικών κατά 
την έξοδο της αναερόβιας διεργασίας δεν είναι αποδεκτή από την 
νομοθεσία για την διάθεση στο περιβάλλον, η αναερόβια επεξεργασία 

πρέπει να συμπληρώνεται και με μια αερόβια.

• Η αναερόβια χώνευση είναι ευαίσθητη στις μεταβολές του pH και 
παρεμποδίζεται από μια σειρά ουσιών που περιέχονται στα 
βιομηχανικά απόβλητα και την ιλύ (όπως μέταλλα, χλωριωμένοι 
υδρογονάνθρακες, ανιοντικά απορρυπαντικά και θειούχα ανιόντα).

2.6 Συστήματα αναερόβιας επεξεργασίας

Στα τελευταία χρόνια διάφοροι τύποι χωνευτών έχουν αναπτυχθεί και κάθε 

τύπος έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η επιλογή κατάλληλου αντιδραστήρα
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είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη αποτελεσματικών αναερόβιων βιοδιεργασιών 
και εξαρτάται από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αποβλήτου.

Για ένα αποτελεσματικό αναερόβιο σύστημα σύμφωνα με τον Lettinga G, 
1979, πρέπει να πληρούνται πέντε βασικές συνθήκες:

1. μεγάλος χρόνος παραμονής της βιομάζας,
2. καλή επαφή βιομάζας και υποστρώματος,
3. υψηλά ποσοστά αντίδρασης,
4. ικανότητα εγκλιματισμού της βιομάζας σε διάφορους τύπους 

αποβλήτων και
5. επικράτηση ευνοϊκών περιβαλλοντικών συνθηκών για όλους τους 

μικροοργανισμούς κατά τη διάρκεια διαφορετικών συνθηκών 
λειτουργίας.

Αναφορικά η αναερόβια χώνευση πραγματοποιείται σε μια ποικιλία 
εγκαταστάσεων που περιλαμβάνει:

• συμβατικούς χωνευτές (χωρίς ανάδευση και συνήθως χωρίς 
θέρμανση),

• χωνευτές χαμηλής ταχύτητας μιας βαθμίδας (όπου πραγματοποιείται 
ανάδευση και θέρμανση),

• χωνευτές υψηλής ταχύτητας δυο βαθμιδών,

• χωνευτές με ανακυκλοφορία ιλύος για αύξηση της συγκέντρωσης των 
μικροοργανισμών,

• χωνευτές ανοδικής ροής με αιωρούμενη ή προσκολλημένη βιομάζα και

• τα βιολογικά αναερόβια φίλτρα.

2.6.1 Αναερόβιοι Χωνευτές Χαμηλής Ροής ή Συμβατικά 
Συστήματα (Conventional system)

Οι χωνευτές αυτής της κατηγορίας θεωρούνται οι πιο απλοί βιοαντιδραστήρες 
κατά την φάση της κατασκευής. Κατά την χώνευση δεν πραγματοποιείται θέρμανση 
και ανάδευση με αποτέλεσμα την δημιουργία στρωματοποίησης, δηλαδή στο 

εσωτερικό του χωνευτή στο επάνω τμήμα συγκεντρώνεται το υπερκείμενο υγρό, στο 
μέσον η ζώνη αναερόβιας χώνευσης και στον πυθμένα η σταθεροποιημένη ιλύς.
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Τέτοιου, είδους συστήματα χρησιμοποιούνται για επεξεργασία μικρών ποσοτήτων, 
παραγόμενης από επεξεργασία αποβλήτων, ιλύος ή μικρών ποσοτήτων υγρών 
αποβλήτων με υψηλό οργανικό φορτίο. Στην επιφάνεια του ρευστού μέσα στον 
χωνευτή συγκεντρώνονται οι λιπαρές ουσίες και παρασύρονται από τις φυσαλίδες 
του παραγόμενου από τα μεθανογόνα βακτηρίδια αερίου. Σε αυτόν τον τύπο χωνευτή 
χρησιμοποιείται περίπου ο μισός όγκος του ως αντιδραστήρας, ενώ ο χρόνος 
παραμονής στον αντιδραστήρα συμπίπτει με τον υδραυλικό χρόνο και κυμαίνεται 
από 30 έως 60 ημέρες.

2.6.2 Αναερόβιοι Χωνευτές - Μέθοδος Αναερόβιας Επαφής

Σύμφωνα με την μέθοδο, η εκροή του χωνευτή καθιζάνει υπό αναερόβιες 
συνθήκες και ένα ποσοστό της ιλύος επιστρέφει στο χωνευτή, επιτρέποντας τον 
έλεγχο του χρόνου παραμονής και συνεπώς τον έλεγχο της συγκέντρωσης των 
μεθανογόνων βακτηρίων της ιλύος που οφείλονται στην έκλυση φυσαλίδων. Έχει 
υπολογιστεί ότι ο ελάχιστος χρόνος παραμονής της ιλύος για διατήρηση των 
μεθανογόνων μικροοργανισμών ισούται με 4 ημέρες, ενώ ο κρίσιμος χρόνος 
παραμονής (υπό τον οποίο η απόδοση μειώνεται δραστικά) ισούται με 10 ημέρες.

Οι δεξαμενές καθίζησης που εγκαθίστανται στην αναερόβια επαφή 
λειτουργούν περισσότερο ως πυκνωτές παρά ως συμβατικές δεξαμενές καθίζησης, 
ενώ ανάμεσα στον χωνευτή και την δεξαμενή καθίζησης υπάρχει η διάταξη 
απαέρωσης για την απαλλαγή των αποβλήτων από το βιοαέριο που παράγεται, 
γεγονός που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για επίτευξη καλής απόδοσης κατά την 
καθίζηση. Η ενδιάμεση αυτή διάταξη είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και για 
κροκίδωση της χωνευμένης ιλύος.

Η μέθοδος αναερόβιας επαφής είναι κατάλληλη για επεξεργασία υγρών 
αποβλήτων με υψηλά φορτία (πχ. αποβλήτων οινοπνευματοποιείων, βιομηχανιών 
παραγωγής χαρτοπολτού και χάρτου και χημικών βιομηχανιών), καθώς δεν είναι 

ευαίσθητη στις διακυμάνσεις του οργανικού φορτίου. Όμως, κατά την μέθοδο 
αναερόβιας επαφής είναι δυνατή, στη φάση της απαέρωσης, η εμφύσηση και του 

τυχόν παραγόμενου H2S το οποίο εμποδίζει την παραγωγή μεθανίου.
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τροφοόοαια

βιοαέριο

απαερΗΚϊοιηϊη:

διαχωριστή: παρεών 
μι; καθίζηση

εκροή

Λνιικτικλοφορία λάσπη:

Εικόνα 2.5 Σχηματική διάταξη συμβατικού αναερόβιου αντιδραστήρα CSTR με 

ανακυκλοφορία ιλύος (αναερόβια επαφή).

2.6.3 Ταχύρρυθμοι αναερόβιοι χωνευτές

Στους χωνευτές αυτού του είδους εφαρμόζεται πλήρης ανάδευση και 
θέρμανση και στόχος είναι η κατανάλωσης υψηλού ποσοστού υποστρώματος, με 
χρόνο παραμονής σημαντικά μικρότερο. Σε αυτή την κατηγορία χωνευτών 
προβλέπεται συλλογή και αποθήκευση του παραγόμενου βιοαερίου και λειτουργία σε 
θερμοκρασίες της θερμοφιλικής περιοχής.

Τα ταχύρρυθμα συστήματα αναερόβιας χώνευσης χρησιμοποιούνται για 
επεξεργασία της παραγόμενης ιλύος και των βιομηχανικών αποβλήτων. Η προς 
χώνευση ιλύς μπορεί να αντλείται προς τους χωνευτές σε μικρά και ίσα χρονικά 
διαστήματα για να διατηρούνται σταθερές οι συνθήκες στο εξωτερικό του χωνευτή.

Κατά τον σχεδίασμά των αναερόβιων χωνευτών τα κριτήρια οργανικού 
φορτίου πρέπει να εφαρμόζονται σε συνδυασμό και με τον χρόνο παραμονής. Η 
ποσοστιαία σύσταση του παραγόμενου βιοαερίου είναι 65-70% σε μεθάνιο και 30- 
35% σε διοξείδιο του άνθρακα και περιέχει και μικρές ποσότητες από άλλα αέρια 
όπως υδρόθειο. Η αποθήκευση του βιοαερίου πραγματοποιείται είτε σε χωριστό 
δοχείο συλλογής είτε και μέσα στον ίδιο τον χωνευτή (υπό την προϋπόθεση ότι 
διαθέτει κινούμενη οροφή για την αποθήκευση του παραγόμενου βιοαερίου).
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Όπως αναφέρθηκε, οι ταχύρρυθμοι αναερόβιοι αντιδραστήρες στοχεύουν στην 
ταχεία κατανάλωση του υποστρώματος και είναι εξοπλισμένοι με κατάλληλα 
συστήματα για την διαχείριση των βιοστερεών. Διακρίνονται σε δυο τύπους:

(α) στα ταχύρρυθμα αναερόβια συστήματα ανάπτυξης αιωρούμενης βιομάζας 
(suspended growth high-rate anaerobic reaction systems) των οποίων 
αντιπροσωπευτικότεροι είναι:

• ο Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) αντιδραστήρας και

• o Anaerobic Baffled Reactor (ABR)
(β) στα ταχύρρυθμα αναερόβια συστήματα ανάπτυξης προσκολλημένης 

βιομάζας (growth high-rate anaerobic reaction systems) των οποίων 

αντιπροσωπευτικότεροι είναι:

• τα Ανοδικής και Καθοδικής Ροής Αναερόβια Φίλτρα (Upflow and 
Downflow Anaerobic Filters) και

• οι Χωνευτές Ανοδικής Ροής - Προσκολλημένης Βιομάζας

2.6.3.1 Ταχύρρυθμα αναερόβια συστήματα ανάπτυξης 
αιωρούμενης βιομάζας - (UASB) αντιδραστήρας

Ο αντιδραστήρας UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) είναι κυλινδρικό 
δοχείο ύψους από 4 έως 6 m, στο εσωτερικό του οποίου τα απόβλητα κινούνται 
προς τα πάνω δια μέσου ενός καλύμματος (blanket) λάσπης με γραμμική ταχύτητα 3 
m/h, ενώ στο πάνω τμήμα του αντιδραστήρα τοποθετείται συλλέκτης βιοαερίου 
σχήματος χοάνης.

Το υγρό υπερχειλίζει πάνω από την χοάνη και η περιοχή μεταξύ χοάνης και 
κορυφής στον αντιδραστήρα χρησιμοποιείται ως ζώνη καθίζησης εξασφαλίζοντας την 
καθίζηση και την παραμονή των στερεών στον αντιδραστήρα.

Στον αντιδραστήρα UASB η υγρή φάση διατηρεί συνθήκες ομοιόμορφες 
(όπως θερμοκρασία, pH, και σύσταση) σε όλο το ύψος της και ο σχεδιασμός του 

γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρουσιάζει σε κανένα σημείο του νεκρό όγκο ή 
προβλήματα ροής. Είναι η πιο κατάλληλη διάταξη για επεξεργασία αποβλήτων με 
οργανικό φορτίο 2000 - 20000 mg COD/I (medium-strength wastewaters) και 

χαμηλής συγκέντρωσης αιωρούμενων στερεών, ενώ πολλές φορές για την
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επεξεργασία αποβλήτων χαμηλής συγκέντρωσης οργανικού φορτίου προτείνεται 
ανακυκλοφορία βιοαερίου.

Πλεονεκτήματα των UASB αντιδραστήρων είναι:
> η υψηλή συγκέντρωση της βιομάζας,
> ο απλός σχεδιασμός,
> η απαίτηση μικρού όγκου αντιδραστήρα σε σχέση με τα αντίστοιχα 

συμβατικά συστήματα,
> οι μεγάλοι χρόνοι παραμονής των στερεών,
> το γεγονός ότι ευνοούνται η μεταφορά μάζας και θερμότητας,
> η λειτουργία χωρίς προβλήματα σε μεγάλη ποικιλία τροφοδοσίας και
> ο σχηματισμός κόκκων.

Τα κυριότερα μειονεκτήματα αυτών των αντιδραστήρων είναι:
> τα απόβλητα με υψηλή συγκέντρωση σε στερεά καθιστούν τη διεργασία 

ακατάλληλη,
> ότι η καθίζηση μπορεί να περιορίσει την απόδοση της διεργασίας,
> ενώ ο σχηματισμός κόκκων απαιτεί έλεγχο πολλών παραμέτρων της 

λειτουργίας.
biogas

eawag

Εικόνα 2.6 Σχηματική διάταξη αντιδραστήρας UASB
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2.6.3.2 Ταχύρρυθμα αναερόβια συστήματα ανάπτυξης
αιωρούμενης βιομάζας - (ABR) αντιδραστήρας

Ο ABR (Anaerobic Baffled Reactor) αντιδραστήρας είναι κατασκευασμένος με 
τέτοιον τρόπο, ώστε το απόβλητο αναγκάζεται να κινείται μέσω διαδοχικών 
διαμερισμάτων ανοδικής και καθοδικής ροής αντίστοιχα. Το τμήμα της καθοδικής 
ροής (διαμέρισμα) έχει μικρό όγκο και ουσιαστικά εξυπηρετεί τη μεταφορά του 

αποβλήτου στον πυθμένα του επόμενου διαμερίσματος, ενώ η αργή ανοδική ροή του 
αποβλήτου (διαμέρισμα ανοδικής ροής) επιτρέπει το σχηματισμό ιλύος και την 
παραμονή της σ' αυτό. Συνεπώς το απόβλητο έχει ικανοποιητική επαφή με την ιλύ 
κατά την πορεία του προς την εκροή. Ο αντιδραστήρας ABR είναι λοιπόν, ένα 
εναλλασσόμενο σύστημα ανάπτυξης αιωρούμενης βιομάζας και μεγάλων χρόνων 
παραμονής της βιομάζας, ενώ μπορεί να περιγράφει με μια διάταξη η οποία 
περιλαμβάνει αντιδραστήρες UASB σε σειρά.

Τα πλεονεκτήματα του ABR αντιδραστήρα είναι:
> ο απλός σχεδιασμός,
> η απλή κατασκευή,
> η ικανότητα λειτουργίας του για μεγάλους χρόνους,
> η μη απαίτηση διαχωριστή αεριού-στερεού,
> ο χρόνος παραμονής της βιομάζας μεγιστοποιείται με την εναλλακτική 

κίνηση ανοδικής και καθοδικής ροής και
> διαχείριση τυχόν μεταβολών της οργανικής φόρτισης.

Τα μειονεκτήματα αυτού του αντιδραστήρα είναι:
> η διατήρηση της βιομάζας εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της 

καθίζησης
> η δυνατότητα εφαρμογής μόνο για απόβλητα μικρής συγκέντρωσης σε 

οργανικό φορτίο,
> η διατήρηση των στερεών εξαρτάται από τον υδραυλικό χρόνο 

παραμονής και
> τέλος η μικρή εμπειρία για την λειτουργία του συστήματος.
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Εικόνα 2.7 Σχηματική απεικόνιση αντιδραστήρα ABR.
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Εικόνα 2.8 Διάγραμμα ροής αντιδραστήρα ABR.
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2.6.3.3 Χωνευτές Ανοδικής Ροής - Προσκολλημένης Βιομάζας

Σ' αυτή την κατηγορία διακρίνονται δυο τύποι αναερόβιων χωνευτών:

* Στους αναερόβιους χωνευτές προσκολλημένης βιομάζας σε σταθερό μέσο, οι 
οποίοι προσομοιάζονται με αερόβια βιολογικά φίλτρα και εφαρμόζονται για 
σχετικά αραιά απόβλητα αγροτικών βιομηχανιών (6-15 kgCOD/m3d). Στους 

χωνευτές αυτούς, υπάρχει σταθερό πληρωτικό υλικό (όπως πλαστικό), όπου 
αναπτύσσεται η βιομάζα και συχνά εφαρμόζεται η ανακυκλοφορία 

επεξεργασμένων αποβλήτων.
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• Στους αναερόβιους χωνευτές βιομάζας σε αιωρούμενο μέσο, στους οποίους, η 
βιομάζα προσκολλάται σε αιωρούμενο αδρανές υλικό το οποίο παραμένει μαζί 
με την προσκολλημένη βιομάζα σε αιώρηση. Η αιώρηση διατηρείται με την 
ροή των αποβλήτων. Η διάταξη προσομοιάζει με φίλτρο διήθησης νερού στη 
φάση της πλύσης κατ’ αντιρροή και σε πλήρη ρευστοποίηση και έχει 
εφαρμογή σε υγρά απόβλητα αγροτικών βιομηχανιών.

2.6.3.4 Αναερόβια Φίλτρα Ανοδικής και Καθοδικής Ροής

Τα συστήματα αναερόβιας επεξεργασίας με φίλτρα ανοδικής και καθοδικής 
ροής, εφαρμόζονται ευρύτερα στην επεξεργασία των βιομηχανικών αποβλήτων και 
κυρίως χρησιμοποιούνται για επεξεργασία αποβλήτων που περιέχουν οργανική 
ουσία σε διαλυτή μορφή με αποτέλεσμα αυτό να αποκλείει πολλές μορφές 
αποβλήτων.

Το κυριότερο μειονέκτημα των συστημάτων αυτών, είναι το υψηλό κόστος του 
απαιτούμενου πληρωτικού υλικού των φίλτρων, που συνήθως, είναι ανοικτά 
πλαστικά δαχτυλίδια. Στα πρώτα μοντέλα χρησιμοποιήθηκαν πέτρες και βράχοι, 
αλλά αυτά τα υλικά ήταν επιρρεπή και έφραζαν εύκολα. Επίσης, θα πρέπει να 
τονιστεί ότι χωρίς προσεκτική λειτουργία, σωστή και τακτική συντήρηση, 
προκαλούνται μέσα στον αντιδραστήρα παρεμποδίσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τη 
λειτουργική ανεπάρκεια ή την αποτυχία του συστήματος.

