
  

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

(Α.Σ.Ρ.Χ.Δ.Ε.) 

 

 

 

«ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΥΨΗΛΗ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΜΜΩΝΙΑΣ» 

 

 

Διπλωματική Εργασία του 

Γιαννακάκη Αλέξανδρου 

 

 

Επιβλέπων: Καθηγητής Μιχαήλ Γεωργιάδης 

 

  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης την αναερόβια 

μετατροπή σύνθετων οργανικών υποστρωμάτων για την παραγωγή μεθανίου. Η αναερόβια 

χώνευση είναι μία ιδιαίτερα δύσκολη και περίπλοκη διεργασία, που περιλαμβάνει πολλών 

ειδών αντιδράσεις όπως οι φυσικοχημικές, βιοχημικές και μεταφοράς μάζας, οι οποίες 

πραγματοποιούνται ταυτόχρονα και επηρεάζονται από πολλούς εξωτερικούς παράγοντες. 

Επίσης, τα συστήματα αναερόβιας επεξεργασίας περιλαμβάνουν αρκετούς μικροβιακούς 

πλυθυσμούς σε κάθε στάδιο της χώνευσης, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους μέσω 

υποστρωμάτων. Όλα αυτά οδήγησαν τους μελετητές να αναπτύξουν διάφορα είδη μοντέλων 

προκειμένου να προσομοιώσουν τη διεργασία αυτή. 

Ένα από τα πιο επιτυχημένα και ευρέως χρησιμοποιούμενα μοντέλα για τη διεργασία της 

αναερόβιας χώνευσης είναι το ADM1, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες που 

πραγματοποιούνται για τη μετατροπή της σύνθετης οργανικής ύλης σε μεθάνιο, διοξείδιο του 

άνθρακα και αδρανή συστατικά (Batstone et al., 2002). Ταυτόχρονα, το μοντέλο περιλαμβάνει 

και εξισώσεις παρεμπόδισης που οφείλονται στο pH, το υδρογόνο και την ελεύθερη αμμωνία. 

Το μοντέλο ADM1 είναι και αυτό που επιλέχθηκε στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία για 

τη μελέτη της αναερόβιας διεργασίας. 

Το μοντέλο ADM1 προσομοιώθηκε στο περιβάλλον του gPROMSTM. Αρχικά, έγιναν 

κάποιες προσομοιώσεις στη μόνιμη και στη δυναμική κατάσταση και συγκρίθηκαν με τα 

δεδομένα της βιβλιογραφίας, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων 

του μοντέλου. Έπειτα, γίνεται μία προσομοιώση σε ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος και 

αποδεικνύεται η αδυναμία του μοντέλου να προσομοιώσει την αποτυχία χώνευσης. Το 

μοντέλο, στη συνέχεια, υφίσταται τροποποιήσεις για να συμπεριλάβει έναν δεύτερο μηχανισμό 

παραγωγής μεθανίου, ο οποίος ενεργοποιείται όταν επεξεργάζονται υποστρώματα με υψηλή 

συγκέντρωση αμμωνίας. Γίνονται προσομοιώσεις του υποστρώματος αυτού αρχικά με το 

μοντέλο χωρίς τροποποίηση και μετά με το τροποποιημένο και συγκρίνονται τα αποτελέσματα 

τους. Έπειτα, γίνεται επαλήθευση αυτής της τροποποίησης με εφαρμογή της σε ένα ακόμη 

υπόστρωμα στο οποίο αυξάνεται το ποσοστό αζώτου. 

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε μία ολική ανάλυση ευαισθησίας σε δύο υποστρώματα 

ένα με υψηλή συγκέντρωση αμμωνίας και ένα με χαμηλή προκειμένου να βρεθούν οι 

παράμετροι του μοντέλου, οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση σε αυτό για κάθε 



περίπτωση. Ως δεδομένα εισόδου στο σύστημα χρησιμοποιήθηκαν τιμές των παραμέτρων που 

από τη βιβλιογραφία και βρέθηκε η επίδρασή τους στην παροχή αερίου, το ποσόστο μεθανίου 

στο βιοαέριο, τη συγκέντρωση οξικού οξέος και των πτητικών λιπαρών οξέων, καθώς και το 

pH.  

Τέλος, δημιουργήθηκαν δύο σενάρια βελτιστοποίησης. Στο πρώτο σενάριο η 

αντικειμενική συνάρτηση μεγιστοποίησης ήταν η απόδοση του βιοαερίου σε μεθάνιο ενώ στο 

δεύτερο η αύξηση της παραγωγής βιοαερίου. Η μεγιστοποίηση και στις δύο περιπτώσεις 

οφείλεται στην βέλτιστη προσθήκη ανιόντων, κατιόντων,  άνθρακα και αζώτου. Τα 

αποτελέσματα του πρώτου έδειξαν αύξηση στο ποσοστό μεθανίου κατά 8% και την 

αναμενόμενη μείωση στην παραγωγή βιοαερίου σε 2600 m3/d μέχρι δηλαδή τον περιορισμό 

που τέθηκε από το πρόβλημα βελτιστοποίησης. Στο δεύτερο, η παραγόμενη ποσότητα 

βιοαερίου αυξάνεται από 2800 m3/d σε  3310 m3/d με την ακόλουθη μείωση του ποσοστού του 

βιοαερίου σε μεθάνιο σε ποσοστό 51%. 

Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα αξιολογούνται και συζητούνται στο τέλος της εργασίας, 

μαζί με κάποιες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα πάνω στην αναερόβια χώνευση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This Thesis studiew on anaerobic conversion process of complex organic substrates for 

biogas production. The anaerobic digestion is a complex process that includes various reactions 

such as physicochemical, biochemical and mass transfer rates, which are carried out 

simultaneously and are influenced by many external factors. Moreover, anaerobic treatment 

systems include several microbial pots at each stage of digestion, which are connected to each 

other through substrates. All the above provided significant motivation for researchers to 

develop different types of models to simulate this process. 

One of the most successful and widely used models for the anaerobic digestion process is 

ADM1 (Batstone et al., 2002), which describes rigorously all the processes performed to 

convert the composite organic matter to methane, carbon dioxide and inert components. The 

model also includes inhibition equations due to pH, hydrogen and free ammonia. The ADM1 

model is the one used in this work for the simulation and optimisation of anaerobic digestion 

process. 

The ADM1 model was simulated in the gPROMSTM environment. Initially, simulations 

were carried out under steady state and dynamic condition. The predictive power at the 

developed model was assessed using literature data and a good agreement was found. Τhe 

model is then extended to include a second methane production mechanism, which is activated 

when treating substrates with high ammonia concentration. Simulations of this substrate are 

made initially with the original ADM1 without modification and then with the modified model 

and their results were compared. Then, the proposed extension was validated by simulating 

another substrate with high nitrogen concentration. 

Furthermore, a global sensitivity analysis was performed on two substrates in order to find 

the model parameters, which have the greatest impact in the digestion process of each substrate. 

The input to the system analysis were ranges of values from the parameters gathered form the 

literature and the output was the effect on gas supply, methane purity in biogas, the 

concentration of acetic acid and volatile fatty acids and pH. 

Finally, two optimization cases were studied. The first involved the maximisation of 

methane yield in biogas while the second is concerned with the maximisation of biogas 

production. The outcome in both cases is due to optimal adition of cations, anions and 

compound with increased carbon and nitrogen content. The results of the first case illustrate an 

increase of 8% in methane and an expected decrease in biogas production to the lower 



acceptable bound. In the second case the biogas production was increased from 2800 m3/d to 

3310 m3/d following a decrease of methane in the biogas. 

 All the above results are evaluated and discussed to the end of this thesis, along with some 

suggestions for further research on anaerobic digestion modelling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέπων καθηγητή της διπλωματικής 

μου εργασίας, κύριο Μιχάλη Γεωργιάδη που με επιστεύτηκε και μου έδωσε την ευκαιρία να 

δουλέψω στο εργαστήριο του καθώς και όλα τα απαραίτητα εφόδια για να ασχοληθώ με το 

συγκεκριμένο αντικείμενο. Ευχαριστώ  για την υπομονή που έδειξε και την στήριξη που μου 

προσέφερε όλο αυτό το διάστημα της συνεργασίας μας, καθώς και για όλες τις συμβουλές που 

μου έδωσε τόσο για την εκπόνηση της εργασίας όσο και για τα μελλοντικά μου σχέδια. Επίσης, 

θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους μου και την οικογένεια μου που ήταν δίπλα μου όλο 

αυτό το διάστημα, καθώς η βοήθεια και η στήριξή τους ήταν καθοριστική σε όλο αυτό το 

μεγάλο ταξίδι των σπουδών μου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. Εισαγωγή ............................................................................................................................... 1 

1.1 Ενέργεια από το βιοαέριο ................................................................................................. 1 

1.2 Ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ......................... 2 

1.3 Ενέργεια από βιομάζα και βιοαέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ........................................ 4 

1.4 Βιοαέριο ........................................................................................................................... 4 

1.5 Εφαρμογές βιοαερίου στον Ελλαδικό χώρο .................................................................... 6 

1.6 Προβλήματα από την αξιοποίηση του βιοαερίου στην Ελλάδα ...................................... 7 

1.7 Προοπτικές βιοαερίου ...................................................................................................... 7 

1.5 Βιβλιογραφική ανασκόπηση της ανερόβιας χώνευσης .................................................... 8 

2. Η Αναερόβια Χώνευση ........................................................................................................ 13 

2.1 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της αναερόβιας διεργασίας. ................................ 13 

2.2 Βιοχημικοί μηχανισμοί της διεργασίας της αναερόβιας χώνευσης ............................... 14 

2.2.1 Υδρόλυση ................................................................................................................ 15 

2.2.2. Οξεογένεση ............................................................................................................. 17 

2.2.3 Οξίκογένεση ............................................................................................................ 18 

2.2.4 Μεθανογένεση ......................................................................................................... 19 

2.3 Παράγοντες και περιβαλλοντικές συνθήκες που επηρεάζουν την διεργασία της 

αναερόβιας χώνευσης ........................................................................................................... 22 

2.3.1 Η τιμη του pH και η αλκαλικότητα ......................................................................... 22 

2.3.2 Θερμοκρασία ........................................................................................................... 23 

2.3.3 Οργανικός ρυθμός φόρτωσης (OLR) ...................................................................... 24 

2.3.4 Υδραυλικός χρόνος παραμονής (HRT) ................................................................... 25 

2.3.5 Ανάμιξη ................................................................................................................... 25 

2.4 Σημαντικά χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης ................................................................ 26 

2.4.1 Σύσταση υποστρώματος .......................................................................................... 28 

2.4.2 Αμμωνία .................................................................................................................. 29 



2.4.3 Ιχνοστοιχεία ............................................................................................................. 30 

2.4.4 Αναλογία Άνθρακα : Αζώτου (C:N)........................................................................ 31 

2.4.5 Πτητικά λιπαρά οξέα (VFAs) .................................................................................. 31 

2.4.6 Αναστολείς .............................................................................................................. 32 

2.4.7 Μέγεθος σωματιδίων ............................................................................................... 34 

2.4.8 Μικροβιακή αποικοδόμηση της βιομάζας ............................................................... 34 

2.5 Το ADM1 μοντέλο ......................................................................................................... 34 

2.6 Επιλογή Αναερόβιου Χωνευτή ...................................................................................... 41 

3. Μοντέλο αναερόβιας χώνευσης (Anaerobic Digestion Model no 1) .................................. 43 

3.1 Μαθηματική εφαρμογή του ADM1 ............................................................................... 43 

3.1.1 Συναρτήσεις και κινητικές παρεμπόδισης ............................................................... 44 

3.1.2 Ισορροπία άνθρακα και αζώτου .............................................................................. 45 

3.1.3 Ανάπτυξη Μικροοργανισμών .................................................................................. 46 

3.2 Αναλυτική περιγραφή του ADM1 μοντέλου ................................................................. 48 

3.2.1 Διαφορικές εξισώσεις .............................................................................................. 53 

3.2.2 Κινητικές εξισώσεις οξέος-βάσης και μεταφοράς αερίου ....................................... 59 

3.2.3 Κινητικές εξισώσεις μεταφοράς μάζας υγρού-αερίου ............................................. 59 

3.2.4 Παρεμπόδιση του pH ............................................................................................... 60 

3.2.5 Αλγεβρικές εξισώσεις .............................................................................................. 61 

3.3 Τροποποίηση  του ADM1 μοντέλου .............................................................................. 61 

3.3.1 Επέκταση του  μοντέλου ......................................................................................... 62 

3.3.2 Τροποποιήσεις στις υπάρχουσες εξισώσεις ............................................................. 63 

3.3.3 Εξισώσεις παρεμπόδισης στο τροποποιημένο μοντέλο .......................................... 65 

4. Επαλήθευση του Μοντέλου (Validation) και Προσομοιώσεις ............................................ 66 

4.1  Μόνιμη κατάσταση ....................................................................................................... 66 

4.2 Δυναμική κατάσταση ..................................................................................................... 69 

4.3 Προσομοίωση για αποτυχία της αναερόβιας Χώνευσης ................................................ 71 



4.4 Προσομοιώση του τροποποιημένου μοντέλου............................................................... 77 

4.4.1 Προσομοίωση μόνο με την οξικοτροφική μεθανογένεση ....................................... 77 

4.4.2 Προσομοίωση με Ενεργοποίηση και των δύο μηχανισμών .................................... 85 

4.5 Προσομοίωση του υποστρώματος αναφοράς με αυξημένη ποσότητα αζώτου ............. 94 

4.5.1 Προσομοίωση μόνο με οξικοτροφική Μεθανογένεση ............................................ 94 

4.5.2 Προσομοίωση με ενεργοποίηση και των δύο μονοπατιών ...................................... 98 

5. Ολική ανάλυση ευαισθησίας και βελτιστοποίηση ............................................................. 102 

5.1 Ολική ανάλυση ευαισθησίας (Global Sensitivity Analysis) για τη διεργασία της 

αναερόβιας χώνευσης ......................................................................................................... 102 

5.1.1 Απόκριση της παροχής βιοαερίου ......................................................................... 106 

5.1.2 Απόκριση της παραγωγής μεθανίου στο βιοαέριο ................................................ 107 

5.1.4 Απόκριση της συγκέντρωσης του οξικού οξέος .................................................... 108 

5.1.5 Απόκριση της συγκέντρωση των Πτητικών Λιπαρών Οξέων ............................... 110 

5.1.6 Απόκριση του pH της διεργασίας .......................................................................... 111 

5.1.7 Συμπεράσματα από την ανάλυση ευαισθησίας ..................................................... 112 

5.2 Βελτιστοποίηση Υποστρώματος .................................................................................. 116 

5.2.1 Βελτιστη απόδοση σε μεθάνιο ............................................................................... 116 

5.2.2 Βελτιστη παραγωγή βιοαερίου .............................................................................. 121 

6.Συμπεράσματα και μελλοντικές προτάσεις ........................................................................ 126 

7. Βιβλιογραφία ..................................................................................................................... 130 

Παράρτημα............................................................................................................................. 140 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Πίνακας 1: Αντιδράσεις αναγωγής που πραγματοποιούνται στην οξικογένεση (Deublein and 

Steinhauser 2008)..................................................................................................................... 19 

Πίνακας 2: Ταξινόμηση των μεθανογόνων μικροοργανισμών (Miyamoto, 1997; Verma, 

2002) ........................................................................................................................................ 20 

Πίνακας 3: Χημικές αντιδράσεις στη μεθανογένεση (Deublein and Steinhauser, 2008) ........ 21 

Πίνακας 4: Ξηρή ύλη, ποσότητα σε οργανικά και απόδοση βιοαερίου (Deublein and 

steinhauser, 2008) και ποσοστο υδρογονανθράκων, λιπιδίων και πρωτεΐνων σε διαφορετικού 

τύπου υποστρώματα (Angelidaki, 2008). ................................................................................ 28 

Πίνακας 5: Τα μεγέθη στο μοντέλο ADM1 και οι μονάδες στις οποίες εκφράζονται ............ 38 

Πίνακας 6: Βιοχημικες αντιδρασεις, ρυθμοί και στοιχειομετρικοί συντελεστες. (κουτρούλη 

ελενη, 2008) ............................................................................................................................. 39 

Πίνακας 7: Βιοχημικες αντιδρασεις, ρυθμοί και στοιχειομετρικοί συντελεστες (συνεχεια) 

(κουτρούλη ελενη, 2008) ......................................................................................................... 40 

Πίνακας 8: Διαλυτά συστατικά στο μοντέλο ADM1 και οι μονάδες τους. ............................. 48 

Πίνακας 9: Σωματιδιακά συστατικά στο μοντέλο ADM1 και οι μονάδες τους. ..................... 49 

Πίνακας 10: Κινητικές σταθερές και στοιχειομετρικοί συντελεστές του ADM1 μοντέλου ... 49 

Πίνακας 11: Σταθερές των φυσικοχημικών διεργασιών .......................................................... 50 

Πίνακας 12: Μεταβλητές του μοντέλου ADM1 ...................................................................... 50 

Πίνακας 13: Ρυθμοί αποσύνθεσης και υδρόλυσης .................................................................. 51 

Πίνακας 14: Ρυθμοί κατανάλωσης από τους μικροοργανισμούς ............................................ 51 

Πίνακας 15: Ρυθμοί θανάτου των μικροοργανισμών .............................................................. 52 

Πίνακας 16: Συναρτήσεις αναστολής του μοντέλου ADM1 ................................................... 52 

Πίνακας 17: Επιπλέον παράμετροι που προστέθηκαν στο μοντέλο ........................................ 65 

Πίνακας 18: Μεγέθη και μονάδες του βιβλιογραφικού μοντέλου ........................................... 66 

Πίνακας 19: Αποτελέσματα προσομοίωσης και δημοσίευσης στη μόνιμη κατάσταση για τα 

διαλυτά συστατικά ................................................................................................................... 67 

Πίνακας 20: Αποτελέσματα προσομοίωσης και δημοσίευσης στη μόνιμη κατάσταση για τα 

σωματιδιακά συστατικά ........................................................................................................... 67 

Πίνακας 21: Αποτελέσματα προσομοίωσης και δημοσίευσης στη μόνιμη κατάσταση για τα 

ιόντα ......................................................................................................................................... 68 

Πίνακας 22: Αποτελέσματα προσομοίωσης και δημοσίευσης στη μόνιμη κατάσταση  για την 

αέρια φάση ............................................................................................................................... 68 



Πίνακας 23: Συνθήκες λειτουργίας στον αντιδραστήρα CSTR............................................... 71 

Πίνακας 24: Εύρος τιμών των παραμέτρων διάσπασης της σύνθετης οργανικής ύλης. ....... 103 

Πίνακας 25: Εύρος τιμών των παραμέτρων από τισ αντιδράσεις κατανάλωσης. ................. 104 

Πίνακας 26: Εύρος τιμών των παραμέτρων κορεσμού ......................................................... 104 

Πίνακας 27: Εύρος τιμών των παραμέτρων αναστολής ........................................................ 104 

Πίνακας 28: Εύρος τιμών των σταθερών αποσύνθεσης ........................................................ 105 

Πίνακας 29: Παράμετροι του υποστρώματος αναφοράς με τις μεγαλύτερες τιμές του δείκτη 

Si στις αποκρίσεις. ................................................................................................................. 112 

Πίνακας 30: Παράμετροι του υποστρώματος οικιακών αποβλήτων με τις μεγαλύτερες τιμές 

του δείκτη Si στις αποκρίσεις. ............................................................................................... 112 

Πίνακας 31: Δεδομένα εισόδου για τη βελτιστοποίηση του συστήματος ............................. 117 

Πίνακας 32: Δεδομένα βελτιστοποιήσης της παραγωγής βιοαερίου. .................................... 121 

Πίνακας 33: Τιμές των στοχειομετρικών παραμέτρων.......................................................... 140 

Πίνακας 34: Ποσοστό άνθρακα στις ενώσεις ........................................................................ 141 

Πίνακας 35: Ποσοστό αζώτου στις ενώσεις .......................................................................... 141 

Πίνακας 36: Τιμές βιοχημικών παραμέτρων του μοντέλου .................................................. 142 

Πίνακας 37: Τιμές των Σταθερών κορεσμού ......................................................................... 143 

Πίνακας 38: Τιμές των Παραμέτρων αναστολής του μοντέλου ............................................ 143 

Πίνακας 39: Τιμές των φυσικοχημικών παραμέτρων του μοντέλου ..................................... 144 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

Σχήμα 1: Ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

για την ΕΕ το 2016 (ec.europa.eu/Eurostat) .............................................................................. 2 

Σχήμα 2: Μερίδιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για την ΕΕ το 2016 

(ec.europa.eu/Eurostat). ............................................................................................................. 3 

Σχήμα 3: Ενεργειακή αξιποίηση βιοαερίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 

θερμότητας (Πηγή: Jenbacher) .................................................................................................. 5 

Σχήμα 4: Χρήσεις βιοαερίου ...................................................................................................... 5 

Σχήμα 5: Σχηματική αναπαράσταση των κύριων μετατροπών που πραγματοποιούνται στην 

αναερόβια χώνευση (Amaya et al., 2013). Τα στάδια αυτά είναι τέσσερα και είναι τα εξής:  

Υδρόλυση, οξύνιση, οξικογένεση και μεθανογένεση. ............................................................. 15 

Σχήμα 6: Ανάπτυξη μικροοργανισμών σε διαφορετικές θερμοκρασίες (Schnürer and Jarvis, 

2010) ........................................................................................................................................ 24 

Σχήμα 7: % Παραγωγή μεθανίου από διάφορες πρώτες ύλες (Agency for Renewable 

Resources, 2013) ...................................................................................................................... 27 

Σχήμα 8: Το δίκτυο βιοχημικής μετατροπής των σύνθετων οργανικών υποστρωμάτων για την 

παραγωγή μεθανίου, με βάση το μοντέλο ADM1 (Batstone et al., 2002). .............................. 36 

Σχήμα 9: Αναπαράσταση του μοντέλου  monod ..................................................................... 48 

Σχήμα 10: Αποτελέσματα προσομοίωσης για την παραγωγή μεθανίου και σύγκριση με το 

μοντέλο του Thamsiriroj & Murphy, 2011 .............................................................................. 69 

Σχήμα 11: Αποτελέσματα προσομοίωσης για τα πτητικά λιπαρά οξέα και σύγκριση με το 

μοντέλο του Thamsiriroj & Murphy, 2011 .............................................................................. 70 

Σχήμα 12: Συγκέντρωση πτητικών λιπαρών οξέων  (προσομοίωση αδυναμίας χώνευσης) ... 72 

Σχήμα 13: Συγκεντρωση οξικού οξέος  (προσομοίωση αδυναμίας χώνευσης) ....................... 73 

Σχήμα 14: Συγκέντρωση ολικόυ ανόργανου αζώτου  (προσομοίωση αδυναμίας χώνευσης) . 73 

Σχήμα 15: Παραγωγή βιοαερίου  (προσομοίωση αδυναμίας χώνευσης) ................................ 74 

Σχήμα 16: Ογκομετρική παραγωγή μεθανίου  (προσομοίωση αδυναμίας χώνευσης) ............ 74 

Σχήμα 17: Ογκομετρική παραγωγή CO2  (προσομοίωση αδυναμίας χώνευσης) ................... 75 

Σχήμα 18: Ποσοστό CH4 και CO2 στο βιοαέριο .................................................................... 75 

Σχήμα 19: Συγκέντρωση Ολικών πτητικών λιπαρών οξέών  (Οξικοτροφική μεθανογένεση) 77 

Σχήμα 20: Συγκέντρωση Οξικού οξέος (Οξικοτροφική μεθανογένεση) ................................. 78 

Σχήμα 21: Βαλερικό οξύ (Οξικοτροφική μεθανογένεση) ....................................................... 78 

Σχήμα 22: Βουτυρικό οξύ (Οξικοτροφική μεθανογένεση) ...................................................... 79 



Σχήμα 23: Προπιονικό Οξύ (Οξικοτροφική μεθανογένεση) ................................................... 80 

Σχήμα 24: Ογκομετρική παραγωγή βιοαερίου (Οξικοτροφική μεθανογένεση) ...................... 80 

Σχήμα 25: Ογκομετρική παραγωγή μεθανίου (Οξικοτροφική μεθανογένεση) ....................... 81 

Σχήμα 26: Ογκομετρική παραγωγή CO2 (Οξικοτροφική μεθανογένεση) .............................. 81 

Σχήμα 27: Συσταση βιοαερίου  (Οξικοτροφική μεθανογένεση) ............................................. 82 

Σχήμα 28: Ολικό ανόργανο άζωτο  (Οξικοτροφική μεθανογένεση) ....................................... 82 

Σχήμα 29: Ποσοστό παραγωγής μεθανίου από τον κάθε μηχανισμό  (Οξικοτροφική 

μεθανογένεση) ......................................................................................................................... 83 

Σχήμα 30: Συγκέντρωση των μικροβίων μέσα στον αντιδραστήρα  (Οξικοτροφική 

μεθανογένεση) ......................................................................................................................... 83 

Σχήμα 31: Συγκέντρωση πτητικών λιπαρών οξέων (λειτουργία και των δύο μηχανισμών) ... 85 

Σχήμα 32: Συγκέντρωση οξικού οξέος (λειτουργία και των δύο μηχανισμών) ...................... 86 

Σχήμα 33: Συγκέντρωση βουτυρικού οξέος (λειτουργία και των δύο μηχανισμών) .............. 86 

Σχήμα 34: Συγκέντρωση βαλερικού οξέος (λειτουργία και των δύο μηχανισμών) ................ 87 

Σχήμα 35: Συγκέντρωση προπιονικού οξέος (λειτουργία και των δύο μηχανισμών) ............. 88 

Σχήμα 36: Ογκομετρική παραγωγή βιοαερίου (λειτουργία και των δύο μηχανισμών) ........... 88 

Σχήμα 37: Ογκομετρική παραγωγή μεθανίου (λειτουργία και των δύο μηχανισμών) ............ 89 

Σχήμα 38: Ογκομετρική παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα (λειτουργία και των δύο 

μηχανισμών) ............................................................................................................................ 89 

Σχήμα 39: Ποσοστό αερίων στο βιοαέριο (λειτουργία και των δύο μηχανισμών) ................. 90 

Σχήμα 40: Ολική συγκέντρωση ανόργανου αζώτου (λειτουργία και των δύο μηχανισμών) .. 90 

Σχήμα 41: Ποσοστό παραγωγής μεθανίου από τον κάθε μηχανισμό (λειτουργία και των δύο 

μηχανισμών) ............................................................................................................................ 91 

Σχήμα 42: Συγκέντρωση μικροοργανισμών (λειτουργία και των δύο μηχανισμών) .............. 92 

Σχήμα 43: Συγκέντρωση των πτητικών λιπαρών οξέων (αριστερά) και του οξικού οξέος 

(δεξιά) για την οξικοτροφική μεθανογένεση (Π2)................................................................... 94 

Σχήμα 44: Συγκέντρωση του βουτυρικού οξέος (δεξιά), του βαλερικού οξέος (αριστερά) και 

του προπιονικού οξέος (κάτω) για την οξικοτροφική μεθανογένεση (Π2). ............................ 95 

Σχήμα 45: Συγκέντρωση ανόργανου αζώτου για την οξικοτροφική μεθανογένεση (Π2). ...... 96 

Σχήμα 46: Ποσοστό παραγωγής μεθανίου από τα είδη μικροοργανισμών για την 

οξικοτροφική μεθανογένεση (Π2). .......................................................................................... 96 

Σχήμα 47: Συγκέντρωση μικροοργανισμών για την οξικοτροφική μεθανογένεση (Π2). ....... 97 

Σχήμα 48: Συγκέντρωση των πτητικών λιπαρών οξέων (αριστερά) και του οξικού οξέος 

(δεξιά) για την προσομοίωση και των δύο μονοπατιών (Π2). ................................................. 98 



Σχήμα 49: Συγκέντρωση του βουτυρικού οξέος (αριστερά), του βαλερικού οξέος (δεξιά) και 

του προπιονικού οξέος (κάτω) για την ενεργοποίηση και των δύο μηχανισμών (Π2). ........... 99 

Σχήμα 50: Συγκέντρωση του ανόργανου αζώτου για την ενεργοποίηση και των δύο 

μηχανισμών (Π2). .................................................................................................................. 100 

Σχήμα 51: Παραγωγή μεθανίου από τα είδη των μικροοργανισμών για την ενεργοποίηση και 

των δύο μηχανισμών (Π2). .................................................................................................... 100 

Σχήμα 52: Συγκεντρώσεις μικροοργανισμών για την ενεργοποίηση και των δύο μονοπατιών 

(Π2). ....................................................................................................................................... 101 

Σχήμα 53: Δείκτες ευαισθησίας των παραμέτρων με τη μεγαλύτερη επίδραση στην παραγωγή 

βιοαερίου ................................................................................................................................ 106 

Σχήμα 54: Δείκτες ευαισθησίας των παραμέτρων με τη μεγαλύτερη επίδραση στην παραγωγή 

μεθανίου ................................................................................................................................. 107 

Σχήμα 55: Δείκτες ευαισθησίας των παραμέτρων με τη μεγαλύτερη επίδραση στη 

συγκέντρωση του οξικού οξέος ............................................................................................. 108 

Σχήμα 56: Δείκτες ευαισθησίας των παραμέτρων με τη μεγαλύτερη επίδραση στη 

συγκέντρωση των VFAs ........................................................................................................ 110 

Σχήμα 57 Δείκτες ευαισθησίας των παραμέτρων με τη μεγαλύτερη επίδραση στο pH ........ 111 

Σχήμα 58: Η συμπεριφορά της συγκέντρωσης του οξικού οξέος ως προς το εύρος τιμών του 

KI,nh3 με ταυτόχρονη μεταβολή όλων των παραμέτρων (οικιακά απόβλητα) ....................... 114 

Σχήμα 59: Η συμπεριφορά της συγκέντρωσης του οξικού οξέος ως προς το εύρος τιμών του 

KI,nh3 με ταυτόχρονη μεταβολή όλων των παραμέτρων (Υπόστρωμα αναφοράς) ................ 114 

Σχήμα 60:  Η συμπεριφορά της συγκέντρωσης του οξικού οξέος ως προς το εύρος τιμών του 

kdec με ταυτόχρονη μεταβολή όλων των παραμέτρων (Υπόστρωμα αναφοράς) ................... 115 

Σχήμα 61: Βέλτιστη προσθήκη κατιόντων και ανιόντων ανα 3 ημέρες ................................ 117 

Σχήμα 62: Βέλτιστη Προσθήκη άνθρακα και αζώτου ανα 3 ημέρες ..................................... 118 

Σχήμα 63: Ποσοστό μεθανίου στο βιοαέριο. ......................................................................... 119 

Σχήμα 64: Ογκομετρική παραγωγή του βιοαερίου. ............................................................... 119 

Σχήμα 65: Συγκέντρωση των VFAs στη διεργασία. .............................................................. 120 

Σχήμα 66: Βελτιστη προσθήκη αζωτούχων ενώσεων ........................................................... 122 

Σχήμα 67: Βέλτιστη προσθήκη ανόργανου άνθρακα ............................................................ 122 

Σχήμα 68: Βέλτιστη προσθήκη ανιόντων και κατιόντων ...................................................... 123 

Σχήμα 69: Βέλτιστη παραγωγή βιοαερίου ............................................................................. 124 

Σχήμα 70: Ποσοστό μεθανίου στη βελτιστοποιημένη παραγωγή βιοαερίου ........................ 124 

Σχήμα 71: Το pH της διεργασίας στη βελτιστοποιημένη παραγωγή βιοαερίου .................... 125 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

 

ΑΠΕ  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

ΤΙΠ  Τόνοι Ισοδύναμου Πετρελαίου 

ΕΕ  Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΑΧ  Αναερόβια Χώνευση 

PSA  Pressure Swing Absorption 

CSTR  Continuous Stirred Tank Reactor  

PFR  Plug Flow Reactor 

IWA  Internation Water Assosiation 

ASM  Activated Sludge Model 

ADM1  Anaerobic Digestion Model no 1  

OLR  Οργανικός ρυθμός φόρτωσης 

HRT  Υδραυλικός Χρόνος Παραμονής 

COD  Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο 

VS  Πτητικά Στερεά 

ΤS  Ολικά Στερεά 

TAN  Ολική Συγκέντρωση Αμμωνιακού Αζώτου 

VFA  Πτητικά Λιπαρά Οξέα 

LCFA  Μακράς Αλυσίδας Λιπαρά Οξέα 

SCFA  Μικρής Αλυσίδας Λιπαρά Οξέα 

ΜS  Μονοσακχαρίτες 

ΑΑ  Αμινοξέα 



  
 

1. Εισαγωγή 

1 | Σ ε λ 
 

1. Εισαγωγή 
 

1.1 Ενέργεια από το βιοαέριο 
 

Τα αποθέματα ορυκτών καυσίμων σε όλο τον κόσμο εξαντλούνται καθημερινά και οι 

οικολογικές και οικονομικές ανησυχίες που δημιουργούνται από αυτό, οδήγησαν στην 

αναζήτηση εναλλακτικών μορφών παραγωγής ενέργειας (Asam et al., 2011). Η συνεχώς 

αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση, στις χώρες της Ευρώπης, κατέστησε απαραίτητη την 

ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, η αναερόβια χώνευση βιομάζας, 

ως εναλλακτικής πηγής ενέργειας, θεωρείται μία από τις πιο πολλά υποσχόμενες και εφικτές 

εναλλακτικές. Το βιοαέριο είναι μία μορφή ενέργειας, κατάλληλη για ταυτόχρονη παραγωγή 

ηλεκτρικού ρεύματος και θερμότητας, ως καύσιμο και ως υποκατάστατο του φυσικού αερίου. 

Εναλλακτικά, το βιοαέριο μπορεί να αναμορφωθεί και να εισαχθεί στο διεθνές δίκτυο φυσικού 

αερίου. Τα άλλα οφέλη που προκύπτουν από τη παραγωγή βιοαερίου με τη διεργασία της 

αναερόβιας χώνευσης, είναι η ανακύκλωση αποβλήτων, παραγωγή καλής ποιότητας 

λιπασμάτων, μειώση της εκπομπής αερίων καθώς και προστασία του περιβάλλοντος από 

μολύνσεις. Η ενίσχυση της βιομηχανίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) θα 

βοηθήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και στην δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας, καθώς η βιομηχανία παραγωγής βιοαερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση απασχολεί 

500.000 εργαζόμενους (Agency for Renewable Resources, 2013). 