2.7 Συστήματα Δύο Σταδίων (Two-Stage Systems)

Η αναερόβια χώνευση δύο σταδίων εφαρμόζεται σε στερεά απόβλητα ή ημι- 
στερεά απόβλητα και θεωρείται αποδοτικότερη από τα συστήματα ενός σταδίου, 
δεδομένου ότι οι συνθήκες που βελτιστοποιούν κάθε φάση μπορούν να ρυθμιστούν 

αποτελεσματικά.

Τυπικά κατά το πρώτο στάδιο πραγματοποιείται υδρόλυση των στερεών και 
οξεογένεση, ενώ στο δεύτερο στάδιο, η διαλυμένη οργανική ουσία μετατρέπεται σε
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βιοαέριο από μεθανογόνους μικροοργανισμούς. Η παρεμπόδιση της υδρόλυσης και 
της οξεογόνου ζύμωσης προκαλείται από την συσσώρευση του πτητικού λιπαρού 
οξέος με τις τιμές του pH να μειώνονται κάτω από 6.0.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, δημιουργήθηκε ανακυκλοφορία 
της εκροής του δεύτερου σταδίου (που περιέχει πολύ χαμηλή συγκέντρωση 
οργανικής ουσίας) στο πρώτο στάδιο. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η αύξηση 
του ποσοστού του βήματος της υδρόλυσης - οξεογένεσης και συνεπώς του 
ποσοστού της γενικής διεργασίας, δεδομένου ότι η υγρή φάση, πλούσια σε 
διαλυμένη οργανική ουσία, αφαιρείται στο δεύτερο στάδιο και ξαναγεμίζεται με 

μεθανογενή εκροή χαμηλού οργανικού φορτίου και pH περίπου ίσου με την τιμή 7.5.
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Κεφάλαιο 3

3.1 Εφαρμογές της αναερόβιας χώνευσης

Η αναερόβια χώνευση τα τελευταία χρόνια διαρκώς αυξάνεται, καθώς είναι μια 
αποδοτική μέθοδος βιολογικής επεξεργασίας διαφόρων οργανικών αποβλήτων 
(αστικών, βιομηχανικών, ζωικών κ.α), η οποία προσφέρει και τη δυνατότητα 
παραγωγής ενέργειας υπό μορφή βιοαερίου, ενώ ταυτόχρονα βοηθάει και στον 
περιορισμό του φαινόμενου του θερμοκηπίου. Η τεχνολογία της αναερόβιας 
χώνευσης παλιότερα χρησιμοποιούνταν μόνο για την επεξεργασία αστικών, 
αγροτικών λυμάτων και ιλύος, ενώ τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν σύγχρονες 
μονάδες που επεξεργάζονται αστικά στερεά απόβλητα και βιομηχανικά στερεά ή 
υγρά απόβλητα. Η ανάγκη για κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων ενεργειακών 
απαιτήσεων του πλανήτη, προωθούν την τάση για μεγιστοποίηση της παραγωγής 
του βιοαερίου, βελτιστοποιώντας τη διεργασία της αναερόβιας χώνευσης με τη χρήση 
ως υπόστρωμα ενεργειακών φυτών.

3.2 Επεξεργασία υγρών αποβλήτων

3.2.1 Υγρά αστικά απόβλητα

Τα αστικά απόβλητα ανάλογα με το που προέρχονται διακρίνονται σε:
• Μαύρο νερό (black water) περιέχει τις απορροές τις* τουαλέτας 

(περιττώματα, ουρία και υλικά καθαρισμού), στο οποίο βρίσκεται ένας 
μεγάλος αριθμός παθογόνων μικροοργανισμών.

• Το γκρι νερό (grey water) προέρχεται από εσωτερική οικιακή χρήση, 
όπως είναι τα νερά του λουτρού, το νερό πλύσης (ρούχων και οικιακών 

συσκευών) και καθαρισμού του σπιτιού.
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• Το συνδυασμένο υγρό απόβλητο (combined wastewater) περιλαμβάνει 
το μαύρο και το γκρι νερό καθώς και όλες τις αστικές απορροές, όπως 
τα νερά της βροχής και του αποχετευτικού δικτύου.

Όσον αφορά την συγκέντρωσή του, το απόβλητο που προέρχεται από μαύρο 
νερό, εξαρτάται από την ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται κατά το ξέπλυμα 
μετά τη χρήση της τουαλέτας, ενώ το γκρι νερό δεν περιέχει περιττώματα, οπότε ούτε 
ιδιαίτερα παθογόνους μικροοργανισμούς αλλά και λίγα θρεπτικά συστατικά (Ν, Ρ, Κ).

Επομένως, ο όγκος και η συγκέντρωση του αποβλήτου εξαρτάται καθαρά από 
την κατανάλωση του νερού και τη διαχείριση των απορροών. Στο δυτικό κόσμο το 
συνδυασμένο απόβλητο χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό αραίωσης που το 
καθιστά ακατάλληλο για αναερόβια επεξεργασία, διότι η ενέργεια που θα 
απαιτούνταν για τη θέρμανσή του θα ήταν μεγαλύτερη από το παραγόμενο μεθάνιο. 

Σε αντίθεση, τα οικιακά υγρά λύματα (μαύρο και γκρι νερό), σε αναπτυσσόμενες 
χώρες όπως είναι η νότιος Αμερική, η Ινδία, η δυτική Αφρική κ.α., επεξεργάζονται 
αναερόβια με την εφαρμογή συστημάτων UASB (upfiow anaerobic sludge blanket 
reactor: αντιδραστήρας ανοδικής ροής μέσα από κλίνη λάσπης), καθώς οι 
θερμοκρασίες λόγω κλίματος στις χώρες αυτές είναι ευνοϊκές.

3.2.2 Βιομηχανικά υγρά απόβλητα

Η σύσταση των βιομηχανικών υγρών αποβλήτων είναι ετερογενής, τόσο ως 
προς τη σύσταση, όσο και ως προς τον όγκο. Τα απόβλητα, που προέρχονται από 
τη βιομηχανία των τροφίμων και των ποτών σύμφωνα με Lexmond and Zeeman, 
(1995) περιέχουν την υψηλότερη συγκέντρωση οργανικών ενώσεων, ενώ η 
αναερόβια επεξεργασία εφαρμόζεται ευρέως τόσο στην κατηγορία αυτή των 
βιομηχανικών αποβλήτων όσο και στη βιομηχανία πολτού και χαρτιού.

Στον παρακάτω πίνακα (3.1), παρουσιάζονται παγκόσμια στατιστικά στοιχεία 
εφαρμογής ταχύρυθμων αναερόβιων συστημάτων επεξεργασίας βιομηχανικών 
υγρών αποβλήτων για έτος 2001.
Πίνακας 3.1 Στατιστικά στοιχεία εφαρμογής ταχύρυθμων αναερόβιων συστημάτων 

επεξεργασίας βιομηχανικών υγρών αποβλήτων
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Βιομηχανικές εφαρμογές Αριθμός μονάδων 
επεξεργασίας

Μέρισμα χρήσης της 
αναερόβιας χώνευσης

Ζυθοποιεία & ποτοποιεία 304 25 %
Αποστακτήρια και ζυμώσεις 206 12%

Χημικά 61 7 %

Πολτός & χαρτί 130 9 %

Τρόφιμα 371 40%

Διάφορες 70 7%

Συνολικά 1142 100%

Πηγή: Frankm, 2001, ΙΕΑ, 2001.
Κατά την διεργασία των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων εμπλέκονται 

διάφορες ενώσεις οι οποίες στην πλειονότητά τους παρουσιάζουν έντονες 
διακυμάνσεις σε σχέση με τον χρόνο. Στη περίπτωση που το υγρό απόβλητο δεν 
περιέχει μεγάλο ποσοστό αιωρούμενων στερεών, συνήθως εφαρμόζονται 
ταχύρρυθμα συστήματα επεξεργασίας του, διαφορετικά απομακρύνονται τα στερεά 
σε ένα στάδιο προεπεξεργασίας. Τα στερεά που απομακρύνονται μπορούν είτε να 
χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφές ή λίπασμα, είτε να χωνευτούν αναερόβια ή στη 
χειρότερη περίπτωση να αποτεφρωθούν.

Ο κύριος τύπος βιοαντιδραστήρα που χρησιμοποιείται σε ποσοστό 60% για τα 
βιομηχανικά υγρά απόβλητα είναι ο UASBR, ακολουθούν ο CSTR (continuous stirred 
tank reactor: αναδευόμενος αντιδραστήρας συνεχούς λειτουργίας) και τα αναερόβια 
φίλτρα καταλαμβάνοντας το 10 και το 8% αντίστοιχα (Jantsch et al., 2002).

3.3 Επεξεργασία στερεών αποβλήτων

3.3.1 Αστικά στερεά απόβλητα

Τα αστικά στερεά απορρίμματα μπορούν να αποδώσουν σημαντικά ποσά 

ενέργειας. Η εκμετάλλευση του βιοαερίου που παράγεται κατά την υγειονομική ταφή 
αποτελεί μια κλασσική μέθοδο ανάκτησης ενέργειας από τα απορρίμματα. Η μέθοδος
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αυτή όμως, χαρακτηρίζεται από πολύ βραδύ ρυθμό που συνήθως διαρκεί 5-10 έτη. Η 
επιτάχυνση της απελευθέρωσης του βιοαερίου και η συνακόλουθη σταθεροποίηση 
και αδρανοποίηση του βιομετατρέψιμου κλάσματος των απορριμμάτων μπορεί να 
επιτευχθεί σε ειδικούς αναερόβιους αντιδραστήρες υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

Στην Ευρώπη υπάρχουν συνολικά 69 τέτοιες μονάδες (78 παγκοσμίως), ενώ 
στο προσεχές μέλλον επρόκειτο να κατασκευαστούν παγκοσμίως 32 μονάδες ακόμα 
(Kelleher, 2006). Το ύψος της ανάπτυξης της τεχνολογίας φαίνεται στο ότι, στα τέλη 
της δεκαετίας του 90, στην Ευρώπη, υπήρχαν 53 συνολικά μονάδες αναερόβιας 
χώνευσης αστικών στερεών αποβλήτων (De Baere, 2000), ενώ η ετήσια 

δυναμικότητα δεκαπλασιάστηκε σε σχέση με τις αρχές της δεκαετίας.
Επιπλέον, οι αντιδραστήρες αυτοί αποδίδουν το υπόλειμμα της αποσύνθεσης 

για περαιτέρω επεξεργασία και χρήση ως εδαφοβελτιωτικό, περίπου όπως και το 
παραγόμενο με την αερόβια διαδικασία λιπασματοποίησης. Η υψηλή συγκέντρωση 
στερεών στους αναερόβιους χωνευτήρες των αστικών στεραιών αποβλήτων, καθιστά 
τους μικροβιακούς πληθυσμούς πιο ευαίσθητους σε διάφορες περιβαλλοντικές 
παραμέτρους. Έτσι, η τοξικότητα της αμμωνίας επιδρά στα μεθανογόνα βακτηρίδια 
με αποτέλεσμα τη παρεμπόδιση της δράσης τους, την αστάθεια του αντιδραστήρα 

και τη μειωμένη παραγωγή μεθανίου. Σε πολλές περιπτώσεις η τοξικότητα της 
αμμωνίας μπορεί να αποφευχθεί με κατάλληλη ρύθμιση του λόγου C/N στην 
τροφοδοσία.

Μια τυπική μονάδα επεξεργασίας των αστικών στερεών αποβλήτων 
αποτελείται από τα εξής στάδια:

• διαχωρισμός του οργανικού κλάσματος από τα μέταλλα, τα πλαστικά, το γυαλί

• αιώρηση των οργανικών σε νερό για τροφοδότηση του βιοαντιδραστήρα (σε
10 % στερεά τυπικά)

• αναερόβια χώνευση

• διήθηση ή φυγοκέντριση αναερόβιας ιλύος
• αερόβια σταθεροποίηση αναερόβιας ιλύος
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Τροφοδοσία Βιοαέριο
1000kg 100-150 m3

\ / [\ κ
Αναερόβια
χώνευσηΔιαχωρισμός > Αιώρηση >

/ 1/

Μέταλλα
Πλαστικά

Γυαλί

Επαναφορά
υγρών

Διήθηση ή 
Φυγοκέντριση

Νερό
Αερόβια

σταθεροποίηση

Τελικό
προϊόν
300kg

Εικόνα 3.1 Τυπική μονάδα αναερόβιας χώνευσης στερεών απορριμμάτων.

Κατά την ττροεττεξεργασία απομακρύνονται τα μέταλλα, το γυαλί και τα άλλα 
ανόργανα υλικά εξασφαλίζοντας την κατάλληλη κοκκομετρία. Προστίθεται νερό για 
επίτευξη συγκέντρωσης στερεών 10-30%, ανάλογα με την τεχνολογία, για την 
τροφοδοσία του αντιδραστήρα και στη συνέχεια το αιώρημα οδηγείται σε 
αντιδραστήρα όπου χωνεύεται επί 2-3 εβδομάδες. Κατά την χώνευση παράγεται 
βιοαέριο, που καίγεται προς παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Η μονάδα 
συνήθως ιδιοκαταναλώνει ένα ποσοστό της παραγόμενης ενέργειας. Το υπόλειμμα 

του αντιδραστήρα (όπου τα πτητικά στερεά έχουν μειωθεί κατά 50-65%, 
αφυδατώνεται ως 60%. Το υγρό κλάσμα χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της 

υγρασίας της τροφοδοσίας. Το συμπύκνωμα της πρέσας λιπασματοποιείται αερόβια
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(ενδεχομένως με προσθήκη άλλων υλικών όπως ιλύς από βιολογικό) και το μίγμα 
αφήνεται να ωριμάσει οπότε σχηματίζεται το τελικό προϊόν. Το υλικό αυτό είναι 
σταθεροποιημένο και απαλλαγμένο από παθογόνους οργανισμούς. Η περιεκτικότητα 
σε βαρέα μέταλλα εξαρτάται από τη τροφοδοσία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
εδαφοβελτιωτικό ή ως επικαλυπτικό στην υγειονομική ταφή απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τους Silvey et al, (2000), τυπικά παράγονται, ανά τόνο 
απορρίμματος, 100-200 m3 βιοαερίου ανάλογα με τη σύσταση των απορριμμάτων, 
με περιεκτικότητα σε μεθάνιο 55-70% και 200-300 kg τελικό προϊόν (οοπιροεί). Η 
αναερόβια χώνευση απαιτεί περίπου το 20-40% της παραγόμενης ενέργειας. Με 

μέση θερμική αξία 5,5 kWh/πι3, η καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι 
τυπικά 100-250 kWh/ton. Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόοδος 
της αναερόβιας τεχνολογίας οφείλεται και στην ραγδαία μείωση του κόστους της 
τεχνολογίας. Έτσι, το πάγιο κόστος μειώθηκε από 840 $/t το χρόνο το 1992 σε 260 

$/t το χρόνο το 2000 για να κλείσει το 2005 στα 111 - 123 $/t το χρόνο (Kelleher, 
2006).

Η κύρια ανταγωνιστική τεχνολογία προς την αναερόβια χώνευση του 
οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών απορριμμάτων είναι η αερόβια 
λιπασματοποίηση (composting) η οποία σήμερα κατέχει περίπου το 90% της αγοράς, 
αν και η αναερόβια χώνευση κερδίζει συνεχώς έδαφος, αφού η τεχνολογία της 
διαρκώς βελτιώνεται, ενώ υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις για το αερόβια 
παραγόμενο λίπασμα (compost). Επιπλέον, η διεργασία της αναερόβιας χώνευσης 
υπερέχει και ως προς τις εκπομπές των πτητικών οργανικών ενώσεων.

3.3.2 Αγροτο-βιομηχανικά στερεά απόβλητα

Ένας άλλος τομέας εφαρμογής της αναερόβιας χώνευσης, είναι η παραγωγή 
βιοαερίου από την επεξεργασία στερεών αποβλήτων που προέρχονται από 
αγροτικές καλλιέργειες και βιομηχανίες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Στο 

παρακάτω πίνακα (3.2), παρουσιάζονται στοιχεία αποδόσεων παραγωγής βιοαερίου 
από διάφορες πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης.
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Πίνακας 3.2 Παραγωγή βιοαερίου διαφόρων φυτικών αποβλήτων

Πρώτη Υλη (υπόστρωμα) Βιοαέριο (l/kg ξηρού βάρους)

Άχυρο σιταριού τρυφερό 300

Άχυρο σιταριού σκληρό 318

Άχυρο βρώμης 368

Άχυρο κριθαριού 380

Άχυρο ρυζιού 360

Κοτσάνι καλαμποκιού 295

Σκόνες αλευροποιείου 245

Σπόρος βαμβακιού 357

Κάναβις 358

Άχυρο σίκαλης 315

Φύλλα αραχίδας 298

Φύλλα φακής 292

Φύλλα ρεβυθιού 297

Άλευρο φυλλωδών 222

Πηγή Χαρώνης 1989

Σε πολλές περιοχές στο κόσμο χρησιμοποιείται η αναερόβια χώνευση για την 
επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων που προέρχονται από αγροτικές 
μεταποιήσεις προϊόντων. Έτσι παραδείγματος χάριν σύμφωνα με τους Tare et at., 
(1997), στην Ινδία, χρησιμοποιείται κατ' εξοχή η αναερόβια χώνευση για την 
επεξεργασία των υπολειμμάτων οινοπνευματοποιείων, ενώ οι Rieker et al., (1999), 
περιγράφουν αναερόβια διεργασία για την παραγωγή βιοαερίου από 
χρησιμοποιημένο κριθάρι, η οποία αποτελείται από 4 στάδια:

• πρώτο στάδιο υδρόλυσης (χρόνος παραμονής 3 ημέρες, για υδρόλυση του 

εύκολα αποδομήσιμου κλάσματος)
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• στάδιο τεμαχισμού με σφαιρόμυλο (από 1000 μιπ σε λιγότερο από 200 μπι) 
και χημική επεξεργασίας με διάλυμα καυστικού νατρίου (NaOH) 0,2Ν στους 70 

°C

• δεύτερο στάδιο υδρόλυσης (χρόνος παραμονής 4 ημέρες, για διάσπαση 
κυτταρίνης, ημικυτταρίνης και λιγνίνης)

• στάδιο μεθανογένεσης
Η διεργασία τροφοδοτείται με αραιωμένο οργανικό υλικό σε 5% στερεά. Η 

παραγωγή βιοαερίου σε πιλοτική μονάδα ζυθοποιείου ήταν 500 I/Kg VS, με ποσοστό 
CH4 75 %.