Το 2009, τα κρατη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέθεσαν τους εθνικούς στόχους τους, 

οι οποίοι ρυθμίζουν την κατανομή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές εώς το 2020. Αυτοί οι 

στόχοι περιλαμβάνουν τον συνδυασμό όλων των ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένου της αιολικής, 

ηλιακής, υδροηλεκτρικής, γεωθερμικής καθώς και της βιομάζας. Τα μέλη της Ευρωπαϊκής 

ένωσης έχουν θέσει τους παρακάτω στόχους εώς το 2020 (European Parliament, 2010; Agency 

for Renewable Resources): 

• Να μειώσουν τη εκπομπή αερίων θερμοκηπίου το λιγότερο κατά 20% 

• Να αντικαταστήσουν 20% της ενεργειακής ζήτησης με ΑΠΕ 
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1.2 Ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση 
 

Οι συμβατικές πηγές ενέργειας δημιουργούν μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα 

παγκοσμίως και σε συνδυασμό με τις πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 και 1979, τα κράτη μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγκάστηκαν να θέσουν στόχους στις συνδυασκέψεις του ΟΗΕ με 

θέμα το περιβάλλον και τη βιόσιμη ανάπτυξη που έγιναν το 1992, 1997 και 2002. Οι στόχοι 

αυτοί αφορούσαν την αύξηση της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην 

ενεργειακή κατανάλωση. Από το 1997 είχαν ξεκινήσει να καταβάλονται προσπάθειες από 

μεριάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να γίνει εφικτός ο στόχος που τέθηκε εώς το 2010 και 

περιλαμβάνει το μερίδιο των Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας στην ακαθάριστη εσωτερική 

κατανάλωση ενέργειεας σε ποσοστό 12%. Με αυτό το επίτευγμα δημιουργήθηκαν πάνω από 

500.000  θέσεις εργασίας και αυξήθηκε η συμβολή των ΑΠΕ στην παραγωγή  ηλεκτρικής 

ενέργειας από 14,2 % που ήταν το 1998 σε 30% το 2016. Η πιο μεγάλη παραγωγή ενέργειας 

προέρχεται από την υδροηλεκτρική ενέργεια και μετά ακολουθεί η αιολική και ηλιακή 

ενέργεια. Άλλες Ανανεώσιμες Πηγές για παραγωγή ηλεκτρισμού περιλαμβάνουν το ξύλο, 

βιοαέριο, ανανεώσιμα απόβλητα και γεωθερμική ενέργεια (Σχήμα 1). 

 
Σχήμα 1: Ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

για την ΕΕ το 2016 (ec.europa.eu/Eurostat) 
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Στο επίπεδο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης, σε 5 χώρες της ΕΕ το 

μεγαλύτερο ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε το 2016 προερχόταν από 

Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας: Αυστρία (73%), Σουηδία (65%), Πορτογαλία και Δανία (54% 

και οι 2) και Λετονία (51%). Ωστόσο, υπήρχαν και 4 χώρες με ποσοστό μικρότερο του 10% 

σε κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για το 2016 και αυτές ήταν: Μάλτα (6%), 

Λουξεμβούργο και Ουγγαρία (7% και οι 2) και Κύπρος (9%) (Σχήμα 2) 

(ec.europa.eu/Eurostat). 

 

 
Σχήμα 2: Μερίδιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για την ΕΕ το 2016 

(ec.europa.eu/Eurostat). 
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Σύμφωνα με τις διασκέψεις που έγιναν τον Ιανουάριο του 2004, Ιούνιο του 2004 και 

Νοέμβριο του 2005 σε Βερολίνο, Βόννη και Πεκίνο αντίστοιχα, συμφωνήθηκε να αυξηθεί το 

ποσοστό σημμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην κάλυψη των ενεργειακών 

αναγκών παγκοσμίως έως και 50% μέχρι το 2040 και να βελτιωθεί σημαντικά η ενεργειακή 

αποδοτικότητα.  

 

1.3 Ενέργεια από βιομάζα και βιοαέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Σήμερα το 4% των ενεργειακών αναγκών στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτεται από την 

αξιοποίηση της βιομάζας. Αν είχε αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της σε βιομάζα η ΕΕ, τότε 

θα διπλασιαζόταν η χρήση της από 69 εκατ. ΤΙΠ το 2003 σε 185 εκατ. ΤΙΠ το 2010. Το σχέδιο 

δράσης για τη βιομάζα, που εγκρίθηκε το 2005 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προβλέπει την 

αύξηση από 69 εκατ. ΤΙΠ σε 149 εκατ. ΤΙΠ για παραγωγή ενέργειας από βιομάζα και βιοαέριο, 

ώστε να καλυφθεί ο στόχος του 12%. Αυτό θα έχει ως αντίκτυπο την μείωση των αερίων του 

θερμοκηπίου κατά 209 εκατ. τόννους ισοδύναμου CO2, αύξηση των θέσεων εργασίας στις 

αγροτικές κυρίως περιοχές και υπό υδανικές συνθήκες μείωση της τιμής του πετρελαίου, λόγω 

χαμηλότερης ζήτησης. 

 

1.4 Βιοαέριο 
 

Το βιοαέριο παράγεται από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών κυρίως αποβλήτων, 

όπως είναι τα λύματα από χοιροστάσια, πτηνοτροφεία, βουστάσια καθώς και από την 

αποσύνθεση των οργανικών που υπάρχουν στα απορρίματα. Αποτελείται από μεθάνιο σε 

ποσοστό 50-70%, που διαφέρει ανάλογα με το υπόστρωμα, τη διεργασία κλπ και διοξείδιο του 

άνθρακα σε ποσοστό 30-45%. Πέραν αυτών των δύο αερίων, περιέχει σε πόλυ μικρές 

ποσότητες και άλλα αέρια, όπως άζωτο, υδρογόνο, αμμωνία και υδρόθειο και η θερμογόνος 

δύναμη που έχει κυμαίνεται από 20 εώς 25MJ/m3. To βιοαέριο χρησιμοποιείται επίσης ως 

καύσιμο, αφού υποστεί πρώτα επεξεργασία ώστε να καθαριστεί, με απομάκρυνση των Η2S, 

NH3, H2O και στη συνέχεια αναβαθμιστεί με απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα και 

προσθήκη προπανίου. Το βιοαέριο χρησιμοποιείται ως καύσιμο μεταφορών στη Σουηδία, 

Γερμανία και Γαλλία ενώ στις δύο πρώτες, το βιοαέριο διοχετεύεται στο δίκτυο φυσικού 

αερίου. 
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Σχήμα 3: Ενεργειακή αξιποίηση βιοαερίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερμότητας (Πηγή: Jenbacher) 

 

Σχήμα 4: Χρήσεις βιοαερίου 
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Σήμερα, έχουν αναπτυχθεί αρκετές τεχνικές που αναβαθμίζουν το βιοαέριο και αυτές είναι 

οι εξής: απορρόφηση νερού, χημική απορρόφηση, απορρόφηση που χρησιμοποιείται διαλύτης 

διμεθυλαιθέρων πολυαιθυλενικής γλυκόλης, Pressure Swing Absorption (PSA) και 

διαχωρισμός με μεμβράνες. Τέλος, βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης η κρυογονική διαδικασία, 

στην οποία οι συνθήκες πίεσης είναι 80 bar και η θερμοκρασία στους -45οC. Σε αυτές τις 

συνθήκες το διοξείδιο του άνθρακα συμπυκνώνεται σε χαμηλότερη πίεση και υψηλότερη 

θερμοκρασία από το μεθάνιο, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται διαχωρισμός. 

 

1.5 Εφαρμογές βιοαερίου στον Ελλαδικό χώρο 
 

Από το 1980 στην Ελλάδα είχαν γίνει ήδη πολλές προσπάθειες προκειμένου να 

αξιοποιηθεί το παραγόμενο βιοαερίο, το οποίο προερχόταν από κτηνοτροφικά και οργανικά 

απόβλητα. Τα πιο πολλά έργα, εκείνη την εποχή, δεν έγιναν λόγω έλλειψης πληροφόρησης, 

υποδομών και κρατικού ενδιαφέροντος. 

Λόγω της σημερινής εξέλιξης: α) του θεσμικού πλαισίου και η εναρμόνιση του με την 

νομοθεσία, ιδιαίτερα με τον κανονισμό ΕΚ 1774/2002, Αρθρο 15, που εγκρίνει τον 

σχηματισμό μονάδων παραγωγής βιοαερίου και μονάδων λιπασματοποίησης β) των 

οικονομικών εργαλείων, με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΚΠΣ «Ανταγωνιστικότητα», 

τον Αναπτυξιακό Νόμο 2601, τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προγράμματα 

ΑΠΕ, καθώς και ένα νέο σύστημα τιμολόγησης για την ηλεκτροπαραγωγή των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας σύμφωνα με τον νόμο 3468/2006 και γ) των κοινωνικοοικονομικών 

συνθηκών, όπου γίνεται καλύτερη  ενημέρωση ώστε να ευαισθητοποίηθεί η κοινή γνώμη για 

το περιβάλλον και να γίνει η επερχόμενη απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς (από την 

1/1/2005 σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις η Ελλάδα πρέπει να εξασφαλίσει σε 

όλους τους έμπορους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέξουν για την αγορά ηλεκτρικού 

ρεύματος εκτός της ΔΕΗ και άλλους παραγωγούς και από τον 1η Μαρτίου του 2007 να 

εξασφαλιστούν προμηθευτές και για τους ιδιώτες καταναλωτές), έχουν γίνει σημαντικές 

αλλαγές στα δεδομένα έτσι ώστε το μέλλον να εμφανίζεται ευοίωνο για την ενεργειακή 

αξιοποίηση και παραγωγή του βιοαερίου. 

Ένας αριθμός έργων βιοαερίου έχουν ήδη συμπεριληφθεί σε εθνικά προγράμματα για την 

ενέργεια. Στο ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων μία σημαντική επένδυση παραγωγής ηλ. ενέργειας με 

αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου σε ΜΕΚ, εγκατεστημένης ισχύος 23,5 MWe. 
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Επιπλέον, υπάρχει ήδη εγκατεστημένο αντίστοιχο έργο της ΕΥΔΑΠ στην Ψυττάλεια για την 

ενεργειακή αξιοποίηση της παραγόμενης ιλύος από τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, με 

συμπαραγωγή, εγκατεστημένης ισχύος 7,5 MWe. Τα έργα ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου 

που βρίσκονται σε λειτουργία στον Ελληνικό χώρο έχουν συνολική εγκατεστημένη ισχύ 36 

MW περίπου. 

 

1.6 Προβλήματα από την αξιοποίηση του βιοαερίου στην Ελλάδα 
 

Τα σημαντικότερα προβλήματα για μία μονάδα παραγωγής βιοαερίου:  

 Ο τρόπος που χρηματοδοτούνται:  

Το κόστος επένδυσης μίας μονάδας ανέρχεται περίπου σε 4.000-5.500 € ανά 

εγκατεστημένο kWe. Το ανώτερο αποδεκτό όριο επιλέξιμων δαπανών δε μπορεί να ξεπερνάει 

τα  1.614 € ανά εγκατεστημένο kWe ενώ το ανώτερο ποσοστό κρατικής επιχορήγησης δεν 

ξεπερνάει το 40% του ανώτερου αποδεκτού ορίου επιλέξιμων δαπανών. Ακόμα, η έλλειψη 

σχετικής εμπειρίας των τραπεζών πάνω σε αντίστοιχα έργα ώστε να γίνει χρηματοδότηση 

ανάλογων επενδύσεων ενισχύει τα παραπάνω προβλήματα.  

 Η αδυναμία του Ελληνικού κράτους να προσαρμόζει ενιαία το κόστος διάθεσης των 

αποβλήτων. 

 Η ελλιπής ενημέρωση στην Αυτοδιοίκηση, τις Περιφέρειες και τους Οργανισμούς ως 

προς την ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου και τα αναμενόμενα οφέλη του.  

 

 

1.7 Προοπτικές βιοαερίου  
 

Εκτός από την παραγωγή του βιοαερίου με τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης και 

την ενεργειακή του αξιοποίηση για παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, ως 

καυσίμου μεταφορών, και τη διοχέτευσή του στο δίκτυο του φυσικού αερίου, τα τελευταία 

χρόνια παρατηρείται έντονη κινητικότητα σε θέματα όπως:  
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 Ανάπτυξη της τεχνολογίας αεριοποίησης για παραγωγή συνθετικού αερίου(Co- H2) 

και BioSNG (Bio-synthetic Natural gas), από λιγνο-κυτταρινούχες πρώτες ύλες. 

 Ανάπτυξη εξειδικευμένης τεχνολογίας για την κατασκευή, εγκατάσταση και 

λειτουργία νέων χωνευτών (digesters)  

 Αυτοματοποίηση της ολοκληρωμένης αλυσίδας παραγωγής ενέργειας από την πρώτη 

ύλη ως το τελικό προϊόν.  

 Ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων διανομής αερίου και θερμότητας.  

 Βελτίωση των μεθόδων αναβάθμισης του βιοαερίου και ενίσχυση της διείσδυσής του 

στο δίκτυο του φυσικού αερίου και ως καυσίμου μεταφορών στις αστικές συγκοινωνίες 

και τα γεωργικά μηχανήματα. 

 Παραγωγή υδρογόνου από αναβαθμισμένο βιοαέριο και χρήση του σε κυψέλη 

καυσίμου (fuel cell) και μικρο-αεριοστροβίλους (micro gas turbine) για παραγωγή 

ενέργειας. 

 Παραγωγή βιοαερίου από ενεργειακά φυτά με την διαδικασία της υγρής και ξηρής 

ζύμωσης που γίνεται κυρίως στην Γερμανία. 

 Βελτίωση των μεθόδων εκτίμησης του δείκτη επικινδυνότητας καρκίνου (cancer unit 

risk factors) από τις εκπομπές καυσαερίων οχημάτων που κινούνται με βιοαέριο 

 

1.5 Βιβλιογραφική ανασκόπηση της ανερόβιας χώνευσης 
 

Για να γίνει επιλογή του κατάλληλου μοντέλου αναερόβιας χώνευσης για τις 

προσομοιώσεις, είναι απαραίτητο να γίνει μία σύντομη αναφορά στη μοντελοποίηση, στα ήδη 

υπάρχοντα μοντέλα και στην ικανότητα τους να εφαρμοστούν στην αναερόβια χώνευση. 

Η μοντελοποίηση της αναερόβιας χώνευσης έχει επεκταθεί αρκετά τις τελευταίες 

δεκαετίες, με μία κατεύθυνση προς την χρήση πιο σύνθετων βιοχημικών μονοπατιών στο 

μοντέλο. Τα τελευταία 40 χρόνια έχουν αναπτυχθεί αρκετά μοντέλα αναερόβιας χώνευσης, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που αποτελούνται από πολύ απλές κινητικές, οι οποίες 

καθορίζουν την αποσύνθεση των LCFA (Novak & Carlson, 1970; Graef & Andrews, 1974), 

καθώς και πιο σύνθετα μοντέλα, όπως το ADM1, που πλέον έχει γίνει το βασικό μοντέλο 

αναερόβιας χώνευσης (Batstone et al., 2002). Ενώ τα πρώτα μοντέλα χρησιμοποιούσαν 

κινητικές πρώτης τάξης για τον υπολογισμό της βιοαποσύνθεσης και της παροχής αερίου στη 
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μόνιμη κατάσταση, τα πιο πρόσφατα μοντέλα προσομοιώνουν την πιο περίπλοκη 

βιοαποσύνθεση της οργανικής ύλης κάτω από πιο εξελιγμένες αναερόβιες διεργασίες. 

Στα πρώτα στάδια μελετών της μοντελοποίησης της αναερόβιας διεργασίας (Novak & 

Carlson, 1970; Graef & Andrews, 1974) ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στο τελικό στάδιο της 

αναερόβιας χώνευσης, τη μεθανογένεση, καθώς θεωρήθηκε το βραδύτερο στάδιο και ως εκ 

τούτου το πιο σημαντικό βήμα της συνολικής διεργασίας. Aνασταλτικοί παράγοντες 

χρησιμοποιήθηκαν σε αυτού του είδους τα μοντέλα, για να προσομοιώσουν την αποτυχία 

χώνευσης σε υψηλές συγκεντρώσεις πτητικών στερεών ή χαμηλής συγκέντρωσης pH 

(Andrews, 1974). Παρόλο που θεωρήθηκε από τους ίδιους, ότι το μοντέλο τους μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση της εκκίνησης του χωνευτή και την απόκριση του 

χωνευτή σε οργανική υπερφόρτωση ή εισαγωγή ενός αναστολέα, δεν έγινε καμία πειραματική 

επαλήθευση του μοντέλου αυτού (Lyberatos & Skiadas, 1999). 

Τα μεταγενέστερα μοντέλα βασίστηκαν σε πρότερη γνώση, προηγούμενα μοντέλα και 

πειραματικά δεδομένα, τα οποία συλλέχθηκαν από πραγματικά εργοστάσια, ώστε να 

μοντελοποιηθούν οι πιο περίπλοκες πτυχές της διεργασίας αναερόβιας αποσύνθεσης. Για 

παράδειγμα, η διεργασία μετατροπής διαλυτού υποστρώματος σε οξικό οξύ προστέθηκε σε 

ένα δυναμικό μοντέλο για χώνευση ζωικών αποβλήτων (Hill & Barth, 1977) μαζί με το στάδιο 

της μεθανογένεσης. Το πρόβλημα, όμως, σε αυτό το μοντέλο είναι ότι και η υδρόλυση και η 

σύνθεση οξικού οξέος θα έπρεπε να αναστέλονται από μη ιονισμένα VFA, όμως αυτά 

αναστέλουν μόνο τους μεθανογόνους μικροοργανισμούς. Η ίδια αδυναμία προέκυπτε σε 

μοντέλο διπλού σταδίου ενός αναερόβιου CSTR (Moletta et al., 1986), το οποίο περιλάμβανε 

ένα στάδιο σύνθεσης οξικού οξέος από γλυκόζη, όπου και οι μικροοργανισμοί σύνθεσης 

οξικού οξέος αλλά και μεθανογόνοι αναστέλλονται από μη διαχωρισμένο οξικό οξύ. Οι Heyes 

και Hall (1981) θεώρησαν τη δυναμική της μερικής πίεσης του υδρογόνου και των πτητικών 

οξέων (προπανικού και βουτυρικού) στους ανερόβιους χωνευτές ότι υφίσταται αλλαγές 

φόρτωσης. Σε αυτό το μοντέλο, όμως, τα μη ιονισμένα VFAs δεν θεωρούνται τοξικά. Η 

αποτυχία του συστήματος οφείλεται στη συσσώρευση του υδρογόνου, το οποίο οδηγεί τελικά 

σε συσσώρευση προπανικού οξέος και σε μείωση του pH. Ενώ όλα τα μοντέλα που έχουν 

αναφερθεί, μέχρι στιγμής, δεν λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα των αναερόβιων 

υποστρωμάτων, ο Bryers (1985) πρότεινε ένα δομημένο μοντέλο, το οποίο εξετάζει τα 

πολύπλοκα βιοαποικοδομήσιμα οργανικά σωματίδια των υγρών αποβλήτων. Οι προβλέψεις 

του μοντέλου αυτού ήταν πολύ κοντά με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από δύο 

διαφορετικές πειραματικές μελέτες. Λόγω έλλειψης δεδομένων, η στερεή μάζα, πρωτεΐνες, 
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υδατάνθρακες και λιπίδια θεωρούνται ως ένα συστατικό. Αυτό, συνεπώς, οδηγεί σε ανεπαρκείς 

εκτιμήσεις των υδρολυμένων προϊόντων (Gupta et al., 1994; Gavala et al., 2003) 

Παρά το γεγονός ότι τα παραπάνω μοντέλα ήταν ιδιαίτερα απλά και εύκολα στη χρήση, οι 

ελλείψεις που είχαν, τα κατέστησε ανίκανα να περιγράψουν την απόδοση της διεργασίας με 

ακρίβεια, ειδικά κάτω από μεταβατικές συνθήκες (Donoso-Bravo et al., 2011).  

Επιπλέον μικροβιακές μελέτες οδήγησαν στην εμφάνιση πιο εκλπετισμένων μοντέλων, τα 

οποία περιγράφουν πιο πολύπλοκες πτυχές της διεργασίας της αναερόβιας χώνευσης. Αυτά τα 

πολύπλοκα μοντέλα εξυπηρετούν συγκεκριμένες εφαρμογές. 

Η Angelidaki et al. (1993) παρουσίασε ένα μοντέλο στο οποίο η υδρόλυση, η οξεογένεση, 

η οξικογένεση και η μεθανογένεση πραγματοποιούνταν σε συνδυασμό με τέσσερα γκρουπ 

μικροβίων: αυτά που ευθύνονται για τη ζύμωση της γλυκόζης (οξεογόνα), αυτά που 

αποικοδομούν το προπιονικό (οξικογόνα), αυτά που αποικοδομούν το βουτυρικό (οξικογόνα) 

και αυτά που μετατρέπουν το οξικό οξύ σε μεθάνιο (οξικογόνα μεθανογόνα). Σε αντίθεση με 

τα προηγούμενα μοντέλα, το συγκεκριμένο θεωρεί την αμμωνία ως έναν ακόμη ανασταλτικό 

παράγοντα που οδηγεί το σύστημα σε αποτυχία χώνευσης, ο οποίος έρχεται να προστεθεί 

στους δύο προηγούμενους. Σε αυτό το μοντέλο, όλα τα υποστρώματα που τροφοδοτήθηκαν 

στη διεργασία θεωρήθηκαν ως μονάδες γλυκόζης με σχετική αμμωνία. Προφανώς, αυτή η 

υπόθεση είναι αποδεκτή μόνο για να περιγράψει απλά απόβλητα, όπως η κοπριά, ενώ δεν είναι 

σε θέση να ερμηνεύσει σημαντικές πτυχές των πιο πολύπλοκων αποβλήτων που περιέχουν 

λιπίδια και πρωτεΐνες, όπως είναι τα βιομηχανικά οργανικά απόβλητα, υπολείμματα τροφών 

κλπ. Αυτή η αδυναμία ήταν γνωστή από τους συγγραφείς και αναφέρεται ως εκτεταμένο 

μοντέλο (Angelidaki et al., 1999). Το καινούργιο μοντέλο είναι επίσης περιορισμένο, καθώς 

οι κινητικές του υδρογόνου και της γλυκερόλης έχουν παραλειφθεί και ο υπολογισμός των 

παραμέτρων του μοντέλου ήταν απρόβλεπτος (Angelidaki et al., 1999). Παρά το γεγονός αυτό, 

αρκετές μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει το μοντέλο της Angelidaki (1999) για να 

προσομοιώσουν την αναερόβια χώνευση άλλων υποστρωμάτων (Lopez & Borzacconi, 2010; 

Moya et al., 2012). 

Ο Siegrist (1993) σχεδίασε ένα πιο πολύπλοκο μοντέλο για για μεσόφιλη διαχείρηση 

λυματολάσπης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κινητική της οξικοαποσύνθεσης, καθώς 

θεωρήθηκε το βήμα που καθορίζει την σταθερότητα της αναερόβιας χώνευσης. Το μοντέλο 

ακόμα λάμβανε υπόψη την συμμετοχή μεθανογόνων μικροοργανισμών που χρησιμοποιούν 

υδρογόνο για τη μετατροπή του CO2 σε μεθάνιο. Στη συνέχεια, το μοντέλο επεκτάθηκε, ώστε 
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να εφαρμόζεται σε διπλού σταδίου θερμόφιλες διεργασίες (Siegrist et al., 2002). Η σειρά των 

βημάτων διορθώθηκε, με την κύρια διεργασία να είναι μεσόφιλη και η θερμόφιλη διεργασία 

να αποτελεί ένα προκαταρκτικό στάδιο. Επιπροσθέτως, φαίνεται ότι η χρήση μόνο ενός σετ 

παραμέτρων και για τη μεσόφιλη αλλά και θερμόφιλη κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μη 

ακριβή αποτελέσματα (Siegrist et al., 2002). 

Ένα μοντέλο τεσσάρων σταδίων για συγχώνευση αποβλήτων χοιροστασίου, ελαιοτριβείου 

και γαλακτοκομικών αποβλήτων σε CSTR σχεδιάστηκε από Gavala et al. (1996). Το μοντέλο 

περιλαμβάνει τέσσερα στάδια (υδρόλυση, οξεογένεση, οξίκογένεση και μεθανογένεση) και 

τρία γκρούπ βακτηρίων (οξεογόνα, οξικογόνα και μεθανογόνα που μετατρέπουν το οξικό οξύ 

σε μεθάνιο). Όμως η συγκέντρωση των συνδυασμένων αποβλήτων απλοποιήθηκε σε 

υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και VFA. Επίσης, το μοντέλο δε μπορούσε να περιγράψει τη 

σύσταση του βιοαερίου, καθώς και την αναστολή που προκαλείται από μειωμένες τιμές pH, 

ενώ υψηλές τιμές συγκεντρώσεων VFA ή αμμωνίας παραλήφθηκαν (Fezzani & Cheikh, 2008). 

Όλα τα μοντέλα που έχουν περιγραφεί, μέχρι στιγμής, έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην 

ανάπτυξη της μοντελοποίησης της αναερόβιας χώνευσης. Παρά το γεγονός ότι αυτά τα 

μοντέλα ήταν απλά και εύκολα στη χρήση, τείνουν να είναι περιορισμένα σε χρήση εξαιτίας 

της συσχέτισης τους με συγκεκριμένα υποστρώματα και της υπεραπλούστευσης των 

μικροβιολογικών μηχανισμών. 

Για να ξεπεραστούν οι περιορισμοί των προηγούμενων μοντέλων, το IWA Anaerobic 

Digestion Model No. 1 (ADM1) αναπτύχθηκε μέσα από διεθνή συνεργασία ανάμεσα σε 

ερευνητές που ασχολούνταν με τη τεχνολογία της αναερόβιας διεργασίας. Η δομή του 

μοντέλου βασιζόταν σε δημοσιευμένα μοντέλα ενεργού λάσπης (ASM) τα οποία είχαν μεγάλη 

αποδοχή από τους επαγγελματίες. Κάποιες ιδιαιτερότητες ορισμένων διεργασιών 

παραλήφθηκαν από το μοντέλο ώστε να είναι πιο γενικό και πιο εύχρηστο. Από τη δημοσίευση 

του και μετά, το μοντέλο αυτό αποτελεί βάση για τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές 

εφαρμογές  

Μια σύνοψη των δυνατών σημείων και των αδυναμιών του ADM1 μοντέλου γίνεται 

παρακάτω. 

Δυνατά σημεία του ADM1 μοντέλου: 

 Οι μηχανισμοί του είναι καλά ορισμένοι και δίνουν μία κοινή βάση για περαιτέρω 

εξέλιξη του μοντέλου, καθώς και επικυρωμένες μελέτες, ώστε τα αποτελέσματα να 
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είναι πιο συμβατά και να μπορέσει να βοηθήσει στη μεταφορά της τεχνολογίας αυτής 

από την έρευνα στην βιομηχανία. 

 Είναι γενικά αποδεκτό ως βάση για αναερόβια χώνευση λάσπης και στερεών 

αποβλήτων από άποψη σχεδιασμού διεργασίας και δυναμικής προσομοίωσης. 

 Μπορεί να εφαρμοστεί για μεγάλο εύρος πρώτων υλών, συνθηκών λειτουργίας και 

ρυθμίσεων αντιδραστήρα. 

 Υπάρχουν μοντέλα, τα οποία συνδυάζουν το ADM1  με άλλα μέρη της μονάδας 

επεξεργασίας λυμάτων ώστε να γίνει προσομοίωση για τη συνολική λειτουργία του 

συστήματος. 

 Αρκετοί ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει επιτυχημένα το ADM1 για συγκεκριμένους 

σκοπούς. Τα ευρήματα τους βρίσκονται στη βιβλιογραφία. 

Αδυναμίες του ADM1 μοντέλου: 

 Απαιτείται κατάλληλος και λεπτομερής χαρακτηρισμός υποστρώματος για να γίνει 

σωστή εφαρμογή του και αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς στη βιβλιογραφία 

υπάρχουν πολύ λίγα υποστρώματα για τα οποία γίνεται τόσο λεπτομερής 

χαρακτηρισμός. Ακόμα και οι μηχανισμοί που έχουν αναπτυχθεί για την περιγραφή 

του υποστρώματος με βάση κάποιες μεταβλητές εισόδου, είναι ιδιαίτερα δύσκολοι να 

κατανοηθούν και χρειάζονται αρκετό χρόνο. 

 Απαιτείται μεγάλη προσπάθεια και γνώση ώστε να κατανοηθεί και να εφαρμοσθεί το 

μοντέλο, δεδομένου ότι περιλαμβάνει τις περισσότερες διεργασίες της χώνευσης και 

τους μικροοργανισμούς από τους οποίους αποτελείται. 

 Στο αρχικό ADM1 μοντέλο φαίνεται να υπάρχουν ορισμένες αποκλείσεις στα ισοζύγια 

του άνθρακα και αζώτου. Τα ισοζύγια αζώτου και άνθρακα στο ADM1 γίνονται όλα 

υπό μορφή ανόργανου άνθρακα και ανόργανου αζώτου ώστε να μπορέσουν να 

προσομοιωθούν στο μοντέλο. 

 Δεν λαμβάνει υπόψη κάποιους μηχανισμούς ή ενδιάμεσα προϊόντα όπως: αναγωγή, 

H2S, Φωσφόρο κλπ. 

 Κάποιες απλοποιήσεις στις αντιδράσεις είναι ανεπαρκείς. Για παράδειγμα, πρώτης 

τάξης κινητικές μπορεί να μην είναι κατάλληλες να περιγράψουν την υδρόλυση, 

δεδομένου ότι έχει προταθεί να λαμβάνεται υπόψη η συγκέντρωση βιομάζας και του 

υποστρώματος. 
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2. Η Αναερόβια Χώνευση 
 

Η αναερόβια μετατροπή των οργανικών υποστρωμάτων σε CH4, oνομάζεται αναερόβια 

χώνευση και αποτελεί μία δύσκολη και περίπλοκη βιοχημική διεργασία. Η διεργασία αυτή 

αποτελείται από πολλούς μικροβιακούς πληθυσμούς που συνδέονται μεταξύ τους μέσω 

υποστρωμάτων. Η αναερόβια χώνευση περιλαμβάνει έμμεσες και άμεσες συμβιωτικές σχέσεις 

μεταξύ των μικροοργανισμών που υπάρχουν στη συνολική διεργασία. Αποτελείται από 8 

βήματα, όπου για το καθένα είναι υπεύθυνη μία ομάδα μικροοργανισμών μαζί με τα ένζυμα 

που βοηθούν στη διεργασία. Πιο συγκεκριμένα τα βήματα είναι: 

1) Η υδρόλυση των οργανικών πολυμερών  σε ενδιάμεσα μονομερή, δηλαδή σε 

μοοσακχαρίτες, αμινοξέα και λιπαρά οξέα 

2) Ζύμωση των μονομερών ώστε να παραχθεί υδρογόνο, αλκοόλες, διτανθρακικό οξύ 

και λιπαρά οξέα χαμηλού μοριακού βάρους (προπιονικό, οξικό, βουτυρικό, βαλερικό) 

3) Οξείδωση των οργανικών προϊόντων προς παραγωγή υδρογόνου, οξικού και 

διτανθρακικού οξέος με τη βοήθεια των οξικογόνων μικροοργανισμών που παράγουν 

υδρογόνο 

4)  Η οξικογόνος αναπνοή των διτανθρακικών από ομοοξικά βακτήρια. 

5) Οξείδωση του οξικού οξέους από μικροοργανισμούς που ανάγουν νιτρικά και θειικά 

ιόντα. 

6) Οξείδωση υδρογόνου πάλι από μικροοργανισμούς που ανάγουν νιτρικά και θειικά 

ιόντα. 

7) Ζύμωση μεθανίου 

8) Μεθανογενής αναπνοή διτανθρακικού οξέος. 

 

2.1 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της αναερόβιας διεργασίας. 
 

Τα πλεονεκτήματα της αναερόβιας διεργασίας είναι: 

 

 Στη διεργασία χρησιμοποιείται ως δέκτης ηλεκτρονίων το άμεσα διαθέσιμο διοξείδιο 

του άνθρακα και δεν είναι απαραίτητη η προσθήκη οξυγόνου ώστε να πραγματοποιηθεί 

η χώνευση. 

 Σε σχέση με τις αερόβιες διεργασίες, παράγει λάσπη σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα (από 

3-20 φορές λιγότερο) αφού είναι αρκετά χαμηλή η ενεργειακή απόδοση των 
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αναερόβιων μικροοργανισμών. Το μεθάνιο, το οποίο είναι το τελικό προϊόν της 

διεργασίας, έχει το μεγαλύτερο ενεργειακό περιεχόμενο από όλα τα προϊόντα και 

συγκεκριμένα 9000 kcal/m3. 

 Mπορεί να επεξεργαστεί απόβλητα με υψηλό οργανικό φορτίο (OLR) 

 Μέσα στο χωνευτή η δραστηριότητα των ανερόβιων μικροοργανισμών διατηρείται και 

στην περίπτωση που σταματήσει η τροφοδοσία του χωνευτή για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. 

 Η διεργασία αυτή μπορεί να διασπάσει ενώσεις όπως χλωριωμένους αλειφατικούς 

υδρογονάνθρακες (τριάλογονομεθάνιο) και φυσικές ένωσεις όπως ο λιγνίτης. 

 Η ποσότητα της λάσπης σε οργανικά είναι χαμηλότερη και η ικανότητα αφυδάτωσης 

υψηλότερη από ότι αυτή που προκύπτει από τα αερόβια συστήματα. 

 

Τα μειονεκτήματα της αναερόβιας διεργασίας ως προς άλλα συστήματα που επεξεργάζονται 

απόβλητα είναι τα εξής: 

 Η διεργασία γίνεται με πολύ πιο αργό ρυθμό από αυτή των αερόβιων συστημάτων. 

 Έχει μεγαλύτερη ευαισθησία σε τοξικές ουσίες. 

 Απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να ξεκινήσει η διεργασία. 