3.4 Ενεργειακές καλλιέργειες

Τα τελευταία χρόνια η αναερόβια χώνευση κατευθύνεται προς τη χρήση 
ενεργειακών καλλιεργειών για παραγωγή βιοαερίου, καθώς το δυναμικό μιας τέτοιας 
διεργασίας ισοδυναμεί με αυτό της παραγωγής της βιοαιθανόλής και του βιοντίζελ 
(Wheeler, 2001). Επιπλέον, επιλέγοντας τις ενεργειακές καλλιέργειες αντί των 
αποβλήτων, η διεργασία πλεονεκτεί, καθώς δίνουν καλύτερους ρυθμούς παραγωγής 
βιοαερίου από ότι τα υπολείμματα (Stewart, 1980). Μελέτες με θέμα την αναερόβια 
χώνευση ενεργειακών καλλιεργειών διεξάγονται γύρω από ένα ευρύ φάσμα 
υποστρωμάτων όπως είναι η βρώμη, ο αραβόσιτος, οι πόες και τα άχυρα. Στις 
παρακάτω παραγράφους παρουσιάζονται ορισμένες μελέτες που έγιναν στην χρήση 
ενεργειακών καλλιεργειών και αναερόβια χώνευσης για την παραγωγή βιοαερίου.

Ο Negro et al., (1996a-1996b) παρατήρησε ό,τι το εκχυλισμένο γλυκό σόργο 
(bagasse), είναι ότι απομένει μετά την εκχύλιση και ανέρχεται περίπου στο 30% του 
ολικού (νωπού) βάρους του φυτού. Το υλικό αυτό έχει συλλιπασματοποιηθεί με 
κοπριά χοίρων, καθώς και με ιλύ βιολογικών σταθμών παράγοντας εδαφοβελτιωτικό, 
το οποίο περιέχει 85,7 % υγρασία, άνθρακα και άζωτο 46,9 % και 0,5 % επί του 
ξηρού βάρους αντίστοιχα και pH 7,2. Λόγω του μεγάλου λόγου C/N (101,9), η 
προσθήκη κοπριάς (C/N: 12,7) ή ιλύος (C/N:9,1) είναι απαραίτητη για τη 

λιπασματοποίηση. Η αναερόβια χώνευση του εκχυλισμένου σόργου έχει δοκιμαστεί 

από τους Poletti et al., (1996), κατά τους οποίους 1 kg bagasse αποδίδει 101 It 

μεθανίου μειώνοντας ταυτόχρονα και το COD κατά 42 %.
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Στη Σουηδία σύμφωνα με τη μελέτη του Trulsson, (1998) έχει χρησιμοποιηθεί 
η αναερόβια χώνευση για παραγωγή ενέργειας από άχυρα. Προηγείται τεμαχισμός 
σε μέγεθος 20-50 πιιτι και αραίωση σε 5 % κ.ο. στερεά. Με φόρτιση 2,1 kg TS m'3 d'1, 
η απόδοση μεθανίου ήταν 240 l/kg TS και η μείωση των στερεών έφτασε το 42 %. 
Προσθέτοντας όμως αλκαλικό διάλυμα, αυξήθηκε η παραγωγή CH4 στα 280 l/kg TS 
και η μείωση των στερεών ανήλθε στο 53 %. Η ιλύς από τη χώνευση ήταν κατάλληλη 
για διάθεση προς λιπασματοποίηση.

Στην Αυστρία, η ανάγκη για εφαρμογή νέων τεχνολογιών στο τομέα των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας με στόχο το περιβαλλοντικό, ενεργειακό και 

οικονομικό όφελος, οδήγησε σε μια εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού των μονάδων 
παραγωγής βιοαερίου από ενεργειακές καλλιέργειες και αγροτικά στερεά απόβλητα 

(Laaber et al., 2006). Ως συνέπεια ήταν, από τις 119 μονάδες που υπήρχαν στα τέλη 
του 2003, να αυξηθούν στις 298 τον Ιούνιο του 2005. Συγκριτικά, στη Γερμανία 
υπάρχουν περισσότερες από 3000 μονάδες παραγωγής βιοαερίου σε λειτουργία. 
Τόσο στη Γερμανία όσο και στην Αυστρία, στη πλειοψηφία τους οι μονάδες 
αναερόβιας χώνευσης χρησιμοποιούν κυρίως ενεργειακές καλλιέργειες. Λόγω των 
ιδιαίτερα ελκυστικών τιμών χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος που προέρχεται από 

τη παραγωγή του βιοαερίου στην Αυστρία (από 10,3-16,5 €cents/kWh ανάλογα το 
μέγεθος της μονάδας παραγωγής) και ταυτόχρονα την εγγύηση χαμηλών τιμολογίων 

για τα επόμενα 13 χρόνια (BGB1, 2002), οι μονάδες αναερόβιας χώνευσης 
ενεργειακών φυτών που υπάρχουν στη χώρα στοχεύουν κυρίως στη παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύματος. Από έρευνα που έγινε σε 41 μονάδες παραγωγής βιοαερίου 
της χώρας, ηλεκτρικής δυναμικότητας από 18 έως 1672 kW, το 85 % των μονάδων 
χρησιμοποιεί διβάθμια συστήματα αντιδραστήρων. Το ~80 % του συνόλου των 
μονάδων λειτουργούν σε μεσόφιλες θερμοκρασίες, με πιο συνήθεις χρόνους 
παραμονής τις 100-200 ημέρες. Η παραγωγή βιοαερίου από τις μικρότερες στις 
μεγαλύτερες μονάδες κυμαίνεται από 0,24 έως 2,3 m3 m'3reactor d'1, κατ' αντιστοιχία η 
απόδοση σε βιοαέριο είναι μεταξύ 0,42 και 1 m3/kg VSS, με ποσοστό σε μεθάνιο που 
ανέρχεται έως και το 67 %.

Παράδειγμα μιας πρότυπης μονάδας αναερόβιας χώνευσης για παραγωγή 

βιοαερίου από ενεργειακά φυτά, με στόχο τη μετατροπή του σε ηλεκτρική ενέργεια,
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είναι η μονάδα Rohkraft στο Reidling της Αυστρίας, ηλεκτρικής και θερμικής 
δυναμικότητας 1 MW και 1034 kW αντίστοιχα (ΑΛΤ, 2006).

Εικόνα 3.2 Μονάδα αναερόβιας χώνευσης Rohkraft στο Reidling της Αυστρίας.

Το υπόστρωμα που χρησιμοποιείται αποτελείται κατά 70 % από αραβόσιτο 
και κατά 30 % από κοπριά χοίρων και προέρχεται από τη τοπική αγροτική κοινότητα. 
Η διβάθμια μονάδα όγκου 4000 m3, λειτουργεί σε μεσόφιλη θερμοκρασία 39 °C, με 
υδραυλικό χρόνο παραμονής 77 ημερών και ρυθμό οργανικής φόρτισης 4,4 kg VS rrf 
3 d'1, ενώ η τροφοδοσία γίνεται ανά ώρα (reNet, 2006). Το υγρό κλάσμα (leachate) 
που συλλέγεται από τα σιλό αποθήκευσης του υποστρώματος τροφοδοτείται 
παράλληλα με τη κοπριά. Τα αποτελέσματα της απόδοσης της μονάδας 
παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα (3.3)
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Πίνακας 3.3 Απόδοση της Μονάδας Αναερόβιας Χώνευσης Παραγωγής Βιοαερίου 
του Reidling, για το Έτος 2005 (8030 ώρες ετήσιας λειτουργίας).

Τροφοδοσία από ενεργειακά 
φυτά

11000 τόνους/έτος

Τροφοδοσία από κοπριά και 
leachate

7300 τόνους/έτος

Παραγωγή βιοαερίου 4,02 εκατομμύρια 
ΓΠ3/έτος

Παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας

8030 MWh/έτος

Παραγωγή θερμικής 
ενέργειας

8223 MWh/έτος

Κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας (για λειτουργία της 

μονάδας)

562 MWh/έτος

Κατανάλωση θερμικής 
ενέργειας (για λειτουργία της 

μονάδας)

50 MWh/έτος

Θερμική κατανάλωση για 
την εκτροφή των 

γουρουνιών

1000 MWh/έτος

Πηγή: ΙΕΑ bioenergy.

Εξαιτίας της πολύ καλής ρύθμισης της διεργασίας, η μονάδα αποδίδει το 98 % 
της θεωρητικής θερμικής δυναμικότητας και ισχύς της. Οι πωλήσεις ηλεκτρικής 
ενέργειας για το έτος 2005 ανήλθαν στις 7468 MWh και αντίστοιχα της θερμικής 
ενέργειας έφτασαν τις 1600 MWh (Pfiel, 2006). Οι πωλήσεις θερμικής ενέργειας 
διαρκώς αυξάνονται, καθώς ολοένα και περισσότεροι κάτοικοι των γειτονικών 
περιοχών ζητούν να εγγραφούν στο δίκτυο παροχής της υπηρεσίας. Το ενεργειακό 
κόστος παραγωγής ανέρχεται στα 6-8 €cents/kWh για τα πρώτα χρόνια, οπότε το 
κέρδος της μονάδας είναι 6-7 €cents ανά παραγόμενη kWh.
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3.5 Επεξεργασία και διάθεση στερεών υπολειμμάτων αναερόβιας 
χώνευσης

Τα στερεά υπολείμματα της διεργασίας της αναερόβιας χώνευσης μπορούν 
περαιτέρω να υποστούν επεξεργασία και να μετατραπούν σε χρήσιμο προς διάθεση 
υλικό με τη χρήση της διεργασίας της λιπασματοποίησης.

Η λιπασματοποίηση (Smith, 1997), είναι μια αερόβια μικροβιακή διεργασία, 
όπου τα στερεά οργανικά απόβλητα μετατρέπονται σε εδαφοβελτιωτικό, 
καταλαμβάνοντας λιγότερο όγκο και το οποίο στη συνέχεια διατίθεται στο περιβάλλον 
χωρίς να εγκυμονεί κίνδυνο για την δημόσια υγεία. Κατ' ουσία είναι μια διεργασία 
ζύμωσης στερεού υποστρώματος με χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Προκειμένου η 
διεργασία να είναι αποδοτική χρησιμοποιούνται ως υποστρώματα στερεά οργανικά 
απόβλητα τα οποία αποσυντίθενται εύκολα. Η διεργασία της λιπασματοποίησης είναι 
αναγνωρισμένη όχι μόνο για την ασφαλή επεξεργασία των οργανικών στερεών 

αποβλήτων που προσφέρει, αλλά και ως μέθοδος ανακύκλωσης της οργανικής ύλης, 
τόσο των οικιακών αποβλήτων, όσο και των αγροτικών και των αντίστοιχων της 
βιομηχανίας τροφίμων. Έντονο ενδιαφέρον ως προς τη διεργασία αυτή πηγάζει και 
λόγω περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή 
διαφόρων μεθόδων επεξεργασίας των στερεών οργανικών αποβλήτων, όπως είναι η 
αποτέφρωση και η υγειονομική ταφή.

Για τη λιπασματοποίηση, η στερεά οργανική ύλη συγκεντρώνεται σε στατικούς 
ή αεριζόμενους σωρούς, σε κλειστά τούνελ ή σε περιστροφικούς αντιδραστήρες. Οι 

αεριζόμενοι σωροί τοποθετούνται σε ειδικά κλειστούς χώρους, όπου αερίζονται 
μηχανικά και ανακατεύονται τακτικά. Σε τέτοιου είδους μεγάλης κλίμακας συστήματα, 
η δυναμικότητα ξεπερνάει τους 60.000 τόνους/χρόνο. Τα ειδικά κλειστά τούνελ έχουν 
μήκος 30-50ιπ και διάμετρο 4-6m και η δυναμικότητα τους φτάνει μέχρι και τους 
10.000 τόνους/χρόνο. Κυρίως χρησιμοποιούνται για αστικά λύματα ή οικιακά 
απόβλητα. Οι περιστροφικοί αντιδραστήρες (κάδοι ή κύλινδροι) διατίθενται σε 
διάφορα μεγέθη, είτε μεγάλης κλίμακας είτε οικιακής χρήσης (για τη 

λιπασματοποίηση οικιακών αποβλήτων).

Πριν τη λιπασματοποίηση πιθανόν να προηγηθεί ένα στάδιο προεπεξεργασίας 

του αποβλήτου όπως τεμαχισμός ή άλεση. Στη συνέχεια η διεργασία ξεκινάει με την
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ανάπτυξη και την αναπαραγωγή των προϋπαρχόντων στο στερεό οργανικό 
απόβλητο μικροοργανισμών. Οι βασικές βιολογικές αντιδράσεις που συμβαίνουν 

κατά τη διάρκεια της λιπασματοποίησης είναι η οξείδωση του μίγματος του οργανικού 
υποστρώματος με το οξυγόνο για τη παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα, νερού και 
άλλων οργανικών υποπροϊόντων. Μετά τη λιπασματοποίηση, το τελικό προϊόν 

παραμένει για κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να σταθεροποιηθεί, πριν την 
αποθήκευση του.

Η συγκεκριμένη διαδικασία της ζύμωσης είναι ένα παράδειγμα της 
μικροβιακής οικολογίας σε δράση. Ο μεγάλος όγκος των αποβλήτων λειτουργεί από 
μόνος του ως μόνωση, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία που αναπτύσσεται λόγω των 
μικροβιακών αντιδράσεων να ανεβάζει τη θερμοκρασία του συστήματος. Η απόδοση 
της διεργασίας συνδέεται άμεσα με τις συνθήκες ανάπτυξης των μικροοργανισμών, 
όπου η θερμοκρασία δεν πρέπει να ξεπερνά τους 55 °C και τα όρια της υγρασίας του 
συστήματος να κυμαίνονται μεταξύ του 45-60%. Ένα βασικό πρόβλημα της 
λιπασματοποίησης είναι η οσμή που δημιουργείται από τη παραγωγή αερίων, όπως 
του θείου και του αζώτου και το οποίο αντιμετωπίζεται με τη χρήση φίλτρων και 
άλλων τεχνικών μέσων, καθώς η περιβαλλοντική νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή και 

μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στο κλείσιμο της μονάδας. Γενικά όμως, η 
λιπασματοποίηση αποτελεί μια από τις βασικές στρατηγικές επεξεργασίας και 
ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων με ευρύ φάσμα εφαρμογών.

3.6 Παραγωγή βιοαερίου στην Ελλάδα - χαρακτηριστικά 
παραδείγματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
της Ελλάδας (ΚΑΠΕ), κατά την διάρκεια του έτους 2007 δεκαπέντε μονάδες 
βιαοερίου λειτούργησαν στην Ελλάδα (εικόνα 3.4). Η εγκατεστημένη ισχύς των 
μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από βιαοέριο ανήλθε σε 37,4 MW και η παραγόμενη 
ηλεκτρική ενέργεια ανήλθε σε 155,9 GWh, παρόλο, που στις περισσότερες 

περιπτώσεις η εκμετάλλευση του βιοαερίου καλύπτει συνήθως θερμικές ανάγκες των 
μονάδων. Το μεγαλύτερο τμήμα της ηλεκτρικής ενέργειας παρήχθη, όπως είναι 

φυσικό στις δύο μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής, που βρίσκονται στην Αθήνα και

55
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:48 EEST - 3.236.241.27



είναι η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Ψυτάλλειας και ο Χώρο 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Άνω Λιοσίων, χώροι οι οποίοι 
επεξεργάζονται υγρά και στερεά απόβλητα αντίστοιχα.

Όπως, έχει αναφερθεί, βιοαέριο μπορεί να παραχθεί σχεδόν από όλα τα ήδη 
οργανικών αποβλήτων, παρόλα αυτά στην Ευρώπη σήμερα, υπάρχουν σχετικά 

περιορισμένοι όγκοι βιαοερίου που προέρχονται από ΕΕΛ, ΧΥΤΑ και βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις. Ο μεγάλος όγκος βιοαερίου το 2020 προβλέπεται ότι θα προέρχεται 
από μεγάλες κεντρικές μονάδες συγχώνευσης και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι 
οποίες θα έχουν ενσωματωθεί στην γενικότερη δομή του τομέα της κτηνοτροφίας και 
της επεξεργασίας τροφίμων.

Στην Ελλάδα δεν παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο, αφού η παραγωγή 
βιοαερίου προέρχεται κυρίως από ΕΕΛ, ΧΥΤΑ και μια δύο βιομηχανικές εφαρμογές. 
Αν και σε επίπεδο χώρας υπάρχει σημαντικό δυναμικό οργανικών αποβλήτων και 
ειδικότερα ζωικά απόβλητα, σήμερα δεν υπάρχουν μικρής κλίμακας αγροτο- 
κτηνοτροφικές μονάδες (farm-scale plants).