 

2.2 Βιοχημικοί μηχανισμοί της διεργασίας της αναερόβιας χώνευσης 
 

Η παραγωγή βιοαερίου είναι μία περίπλοκη διεργασία αποσύνθεσης της οργανικής 

βιομάζας σε αέριο μίγμα, αποτελούμενο κυρίως από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα, η 

οποία πραγματοποιείται με τη βοήθεια βακτηρίων σε περιβάλλον απαλλαγμένο από οξυγόνο 

(Ahring, 2003). Στη φύση, αναερόβια χώνευση πραγματοποιείται  στα βάθη των λιμνών, στους 

βάλτους, σε χώρους υγειονομικής ταφής ακόμα και στις εντερικές οδούς των ανθρώπων και 

ζώων (Issazadeh et al., 2013). Το ακατέργαστο βιοαέριο αποτελείται συνήθως από μεθάνιο 

(50-75%), διοξείδιο του άνθρακα (25-45%), ίχνη υδρατμών, καθώς και ίχνη Ο2, Ν2, Η2S 

(Kumar et al., 2013). Η ποσότητα και η σύσταση του βιοαερίου εξαρτάται από την ποσότητα, 

την σύσταση και την αποικοδόμηση της οργανικής ύλης, την παρουσία τοξικών ενώσεων, τις 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη διεργασία και την λειτουργία του εργοστασίου. Οι 

φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες πραγματοποιούνται ταυτόχρονα και επηρεάζονται 

από εξωτερικούς παράγοντες ( περιβαλλοντικές αλλαγές και καθημερινή τροφοδοσία). 

Υπάρχουν τέσσερα κύρια στάδια στην αναερόβια χώνευση: Η υδρόλυση, η οξεογένεση, η 
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οξικογένεση και η μεθανογένεση (Merlin Christy et al., 2014). Ένα απλοποιημένο διάγραμμα 

της διεργασίας της αναερόβιας χώνευσης παρουσιάζεται στο Σχήμα 5. 

 

Σχήμα 5: Σχηματική αναπαράσταση των κύριων μετατροπών που πραγματοποιούνται στην 
αναερόβια χώνευση (Amaya et al., 2013). Τα στάδια αυτά είναι τέσσερα και είναι τα εξής:  

Υδρόλυση, οξύνιση, οξικογένεση και μεθανογένεση. 

 

2.2.1 Υδρόλυση  
 

Η υδρόλυση είναι το πρώτο στάδιο της αναερόβιας χώνευσης κατά το οποίο, προαιρετικά 

(Streptococci και Enterobacteriaceae) και υποχρεωτικά (Bacteriocides, Clostridia και 

Bifidobacteria)  αναερόβια βακτήρια χρησιμοποιούν ένζυμα για να αποσυνθέσουν μεγάλης 

μοριακής μάζας οργανικές ενώσεις όπως οι πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λίπη, σε μικρές 

μοριακές  ενώσεις, όπως για παράδειγμα αμινοξέα, μονοσακχαρίτες και λιπίδια αντίστοιχα 

(Deublein and Steinhauser, 2008). Ανάλογα με τη σύσταση των ενώσεων, η αποσύνθεση 

πραγματοποιείται με διαφορετικό τρόπο. Οι υδρολυτικοί μικροοργανισμοί εκκρίνουν 
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υδρολυτικά ένζυμα όπως οι κυτταρινάσες, οι αμυλάσες, ξυλανάσες, λιπάσες και οι πρωτεάσες 

(Parawira et al., 2004; Weiland, 2010). Το στάδιο της υδρόλυσης περιλαμβάνει τα εξής 

βήματα: παραγωγή ενζύμων,  διάχυση, προσρόφηση, αντίδραση και απενεργοποίηση ενζύμων. 

Η επιτυχία της υδρόλυσης βασίζεται στη δομή του οργανικού υλικού, στο μέγεθος του, τη 

μορφή του, την επιφάνεια, την συγκέντρωση, την παραγωγή ενζύμων και την προσρόφηση 

(Batstone et al., 2002). Η υδρόλυση θεωρείται το στάδιο που καθορίζει την ταχύτητα της 

διεργασίας της αναερόβιας χώνευσης, όντας το πιο αργό, επειδή  κάποια υποστρώματα 

ενδέχεται να περιέχουν χημικά που αναστέλλουν την δραστηριότητα και ανάπτυξη των 

βακτηρίων ή να έχουν μία δομή, η οποία δεν είναι εύκολα προσβάσιμη για τα μικρόβια, λόγω 

της χαμηλής επιφάνειας τους ή της υψηλής κρυσταλλικής δομής τους (Pavlostathis and 

Giraldo-Gomez, 1991). Επομένως, εφαρμόζονται διάφορες προεπεξεργασίες ώστε να σπάσει 

το πολυμερές και να ενισχυθεί η παραγωγή του βιοαερίου. Οι τεχνικές αυτές είναι φυσικές 

(μηχανικές, θερμικές, υπερήχους και ηλεκτροχημικές), χημικές, βιολογικές (μικροβιολογικές 

και ενζυμικές), καθώς και συνδυασμένες τεχνικές (Khalid et al., 2011; Montgomery and 

Bochmann, 2014). 

Πολλές έρευνες έχουν προσπαθήσει να μοντελοποιήσουν την υδρόλυση του 

υποστρώματος κατά τη διάρκεια της αναερόβιας χώνευσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 

τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι ο ρυθμός υδρόλυσης επηρεάζεται από αρκετούς 

παράγοντες, όπως pH, θερμοκρασία, σύσταση υποστρώματος, VFAs, χρόνος παραμονής 

(HRT) και μέγεθος σωματιδίων (Veeken & Hamelers, 1999; Veeken et al., 2000; Zhang et al., 

2005; Chen et al., 2007). Γενικά, τέσσερις προσεγγίσεις έχουν προταθεί για τη μοντελοποίηση 

του ρυθμού υδρόλυσης: 1) πρώτης τάξης κινητικές, 2) εξισώσεις Monod, 3) εξισώσεις Monod 

διπλής φάσης και 4) κινητικές Contois (Vavilin et al., 1996). Από αυτά, οι εξισώσεις πρώτης 

τάξης είναι οι πιο απλές και μπορούν να περιγράψουν την υδρόλυση σε πολλές περιπτώσεις. 

Ωστόσο, το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου έγκειται στο γεγονός ότι δεν είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με τη μικροβιακή ανάπτυξη, το οποίο ενδεχομένως να επηρεάσει το ρυθμό 

υδρόλυσης (Valvilin et al., 2008). Παρ’όλα αυτά, στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι μία 

συνάρτηση πρώτης τάξης μπορεί να είναι η πλέον κατάλληλη για περίπλοκα και ετερογενή 

υποστρώματα, ενώ οι υπόλοιπες εξισώσεις που μπορούν να περιγράψουν την υδρόλυση είναι 

πιο κατάλληλες για απλά ομογενή υποστρώματα (Eastman & Ferguson, 1981). 

Η πρώτης τάξης κινητική εξίσωση της υδρόλυσης περιγράφεται ώς: 
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rhyd = -khydXs                                                                            

(2.1)              

όπου s ο δείκτης που δείχνει το είδος υποστρώματος της υδρόλυσης (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες 

και λιπίδια), Xs είναι η συγκέντρωση υποστρώματος, kg m-3; khyd είναι η κινητική σταθερά 

υδρόλυσης πρώτης τάξης, day-1 

Ο ρυθμός υδρόλυσης ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο των στερεών αποβλήτων (Trzcinski 

& Stuckey, 2012), ενώ μπορεί να επηρεαστεί από τη συσσώρευση των αμινοξέων και 

σακχάρων, pH, και μη ιονισμένων VFAs (Garcia-Heras, 2003). 

 

2.2.2. Οξεογένεση 
 

Η οξεογένεση είναι το πιο γρήγορο στάδιο σε όλη τη διεργασία της αναερόβιας χώνευσης. 

Τα προϊόντα της υδρόλυσης ανάγονται από βακτήρια που σχηματίζουν οξέα, ενώ τα LCFA 

πρέπει να οξειδωθούν από έναν εξωτερικό δέκτη ηλεκτρονίων με σχηματισμό των μικρής 

αλυσίδας λιπαρών οξέων SCFA. Η εναλλακτική επιλογή αναγωγής πραγματοποιείται όταν ένα 

αμινοξύ συμπεριφέρεται ώς δότης ηλεκτρονίων και ένα άλλο ως δέκτης (Ramsay and 

Pullammanappallil, 2001). Το οξικό οξύ, διοξείδιο του άνθρακα, υδρόθειο και αμμωνία που 

παρασκευάζονται σε αυτό το στάδιο, αποτελούν τα αρχικά προϊόντα της διεργασίας 

παραγωγής μεθανίου. Η μετάβαση από την οργανική ύλη στα οργανικά οξέα προκαλεί την 

πτώση της τιμής του pH, από το οποίο επωφελούνται τα όξεο και όξικο βακτήρια, εξαιτίας της 

προτίμησης που έχουν στο όξινο περιβάλλον. Η υδρόλυση και η οξεογένεση μπορούν να 

ενισχυθούν με την αύξηση της θερμοκρασίας, με κίνδυνο, όμως,  να δημιουργηθεί 

συσσώρευση των πτητικών οξέων σύστημα, που με τη σειρά της οδηγεί στην αναστολή των 

οξεογόνων και μεθανογόνων βακτηρίων (Chang et al., 2004). Τα ενδιάμεσα προϊόντα δεν 

μπορούν αξιοποιηθούν από τα μεθανογόνα βακτήρια και πρέπει πρώτα να τροποποιηθούν από 

τους οξεογόνους μικροοργανισμούς. Οι κύριοι μικροοργανισμοί που συμμετέχουν στο στάδιο 

αυτό είναι: Clostridium, Streptococcus, Bacillus, Lactobacillus και Raminococcus (Deublein 

and Steinhauser, 2008). Σε αυτή τη φάση η γλυκόζη μεταβολίζεται, μέσω διαφορετικών  

μεταβολικών μονοπατιών, σε οξικό οξύ, προπανικό οξύ, βουτυρικό οξύ, γαλακτικό οξύ και 

αιθανόλη αντίστοιχα. Η επιλογή του μονοπατιού εξαρτάται από την συγκέντρωση του 

υποστρώματατος, το pH, και το διαλυμένο H2. Σε χαμηλές τιμές pH, αυξάνεται η παραγωγή 

αιθανόλης, ενώ σε υψηλές τιμές pH σχηματίζονται περισσότερα VFA. Η μερική πίεση του H2 
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έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στο μονοπάτι. Όταν βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα ευνοείται η 

πορεία ζύμωσης προς οξικό οξύ και H2 (Schink, 1997).  

2.2.3 Οξίκογένεση 
 

Τα οργανικά οξέα (προπιονικό, βαλερικό, βουτυρικό  κλπ), που έχουν περισσότερα από 

δύο άτομα στην ανθρακική τους αλυσίδα, καθώς και οι αλκοόλες με περισσότερα του ενός 

ατόμου άνθρακα, σπάνε κατά τη διάρκεια της οξικογένεσης προς το σχηματισμό οξικού οξέος, 

διοξειδίου του άνθρακα και Η2, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται ως υπόστρωμα για 

τους μικροοργανισμούς της μεθανογένεσης. Η παραγωγή του οξικού οξέος επιτυγχάνεται 

μέσω της δραστηριότητας των οξικογόνων βακτηρίων (acetogenic bacteria). Για παράδειγμα, 

η αιθανόλη μετατρέπεται σε οξικό οξύ με κατανάλωση του CO2 και παραγωγή H2 σύμφωνα 

με την αντίδραση: 

𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝐻𝐻2𝑂𝑂𝐻𝐻 + 𝐶𝐶𝑂𝑂2 → 𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝐻𝐻 + 2𝐻𝐻2 

 

 Το υδρογόνο είναι σημαντικό για τα ενδιάμεσα στάδια της διεργασίας, δεδομένου ότι η 

αντίδραση θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν η μερική πίεση του υδρογόνου είναι αρκετά χαμηλή, 

ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί θερμοδυναμικά η μετατροπή όλων των οξέων. Οι 

οξικογόνοι μικροοργανισμοί σχηματίζουν ενώσεις με βακτήρια που συλλέγουν υδρογόνο, τα 

οποία μειώνουν την μερική πίεση, με αποτέλεσμα η συγκέντρωση του υδρογόνου στον 

αντιδραστήρα να αποτελεί ένδειξη της καλής λειτουργίας του (Mata-Alvarez, 2003). Πιο 

συγκεκριμένα, από τους οξικογόνους μικροοργανισμούς παράγεται υποχρεωτικά υδρογόνο 

και μπορούν να επιβιώσουν μόνο σε περιβάλλον χαμηλής συγκέντρωσης υδρογόνου, με 

αποτέλεσμα να συμβιώνουν με βακτήρια που καταναλώνουν υδρογόνο. 

 Οι βασικοί μικροοργανισμοί που βρίσκονται σε αυτό το στάδιο είναι: Desulfovibrio 

(οξειδώνει οργανικά οξέα και αλκοόλες προς οξικό οξύ και μεταφέρονται τα ηλεκτρόνια στο 

θειικό άλας), Αminobacterium (ζυμώνει τα αμινοξέα και παράγεται  οξικό οξύ) και 

Acidamicoccus (ζυμώνει αμινοξέα και κιτρικό οξύ προς οξικό οξύ, CO2 και Η2) (Weiland, 

2010; Deublein and Steinhauser, 2008). Οι αντιδράσεις που πραγματοποιούνται σε αυτό το 

στάδιο παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Οι αντιδράσεις στο στάδιο αυτό είναι ενδόθερμες, 

αφού, για παράδειγμα, για την αναγωγή του προπανικού οξέος απαιτούνται ΔG=+76.11 kJ 

mol-1 και για την αναγωγή της αιθανόλης απαιτούνται ΔG = +9.6 kJ mol-1 (Deublein and 

Steinhauser, 2008). 
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Πίνακας 1: Αντιδράσεις αναγωγής που πραγματοποιούνται στην οξικογένεση (Deublein and 
Steinhauser 2008) 

Υπόστρωμα Αντίδραση 

Προπανικό οξύ CH3(CH2)COOH + H2O → CH3COOH + CO2 + 3H2 

Βουτυρικό οξύ CH3(CH2)2COO- + 2H2O → 2CH3COO- + H+ + 2H2 

Βαλερικό οξύ CH3(CH2)3COOH + 2H2O → CH3COO- + CH3CH2COOH + H+ + 

2H2 

Ίσοβαλερικό οξύ (CH3)2CHCH2COO- + HCO3- + H2O → 3CH3COO- + H2 + H+ 

Καπροϊκό οξύ CH3(CH2)4COOH + 4H2O → 3CH3COO- + H+ + 5H2 

Διοξέιδιο του 

ανθρακα και 

υδρογόνο 

2CO2 + 4H2 → CH3COO- + H+ + 2H2O 

Γλυκερίνη C3H8O3 + H2O → CH3COOH + 3H2 + CO2 

Γαλακτικό οξύ CH3CHOHCOO- + 2H2O → CH3COO- + HCO3- + H+ + 2H2 

Αιθανόλη CH3(CH2)OH + H2O → CH3COOH + 2H2 

  

2.2.4 Μεθανογένεση 
 

Στο τελευταίο στάδιο, τα προϊόντα ζύμωσης (οξικό οξύ, υδρογόνο και διοξείδιο του 

άνθρακα) μετατρέπονται σε CH4 και CO2 από καθαρά αναερόβιους μικροοργανισμούς που 

ανήκουν στην οικογένεια Archaebacteria (Methnobacterium, Methanospirillum hungatei και 

Methanosarcina) (Miyamoto, 1997; Verma, 2002). Οι μικροοργανισμοί της μεθανογένεσης 

είναι ευαίσθητοι στο οξυγόνο και καθαρά ανερόβιοι. Τα βακτήρια αυτά βρίσκονται σε 

περιβάλλον πλούσιο σε οργανικές ενώσεις που αποικοδομούνται εύκολα και η απομάκρυνση 

του οξυγόνου πραγματοποιείται άμεσα από τη μικροβιακή δραστηριότητα.  Ένα μεγάλο 

πλήθος των μεθανογόνων μικροοργανισμών υπάρχουν στις μεταβολικές οδούς των ζώων και 

είναι υπεύθυνα για την παραγωγή CH4. Μόνο τα μεθανογόνα βακτήρια μπορούν να παράξουν 

μεθάνιο από όλους τους οργανισμούς που συναντόνται στη φύση. Ανάλογα με τη δομή την 

οποία έχουν, τη θερμοκρασία ανάπτυξης και τα είδη ενζύμων που παράγονται προκύπτει και 

η ανάλογη ταξινόμηση τους. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα είδη των μεθανογόνων 

μικροοργανισμών και γίνεται η ταξινόμησή τους. 
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Πίνακας 2: Ταξινόμηση των μεθανογόνων μικροοργανισμών (Miyamoto, 1997; Verma, 
2002) 

Τάξη Οικογένεια Γένος Είδος 

Methanobacteriales Methanobacteriaceae Methanobacterium M.formicicum 

   M.bryanti 

   M.thermoautotrophicum 

   M.ruminatium 

  Methanobrevibacter M.arboriphilus 

   M.smithii 

   M.vannielli 

Methanococcales Methanococcaceae Methanococcus M.voltae 

  Methanomicrobium M.mobile 

Methanomicrobilaes Methanomicrobiaceae Methanogenium M.cariaci 

   M.marisnigri 

  Methanospirillum M.hungatei 

   M.barkeri 

 Methanosarcinaceae Methanosarcina M.mazei 

 

 Υπάρχουν δύο τρόποι παραγωγής μεθανίου. Σύμφωνα με τον πρώτο, το οξικό οξύ 

διασπάται προς διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο (acetoclastic methanogenesis), ενώ στο 

δεύτερο το οξικό οξύ οξειδώνεται σε Η2 και CO2 και στη συνέχεια το CO2 ανάγεται με Η2 και 

παράγεται CH4 και H2O (μονοπάτι συντροφικής οξείδωσης του οξικού οξέος). Οι μεθανογόνοι 

μικροοργανισμοί ταξινομούνται σε δύο υποκατηγορίες, σύμφωνα με το υπόστρωμα που 

χρησιμοποιούν: 

1) Τα οξικοτροφικά μεθανογόνα (βακτήρια του πρώτου μονοπατιού) μετατρέπουν το 

οξικό οξύ σε μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα (acetoclastic methanogens). Τα 

Μethanothrix, Μethanοsarcina και Methanosaeta ανήκουν σε αυτή την 

κατηγορία. 

2) Τα υδρογονοτροφικά μεθανογόνα (βακτήρια και στα 2 μονοπάτια) μετατρέπουν το 

υδρογόνο και διοξείδιο του άνθρακα σε μεθάνιο και νερό (Hydrogenotrophic 
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methanogens). Τα Μethanobacteriales και Μethanococcales είναι βακτήρια που 

χρησιμοποιούν ως υπόστρωμα το υδρογόνο 

 Οι μετατροπές που πραγματοποιούνται σε αυτό το στάδιο της διεργασίας της χώνευσης, 

μαζί με τις  ΔG, παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Τα μεθανογόνα βακτήρια που καταναλώνουν 

υδρογόνο, μεγαλώνουν γρήγορα με χρόνο διπλασιασμού τις 6 ώρες, σε σύγκριση με τα 

βακτήρια που καταναλώνουν οξικό οξύ που έχουν χρόνο διπλασιασμού 3-15 μέρες (Merlin 

Christy et al., 2014). Το πρώτο γκρουπ βακτηρίων είναι πιο ανθεκτικά σε περιβαλλοντικές 

αλλαγές σε σχέση με το δεύτερο βακτηριακό γκρουπ.  

Συχνά, παρουσιάζεται το μονοπάτι διάσπασης του οξικού οξέος ως το πιο σημαντικό για 

την παραγωγή μεθανίου, αφού θεωρείται ότι από αυτό παράγεται το 70% του μεθανίου που 

σχηματίζεται στον αναερόβιο χωνευτή (Valcke & Verstraete, 1983) και η υδρογονοτροφική 

παραγωγή μεθανίου μέσω οξείδωσης του οξικού οξέος συμμετέχει στην παραγωγή μόνο σε 

θερμόφιλες συνθήκες (Zinder & Koch, 1984). Αυτή η άποψη δεν είναι εντελώς σωστή πλέον. 

Έχει παρατηρηθεί, ότι σε μεσόφιλες συνθήκες με υψηλή συγκέντρωση αμμωνίας στο 

περιβάλλον, οι οξειδωτικοί μικροοργανισμοί ενεργοποιούνται και οξειδώνουν το οξικό οξύ σε 

διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο (Schnurer et al., 1999; Banks et al., 2012), υποδηλώνοντας 

ότι στις συνθήκες αυτές μπορεί να αλλάξει το κυρίαρχο μονοπάτι παραγωγής μεθανίου. Αυτό 

το κομμάτι θα συζητηθεί και παρακάτω στο κεφάλαιο 3.3. 

Πίνακας 3: Χημικές αντιδράσεις στη μεθανογένεση (Deublein and Steinhauser, 2008) 

Τύπος Υποστρώματος Χημικές Αντιδράσεις ΔG [kJ mol-1] 

CO2 4H2 + HCO3
- + H+ → CH4 + 3H2O 

CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O 

-135.4 

-131.0 

CO2 4HCOO- + H2O + H+ → CH4 + 3HCO3- -130.4 

Οξικό οξύ CH3COO- + H2O → CH4 + HCO3 -30.9 

Μεθανόλη 4CH3OH → 3CH4 + HCO3- + H+ + H2O -314.3 

Μεθανόλη CH3OH + H2 → CH4 + H2O -113.0 

Τύπου μεθυλίου: 

π.χ. αιθανόλη 

2CH3CH2OH + CO2 → CH4 + 

2CH3COOH 

-116.3 
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2.3 Παράγοντες και περιβαλλοντικές συνθήκες που επηρεάζουν την 
διεργασία της αναερόβιας χώνευσης 
 

Η απόδοση της διεργασίας παραγωγής βιοαερίου επηρεάζεται από ένα ορισμένο αριθμό 

περιβαλλοντικών συνθηκών όπως το pH, θερμοκρασία, το οξειδοαναγωγικό δυναμικό, την 

αναλογία C:N και τα VFA, καθώς και από τεχνικές πτυχές όπως το δυναμικό βιοαερίου της 

πρώτης ύλης, ανάδευση, προεπεξεργασία, χρόνος παραμονής, τύπος του υποστρώματος κλπ 

(Merlin Christy et al., 2014). Μια αλλαγή στις συνθήκες της διεργασίας μπορεί να επηρεάσει 

την σταθερότητα, την απόδοση του βιοαερίου και τη βακτηριακή κοινοπραξία. Γι’αυτό, για 

μία επιτυχημένη διεργασία ζύμωσης, πρέπει να ληφθούν υπόψη και ταυτόχρονα να ελεγχθούν 

αρκετοί παράγοντες και τεχνικά χαρακτηριστικά. 

 

2.3.1 Η τιμη του pH και η αλκαλικότητα 
 

Η τιμή του pH είναι μία πολύ σημαντική μεταβλητή, η οποία έχει σημαντική επιρροή στη 

ενζυμική δραστηριότητα των μικροοργανισμών, αφού κάθε ένζυμο ενεργοποιείται σε 

συγκεκριμένο εύρος pH και έχει μέγιστη δραστικότητα σε μία βέλτιστη τιμή pH. Η τιμή pH 

στους αναερόβιους χωνευτές εξαρτάται από τη μερική πίεση του CO2, τη συγκέντρωση των 

αλκαλικών και όξινων συστατικών στην υγρή φάση. Η ρυθμιστική ικανότητα (η αντίσταση 

του διαλύματος στην αλλαγή pH) παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη σταθερότητα της 

διεργασίας. Σε ένα σύστημα με χαμηλή ρυθμιστική ικανότητα, τα οργανικά οξέα έχουν μεγάλη 

επιρροή στην τιμή του pH. Η υψηλή αλκαλικότητα είναι απαραίτητο προαπαιτούμενο ώστε να 

διατηρηθεί σταθερή η τιμή του pH. Ο κύριος ρυθμιστής στους αναερόβιους χωνευτές 

παρουσιάζεται σε μορφή διττανθρακικών αλάτων τα οποία είναι σε ισορροπία με το διοξείδιο 

του άνθρακα. 

CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3
- ↔ 2H+ + CO2

2-     (2.2)  

Η εξίσωση (2.3) δείχνει επίσης την σύνδεση μεταξύ μερικής πίεσης του διοξειδίου του 

άνθρακα, pH, και αλκαλικότητας: 

𝑝𝑝𝐻𝐻 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 + log�
𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼ό𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝛼𝛼(𝛿𝛿𝛼𝛼𝜏𝜏𝜏𝜏𝛼𝛼𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼ώ𝛿𝛿)

5000
𝐶𝐶𝑂𝑂2(𝑔𝑔)
𝑝𝑝𝐻𝐻

�  
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Όπου pKal = 5-10-7 (35oC) είναι η σταθερά διάστασης για το ανθρακικό οξύ και  

KH = 38 atm mole-1 (35oC) είναι η σταθερά Henry για το διοξείδιο του άνθρακα. 

Άλλα συστατικά που βρίσκονται στον χωνευτή και επηρεάζουν το pH όταν βρίσκονται σε 

μεγάλες συγκεντρώσεις, είναι η αμμωνία (NH4
+/NH3, pKa 9.3), το υδρόθειο (H2S/ HS- /S2-, 

pKa 7.1 και 13.3) και το φωσφορικό οξύ (H3PO4/H2PO4
-/HPO4

2-/PO4
3-, pKa 2.1, 7.2 και 12.3) 

(Moosbrugger et al., 1993; Schon, 2009). Στην πράξη, όταν η θερμοκρασία και ο χρόνος 

παραμονής έχουν οριστεί, η τιμή του pH θα είναι σε επίπεδα που εποφελούν τους κυρίαρχους 

μικροοργανισμούς. Για βέλτιστη απόδοση των μικροβίων, το pH μέσα στον αντιδραστήρα 

πρέπει να διατηρείται σε ένα εύρος μεταξύ 6.5-8. Εάν η τιμή pH είναι μικρότερη από 6.5, η 

παραγωγή των VFA οδηγεί σε μεγαλύτερη πτώση του pH καθώς και σε πιθανή αποτυχία της 

ζύμωσης (Chawla, 1986). Οι αποκλίσεις από τη βέλτιστη τιμή, που δεν προκαλούνται από την 

είσοδο του υποστρώματος στη διεργασία, οφείλονται συνήθως  στη συσσώρευση του οξικού 

οξέως ή στην παραγωγή προϊόντων χώνευσης όπως η αμμωνία και τα οργανικά λιπαρά οξέα. 

Η συσσώρευση των οξέων αυτών μεταβάλει την τιμή του pH σε πιο όξινες περιοχές. Οι 

συνθήκες αυτές (συσσωρευση οξέων και χαμηλή τιμή pH) αναστέλλουν σε πολύ μεγαλύτερο 

βαθμό τα μεθανογόνα βακτήρια από ότι αυτά της ζύμωσης. Τα βακτήρια της ζύμωσης, δηλαδή, 

θα συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους και θα παράγουν λιπαρά οξέα, παρά το γεγονός 

ότι το pH μειώθηκε, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνονται ολοένα και περισσότερο οι 

περιβαλλοντικές συνθήκες μέσα στο σύστημα. 

 

2.3.2 Θερμοκρασία 
 

Η θερμοκρασία έχει άμεση επίπτωση στις φυσικοχημικές ιδιότητες όλων των συστατικών 

του αντιδραστήρα και ταυτόχρονα επηρεάζεται η θερμοδυναμική και η κινητική τους. Μια 

αύξηση στη θερμοκρασία οδηγεί στην αύξηση της μεταβολικής δραστηριότητας. Όμως, η 

αύξηση της θερμοκρασίας μειώνει το pKa της αμμωνίας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το 

κλάσμα της ελεύθερης αμμωνίας, το οποίο αναστέλλει τους μικροοργανισμούς. Επιπλέον, 

παρατηρείται αύξηση στο pKa των VFAs, όπου αυξάνει το κλάσμα των συστατικών που δεν 

έχουν υποστεί διάσταση. Μία αύξηση στη θερμοκρασία μπορεί να μειώσει την ταχύτητα των 

αντιδράσεων της διεργασίας, να μειώσει την απόδοση ή και ακόμα να αυξήσει το ρυθμό 

θανάτου των μικροοργανισμό (Abbasi et al., 2012). Υπάρχουν διάφορα εύρη θερμοκρασιών 

όπου μπορεί να λειτουργήσει η αναερόβια χώνευση: ψυχρόφιλη (<30oC), μεσόφιλη (30oC - 

45oC) και θερμόφιλη (45 oC - 60 oC) (Σχήμα 4). Οι περισσότεροι μεθανογόνοι μικροοργανισμοί 
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ανήκουν στο μεσόφιλο γκρουπ και είναι ευαίσθητοι στις απότομες αλλαγές. Οι θερμόφιλοι 

μεθανογόνοι μικροοργανισμοί είναι πιο ευαίσθητοι στις αλλαγές θερμοκρασίας από ότι οι 

μεσόφιλοι, καθώς μικρές αλλαγές στη θερμοκρασία οδηγούν σε μείωση της βακτηριακής 

δραστηριότητας. Η κρίσιμη θερμοκρασία για τους μεσόφιλους μικροοργανισμούς έχει εύρος 

από 40 oC-45 oC, αφού μετά το σημείο αυτό η επίδραση στην ενεργότητα είναι μη αντιστρεπτή. 

Επίσης, η θερμοκρασία καθορίζει ποια είδη μικροοργανισμών θα επιβιώσουν στον 

αντιδραστήρα. Συνεπώς, είναι σημαντικό, για τη μικροβιακή κοινοπραξία, να διατηρείται 

σταθερή η θερμοκρασία στον αντιδραστήρα, επειδή οι μικροοργανισμοί, όταν προσαρμοστούν 

σε μία θερμοκρασία, επιδέχονται πολύ μικρές αλλαγές σε αυτήν (Deublein and Steinhauser, 

2008). 

 

Σχήμα 6: Ανάπτυξη μικροοργανισμών σε διαφορετικές θερμοκρασίες (Schnürer and Jarvis, 
2010) 

 

2.3.3 Οργανικός ρυθμός φόρτωσης (OLR) 
 

Ο ογκομετρικός ρυθμός φόρτωσης σχετίζεται με τον χρόνο παραμονής μέσω της 

συγκέντρωσης της ενεργής βιομάζας στον βιοαντιδραστήρα και χρησιμοποιείται για να 

εκτιμηθεί η φόρτωση των αναερόβιων συστημάτων. Ο οργανικός ρυθμός φόρτωσης βοηθά 

στο σχεδιασμό και την λειτουργία των αναερόβιων διεργασιών και δίνει πληροφορίες σχετικά 

με την αποδοτικότητα του χρησιμοποιούμενου όγκου του αντιδραστήρα. Ο οργανικός ρυθμός 

φόρτωσης υπολογίζεται με βάση την εξίσωση που ακολουθεί: 
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𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 =
𝑄𝑄 ∙ 𝐶𝐶
𝑉𝑉

=
𝐶𝐶

𝐻𝐻𝑂𝑂𝐻𝐻
 

 

Όπου OLR είναι ο οργανικός ρυθμός φόρτωσης [kg VS m-3 d-1]  ή [kgCOD m-3 d-1], Q η 

παροχή εισόδου [m3 d-1], C η συγκέντρωση των πτητικών στερεών στο υπόστρωμα [kg VS m-

3] ή [kgCOD m-3]  και V ο όγκος του βιοαντιδραστήρα [m3] (Schön, 2009). Σε μεσόφιλες 

συνθήκες, οι τιμές που χρησιμοποιούνται κυμαίνονται μεταξύ το 3 και του 5 kgVS/m3∙d 

(Deublein and Steinhauser, 2008) 

 

2.3.4 Υδραυλικός χρόνος παραμονής (HRT) 
 

Ως χρόνος παραμονής ορίζεται ο μέσος χρόνος της υγρής εισροής στον αντιδραστήρα και 

υπολογίζεται διαιρώντας την ποσότητα των πτητικών στερεών που εισάγονται με τον συνολικό 

όγκο του αντιδραστήρα. Για αναερόβιους αντιδραστήρες σε συνθήκες πλήρους ανάμιξης και 

που λειτουργούν χωρίς ανακύκλωση στερεών, ο υδραυλικός χρόνος παραμονής (HRT) και ο 

χρόνος παραμονής στερεών (SRT) είναι ίδιοι. Ο χρόνος παραμονής και ο οργανικός ρυθμός 

φόρτωσης είναι ανάλογοι και πρέπει να εναρμονιστούν όταν σχεδιάζεται η διάταξη του 

αντιδραστήρα. Ο μέγιστος δυνατός OLR εξαρτάται και από τη θερμοκρασία της διάταξης 

καθώς και από το χρόνο παραμονής: όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία και μεγαλύτερος ο 

χρόνος παραμονής τόσο μεγαλύτερο OLR μπορεί να επεξεργαστεί. Σε τροπικές χώρες το HRT 

κυμαίνεται από 30-50 μέρες, ενώ σε χώρες με ψυχρότερο κλίμα μπορεί να φτάσει και τις 100 

μέρες. Αυτή η μέγιστη τιμή εξαρτάται, επίσης, από τον εκάστοτε τύπο εγκατάστασης. Σε 

περίπτωση που το σύστημα τροφοδοτείται με μεγαλύτερο από το ανεκτό OLR, το αποτέλεσμα 

είναι να μειωθεί η απόδοση σε βιοαέριο λόγω της συσσώρευσης ανασταλτικών ουσιών. 