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΚΑΠΕ, βασιζόμενοι σε συντηρητικά σενάρια, 
υπολογίζεται ότι η Αναερόβια Χώνευση ζωικών αποβλήτων και αποβλήτων σφαγείων 
και γαλακτοβιομηχανιών θα μπορούσε να τροφοδοτήσει μονάδες συμπαραγωγής 
συνολικής ισχύος 350 MW με μέση ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

1.121.389 MWh.
Στις παρακάτω παραγράφους, παρουσιάζονται με λίγα λόγια, οι μεγαλύτερες 

μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργεια με την χρήση βιοαερίου, που υπάρχουν 
στον ελλαδικό χώρο.
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ΞΕΛ Αλεξανδρούπολη

ΕΕΛ Μεταμόρφωση 
ΧΥΤΑ Ανω Λιόσια 

ΕΕΛ Ψυτάλλεια 
Tasty Foods ΑΒΓΕ

ΕΕΛ Θεσσαλονίκη 
ΧΥΤΑ Θεσσαλονίκη 
ΖΑΝΑΕ ΑΕ

ΕΕΛ Λάρισα

ΕΕΛ

ΕΕΛ Βόλος

ΕΕΛ Ροδος

ΕΕΛ Χανιά
“ΠΓΓ*111 ■" W ΕΕΛ Ηράκλειο

Εικόνα 3.3 Μονάδες βιοαερίου στον ελλαδικό χώρο για το 2007.

3.6.1 Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Ψυτάλλειας

Η μεγαλύτερη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στην Ελλάδα και μία από 
τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη είναι αυτή της Ψυττάλειας. Το έργο άρχισε να 
κατασκευάζεται το 1983, όταν αποφασίστηκε η μεταφορά και η επεξεργασία των 
λυμάτων της Αττικής στη νήσο Ψυττάλεια. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα 
περιβαλλοντικά έργα, που συμβάλει στην προστασία του Σαρωνικού κόλπου και 
όλης της ευρύτερης περιοχής.
Το έργο της Ψυττάλειας αποτελείται από τα εξής επιμέρους έργα:

• Συμπληρωματικός Κεντρικός Αποχετευτικός αγωγός.

• Μηχανική επεξεργασία των λυμάτων στον Ακροκέραμο.

• Δίδυμος υποθαλάσσιος αγωγός από τον Ακροκέραμο στη νήσο Ψυττάλεια.
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• Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων στη Ψυττάλεια.

• Σύστημα αγωγών εκβολής.
Εκτός, όμως, από την επεξεργασία των λυμάτων υπάρχει και μία μονάδα 

συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από την καύση του βιοαερίου που 
παράγεται με αναερόβια χώνευση. Η μονάδα, λειτουργεί από τις αρχές του 2001, έχει 
δυναμικότητα 7,4 MW και παράγει ικανές ποσότητες ηλεκτρικής και θερμικής 
ενέργειας για να καλυφθούν οι ανάγκες της μονάδος, καθώς και δυνατότητα 
πώλησης στην ΔΕΗ της πλεονάζουσας κάθε φορά ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό 
εξασφαλίζεται ενεργειακή αυτονομία και μείωση του κόστους λειτουργίας.

Εικόνες 3.4, 3.5 Μονάδα παραγωγής λυμάτων στην νήσο Ψυττάλεια.
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3.6.2 ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων

Από τις 19 Ιουλίου 2007 ο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων είναι ο μεγαλύτερος 
παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο και θεωρείται πλέον και ένας από 
τους μεγαλύτερους στον κόσμο με εγκατεστημένη ισχύς 23,5MW. Η εγκατάσταση 
λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2001, με εγκατεστημένη ισχύ 13.8MW, ενώ από το 
2007 επεκτάθηκε κατά 9,7MW.

Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο ανήκει στην εταιρεία ΒΕΑΛ Α.Ε., 
σύμπραξη της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. με την Αυστραλέζικη Energy Developments Ltd 
συνολικού προϋπολογισμού 15.561.345€. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
την εγκατάσταση πωλείται στο ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας), ενώ παράγεται και θερμική ενέργεια από την απορριπτόμενη 
θερμότητα των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με τη μορφή ζεστού νερού. Το 
παραγόμενο ζεστό νερό χρησιμοποιείται στην παρακείμενη εγκατάσταση 
επεξεργασίας, μέσω εξάτμισης, των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από τη 

λειτουργία του ΧΥΤΑ, δυναμικότητας 200 - 400m3/d.
Κατά τον τρόπο αυτό τα δύο έργα - ο ενεργειακός σταθμός και η μονάδα 

επεξεργασίας στραγγισμάτων αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα που αντιμετωπίζει τις 
δύο βασικές πηγές ρύπανσης από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ που ταλαιπωρούν την 

περιοχή, λειτουργώντας με τρόπο που όχι μόνο δεν καταναλώνει ενέργεια αλλά 
αντίθετα αποδίδει ενέργεια στην κοινωνία.

Ο σταθμός συμπαραγωγής τροφοδοτεί με θερμική ενέργεια καθημερινά την 
λειτουργία αυτού του σύνθετου περιβαλλοντικού έργου, η οποία ισοδυναμεί με 2.500 
τόνους πετρελαίου κίνησης ετησίως ή 400 λίτρα πετρελαίου κίνησης ωριαίως, 
οδηγώντας στην μείωση των λειτουργικών δαπανών της εγκατάστασης.

Η αναμενόμενη καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την 
εγκατάσταση, η οποία υποκαθιστά παραγωγή από συμβατικά καύσιμα ανέρχεται σε 

172.000MWh ετησίως, δηλαδή η υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων οδηγεί σε 
αποφυγή έκλυσης στην ατμόσφαιρα πρόσθετης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα 
της τάξης των 146.200 τόνων ετησίως.
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Επιπρόσθετα, η λειτουργία του σταθμού συμπαραγωγής εξοικονομεί 
πρόσθετη ηλεκτρική ενέργεια από τη μείωση των απωλειών του δικτύου μεταφοράς, 
απαλλάσσοντάς το από την ανάγκη μεταφοράς της αντίστοιχης παραγωγής από 
απομακρυσμένα σημεία (Β. Ελλάδα) και εξοικονομεί πόρους που απαιτούνται για τις 

αναβαθμίσεις του επειδή:

• Αφενός λειτουργεί σαν μονάδα βάσης με σταθερή ισχύ για χρονικό 
διάστημα άνω των 8.000 ωρών ετησίως και

• Αφετέρου όντας εγκατεστημένη μέσα στη βιομηχανική ζώνη 
Ασπροπύργου, ενισχύει την αξιοπιστία του τοπικού δικτύου.
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Εικόνες 3.6-3 7 Μηχανές παραγωγής ενέργειας με χρήση βιοαερίου ΧΥΤΑ Άνω 

Λιοσίων.

3.6.3 ΧΥΤΑ Ταγαράδων Θεσσαλονίκης

Ο πρώτος ιδιωτικός ελληνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
βιοαέριο ΧΥΤΑ στην Β. Ελλάδα ξεκίνησε να λειτουργεί στο Χώρο Υγειονομικής 
Ταφής Ταγαράδων, ο οποίος εξυπηρετεί τη μείζονα περιοχή της Θεσσαλονίκης και η 
δυναμικότητα της εγκατάστασης ανέρχεται σε 5MW. Η ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται από την εγκατάσταση αγοράζεται από τον Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. 
(Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) και 
διατίθεται στο τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο.

Σύμφωνα με μελέτες που έγιναν κατά την δημιουργία της μονάδος, 
υπολογίζεται, πως το βιοαέριο από το χώρο ταφής των απορριμμάτων επαρκεί για 
να λειτουργεί η εγκατάσταση με την ίδια δυναμικότητα για πάνω από δύο δεκαετίες. 
Η ίδια μονάδα λειτουργεί και ως παραγωγός θερμικής ενέργειας (ζεστού νερού), το 
οποίο είναι διαθέσιμο για χρήσεις θέρμανσης σε κτίρια πλησίον του ΧΥΤΑ ή για τη 
μελλοντική εγκατάσταση εξάτμισης των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από τη 

λειτουργία του ΧΥΤΑ. Στους μελλοντικούς σχεδιασμούς περιλαμβάνονται υποδομές
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για την τηλεθέρμανση σχολείων, κολυμβητηρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και 
άλλων δημοσίων κτιρίων, στο πλαίσιο πάντα των ανταποδοτικών οφελών.

Όπως όλοι οι ΧΥΤΑ, έτσι και το συγκεκριμένο έργο, εκτός από την παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύματος, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία του 
περιβάλλοντος, αφού η εγκατάσταση αξιοποιεί ως καύσιμο το βιοαέριο, βασικό 
συστατικό του οποίου (κατά 50%) είναι το μεθάνιο, αέριος ρύπος με δραστικότητα 21 
φορές μεγαλύτερη από το διοξείδιο του άνθρακα, αναφορικά με το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου. Επίσης, η ανεξέλεγκτη έκλυση του στην ατμόσφαιρα αποτελεί 
πρόβλημα για την ευρύτερη περιοχή λόγω της ικανότητάς του να αναφλέγεται 
εύκολα.

Εικόνα 3.8 Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο ΧΥΤΑ 

Ταγαράδων Θεσσαλονίκης.

3.6.4 ΧΥΤΑ Βόλου

Η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την χρήση 
βιοαερίου στην Θεσσαλία είναι ο ΧΥΤΑ Βόλου. Πρωτολειτούργησε το 1982 σε 

έκτασης 247 στρεμμάτων και καλύπτει τους δήμους Βόλου, Ν. Ιωνίας, Φερών,
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Αγριας, Αισωνίας, Κάρλας, Αρτέμιδος, Μηλεών, Πορταριάς, Αρμενίου, Ζαγοράς, 
Ιωλκού και η κοινότητα Μακρυνίτσας.

Εικόνα 3.9 Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΧΥΤΑ Βόλου.

Η άδεια λειτουργίας ττου διαθέτει η εγκατάσταση ανέρχεται στα 1,72 MW. Εν 
τούτοις για λόγους λανθασμένης πρόβλεψης, ως προς την ποσότητα του βιοερίου 
εγκαταστάθηκαν δύο μηχανές συνολικής ισχύος 1,25 MW. Μέχρι τον Νοέμβριο του 
2008 είχαν παραχθεί πάνω από 2.500 MWh που αντιστοιχεί σε μέση ωριαία 
παραγωγή ενέργειας ίση με 550 KWh. Η παραγόμενη ενέργεια εκτιμάται ότι θα 
διπλασιαστεί στις αρχές του 2009 καθώς πραγματοποιούνται νέες γεωτρήσεις οι 
οποίες θα αυξήσουν την παροχή αερίου και κατά συνέπεια την παρεχόμενη ενέργεια.

Για την εμπορική εκμετάλλευση της ενέργειας, το βιοαέριο αντλείται από 
διάτρητες σωληνώσεις που τοποθετούνται εντός του όγκου των απορριμμάτων και 
οδηγείται διαμέσου οριζοντίου δικτύου στον χώρο του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής. 
Εκεί διέρχεται από κατάλληλο εξοπλισμό αφύγρανσης και επεξεργασίας (ψύξης, 
καθαρισμό κ.λπ.) και κατόπιν οδηγείται στο ηλεκτροπαραγωγό σύστημα για καύση 
και παραγωγή ενέργειας (εικόνα 3.10).
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Εικόνα 3.10 Σχηματική διάταξη συστήματος άντλησης και εκμετάλλευσης 
βιοαερίου.

Πιο αναλυτικά η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει τα 

εξής τμήματα:

• Το σταθμό παραγωγής ενέργειας που αποτελείται από δυο ανεξάρτητες 

υπομονάδες του οίκου WAUKESHA-DRESSER 625KW (model VGF 

ENGINATOR P48GLD) για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, 

και δύο γεννήτριες τύπου LEROY-SOMMER ισχύος 910 KVA συνεχούς 

λειτουργίας, ηλεκτρονικού τύπου, αυτορυθμιζόμενες αυτοδιεγειρόμενες με 

ηλεκτρονική διέγερση στον ίδιο άξονα, όπου πραγματοποιείται καύση του 

συλλεγόμενου βιοαερίου στα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη προς παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας.
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Εικόνα 3.11 Μηχανή βιοαεριού WAUKESHA-DRESSER 625KW (model VGF
ENGINATOR P48GLDΧΥΤΑ Βόλου).

• δύο βαθμιδωτούς μετασχηματιστές 800KVA 400V/20KV ο καθένας, τύπου 

ελαίου, συμπληρωμένο με πίνακα χαμηλού δυναμικού και κιβώτιο καλωδίων 

μέσης τάσης 20KV, οι οποίοι ανεβάζουν την ηλεκτρική ενέργεια στην τάση του 

τοπικού δικτύου.

• το σύστημα ανάκτησης θερμότητας από τα καυσαέρια των γεννητριών και του 

νερού ψύξης των μηχανών.

• τον λοιπό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και τα συστήματα αυτοματισμών ελέγχου.

Εικόνα 3.12 Πίνακας μέσης και χαμηλής τάσης μηχανής βιοαερίου ΧΥΤΑ Βόλου.
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• τους μετασχηματιστές, οι οποίοι ανεβάζουν την ηλεκτρική ενέργεια στην τάση 

του τοπικού δικτύου.

Τα οφέλη που απορρέουν από την λειτουργία της μονάδας εκμετάλλευσης 

βιοαερίου, αφενός βοηθά στη μείωση μέχρι και τον μηδενισμό των δυσάρεστων 

οσμών που εκλύονται στη γύρω περιοχή και αφετέρου επιτρέπει την υποκατάσταση 

της καύσης υγρών ή στερεών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας.

Επίσης, η ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας συμβάλλει στη μείωση του CH4, που προκύπτει ετησίως μέσω της 

ενεργειακής αξιοποίησης (περίπου 3000 τόνων) και ισοδυναμεί με αποφυγή 

εκπομπής κατ' εκτίμηση 60.000 - 70.000 τόνων/έτος C02. Ενώ, η πώληση του 

ηλεκτρικού ρεύματος στον ΔΕΣΜΗΕ βοηθάει στην αύξηση των εσόδων και την 

ανάπτυξη του φορέα.

3.7 Η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα όσο αφορά την 
τεχνολογία και την αγορά του βιοαερίου

Στην Ελλάδα σήμερα η ανάπτυξη πλήρους απελευθερωμένης αγοράς 

ηλεκτρισμού παρουσιάζει χρονική υστέρηση, παρόλο, που υπάρχει μία ωριμότητα 

ως προς τις τεχνολογίες αναερόβιας χώνευσης που χρησιμοποιούνται. Εκτός της 

πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς απαιτείται εξάλειψη των εμποδίων που 

σχετίζονται με τους τελικούς χρήστες (πχ. ανάπτυξη αγοράς θερμότητας, χρήση του 

βιοαερίου ως καύσιμο στις μεταφορές, έκχυση στο δίκτυο του φυσικού αερίου, κλπ).

Επίσης, ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα είναι τα γεωργο-κτηνοτροφικά 

απόβλητα, λόγω του υψηλού δυναμικού τους, αλλά και της χωρικής τους διασποράς 

σε ολόκληρη την χώρα. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει έλλειψη γνώσης για το 

δυναμικό των αποβλήτων και της εναλλακτικής δυνατότητας εκμετάλλευσης του 

βιοαερίου. Παράμετροι, όπως η σταθερή διαθεσιμότητα των αποβλήτων και η 

σύνθεσή τους είναι σημαντικοί για την βιολογική διαδικασία και την παραγωγή 

βιοαερίου. Σε περιοχές όπως η Ελλάδα η εποχιακή παραγωγή αποβλήτων (πχ. 

απόβλητα χυμοποιείων, ελαιοτριβείων κλπ.) αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την 

επιτυχή υλοποίηση ενός έργου βιοαερίου. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να 

εξασφαλίζονται μακροχρόνια συμβόλαια μεταξύ των διαχειριστών της μονάδας
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βιοαερίου και των παροχών της πρώτης ύλης και η χρήση διαφορετικών αποβλήτων 

(πχ. αγροτοβιομηχανικά απόβλητα με ζωικά απόβλητα) είναι επιβεβλημένη 

(συγχώνευση).

Η κύρια αγορά βιοαερίου στην Ελλάδα αφορά στην ηλεκτροπαραγωγή (από 

ΧΥΤΑ και Βιολογικούς Καθαρισμούς) ενώ η κάλυψη θερμικών αναγκών είναι σχεδόν 

ανύπαρκτη (εσωτερική χρήση στις μονάδες Αναερόβιας Χώνευσης). Τα έργα 

βιοαερίου απαιτούν ακόμη και σήμερα υψηλά κόστη επένδυσης. Λαμβάνοντας 

επιπρόσθετα υπόψη ότι:

α) η χρηματοδότησή τους αποτελεί πρωταρχικής σημασίας θέμα, 

β) τα κέρδη της επένδυσης προέρχονται κυρίως από την πώληση της 

ηλεκτρικής ενέργειας βάσει του νέου τιμολογίου για τις ΑΠΕ,

γ) τα εξωτερικά κόστη (externalities) δεν εκτιμώνται και δεν αποτιμώνται σε 

χρήματα,

δ) δεν υπάρχει «τέλος απόθεσης» στην Ελλάδα,

ε) η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» δεν εφαρμόζεται επαρκώς, απαιτείται 

περαιτέρω βελτίωση των υποστηρικτικών μηχανισμών ΑΠΕ και ειδικότερα των 

επενδύσεων βιοαερίου (πχ. εξέταση διαφοροποίησης των κρατικών επιδοτήσεων, 

εμπορεύσιμα πράσινα πιστοποιητικά, υψηλότερη εγγυημένη τιμή ενέργειας ανάλογα 

με την μορφή βιομάζας). Οι ενέργειες αυτές αναμένεται να προσελκύσει νέα έργα 

βιοαερίου.
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Κεφάλαιο 4

4.1 Περιγραφή της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Λάρισας

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία προσπάθεια, ώστε να περιγράφει ο τρόπος με 

τον οποίο λειτουργεί μία μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και πως, μέσα από την 

διαδικασία αυτή, επιτυγχάνεται η παραγωγή και αξιοποίηση του βιοαερίου. Άλλωστε, 

πρέπει να αναφερθεί πως οι περισσότερες μονάδες, που μέσω της αναερόβιας 

χώνευσης παράγουν και αξιοποιούν το βιοαέριο στην Ελλάδα, είναι αυτές της 

επεξεργασίας αστικών υγρών λυμάτων.