 

2.3.5 Ανάμιξη 
 

Η στενή επαφή μεταξύ μικροοργανισμών και του υποστρώματος είναι πολύ σημαντική 

για μία αποτελεσματική αναερόβια χώνευση καθώς επίσης και για την αποφυγή σχηματισμού 

αφρού και θερμοκρασιακών διαφορών μέσα στον αντιδραστήρα. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί 

με την καθημερινή τροφοδοσία υποστρώματος αντί για τροφοδοσία ανά διαστήματα και με 

την εγκατάσταση συσκευών ανάμιξης όπως προπέλες και αναδευτήρες (Yadvika et al., 2004). 
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2.4 Σημαντικά χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης 
 

Τα πιο σημαντικό πρόβλημα που προκύπτει αρχικά στην διεργασία της αναερόβιας 

χώνευσης είναι η επιλογή της πρώτης ύλης. Μία μεγάλη ποικιλία οργανικών υποστρωμάτων 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναερόβια επεξεργασία (Chynoweth et al., 2001). Τα συστατικά 

που μπαίνουν στο σύστημα διαφέρουν ως προς την απόδοση σε βιοαέριο και παραγωγή 

ηλεκτρικού ρεύματος, και κάθε πρώτη ύλη πρέπει να αξιολογηθεί για τα δικά της 

πλεονεκτήματα και την επιρροή που έχει στο τελικό μίγμα πρώτων υλών που εισάγεται στον 

αντιδραστήρα. Σημαντικό ρόλο παίζουν το θρεπτικό φορτίο, η συγκέντρωση, η απόδοση σε 

μεθάνιο και το κόστος προεπεξεργασίας. Για οικονομικούς και τεχνικούς λόγους, κάποια 

υποστρώματα προτιμούνται σε σχέση με άλλα. Εάν το κόστος της βιομάζας είναι υψηλό, τότε 

τα οικονομικά οφέλη των προϊόντων (αέριο και λάσπη) θα είναι χαμηλά (Weiland, 2010). Ο 

άνθρακας, οξυγόνο, άζωτο, υδρογόνο και φωσφόρος είναι τα κύρια συστατικά της πρώτης 

ύλης και το μικροβιακό κυτταρικό υλικό αποτελείται από 50, 20, 12, 8 και 2% αντίστοιχα των 

παραπάνω στοιχείων (Gerardi, 2003). Τα υποστρώματα για παραγωγή μεθανίου κυμαίνονται 

από υδατικά λύματα μέχρι περίπλοκα στερεά υλικά. Η κατανομή μεταξύ των υποστρωμάτων 

που χρησιμοποιούνται για χώνευση στα εργοστάσια παγκοσμίως είναι: 54% Ανανεώσιμες 

πηγές (αραβόσιτος, σιτηρά, χόρτα, ζαχαρότευτλα και φυτά όπως το Silphium perfoliatum), 

41% κτηνοτροφικά περιττώματα, 4% βιολογικά απόβλητα και 1% υπολείμματα βιομηχανιών 

και γεωργίας. Η ταξινόμηση της βιομάζας που προτάθηκε από τον Weiland (2010) αποτελεί 

μίγμα των ακολούθων ρευμάτων βιομάζας: 

 γεωργίας (υγρή κοπριά αγελάδων, γουρουνιών και άλλα κτηνοτροφικά περιττώματα, 

ενεργειακές καλλιέργειες όπως σιτηρά, αραβόσιτος, σίκαλη, ζαχαρόχορτο και 

αποκόμματα γρασιδιού) 

 βιοαποικοδομήσιμα βιομηχανικά υπολείμματα (υπολείμματα φαγητών/ποτών 

(Jayathilakan et al., 2012), καλλυντικών,  φαρμακευτικών πολτών και της βιομηχανίας 

χαρτιού, υπολείμματα από παραγωγικές διαδικασίες, για παράδειγμα, μπύρα, ζάχαρη, 

κρασί, αλκοόλ, προϊόντα κρεάτων, γάλα, χυμοί και επεξεργασίας λαχανικών) 

 διαχείρισης υδατικών λυμάτων (οικιακά λύματα) 

 διαχείρησης απορριμάτων (στερεά και υγρά απόβλητα) (Weiland, 2010) 

Ένα παράδειγμα παραγωγής μεθανίου από ορισμένα υποστρώματα παρουσιάζεται στο Σχήμα 

7. Η διαφορετική απόδοση μεθανίου οφείλεται στη διαφορά που υπάρχει στη σύσταση των 

υποστρωμάτων που αποτελούν την είσοδο του αντιδραστήρα. Διαφορετικοί συνδυασμοί 
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αποβλήτων, όπως κοπριά και άλλα βιοαποικοδομήσιμα βιομηχανικά υπολείμματα, μπορούν 

να οδηγήσουν σε υψηλότερες αποδόσεις βιοαερίου, δεδομένου ότι οι βιομηχανικές οργανικές 

ουσίες έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα παραγωγής βιοαερίου. Εξάλλου, η ποσότητα πρωτεΐνών, 

υδατανθράκων και λιπιδίων παίζει σημαντικό ρόλο στην οργανική ύλη. Επιπλέον, στον 

Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι συστάσεις από διάφορα είδη αποβλήτων, το οργανικό τους 

περιεχόμενο και οι αποδόσεις τους σε μεθάνιο. Εκτός από την ποιοτική επιρροή του 

υποστρώματος, πρέπει να ληφθεί υπόψη η τεχνολογία εγκατάστασης της μονάδας παραγωγής 

βιοαερίου και των παραμέτρων της διεργασίας της ζύμωσης. 

 

Σχήμα 7: % Παραγωγή μεθανίου από διάφορες πρώτες ύλες (Agency for Renewable 
Resources, 2013) 
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Πίνακας 4: Ξηρή ύλη, ποσότητα σε οργανικά και απόδοση βιοαερίου (Deublein and 

steinhauser, 2008) και ποσοστο υδρογονανθράκων, λιπιδίων και πρωτεΐνων σε διαφορετικού 

τύπου υποστρώματα (Angelidaki, 2008). 

Πρώτη ύλη Ξηρή ύλη (%) Ποσότητα 

οργανικών (%) 

Απόδοση 

βιοαερίου 

Οργανικό 

Περιέχόμενο 

Ίλυς 

επίπλευσης 

5-25 90-98 0.7-1.2 P: 65-70%, 

L:30-35% 

Λιπαρά 2-79 75-98 1.2 P:80-90%  

L:7-15% 

Τρόφιμα και 

υπολείμματα  

14-18 81-97 0.2-0.5 - 

Υπολείμματα 

λίπους 

99.9 99.9 1.2 L: 85-95% 

Κολώδεις 

ουσίες 

40-75 30-70 27 - 

Αίμα  30-40 95-98 0.66-1.36 - 

Γλυκερίνη >98 90-93 0.3-0.4 - 

Συμπύκνωμα 

ορού γάλακτος 

95 76 0.7 P: 20-25% 

C:75-80% 

Κοπριά 

(αγελάδας) 

7-17   P,C,L: 33.3% 

Ορρός 

γάλακτος 

4-6 80-92 0.5-0.9 P:75-80%  

C:75-80% 

 

2.4.1 Σύσταση υποστρώματος 
 

Η σταθερότητα της διεργασίας καθώς και η ταχύτητα και ο ρυθμός αποσύνθεσης 

επηρεάζονται από την χημική σύσταση της πρώτης ύλης και την απαραίτητη παροχή 

μικροβίων με τα κατάλληλα στοιχεία (Yen et al., 2007). Ανάλογα με τη σύσταση του 

υποστρώματος, ενδιάμεσα προϊόντα που παράγονται από την οξεογένεση μπορούν να 

περιορίσουν και να αναστείλουν την αποσύνθεση και, επομένως, την ποσότητα και την 

σύσταση του βιοαερίου. Για παράδειγμα, η αποσύνθεση υποστρώματος που περιέχει λίπη 

μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των λιπαρών οξέων, και ακόλουθα σε περιορισμούς στην 
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αποικοδόμηση. Η αποικοδόμηση των υποστρωμάτων, πλούσια σε πρωτεΐνες, μπορεί να 

προκαλέσει το σχηματισμό αμμωνίας και υδρόθειου και τελικά περαιτέρω αναστολή της 

διεργασίας της αναερόβιας χώνευσης. Οι αναερόβιοι μικροοργανισμοί μπορούν να 

αποδομήσουν υλικά σε διάφορους βαθμούς, από εύκολα, όπως στην περίπτωση των μικρής 

αλυσίδας υδρογονανθράκων (σάκχαρα), μέχρι αυτά που απαιτούν μεγαλύτερες χρονικές 

περιόδους (κυτταρίνη και η ημικυτταρίνη). Οι αναερόβιοι μικροοργανισμοί, επίσης, δεν 

μπορούν να αποδομήσουν μακράς αλυσίδας ξυλώδη μόρια, όπως η λιγνίνη. Τέτοια σημεία 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν γίνεται η επιλογή βιομάζας που θα χρησιμοποιηθεί ως 

υπόστρωμα (Deublein and Steinhauser, 2008). 

 

2.4.2 Αμμωνία  
 

Ο σχηματισμός της αμμωνίας στη διεργασία της αναερόβιας χώνευσης γίνεται κατά την 

αποδόμηση των πρωτεϊνών και άλλων οργανικών υποστρωμάτων ή με την εισαγωγή της μέσω 

τροφοδοσίας στην αναερόβια ιλύ υπο μορφή αμμωνιακού αζώτου (NH4
+N-) και ιόντα 

αμμωνίου (NH4
-). Μέσα στον αναερόβιο χωνευτή βρίσκεται σε μορφή ελεύθερης αμμωνίας 

(ΝΗ3) ή ιόντα αμμωνίου (NH4
+). Σε μικρές συγκεντρώσεις είναι απαραίτητη ως θρεπτικό 

συστατικό για τη ανάπτυξη των μικροοργανισμών, σε υψηλές συγκεντρώσεις, όμως, είναι 

τοξική για τους μικροοργανισμούς (Walker et al., 2011). Στη βιβλιογραφία έχει αναφερθεί ότι  

η ρυθμιστική ικανότητα της διεργασίας μπορεί να βελτιωθεί παρουσία της αμμωνίας, καθώς 

μπορεί να εξουδετερώσει τα πτητικά λιπαρά οξέα (VFAs) που παράγονται από την αναερόβια 

χώνευση (Banks and Humphreys, 1998; Wang et al., 2013). Oι αντιδράσεις που 

πραγματοποιούνται μεταξύ της αμμωνίας και των πτητικών λιπαρών οξέων είναι οι παρακάτω: 

𝐶𝐶𝑋𝑋𝐻𝐻𝑌𝑌𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝐻𝐻 ↔ 𝐶𝐶𝑋𝑋𝐻𝐻𝑌𝑌𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂− + 𝐻𝐻+                                            (2.1) 

𝑁𝑁𝐻𝐻3 ∙ 𝐻𝐻2𝑂𝑂 ↔ 𝑁𝑁𝐻𝐻4+ + 𝑂𝑂𝐻𝐻−                                                     (2.2) 

𝐶𝐶𝑋𝑋𝐻𝐻𝑌𝑌𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝐻𝐻 + 𝑁𝑁𝐻𝐻3 ∙ 𝐻𝐻2𝑂𝑂 ↔  𝐶𝐶𝑋𝑋𝐻𝐻𝑌𝑌𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂− + 𝑁𝑁𝐻𝐻4+ + 𝐻𝐻2𝑂𝑂                         (2.3) 

 

Με το CxHyCOOH συμβολίζονται τα πτητικά λιπαρά οξέα. Συσσώρευση των VFAs 

παρατηρείται με την αύξηση του οργανικού ρυθμού φόρτωσης και μπορεί να οδηγήσει σε 

αποτυχία της διεργασίας. 
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Η αμμωνία, παρά τη ρυθμιστική της ικανότητα, έχει βρεθεί ότι σε υψηλές συγκεντρώσεις 

αποτελεί ένα μεγάλο ανασταλτικό παράγοντα για τους μικροοργανισμούς της διεργασίας 

(Chen et al., 2008; Fernades et al., 2012). O λόγος έγκειται στο γεγονός ότι η αμμωνία 

διαχέεται μέσα στην κυτταρική μεμβράνη και εμποδίζει την κυτταρική λειτουργία αφού 

διαταράζει την ισορροπία καλίου-πρωτονίων. Επίσης, παρουσιάζεται μείωση της παραγωγής 

μεθανίου, δεδομένου ότι τα οξικοκλαστικά μεθανογόνα έχουν μεγάλη ευαισθησία στην 

παραγωγή μεθανίου, πολύ μεγαλύτερη από αυτή των υδρογονοτροφικών (Walker et al., 2011). 

H ελεύθερη αμμωνία είναι υπέυθυνη για την αναστολή των μεθανογόνων βακτηρίων και όχι 

τα ιόντα αμμωνίου. Οι τοξικές επιδράσεις της ελεύθερης NH3 μπορούν να περιοριστούν μόνο 

στους μεθανογόνους μικροοργανισμούς. Σε συγκεντρώσεις αμμωνίας άνω των 2000 mg/L, η 

ελεύθερη NH3 είναι πολύ τοξική για τους μικροογανισμούς της μεθανογένεσης και 

προκαλείται αποτυχία της χώνευσης. Προφανώς, οι διακυμάνσεις των συγκεντρώσεων, στις 

οποίες η ελεύθερη αμμωνία είναι τοξική, οφείλονται σε διάφορους λειτουργικούς παράγοντες. 

Σε συστήματα όπου ο χρόνος παραμονής ιλύος είναι μεγάλος (SRT=40 days), η αντοχή τους 

στην ολική συγκέντρωση αμμωνιακού αζώτου ανέρχεται σε 4000 mg/L σε σχέση με αυτά που 

έχουν χαμηλό SRT. 

H προσθήκη αμμωνίας σε ένα σύστημα γίνεται υπό μορφή NH4Cl. To χλωριούχο αμμώνιο 

διαλέγεται γιατί ελαχιστοποιείται η επίδραση στο pH με αυτόν τον τρόπο προσθήκης 

αμμωνίας. Η πρόσληψη του αζώτου από τα βακτήρια γίνεται με τη μορφή ιόντων αμμωνίου. 

 

2.4.3 Ιχνοστοιχεία 
 

Τα ιχνοστοιχεία παίζουν σημαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση την αναερόβιας χώνευσης, 

επειδή είναι κρίσιμα για την ανάπτυξη και το μεταβολισμό των μικροοργανισμών. Για 

παράδειγμα, τα σουλφίδια είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη κυτταρικών δομών, ενώ οι 

μεθανογόνοι μικροοργανισμοί έχουν ανάγκη από νικέλιο (Ni), κοβάλτιο (Co), μολυβδαίνιο 

(Μο) (Schonheit et al., 1979; Pesta, 2007). Έχουν ταυτοποιηθεί και άλλα μικροθρεπτικά 

συστατικά απαραίτητα για την αναερόβια χώνευση, συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου (Fe), 

χαλκού (Cu), μαγγάνιο (Mn), ψευδάργυρος (Zn) και βανάδιο (V) (Wilkie et al., 1986; Speece, 

1996). Ο ρόλος των ιχνοστοιχείων είναι να λειτουργούν ως μεταλλικοί ενεργοποιητές ενζύμων 

καθώς και για μεταφορά ηλεκτρονίων σε αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής (Wood & 

Tchobanoglous, 1975; Banks et al., 2013). 
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Σε μελέτες που έγιναν σε batch αντιδραστήρα για την επίδραση οκτώ ιχνοστοιχείων (Ca, 

K, Cr, Ni, Zn, Co, Mo και W) σε μεσόφιλες συνθήκες χώνευσης των OFSMW (Lo et al., 2012), 

διαπιστώθηκε ότι σε συγκεντρώσεις μετάλλων μεγαλύτερες από τις οριακές τιμές, τα 

αποτελέσματα δεν είναι επιθυμητά, καθώς αναστέλλεται η παραγωγή του βιοαερίου. Η λύση 

στο πρόβλημα αυτό, ήταν να διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις των μετάλλων αυτών σε λογικά 

πλαίσια ή να αραιωθούν ώστε να εξασφαλισθεί μία κατάλληλη τιμή. 

 

2.4.4 Αναλογία Άνθρακα : Αζώτου (C:N)   
 

Η σχέση μεταξύ της ποσότητας άνθρακα και αζώτου που υπάρχει στην οργανική ύλη είναι 

επίσης αρκετά σημαντική στην διεργασία της αναερόβιας χώνευσης. Η βέλτιστη αναλογία C:N 

για το στάδιο της υδρόλυσης και της οξίκογένεσης είναι 10 – 45:1 και για το στάδιο της 

μεθανογένεσης 20 – 30:1. Εάν η αναλογία C:N είναι πολύ μεγάλη, το άζωτο θα καταναλωθεί 

ραγδαία από μεθανογόνα βακτήρια ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους για πρωτεΐνη 

και δεν θα αντιδρούν πλέον με τον εναπομείναντα άνθρακα του υλικού, το οποίο μπορεί να 

προκαλέσει μείωση στην παραγωγή του βιοαερίου. Από την άλλη πλευρά, εάν η αναλογία C:N 

είναι πολύ χαμηλή, το άζωτο θα απελευθερωθεί και θα συσσωρευθεί υπό μορφή αμμωνίας, με 

αποτέλεσμα να αυξηθεί η τιμή pH στο σύστημα. Επομένως, βιομάζα με υψηλή αναλογία C:N 

πρέπει να αναμιγνύεται με μία χαμηλής αναλογίας C:N ώστε να επιτευχθεί ένα επιθυμητό μέσο 

επίπεδο αναλογίας (Deublein and Steinhauser, 2008). 

 

2.4.5 Πτητικά λιπαρά οξέα (VFAs) 
 

Τα πτητικά λιπαρά οξέα (VFAs) παράγονται από τα βακτήρια της οξέογενεσης και της 

οξίκογένεσης και αποτελόυν ενδιάμεσες ενώσεις (οξικά, προπανικά, βουτυρικά, γαλακτικά 

οξέα) με το μήκος της αλυσίδα τους να αποτελείται από έξι ή λιγότερα άτομα άνθρακα. Τα 

πτητικά λιπαρά οξέα που παράγονται μπορούν να μετατραπούν στο στάδιο της μεθανογένεσης 

σε CH4 και CO2 από τα μεθανογόνα. Η συσσώρευση των VFAs (σε περιπτώσεις υψηλού 

οργανικού ρυθμού φόρτωσης π.χ.) οδηγεί στη μείωση της τιμής του pH και στην αποτυχία της 

διεργασίας. Αυτό είναι ένα αρκετά συνηθισμένο σενάριο, αφού οι μεθανογόνοι 

μικροοργανισμοί έχουν αργούς ρυθμούς ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζονται 

(Gerardi, 2003). Συνήθως αυτή η πτώση του pH αντισταθμίζεται και ρυθμίζεται  με δημιουργία 
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αλκαλικού περιβάλλοντος μέσω της παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα στο σύστημα. Η 

συγκέντρωση των VFAs συνδέεται με την υδραυλική φόρτωση, την οργανική φόρτωση και τη 

θερμοκρασία, έτσι οποιαδήποτε αλλαγή σε κάποια από τις παραπάνω μεταβλητές θα οδηγήσει 

στην αλλαγή της συγκέντρωσης των οξέων (Gonzales-Fernandez and Garcia-Encina, 2009). 

Στους αναερόβιους χωνευτές με χαμηλή ρυθμιστική ικανότητα το pH και τα VFAs είναι 

βασικοί δείκτες για τη μη ισορροπία του συστήματος, όμως, σε συστήματα με υψηλή 

ρυθμιστική ικανότητα, οι αλλαγές pH είναι μικρές και μόνο τα VFAs μπορούν να θεωρηθούν 

αξιόπιστα για τον έλεγχο της διεργασίας, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν σημαντικές παράμετροι 

διάγνωσης της ισορροπίας του συστήματος (Franke-Whittle et al., 2014). Για μία σταθερή 

διεργασία η συγκέντρωση των VFAs πρέπει να είναι σχετικά μικρή (<500 mg L-1). Η 

συγκέντρωση μπορεί να είναι μεγαλύτερη εάν ο χωνευτής είναι κάτω του κανονικού μεγέθους 

σε σχέση με το οργανικό φορτίο ( Labatyt and Gooch, 2012). Κάθε είδους VFA έχει 

διαφορετική επίδραση στα βακτήρια.. Οι συγκεντρώσεις του οξικού και το προπανικού οξέος 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες αστάθειας για την αναερόβια διεργασία 

(Buyukkamaci and Filibeli, 2004). Σύμφωνα με παλιότερες έρευνες, όταν ο λόγος προπιονικού 

προς οξικό οξύ είναι μεγαλύτερος από 1.4 ή όταν η συγκέντρωση του οξικού οξέος είναι 

μεγαλύτερη από 0.8 g/L, ο χωνευτής μπορεί να οδηγηθεί σε αποτυχία χώνευσης 

(Pullammanappallil et al., 2001). 

 

2.4.6 Αναστολείς 
 

Οι ανασταλτικές ενώσεις είτε βρίσκονται ήδη μέσα στο υπόστρωμα είτε δημιουργούνται 

κατά την διαδικασία της χώνευσης. Οι πιο κοινοί αναστολείς δημιουργούνται κάτα τη 

διαδικασία αποικοδόμησης του υποστρώματος, όπως τα VFAs, τα λιπαρά οξέα μακράς 

αλυσίδας (LCFA), η αμμωνία και το υδρόθειο. 

Τα LCFAs σχηματίζονται στα αρχικά στάδια της επεξεργασίας της οργανική ύλης και 

ακόμη και μικρή συγκέντρωση των LCFA μπορεί να είναι αρκετή ώστε να αναστείλει τα 

θετικά κατά Γκραμ βακτήρια (Kabara et al., 1977). Λόγω της προσρόφησής τους στο 

κυτταρικό τοίχωμα, τα LCFAs παρεμβαίνουν στη μεταφόρα και προστατευτική λειτουργία 

των μικροοργανισμών (Chen et al., 2008). 

Η επεξεργασία των υποστρωμάτων που είναι πλούσια σε πρωτεΐνη μπορεί να στη 

συσσώρευση αμμωνίας στο σύστημα, το οποίο λαμβάνει χώρα υπό μορφή ιόντος αμμωνίου 
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(NH3+) και ελεύθερης αμμωνίας (NH4). Συγκέντρωση αμμωνίας κάτω από 200 mg L-1 είναι 

κατάλληλη για τα βακτήρια γιατί  δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την σύνθεση 

αμινοξέων. Όταν η συγκέντρωση του συνολικού αζώτου της αμμωνίας (ΤΑΝ) έχει τιμές 

μεταξύ του 1.7 έως 14 g L-1 τότε υπάρχει μείωση της παραγωγής μεθανίου κατά 50% 

(Angelidaki and Αhring, 1994; Chen et al., 2008; Sung and Liu, 2003). Οι μηχανισμοί 

αναστολής, που δημιουργούνται στην αναερόβια χώνευση από την αμμωνία, είναι αλλαγές στο 

ενδοκυτταρικό pH, αύξηση στον εξοπλισμό ενεργειακής συντήρησης και αναστολή κάποιον 

ενζυμικών αντιδράσεων. Η αφαίρεση αμμωνίας από το υπόστρωμα επιτυγχάνεται με χημική 

κατακρήμνιση και αυξάνοντας το χρόνο παραμονής της βιομάζας στον αντιδραστήρα (Chen 

et al., 2008). 

Άλλη μία αιτία αναστολής είναι η παρουσία Η2S, το οποίο επιδρά αρνητικά στη 

μεταβολική δραστηριότητα των βακτηρίων της μεθανογένεσης. Στην περίπτωση 

συσσώρευσης H2S στον χωνευτή, η λειτουργία των βακτηρίων της μεθανογένεσης 

αναστέλλεται με αποτέλεσμα την συσσώρευση οξέων στο σύστημα με ταυτόχρονη πτώση του 

pH και περαιτέρω αύξηση του H2S. Για να ξεπεραστεί το εμπόδιο της συσσώρευσης του H2S, 

μπορούν να προστεθούν άλατα σιδήρου στον χωνευτή (Gerardi, 2003). 

Κάποιοι αναστολείς είναι ήδη παρόντες στο υπόστρωμα, όπως για παράδειγμα ιόντα από 

μεταλλικά άλατα, βαριά μέταλλα, απορρυπαντικά και αντιβιοτικά. Μία μικρή ποσότητα 

ιόντων ( π.χ. νάτριο, κάλιο, μαγνήσιο, αμμώνιο και υδρόθειο) διεγείρει επίσης την ανάπτυξη 

των βακτηρίων. Ίδια είναι και η περίπτωση με τα βαριά μέταλλα (χαλκός, νικέλιο, χρώμιο, 

ψευδάργυρος, μόλυβδος κλπ). Σε μικρές ποσότητες είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των 

βακτηρίων, αλλά σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις έχουν τοξική επίδραση στο σύστημα (Chen 

et al., 2008). Απορρυπαντικά όπως το σαπούνι και οργανικοί διαλύτες αναστέλλουν τις 

δραστηριότητες των βακτηρίων που παράγουν μεθάνιο και η προσθήκη αυτών των ουσιών 

στον χωνευτή πρέπει να αποφεύγεται (Deublein and Steinhauser, 2008). Η ανασταλτική 

λειτουργία αυτών των ουσιών δεν είναι έμφυτη, αλλά εξαρτάται αποκλειστικά από την 

συγκέντρωση και εμφανίζεται μόνο όταν ξεπεραστούν οι οριακές τιμές της συγκέντρωσης 

(Deublein and Steinhauser, 2008). Οι κύριοι δείκτες αναστολής είναι η πτώση της 

αλκαλικότητας και του pH, η αύξηση των VFAs ή η απουσία H2 και CH4 (Gerardi, 2003). 
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2.4.7 Μέγεθος σωματιδίων  
 

Η παραγωγή του βιοαερίου επηρεάζεται, επίσης, από το μέγεθος των σωματιδίων στο 

υπόστρωμα. Εάν η διάμετρος του σωματιδίου είναι μεγάλη, η μικροβιακή δραστηριότητα 

μειώνεται, εξαιτίας της μειωμένης προσβασιμότητας ενώ ταυτόχρονα υπάρχει μεγάλη 

πιθανότητα να βουλώσει ο αντιδραστήρας. Το μικρό μέγεθος των σωματιδίων παρέχει μία 

μεγάλη επιφάνεια επαφής για την πρόσληψη υποστρώματος, έτσι αυξάνεται η μικροβιακή 

δραστηριότητα και κατά συνέπεια και η παραγωγή βιοαερίου (Yadvika et al., 2004). 

 

2.4.8 Μικροβιακή αποικοδόμηση της βιομάζας 
 

Ο βαθμός βιοαποικοδόμησης είναι ο βασικός παράγοντας για οποιαδήποτε επιτυχημένη 

εφαρμογή σε οποιοδήποτε βιοαποικοδομήσιμο υλικό που χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα. 

Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες, είναι γνωστό ότι τα λίπη χρειάζονται μεγαλύτερο χρόνο 

παραμονής εξαιτίας της ελλιπούς βιοδιαθεσιμότητας τους, αλλά παρέχουν μεγαλύτερη 

απόδοση σε βιοαέριο. Οι υδρογονάνθρακες έχουν μεγαλύτερους ρυθμούς μετατροπής αλλά 

μικρότερη απόδοση σε βιοαέριο και οι πρωτεΐνες έχουν μεγάλους ρυθμούς μετατροπής και 

παρόμοια απόδοση σε βιοαέριο με αυτή των λιπιδίων (Deublein and Steinhauser, 2008). 

 

2.5 Το ADM1 μοντέλο 
 

Το ADM1 είναι ένα μαθηματικό μοντέλο, στο οποίο περιλαμβάνονται διεργασίες που 

πραγματοποιούνται κατά τη μετατροπή σύνθετης οργανικής ύλης (υπόστρωμα) σε διοξείδιο 

του άνθρακα, μεθάνιο και διάφορα αδρανή προϊόντα. Οι αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα σε 

έναν αναερόβιο χωνευτή διακρίνονται σε βιολογικές, φυσικοχημικές και αντιδράσεις 

μεταφοράς μάζας. Στο Σχήμα 3.1 παρουσιάζεται συνολικά η δομή του μοντέλου. Σύμφωνα με 

το σχήμα, το ADM1 μοντέλο αποτελείται από τα παρακάτω στάδια: διάσπαση, υδρόλυση, 

οξεογένεση, οξικογένεση και μεθανογένεση.  

Η διάσπαση, που αποτελεί το πρώτο στάδιο του μοντέλου, είναι μία εξωκυτταρική και μη 

βιολογική διεργασία, στην οποία το σύνθετο, στερεό οργανικό υπόστρωμα μετατρέπεται σε 

πρωτεΐνες, λίπη, υδατάνθρακες και αδρανές υπόστρωμα (διαλυτό και σωματιδιακό). Τα 

προϊόντα αυτά που προκύπτουν, στη συνέχεια υδρολύονται με ένζυμα σε απλά σάκχαρα 
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(μονοσακχαρίτες MS), αμινοξέα (ΑΑ) καθώς και λιπαρά οξέα μεγάλου μοριακού βάρους 

(LCFA). O λόγος που στο συγκεκριμένο μοντέλο συμπεριλαμβάνεται το στάδιο της διάσπασης 

είναι για να περιγραφεί η διαλυτοποίηση του σύνθετου σωματιδιακού στερεού υλικού, ενώ το 

στάδιο της υδρόλυσης για την περιγραφή της διαλυτοποίησης των καθαρών υποστρωμάτων 

(πχ κυτταρίνη και πρωτεΐνες). 

Στη συνέχεια της διεργασίας, τα αμινοξέα και τα σάκχαρα βιοαποδομούνται από οξεογόνα 

βακτήρια δύο διαφορετικών ομάδων, προς παραγωγή των πτητικών λιπαρών οξέων (VFAs), 

υδρογόνου και διοξειδίου του άνθρακα (Οξεογένεση). Τα LCFA οξειδώνονται τελικά προς 

υδρογόνο, οξικό οξύ και διοξείδιο του άνθρακα. Τα οργανικά οξέα μετατρέπονται στο στάδιο 

της οξικογένεσης σε οξικό οξύ, διοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο από οξικογόνα βακτήρια 

που χρησιμοποιούν ως υπόστρωμα βαλερικό, βουτυρικό και προπιονικό οξύ. Τα 

υδρογονοτροφικά μεθανογόνα καταναλώνουν το υδρογόνο (για να ανάγουν το διοξείδιο του 

άνθρακα σε μεθάνιο), που παράγεται από τα βακτήρια στο συγκεκριμένο στάδιο, ενώ το οξικό 

οξύ καταναλώνεται από οξικοκλαστικούς μικροοργανισμούς. 

Στο μοντέλο περιλαμβάνονται μεταβλητές κατάστασης, που περιγράφουν τα διαλυτά και 

σωματιδιακά συστατικά. Tα συστατικά που μπορούν να περνάνε μέσα από την κυτταρική 

μεμβράνη των διαφόρων μικροοργανισμών της αναερόβιας χώνευσης ονομάζονται διαλυτά. 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν μονομερή των σύνθετων πολυμερών (όπως τα αμινοξέα, οι 

μονοσακχαρίτες και τα μακράς αλυσίδας λιπαρά οξέα), τα πτητικά λιπαρά οξέα ( προπανικό, 

οξικο, βαλερικό, βουτυρικο οξύ κλπ), το μεθάνιο και το υδρογόνο. Στο Σχήμα 3.1 τα διαλυτά 

συστατικά συμβολίζονται με το αγγλικό γράμμα ‘S’. Τα παραπάνω συστατικά αποτελούν το 

οργανικό μέρος των διαλυτών. Όμως, η διεργασία της αναερόβιας χώνευσης περιλαμβάνει και 

ανόργανα συστατικά, τα οποία λαμβάνονται υπόψη στο μοντέλο, όπως ο ανόργανος άνθρακας 

υπό μορφή CO2 και HCO3
- και ανόργανο άζωτο σε μορφή ελεύθερης αμμωνίας NH3 και 

ΝΗ4
+. Τα συστατικά που διίστανται συναρτήσει των τιμών του pΗ (όπως τα VFAs και NH3) 

έχουν μεταβλητές για τις πρωτονιομένες και μη μορφές τους (π.χ. Sva, Sva
-). Στο μοντέλο 

διατηρείται το ισοζύγιο φορτίων για τα ιοντικά είδη, καθώς και για τα ανόργανα κατιόντα και 

ανιόντα και τα κατιόντα H2. 

Tα σωματίδια τα οποία δεν περνάνε μέσα στη κυτταρική μεμβράνη των μικροοργανισμών, 

καθώς και αυτά που περιλαμβάνουν την ενεργή βιομάζα ονομάζονται σωματιδιακά συστατικά. 

Στο Σχήμα 8 τα σωματιδιακά συστατικά συμβολίζονται με το αγγλικό γράμμα ‘Χ’. Τα είδη 

μικροβίων τα οποία υπάρχουν στο μοντέλο είναι μικροοργανισμοί που συμμετέχουν στη 
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ζύμωση των σακχάρων, των αμινοξέων, οργανισμοί οξείδωσης των LCFAs, οξειδωτές του 

προπιονικού, οι καταναλωτές του βαλερικού και του βουτυρικού οξέος και τέλος τα 

οξικοκλαστικά και υδρογονοτροφικά μεθανογόνα. Πέρα από τα μικροβιακά είδη, στα 

σωματιδιακά συστατικά συγκαταλέγονται και προϊόντα από τη διάσπαση της σύνθετης 

οργανικής ύλης (όπως οι πρωτεΐνες, τα λίπη και οι υδατάνθρακες), καθώς και τα σύνθετα 

οργανικά που προστέθηκαν στη διεργασία της χώνευσης κατά την τροφοδοσία ή προέρχονται 

από την αποσύνθεση και τον θάνατο των μικροβίων. 

 

Σχήμα 8: Το δίκτυο βιοχημικής μετατροπής των σύνθετων οργανικών υποστρωμάτων για την 
παραγωγή μεθανίου, με βάση το μοντέλο ADM1 (Batstone et al., 2002). 

 

Η διάσπαση της σύνθετης οργανικής ύλης και η υδρόλυση περιγράφονται με εξισώσεις 

κινητικής πρώτης τάξης. Η κατανάλωση του υποστρώματος γίνεται με ενδοκυτταρικές 

βιοχημικές αντιδράσεις και για την περιγραφή τους χρησιμοποιούνται κινητική Monod, ενώ ο 

θάνατος της βιομάζας συμβολίζεται με κινητικές πρώτης τάξης.  
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Στο ADM1 μοντέλο περιλαμβάνονται και διάφορες ανασταλτικές λειτουργίες που 

οφείλονται στο υδρογόνο, το pΗ και την ελεύθερη αμμωνία (NH3). Η αναστολή που 

προκαλείται από το pH στις διεργασίες μετατροπής υποστρωμάτων, επιβάλλεται σε όλους τους 

μικροοργανισμούς που εμπλέκονται στις διεργασίες αυτές. Η συσσώρευση του H2 

παρεμποδίζει την λειτουργία των οξικογόνων μικροοργανισμών, ενώ τα οξικοκλαστικά 

μεθανογόνα (δηλαδή τα μεθανογόνα που χρησιμοποιούν ως υπόστρωμα το οξικό οξύ) 

παρεμποδίζονται από την συγκέντρωση της ελεύθερης αμμωνίας. Η αναστολή από το pΗ 

περιγράφεται από τις εξισώσεις αναστολής Hill (Rosen et al., 2006) και οι συναρτήσεις μη 

ανταγωνιστικής παρεμπόδισης περιγράφουν την αναστολή λόγω υδρογόνου και ελεύθερης 

αμμωνίας. Παράλληλα, για την παρεμπόδιση στην ανάπτυξη των μικροοργανισμών λόγω 

έλλειψης αζώτου, το ανόργανο άζωτο εκφράζεται με κινητικές εξισώσεις τύπου Monod διπλού 

περιορισμού. Ο ίδιος τύπος εξισώσεων χρησιμοποιείται για να περιγράψει και την 

κατανάλωση του βουτυρικού και του βαλερικού οξέος, που γίνεται με συναγωνιστικό τρόπο, 

από την ίδια ομάδα βακτηρίων, η οποία αποδομεί και τα 2 οργανικά οξέα. 