Σαν μονάδα αναφοράς χρησιμοποιήθηκε, αυτή που υπάρχει στην Λάρισα, η 

οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες στον ελλαδικό χώρο. Ανήκει 

στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ), και έχει 

ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση του έργου ολοκληρώθηκε το 1989 οπότε 

άρχισε η λειτουργία του και ήταν δυναμικότητας 115.000 ισοδύναμων κατοίκων, ενώ 

η δεύτερη φάση του έργου έχει πρόσφατα περατωθεί και πλέον η μονάδα είναι 

δυναμικότητας 210.000 ισοδυνάμων κατοίκων.

Οι παροχές και τα φορτία εισόδου και εξόδου των εγκαταστάσεων για το 

σύνολο των έργων δίνονται στον παρακάτω Πίνακα (4.1).
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Πίνακας 4.1 Βασικά χαρακτηριστικά ΕΕΛ Λάρισας.

Ισοδύναμος πληθυσμός κάτοικοι 210.000

Μέση ημερήσια παροχή πι3/μέρα 42.000

Παροχή αιχμής ξηρής περιόδου ητι3/ώρα 4.320

Παροχή αιχμής υγρής περιόδου ιπ3/ώρα 5.400

Οργανικό φορτίο, BOD5 kg/μέρα 13.650

Αιωρούμενα στερεά, SS kg/μέρα 14.700

Ολικό άζωτο, Ν kg/μέρα 2.625

Ολικός φώσφορος, Ρ kg/μέρα 630

Ποιότητα εξόδου

BOD5 mg/I <20

SS mg/I <20

ΝΗ3-Ν mg/I <1

ολικό Ν, mg/I <10

COD mg/I <90

Ρ mg/I <10

Διαλ. οξυγόνο mg/I >5

Ολικά κολοβακτηριοειδή MPN/IOOm

1

<500

Τα λύματα από το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης συγκεντρώνονται στο 

κεντρικό αντλιοστάσιο αποχέτευσης και διοχετεύονται προς την εγκατάσταση μέσω 

αγωγού βαρύτητας, που φτάνει μέχρι το φρεάτιο εισόδου-εκτροπής.

Ένα άλλο κομμάτι λυμάτων, το οποίο εισέρχεται στην μονάδα με διαφορετικό 

τρόπο, είναι αυτό των βοθρολυμάτων, τα οποία εισέρχονται με ειδικά βυτία. Για τον 

λόγω αυτό, έχει κατασκευαστεί μονάδα υποδοχής βοθρολυμάτων, που αποτελείται 

από την διάταξη επεξεργασίας βοθρολυμάτων Ro3.3 HUBER εγκατεστημένη σε 

κλειστό κτήριο, με σύστημα απόσμησης του κτήρίου με φίλτρο εμποτισμένου ενεργού 

άνθρακα και αεριζόμενη δεξαμενή εξισορρόπησης, ωφέλιμου όγκου 180 ιπ3.
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Εικόνα 4.1 - 4.2 Μονάδα επεξεργασίας βοθρολυμάτων και φίλτρο απόσμησης 
στην ΕΕΛ Λάρισας.

Τέλος, στην μονάδα εκτός από την επεξεργασία των βοθρολυμάτων σε ειδική 

διάταξη γίνεται και επεξεργασία των λυμάτων που προέρχονται από τα φρεάτια των 

δρόμων. Η συλλογή τους γίνεται με αποφρακτικά μηχανήματα του δήμου και ο λόγος 

που είναι απαραίτητη η επεξεργασία τους πριν την είσοδο στον βιολογικό καθαρισμό, 

είναι το ό,τι περιέχουν μεγάλες ποσότητες στερεών (πέτρες, χώματα σκουπίδια και 

άλλα), οι οποίες επιφέρουν ζημιές και δυσκολίες σε όλη την βιολογική επεξεργασία. 

Για τον λόγω αυτό, υπάρχει ειδική διάταξη της εταιρείας HUBER η οποία συγκρατεί 

τα στερεά και τα αποθέτει σε κάδους, ενώ τα υγρά απόβλητα, απαλλαγμένα πλέον 

από αυτά συνεχίζουν προς την βιολογική τους επεξεργασία.

Εικόνα 4.2 - 4.3 Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων αποφρακτικών στην ΕΕΛ 
Λάρισας.
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Στην συνέχεια τα λύματα οδηγούνται στην μονάδα προεπεξεργασίας. Στην 

είσοδό της υπάρχει αυτόματη εσχάρα κατακόρυφου τύπου (50 mm). Στο 

αντλιοστάσιο ανύψωσης υπάρχουν πέντε αντλητικές μονάδες, τύπου Αρχιμήδη, 

παροχής 1.080 πι3/ώρα που ανυψώνουν τα εισερχόμενα λύματα κατά 7,0 ιπ.

Εικόνα 4.4 Ανυψωτικοί κοχλίες τύπου Αρχιμήδη στην ΕΕΛ Αάρισας.

Τα λύματα μετά την ανύψωσή τους οδηγούνται στις εγκαταστάσεις 

προκαταρκτικής επεξεργασίας, που περιλαμβάνουν εσχαρισμό, εξάμμωση- 

απολίπανση και μέτρηση παροχής. Η εγκατάσταση εσχαρισμού αποτελείται από τρία 

κανάλια με τρεις τοξωτές αυτοκαθαριζόμενες εσχάρες (15 mm). Για την συμπίεση 

των εσχαρισμάτων, χρησιμοποιείται συμπιεστής.

Για την αποτελεσματική συγκράτηση της άμμου, των ψηφίδων και των λιπών- 

ελαίων, υπάρχουν τρεις παράλληλες δεξαμενές αμμοσυλλογής-λιποσυλλογής,
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χωρητικότητας 165 m3 η κάθε μία.. Η εξάμμωση είναι του αεριζόμενου τύπου. Η 

συλλογή της άμμου γίνεται με τη βοήθεια αεραντλιών τις οποίες φέρει παλινδρομική 

γέφυρα με τους απαραίτητους φυσητήρες. Η λιποσυλλογή γίνεται σε πλευρικά 

κανάλια με επιφανειακά ξέστρα της γέφυρας και τα λίπη ωθούνται μέσω κοχλία σε 

φρεάτιο αποθήκευσης.

Εικόνα 4.5 - 4.6 Εσωτερικό και εξωτερικό μονάδας εξάμμωσης στην ΕΕΛ 
Λάρισας.

Το όλο συγκρότημα των έργων εισόδου έχει στεγασθεί, σε κλειστό, 

εξαεριζόμενο και αποσμούμενο κτίριο, μεταλλικής κατασκευής. Η απόσμηση γίνεται 

με σύστημα απόσμησης εμποτισμένου ενεργού άνθρακα.

Στην έξοδο της εξάμμωσης υπάρχουν τρία παράλληλα κανάλια τύπου Venturi, 

με εγκατεστημένους 3 μετρητές παροχής με ανιχνευτή στάθμης υπερήχων. Στην 

συνέχεια υπάρχει ο μεριστής παροχής πού διαθέτει τέσσερα διαμερίσματα διανομής.

Εικόνα 4.7 Κανάλι τύπου Venturi για την μέτρηση παροχής στην ΕΕΛ Λάρισας.

12
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:48 EEST - 3.236.241.27



Η πρωτοβάθμια καθίζηση γίνεται σε δύο ζεύγη δεξαμενών (υφιστάμενο και 

νέο), διαμέτρου 25 m, με τροφοδότηση στο κέντρο και ακτινικό ξέστρο με 

περιφερειακή οδήγηση. Από τα φρεάτια εξόδου κάθε ζεύγους δεξαμενών, τα λύματα 

οδηγούνται προς το αντίστοιχο ζεύγος βιοαντιδραστήρων. Από τον πυθμένα των 

δεξαμενών καθίζησης, ανά ζεύγος, η ιλύς αντλείται προς τους δύο όμοιους παχυντές 

βαρύτητας (υφιστάμενο και νέο), από ζεύγος αντλιών.

Εικόνα 4.7 Δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης.

Η αποικοδόμηση του οργανικού φορτίου και η απομάκρυνση του αζώτου από 

τα λύματα (νιτροποίηση-απονιτροποίηση) γίνεται σε βιοαντιδραστήρες με την μέθοδο 

της ενεργού ιλύος. Υπάρχουν δύο παλιοί βιοαντιδραστήρες, αεριζόμενοι με 

επιφανειακούς αεριστήρες, και δύο νέοι βιοαντιδραστήρες, παράλληλοι με τους 

υφιστάμενους, αεριζόμενοι με υποβρύχια διάχυση.

Οι δύο υφιστάμενοι βιοαντιδραστήρες είναι ορθογωνικής κάτοψης, ωφέλιμου 

όγκου 5145 πι3 η συνολικού όγκου 10290 m3. Ο κάθε βιοαντιδραστήρας αποτελείται 

από:

• βιοεπιλογέα, που δημιουργήθηκε πρόσφατα, ωφέλιμου όγκου 270 m3, με 3 εν 

σειρά διαμερίσματα με αναμικτήρες. Εδώ επιστρέφει η επανακυκλοφορία της 

βιολογικής ιλύος από τις δεξαμενές τελικής καθίζησης.
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• δεξαμενή απονιτροποίησης-ανοξική ζώνη, ένα διαμέρισμα ωφέλιμου όγκου

390 m3, εξοπλισμένο με ένα αναμίκτη. Εδώ επιστρέφει το

ανακυκλοφορούμενο νιτροποιημένο μικτό υγρό.

• επαμφοτερίζουσα ζώνη, που λειτουργεί σαν ανοξική ή σαν αερόβια., ωφέλιμου 

όγκου 630 πι3, στην οποία βρίσκεται ένας επιφανειακός αεριστήρας και ένας 

ανάμικτης.

• δεξαμενή αερόβια, ωφέλιμου όγκου 3.855 m3, αερόβια περιοχή, όπου 

βρίσκονται. 5 επιφανειακοί αεριστήρες τύπου Actirotor/Degremont, 37 KW 

έκαστος

Εικόνα 4.8-4 9 Μονάδα αερισμού στην ΕΕΛ Λάρισας.

Μέσω φρεατίου εξόδου τροφοδοτούνται οι υφιστάμενες δεξαμενές 

δευτεροβάθμιας καθίζησης.

Οι δύο νέοι βιοαντιδραστήρες είναι ορθογωνικής κάτοψης, ωφέλιμου όγκου 5900 

ιπ3 η συνολικού όγκου 11800 πι3. Ο κάθε βιοαντιδραστήρας αποτελείται από:

• βιοεπιλογέα, αναερόβια περιοχή, ωφέλιμου όγκου 630 πι3, με 4 εν σειρά 

διαμερίσματα με αναμικτήρες. Εδώ επιστρέφει η επανακυκλοφορία της 

βιολογικής ιλύος από τις δεξαμενές τελικής καθίζησης.

• δεξαμενή απονιτροποίησης-ανοξική ζώνη, χωρισμένη σε δύο διαμερίσματα 

ωφέλιμου όγκου 1180 πι3, εξοπλισμένα με δύο ανάμικτες. Εδώ επιστρέφει το 

ανακυκλοφορούμενο νιτροποιημένο μικτό υγρό.

• επαμφοτερίζουσα ζώνη, που λειτουργεί σαν ανοξική ή σαν αερόβια., ωφέλιμου 

όγκου 590 πι3, στην οποία βρίσκεται ένας ανάμικτης και 180 διαχυτήρες αέρα 

τύπου μεμβράνης λεπτής φυσαλίδας.
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• δεξαμενή αερόβια, ωφέλιμου όγκου 3500 m3, αερόβια περιοχή, όπου 

βρίσκονται μόνο διαχυτήρες αέρα, κλιμακούμενης πυκνότητας, 836 τεμάχια, 

του ίδιου τύπου όπως ανωτέρω.. Οι διαχυτήρες κάθε δεξαμενής 

τροφοδοτούνται από 3 φυσητήρες τύπου L-86/3P/ROBUSCHI. Μέσω 

φρεατίου εξόδου τροφοδοτούνται οι δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης.

Εικόνα 4.10-4.11 Αερισμός και οι διαχύτες κατά την διάρκεια μη λειτουργίας της 
μονάδας στην ΕΕΛ Λάρισας.

Η δευτεροβάθμια καθίζηση γίνεται σε δύο ζεύγη δεξαμενών (υφιστάμενο και 

νέο), διαμέτρου 37 m με τροφοδότηση στο κέντρο. Από την υπερχείλιση εξόδου κάθε 

ζεύγους δεξαμενών, τα λύματα οδηγούνται για απολύμανση ενώ από τον πυθμένα η 

ιλύς αντλείται προς το αντίστοιχο αντλιοστάσιο.

Εικόνες 4.12 - 4.13 Δεξαμενή δευτεροβάθμια καθίζησης κατά την διάρκεια 
κατασκευής.
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Το νέο αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος είναι σε συμμετρική 

θέση ως προς τις δύο νέες δεξαμενές καθίζησης. Μέσα έχει τις 4 αντλίες 

ανακυκλοφορίας της ενεργού ιλύος προς την είσοδο του βιοεπιλογέα και τις 4 αντλίες 

απομάκρυνσης της περίσσειας της ιλύος προς την μονάδα αποθήκευσης. Το 

αντίστοιχο αντλιοστάσιο της υφιστάμενης μονάδας έχει 3 αντλίες τύπου «έλικα 

Αρχιμήδη» για την ανακυκλοφορία της ενεργού ιλύος και 4 αντλίες απομάκρυνσης 

της περίσσειας της ιλύος.

Η απολύμανση των επεξεργασμένων νερών γίνεται με υποχλωριώδες νάτριο 

μέσω δοσομετρικών αντλιών. Για την αποφυγή της φόρτισης του αποδέκτη με 

υπολειμματικό χλώριο γίνεται αποχλωρίωση με μεταδιθειώδες νάτριο. Υπάρχουν δύο 

μαιανδροειδείς δεξαμενές επαφής, σε παράλληλη διάταξη, ωφέλιμου όγκου 900 m3 η 

κάθε μία (υφιστάμενη και νέα). Τα επεξεργασμένα νερά, μετά την απολύμανση, 

περνούν στο φρεάτιο εξόδου, απ’ όπου διοχετεύονται με αγωγό και ανοικτή τάφρο 

προς τον ποταμό Πηνειό.

Εικόνα 4.14-4.15 Χλωρίωση και φρεάτιο εξόδου επεξεργασμένου νερού.

Η επεξεργασία της ιλύος ακολουθεί το γενικό σχήμα πάχυνση-χώνευση- 

αφυδάτωση. Στην πρώτη φάση του έργου η δευτεροβάθμια ιλύς οδηγείτο στο 

φρεάτιο μερισμού της προεπεξεργασίας και από εκεί, μέσω του αντλιοστασίου της 

πρωτοβάθμιας καθίζησης, στον παχυντή, χωνευτές και φιλτρόπεσσες.

Στην φάση της επέκτασης το σχήμα διαφοροποιήθηκε κύρια χωρίζοντας την 

πάχυνση της πρωτοβάθμιας από την δευτεροβάθμια ιλύ και αναμιγνύοντας την 

τελικά παχυμένη ιλύ στον ομογενοποιητή. Επίσης, έχουν εγκατασταθεί δύο 

αεριομηχανές ΟΤΤΟ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το βιοαέριο.
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Έτσι για την πάχυνση της πρωτοβάθμιας ιλύος από τις δεξαμενές 

πρωτοβάθμιας καθίζησης υπάρχουν δύο όμοιοι κυκλικοί παχυντές βαρύτητας 

(υφιστάμενος και νέος) ωφέλιμου όγκου 600 πι3 και διαμέτρου 15 ιπ, με 

περιστρεφόμενο διαμετρικό ξέστρο.

Εικόνα 4.16-4.17 Εξωτερικό και εσωτερικό παχυντή ιλύος.

Η δευτεροβάθμια-βιολογική περίσσεια ιλύος από όλες τις δεξαμενές 

δευτεροβάθμιας καθίζησης μεταφέρεται σε δεξαμενή αποθήκευσης, ωφέλιμου όγκου 

212 m3, μέσω των αντλιών περίσσειας ιλύος των αντλιοστασίων ανακυκλοφορίας. Η 

δεξαμενή φέρει διαμετρικό ξέστρο περιφερειακής κίνησης και τροφοδοτεί μέσω δύο 

αντλιών τις δύο φυγόκεντρες μηχανικής πάχυνσης.

Η μονάδα μηχανικής πάχυνσης λειτουργεί σε ξεχωριστό κτίριο όπου έχουν 

εγκατασταθεί οι δύο φυγόκεντρες, τύπου Flottweg Ζ53-4/454, μέγιστης παροχής 

εισόδου 40 ΓΠ3/ώρα η κάθε μία, που πυκνώνουν την βιολογική ιλύ.
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Εικόνα 4.18 Μονάδα μηχανικής πάχυνσης ιλύος.

Εικόνα 4.19 Τομή μηχανικής πάχυνσης της εταιρίας Flottweg.

Ί
Zulauf

Η παχυμένη ιλύς συγκεντρώνεται σε δεξαμενή αποθήκευσης 50 m3 και 

αντλείται από δύο αντλίες θετικής εκτόπισης, για την τροφοδότηση της δεξαμενής 
ομογενοποίησης.