Εκτός από τις αντιδράσεις ισορροπίας οξέος και βάσης, στο μοντέλο περιλαμβάνονται 

μηχανισμοί για την περιγραφή των φυσικοχημικών διεργασιών μεταφοράς από την υγρή στην 

αέρια φάση (μετατροπή των πτητικών λιπαρών οξέων σε βιοαέριο). Συνεπώς, με εξισώσεις 

μεταφοράς μάζας περιγράφεται η μεταφορά των από την υγρή στην αέρια φάση (υδρογόνο, 

μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα). Στο συγκεκριμένο μοντέλο δεν λαμβάνεται υπόψη η 

καθίζηση των στερεών. 

Το μοντέλο ADM1 περιλαμβάνει συνολικά 24 συστατικά (διαλυτά και σωματιδιακά), 7 

είδη βακτηρίων, 19 βιοχημικές κινητικές διεργασίες, 3 κινητικές εξισώσεις μεταφοράς μεταξύ 

υγρής και αέριας φάσης και 6 αντιδράσεις ισορροπίας μεταξύ οξέος και βάσης, καθώς και 105 

κινητικές και στοιχειομετρικές παραμέτρους και μεταβλητές (Batstone et al., 2002). Στον 

παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται στο μοντέλο με τις 

μονάδες τους. 
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Πίνακας 5: Τα μεγέθη στο μοντέλο ADM1 και οι μονάδες στις οποίες εκφράζονται 

Μεγέθος Μονάδες 

Συγκέντρωση οργανικών kgCOD/m3 = gCOD/L 

Συγκέντρωση ανόργανoυ άνθρακα kmole C/m3 

Συγκέντρωση ανόργανου αζώτου kmole N/m3 

Πίεση bar 

Θερμοκρασία Κ 

Μήκος m 

Όγκος m3 

Ενέργεια J 

Χρόνος d 

 

Όλα τα μεγέθη που υπάρχουν στο ADM1 μοντέλο εκφράζονται σε μονάδες χημικά 

απαιτούμενου οξυγόνου (CΟD) kgCOD/m3, γιατί αυτή είναι η μονάδα που χρησιμοποιείται 

για το χαρακτηρισμό αποβλήτων. Τα ανόργανα συστατικά που δεν μπορούν να εκφραστούν 

σε αυτές τις μονάδες όπως ο ανόργανος άνθρακας (HCO3
- και διοξείδιο του άνθρακα) και το 

ανόργανο άζωτο (ΝΗ4
+ και ελεύθερη αμμωνία) εκφράζονται σε μονάδες συγκέντρωσης 

kmole/m3. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται όλες οι βιολογικές διεργασιές και οι αντίστοιχοι 

στοιχειομετρικοί συντελεστές τους. Σύμφωνα με τα παραπάνω τα διαλυτά συστατικά 

συμβολίζονται με S και τα σωματιδιακά με Χ. O δείκτης i συμβολίζει το στοιχείο, ο j τη 

διεργασία και η σχέση μάζας μεταξύ των στοιχείων σε κάθε διεργασία προσδιορίζεται από 

τους στοιχειομετρικούς συντελεστές νij. Στον πρώτο πίνακα παρουσιάζονται τα διαλυτά 

συστατικά και στον δεύτερο πίνακα τα σωματιδιακά συστατικά 
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Πίνακας 6: Βιοχημικες αντιδρασεις, ρυθμοί και στοιχειομετρικοί συντελεστες. (Κουτρούλη Ελένη, 2008) 
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Πίνακας 7: Βιοχημικες αντιδρασεις, ρυθμοί και στοιχειομετρικοί συντελεστες (συνεχεια) (Κουτρούλη Ελένη, 2008) 
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2.6 Επιλογή Αναερόβιου Χωνευτή 
 

Υπάρχουν τριών ειδών αναερόβιων χωνευτών και οι οποίοι διακρίνονται σε: 

• Batch αντιδραστήρες (για διεργασίες διαλείπουσας λειτουργίας) 

• Ημισυνεχείς 

• Συνεχείς αντιδραστήρες 

Οι batch αντιδραστήρες είναι οι πιο απλοί, καθώς σε αυτού του είδους τις διεργασίες, η 

πρώτη ύλη εισάγεται στον αντιδραστήρα σε μία παρτίδα και αφήνεται να αποσυντεθεί. Μετά 

την ολοκλήρωση, οι χωνευτές αδειάζονται ή αφήνεται ένα μικρό ποσοστό του υπολείμματος 

περίπου 10-15%, ώστε να υπάρχει ένα ενοφθάλμισμα για το καινούργιο απόβλητο στην είσοδο 

και τέλος την εισαγωγή του καινούργιου αποβλήτου και επανάληψη της διαδικασίας. (Evans, 

2001). Για να υπάρχει όμως, συνεχής παραγωγή βιοαερίου με σταθερό ρυθμό, είναι 

απαραίτητο να υπάρχουν διαφορετικοί χωνευτές σε διαφορετικά στάδια της διεργασίας, που 

να λειτουργούν παράλληλα. Από την άλλη πλευρά, στα συνεχή συστήματα, το υπόστρωμα 

εισάγεται συνεχώς, ενώ ταυτόχρονα ίδια ποσότητα υπολείμματος αφαιρείται, ώστε να 

διατηρούνται σταθερά τα επίπεδα στάθμης κάθε φάσης μέσα στον χωνευτή. Οι ημισυνεχής 

χωνευτές παρόμοιοι με τους συνεχής, με τη διαφορά ότι τροφοδοτούνται με ημισυνεχή τρόπο, 

δηλαδή μία ή περισσότερες φορές τη μέρα (Deutsche & Ecofys, 2005). 

Η αναερόβια χώνευση μπορεί επίσης να κατηγοριοποιηθεί σε σχέση με τη θερμοκρασία 

λειτουργίας. Στα ψυχρόφιλα συστήματα, η παραγωγή μεθανίου πραγματοποιείται σε χαμηλές 

θερμοκρασίες (5-20οC). Αυτές οι συνθήκες δεν είναι οι καλές για τους μικροοργανισμούς, με 

αποτέλεσμα αυτού του είδους τα συστήματα να εφαρμόζονται σε μικρής κλίμακας διεργασίες, 

τα οποία βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, έχουν μικρή απόδοση και πολύ μεγάλους 

χρόνους παραμονής. Αντίθετα, τα θερμόφιλα συστήματα λειτουργούν σε υψηλές 

θερμοκρασίες (50-60οC), όπου η χώνευση και η παραγωγή μεθανίου πραγματοποιείται πολύ 

πιο γρήγορα, καθώς αυξάνεται ο ρυθμός εξάλειψης παθογόνων μικροοργανισμών. Στις 

μεσόφιλες διεργασίες, η θερμοκρασία διατηρείται σε μέτρια επίπεδα (30-35οC). Σε σύγκριση 

με τα θερμόφιλα και ψυχρόφιλα συστήματα, τα μεσόφιλα συστήματα έχουν δύο 

πλεονεκτήματα: 1) υπάρχουν περισσότεροι μεσόφιλοι αναερόβιοι μικροοργανισμοί στη φύση 

από ότι ψυχρόφιλοι και θερμόφιλοι και 2) το κόστος λειτουργίας είναι χαμηλότερο από αυτό 

στα θερμόφιλα συστήματα. Με αποτέλεσμα οι βιβλιογραφικές αναφορές για μεσόφιλους 
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αναερόβιους χωνευτές να είναι πολύ περισσότερες από αυτές για ψυχρόφιλους και 

θερμόφιλους χωνευτές (Gerardi, 2003) 

Τα συστήματα αναερόβιων χωνευτών χωρίζονται επίσης σε αυτά που γίνονται σε ένα, δύο 

ή και περισσότερα στάδια. Στα συστήματα ενός σταδίου τα μικρόβια λειτουργούν σε έναν 

χωνευτή, ενώ στα συστήματα δύο σταδίων, η μικροβιακή δραστηριότητα πραγματοποιείται 

διαδοχικά σε δύο χωνευτές. Σε σύγκριση με τα πολλαπλά στάδια, το ένα στάδιο έχει πιο απλό 

σχεδιασμό, το οποίο σημαίνει ότι είναι δυσκολότερο να παρουσιαστούν βλάβες στο σύστημα 

και έχει χαμηλότερο κόστος επένδυσης (Mata-Alvarez, 2001). Με βάση τα παραπάνω, γίνεται 

αντιληπτό γιατί η πλειονότητα των βιομηχανικών εφαρμογών χρησιμοποιούν έναν αναερόβιο 

χωνευτή (Lissens et al., 2001). 

Με βάση τη μεταφορά υλικών και την ομογενοποίηση στον αντιδραστήρα, οι χωνευτές 

μπορούν επίσης να ταξινομηθούν σε συνεχείς αντιδραστήρες (CSTR), εμβολικής ροής (PFR) 

και σε ασυνεχείς (BATCH). Σε έναν CSTR αντιδραστήρα, η συγκέντρωση, η θερμοκρασία και 

ο βαθμός ανάμιξης είναι ίδια σε οποιοδήποτε σημείο του αντιδραστήρα και οι σταθερές είσοδοι 

αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα. Στους PFR, όλα τα σωματίδια διασχίζουν όλο τον 

αντιδραστήρα χωρίς να αναμιχθούν και έχουν ίδιους χρόνους παραμονής σε μία δεδομένη 

διατομή. Στους batch αντιδραστήρες, η λήψη, διαχείριση και εκκένωση του υποστρώματος 

γίνονται βήμα βήμα σε μία δεξαμενή. Από αυτούς τους τύπους αντιδραστήρων, ο CSTR είναι 

ο πιο συνηθισμένος καθώς είναι αυτός που χρησιμοποιείται πιο συχνά τόσο σε εργαστηριακή 

όσο και σε βιομηχανική κλίμακα (Lyberatos & Skiadas, 1999; Antonelli & Astolfi, 2003). Από 

πλευράς μοντελοποίησης, στη βιβλιογραφία υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, όπως και πολλά 

μοντέλα που αφορούν τους CSTR αντιδραστήρες. 

Συνοψίζοντας, υπάρχουν πολλά συστήματα αναερόβιας χώνευσης για διαχείριση 

οργανικών υπολειμμάτων. Ανάμεσα σε αυτά, τα συστήματα με CSTR αντιδραστήρες φαίνεται 

να είναι τα πιο κατάλληλα, λόγω της ευελιξίας και της ευρείας εφαρμογής τους. 
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3. Μοντέλο αναερόβιας χώνευσης (Anaerobic Digestion 
Model no 1) 
 

3.1 Μαθηματική εφαρμογή του ADM1 
 

Το μοντέλο ADM1 που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αφορά 

αντιδραστήρα CSTR και η θερμοκρασία είναι κατάλληλη για μεσόφιλους μικροοργανισμούς, 

καθώς επιλέχθηκε αυτή των 35οC ως θερμοκρασία λειτουργίας του μοντέλου. Αφού 

χρησιμοποιήθηκε αντιδραστήρας CSTR, τότε θεωρείται ότι ο υδραυλικός χρόνος παραμονής 

(HRT) ισούται με τον χρόνο παραμονής των στερεών στον αντιδραστήρα (SRT), σύμφωνα με 

τους Zeeman and Kujawa, (2013). Επίσης, στο συγκεκριμένο μοντέλο παραλείποντται η 

κροκίδωση και η ετερογένεια μέσα στον χωνευτή. Ο όγκος της υγρής φάσης του μοντέλου 

θεωρήθηκε σταθερός, το οποίο σημαίνει ότι η παροχή εισόδου (qin) και οι παροχή εξόδου (qout) 

είναι σταθερές (qin = qout = q). Το ισοζύγιο μάζας της εισροής (υγρό υλικό εισροής) και της 

εκροής (υπόλειμμα χώνευσης και αέρια) προέκυψαν από τα δεδομένα εισόδου και εξόδου του 

ADM1 μοντέλου.  

Το αρχικό μοντέλο ADM1 περιέχει 36 διαφορικές εξισώσεις και 36 μεταβλητές 

κατάστασης για τα διαλυτά συστατικά, τα σωματιδιακά συστατικά, τα ιόντα και τα προϊόντα 

της αέριας φάσης. Τέλος, στο τροποποιημένο μοντέλο που περιγράφεται παρακάτω στο 

κεφάλαιο αυτό, προστέθηκε μία ακόμα διαφορική εξίσωση, η οποία περιγράφει την οξείδωση 

του οξικού οξέος προς διοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο. 

Ο ρυθμός αλλαγής για οποιοδήποτε διαλυτό ή σωματιδιακό συστατικό (Si, Xi) στον υγρό 

όγκο (Vliq) του αντιδραστήρα δίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: 

Σύνολο = εισροή – εκροή + συσσώρευση 

Το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι: 

                            
𝑑𝑑𝑆𝑆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑙𝑙

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑞𝑞

𝑉𝑉𝑙𝑙
𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 −

𝑞𝑞
𝑉𝑉𝑙𝑙
𝑆𝑆𝑙𝑙𝑖𝑖𝑞𝑞 ,𝑖𝑖 + ∑ 𝛿𝛿𝑗𝑗𝑣𝑣𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗=1−19                              (3.1) 

επειδή qin = qout = q 

Όπου ρj είναι ο ρυθμός της διεργασίας j, kgCOD m-3 day-1; νij είναι η στοιχειομετρική 

σταθερά του στοιχείου i στη διεργασία j; Si είναι η συγκέντρωση συστατικού i, kgCOD m-3; 
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qin, qout είναι η παροχή εισόδου και εξόδου αντίστοιχα, m3 day-1; Vliq είναι ο όγκος του 

αντιδραστήρα σε m3. 

Οι εξισώσεις της αέρια φάσης είναι παρόμοιες με την εξίσωση (3.1), μόνο με δυναμικά 

στοιχεία κατάστασης (θεωρείται σταθερός ο όγκος της αέριας φάσης).  

                               
𝑑𝑑𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑙𝑙

𝑑𝑑𝑑𝑑
= −𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 ,𝑙𝑙𝑞𝑞𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑉𝑉𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
+ 𝛿𝛿𝑇𝑇𝑖𝑖

𝑉𝑉𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑉𝑉𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

                                               (3.2) 

 

Όπου Sgas,i είναι η συγκέντρωση του αερίου i, kmole m-3; qgas είναι η ροή του αερίου, m3 

day-1; Vliq και Vgas είναι οι όγκοι του αντιδραστήρα και της αέρια φάσης, m3, αντίστοιχα; ρT,i 

είναι ο ρυθμός μεταφοράς του αερίου i, kmole m-3 day-1. 

 

3.1.1 Συναρτήσεις και κινητικές παρεμπόδισης  
 

Η διεργασία της αναερόβιας χώνευσης είναι αρκετά ευαίσθητη στην αναστολή που 

προκαλείται από τις διάφορες ουσίες, καθώς και την τοξικότητα αυτών. Η συγκέντρωση και η 

φύση της ουσίας που δημιουργεί την παρεμπόδιση ορίζουν το βαθμό με τον οποίο θα 

αναστέλλει το σύστημα η ουσία αυτή. 

Για να περιγραφεί η επίδραση των τοξικών και ανασταλτικών παραγόντων στην ανάπτυξη 

των μικροοργανισμών είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν διορθωτικές σταθερές για την 

παρεμπόδιση και στη συνέχεια αυτές να ενσωματωθούν στην κινητική Monod. Για 

αντιστρέψιμη αναστολή χρησιμοποιούνται 3 ειδών μοντέλα: 1) Ανταγωνιστικά, 2) Μη 

ανταγωνιστικά και 3) ανανταγωνιστικά. Έτσι, ο ρυθμός κατανάλωσης του υποστρώματος Κm 

προκύπτει από τις εξισώσεις: 

𝛢𝛢𝛿𝛿𝜏𝜏𝛼𝛼𝛢𝛢𝛢𝛢𝛿𝛿𝛼𝛼𝛢𝛢𝜏𝜏𝛼𝛼𝛼𝛼ό 𝜇𝜇𝜇𝜇𝛿𝛿𝜏𝜏έ𝛼𝛼𝜇𝜇                     𝛫𝛫𝑚𝑚 =
𝑘𝑘𝑆𝑆

𝑝𝑝𝑆𝑆 �1 + 𝐼𝐼
𝑝𝑝𝐼𝐼
� + 𝑆𝑆

                                                  (3.3) 

𝛭𝛭𝜏𝜏 𝛢𝛢𝛿𝛿𝜏𝜏𝛼𝛼𝛢𝛢𝛢𝛢𝛿𝛿𝛼𝛼𝛢𝛢𝜏𝜏𝛼𝛼𝛼𝛼ό 𝜇𝜇𝜇𝜇𝛿𝛿𝜏𝜏έ𝛼𝛼𝜇𝜇              𝛫𝛫𝑚𝑚 =
𝑘𝑘𝑆𝑆

𝑝𝑝𝑆𝑆 + �1 + 𝐼𝐼
𝑝𝑝𝐼𝐼
� 𝑆𝑆

                                                 (3.4) 

𝛢𝛢𝛿𝛿𝛼𝛼𝛿𝛿𝜏𝜏𝛼𝛼𝛢𝛢𝛢𝛢𝛿𝛿𝛼𝛼𝛢𝛢𝜏𝜏𝛼𝛼𝛼𝛼ό 𝜇𝜇𝜇𝜇𝛿𝛿𝜏𝜏έ𝛼𝛼𝜇𝜇            𝛫𝛫𝑚𝑚 =
𝑘𝑘𝑆𝑆

(𝑝𝑝𝑆𝑆 + 𝑆𝑆) �1 + 𝐼𝐼
𝑝𝑝𝐼𝐼
�

                                                  (3.5) 
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με k μεγιστο ρυθμό κατανάλωσης υποστρώματος, Ι τη συγκέντρωση παρεμποδιστή, ΚΙ τον 

συντελεστή παρεμπόδισης, S συγκέντρωση υποστρώματος και ΚS την σταθερά κορεσμού. 

 

Η αναστολή συνεπάγεται με μείωση της μικροβιακής ανάπτυξης ως αποτέλεσμα της 

μείωσης του αριθμού των παρόντων μικροοργανισμών ή των αλλοιώσεων που λαμβάνουν 

χώρα στο μικροβιακό περιβάλλον (Madigan et al., 2012). Οι αναστολείς που χρησιμοποιούνται 

στο ADM1 είναι της μορφής: 

                 𝛿𝛿𝑗𝑗 = 𝑘𝑘𝑚𝑚
𝑆𝑆

𝐾𝐾𝑆𝑆 + 𝑆𝑆
𝑋𝑋 ∙ 𝐼𝐼𝑗𝑗              (3.6) 

      𝐼𝐼𝑗𝑗 =  𝐼𝐼1  ∙  𝐼𝐼2  ∙ 𝐼𝐼3 ∙∙∙ 𝐼𝐼𝑖𝑖     (3.7) 

Όπου το πρώτο μέρος της εξίσωσης (3.6) είναι μία μη ανταγωνιστική κατανάλωση τύπου 

Monod, Ij = f(SI,1…n) είναι η συνάρτηση παρεμπόδισης των n αναστολέων της διεργασίας j, SI 

είναι το παρεμποδιστικό στοιχείο για την αντίστοιχη συνάρτηση παρεμπόδισης. Οι τιμές του 

Ij έχουν εύρος από 0 έως 1, αντικατοπτρίζοντας την πλήρη αναστολή και καθόλου, αντίστοιχα. 

Όπως φαίνεται από τη μορφή της εξίσωση (3.6), αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί διάφορα μονοπάτια βιοχημικής μετατροπής. Με αυτό τον 

τρόπο μπορούμε να μελετήσουμε την επίδραση διαφόρων παραγόντων στο μοντέλο, οι οποίοι 

επηρεάζουν αυτά τα μονοπάτια.  

 

3.1.2 Ισορροπία άνθρακα και αζώτου 
 

Η απόκτηση των ισοζυγίων άνθρακα και αζώτου είναι δύσκολη διαδικασία, καθώς το 

ADM1 μοντέλο δεν λαμβάνει υπόψη τον ανόργανο άνθρακα και το ανόργανο άζωτο που 

προέρχεται από την αποσύνθεση της βιομάζας. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την 

εξισορρόπηση της περιεκτικότητας σε άνθρακα και άζωτο ήταν αυτή που προτάθηκε 

προηγουμένως (Batstone et al., 2002; Rosen et al., 2006) και ορίζει την περιεκτικότητα σε 

άνθρακα Ci και άζωτο Ni όλων των συστατικών του μοντέλου και κλείνει  το ισοζύγιο άνθρακα 

για κάθε αντίδραση με τον ανόργανο άνθρακα (SIC) και το ανόργανο άζωτο (SIN). Έτσι, η 

στοιχειομετρία των SIC και SIN ορίζεται από τις (3.8) και (3.9) για όλες τις αντιδράσεις.  
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𝑣𝑣10,𝑗𝑗 =  −  � 𝐶𝐶𝑖𝑖 𝛿𝛿𝑖𝑖,𝑗𝑗
𝑖𝑖=1−9,11−25
𝑗𝑗=1−19 

                                                     (3.8) 

                                

𝑣𝑣11,𝑗𝑗 =  −  � 𝐶𝐶𝑖𝑖 𝛿𝛿𝑖𝑖,𝑗𝑗
𝑖𝑖=1−10,12−25

𝑗𝑗=1−19 

                                                   (3.9) 

 

Όπου, ν10,j και ν11,j είναι οι συντελεστές για τις διεργασίες 10 και 11 για τον ανόργανο 

άνθρακα και το ανόργανο άζωτο ; νi,j είναι οι συντελεστές των j διεργασιών για τα συστατικά 

i; Ci = (Cbac – Cxc) και Ni = (Nbac – Nxc) είναι ο στοιχειομετρικός όρος που προστίθεται, ο οποίο 

αντιπροσωπεύει την περιεκτικότητα σε άνθρακα και άζωτο του συστατικού i σε kmoleC 

kgCOD-1 και kmoleN kgCOD-1, αντίστοιχα. 

Αυτό εξασφαλίζει ότι σε κάθε βιοχημικό στάδιο, η διαφορά στην περιεκτικότητα άνθρακα 

και αζώτου μεταξύ όλων των συστατικών να αντισταθμιστεί τελικά από τον ανόργανο 

άνθρακα και ανόργανο άζωτο. 

 

3.1.3 Ανάπτυξη Μικροοργανισμών 
 

Η ανάπτυξη των μικροοργανισμών βασίζεται στον ρυθμό ανάπτυξης και τον ρυθμό 

κατανάλωσης του υποστρώματος της χώνευσης. Η ανάπτυξη των μικροοργανισμών 

συμβολίζεται με rx και συνδέεται με την συγκέντρωση σύμφωνα με τον τύπο: 

𝑟𝑟𝑥𝑥 =
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝜇𝜇(𝑆𝑆, 𝑑𝑑) ∙ 𝑑𝑑                                                        (3.10) 

με μ = Τ-1 συμβολίζει τον ρυθμό ανάπτυξης των μικροοργανισμών και αποτελεί μία συνάρτηση 

συγκέντρωσης των θρεπτικών συστατικών, δηλαδή το υπόστρωμα S= ML-3 και της 

συγκέντρωσης των μικροοργανισμών χ= ΜL-3.  

Η επίδραση των διεργασίων μείωσης της κυτταρικής μάζας στην ανάπτυξη των 

μικροοργανισμών, εισάγεται ως τροποποίηση στην εξίσωση (3.10) σύμφωνα με τον τύπο: 

𝑟𝑟𝑥𝑥 =
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= (𝜇𝜇 − 𝑏𝑏) ∙ 𝑑𝑑                                                        (3.11) 
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με b = Τ-1 τον ρυθμό θανάτο των μικροοργανισμών  

Ο ρυθμός κατανάλωσης τουυποστρώματος δίνεται σύφωνα με τη σχέση: 

𝑑𝑑𝑆𝑆
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑌𝑌

                                                                     (3.12) 

με  Υ=ΜΜ-1 τον συντελεστή απόδοσης της βιομάζας 

Σύμφωνα με τις εξισώσεις (3.10) και (3.12) προκύπτει: 

1
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑆𝑆
𝑑𝑑𝑑𝑑

=
𝜇𝜇
𝛶𝛶

= 𝛫𝛫𝑚𝑚                                                            (3.13) 

Με Κm = ΜΜ-1Τ-1 τον ρυθμό χρήσης του υποστρώματος 

Το μοντέλο Monod είναι αυτό που χρησιμοποιείται περισσότερο στη βιβλιογραφία για 

την περιγραφή του ειδικόυ ρυθμού ανάπτυξης των μικροοργανισμών και προκύπτει από τον 

τύπο: 

𝜇𝜇 =  
𝜇𝜇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑆𝑆
𝑝𝑝𝑆𝑆 + 𝑆𝑆

                                                                  (3.14) 

με μmax = T-1 τον μέγιστο ρυθμό ανάπτυξης και ΚS = ML-3 τη σταθερά κορεσμού που είναι ίση 

με τη συγκέντρωση υποστρώματος όταν ο ρυθμός είναι ίσος με το μισό του max ρυθμού 

ανάπτυξης μ=μmax/2). 

H εξάρτηση αυτή μεταξύ ρυθμού ανάπτυξης και περιοριστικού υποστρώματος φαίνεται 

στο παρακάτω σχήμα. Ενώ, η εξίσωση αυτή είναι εμπειρική, παρόλα αυτά χρησιμοποιείται 

συνέχεια για την περιγραφή των μικροβιακών συστημάτων. 
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Σχήμα 9: Αναπαράσταση του μοντέλου  Μonod 

 

3.2 Αναλυτική περιγραφή του ADM1 μοντέλου 
 

Το μοντέλο ADM1 περιέχει 24 συστατικά τα οποία παρουσιάζονται στους παρακάτω 

πίνακες μαζί με τις μονάδες τους όπως προκύπτει από την βιβλιογραφία (Batstone et al., 2002). 

Πίνακας 8: Διαλυτά συστατικά στο μοντέλο ADM1 και οι μονάδες τους. 

Αριθμός Συμβολισμός Ονομασία Μονάδες 

1 Ssu Μονοσακχαρίτες kgCOD m-3 

2 Saa Αμινοξέα kgCOD m-3 

3 Sfa Λιπαρά οξέα kgCOD m-3 

4 Sva Συνολικό βαλερικό kgCOD m-3 

5 Sbu Συνολικό βουτυρικό kgCOD m-3 

6 Spro Συνολικό προπανικό kgCOD m-3 

7 Sac Συνολικό οξικό  kgCOD m-3 

8 Sh2 Αέριο υδρογόνο kgCOD m-3 

9 Sch4 Αέριο μεθάνιο kgCOD m-3 

10 SIC Ανόργανος άνθρακας kmoleC m-3 

11 SIN Ανόργανο άζωτο kmoleN m-3 

12 SI Αδρανή διαλυτά kgCOD m-3 
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Πίνακας 9: Σωματιδιακά συστατικά στο μοντέλο ADM1 και οι μονάδες τους. 

Αριθμός Συμβολισμός Ονομασία Μονάδες 

13 XC Σύνθετα υλικά kgCOD m-3 

14 Xch Υδρογονάνθρακες kgCOD m-3 

15 Xpr Πρωτεΐνες kgCOD m-3 

16 Xli Λιπίδια kgCOD m-3 

17 XI Αδρανή σωματίδια kgCOD m-3 

Συγκεντρώσεις μικροοργανισμών 

18 Xsu Καταναλωτές σακχάρων kgCOD m-3 

19 Xaa Καταναλωτές αμινοξέων kgCOD m-3 

20 Xfa Καταναλωτές λιπαρών οξέων kgCOD m-3 

21 Xc4 Καταναλωτές βαλερικου και βουτυρικού kgCOD m-3 

22 Xpro Καταναλωτές προπανικού kgCOD m-3 

23 Xac Καταναλωτές οξικού kgCOD m-3 

24 Xh2 Καταναλωτές υδρογόνου kgCOD m-3 

 

Επίσης, στον Πίνακα 10 και τον Πίνακα 11 φαίνονται αντίστοιχα οι κινητικές σταθερές 

και οι φυσικοχημικές σταθερές του μοντέλου (Batstone et al., 2002). 

 

Πίνακας 10: Κινητικές σταθερές και στοιχειομετρικοί συντελεστές του ADM1 μοντέλου 

Συμβολισμός Έκφραση  Μονάδες 

fi,l Απόδοση του προϊόντος i στο συστατικό l kgCOD kgCOD-1 

Ci Περιεκτικότητα σε άνθρακα του συστατικού i kmoleC kgCOD-1 

Ni Περιεκτικότητα σε άζωτο του συστατικού i kmoleΝ kgCOD-1 

ρj Ρυθμός αντίδρασης της διεργασίας j  

vi,j Συντελεστής του στοιχείου i στη διεργασία j -  

Yi Απόδοση βιομάζας ως προς το συστατικό i kgCOD kgCOD-1 

kdis Ρυθμός διάσπασης (πρώτης τάξης) day-1 

khyd,i Ρυθμός υδρόλυσης του συστατικού i day-1 

km,j Μέγιστος ειδικός ρυθμός κατανάλωσης της 

διεργασίας j 

kgCOD kgCOD-1day-1 

 



3. Μοντέλο αναερόβιας χώνευσης (Anaerobic Digestion Model no 1) 

50 | Σ ε λ 
 

Πίνακας 10 (Συνέχεια): Κινητικές σταθερές και στοιχειομετρικοί συντελεστές του ADM1 
μοντέλου 

KS,i Σταθερά ημίσεως κορεσμού του συστατικου i kgCOD m-3 

kdec,i Σταθερά θανάτου του καταναλωτή i day-1 

ΚΙi,j Συντελεστής παρεμπόδησης του αναστολέα i στη 

διεργασία j 

kgCOD m-3 

Ii,j Συνάρτηση παραμπόδησης του αναστολέα i στη 

διεργασία j 

-  

 

Πίνακας 11: Σταθερές των φυσικοχημικών διεργασιών 

Ka,i  Σταθερά διάστασης του οξέος i mole m-3 

pKa,i Σταθερά ισορροπίας του οξέος i -  

kA,Bi Κινητική σταθερά οξέος-βάσης του οξέος i m3 mole-1 day-1 

KH,i Σταθερά Henry για το αέριο i mole m-3 bar-1 

Kw Σταθερά ιοντισμού του νερού Μ  

kla Ολικός συντελεστής μεταφοράς μάζας μεταξύ υγρού 

και αερίου 

day-1 

kP Συντελεστής αντίστασης σωληνών m3 day-1bar-1 

R Παγκόσμια σταθερά Αερίων bar m3 mole-1 K-1 

pHUL,i Ανώ όριο pH για την κατανάλωση του συστατικού i -  

pHLL,i Κάτω όριο pH για την κατανάλωση του συστατικού i -  

 

Τέλος, γίνεται αναφορά στις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στο μοντέλο όπως 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 12: Μεταβλητές του μοντέλου ADM1 

Si Συγκέντρωση διαλυτού συστατικού i kgCOD m-3 

Xi Συγκέντρωση σωματιδιακού συστατικού i kgCOD m-3 

Pgas,i Πίεση του αερίου i bar 

Patm Ατμοσφαιρική πίεση bar 

Top Απόλυτη θερμοκρασία στον αντιδραστήρα K 

Tbase Απόλυτη θερμοκρασία σε κανονικές συνθήκες K 
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Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι 19 βιοχημικές διεργασίες που 

πραγματοποιούνται στη αναερόβια χώνευση σύμφωνα με το ADM1 μοντέλο. Οι διεργασίες 

αυτές περιλαμβάνουν την αποσύνθεση της βιομάζας, υδρόλυση των συστατικών, τους 

ρυθμούς κατανάλωσης συστατικών από τους μικροοργανισμούς και τους ρυθμούς θανάτου 

των μικροοργανισμών. Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 13 οι διεργασίες αποσύνθεσης και 

υδρόλυσης έχουν κινητική πρώτης τάξης (Batstone et al., 2002) και οι ρυθμοί κατανάλωσης 

είναι μη ανταγωνιστικά μοντέλα Monod εκτός από το βαλερικό και βουτυρικό που είναι 

συναγωνιστικά μοντέλα κατανάλωσης. 