Η παχυμένη ιλύς από τους παχυντές της πρωτοβάθμιας ιλύος και την 

μηχανική πάχυνση (φυγόκεντρες) της βιολογικής ιλύος, αντλείται προς τη δεξαμενή 

ομογενοποίησης, ωφέλιμου όγκου 460 ιπ3, με συνεχή ανάδευση από δύο 

αναδευτήρες έλικα. Η ομογενοποιημένη ιλύς οδηγείται στους 4 χωνευτές με 4 αντλίες 

θετικής εκτόπισης διατεταγμένες ανά ζεύγη, όπου κάθε ζεύγος αντλιών αντιστοιχεί σε 

ζεύγος χωνευτών, υφιστάμενο και νέο .
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Εικόνα 4.20 Ομογενοποιητής κατά την διάρκεια κατασκευής του.

Οι 4 συνολικά χωνευτές (δύο υφιστάμενοι και δύο νέοι) καλύπτουν τις ανάγκες 

σταθεροποίησης της παραγόμενης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιλύος που 

επιτυγχάνεται σε συνθήκες αναερόβιας μεσόφιλης χώνευσης πλήρους ανάμιξης. 

Κάθε χωνευτής είναι σταθερής οροφής, κυκλικής διατομής, ωφέλιμου όγκου 1.600 

m3 Η συλλογή του βιοαερίου γίνεται στην κορυφή του χωνευτή σε θόλο. Η ανάδευση 

των χωνευτών, υφιστάμενων και νέων, γίνεται με τη βοήθεια του ίδιου του 
παραγόμενου αερίου μέσω ειδικού δακτυλίου διάχυσης και κατακόρυφων αγωγών. 

Για τη συμπίεση του αερίου μίξης, υπάρχουν από 3 συμπιεστές βιοαερίου παροχής 

έκαστος 230 πι3/ωρα για κάθε σύστημα.
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Εικόνα 4.21 Διαδικασία εξωτερικής μόνωσης χωνευτή.

Εικόνα 4.22 Ασφαλιστικές δικλίδες υπερπίεσης οροφής χωνευτή.

Για την θέρμανση της ιλύος των χωνευτών, τόσο στο νέο όσο και στο 

υφιστάμενο ζεύγος χωνευτών, χρησιμοποιείται η θερμική ισχύς των αεριομηχανών 

ΟΤΤΟ με πλήρη ανάκτηση της θερμότητας του νερού ψύξεως. Οι ανάγκες των 

χωνευτών καλύπτονται πλήρως από την ανακτώμενη θερμική ισχύ των μηχανών ενώ 

το περίσσευμα της θερμικής ενέργειας καλύπτει τις ανάγκες θέρμανσης του κτιρίου 

διοίκησης. Το σύστημα ανακυκλοφορίας και θέρμανσης περιλαμβάνει τρεις αντλίες
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και δύο εναλλάκτες θερμότητας, ζεστού νερού-ιλύος, 214 kW. Στις μηχανές ΟΤΤΟ 

είναι εγκατεστημένοι σε σειρά τρεις εναλλάκτες θερμότητας, ενώ υπάρχουν και τρεις 

κυκλοφορητές νερού προς τους εναλλάκτες ιλύος . Σε περίπτωση που δεν 

εργάζονται οι μηχανές οι θερμικές ανάγκες του κυκλώματος ανάκτησης θερμότητας 

θα καλύπτονται από δύο λέβητες διπλού καυσίμου (βιοαερίου-πετρελαίου) 420 kW.

Εικόνα 4.23 Εναλλάκτης θερμότητας λάσπης για την ρύθμιση της θερμοκρασίας 
στο εσωτερικό του χωνευτή.

Το βιοαέριο χρησιμοποιείται σαν καύσιμο σε 2 αεριομηχανές ΟΤΤΟ για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται για τις ηλεκτρικές ανάγκες των 

εγκαταστάσεων. Οι αεριομηχανές είναι τύπου Jenbacher 208 GS-B.L, ηλεκτρικής 

ισχύος 330 Kw και θερμικής ισχύος 421 Kw. Κάθε συγκρότημα αποτελείται από μια 

θερμική μηχανή εσωτερικής καύσης η οποία κινεί μια γεννήτρια παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας. Το βιοαέριο υφίσταται καθαρισμό πριν την είσοδό του τις 

αεριομηχανές, έτσι ώστε η λειτουργία των μηχανών να είναι εγγυημένη. 

Συγκεκριμένα έχουν εγκατασταθεί:

• ένα χαλικόφιλτρο συγκράτησης αφρών και υγρασίας τοποθετημένο στην έξοδο 

του αεροφυλακίου,

• ένα φίλτρο αφαίρεσης του υδρόθειου μέσω πλυντρίδας με αλκαλικό διάλυμα
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• ένα χαλικόφιλτρο συγκράτησης αφρών και υγρασίας τοποθετημένο στην έξοδο 

του φίλτρου αφαίρεσης του υδρόθειου

• ένα κεραμικό φίλτρο κατακράτησης στερεών σωματιδίων.

Μετά από τον καθαρισμό, το βιοαέριο ωθείται μέσω δυο συμπιεστών τις μηχανές.

Εικόνα 4.24 Μηχανή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βιοαέριο.

Εικόνα 4.25 Καθαρισμός του βιοαερίου από H2S πριν την είσοδο στις μηχανές βιοαερίου.
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Για την αποθήκευση της χωνεμένης ιλύος υπάρχουν δύο δεξαμενές ωφέλιμου 

όγκου 400 m3 η κάθε μία.

Το υφιστάμενο ζεύγος χωνευτών διοχετεύει το συλλεγόμενο βιοαέριο προς 

αεριοφυλάκιο ωφέλιμου όγκου 300 m3 ενώ το νέο ζεύγος σε νέο αεριοφυλάκιο 

ωφέλιμου όγκου 500 ιπ3. Τα αεροφυλάκια είναι υγρού τύπου.

Εικόνα 4.26 Αεροφυλάκιο βιοαερίου κατά την διάρκεια της τοποθέτησής του.

Τα αεροφυλάκια συνδέονται με δύο πυρσούς καύσης παροχής 150 ιη3/ώρα με 

αυτόματη ανάφλεξη για την καύση του βιοαερίου σε περίπτωση, που για κάποιο 

λόγω δεν λειτουργήσουν οι μηχανές βιοαερίου. Είναι κατά κάποιο τρόπο η τελευταία 

δικλίδα ασφαλείας καύσης του βιοαερίου πριν το άνοιγμα των ασφαλιστικών 

βαλβίδων του αεροφυλακίου σε περίπτωση υπερφόρτισης του δικτύου.

Στο κτίριο αφυδάτωσης υπάρχουν εγκατεστημένες (υφιστάμενη μονάδα) δύο 

φιλτρόπρεσσες τύπου PRESSDEG/DEGREMONT, πλάτους 3,0 ιπ, μεγίστης 

ικανότητας η κάθε μία 20 ιπ3/ωρα, με αντλίες τροφοδοσίας ρυθμιζόμενης παροχής 

και συγκρότημα πολυηλεκτρολύτη. Για την επέκταση του συστήματος αφυδάτωσης 

έχει εγκατασταθεί οριζόντιος φυγοκεντρικός διαχωριστής, τύπου Flottweg/Z4E-4/454, 

παροχής 20 ιπ3/ώρα και συγκρότημα πολυηλεκτρολύτη. Η αφυδατωμένη ιλύς 

μεταφέρεται στην έξοδο του κτιρίου σε σειρά δοχείων αποθήκευσης που συλλέγονται 

από ειδικό όχημα προς αποκομιδή. Όλη η εγκατάσταση έχει κλεισθεί και στο κτίριο 

αφυδάτωσης έχει εγκατασταθεί πλήρες σύστημα εξαερισμού και απόσμησης,

83
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:48 EEST - 3.236.241.27



δυναμικότητας 6000 ΓΠ3/ώρα, αττοτελούμενο από το φίλτρο απόσμησης 

εμποτισμένου ενεργού άνθρακα (CPL Carbon Link).

Εικόνα 4.27 Μονάδα μηχανικής αφυδάτωσης στην ΕΕΛ Λάρισας.

Τέλος, για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της μονάδας και τον καλύτερο 

λειτουργικό έλεγχο έχει εγκατασταθεί ικανός αριθμός on-line οργάνων καθώς και 

σύστημα αποτελούμενο από κεντρικά προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή και 

τοπικούς. Το σύστημα είναι δομημένο κατά τρόπο που να επικοινωνεί με σύστημα 

εποπτικού ελέγχου και τηλεχειρισμού μέσω υπολογιστή (SCADA).
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Κεφάλαιο 5

5.1 Εισαγωγή στον Θεσσαλικό χώρο με έμφαση τους βιολογικούς 
καθαρισμούς

Όπως αναφέρθηκε και στα παραπάνω κεφάλαια στην παρούσα εργασία 

παρουσιάστηκε ο τρόπος με τον οποίο μέσα από την αναερόβια χώνευση μπορεί να 

παραχθεί και να χρησιμοποιηθεί το βιοαέριο. Μειώνοντας της ενεργειακές ανάγκες 

της εκάστοτε μονάδος και συμβάλλοντας στην μείωση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από την μη εκμετάλλευση των υγρών ή στερεών αποβλήτων.

Επίσης, έγινε αναφορά των μεγαλύτερων μονάδων εκμετάλλευση υγρών και 

στερεών αποβλήτων που παράγουν και χρησιμοποιούν το βιοαέριο στην ελληνική 

επικράτεια και λεπτομερή περιγραφή της εγκατάστασης επεξεργασία υγρών αστικών 

λυμάτων της πόλης της Λάρισας.

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί δίνεται έμφαση στον Θεσσαλικό χώρο και 

συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις οι οποίες επεξεργάζονται αστικά και ενίοτε 

βιομηχανικά υγρά απόβλητα. Με την χρήση κατάλληλου λογισμικού περιγράφονται 

όλοι οι βιολογικοί καθαρισμοί που υπάρχουν στην Θεσσαλία αυτή την στιγμή και οι 

οποίοι βρίσκονται σε κανονική λειτουργία.

Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε είναι το arc-gis και συγκεκριμένα το arc- 

map της εταιρείας esri (www.esri.com). με το οποίο παρουσιάζονται συγκριτικοί 

χάρτες με όλες τις τοποθεσίες των υπαρχόντων βιολογικών καθαρισμών και των 

στοιχείων που είναι απαραίτητα για την κατανόηση της δυναμικότητάς τους.
Το προαναφερόμενο λογισμικό είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα και καλύτερα 

σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, γνωστό ευρέως και ως G.I.S (Geographic 

Information Systems), είναι ένα σύστημα διεύθυνσης χωρικών δεδομένων και 

συσχετισμένων ιδιοτήτων. Στην πιο αυστηρή μορφή του, είναι ένα ψηφιακό σύστημα, 

ικανό να ενσωματώσει, αποθηκεύσει, προσαρμόσει, αναλύσει και παρουσιάσει 

γεωγραφικά-σημασμένες πληροφορίες.
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5.2 Περιγραφή των υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας 
λυμάτων Θεσσαλίας

Για να γίνει λεπτομερή και με σωστό τρόπο η παρουσίαση των μονάδων 

επεξεργασία λυμάτων, πρέπει πρώτα απ’ όλα να παρουσιαστούν οι υφιστάμενες 

υποδομές σε αποχετευτικά δίκτυα ανά νομό, δήμο και οικισμό της Θεσσαλίας καθώς 

και το ποσοστό του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. Επίσης, να γίνει αναφορά σε 

σημαντικές παραμέτρους, οι οποίες είναι απαραίτητες για να εξαχθούν 

συμπεράσματα στον τρόπο λειτουργίας και εκμεταλλεύσιμης «ενέργεια» της 

μονάδος. Οι παράμετροι αυτοί είναι ο ισοδύναμος πληθυσμός, η μέση ημερήσια 

παροχή, το οργανικό φορτίο BOD5, και τα αιωρούμενα στερεά SS.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα με την κοινή υπουργική 

απόφαση 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14-3-97) μονάδα ισοδύναμου πληθυσμού 

(ΜΙΠ) ισούται σαν το αποκοδομήσιμο οργανικό φορτίο που παρουσιάζει βιοχημικές 

απαιτήσεις με οξυγόνο 5 ημερών (BODs) ίσες με eOgr/ημέρα. Καθώς επίσης, ότι η 

ΜΙΠ αναλογεί σε 125 με 1501ϊί/άτομο την ημέρα.

Η μονάδα ισοδύναμου πληθυσμού είναι ένας τρόπος υπολογισμού του 

δυναμικού κάθε βιολογικού καθαρισμού και δίνει την δυνατότητα στο σχεδιαστή της 

εκάστοτε μονάδος να υπολογίσει και να σχεδιάσει τον τρόπο, που πρέπει να γίνει η 

μονάδα, ώστε να καλυφθεί το σύνολο του πληθυσμού του κάθε οικισμού.

Τα υγρά απόβλητα περιέχουν οργανική και ανόργανη ύλη σε μορφή 

αιωρούμενων στερεών και σε διάλυση. Η ποιότητα τους, ή αλλιώς το ρυπαντικό 

φορτίο τους, χαρακτηρίζεται από μία σειρά παραμέτρων που αναφέρονται στις 

οργανικές ουσίες, βιοαποκοδομίσιμες ή μη, στα αιωρούμενα στερεά, στα ολικά 
στερεά, στις τοξικές για ζώντες οργανισμούς χημικές ενώσεις, οργανικές και 

ανόργανες(κυρίως στα μέταλλα), στο άζωτο και το φώσφορο.

Δύο από τα κύρια μεγέθη που καθορίζουν το ρυπαντικό φορτίο είναι αυτά 

BOD5 και SS που παρουσιάζονται στον χάρτη. To BOD (Biochemical Oxygen 

Demand-Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο) εκφράζει την απαίτηση σε mg/I οξυγόνου 

κατά την οξείδωση - αποδόμηση των οργανικών ενώσεων που περιέχονται στα 

απόβλητα, η οποία γίνεται από μικροοργανισμούς. Η παράμετρος δεν χαρακτηρίζει 

το σύνολο των οργανικών ενώσεων που περιέχονται στα απόβλητα, αλλά εκείνες
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που είναι δυνατόν να υποδομηθούν από τους μικροοργανισμούς που υπάρχουν στο 

δείγμα κατά την μέτρηση του BOD. Στα υγρά αστικά απόβλητα το μεγαλύτερο 

ποσοστό των οργανικών ενώσεων είναι βιοαποδομήσιμο, ενώ στα υγρά βιομηχανικά 

απόβλητα συμβαίνει το αντίθετο. Η ευρύτατα διαδεδομένη και γενικά αποδεκτή 

μέθοδος μέτρησης BOD χρησιμοποιεί χρονική περίοδο μέτρησης πέντε ημερών και η 

απαιτούμενη ποσότητα οξυγόνου παριστάνεται ως BODs.

Τέλος, η παράμετρος SS (Suspended Solids - Αιωρούμενα Στερεά) 

χρησιμοποιείται στην διαχείριση των υγρών αποβλήτων ως παράμετρος που 

χαρακτηρίζει τα ανόργανα και τα οργανικά στερεά (κυρίως την βιομάζα).

Παρακάτω, παρουσιάζονται οι πίνακες που περιγράφουν τις υφιστάμενες 

υποδομές σε αποχετευτικά δίκτυα ανά νομό, δήμο και οικισμό της Θεσσαλίας καθώς 

και το ποσοστό του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. Επίσης, υπάρχουν οι αντίστοιχοι 

πίνακες που παρουσιάζουν τον ισοδύναμο πληθυσμό, μέση ημερήσια παροχή, 

οργανικό φορτίο BODs και αιωρούμενα στερεά SS. Οι πίνακες αυτοί περιγράφουν 

όλες τις μονάδες βιολογικών καθαρισμών που υπάρχουν στην Θεσσαλία και 

κατατάσσονται ανά νομό.
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Πίνακας 5.1 Στατιστικά στοιχεία πληθυσμού και κάλυψης νομού Λάρισας.

Πληθυσμός
(απογραφή

2001)

Ποσοστό
κάλυψη
δικτύου

Εξυπηρετούμενος
πληθυσμός

Αποδέκτης

ΝΟΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ

279.305

ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ

126.076

Λάρισα 126.076 95% 118.174 ΕΕΛ Λάρισας
Τερψιθέα 1.290 100% 1290 ΕΕΛ Λάρισας
ΔΗΜΟΣ
ΑΓΙΑΣ

6.458

Αγιά 3.027 25% 757 ΕΕΛ Αγιάς
ΔΗΜΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
Σ

10.022

Γ ιάννουλη 5.936 40% 2.374 ΕΛΛ
Γιάννουλης

ΔΗΜΟΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

14.563

Ελασσόνα 7.233 95% 6.871 ΕΕΛ
Ελασσόνας

ΔΗΜΟΣ
ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

3.472

Μελιβοία 1.344 20% 269 ΕΕΛ
Μελιβοίας

Σκήτη 272 25% 68 ΕΕΛ
Μελιβοίας

ΔΗΜΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟ

ΡΟΥ

3.588

Σαραντάπορο 907 100% 907 ΕΕΛ
Σαρανταπόρο

υ
ΔΗΜΟΣ

ΤΥΡΝΑΒΟΥ
16.900

Τύρναβος 11.116 70% 7.781 ΕΕΛ
Τυρνάβου

ΔΗΜΟΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ

10.812

Φάρσαλα 9.801 5% 490 ΕΕΛ
Φαρσάλων
Πηγή ΥΠΕΧΩΔΕ
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Πίνακας 5.2 Στατιστικά στοιχεία πληθυσμού και κάλυψης νομού Μαγνησίας.

Πληθυσμός
(απογραφή

2001)

Ποσοστό
κάλυψη
δικτύου

Εξυπηρετούμενος
πληθυσμός

Αποδέκτης

ΝΟΜΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

206.995

ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ

82.439

Βόλος 82.439 90% 74.195 ΕΕΛ Βόλου
ΔΗΜΟΣ

ΑΙΣΩΝΙΑΣ
3.031

Διμήνιον 2.109 25% 527 ΕΕΛ Βόλου
ΔΗΜΟΣ
ΝΕΑΣ

ΙΩΝΙΑΣ

31.929

Νέα Ιωνία 30.804 80% 24.643 ΕΕΛ Βόλου
ΔΗΜΟΣ

ΑΛΜΥΡΟΥ
12.987

Αλμυρός 7.566 85% 6.431 ΕΕΛ Αλμυρού
Ευξεινούπολη 2.501 100% 2.501 ΕΕΛ Αλμυρού

ΔΗΜΟΣ
ΠΤΕΛΕΟΥ

2.881

Άγιοι
Θεόδωροι

376 50% 188 ΕΕΛ Αγ. 
Θεοδώρων

ΔΗΜΟΣ
ΣΚΙΑΘΟΥ

6.160

Σκιάθος 4.988 70% 3.492 ΕΕΛ Σκιάθου
Κουκουναριές 126 25% 32 ΕΕΛ

Κουκουναριών
ΔΗΜΟΣ

ΣΚΟΠΕΛΟΥ
4.696

Σκόπελος 2.803 90% 2.523 ΕΕΛ
Σκοπέλου

Αγνώντας 8 100% 8 ΕΕΛ
Αγνώντας

Πηγή ΥΠΕΧΩΔΕ
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Πίνακας 5.3 Στατιστικά στοιχεία πληθυσμού και κάλυψης νομού Τρικάλων.
Πληθυσμός
(απογραφή

2001)

Ποσοστό
κάλυψη
δικτύου

Εξυπηρετούμενος
πληθυσμός

Αποδέκτης

ΝΟΜΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

138.047

ΔΗΜΟΣ
ΤΡ1ΚΚΑΙΩΝ

51.862

Τρίκαλα 48.686 70% 34.080 ΕΕΛ
Τρικάλων

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

11.841

Καλαμπάκα 7.392 40% 2.957 ΕΕΛ
Καλαμπάκας

Καστράκι 1.203 100% 1.203 ΕΕΛ
Καλαμπάκας

ΔΗΜΟΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

7.093

Οικισμός
Ελληνοποντίων

500 100% 500 ΕΕΛ
Φαρκαδώνας

ΔΗΜΟΣ
ΧΑΣΙΩΝ

3.736

Αγιόφυλλον 543 20% 109 ΕΕΛ
Αγιόφυλλου

Πηγή ΥΠΕΧΩΔΕ

Πίνακας 5.4 Στατιστικά στοιχεία πληθυσμού και κάλυψης νομού Καρδίτσας.

Πληθυσμός
(απογραφή

2001)

Ποσοστό
κάλυψη
δικτύου

Εξυπηρετούμενος
πληθυσμός

Αποδέκτης

ΝΟΜΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

129.541

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΑΣ

37.768

Καρδίτσα 32.031 90% 28.828 ΕΕΛ
Καρδίτσας

Πηγή ΥΠΕΧΩΔΕ
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Νομός Λάρισας
Πίνακας 5.5 Παροχές και φορτία εισόδου ΕΕΛ Λάρισας

Ισοδύναμος πληθυσμός κάτοικοι 210.000

Μέση ημερήσια παροχή m3/ ημέρα 42.000

Οργανικό φορτίο, BOD5 kg / ημέρα 13.650

Αιωρούμενα στερεά, SS kg / ημέρα 14.700

Πηγή ΥΠΕΧΩΔΕ

Πίνακας 5.6 Παροχές και φορτία εισόδου ΕΕΛ Τυρνάβου

Ισοδύναμος πληθυσμός κάτοικοι 12.000

Μέση ημερήσια παροχή m3/ ημέρα 1.800

Οργανικό φορτίο, BOD5 kg /ημέρα 780

Αιωρούμενα στερεά, SS kg /ημέρα 840

Πηγή ΥΠΕΧΩΔΕ

Πίνακας 5.7 Παροχές και φορτία εισόδου ΕΕΛ Ελασσόνας

Ισοδύναμος πληθυσμός κάτοικοι 12.225

Μέση ημερήσια παροχή πι3/ ημέρα 2.934

Οργανικό φορτίο, BOD5 kg /ημέρα 660

Αιωρούμενα στερεά, SS kg / ημέρα 672

Πηγή ΥΠΕΧΩΔΕ

Πίνακας 5.8 Παροχές και φορτία εισόδου ΕΕΛ Γιάννουλης

Ισοδύναμος πληθυσμός κάτοικοι 15.000

Μέση ημερήσια παροχή m3/ ημέρα 2.550

Οργανικό φορτίο, BODe kg / ημέρα 975

Αιωρούμενα στερεά, SS kg / ημέρα 1200

Πηγή ΥΠΕΧΩΔΕ

Πίνακας 5.9 Παροχές και φορτία εισόδου ΕΕΛ Σαρανταττόρου

Ισοδύναμος πληθυσμός κάτοικοι 1.200

Μέση ημερήσια παροχή m3/ ημέρα 288

Οργανικό φορτίο, BOD5 kg /ημέρα 72

Αιωρούμενα στερεά, SS kg / ημέρα 89

Πηγή ΥΠΕΧΩΔΕ
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Νομός Μαγνησίας
Πίνακας 5.10 Παροχές και φορτία εισόδου ΕΕΛ Βόλου

Ισοδύναμος πληθυσμός κάτοικοι 135.000

Μέση ημερήσια παροχή mJ/ ημέρα 32.000

Οργανικό φορτίο, BOD5 kg /ημέρα 7.950

Αίωρούμενα στερεά, SS kg / ημέρα 8.700

Πηγή ΥΠΕΧΩΔΕ

Πίνακας 5.11 Παροχές και φορτία εισόδου ΕΕΛ Αλμυρού

Ισοδύναμος πληθυσμός κάτοικοι 12.000

Μέση ημερήσια παροχή rrv3/ ημέρα 2.040

Οργανικό φορτίο, BOD5 kg /ημέρα 720

Αίωρούμενα στερεά, SS kg / ημέρα 840

Πηγή ΥΠΕΧΩΔΕ

Πίνακας 5.12 Παροχές και φορτία εισόδου ΕΕΛ Σκιάθου

Ισοδύναμος πληθυσμός κάτοικοι 26.000

Μέση ημερήσια παροχή mJ/ ημέρα 5.500

Οργανικό φορτίο, BOD5 kg / ημέρα 1560

Αίωρούμενα στερεά, SS kg /ημέρα 1820

Πηγή ΥΠΕΧΩΔΕ

Πίνακας 5.13 Παροχές και φορτία εισόδου ΕΕΛ Κουκουναριών Σκιάθου

Ισοδύναμος πληθυσμός κάτοικοι 2.000

Μέση ημερήσια παροχή mJ/ ημέρα 500

Οργανικό φορτίο, BODs kg /ημέρα 144

Αίωρούμενα στερεά, SS kg /ημέρα 150

Πηγή ΥΠΕΧΩΔΕ
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Νομός Καρδίτσας
Πίνακας 5.14 Παροχές και φορτία εισόδου ΕΕΛ Καρδίτσας

Ισοδύναμος πληθυσμός κάτοικοι 36.000

Μέση ημερήσια παροχή πτ3/ ημέρα 13.800

Οργανικό φορτίο, BODs kg /ημέρα 2.500

Α',ωρούμενα στερεά, SS kg / ημέρα 3.100

Πηγή ΥΠΕΧΩΔΕ

Νομός Τρικάλων

Πίνακας 5.14 Παροχές και φορτία εισόδου ΕΕΛ Τρικάλων

Ισοδύναμος πληθυσμός κάτοικοι 75.000

Μέση ημερήσια παροχή nrr1/ ημέρα 18.000

Οργανικό φορτίο, BODs kg /ημέρα 2.250

Αιωρούμενα στερεά, SS kg / ημέρα 3.375

Πηγή ΥΠΕΧΩΔΕ

Πίνακας 5.15 Παροχές και φορτία εισόδου ΕΕΛ Καλαμπάκας

Ισοδύναμος πληθυσμός κάτοικοι 30.000

Μέση ημερήσια παροχή m3/ ημέρα 7.500

Οργανικό φορτίο, BOD5 kg /ημέρα 1.950

Αιωρούμενα στερεά, SS kg / ημέρα 2.250

Πηγή ΥΠΕΧΩΔΕ

5.3 Παρουσίαση αποτελεσμάτων προγράμματος «χάρτες»

Με την χρήση του προγράμματος arc-gis και συγκεκριμένα το arc-map της 

εταιρείας esri (www.esri.com). εκδόθηκαν και παρουσιάζονται στο υπόμνημα οχτώ 

χάρτες, οι οποίοι παρουσιάζουν σε γενικές γραμμές την Θεσσαλία με τους τέσσερεις 

νομούς της, στους οποίου φαίνονται καθαρά οι θέσεις των υπαρχόντων βιολογικών 

καθαρισμών. Όμως, εκτός από την γεωγραφική θέση παρουσιάζονται στοιχεία όπως 

οι ημερήσιες μέσες παροχές, η κάλυψη σε αποχετευτικά δίκτυα, οι αποδόσεις σε 

B0D5 και SS, καθώς επίσης, η παραγωγή βιοεαρίου και η εγκατεστημένη ισχύς σε 

μηχανές παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας με καύση βιοαερίου.
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5.3.1 Χάρτης - Ποσοστό κάλυψης

Στον πρώτο χάρτη παρουσιάζονται οι πόλεις, οι οποίες έχουν δίκτυο 

αποχέτευσης και μπορούν να στείλουν τα λύματα τους σε μία μονάδα επεξεργασίας. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί, πως για να μπορέσει να λειτουργήσει ένας βιολογικό 

καθαρισμός πρέπει να υπάρχει κατάλληλο δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο θα παρέχει 

την εγκατάσταση με τα λύματα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Στο χάρτη φαίνεται με 

μοβ χρώμα το ποσοστό του οικισμού που είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο αποχέτευσης 

και με ροζ χρώμα το ποσοστό που για διάφορους λόγους δεν είναι συνδεδεμένο.

Στις μεγάλες πόλεις Λάρισα και Βόλο το πρόβλημα της κάλυψης δεν είναι 

έντονο αφού πάνω από 90% του οικισμού είναι συνδεδεμένο. Το πρόβλημα είναι 

έντονο σε μικρότερους οικισμούς, όπως τα Φάρσαλα, η Αγιά Λάρισας και άλλοι. Αυτό 

οφείλεται σε διάφορους λόγους, αλλά κυρίως, στο ότι αυτοί οι οικισμοί, επειδή, είναι 

καθαρά αγροτικοί και τα σπίτια είναι συνήθως μονοκατοικίες δεν έχουν δίκτυο μίας 

και τα λύματα συσσωρεύονται σε ιδιωτικούς βόθρους που εκκενώνονται με 

βυτιοφόρα. Είναι μία λογική που δυστυχώς, σε πολλούς μικρούς οικισμού είναι πολύ 

δύσκολο να αλλάξει. Μερικές φορές φτάνει σε σημείο η πλειοψηφία των κατοίκων να 

αρνείται την σύνδεσης ακόμα και όταν υπάρχει δίκτυο, μίας και η εικόνα που έχουν 

για μία εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων είναι λανθασμένη και αρνητική.

Πάντως, εκτός από τις αντιδράσεις των κατοίκων, υπάρχουν και προβλήματα 

τεχνική και οικονομική φύσεως που αποτρέπει ορισμένα σπίτια να συνδεθούν με το 

δίκτυο. Παραδείγματος χάρη, σε περιοχή αρκετά απομονωμένη από το κύριο σύνολο 

του οικισμού και δεν συμφέρει από πλευράς οικονομική η σύνδεση.

Παρατηρώντας τα νησιά των Σποράδων στον χάρτη, βλέπουμε, πως η 

Σκιάθος βρίσκεται σε καλύτερη μοίρα, από ότι η Σκόπελος και πρέπει να προσεχθεί 

το γεγονός ότι σε αυτά τα δύο νησιά το πρόβλημα δεν είναι έντονο τους χειμερινούς 

μήνες, μίας και οι κάτοικοι αυτή την περίοδο είναι λιγοστοί, αλλά την καλοκαιρινή 

στην οποία ο πληθυσμός της διπλασιάζεται ή και τριπλασιάζεται με τον ερχομό 

επισκεπτών.

Τέλος, στην οικισμός της Καλαμπάκας πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή αφού 

καλύπτει μία περιοχή, η οποία, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω είναι
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προστατευμένη. Για τον λόγω αυτό η κάλυψη θεωρείται περιορισμένη και η 

λειτουργία της εγκατάστασης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη μίας και τα 

όρια εξόδου που ορίζονται από την νομοθεσία είναι πολύ αυστηρότερα σε αυτή την 

περίπτωση.

5.3.2 Χάρτης - Γενικός Χάρτης οικισμών

Στον Γενικό Χάρη Οικισμών παρουσιάζονται όλοι οι οικισμοί που βρίσκονται 

στην Θεσσαλία και με πράσινο πιο έντονο κουτάκι οι οικισμοί της Θεσσαλίας που 

έχουν εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Με μία γρήγορη ματιά μπορεί να εξαχθεί 

το συμπέρασμα, πως είναι αρκετά λίγοι σε σχέση με τον αριθμό των οικισμών. Αν 

αναλογιστεί κανείς πως υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε γεωφυσική μορφολογία των 

νομών, είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν πολλοί μικροί βιολογικοί καθαρισμοί οι 

οποίοι ανάλογα με την θέση τους να μπορούν να εξυπηρετήσουν όμορους οικισμούς.

Επίσης, με προτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθιστά αναγκαία την 

ύπαρξη μικρών βιολογικών καθαρισμών σχεδόν σε όλους του οικισμού και με την 

χρηματοδότηση του πακέτου ΕΣΠΑ, γίνεται μία προσπάθεια δημιουργίας νέων 

βιολογικών καθαρισμών από δήμους που δεν έχουν, όπως δήμος Ευρυμενών, 

Δήμος Φαλάνης Λάρισας και άλλοι.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην περιοχή της Καρδίτσας οι βιολογικοί καθαρισμοί 

είναι μόνο στην πόλη της Καρδίτσας, ενώ οι γύρω οικισμοί δεν έχουν καθόλου. 

Πράγμα πολύ δυσάρεστο, για μία περιοχή σαν την λίμνη Πλαστήρα η οποία είναι 

ένας βιότοπος που χρήζει μεγάλης προσοχής. Σύμφωνα, με τα τελευταίες εξελίξεις, η 

περιοχή αυτή καθώς και η περιοχή του Πηλίου και των παραθαλάσσιων περιοχών 

του, έχουν κάνει προσπάθειες ώστε να δημιουργηθούν δίκτυα αποχέτευσης και 

μονάδες καθαρισμού λυμάτων.
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5.3.3 Χάρτης - Δυναμικότητας βιολογικών καθαρισμών Θεσσαλίας 
- Ισοδύναμος πληθυσμός

Από τον χάρτη του ισοδύναμου πληθυσμού μπορούμε να δούμε ποιες 

μονάδες είναι αυτές που μπορούν να δεχτούν μεγάλη ποσότητα λυμάτων και πόση 

είναι αυτή. Όλοι οι βιολογικοί καθαρισμοί είναι χωρισμένη σε κλάσεις ανάλογα με το 

ισοδύναμο πληθυσμό που μπορούν να εξυπηρετήσουν και είναι φανερό πως οι 

μεγαλύτερη κατά φθίνουσα σειρά είναι αυτοί της Λάρισας, του Βόλου, των Τρικάλων 

και της Καρδίτσας αντίστοιχα.

Αξίζει να σημειωθεί, πως μεγάλο ισοδύναμο πληθυσμό έχει ο βιολογικό 

καθαρισμός της Σκιάθου, που όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω παρουσιάζει την 

ιδιαιτερότητα ότι του καλοκαιρινούς μήνες, καθώς, έχει πολλαπλάσιους πληθυσμούς 

από ότι τον υπόλοιπο χρόνο. Επίσης, είναι γνωστό ακόμα και στην νομοθεσία ότι οι 

ξενοδοχειακές μονάδες έχουν μεγαλύτερη ποσότητα λυμάτων γι’ αυτό σε περίπτωση 

που υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία συνδέονται με την εγκατάσταση της 

επεξεργασίας λυμάτων πρέπει να γίνει ειδική θεώρηση στον ισοδύναμο πληθυσμό, 

μία και μία κλίνη αντιστοιχεί σε καταναλώσεις δύο ατόμων. Ένας ακόμα οικισμός που 

παρουσιάζει το αντίστοιχο φαινόμενο, είναι και αυτό της Καλαμπάκας, με την 

διαφορά όμως, πως σε αυτόν, δεν παρουσιάζεται αυτή η μεγάλη διαφορά φορτίων 

ανάμεσα στους καλοκαιρινού και τους χειμερινούς μήνες. Εδώ τα φορτία 

παρουσιάζουν αύξηση σε μεγάλο ρυθμό κατά την διάρκεια θρησκευτικών γιορτών, 

αφού κοντά στην περιοχή υπάρχει το μνημείο των Μετεώρων το οποίο είναι 

παγκόσμιας επισκεψιμότητας.

5.3.4 Χάρτης - BOD5 - SS Βιολογικών Καθαρισμών Θεσσαλίας

Από τον χάρτη μπορούμε να διακρίνουμε πως οι περιοχές με το μεγαλύτερο 

ρυπαντικό φορτίο είναι τα μεγάλα αστικά κέντρα, με την πρωτιά στους μεγαλύτερους 

οικισμούς της Θεσσαλίας (Λάρισα, Βόλος). Στο σημείο αυτό αναφέρεται πως στη 

περίπτωση του Βόλου υπάρχουν και βιομηχανικά απόβλητα τα οποία αυξάνουν το 

ρυπαντικό φορτίο και κάνουν την εκμετάλλευση του ακόμη πιο δύσκολη. Ιδιαίτερα 

στην χώνευση, το πρόβλημα αυτό μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, μίας και τα

96
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:48 EEST - 3.236.241.27



βιομηχανικά απόβλητα είναι αρκετά δύσκολο στο να υπολογιστεί η χημική τους 

σύσταση.