Πίνακας 13: Ρυθμοί αποσύνθεσης βιομάζας και υδρόλυσης 

Αριθμός Όνομα διεργασίας Ρυθμός μετατροπής (kgCOD m-3) 

1 Αποσύνθεση 𝛿𝛿1  =  𝑘𝑘𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑋𝑋𝐶𝐶 

2 Υδρόλυση υδρογονανθράκων 𝛿𝛿2  =  𝑘𝑘ℎ𝑦𝑦𝑑𝑑,𝑐𝑐ℎ𝑋𝑋𝐶𝐶ℎ 

3 Υδρόλυση πρωτεΐνών 𝛿𝛿3  =  𝑘𝑘ℎ𝑦𝑦𝑑𝑑,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑋𝑋𝑝𝑝𝑝𝑝 

4 Υδρόλυση λιπιδίων 𝛿𝛿4  =  𝑘𝑘ℎ𝑦𝑦𝑑𝑑,𝑙𝑙𝑖𝑖𝑋𝑋𝑙𝑙𝑖𝑖 

 

Πίνακας 14: Ρυθμοί κατανάλωσης από τους μικροοργανισμούς 

Αριθμός Όνομα διεργασίας Ρυθμός μετατροπής (kgCOD m-3) 

1 Κατανάλωση σακχάρων 𝝆𝝆𝟓𝟓 = 𝒌𝒌𝒎𝒎,𝒔𝒔𝒔𝒔
𝑺𝑺𝒔𝒔𝒔𝒔

𝑲𝑲𝑺𝑺,𝒔𝒔𝒔𝒔  +  𝑺𝑺𝒔𝒔𝒔𝒔
𝑿𝑿𝒔𝒔𝒔𝒔 ∙ 𝑰𝑰𝟓𝟓,𝟔𝟔 

2 Κατανάλωση αμινοξέων 𝛿𝛿6 = 𝑘𝑘𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑝𝑝𝑆𝑆,𝑚𝑚𝑚𝑚  + 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝐼𝐼5,6 

3 Κατανάλωση λιπαρών οξέων 
𝛿𝛿7 = 𝑘𝑘𝑚𝑚,𝑓𝑓𝑚𝑚

𝑆𝑆𝑓𝑓𝑚𝑚
𝑝𝑝𝑆𝑆,𝑓𝑓𝑚𝑚  +  𝑆𝑆𝑓𝑓𝑚𝑚

𝑋𝑋𝑓𝑓𝑚𝑚 ∙ 𝐼𝐼7 

4 Κατανάλωση βαλερικού 𝛿𝛿8 = 𝑘𝑘𝑚𝑚,𝑐𝑐4
𝑆𝑆𝑣𝑣𝑚𝑚

𝑝𝑝𝑆𝑆,𝑐𝑐4  + 𝑆𝑆𝑣𝑣𝑚𝑚
𝑋𝑋𝑐𝑐4

𝑆𝑆𝑣𝑣𝑚𝑚
𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏  +  𝑆𝑆𝑣𝑣𝑚𝑚

∙ 𝐼𝐼8,9 

5 Κατανάλωση βουτυρικού 𝛿𝛿9 = 𝑘𝑘𝑚𝑚,𝑐𝑐4
𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑝𝑝𝑆𝑆,𝑐𝑐4  +  𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑋𝑋𝑐𝑐4

𝑆𝑆𝑣𝑣𝑚𝑚
𝑆𝑆𝑣𝑣𝑚𝑚  +  𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏

∙ 𝐼𝐼8,9 

6 Κατανάλωση προπανικού 
𝛿𝛿10 = 𝑘𝑘𝑚𝑚,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑝𝑝𝑆𝑆,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  + 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑋𝑋𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ 𝐼𝐼10 

7 Κατανάλωση οξικού 𝛿𝛿11 = 𝑘𝑘𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑐𝑐
𝑆𝑆𝑚𝑚𝑐𝑐

𝑝𝑝𝑆𝑆,𝑚𝑚𝑐𝑐  +  𝑆𝑆𝑚𝑚𝑐𝑐
𝑋𝑋𝑚𝑚𝑐𝑐 ∙ 𝐼𝐼11 

8 Κατανάλωση υδρογόνου 𝛿𝛿12 = 𝑘𝑘𝑚𝑚,ℎ2
𝑆𝑆ℎ2

𝑝𝑝𝑆𝑆,ℎ2  +  𝑆𝑆ℎ2
𝑋𝑋ℎ2 ∙ 𝐼𝐼12 
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Πίνακας 15: Ρυθμοί θανάτου των μικροοργανισμών 

Αριθμός Όνομα διεργασίας Ρυθμός μετατροπής  

1 Ρυθμός θανάτου των καταναλωτών σακχάρων 𝛒𝛒𝟏𝟏𝟏𝟏  =  𝐤𝐤𝐝𝐝𝐞𝐞𝐞𝐞,𝐗𝐗𝐗𝐗𝐗𝐗𝐗𝐗𝐗𝐗𝐗𝐗 

2 Ρυθμός θανάτου των καταναλωτών αμινοξέων 𝛿𝛿14  =  𝑘𝑘𝑑𝑑𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚 

3 Ρυθμός θανάτου των καταναλώτων λιπαρών 

οξέων μακράς αλυσίδας 

𝛿𝛿15  =  𝑘𝑘𝑑𝑑𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑋𝑋𝑓𝑓𝑚𝑚𝑋𝑋𝑓𝑓𝑚𝑚 

4 Ρυθμός θανάτου βαλερικών και βουτυρικών 

καταναλωτών  

𝛿𝛿16  =  𝑘𝑘𝑑𝑑𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑋𝑋𝑐𝑐4𝑋𝑋𝑐𝑐4 

5 Ρυθμός θανάτου προπιονικών καταναλωτών   𝛿𝛿17  =  𝑘𝑘𝑑𝑑𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑋𝑋𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑋𝑋𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 

6 Ρυθμός θανάτου οξικών καταναλωτών  𝛿𝛿18  =  𝑘𝑘𝑑𝑑𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑋𝑋𝑚𝑚𝑐𝑐𝑋𝑋𝑚𝑚𝑐𝑐  

7 Ρυθμός θανάτου καταναλωτών υδρογόνου 𝛿𝛿19  =  𝑘𝑘𝑑𝑑𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑋𝑋ℎ2𝑋𝑋ℎ2 

 

Οι συναρτήσεις παρεμπόδισης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα  (Batstone et al., 

2002; Rosen et al., 2006). 

Πίνακας 16: Συναρτήσεις αναστολής του μοντέλου ADM1 

Συναρτήσεις Παρεμπόδισης Έκφραση  

𝑰𝑰𝟓𝟓,𝟔𝟔 =  𝑰𝑰𝒑𝒑𝒑𝒑,𝒂𝒂𝒂𝒂  ∙  𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰,𝒍𝒍𝒍𝒍𝒎𝒎 Συνάρτηση παρεμπόδισης λόγω του pΗ και του 

ανόργανου αζώτου για την κατανάλωση σακχάρων και 

την κατανάλωση αμινοξέων 

𝑰𝑰𝟕𝟕 =  𝑰𝑰𝒑𝒑𝒑𝒑,𝒂𝒂𝒂𝒂  ∙  𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰,𝒍𝒍𝒍𝒍𝒎𝒎 ∙  𝑰𝑰𝒉𝒉𝒉𝒉,𝒇𝒇𝒂𝒂 Συνάρτηση παρεμπόδισης λόγω του pΗ, του ανόργανου 

αζώτου και του υδρογόνου για την κατανάλωση λιπαρών 

οξέων 

𝑰𝑰𝟖𝟖,𝟗𝟗 =  𝑰𝑰𝒑𝒑𝒑𝒑,𝒂𝒂𝒂𝒂  ∙  𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰,𝒍𝒍𝒍𝒍𝒎𝒎 ∙  𝑰𝑰𝒉𝒉𝒉𝒉,𝒄𝒄𝒄𝒄 Συναρτηση παρεμπόδισης λόγω του pΗ, του ανόργανου 

αζώτου και του υδρογόνου για την κατανάλωση του 

βαλερικού και την κατανάλωση του βουτυρικού οξέος 

𝑰𝑰𝟏𝟏𝟏𝟏 =  𝑰𝑰𝒑𝒑𝒑𝒑,𝒂𝒂𝒂𝒂  ∙  𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰,𝒍𝒍𝒍𝒍𝒎𝒎 ∙  𝑰𝑰𝒉𝒉𝒉𝒉,𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 Συνάρτηση παρεμπόδισης λόγω του pΗ, του ανόργανου 

αζώτου και του υδρογόνου για την κατανάλωση του 

προπανικού οξέος 

𝑰𝑰𝟏𝟏𝟏𝟏 =  𝑰𝑰𝒑𝒑𝒑𝒑,𝒂𝒂𝒄𝒄  ∙  𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰,𝒍𝒍𝒍𝒍𝒎𝒎 ∙  𝑰𝑰𝒏𝒏𝒉𝒉𝟏𝟏 Συνάρτηση παρεμπόδισης λόγω του pΗ, του ανόργανου 

αζώτου και της ελεύθερης αμμωνίας για την κατανάλωση 

του οξικού οξέος  
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Πίνακας 16 (Συνέχεια): Συναρτήσεις αναστολής του μοντέλου ADM1 

𝑰𝑰𝟏𝟏𝒉𝒉 =  𝑰𝑰𝒑𝒑𝒑𝒑,𝒉𝒉𝒉𝒉  ∙  𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰,𝒍𝒍𝒍𝒍𝒎𝒎 Συνάρτηση παρεμπόδισης λόγω του pΗ και του 

ανόργανου αζώτου για την κατανάλωση υδρογόνου 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰,𝒍𝒍𝒍𝒍𝒎𝒎 =  
𝟏𝟏

𝟏𝟏 +  
𝑲𝑲𝑺𝑺,𝑰𝑰𝑰𝑰
𝑺𝑺𝑰𝑰𝑰𝑰

 Συνάρτηση παρεμπόδισης λόγω του ανόργανου 

αζώτου 

𝑰𝑰𝒉𝒉𝒉𝒉,𝒇𝒇𝒂𝒂 =  
𝟏𝟏

𝟏𝟏 +  𝑺𝑺𝒉𝒉𝒉𝒉
𝑲𝑲𝑰𝑰𝒉𝒉𝒉𝒉,𝒇𝒇𝒂𝒂

 Συνάρτηση παρεμπόδισης λόγω του υδρογόνου για 

την κατανάλωση των λιπαρών οξέων μακράς 

αλυσίδας 

𝑰𝑰𝒉𝒉𝒉𝒉,𝒄𝒄𝒄𝒄 =  
𝟏𝟏

𝟏𝟏 +  𝑺𝑺𝒉𝒉𝒉𝒉
𝑲𝑲𝑰𝑰𝒉𝒉𝒉𝒉,𝒄𝒄𝒄𝒄

 Συνάρτηση παρεμπόδισης λόγω του υδρογόνου για 

την κατανάλωση του βαλερικού και βουτυρικού οξέος 

𝑰𝑰𝒉𝒉𝒉𝒉,𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 =  
𝟏𝟏

𝟏𝟏 +  𝑺𝑺𝒉𝒉𝒉𝒉
𝑲𝑲𝑰𝑰𝒉𝒉𝒉𝒉,𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑

 Συνάρτηση παρεμπόδισης του υδρογόνου για την 

κατανάλωση του προπανικού οξέος 

𝑰𝑰𝒏𝒏𝒉𝒉𝟏𝟏 =  
𝟏𝟏

𝟏𝟏 + 𝑺𝑺𝒏𝒏𝒉𝒉𝟏𝟏𝑲𝑲𝑰𝑰,𝒏𝒏𝒉𝒉𝟏𝟏

 Συνάρτηση παρεμπόδισης λόγω της ελεύθερης 

αμμωνίας 

𝑰𝑰𝒑𝒑𝒑𝒑,𝒂𝒂𝒂𝒂, 𝑰𝑰𝒑𝒑𝒑𝒑,𝒂𝒂𝒄𝒄, 𝑰𝑰𝒑𝒑𝒑𝒑,𝒉𝒉𝒉𝒉 Συνάρτηση παρεμπόδισης λόγω του pΗ στην 

κατανάλωση αμινοξέων, οξικού οξέος και υδρογόνου 

 

Το αρχικό ADM1 μοντέλο περιέχει 35 διαφορικές εξισώσεις και ένα σύνολο αλγεβρικών 

εξισώσεων (Thamsiriroj & Murphy, 2011), όπως αναφέρεται στο (Batstone et al., 2002). Οι 

εξισώσεις (3.15) – (3.50) αντιπροσωπεύουν τις 35 διαφορικές εξισώσεις μαζί με μία επιπλέον 

διαφορική εξίσωση για το pH που προτάθηκε από τους Thamsiriroj & Murphy (2011). 

 

3.2.1 Διαφορικές εξισώσεις 
 

Διαφορικές εξισώσεις για την υγρή φάση: 

                    
dSsu

dt
=

q
Vliq

�Ssu,in −  Ssu� + ρ2 +  �1 − ffa,li�ρ4 − ρ5                                     (3.15) 

                          
dSaa

dt
=

q
Vliq

�Saa,in −  Saa� + ρ3 −  ρ6                                                              (3.16) 
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dSfa
dt

=
q

Vliq
�Sfa,in −  Sfa� + ffa,liρ4 − ρ7                                                          (3.17) 

                  
dSva

dt
=

q
Vliq

�Sva,in −  Sva� + (1 − Yaa)fva,aaρ6 − ρ8                                           (3.18) 

dSbu
dt

=
q

Vliq
�Sbu,in −  Sbu� + (1 − Ysu)fbu,suρ5 + (1 − Yaa)fbu,aaρ6 − ρ9                        (3.19) 

dSpro
dt

=
q

Vliq
�Spro,in −  Spro� + (1 − Ysu)fpro,suρ5 + (1 − Yaa)fpro,aaρ6 +                      (3.20) 

 + (1 − Yc4)0.54ρ8 − ρ10                                                                                                              

dSac
dt

=
q

Vliq
�Sac,in −  Sac� + (1 − Ysu)fac,suρ5 + (1 − Yaa)fac,aaρ6 +                                (3.21) 

  + (1 − Yfa)0.7ρ7 + (1 − Yc4)0.31ρ8 + (1 − Yc4)0.8ρ9 + �1 − Ypro�0.57ρ10 − ρ11               

dSh2
dt

=
q

Vliq
�Sh2,in −  Sh2� + (1 − Ysu)fh2,suρ5 + (1 − Yaa)fh2,aaρ6 +                        

        + (1− Yfa)0.3ρ7 + (1 − Yc4)0.15ρ8 + (1 − Yc4)0.2ρ9 +                                         (3.22) 

           + �1 − Ypro�0.43ρ10 −  ρ12 −  ρT,8                                                                                              

  
dSch4

dt
=

q
Vliq

�Sch4,in −  Sch4� + (1 − Yac)ρ11 + (1 − Yh2)ρ12 −  ρT,9                             (3.23) 

       
dSIC

dt
=

q
Vliq

�SIC,in −  SIC� −  �� � Ci𝛿𝛿i,𝑗𝑗𝛿𝛿𝑗𝑗
𝑖𝑖=1−9,11−24

�
19

𝑗𝑗=1

−  𝛿𝛿𝑇𝑇,10                                   (3.24) 

 

Πιο συγκεκριμένα, το άθροισμα της εξίσωσης (3.16) υπολογίζεται ως εξής: 

�� � Ci𝛿𝛿i,𝑗𝑗𝛿𝛿𝑗𝑗
𝑖𝑖=1−9,11−24

�
19

𝑗𝑗=1

 

=  � sk𝛿𝛿𝑘𝑘

12

𝑘𝑘=1

+  s13(𝛿𝛿13 + 𝛿𝛿14 + 𝛿𝛿15 + 𝛿𝛿16 + 𝛿𝛿17 + 𝛿𝛿18 + 𝛿𝛿19) 
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Όπου: 

s1 = − C𝑥𝑥𝑐𝑐 + fsI,xcCsI + fch,xcCch +  fpr,xcCpr + fli,xcCli +  fxI,xcCxI 

s2 = − C𝑐𝑐ℎ + C𝑑𝑑𝑏𝑏 

s3 = − C𝑝𝑝𝑝𝑝 + C𝑚𝑚𝑚𝑚 

s4 = − C𝑙𝑙𝑖𝑖 + �1 − f𝑓𝑓𝑚𝑚,𝑙𝑙𝑖𝑖�C𝑑𝑑𝑏𝑏 + f𝑓𝑓𝑚𝑚,𝑙𝑙𝑖𝑖C𝑓𝑓𝑚𝑚 

s5 = − C𝑑𝑑𝑏𝑏 + (1 − Y𝑑𝑑𝑏𝑏)�f𝑏𝑏𝑏𝑏,𝑑𝑑𝑏𝑏C𝑏𝑏𝑏𝑏 + f𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑑𝑑𝑏𝑏C𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 + f𝑚𝑚𝑐𝑐,𝑑𝑑𝑏𝑏C𝑚𝑚𝑐𝑐� + Y𝑑𝑑𝑏𝑏C𝑏𝑏𝑚𝑚𝑐𝑐  

s6 = − C𝑚𝑚𝑚𝑚 + (1 − Y𝑚𝑚𝑚𝑚)�f𝑣𝑣𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑚𝑚C𝑣𝑣𝑚𝑚 + f𝑏𝑏𝑏𝑏,𝑚𝑚𝑚𝑚C𝑏𝑏𝑏𝑏 + f𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑚𝑚𝑚𝑚C𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 + f𝑚𝑚𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑚𝑚C𝑚𝑚𝑐𝑐� + Y𝑚𝑚𝑚𝑚C𝑏𝑏𝑚𝑚𝑐𝑐  

s7 = − C𝑓𝑓𝑚𝑚 + �1 − Y𝑓𝑓𝑚𝑚�0.7C𝑚𝑚𝑐𝑐 + Y𝑓𝑓𝑚𝑚C𝑏𝑏𝑚𝑚𝑐𝑐 

s8 = − C𝑣𝑣𝑚𝑚 + (1 − Y𝑐𝑐4)0.54C𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 + (1 − Y𝑐𝑐4)0.31C𝑚𝑚𝑐𝑐 + Y𝑐𝑐4C𝑏𝑏𝑚𝑚𝑐𝑐 

s9 = − C𝑏𝑏𝑏𝑏 + (1 − Y𝑐𝑐4)0.8C𝑚𝑚𝑐𝑐 + Y𝑐𝑐4C𝑏𝑏𝑚𝑚𝑐𝑐 

s10 = − C𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 + �1 − Y𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝�0.57C𝑚𝑚𝑐𝑐 + Y𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝C𝑏𝑏𝑚𝑚𝑐𝑐 

s11 = − C𝑚𝑚𝑐𝑐 + (1 − Y𝑚𝑚𝑐𝑐)C𝑐𝑐ℎ4 + Y𝑚𝑚𝑐𝑐C𝑏𝑏𝑚𝑚𝑐𝑐 

s12 = (1 − Yℎ2)C𝑐𝑐ℎ4 + Yℎ2C𝑏𝑏𝑚𝑚𝑐𝑐 

s13 = − C𝑏𝑏𝑚𝑚𝑐𝑐 + C𝑥𝑥𝑐𝑐   

 

dSIN
dt

=
q

Vliq
�SIN,in −  SIN� − YsuNbacρ5 + (Naa − YaaNbac)ρ6 − YfaNbacρ7 − 

−Yc4Nbacρ8 − Yc4Nbacρ9 − YproNbacρ10 − YacNbacρ11 −  Yh2Nbacρ12 +                         (3.25) 

(Nbac − 𝑁𝑁𝑋𝑋𝐶𝐶) � 𝛿𝛿𝑖𝑖

19

𝑖𝑖=13

+ (Nxc − fxI,xc𝑁𝑁𝐼𝐼 − fsI,xcNI − fpr,xcNaa)𝛿𝛿1 

                                                   
dSI
dt

=
q

Vliq
�SI,in −  SI� + fsI,xcρ1                                                (3.26) 
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Διαφορικές εξισώσεις των σωματιδιακών συστατικών: 

dX𝑐𝑐
dt

=
q

Vliq
�Χc,in −  Xc� − ρ1 + � 𝛿𝛿𝑖𝑖

19

𝑖𝑖=13

                                     (3.27) 

dX𝑐𝑐ℎ
dt

=
q

Vliq
�Χch,in −  Xch� + fch,xcρ1 − 𝛿𝛿2                                 (3.28) 

dX𝑝𝑝𝑝𝑝
dt

=
q

Vliq
�Χpr,in −  Xpr� + fpr,xcρ1 − 𝛿𝛿3                                 (3.29) 

dX𝑙𝑙𝑖𝑖
dt

=
q

Vliq
�Χli,in −  Xli� + fli,xcρ1 − 𝛿𝛿4                                    (3.30) 

dX𝐼𝐼
dt

=
q

Vliq
�ΧI,in −  XI� + f𝑥𝑥𝐼𝐼,𝑥𝑥𝑐𝑐ρ1                                            (3.31) 

 

Διαφορικές εξισώσεις των μικροοργανισμών της διεργασίας: 

dX𝑑𝑑𝑏𝑏
dt

=
q

Vliq
�Χsu,in −  Xsu� + Y𝑑𝑑𝑏𝑏ρ5 − 𝛿𝛿13                                 (3.32) 

dX𝑚𝑚𝑚𝑚
dt

=
q

Vliq
�Χaa,in −  Xaa� + Y𝑚𝑚𝑚𝑚ρ6 − 𝛿𝛿14                                 (3.33) 

dX𝑓𝑓𝑚𝑚
dt

=
q

Vliq
�Χfa,in −  Xfa� + Y𝑓𝑓𝑚𝑚ρ7 − 𝛿𝛿15                                 (3.34) 

dX𝑐𝑐4
dt

=
q

Vliq
�Χc4,in −  Xc4� + Y𝑐𝑐4ρ8 + Y𝑐𝑐4ρ9 − 𝛿𝛿16                         (3.35) 

dX𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
dt

=
q

Vliq
�Χpro,in −  Xpro� + Y𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ρ10 − 𝛿𝛿17                         (3.36) 

dX𝑚𝑚𝑐𝑐
dt

=
q

Vliq
�Χac,in −  Xac� + Y𝑚𝑚𝑐𝑐ρ11 − 𝛿𝛿18                                 (3.37) 

dXℎ2
dt

=
q

Vliq
�Χh2,in −  Xh2� + Yℎ2ρ12 − 𝛿𝛿19                                 (3.38) 

dX𝐼𝐼
dt

=
q

Vliq
�ΧI,in −  XI� + f𝑥𝑥𝐼𝐼,𝑥𝑥𝑐𝑐ρ1                                          (3.38) 
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Διαφορικές εξισώσεις για τα κατιόντων και ανιόντων: 

 

𝑑𝑑𝑆𝑆𝑐𝑐𝑚𝑚𝑑𝑑+
dt

=
q

Vliq
(Scatf −  Scat+)                                               (3.39) 

𝑑𝑑𝑆𝑆𝑚𝑚𝑖𝑖−
dt

=
q

Vliq
(Sanf −  San−)                                               (3.40) 

 

Διαφορικές εξισώσεις ιόντων: 

d𝑆𝑆𝑣𝑣𝑚𝑚−
dt

= −ρA,4                                                          (3.41) 

d𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏−
dt

= −ρA,5                                                          (3.42) 

d𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝−
dt

= −ρA,6                                                         (3.43) 

d𝑆𝑆𝑚𝑚𝑐𝑐−
dt

= −ρA,7                                                          (3.44) 

d𝑆𝑆ℎ𝑐𝑐𝑝𝑝3−
dt

= −ρA,10                                                       (3.45) 

d𝑆𝑆𝑖𝑖ℎ3
dt

= −ρA,11                                                          (3.46) 

 

Το pH του αντιδραστήρα μπορεί να υπολογιστεί με αρκετές μεθόδους όπως αυτές που 

προτείνονται από τον Rosen (2006). Όμως, προκειμένου να μειωθεί η πολυπλοκότητα της 

εφαρμογής του μοντέλου με συστήματα διαφορικών εξισώσεων, χρησιμοποιήθηκε η 

διαφορική εξίσωση που βασίζεται στη συγκέντρωση του ιόντος Η+ που προτείνεται από 

Thamsiriroj & Murphy (2011): 
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d𝑆𝑆𝐻𝐻+

dt
=

A
B

                                                                                                                                  (3.47) 

        𝐴𝐴 =
𝑑𝑑𝑚𝑚𝑖𝑖−

dt
+

𝑝𝑝𝑚𝑚,𝐼𝐼𝐼𝐼

𝑝𝑝𝑚𝑚,𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝑆𝑆𝐻𝐻+
𝑑𝑑𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑑𝑑𝑑𝑑

+
𝑝𝑝𝑚𝑚,𝐶𝐶𝐶𝐶2

𝑝𝑝𝑚𝑚.𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 𝑆𝑆𝐻𝐻+
𝑑𝑑𝑆𝑆𝐼𝐼𝐶𝐶
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ �
1

64
�

𝑝𝑝𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑐𝑐

𝑝𝑝𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑐𝑐 + 𝑆𝑆𝐻𝐻+
𝑑𝑑𝑆𝑆𝑚𝑚𝑐𝑐
𝑑𝑑𝑑𝑑

 

       �
1

112
�

𝑝𝑝𝑚𝑚,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑝𝑝𝑚𝑚,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑆𝑆𝐻𝐻+
𝑑𝑑𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ �
1

160
�

𝑝𝑝𝑚𝑚,𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑝𝑝𝑚𝑚,𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑆𝑆𝐻𝐻+
𝑑𝑑𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑑𝑑𝑑𝑑

+  �
1

208
�

𝑝𝑝𝑚𝑚,𝑣𝑣𝑚𝑚

𝑝𝑝𝑚𝑚,𝑣𝑣𝑚𝑚 + 𝑆𝑆𝐻𝐻+
𝑑𝑑𝑆𝑆𝑣𝑣𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑑𝑑

 

−
dSIN

dt
−

dScat+
dt

                                                                                                                                    

 

        𝐵𝐵 = 1 +
𝑝𝑝𝑚𝑚,𝐼𝐼𝐼𝐼𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼

�𝑝𝑝𝑚𝑚,𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝑆𝑆𝐻𝐻+�
2 +

𝑝𝑝𝑚𝑚,𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑆𝑆𝐼𝐼𝐶𝐶
�𝑝𝑝𝑚𝑚,𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 𝑆𝑆𝐻𝐻+�

2 + �
1

64
�

𝑝𝑝𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑐𝑐𝑆𝑆𝑚𝑚𝑐𝑐
�𝑝𝑝𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑐𝑐 + 𝑆𝑆𝐻𝐻+�

2 

        + �
1

112
�

𝑝𝑝𝑚𝑚,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
�𝑝𝑝𝑚𝑚,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑆𝑆𝐻𝐻+�

2 + �
1

160
�

𝑝𝑝𝑚𝑚,𝑏𝑏𝑏𝑏𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏
�𝑝𝑝𝑚𝑚,𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑆𝑆𝐻𝐻+�

2 

        + �
1

208
�

𝑝𝑝𝑚𝑚,𝑏𝑏𝑏𝑏𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏
�𝑝𝑝𝑚𝑚,𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑆𝑆𝐻𝐻+�

2 +
𝑝𝑝𝑊𝑊

(𝑆𝑆𝐻𝐻+)2 

 

Διαφορικές εξισώσεις για την αέρια φάση: 

 

𝑑𝑑𝑆𝑆𝑔𝑔𝑚𝑚𝑑𝑑,ℎ2

dt
= −

qgas
Vgas

Sgas,h2 + 𝛿𝛿𝑇𝑇,ℎ2
Vliq
Vgas

                                      (3.48) 

𝑑𝑑𝑆𝑆𝑔𝑔𝑚𝑚𝑑𝑑,𝑐𝑐ℎ4

dt
= −

qgas
Vgas

Sgas,ch4 + 𝛿𝛿𝑇𝑇,𝑐𝑐ℎ4
Vliq
Vgas

                                    (3.49) 

𝑑𝑑𝑆𝑆𝑔𝑔𝑚𝑚𝑑𝑑,𝑐𝑐𝑝𝑝2

dt
= −

qgas
Vgas

Sgas,co2 + 𝛿𝛿𝑇𝑇,𝑐𝑐𝑝𝑝2
Vliq
Vgas

                                    (3.50) 
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3.2.2 Κινητικές εξισώσεις οξέος-βάσης και μεταφοράς αερίου  
 

Οι κινητικές εξισώσεις οξέος-βάσης υπολογίστηκαν σύμφωνα με τη μέθοδο που 

προτάθηκε από τον Batstone (2002) με κάποιες τροποποιήσεις από τον Rosen (2006): 

𝛿𝛿𝐴𝐴,4 =  𝑘𝑘𝐴𝐴,𝐵𝐵𝑣𝑣𝑚𝑚�𝑆𝑆𝑣𝑣𝑚𝑚−�𝑝𝑝𝑚𝑚,𝑣𝑣𝑚𝑚 + 𝑆𝑆𝐻𝐻+� − 𝑝𝑝𝑚𝑚,𝑣𝑣𝑚𝑚𝑆𝑆𝑣𝑣𝑚𝑚�                          (3.51) 

𝛿𝛿𝐴𝐴,5 =  𝑘𝑘𝐴𝐴,𝐵𝐵𝑏𝑏𝑏𝑏�𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏−�𝑝𝑝𝑚𝑚,𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑆𝑆𝐻𝐻+� − 𝑝𝑝𝑚𝑚,𝑏𝑏𝑏𝑏𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏�                          (3.52) 

𝛿𝛿𝐴𝐴,6 =  𝑘𝑘𝐴𝐴,𝐵𝐵𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝�𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝−�𝑝𝑝𝑚𝑚,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑆𝑆𝐻𝐻+� − 𝑝𝑝𝑚𝑚,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝�                      (3.53) 

𝛿𝛿𝐴𝐴,7 =  𝑘𝑘𝐴𝐴,𝐵𝐵𝑚𝑚𝑐𝑐�𝑆𝑆𝑚𝑚𝑐𝑐−�𝑝𝑝𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑐𝑐 + 𝑆𝑆𝐻𝐻+� − 𝑝𝑝𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑐𝑐𝑆𝑆𝑚𝑚𝑐𝑐�                          (3.54) 

𝛿𝛿𝐴𝐴,10 =  𝑘𝑘𝐴𝐴,𝐵𝐵𝑐𝑐𝑝𝑝2�𝑆𝑆𝑐𝑐𝑝𝑝2−�𝑝𝑝𝑚𝑚,𝑐𝑐𝑝𝑝2 + 𝑆𝑆𝐻𝐻+� − 𝑝𝑝𝑚𝑚,𝑐𝑐𝑝𝑝2𝑆𝑆𝐼𝐼𝐶𝐶�                       (3.55) 

𝛿𝛿𝐴𝐴,11 =  𝑘𝑘𝐴𝐴,𝐵𝐵𝐼𝐼𝐼𝐼�𝑆𝑆𝑖𝑖ℎ3�𝑝𝑝𝑚𝑚,𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝑆𝑆𝐻𝐻+� − 𝑝𝑝𝑚𝑚,𝐼𝐼𝐼𝐼𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼�                          (3.56) 

Οι σταθερές διάστασης οξέος βάσης υπολογίζονται από: 

𝑝𝑝𝑚𝑚,𝑖𝑖 = 10�−𝑝𝑝𝐾𝐾𝑔𝑔,𝑙𝑙�                                                         (3.57)  

Όπου, pKa,i είναι η σταθερά όξινης ισορροπίας καθενός από τα συστατικά. 

 

3.2.3 Κινητικές εξισώσεις μεταφοράς μάζας υγρού-αερίου 
 

Οι κινητικές εξισώσεις μεταφοράς μάζας από την υγρή στην αέρια φάση για το υδρογόνο, 

μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα υπολογίστηκαν από τους τύπους: 

𝛿𝛿𝑇𝑇,8 = 𝛿𝛿𝑇𝑇,ℎ2 =  𝑘𝑘𝐿𝐿𝑝𝑝ℎ2�𝑆𝑆ℎ2 − 16𝑝𝑝𝐻𝐻,ℎ2𝑝𝑝𝑔𝑔𝑚𝑚𝑑𝑑,ℎ2�                              (3.58) 

𝛿𝛿𝑇𝑇,9 = 𝛿𝛿𝑇𝑇,𝑐𝑐ℎ4 =  𝑘𝑘𝐿𝐿𝑝𝑝𝑐𝑐ℎ4�𝑆𝑆𝑐𝑐ℎ4 − 64𝑝𝑝𝐻𝐻,𝑐𝑐ℎ4𝑝𝑝𝑔𝑔𝑚𝑚𝑑𝑑,𝑐𝑐ℎ4�                          (3.59) 

𝛿𝛿𝑇𝑇,10 = 𝛿𝛿𝑇𝑇,𝑐𝑐𝑝𝑝2 =  𝑘𝑘𝐿𝐿𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝2�𝑆𝑆𝑐𝑐𝑝𝑝2 − 𝑝𝑝𝐻𝐻,𝑐𝑐𝑝𝑝2𝑝𝑝𝑔𝑔𝑚𝑚𝑑𝑑,𝑐𝑐𝑝𝑝2�                           (3.60) 

Όπου, το kLai είναι ο ολικός συντελεστής μεταφοράς πολλαπλασιαζόμενος με 

συγκεκριμένη περιοχή μεταφοράς αερίου i, day-1. Επειδή οι αναερόβιοι χωνευτές συχνά 

λειτουργούν υπό καλά ελεγχόμενες συνθήκες και οι συντελεστές διάχυσης είναι παρόμοιοι, 

για να μειωθεί η πολυπλοκότητα, το kLai θεωρείται ότι είναι το ίδιο για όλα τα αέρια (Batstone 

et al., 2002). 
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3.2.4 Παρεμπόδιση του pH 
 

Για τον υπολογισμό της παρεμπόδισης λόγω του pH σε συνεχή συστήματα o Rosen (2006) 

πρότεινε να χρησιμοποιηθούν οι συναρτήσεις παρεμπόδισης του Hill αντί των συναρτήσεων 

του Batstone (2002) για να αποφευχθούν αριθμητικές αστάθειες. Πιο συγκεκριμένα, όπως 

φαίνεται από τις παρακάτω εξισώσεις, το pH επηρεάζει τα αμινοξέα, το οξικό οξύ και το 

υδρογόνο στο ADM1 μοντέλο. 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝐻𝐻,𝑚𝑚𝑚𝑚 =
�𝑝𝑝𝐻𝐻𝐿𝐿𝑖𝑖𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑚𝑚�

𝑘𝑘𝑔𝑔𝑔𝑔

(𝑆𝑆𝐻𝐻+)𝑘𝑘𝑔𝑔𝑔𝑔 + �𝑝𝑝𝐻𝐻𝐿𝐿𝑖𝑖𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑚𝑚�
𝑘𝑘𝑔𝑔𝑔𝑔  

                                       (3.61) 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝐻𝐻,𝑚𝑚𝑐𝑐 =
�𝑝𝑝𝐻𝐻𝐿𝐿𝑖𝑖𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑐𝑐�

𝑘𝑘𝑔𝑔𝑎𝑎

(𝑆𝑆𝐻𝐻+)𝑘𝑘𝑔𝑔𝑎𝑎 + �𝑝𝑝𝐻𝐻𝐿𝐿𝑖𝑖𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑐𝑐�
𝑘𝑘𝑔𝑔𝑎𝑎  

                                       (3.62) 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝐻𝐻,ℎ2 =
�𝑝𝑝𝐻𝐻𝐿𝐿𝑖𝑖𝑚𝑚,ℎ2�

𝑘𝑘ℎ2

(𝑆𝑆𝐻𝐻+)𝑘𝑘ℎ2 + �𝑝𝑝𝐻𝐻𝐿𝐿𝑖𝑖𝑚𝑚,ℎ2�
𝑘𝑘ℎ2  

                                       (3.63) 

 

Όπου, pHLim,i είναι η σταθερά αναστολής του συστατικού i, και υπολογίζεται σύμφωνα με 

τον τύπο: 

𝑝𝑝𝐻𝐻𝐿𝐿𝑖𝑖𝑚𝑚,𝑖𝑖 = 10−
𝑝𝑝𝐻𝐻𝐿𝐿𝐿𝐿,𝑙𝑙+𝑝𝑝𝐻𝐻𝑈𝑈𝐿𝐿,𝑙𝑙

2                                                 (3.64) 

 

και οι σταθερές kaa, kac, kh2 υπολογίζονται από: 

𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚 =
24

𝑝𝑝𝐻𝐻𝑈𝑈𝐿𝐿,𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑝𝑝𝐻𝐻𝐿𝐿𝐿𝐿,𝑚𝑚𝑚𝑚
                                               (3.65) 

𝑘𝑘𝑚𝑚𝑐𝑐 =
45

𝑝𝑝𝐻𝐻𝑈𝑈𝐿𝐿,𝑚𝑚𝑐𝑐 − 𝑝𝑝𝐻𝐻𝐿𝐿𝐿𝐿,𝑚𝑚𝑐𝑐
                                               (3.66) 

𝑘𝑘ℎ2 =
3

𝑝𝑝𝐻𝐻𝑈𝑈𝐿𝐿,ℎ2 − 𝑝𝑝𝐻𝐻𝐿𝐿𝐿𝐿,ℎ2
                                               (3.67) 

Όπου το pHLL έως το pHUL είναι το εύρος της αναστολής του pΗ με τιμή ένα στο ανώτερο 

όριο του pΗ και τιμή μηδέν στο χαμηλότερο όριο του pΗ. 
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3.2.5 Αλγεβρικές εξισώσεις 
 

Αλγεβρικές εξισώσεις ιόντων: 

 

𝑆𝑆𝑖𝑖ℎ4+ = 𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝑆𝑆𝑖𝑖ℎ3                                                    (3.68) 

𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶2 = 𝑆𝑆𝐼𝐼𝐶𝐶 − 𝑆𝑆ℎ𝑐𝑐𝑝𝑝3−                                                    (3.69) 

 

Η πίεση του κάθε αερίου στην αέρια φάση, καθώς και η ολική πίεση στην αέρια φάση 

μέσα στον αντιδραστήρα υπολογίζονται σύμφωνα με τις παρακάτω εξισώσεις: 

𝑝𝑝𝑔𝑔𝑚𝑚𝑑𝑑,ℎ2 = 𝑆𝑆𝑔𝑔𝑚𝑚𝑑𝑑,ℎ2
𝑂𝑂𝐻𝐻𝑝𝑝𝑝𝑝

16
                                                 (3.70) 

𝑝𝑝𝑔𝑔𝑚𝑚𝑑𝑑,𝑐𝑐ℎ4 = 𝑆𝑆𝑔𝑔𝑚𝑚𝑑𝑑,𝑐𝑐ℎ4
𝑂𝑂𝐻𝐻𝑝𝑝𝑝𝑝

64
                                               (3.71) 

𝑝𝑝𝑔𝑔𝑚𝑚𝑑𝑑,𝑐𝑐𝑝𝑝2 = 𝑆𝑆𝑔𝑔𝑚𝑚𝑑𝑑,𝑐𝑐𝑝𝑝2𝑂𝑂𝐻𝐻𝑝𝑝𝑝𝑝                                                 (3.72) 

𝑃𝑃𝑔𝑔𝑚𝑚𝑑𝑑 = 𝑝𝑝𝑔𝑔𝑚𝑚𝑑𝑑,ℎ2 + 𝑝𝑝𝑔𝑔𝑚𝑚𝑑𝑑,𝑐𝑐ℎ4 + 𝑝𝑝𝑔𝑔𝑚𝑚𝑑𝑑,𝑐𝑐𝑝𝑝2 + 𝑝𝑝𝑔𝑔𝑚𝑚𝑑𝑑,𝐻𝐻2𝐶𝐶                            (3.73) 

 

Η παροχή αερίου στον αντιδραστήρα υπολογίζεται από τον τύπο (Rosen et al., 2006): 

𝑞𝑞𝑔𝑔𝑚𝑚𝑑𝑑 = 𝑘𝑘𝑝𝑝�𝑃𝑃𝑔𝑔𝑚𝑚𝑑𝑑 − 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚�
𝑃𝑃𝑔𝑔𝑚𝑚𝑑𝑑
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚

                                         (3.74) 

 

3.3 Τροποποίηση  του ADM1 μοντέλου 
 

Δύο διαφορετικοί μηχανισμοί οφείλονται για την παραγωγή μεθανίου χρησιμοποιώντας 

ως υπόστρωμα το οξικό οξύ. Το πρώτο είναι το οξικοκλαστικό μονοπάτι, που αποτελείται από 

τα Methanosarcinaceae sp. και τα Methanosaetceae sp. βακτήρια. Στο μονοπάτι αυτό, η 

μεθυλομάδα του οξικού οξέος μετατρέπεται σχεδόν ολοκληρωτικά σε μεθάνιο και η 

καρβοξυλομάδα του σε διοξείδιο του άνθρακα (Jetten et al., 1992). Ο δεύτερος μηχανισμός 

περιλαμβάνει ένα συντροφικό μονοπάτι, στο οποίο το οξικό οξύ μετατρέπεται, μέσω 

οξείδωσης του από τα Eubacteria, σε διοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο, τα οποία αποτελούν 



3. Μοντέλο αναερόβιας χώνευσης (Anaerobic Digestion Model no 1) 

62 | Σ ε λ 
 

υπόστρωμα των υδρογονοτροφικών μεθανογόνων που ανάγουν το διοξείδιο του άνθρακα σε 

μεθάνιο (Scnurer et al., 1994). 