Δυστυχώς, σε μικρούς βιολογικούς καθαρισμούς της Θεσσαλίας όπως είναι 

της Φαρκαδώνας, της Μελιβοίας και των Αγ. Θεωδόρων λόγω της κακή λειτουργίας ή 

της μη δυνατότητας επικοινωνίας, δεν ήταν δυνατόν να παρθούν αποτελέσματα για 

τις παραμέτρους που καθορίζουν το ρυπαντικό φορτίο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

στον χάρτη, οι οικισμοί αυτοί να παρουσιάζονται με γκρι χρώμα, χωρίς καθόλου 

μπάρες σύγκρισης.

5.3.5 Χάρτης - Συνάρτησης δυναμικότητας - BOD5 - SS 
βιολογικών καθαρισμών.

Ο χάρτης αυτός είναι μια σύγκριση του ισοδύναμου πληθυσμού και των 

παραμέτρων που καθορίζουν το ρυπαντικό φορτίο (BODs-SS). Ο ισοδύναμος 

πληθυσμός παρουσιάζεται σε κλάσεις ανάλογα με το μέγεθος, ενώ οι παράμετροι 

των ρυπαντικών φορτίων με μπάρες σύγκρισης.

Από μία γρήγορη ματιά στον χάρτη βλέπουμε πως ισοδύναμος πληθυσμός και 

τα ρυπαντικά φορτία συμβαδίζουν. Δηλαδή όσο πιο μεγάλος είναι ο οικισμός, τόσο 

πιο μεγάλα είναι τα ρυπαντικά φορτία που εισέρχονται στην εγκατάσταση 

επεξεργασίας λυμάτων. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο πως ισοδύναμος πληθυσμός είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένος με το BODs.

Σε πολλές περιοχές της Θεσσαλίας λόγο της αύξησης των πληθυσμού και των 

ρυπαντικών φορτίων έχει καταστήσει αναγκαία την επέκταση των μονάδων 

επεξεργασίας. Έτσι, αυτή την στιγμή τόσο στην Λάρισα, όσο και στον Βόλο, γίνονται 

εργασίες για την επέκταση τους. Συγκεκριμένα στην Λάρισα προστίθεται ακόμα μία 

γραμμή επεξεργασίας λυμάτων και ιλύς που απαρτίζεται από πρωτοβάθμια, 

δευτεροβάθμια, χλωρίωση, πάχυνση και χώνευση της ίδια δυναμικότητας με τις 

προϋπάρχουσες και οι οποίες περιγράφονται στο κεφάλαιο 4.
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5.3.6 Χάρτης - Μέση ημερήσια παροχή βιολογικών καθαρισμών 
Θεσσαλίας

Μία ακόμα παράμετρος που μπορεί να εκδώσει ασφαλή συμπεράσματα για το 

μέγεθος μίας εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων είναι η μέση ημερησία 

παροχή η οποία εκφράζεται σε πι3/ημέρα.

Σε ένα βιολογικό καθαρισμό οι παροχές δεν είναι σταθερές. Ανάλογα με την 

ώρα, τον μήνα, την εποχή, αλλά και τις καιρικές συνθήκες οι παροχές αλλάζουν. 

Άλλη είναι η παροχή το καλοκαίρι σε ένα αστικό κέντρο στο οποίο οι κάτοικοί του 

φεύγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές (Ιούλιος - Αύγουστος) και άλλες είναι 

κατά τους μήνες Οκτώβριο - Νοέμβριο που είναι οι περισσότεροι παρόντες. Επίσης, 

άλλη παροχή μια βροχερή μέρα κατά την οποία μαζί με τα αστικά λύματα αθροίζονται 

και τα βρόχινα νερά που εισέρχονται στο δίκτυο αποχέτευσης και άλλη μια 

ηλιόλουστη.

Για τους λόγους αυτούς χρησιμοποιείται η μέση ημερήσια παροχή, η οποία 

υπολογίζει ένα μέσο όρο όλων των παροχών του χρόνου. Στον χάρτη 

παρουσιάζονται με βούλες όλες οι μέσες παροχές και όπως φαίνεται συμπορεύονται 

με τον πληθυσμό του οικισμού. Οι μόνες εξαιρέσεις είναι οι τουριστικές περιοχές οι 

οποίες έχουν δυσανάλογη μέση παροχή και αριθμό κατοίκων στον οικισμό.

Τέλος για ακόμα μία φόρα οφείλεται να σημειωθεί ότι η μέση παροχή της 

Σκιάθου είναι για του καλοκαιρινούς μήνες, για τον λόγο αυτό στον χάρτη φαίνεται 

αρκετά αυξημένη.

5.3.7 Χάρτης - Παραγωγή βιοαερίου από βιολογικού καθαρισμούς 
στην Θεσσαλία

Όπως έχει αναφερθεί ένα από τα προϊόντα της αναερόβιας χώνευσης είναι η 

παραγωγή μεθανίου (CH4). Στην Θεσσαλία μόνο οι βιολογικοί καθαρισμοί των 

μεγάλων αστικών κέντρων έχουν την δυνατότητα παραγωγής του. Στον χάρτη εκτός 

από τους βιολογικούς καθαρισμούς που παράγων βιοαέριο, σημειώνονται με 

κουκίδες που αλλάζουν ανάλογα με την παραγωγή βιοαερίου σε ιπ3 την ώρα.
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Η παραγωγή βιοερίου, όπως αναφέρεται στα παραπάνω κεφάλαια εξαρτάται 

από πολλούς αστάθμητους παράγοντες (θερμοκρασία, συγκέντρωση, χρόνος 

χώνευσης και άλλοι) και τα νούμερα που αναγράφονται στον χάρτη είναι οι μέσοι 

όροι του χρόνου. Οι οικισμοί του Βόλου και της Λάρισας έχουν την μεγαλύτερη σε 

παραγωγή βιοαερίου και όπως περιγράφεται και στον επόμενο χάρτη είναι αυτοί που 

μπορούν να το εκμεταλλευτούν προς οικονομικό όφελος.

5.3.8 Χάρτης - Εγκατεστημένη ισχύς μηχανών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργεια από βιοαέριο

Στον τελευταίο χάρτη που υπάρχει στο υπόμνημα, παρουσιάζεται η 

εγκατεστημένη ισχύς που υπάρχει στην Θεσσαλία από πλευράς μηχανών 

εκμετάλλευσης του βιοαερίου. Στις μεγάλες πόλεις Βόλου και Λάρισα η παραγωγή 

βιοεαρίου είναι ικανή ώστε να γίνεται οικονομικά βιώσιμη μία επένδυση δημιουργίας 

υποσταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την χρήση βιομάζας.

Στην Λάρισα υπάρχουν δύο μηχανές της Αυστριακής εταιρείας Jenbacher του 

ομίλου GE κόστους 700.000€ και συνολικής εγκατεστημένης ισχύς 330X2=660KW, οι 

οποίες λειτουργούν κανονικά από το καλοκαίρι του 2008. Το σύστημα, εκτός από τις 

μηχανές βιοαερίου που όπως έχει αναφερθεί και στο κεφάλαιο 4 είναι οχτώ 

κυλίνδρων και κύκλου ΟΤΤΟ, περιλαμβάνει σύστημα αυτομάτου ελέγχου, για την 

εκκίνηση-παύση καθώς και αναφορά σφαλμάτων με την δυνατότητα on-line 

σύνδεσης με την κατασκευάστρια εταιρεία.

Παράλληλα, στον βιολογικό καθαρισμό του Βόλου υπάρχουν δύο μηχανές των 

πέντε κυλίνδρων οι οποίες είναι, επίσης, κύκλου ΟΤΤΟ, ισχύος 176,5X2=353KW, 

συνολικού κόστους 470.000€ και οι οποίες βρίσκονται σε λειτουργία από το 1998.

Και οι δύο εγκαταστάσεις παρουσιάζουν προβλήματα στην λειτουργία τους 

που οφείλονται σε διάφορους παράγοντες. Ένας από του συνηθισμένους, ο οποίος 

είναι κοινός και για τις δύο μονάδες, είναι η αστάθεια του δικτύου παροχής βιοαερίου 

κατά του χειμερινού μήνες. Αυτό οφείλεται, στο ότι, τον χειμώνα έχουμε την 

λειτουργία του καυστήρα όλο το εικοσιτετράωρο (θερμοκρασία χωνευτή 35°C), με 

αποτέλεσμα η καύση στις μηχανές, να είναι περιορισμένη, ακόμα και μηδενική σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει μεγάλη παραγωγή μεθανίου στην χώνευση.

99
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:48 EEST - 3.236.241.27



Επίσης, ένα ακόμα πρόβλημα που μπορεί να παρουσιαστεί στο δίκτυο το 

βιοαερίου, είναι και η δημιουργία συμπυκνωμάτων, τα οποία αν δεν υπάρχει σωστή 

κλίση στους αγωγούς και χώρος συγκεκριμένος, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 

εξαγωγής τους, τότε η πίεση του αερίου παρουσιάζει αστάθεια με αποτέλεσμα την 

κακή και πολλές φορές αδύνατη λειτουργία των μηχανών.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως στις άλλες δύο μεγάλες πόλεις τις Θεσσαλίας 

- Τρίκαλα Καρδίτσα - αν και υπάρχει παραγωγή βιοαερίου, παρόλα αυτά δεν γίνεται 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αυτό, μίας και η παραγωγή αυτή είναι σχετικά 

μικρή για μια τέτοια επένδυση. Η καύση του, δυστυχώς, γίνεται σε πυρσό, αν και θα 

υπήρχε η δυνατότητα χρησιμοποίηση του στην περαιτέρω ξήρανση της ιλύος ή σε 

άλλη αξιοποίησή του.

Επίλογος

Για την αξιοποίηση του βιοαερίου σήμερα στην Ελλάδα χρειάζονται ορισμένα 

σημαντικά βήματα προόδου. Πρώτα απ’ όλα σε πολιτικό επίπεδο χρειάζεται μία 

ισχυρότερη δέσμευση σχετικά με την αξιοποίηση του, ως μία υποσχόμενη, αειφόρα 

ενεργειακά και’περιβαλλοντικά λύση. Η δέσμευση αυτή θα επηρεάσει όλα τα επίπεδα 

προσφέροντας ένα καλύτερο θεσμικό πλαίσιο, μία καλύτερη χρηματοδότηση, καθώς 

και μεγαλύτερο ποσοστό επενδύσεων.

Αν και ο νέος νόμος για τις ΑΠΕ (Ν. 3468/06) θέτει ένα νέο περιβάλλον στην 

ηλεκτροπαραγωγή και μεταξύ άλλων απλοποιεί την αδειοδοτική διαδικασία, το 

κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση του βιοαερίου πρέπει να 

βελτιωθεί και άλλο με την περαιτέρω απλοποίηση διαδικασιών και εξειδικευμένη 

νομοθεσία για το βιοαέριο.

Επίσης, σύμφωνα με την νομοθεσία η νέα εγγυημένη τιμή πώλησης της 

ενέργειας από ΑΠΕ και Συμπαραγωγή ανέρχεται σε 73€/MWh (75,82€/MWh για το 

2007). Μία τιμή που για το ύψος των επενδύσεων για τα έργα βιοαερίου θεωρείται 

μάλλον χαμηλή, ενώ πρέπει να γίνει αντιληπτό πως για την σωστή τιμολόγηση του 

προϊόντος πρέπει να εξετάζεται κάθε φορά ο τύπος της βιομάζας που 

χρησιμοποιείται, μίας και το κόστος της επένδυσης είναι κάθε φορά διαφορετικό.
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Αξίζει να σημειωθεί, πως ακόμα ένα πρόβλημα που υπάρχει στον ελλαδικό 

χώρο, ως προς την χρήση της βιομάζας και του βιοαερίου, είναι η έλλειψη 

ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης και γνώσης. Μία έλλειψη που παρουσιάζεται όχι 

μόνο στους αγρότες, αλλά και σε μεγάλες βιομηχανίες καθώς και στο ευρύτερο κοινό 

σχετικά με τις δυνατότητες ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων, της τελικής 

τους χρήσης (πχ. παραγωγή ηλεκτρισμού, κάλυψη θερμικών αναγκών, έγχυση στο 

δίκτυο του φυσικού αερίου, χρήση ως καύσιμο στις μεταφορές) και των 

πλεονεκτημάτων τους. Για τον λόγω αυτό, πρέπει να δοθεί έμφαση στην 

πληροφόρηση και στην ευαισθητοποίηση του κοινού και των επενδυτών, ώστε να 

μπορέσει να παρουσιάσει άνθιση ο τομέας.

Οι εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να μπορέσουν να 

εγκατασταθούν σε μία συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να γίνουν αποδεκτές από τις 

τοπικές κοινωνίες, ειδάλλως, αντιμετωπίζουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με 

την εύρυθμη λειτουργία τους. Ένα έργο βιοαερίου πρέπει να εναρμονιστεί στην 

συγκεκριμένη περιοχή και να γίνει αποδεκτό από τους κατοίκους και τον τοπικό 

πληθυσμό. Για το λόγο αυτό εκτός από την οικονομική ή τεχνολογική βιωσιμότητα 

ένα τέτοιο έργο πρέπει να εξασφαλίζει και «κοινωνική και περιβαλλοντική 

συμβατότητα» βασιζόμενο σε ενδελεχή εξέταση του καθεαυτού έργου και την 

αποδοχή και συμμετοχή του κοινού.

Τέλος, στην Ελλάδα οι μονάδες αναερόβιας χώνευσης είναι συνήθως για 

μεγάλες εγκατάστασης. Δεν υπάρχει ακόμα, δηλαδή, η διείσδυση της σε ότι αφορά 

στις μικρής κλίμακας αγροτο-κτηνοτροφικές μονάδες. Για τον λόγο αυτό, χρειάζεται 

ένα στρατηγικό σχέδιο για το βιοαέριο, που θα πρέπει να ενσωματωθεί στην 

ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ενώ, τα 

τρία υπουργεία που είναι αρμόδια για τα έργα και τις επενδύσεις του βιοαερίου - η 

αγροτική πολιτική (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), η προστασία 

περιβάλλοντος (ΥΠΕΧΩΔΕ) και οι ενεργειακές επενδύσεις (Υπουργείο Ανάπτυξης) - 

χρήζουν περαιτέρω συντονισμό και μείωση της γραφειοκρατίας.
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Αεροφυλάκιο

Ατμολέβητας Μηχανές 
βιοαερίου

Βιοαέριο Αεροσυμπιεστής
I
ηλεκτρισμός

Σκαρίφημα ροής βιοαερίου από το αεροφυλάκιο προς τις μηχανές βιοαερίου ΕΕΛ 
Λάρισας

Συλλεκτήριος αγωγός 
καυσαερίων

Αγωγός νερού ψύξης 
κινητήρα

Κύριος αγωγός λαδιού 
κινητήρα

Κάλυμμα κύλινδρο κεφαλής

Ζύγωθρο (έξοδος) 

Ωστική ράβδος

διανομής
μείγματος

Εμβολο

Μπιέλα

Κυλινδροχιτώνιο

Αγωγός επιστροφής 
νερού ψύξης κινητήρα

Ελατήριο βαλβίδας

Βαλβίδα εξόδου

Κυλινδροκεφαλή

Φίλτρο λαδιού 
κινητήρα

Ακροφύσιο ψύξης

Εναλλάκτης θερμότητας 
(λάδι κινητήρα/νερό)

Στροφαλοφόρος 
άξονας με αντίβαρο

— Κάρτερ λαδιού κινητήρα

Ωστήρ»

Εκκεντροφόρος
άξονας

Ράβδος ελέγχου 
στάθμης

Στροφαλοθάλαμος

Κάθετη τομή μηχανής παραγωγής ηλεκτρισμού από βιοαέριο 1
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Αγωγός επιστροφής νερού

Ανάμεικτης αερίων

ΣτροβιΑοσυμπιεστής
καυσαερίων

Κάρτερ λαδιού κινητήρα

Στραγγαλιστική βαλβίδα

ΕναΑλάκτης θερμότητας 
μείγματος/νερού

ψύξης κινητήρα

Αγωγός τροφοδοσίας 
λαδιού κινητήρα 

(στροβιλοσυμπιεστής 
καυσαερίων)

Κυλινδροκεφαλή

Εξαερισμός
στροφαλοθαλάμού

Συλλεκτήριος αγωγός 
καυσαερίων

Αγωγός επιστροφής 
λαδιού κινητήρα 

(στροβιλοσυμπιεστής 
καυσαερίων)

Φίλτρο λαδιού 
κινητήρα

Διάταξη περιστροφής 
κινητήρα χωρίς 
ανάφλεξη

Καπάκι

βαλβίδα 
πίεσης λαδιού

Κάθετη τομή μηχανής παραγωγής ηλεκτρισμού από βιοαέριο 2
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Στραγγαλιστική βαλβίδα

Σφόνδυλος με 
οδοντωτή στεφάνη

Εναλλάκτης θερμότητας 
μείγματος/νερού

Αναμείκτης αερίων

Κυλινδροκεφαλή

Εξαερισμός στροφαλοθαλάμου
Φίλτρο λαδιού κινητήρα

Εκκινητήρας

Αγωγός επιστροφής 
νερού ψύξης κινητήρα

Αγωγός επιστροφής 
λαδιού κινητήρα 
(στροβιλοσυμπιεστής)

Αγωγός τροφοδοσίας 
λαδιού κινητήρα 
(στροβιλοσυμπιεστής 
καυσαερίων)
Στροβιλοσυμπιεστής
καυσαερίων

Κάθετη τομή σφρόνδυλου μηχανής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργεια από βιοαέριο
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