Το συντροφικό μονοπάτι εμφανίστηκε πρώτη φορά σε αναερόβιους χωνευτές που 

λειτουργούσαν σε θερμόφιλες συνθήκες (Petersen & Ahring 1991) αλλά αργότερα βρέθηκε 

και σε μεσόφιλες συνθήκες (Schnurer et al., 1994). Παραγωγή μεθανίου από το συντροφικό 

μονοπάτι οξικής οξείδωσης, πέρα από τις διεργασίες παραγωγής βιοαερίου, έχει βρεθεί και σε 

ιζήματα λίμνης (Nusslein et al., 2001), δεξαμενές πετρελαίου (Nzina et al., 2006) και στο 

έδαφος (Chauhan & Ogram 2006). 

 Η συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιεί το ADM1 μοντέλο σε αντιδραστήρα CSTR σε 

μεσόφιλες συνθήκες. Σε αυτές τις συνθήκες όταν τα επίπεδα αμμωνίας είναι υψηλά ή το 

υπόστρωμα έχει υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά, τα ποσοστά αμμωνίας μπορούν να φτάσουν 

σε επίπεδα τέτοια που να παρεμποδίζουν το σύστημα. Όταν συμβαίνει αυτό, τα VFAs 

συσσωρεύονται στον αντιδραστήρα και αναστέλλεται η μεθανογένεση. Τα ακετοκλαστικά 

μεθανογόνα αναστέλλονται σε περιβάλλον με υψηλή συγκέντρωση ελεύθερης αμμωνίας ενώ 

οι οξειδωτές του οξικού οξέος και τα υδρογονοτροφικά μεθανογόνα είναι πιο ανθεκτικά σε 

τέτοιες συνθήκες. Αυτό έχει ως συνέπεια ο μηχανισμός οξικής οξείδωσης να είναι πιο 

ανθεκτικός στην αμμωνία από την οξικοκλαστική μεθανογένεση. 

Το μοντέλο ADM1 δεν περιλαμβάνει το μονοπάτι της συντροφικής οξικής οξείδωσης και 

έτσι πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις  ώστε να εισαχθεί στο μοντέλο ο 

μηχανισμός αυτός. Η απαραίτητες εξισώσεις που χρειάστηκαν για να τροποποιηθεί το μοντέλο 

πάρθηκαν από τη Shimada (2011). Έτσι, το μοντέλο, σύμφωνα και με τα παραπάνω, θα 

περιλαμβάνει τη διεργασία της οξείδωσης του οξικού οξέος από τους οξειδωτές του καθώς και 

το θάνατο των οξειδωτών αυτών του οξικού. Στη συνέχεια, προστίθεται η διαφορική εξίσωση 

για τους οξειδωτές του οξικού οξέος και η αντίστοιχη μεταβλητή κατάστασης Xacst, το οποίο  

ανήκει στα σωματιδιακά συστατικά και έχει μονάδες kgCOD m-3.  

3.3.1 Επέκταση του  μοντέλου 
 

Παρακάτω φαίνεται η εξίσωση θανάτωσης των οξειδωτών του οξικού οξέος (3.75) καθώς 

και η οξείδωση του οξικού οξέος προς διοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο από τους οξειδωτές 

του (3.76) 
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𝛿𝛿20 = 𝑘𝑘𝑑𝑑𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑋𝑋𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑋𝑋𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑                                                  (3.75) 

 

𝛿𝛿21 = 𝑘𝑘𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑆𝑆𝑚𝑚𝑐𝑐

𝑝𝑝𝑆𝑆,𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑 + 1
𝑋𝑋𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝐼𝐼𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑                                       (3.76) 

 

Τέλος, παρουσιάζεται η διαφορική εξισωση για τους οξειδωτές του οξικού οξέος 

𝑑𝑑𝑋𝑋𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  
𝑞𝑞

𝑉𝑉𝑝𝑝𝑉𝑉𝑞𝑞
�𝑋𝑋𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑋𝑋𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑� + 𝑌𝑌𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝛿𝛿21 − 𝛿𝛿20                          (3.77) 

3.3.2 Τροποποιήσεις στις υπάρχουσες εξισώσεις  
 

Οι εξισώσεις αυτές που εισήχθησαν στο μοντέλο φέρουν τροποποιήσεις στις ήδη 

υπάρχουσες εξισώσεις του μοντέλου. Οι τροποποιήσεις στις εξισώσεις συμβολίζονται με 

κόκκινο χρώμα για να είναι ευδιάκριτες. Πιο συγκεκριμένα:  

Η εξίσωση του διαλυτού οξικού οξέος (3.21) τροποποιείται, καθώς μέρος του οξικού 

οξέος καταναλώνεται πλέον και από τους οξειδωτές του και όχι μονό από τα οξικογόνα 

βακτήρια της μεθανογένεσης:  

dSac
dt

=
q

Vliq
�Sac,in −  Sac� + (1 − Ysu)fac,suρ5 + (1 − Yaa)fac,aaρ6 + 

 + (1 − Yfa)0.7ρ7 + (1 − Yc4)0.31ρ8 + (1 − Yc4)0.8ρ9 + 

+ �1 − Ypro�0.57ρ10 − ρ11 − 𝛿𝛿21 

Η εξίσωση του διαλυτού υδρογόνου (3.22) τροποποιείται καθώς εισάγεται η παραγωγή του 

υδρογόνου από τη οξείδωση του οξικού οξέος: 

dSh2
dt

=
q

Vliq
�Sh2,in −  Sh2� + (1 − Ysu)fh2,suρ5 + (1 − Yaa)fh2,aaρ6 +   

+ (1− Yfa)0.3ρ7 + (1 − Yc4)0.15ρ8 + (1 − Yc4)0.2ρ9 +               

  + �1 − Ypro�0.43ρ10 + (1 − 𝑌𝑌𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑)𝛿𝛿21 −  ρ12 −  ρT,8                         
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Επίσης, προστίθεται ένας ακόμα στοιχειομετρικός συντελεστής για το ποσοστό άνθρακα, η 

θανάτωση των οξειδωτών του οξικού οξέος, καθώς και η κατανάλωση του άνθρακα από την 

αντίδραση οξείδωση του οξικού οξέος στην εξίσωση του ανόργανου άνθρακα οπότε το 

άθροισμα της εξίσωσης αυτής (3.24) τροποποιείται : 

 

                      �� � Ci𝛿𝛿i,𝑗𝑗𝛿𝛿𝑗𝑗
𝑖𝑖=1−9,11−25

�
25

𝑗𝑗=1

 

                     =  � sk𝛿𝛿𝑘𝑘

12

𝑘𝑘=1

+  s13(𝛿𝛿13 +  𝛿𝛿14 + 𝛿𝛿15 + 𝛿𝛿16 + 𝛿𝛿17 + 𝛿𝛿18 + 𝛿𝛿19 + 𝛿𝛿20) 

 

Ο στοιχειομετρικός συντελεστής που προστίθεται για να εκφραστεί το ποσοστό άνθρακα 

που αντιστοιχεί στους οξειδωτικούς μικροοργανισμούς  είναι ο s14: 

𝑠𝑠14 = −𝐶𝐶𝑚𝑚𝑐𝑐 + 𝑌𝑌𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶𝑏𝑏𝑚𝑚𝑐𝑐 

Έτσι, η εξίσωση του ανόργανου άνθρακα παίρνει τη μορφή: 

        
dSIC

dt
=

q
Vliq

�SIC,in −  SIC� −  � sk𝛿𝛿𝑘𝑘

12

𝑘𝑘=1

                       

         + s13(𝛿𝛿13 + 𝛿𝛿14 + 𝛿𝛿15 + 𝛿𝛿16 + 𝛿𝛿17 + 𝛿𝛿18 + 𝛿𝛿19 + 𝛿𝛿20) − 𝑠𝑠14𝛿𝛿21 −  𝛿𝛿𝑇𝑇,10      

 

Το ισοζύγιο του ανόργανου αζώτου (3.25) τροποποιείται στο μοντέλο με την κατανάλωση του 

αζώτου από την οξείδωση του οξικού οξέος καθώς και το θάνατο των καταναλωτών του οξικού 

οξέος:  

dSIN
dt

=
q

Vliq
�SIN,in −  SIN� + YsuNbacρ5 + (Naa − YaaNbac)ρ6 − YfaNbacρ7 −               

−Yc4Nbacρ8 − Yc4Nbacρ9 − YproNbacρ10 − YacNbacρ11 − 𝑌𝑌𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑁𝑁𝑏𝑏𝑚𝑚𝑐𝑐𝛿𝛿21                                 

− Yh2Nbacρ12 + (Nbac − 𝑁𝑁𝑋𝑋𝐶𝐶) ∙ � 𝛿𝛿𝑖𝑖

20

𝑖𝑖=13

+ �Nxc − fxI,xc𝑁𝑁𝐼𝐼 − fsI,xcNI − fpr,xcNaa�𝛿𝛿1   
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3.3.3 Εξισώσεις παρεμπόδισης στο τροποποιημένο μοντέλο 
 

Επίσης, ορίστηκε μία καινούργια συνάρτηση στη διεργασία που σχετίζεται με την 

παρεμπόδιση που δημιουργείται στους οξειδωτές του οξικού οξέος από τους παρακάτω 

παράγοντες: 

𝐼𝐼𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐼𝐼𝑝𝑝𝐻𝐻,𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼,𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚𝐼𝐼ℎ2,𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑                                               (3.78) 

Όπου IpH,acst είναι η παρεμπόδιση λόγω του pH που προκαλείται στους οξειδωτές οξικού 

οξέος, IIN,lim η παρεμπόδιση που προκαλειταί από το ανόργανο άζωτο, Ih2,acst η παρεμπόδιση 

που προκαλεί το υδρογόνο στην οξείδωση του οξικού οξέος. Σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝐻𝐻,𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑 =
�𝑝𝑝𝐻𝐻𝐿𝐿𝑖𝑖𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑�

𝑘𝑘𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔𝑎𝑎

(𝑆𝑆𝐻𝐻+)𝑘𝑘𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔𝑎𝑎 + �𝑝𝑝𝐻𝐻𝐿𝐿𝑖𝑖𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝑘𝑘𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔𝑎𝑎  

                                       (3.79) 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼,𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚 =
1

1 +
𝑝𝑝𝑆𝑆,𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼

                                                         (3.80) 

𝐼𝐼ℎ2,𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑 =
1

1 + 𝑆𝑆ℎ2
𝑝𝑝𝐼𝐼ℎ2,𝑚𝑚𝑐𝑐

                                                         (3.81) 

Οι επιπλέον παράμετροι που προστέθηκαν στο μοντέλο, από τις παραπάνω εξισώσεις, 

συγκεντρώνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 17: Επιπλέον παράμετροι που προστέθηκαν στο μοντέλο 

Παράμετροι Εκφράσεις Μονάδες 

km,acst Μέγιστος ρυθμός κατανάλωσης του οξικού οξέος από 

οξικούς οξειδωτές 

day-1 

Kdec,Xacst Ρυθμός θανάτου των οξικών οξειδωτικών day-1 

KS,acst Συντελεστής ημίσεως κορεσμού των οξικών οξειδωτικών kgCOD m-3 

Yacst Ποσοστό των οξικών οξειδωτικών στη βιομάζα kgCOD m-3 

KIh2,ac Συντελεστής παρεμπόδισης του υδρογόνου στην οξική 

κατανάλωση 

kgCOD m-3 

pHUL,acst Ανώτατο όριο pH στην οξείδωση του οξικού οξέος -  

pHLL,acst Κατώτατο όριο pH στην οξείδωση του οξικού οξέος -  
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4. Επαλήθευση του Μοντέλου (Validation) και 
Προσομοιώσεις 

 

Αφού έγινε η κατασκευή του μοντέλου με βάση τις εξισώσεις της αναερόβιας χώνευσης 

στη συνέχεια το μοντέλο προσαρμόζεται ώστε να σχηματιστεί το ADM1 μοντέλο. Ο 

προγραμματισμός του μοντέλου έγινε στο περιβάλλον του gPROMSTM. Μετά τον 

προγραμματισμό και την προσομοίωση του μοντέλου κρίθηκε απαραίτητο να γίνει μία 

επαλήθευση του ώστε να επιβεβαιωθεί ότι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτό είναι 

αξιόπιστα. Η επαλήθευση έγινε αρχικά με το μοντέλο του Rosen & Jeppson (2006), ένα 

μοντέλο που χρησιμοποιείται πάρα πολύ στη βιβλιογραφία και έχει αποτελέσει σημείο 

αναφοράς για πολλές ερευνητικές μελέτες. Η επαλήθευση με αυτό το μοντέλο γίνεται στη 

μόνιμη κατάσταση, αφού τα αποτελέσματα που δίνονται από την δημοσίευση είναι αυτά που 

έχουν εξαχθεί από το μοντέλο αφού βρεθεί σε συνθήκες μόνιμης κατάστασης. Η δεύτερη 

επαλήθευση αφορά προσομοιώσεις στη δυναμική φάση του συστήματος με το μοντέλο των 

Thamsiriroj & Murphy, 2011. Προφανώς εφαρμόστηκαν οι ίδιες συνθήκες που υπήρχαν και 

στα εκάστοτε μοντέλα καθώς και οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αυτές που 

υπήρχαν στις δημοσιεύσεις, ώστε να γίνει η σωστή επαλήθευση του. 

 

4.1  Μόνιμη κατάσταση 
 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση,  χρησιμοποιήθηκε το ADM1 μοντέλο για μεσόφιλες 

συνθήκες, όπως παρουσιάζεται στους Rosen & Jeppson (2006), αφού πρώτα κατασκευάστηκε 

σύμφωνα με τις εξισώσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3.  

Πίνακας 18: Μεγέθη και μονάδες του βιβλιογραφικού μοντέλου 

Μέγεθος Τιμή Μονάδες 

Παροχή (q) 170 m3 day-1 

Όλικός όγκος αντιδραστήρα (Vtot) 3700  m3 

Όγκος υγρής φάσης (Vliq) 3400 m3 

Όγκος αέριας φάσης (Vgas) 300 m3 

Θερμοκρασία λειτουργίας (Top) 35 οC 
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης που έγινε στο 

gPROMSTM και τα αποτελέσματα του Rosen (2006) και γίνεται η σύγκρισή τους. 

 

Πίνακας 19: Αποτελέσματα προσομοίωσης και δημοσίευσης στη μόνιμη κατάσταση για τα 
διαλυτά συστατικά 

Αριθμός Μεταβλητή Μονάδες Αποτελέσματα Rosen 

& Jeppson (2006) 

Αποτελέσματα της 

εργασίας 

1 Ssu kgCOD m-3 0.0119548297170 0.0119548296573 

2 Saa kgCOD m-3 0.0053147401716 0.0053147401248 

3 Sfa kgCOD m-3 0.0986214009308 0.0986214007117 

4 Sva kgCOD m-3 0.0116250064639 0.0116250038545 

5 Sbu kgCOD m-3 0.0132507296663 0.0132507234769 

6 Spro kgCOD m-3 0.0157836662845 0.0157836650256 

7 Sac kgCOD m-3 0.1976297169375 0.1976275802562 

8 Sh2 kgCOD m-3 0.0000002359451 0.0000002359731 

9 Sch4 kgCOD m-3 0.0550887764460 0.0550846857823 

10 SIC kmoleC m-3 0.1526778706263 0.1526778545162 

11 SIN kmoleN m-3 0.1302298158037 0.1302298165556 

12 SI kgCOD m-3 0.3286976637215 0.3286976621916 

 

Πίνακας 20: Αποτελέσματα προσομοίωσης και δημοσίευσης στη μόνιμη κατάσταση για τα 
σωματιδιακά συστατικά 

Αριθμός Μεταβλητή Μονάδες Αποτελέσματα 

Rosen & Jeppson 

(2006) 

Αποτελέσματα της 

εργασίας 

1 Xxc kgCOD m-3 0.3086876547351 0.3086876536006 

2 Xch kgCOD m-3 0.0278472404350 0.0278471946863 

3 Xpr kgCOD m-3 0.1025741061067 0.1025741060373 

4 Xli kgCOD m-3 0.0294830497073 0.0294830472486 

5 Xsu kgCOD m-3 0.4201659824546 0.4201659823312 

6 Xaa kgCOD m-3 1.1791717989237 1.1791718018856 

7 Xfa kgCOD m-3 0.2430353447194 0.2430353285312 

8 Xc4 kgCOD m-3 0.4319211056360 0.4319210979318 
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Πίνακας 20 (Συνέχεια): Αποτελέσματα προσομοίωσης και δημοσίευσης στη μόνιμη 
κατάσταση για τα σωματιδιακά συστατικά 

9 Xpro kgCOD m-3 0.1373059089340 0.1373058716334 

10 Xac kgCOD m-3 0.7605626583132 0.7605626570144 

11 Xh2 kgCOD m-3 0.3170229533613 0.3170229698352 

12 XI kgCOD m-3 25.6173953274430 25.6173953167566 

 

Πίνακας 21: Αποτελέσματα προσομοίωσης και δημοσίευσης στη μόνιμη κατάσταση για τα 
ιόντα 

1 Scat kmole m-3 0.0400000000000 0.0400000000000 

2 San kmole m-3 0.0200000000000 0.0200000000000 

3 Sva- kgCOD m-3 0.0115962470726 0.0115962469656 

4 Sbu- kgCOD m-3 0.0132208262485 0.0132208254731 

5 Spro- kgCOD m-3 0.0157427831916 0.0157427861457 

6 Sac- kgCOD m-3 0.1972411554365 0.1972408947252 

7 Shco3- kmoleC m-3 0.1427774793921 0.0142772289418 

8 Snh3 kmoleN m-3 0.0040909284584 0.0040901189673 

9 SH+ kmoleH+m-3 0.0000000342344 0.0000000342337 

  

Πίνακας 22: Αποτελέσματα προσομοίωσης και δημοσίευσης στη μόνιμη κατάσταση  για την 
αέρια φάση 

1 Sgas,h2 kgCOD m-3 0.0000102410356 0.0000102362355 

2 Sgas,ch4 kgCOD m-3 1.6256072099814 1.6256063490456 

3 Sgas,co2 kmoleC m-3 0.0141505346784 0.0141501876556 

 

Από τους παραπάνω πίνακες φαίνεται ότι τα αποτελέσματα της προσομοίωσης έχουν πολύ 

μικρή απόκλιση σε σχέση με αυτά του Rosen (2006)  και έρχονται σε καλή συμφωνία με αυτά 

από την δημοσίευση. Έτσι το μοντέλο μπορεί να περιγράψει αρκετά καλά τη μόνιμη 

κατάσταση. 
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4.2 Δυναμική κατάσταση 
 

Μετά την προσομοίωση στη μόνιμη κατάσταση γίνεται η επαλήθευση του μοντέλου στη 

δυναμική του φάση. Η σύγκριση γίνεται με το μοντέλο των Thamsiriroj & Murphy (2011) και 

συγκρίνεται η παραγωγή του μεθανίου  στο βιοαέριο και τα πτητικά λιπαρά οξέα. 

 

 

 

Σχήμα 10: Αποτελέσματα προσομοίωσης για την παραγωγή μεθανίου και σύγκριση με το 
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Σχήμα 11: Αποτελέσματα προσομοίωσης για τα πτητικά λιπαρά οξέα και σύγκριση με το 
μοντέλο του Thamsiriroj & Murphy, 2011 

 

Τα αποτελέσματα βρίσκονται σε αρκετά καλή συμφωνία τόσο στη δυναμική φάση όσο 

και στη μόνιμη κατάσταση. Τα δύο αυτά μοντέλα επιλέχθηκαν γιατί παρέχουν αρκετά 

δεδομένα, που είναι απαραίτητα για το ADM1 σε σχέση με άλλες δημοσιεύσεις. Γενικά, είναι 

αρκετά δύσκολο να βρεθούν όλα τα απαραίτητα δεδομένα που χρειάζεται το μοντέλο για να 

λειτουργήσει και αυτό είναι ένα από τα μειονεκτήματα του μοντέλου, όπως αναφέρθηκε και 

στην κεφάλαιο 1.5. Γι’ αυτό στη βιβλιογραφία αρκετές έρευνες που χρησιμοποιούν αυτό το 

μοντέλο, το επαληθεύουν με βάση αυτές τις δύο δημοσιευσεις.  Στη συνέχεια, αφού το μοντέλο 
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Για τα κεφάλαια που ακολουθούν και πιο συγκεκριμένα τα υποκεφάλαια 4.3 , 4.4 και 4.5, 

οι συνθήκες μέσα στον αντιδραστήρα CSTR είναι αυτές που αναφέρονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

Πίνακας 23: Συνθήκες λειτουργίας στον αντιδραστήρα CSTR. 

Μέγεθος Τιμή Μονάδες 

Παροχή εισόδου (Qin) 16.667 m3/d 

Παροχή εξόδου (Qout) 16.667 m3/d 

Ολικός όγκος αντιδραστήρα (Vtotal) 1200 m3 

Όγκος υγρής φάσης (Vliq) 1050 m3 

Όγκος αέριας φάσης (Vgas) 150 m3 

Υδραυλικός χρόνος παραμονής 

(ΗRT) 

63 d 

Θερμοκρασία λειτουργίας 

(μεσόφιλες συνθήκες) 

308.15 Κ 

 

4.3 Προσομοίωση για αποτυχία της αναερόβιας Χώνευσης 
 

Για τις προσομοιώσεις που έγιναν στο υποκεφάλαιο 4.3 και 4.4 χρησιμοποιήθηκε ένα 

υπόστρωμα το οποίο έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε οργανικά στερεά, πρωτεΐνες και άλλες 

οργανικές ενώσεις όπως είναι τα οικιακά απόβλητα. Ο λόγος που χρησιμοποιήθηκαν τέτοιου 

είδους υποστρώματα είναι για να γίνουν προσομοιώσεις σε περιβάλλον με υψηλή 

συγκέντρωση αμμωνίας, καθώς τα υποστρώματα αυτά είναι πλούσια σε άζωτο και η 

αποδόμησή τους οδηγεί στο σχηματισμό αμμωνίας. Αυτές οι συνθήκες είναι αρκετά δύσκολες 

για την διεργασία της ανερόβιας χώνευσης και κατά συνέπεια γίνεται εφικτό να προσομοιωθεί 

το σύστημα σε περιβάλλον όπου η αποτυχία της χώνευσης είναι αναποφευκτη. Η συγκέντρωση 

της αμμωνίας μπορεί να είναι ευεργετική μέχρι ένα σημείο για την ανάπτυξη των 

μικροοργανισμών, αλλά όταν η συγκέντρωσή της ξεπερνά κάποια όρια τότε αποτελεί έναν από 

τους σημαντικότερους παρεμποδιστικούς παράγοντες για μία διεργασία. 

Στο συγκεκριμένο σημείο γίνεται μία προσομοίωση του ADM1 μοντέλου σε ακραίες 

συνθήκες, όπως αυτές περιγράφονται στη βιβλιογραφία, κατά τις οποίες ένας αναερόβιος 

χωνευτής δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν οι συγκεντρώσεις των πτητικών λιπαρών οξέων 

και η συγκέντρωση αμμωνίας είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Όταν συμβαίνει αυτό το pH 
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μειώνεται σημαντικά, λόγω της συσσώρευσης των οξέων και παρεμποδίζεται η παραγωγή του 

βιοαερίου. Το φαινόμενο της συσσώρευσης των λιπαρών οξέων είναι πολύ συνηθισμένο στη 

διεργασία της χώνευσης, καθώς τα αναερόβια μεθανογόνα έχουν αργούς ρυθμούς ανάπτυξης 

με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αρκετά μεθανογόνα για να το μεταβολίσουν. Όπως 

αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 2 τα μεθανογόνα βακτήρια που καταναλώνουν υδρογόνο, έχουν 

χρόνο διπλασιασμού τις 6 ώρες σε σύγκριση με τα βακτήρια που καταναλώνουν οξικό οξύ που 

έχουν χρόνο διπλασιασμού 3-15 μέρες. Σε συνδυασμό με την υψηλή συγκέντρωση αμμωνίας, 

η οποία είναι τοξική για το μεγαλύτερο πλήθος των μεθανογόνων (κυρίως για τους 

οξικοτροφικούς μικροοργανισμούς) το σύστημα οδηγείται σε σίγουρη αποτυχία. 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο, λοιπόν, γίνεται μία προσπάθεια να φανεί η αδυναμία του 

μοντέλου να προσομοιώσει συνθήκες στις οποίες η αναερόβια χώνευση δε θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί. Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τη συνολική 

συγκέντρωση των πτητικών λιπαρών οξέων, καθώς και η συγκέντρωση του οξικού οξέος 

ξεχωριστά. Επίσης, παρουσιάζεται η ογκομετρική παραγωγή του βιοαερίου, του μεθανίου και 

του διοξειδίου του άνθρακα. 

 

Σχήμα 12: Συγκέντρωση πτητικών λιπαρών οξέων  (προσομοίωση αδυναμίας χώνευσης) 

 

Στο Σχήμα 12 παρουσιάζεται η συγκέντρωση των πτητικών λιπαρών οξέων. Η 

συγκέντρωση αυτή φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα, τα οποία ξεπερνούν τα 25000 mg/L με 

αποτέλεσμα το σύστημα κανονικά να μην μπορεί να λειτουργήσει λόγω της τόσο υψηλής 

συγκέντρωσης λιπαρών οξέων σε συνδυασμό με την υψηλή συγκέντρωση αμμωνίας. 
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Σχήμα 13: Συγκεντρωση οξικού οξέος  (προσομοίωση αδυναμίας χώνευσης) 

 

Στο Σχήμα 13 όπου παρουσιάζεται η συγκέντρωση του οξικού οξέος, φαίνεται ότι η 

συσσώρευση οφείλεται εξ ολοκλήρου σε αυτό, καθώς η τιμή της συγκέντρωσης του είναι 

περίπου ίση με αυτή της συνολικής συγκέντρωσης των πτητικών λιπαρών οξέων (περίπου 

27000 mg/L οξικού οξέος).  

 

 

Σχήμα 14: Συγκέντρωση ολικόυ ανόργανου αζώτου  (προσομοίωση αδυναμίας χώνευσης) 
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Σχήμα 15: Παραγωγή βιοαερίου  (προσομοίωση αδυναμίας χώνευσης) 

 

 

Σχήμα 16: Ογκομετρική παραγωγή μεθανίου  (προσομοίωση αδυναμίας χώνευσης) 
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Σχήμα 17: Ογκομετρική παραγωγή CO2  (προσομοίωση αδυναμίας χώνευσης) 

 

Στο Σχήμα 15, στο Σχήμα 16 και στο Σχήμα 17 φαίνεται η ογκομετρική παραγωγή του 

βιοαερίου, του μεθανίου και του διοξειδίου του άνθρακα αντίστοιχα. Από τα σχήματα φαίνεται 

ότι παράγεται κανονικά βιοαέριο και ο αναερόβιος χωνευτής, παρά την πολύ μεγάλη 

συσσώρευση των λιπαρών και την υψηλή συγκέντρωση αμμωνίας, λειτουργεί κανονικά. 

 

 

Σχήμα 18: Ποσοστό CH4 και CO2 στο βιοαέριο 

 

Όπως φαίνεται από το τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, η συσσώρευση των πτητικών 
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δείκτη αστάθειας για την διεργασία, αφού στο σύνολο τον περιπτώσεων η συσσώρευση των 

πτητικών λιπαρών οξέων οφείλεται σε αυτό το οξύ. Το μοντέλο ADM1 δεν μπορεί να 

προσομοιώσει την αδυναμία πραγματοποίησης της αναερόβιας χώνευσης, αφού όπως φαίνεται 

παραπάνω, το σύστημα συνεχίζει να παράγει βιοαέριο παρά τις αντίξοες συνθήκες που 

επικρατούν στη διεργασία. Δηλαδή, το μοντέλο δεν έχει κάποιον τρόπο ώστε να μπορεί να 

ρίξει το σύστημα, όταν αυτό βρίσκεται  σε συνθήκες που κανονικά δεν θα μπορούσε να 

λειτουργήσει. Μία λύση σε αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι η εισαγωγή 

κάποιων μεταβλητών, οι οποίες σε ακραίες συνθήκες, που ορίζονται από τον μελετητή, 

ανάλογα με το υπόστρωμα και τις συνθήκες λειτουργίας στις οποίες δουλεύει η διεργασία, να 

μπορούν να μεταβάλλονται με τέτοιο τρόπο ώστε να ρίξουν το σύστημα σταματώντας την 

παραγωγή βιοαερίου. Με άλλα λόγια οι μεταβλητές αυτές να λειτουργούν ως διακόπτης της 

διεργασίας. 

Σε υψηλά επίπεδα αμμωνίας, παρεμποδίζεται η λειτουργία των οξικοτροφικών 

μεθανογόνων, δηλαδή των μικροοργανισμών που μετατρέπουν το οξικό οξύ σε διοξείδιο του 

άνθρακα, όμως τα υδρογονοτροφικά μεθανογόνα είναι πιο ανθεκτικά σε τέτοιες συνθήκες. 

Συνεπώς, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, μπορεί να συνεχιστεί η παραγωγή μεθανίου με 

οξείδωση του οξικού οξέος σε διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο και στη συνέχεια αναγωγή 

του διοξειδίου του άνθρακα από τα πιο ανθεκτικά υδρογονοτροφικά μεθανογόνα.  

Το γενικό μοντέλο ADM1 δεν περιλαμβάνει την συντροφική  σχέση των οξειδωτών του 

οξικού οξέος και των υδρογονοτροφικών μεθανογόνων μικροοργανισμών. Για να γίνει αυτό, 

εισάγονται οι οξειδωτές του οξικού (Χacst) με προσθήκη της διαφορικής τους εξίσωσης και οι 

ρυθμοί της οξικής οξείδωσης και θανάτου των οξειδωτών, καθώς και όλες οι αλλαγές που 

επιφέρουν οι εξισώσεις αυτές στις ήδη υπάρχουσες στο μοντέλο, σύμφωνα με το κεφάλαιο 3.3. 

Επίσης, εισάγονται και η εξισώσεις παρεμπόδισης για τις καινούργιες διεργασίες που 

προστέθηκαν. 

Στο κεφάλαιο 4.4 γίνεται σύγκριση με προσομοίωση του αρχικού και τροποποιημένου 

μοντέλου για να παρατηρηθούν οι αλλαγές που επιφέρει η τροποποίηση αυτή στα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης. Η αλλαγή αυτή στο μοντέλο είναι μία προσπάθεια για να 

γίνει μία πιο ακριβή προσέγγιση της διεργασίας της ανερόβιας χώνευσης εισάγοντας έναν 

ακόμη μηχανισμό της, ο οποίος μπορεί να είναι αμελητέος στις περισσότερες συνθήκες 

λειτουργίας, αλλά, όπως θα φανεί και από τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων, είναι 

σημαντικός σε μη ιδανικές συνθήκες, όπου τα περισσότερα είδη μεθανογόνων είναι ευαίσθητα.  
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4.4 Προσομοιώση του τροποποιημένου μοντέλου  
 

Αρχικά, γίνεται προσομοίωση με το ADM1 μοντέλο χωρίς τροποποίηση. Αυτό σημαίνει 

ότι ο κύριος μηχανισμός παραγωγής μεθανίου στη μεθανογένεση είναι η οξικοτροφική 

μεθανογένεση. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παράγεται μεθάνιο και από τους 

υδρογονοτροφικούς μικροοργανισμούς, καθώς μέρος του διοξειδίου του άνθρακα που 

παράγεται από τις υπόλοιπες διεργασίες (πλην της οξείδωσης του οξικού οξέος) μαζί με το 

υδρογόνο μετατρέπονται σε μεθάνιο. 

4.4.1 Προσομοίωση μόνο με την οξικοτροφική μεθανογένεση  
 

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης μόνο με την οξικοτροφική μεθανογένεση φαίνονται στα 

παρακάτω σχήματα 

 

 

Σχήμα 19: Συγκέντρωση Ολικών πτητικών λιπαρών οξέών  (Οξικοτροφική μεθανογένεση) 
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Σχήμα 20: Συγκέντρωση Οξικού οξέος (Οξικοτροφική μεθανογένεση) 

 

Όπως φαίνεται από το Σχήμα 19 και το Σχήμα 20, η συγκέντρωση των ολικών πτητικών 

λιπαρών οξέων είναι περίπου ίση με τη συγκέντρωση του οξικού οξέος στη συγκεκριμένη 

προσομοίωση χωρίς τη λειτουργία του μηχανισμού της οξικής οξείδωσης. Η συγκέντρωση του 

οξικού οξέος από μέρα σε μέρα αυξάνεται με πολύ γρήγορο ρυθμό, φτάνοντας μία πολύ υψηλή 

τιμή λίγο πάνω από 20000 mg/L μετά από 300 μέρες λειτουργίας του αντιδραστήρα, με 

αποτέλεσμα το σύστημα να οδηγείται σε συσσώρευση των πτητικών λιπαρών οξέων και να 

παρεμποδίζεται η διεργασία. 

 

 

Σχήμα 21: Βαλερικό οξύ (Οξικοτροφική μεθανογένεση) 
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Σχήμα 22: Βουτυρικό οξύ (Οξικοτροφική μεθανογένεση)  

 

Στο Σχήμα 21 και το Σχήμα 22 παρουσιάζεται η συμπεριφορά του βαλερικού και του 

βουτυρικού οξέος αντίστοιχα. Όπως φαίνεται, τα οξέα αυτά, σε αντίθεση με το οξικό, 

μειώνονται με την πάροδο του χρόνου στη διεργασία και δεν οφείλονται για τη συσσώρευση 

των πτητικών λιπαρών οξέων στο σύστημα. Η μείωση των οξέων αυτών φαίνεται να είναι 

παρόμοια και αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι τα δύο αυτά οξέα 

μεταβολίζονται από το ίδιο γκρουπ μικροοργανισμών. Αυτό φαίνεται και από τους ρυθμούς 

κατανάλωσης ρ8 και ρ9 που αντιστοιχούν στην κατανάλωση του βαλερικού και βουτυρικού 

οξέος από τους μικροοργανισμούς. Το km,c4 συμβολίζει τον ειδικό ρυθμό κατανάλωσης από 

τον συγκεκριμένο μικροοργανισμό και το Χc4 τη συγκέντρωση του μικροοργανισμού αυτού. 

Στους δύο αυτούς ρυθμούς καταναλώνονται και τα δύο οξέα. Επίσης, στη διαφορική εξίσωση 

(3.35) για το συγκεκριμένο είδος μικροοργανισμών Χc4, φαίνεται ότι η παραγωγή τους, που 

βρίσκεται στο δεξιό μέρος της εξίσωσης (θετικοί όροι), οφείλεται από την κατανάλωση του 

βαλερικού και βουτυρικού οξέος, δηλαδή το δύο αυτά οξέα αποτελούν το υπόστρωμα αυτού 

του γκρουπ μικροβίων.  
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Σχήμα 23: Προπιονικό Οξύ (Οξικοτροφική μεθανογένεση) 

 

Το προπιονικό οξύ, όπως φαίνεται και παραπάνω, δεν συμβάλει καθόλου στη 

συσσώρευση των πτητικών λιπαρών οξέων. Παρόλο που η συγκέντρωση του οξέος αυτού 

θεωρείται δείκτης αστάθειας για την διεργασία της αναερόβιας χώνευσης, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση η συγκέντρωση του μειώνεται μέχρι την πάροδο 50 ημερών και μετά πιάνει μόνιμη 

κατάσταση. Στην προσομοίωση αυτή δείκτης αστάθειας του συστήματος είναι η συγκέντρωση 

του οξικού οξέος. Το προπιονικό οξύ έχει παρόμοια συμπεριφορά με το βαλερικό και το 

βουτυρικό οξύ σε αυτές τις συνθήκες που προσομοιώθηκε το σύστημα. 

 

 

Σχήμα 24: Ογκομετρική παραγωγή βιοαερίου (Οξικοτροφική μεθανογένεση) 
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Σχήμα 25: Ογκομετρική παραγωγή μεθανίου (Οξικοτροφική μεθανογένεση) 

 

Σχήμα 26: Ογκομετρική παραγωγή CO2 (Οξικοτροφική μεθανογένεση) 
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συνθήκες αμμωνίας. Στο Σχήμα 27 φαίνεται το ποσοστό των αερίων στο βιοαέριο, σύμφωνα 

με το οποίο μετά τις 100 μέρες το αέριο έχει σταθερή σύσταση.  
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Σχήμα 27: Συσταση βιοαερίου  (Οξικοτροφική μεθανογένεση) 

 

Σχήμα 28: Ολικό ανόργανο άζωτο  (Οξικοτροφική μεθανογένεση) 

 

Στο Σχήμα 28 φαίνεται το ολικό άζωτο που υπάρχει στη διεργασία με τη λειτουργία μόνο 

του ενός μηχανισμού. Παρατηρείται μία συνεχή αύξηση της ολικής συγκέντρωσης του 

αζώτου. Η ποσότητα αυτή οφείλεται αρχικά στην ποσότητα αζώτου του υποστρώματος, στην 
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αμμωνία παράγεται και από το θάνατο τον μικροοργανισμών κατά τη διάρκεια της αναερόβιας 
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Σχήμα 29: Ποσοστό παραγωγής μεθανίου από τον κάθε μηχανισμό  (Οξικοτροφική 
μεθανογένεση) 

Στο Σχήμα 29 φαίνεται η παραγωγή μεθανίου από τα δύο είδη μικροοργανισμών που 

οφείλονται για τον σχηματισμό του. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η παραγωγή μεθανίου, σε 

κανονικές συνθήκες, γίνεται κυρίως από την οξικοκλαστική μεθανογένεση (ποσοστό 70 ± 5%), 

καθώς αυτή ευνοείται ενεργειακά της υδρογονοτροφικής μεθανογένεσης μεθανογένεσης.  

 

Σχήμα 30: Συγκέντρωση των μικροβίων μέσα στον αντιδραστήρα  (Οξικοτροφική 
μεθανογένεση) 
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Όπως φαίνεται από τα σχήματα, η απουσία της διεργασίας της οξικής οξείδωσης οδηγεί 

σε συσσώρευση των πτητικών λιπαρών οξέων. Η διεργασία, παρά την υψηλή συγκέντρωση 

αμμωνίας και VFAs μπορεί να λειτουργήσει κανονικά, αφού δεν ξεπερνάει τα όρια των 

συγκεντρώσεων για να οδηγηθεί σε αποτυχία, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το μοντέλο 

προσομοιώνει τα πραγματικά δεδομένα 

Η συσσώρευση οφείλεται και πάλι στο οξικό οξύ, ενώ τα υπόλοιπα λιπαρά οξέα 

βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Η παραγωγή βιοαερίου αυξάνεται σε σχέση με την 

προηγούμενη προσομοίωση λόγω μείωσης των πτητικών λιπαρών οξέων. Τα υπόλοιπα 

πτητικά λιπαρά οξέα συμπεριφέρονται παρόμοια και μετά την 50η ημέρα πιάνουν μόνιμη 

κατάσταση και χαμηλές τιμές, οι οποίες δεν παρεμποδίζουν τη διεργασία. Η παραγωγή του 

βιοαερίου συνεχίζεται κανονικά και είναι σχετικά κοντά με την προηγούμενη προσομοίωση 

για την αποτυχία της χώνευσης.  Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραγωγή μεθανίου από το 

οξικοτροφικό μονοπάτι βρίσκεται κοντά στο 70% , ποσοστό το οποίο συμφωνεί με τη 

βιβλιογραφία. Επίσης, στο Σχήμα 30 φαίνονται οι συγκεντρώσεις των μικροοργανισμών στη 

διεργασία. Τα οξικοτροφικά μεθανογόνα έχουν μεγαλύτερη συγκέντρωση από τα 

υδρογονοτροφικά, σε αυτή την προσομοίωση, υποδηλώνοντας έτσι την παραγωγή του 

μεθανίου από τα οξικοτροφικά μεθανογόνα, αφού έχουν μεγαλύτερη ποσότητα 

υποστρώματος, δηλαδή οξικού οξέος, για να το μεταβολίσουν σε μεθάνιο, σε αντίθεση με τα 

υδρογονοτροφικά μεθανογόνα που έχουν ως υπόστρωμα το υδρογόνο που παράγεται σε πολύ 

μικρότερες ποσότητες από το οξικό. Τέλος, η συγκέντρωση των οξικών οξειδωτών φαίνεται 

να ελαττώνεται από μία αρχική συγκέντρωση και τελικά να μηδενίζεται. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι η διεργασία της οξείδωσης του οξικού οξέος δεν περιλαμβάνεται στο μοντέλο. 

Τα αποτελέσματα αυτά συγκρίνονται με τα αποτελέσματα της παρακάτω προσομοίωσης 

ως προς την συνολική παραγωγή μεθανίου, τα πτητικά λιπαρά οξέα, την απόδοση σε μεθάνιο 

από τον κάθε μηχανισμό και τέλος τη συγκέντρωση των μικροοργανισμών στον χωνευτή. 
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4.4.2 Προσομοίωση με Ενεργοποίηση και των δύο μηχανισμών 
 

Στη συνέχεια χρησιμοποιείται το μοντέλο το οποίο περιέχει και τους 2 μηχανισμούς, 

δηλαδή την μετατροπή του οξικού οξέος με διάσπαση του σε διοξείδιο του άνθρακα και 

μεθάνιο (Οξικοτροφική μεθανογένεση) και την οξείδωση του οξικού οξέος σε διοξείδιο του 

άνθρακα και υδρογόνο και στη συνέχεια την αναγωγή του CO2 με το υδρογόνο προς 

σχηματισμό μεθανίου από τους υδρογονοτροφικούς μικροοργανισμούς (συντροφική οξείδωση 

με την υδρογονοτροφική μεθανογένεση). Αυτό σημαίνει ότι το υπόστρωμα των 

υδρογονοτροφικών μικροοργανισμών περιέχει διοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο από τις 

υπόλοιπες διεργασίες της αναερόβιας χώνευσης, που οφείλονται για την παραγωγή του 

καθενός ξεχωριστά, καθώς και από την οξείδωση του οξικού οξέος στη συγκεκριμένη 

περίπτωση. 

 

 

Σχήμα 31: Συγκέντρωση πτητικών λιπαρών οξέων (λειτουργία και των δύο μηχανισμών) 

 

Όπως φαίνεται από το Σχήμα 31 η συγκέντρωση των πτητικών λιπαρών οξέων μειώνεται 

δραματικά μετά την εισαγωγή του μονοπατιού της οξικής οξείδωσης από περίπου 21000 mg/L 

σε 40 mg/L. Το οξικό οξύ έχει πλέον δύο μηχανισμούς για να μεταβολιστεί και να παραχθούν 

τα τελικά προϊόντα της μεθανογένεσης και κατ’ επέκταση της συνολικής αναερόβιας 

διεργασίας. Όπως όμως θα φανεί σε ένα από τα ακόλουθα σχήματα, το οξικό οξύ δεν παράγεται 

και από τους δύο μηχανισμούς, λόγω αναστολής των οξικοτροφικών από την αμμωνία. 
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Σχήμα 32: Συγκέντρωση οξικού οξέος (λειτουργία και των δύο μηχανισμών) 

 

Η συγκέντρωση του οξικού οξέος μετά την τροποποίηση του μοντέλου μειώνεται πάρα 

πολύ, σύμφωνα με το Σχήμα 32. Όπως φαίνεται το οξικό οξύ προσεγγίζει τις τιμές των 

συγκεντρώσεων των άλλων πτητικών λιπαρών οξέων. Επίσης, παρατηρείται από το σχήμα ότι 

η συγκέντρωση του οξικού οξέος θέλει διπλάσιο χρόνο για να φτάσει στη μόνιμη κατάσταση 

σε σχέση με τα άλλα οξέα. 

 

 

Σχήμα 33: Συγκέντρωση βουτυρικού οξέος (λειτουργία και των δύο μηχανισμών) 
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Σχήμα 34: Συγκέντρωση βαλερικού οξέος (λειτουργία και των δύο μηχανισμών) 

 

Η συγκέντρωση του βουτυρικού και του βαλερικού οξέος στη συγκεκριμένη 

προσομοίωση έχει ίδια τιμή με αυτή από την προηγούμενη, σύμφωνα με τα παραπάνω 

σχήματα και αυτά της οξικοτροφικής μεθανογένεσης. Το βουτυρικό και το βαλερικό οξύ και 

πάλι μειώνονται και περίπου μετά την πάροδο 50 ημερών προσεγγίζουν τη μόνιμη κατάσταση. 

Στο κεφάλαιο 3.3 για την τροποποίηση του μοντέλου, η αλλαγή αυτή που γίνεται για να 

εισαχθεί το κομμάτι της οξικής οξείδωσης, επηρεάζει το μοντέλο μόνο ως προς τον τρόπο που 

αξιοποιείται το οξικό οξύ για την παραγωγή μεθανίου, το οποίο είναι εμφανές και από τις 

τροποποιήσεις που έγιναν στις υπόλοιπες εξισώσεις του συστήματος. Με άλλα λόγια οι 

τροποποιήσεις αυτές αφορούν μόνο το τελικό στάδιο της διεργασίας, την μεθανογένεση. 
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Σχήμα 35: Συγκέντρωση προπιονικού οξέος (λειτουργία και των δύο μηχανισμών) 

 

Όπως και για τα προηγούμενα οξέα έτσι και για το προπιονικό οξύ δεν θα υπάρξει αλλαγή 

στη συγκέντρωση του και η συμπεριφορά του είναι ίδια με την προηγούμενη προσομοίωση. 

Μετά από χρόνο 50 ημερών η συγκέντρωση του φτάνει σε σταθερά επίπεδα. Το ίδιο ισχύει και 

για το συγκεκριμένο οξύ ως προς τις αλλαγές που έγιναν στο μοντέλο, δηλαδή η τροποποίηση 

του μοντέλου δεν επηρεάζει την παραγωγή του και η μεταβολή του είναι ίδια με πριν, όπως 

και η τελική του συγκέντρωση. 

 

Σχήμα 36: Ογκομετρική παραγωγή βιοαερίου (λειτουργία και των δύο μηχανισμών) 
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Σχήμα 37: Ογκομετρική παραγωγή μεθανίου (λειτουργία και των δύο μηχανισμών) 

 

 

Σχήμα 38: Ογκομετρική παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα (λειτουργία και των δύο 
μηχανισμών) 
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m3βιοαερίου/(m3αέριας φάσης) d, το οποίο οφείλεται πιθανόν στη μείωση της συσσώρευσης 

των πτητικών λιπαρών οξέων και τη χρησιμοποίηση μεγαλύτερου μέρους του οξικού οξέος ως 

υπόστρωμα των μικροοργανισμών της μεθανογένεσης για παραγωγή βιοαερίου. 

 

Σχήμα 39: Ποσοστό αερίων στο βιοαέριο (λειτουργία και των δύο μηχανισμών) 

 

Στο Σχήμα 39 φαίνεται το ποσοστό του αέριου μεθανίου και του διοξειδίου του άνθρακα 

στο βιοαέριο. Παρατηρείται μία μικρή αύξηση στο ποσοστό του μεθανίου στο βιοαέριο και 

μία μικρή μείωση του διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με την προηγούμενη προσομοίωση. 

 

 

Σχήμα 40: Ολική συγκέντρωση ανόργανου αζώτου (λειτουργία και των δύο μηχανισμών) 
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Σχήμα 41: Ποσοστό παραγωγής μεθανίου από τον κάθε μηχανισμό (λειτουργία και των δύο 
μηχανισμών) 

 

Στο Σχήμα 41 φαίνεται η παραγωγή μεθανίου από τα δύο είδη μικροοργανισμών για την 

προσομοίωση όπου και οι δύο μηχανισμοί είναι ενεργοί. Σε αντίθεση με την προηγούμενη 

προσομοίωση, εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο μηχανισμός που είναι υπεύθυνος για την 

παραγωγή μεθανίου είναι η συντροφική οξείδωση του οξικού οξέος σε διοξείδιο του άνθρακα 

και μεθάνιο και στη συνέχεια η αναγωγή του από τα υδρογονοτροφικά βακτήρια σε μεθάνιο. 

Σχεδόν όλο το μεθάνιο της διεργασίας προέρχεται από τους υδρογονοτροφικούς 

μικροοργανισμούς και ένα πολύ μικρό ποσοστό από τους οξικοτροφικούς, το οποίο μετά την 

πάροδο 150 ημερών σχεδόν μηδενίζεται.  
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Σχήμα 42: Συγκέντρωση μικροοργανισμών (λειτουργία και των δύο μηχανισμών) 

 

Από τη σύγκριση των δύο προσομοιώσεων είναι εμφανές ότι οι αλλαγές είναι μεγάλες 

τόσο στις συγκεντρώσεις των οξέων όσο και στη λειτουργία των μικροοργανισμών. Η 

προσθήκη του μηχανισμού οξείδωσης του οξικού οξέος μηδένισε την συσσώρευση των 

πτητικών λιπαρών οξέων και πιο συγκεκριμένα του οξικού οξέος. Το pH της διεργασίας 

αυξήθηκε σε ένα βαθμό, λόγω της μείωσης της συγκέντρωσης των λιπαρών οξέων αλλά και 

της μείωσης της μερικής πίεσης του διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με την προηγούμενη 

προσομοίωση. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το Σχήμα 36 η παραγωγή του βιοαερίου αυξήθηκε 

σε ένα βαθμό από 2.57 σε 2.61 m3βιοαερίου/(m3αέριας φάσης)d , ενώ αυξήθηκε και το 

ποσοστό του μεθανίου στο βιοαέριο. 

Τα Σχήματα 29 και 41 παρουσιάζουν το ποσοστό παραγωγής της μεθανίου από τους 

μικροοργανισμούς για τη διεργασία όπου λειτουργεί μόνο η οξικοτροφική μεθανογένεση και 

αυτή όπου λειτουργούν και οι δύο μηχανισμοί αντίστοιχα. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι 

η παραγωγή του μεθανίου από τα οξικοτροφικά μεθανογόνα μειώνεται από 66% σε ποσοστό 

μικρότερο του 1% όταν ενεργοποιούνται και τα δύο μονοπάτια. Ο μηχανισμός αυτός, 

δημιουργεί υπόστρωμα για τα υδρογονοτροφικά μεθανογόνα αφού ενεργοποιεί τα οξικά 
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οξειδωτικά βακτήρια. Η αναστολή για τα οξικοτροφικά λόγω της αμμωνίας  είναι εμφανής 

πλέον, σε συνδυασμό με το ότι ευνοούνται οι οξικοί οξειδωτές σε τέτοιο περιβάλλον, σύμφωνα 

με τις τροποποιήσεις που έγιναν στο κεφάλαιο 3.3. Γι’αυτό ο μηχανισμός αυτός πρέπει να 

χρησιμοποιείται μόνο σε περιβάλλον όπου υπάρχει υψηλή συγκέντρωση αμμωνίας. Το 

μοντέλο δεν είναι σε θέση να διακρίνει πότε και σε ποιες συνθήκες πρέπει να ενεργοποιείται ο 

μηχανισμός αυτός. Η συγκέντρωση της αμμωνίας η οποία θα αναστείλει τη λειτουργία των 

οξικοτροφικών μεθανογόνων εξαρτάται από το υπόστρωμα, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και 

τη λειτουργία του αντιδραστήρα.  

Τέλος, στα Σχήματα 30 και 42 φαίνεται η συγκέντρωση των μικροβιακών πληθυσμών για 

την οξικοτροφική προσομοίωση και την προσομοίωση και των δύο μηχανισμών αντίστοιχα. 

Όσον αφορά το Σχήμα 42 είναι εμφανής η αύξηση, με την πάροδο του χρόνου, των 

μικροοργανισμών που χρησιμοποιούν υδρογόνο για την παραγωγή μεθανίου από διοξείδιο του 

άνθρακα, λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης του υποστρώματος από την οξείδωση του οξικού 

οξέος. Αυτό επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα του προηγούμενου σχήματος (Σχήμα 41), όπου 

σχεδόν όλο το μεθάνιο παράγεται από τους υδρογονοτροφικούς μικροοργανισμούς. Επίσης, 

παρατηρείται η αναμενόμενη αύξηση των οξειδωτών του οξικού οξέος, δεδομένου ότι σχεδόν 

το σύνολο του οξικού οξέος πλέον οξειδώνεται προς CO2 και Η2 και δεν διασπάται προς CH4 

και CO2. Ως εκ τούτου, τα οξικοτροφικά μεθανογόνα δεν έχουν πλέον υπόστρωμα για να 

αναπτυχθούν και αναστέλονται με τη βοήθεια των εξισώσεων παρεμπόδισης και των 

εξισώσεων θανάτωσης  που εισήχθησαν για τους μικροοργανισμούς αυτούς στο μοντέλο. Η 

μετάφραση αυτών των εξισώσεων παρεμπόδισης για τα οξικοτροφικά μεθανογόνα σε 

συνθήκες πειράματος είναι η υψηλή συγκέντρωση της ελεύθερης αμμωνίας στη διεργασία της 

χώνευσης, η οποία είναι τοξική για τους μικροοργανισμούς αυτούς. 
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4.5 Προσομοίωση του υποστρώματος αναφοράς με αυξημένη ποσότητα 
αζώτου 
 

4.5.1 Προσομοίωση μόνο με οξικοτροφική Μεθανογένεση 
 

Στη συνέχεια, γίνεται προσομοίωση στο υπόστρωμα αναφοράς, στο οποίο αυξήθηκε η 

ποσότητα αζώτου, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες που θα ευνοούν 

το μηχανισμό της οξικής οξείδωσης, ώστε να γίνει επαλήθευση του τροποποιημένου μοντέλου 

και σε άλλα υποστρώματα. Η χώνευση πραγματοποιείται στις ίδιες συνθήκες λειτουργίας που 

αναφέρονται στον Πίνακα 23. 

    

Σχήμα 43: Συγκέντρωση των πτητικών λιπαρών οξέων (αριστερά) και του οξικού οξέος 
(δεξιά) για την οξικοτροφική μεθανογένεση (Π2). 

 

Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται η συγκέντρωση των πτητικών λιπαρών οξέων και του 

οξικού οξέος για αύξηση της συγκέντρωσης αμμωνίας. Πάλι διακρίνεται, όπως και στην 

προηγούμενη προσομοίωση, συσσώρευση των πτητικών λιπαρών οξέων, η οποία οφείλεται 

όπως και πριν, στην αύξηση της συγκέντρωσης του οξικού οξέος. Αυτό επιβεβαιώνει τη 

βιβλιογραφία, σύμφωνα με την οποία, η συσσώρευση των πτητικών λιπαρών οξέων οφείλεται, 

στο σύνολο των περιπτώσεων, στο οξικό οξύ.  
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Σχήμα 44: Συγκέντρωση του βουτυρικού οξέος (δεξιά), του βαλερικού οξέος (αριστερά) και 
του προπιονικού οξέος (κάτω) για την οξικοτροφική μεθανογένεση (Π2). 

 

Στο Σχήμα 44 φαίνεται η συγκέντρωση των υπόλοιπων λιπαρών οξέων στη διεργασία. Οι 

συγκεντρώσεις τους βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, όπως και στην προηγούμενη 

προσομοίωση και δεν ευθύνονται για την συσσώρευση των πτητικών λιπαρών οξέων. Φαίνεται 

επίσης και εδώ η παρόμοια συμπεριφορά των δύο οξέων (βαλερικού και βουτυρικού). Επίσης, 

το προπιονικό οξύ πάλι δεν φαίνεται να δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Αυτό οδηγεί στο 

συμπέρασμα, ότι σε συνθήκες υψηλής συγκέντρωσης αμμωνίας, το οξικό οξύ είναι αυτό που 

θα αποτελεί τον δείκτη αστάθειας της διεργασίας και όχι το προπιονικό, το οποίο είναι και 

αναμενόμενο δεδομένου ότι το οξικό είναι το μόνο από τα λιπαρά οξέα που αναστέλλεται από 

την συγκέντρωση αμμωνίας. 
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Σχήμα 45: Συγκέντρωση ανόργανου αζώτου για την οξικοτροφική μεθανογένεση (Π2). 

 

 

Σχήμα 46: Ποσοστό παραγωγής μεθανίου από τα είδη μικροοργανισμών για την 
οξικοτροφική μεθανογένεση (Π2). 

 

Στο Σχήμα 46 φαίνεται το και πάλι το ποσοστό παραγωγής μεθανίου από τα είδη των 

μεθανογόνων μικροοργανισμών. Σε αυτή την περίπτωση το 26% του μεθανίου παράγεται από 

τα υδρογονοτροφικά και το 74% από τα οξικοτροφικά (ή ακετοκλαστικά) μεθανογόνα. Το 

2000

2100

2200

2300

2400

0 50 100 150 200 250 300

m
g/

L
αν

όρ
γα

νο
υ 

αζ
ώ

το
υ

Χρόνος (days)

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 50 100 150 200 250 300
Χρόνος (days)

Ακετοκλαστικά Υδρογονοτροφικά



4. Επαλήθευση του Μοντέλου (Validation) και Προσομοιώσεις 

97 | Σ ε λ 
 

ποσοστό αυτό επίσης συμφωνεί με τη βιβλιογραφία, κατά την οποία η παραγωγή μεθανίου 

γίνεται σε ποσοστό κοντά στο 30% από τα υδρογονοτροφικά και 70% από τα οξικοτροφικά 

μεθανογόνα. 

 

 

Σχήμα 47: Συγκέντρωση μικροοργανισμών για την οξικοτροφική μεθανογένεση (Π2). 

 

Στο Σχήμα 47 φαίνεται η συγκέντρωση των μικροοργανισμών στην οξικοτροφική 

μεθανογένεση. Είναι εύκολο να διαπιστωθεί ότι η συμπεριφορά των μεθανογόνων και των 

οξειδωτών είναι η αναμενόμενη και συμφωνεί με την παραπάνω προσομοίωση για την 

οξικοτροφική μεθανογένεση. Η διαφορά στις συγκεντρώσεις των άλλων μικροοργανισμών 

οφείλεται στο ότι χρησιμοποιείται διαφορετικού είδους υπόστρωμα. 
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4.5.2 Προσομοίωση με ενεργοποίηση και των δύο μονοπατιών 
 

 

Σχήμα 48: Συγκέντρωση των πτητικών λιπαρών οξέων (αριστερά) και του οξικού οξέος 
(δεξιά) για την προσομοίωση και των δύο μονοπατιών (Π2). 

 

Η συσσώρευση των πτητικών λιπαρών οξέων (Σχήμα 48) εξαλείφεται με την εφαρμογή 

και των δύο μηχανισμών. Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και σε αυτή την περίπτωση 

υποστρώματος, ο λόγος συσσώρευσης είναι και πάλι η αύξηση της συγκέντρωσης του οξικού 

οξέος. Ο μηχανισμός αυτός φαίνεται να λειτουργεί καλά σε υποστρώματα τα οποία έχουν 

αυξημένη συγκέντρωση λιπαρών οξέων.  
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Σχήμα 49: Συγκέντρωση του βουτυρικού οξέος (αριστερά), του βαλερικού οξέος (δεξιά) και 
του προπιονικού οξέος (κάτω) για την ενεργοποίηση και των δύο μηχανισμών (Π2). 

 

Σύμφωνα με το Σχήμα 49 το τροποποιημένο μοντέλο δεν επηρεάζει τη συγκέντρωση των 

υπόλοιπων πτητικών λιπαρών οξέων (προπιονικού, βουτυρικού και βαλερικού). Το 

αποτέλεσμα αυτό είναι λογικό αφού η τροποποίηση που έγινε αφορά τους οξειδωτές του 

οξικού οξέος και την κατανάλωση του οξικού οξέος γενικότερα. 
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Σχήμα 50: Συγκέντρωση του ανόργανου αζώτου για την ενεργοποίηση και των δύο 
μηχανισμών (Π2). 

 

Σχήμα 51: Παραγωγή μεθανίου από τα είδη των μικροοργανισμών για την ενεργοποίηση και 
των δύο μηχανισμών (Π2). 

 

Φαίνεται και σε αυτή την περίπτωση, από το Σχήμα 51,  ότι στο τροποποιημένο μοντέλο 

ο μηχανισμός που παράγει το μεγαλύτερο ποσοστό μεθανίου στην αναερόβια διεργασίας είναι 

η υδρογονοτροφική μεθανογένεση και όχι η οξικοτροφική. 
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Σχήμα 52: Συγκεντρώσεις μικροοργανισμών για την ενεργοποίηση και των δύο μονοπατιών 
(Π2). 

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε καλή συμφωνία με τη θεωρία της οξικής οξείδωσης 

σε υψηλό περιβάλλον αμμωνίας. Όπως και στην προηγούμενη προσομοίωση, έχουμε και εδώ 

δραματική μείωση της συγκέντρωσης των πτητικών λιπαρών οξέων με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχει συσσώρευση μέσα στο χωνευτή. Με μείωση της συσσώρευσης παρατηρείται μία 

μικρή αύξηση στο pH που είναι ευεγερτική για τους μικροοργανισμούς της ανερόβιας 

χώνευσης και πιο συγκεκριμένα για τα υδρογονοτροφικά μεθανογόνα. Το παραπάνω φαίνεται 

και από τα σχήματα σύγκρισης της παραγωγής μεθανίου από τα δύο είδη βακτηρίων. Τέλος, 

στην ανάλυση των μικροβιακών συγκεντρώσεων (Σχήμα 52) παρατηρείται η αναμενόμενη 

αύξηση των υδρογονοτροφικών μεθανογόνων, λόγω αύξησης του υποστρώματος που έχουν 

για να μεταβολίσουν, η παρουσία των οξειδωτών του οξικού και η συμμετοχή τους στην 

αναερόβια χώνευση, καθώς και ο θάνατος των οξικοτροφικών λόγω μείωσης του οξικού οξέος 

που υφίσταται διάσταση και της τοξικότητας της αμμωνίας. 

Συνεπώς, το μοντέλο μπορεί να εφαρμοσθεί σε οποιοδήποτε υπόστρωμα όπου τα επίπεδα 

αμμωνίας είναι υψηλά. Οι τροποποιήσεις που έγιναν βοηθούν το μοντέλο να προβλέψει τη 

συμπεριφορά της χώνευσης σε τέτοιες συνθήκες ενεργοποιώντας τον μηχανισμό της οξικής 

οξείδωσης. Ως αποτέλεσμα το οξικό οξύ που συσσωρεύεται να μετατρέπεται σε υπόστρωμα 

κατάλληλο για τα υδρογονοτροφικά μεθανογόνα.  
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5. Ολική ανάλυση ευαισθησίας και βελτιστοποίηση 
 

5.1 Ολική ανάλυση ευαισθησίας (Global Sensitivity Analysis) για τη 
διεργασία της αναερόβιας χώνευσης 
 

Η ανάλυση ευαισθησίας ορίζεται από τον Saltelli (2004) ως η μελέτη του τρόπου με τον 

οποίο η διαφοροποίηση της εξόδου ενός μοντέλου μπορεί να κατανεμηθεί, ποιοτικά ή 

ποσοτικά, σε διαφορετικές πηγές διακύμανσης και για το πώς το συγκεκριμένο μοντέλο 

εξαρτάται από τις πληροφορίες που τροφοδοτούνται σε αυτό. Ένας άλλος ορισμός για την 

ανάλυση ευαισθησίας είναι η συστηματική διερεύνηση των μοντέλων απόκρισης σε 

διαταραχές στους πρότυπους ποσοτικούς παράγοντες (εισροές / παραμέτρους) ή παραλλαγές 

στους ποιοτικούς παράγοντες του μοντέλου (δηλαδή δομή, συνδεσιμότητα κ.λ.π.). 

Υπάρχουν δύο ειδών μέθοδοι ανάλυσης ευαισθησίας οι τοπικές και ολικές μέθοδοι (Local 

και Global). Στις τοπικές μεθόδους, οι εισροές μεταβάλλονται μία παράμετρο τη φορά, εντός 

ενός μικρού διαστήματος γύρω από μία ονομαστική τιμή και το αποτέλεσμα αυτής της 

μεταβολής στην έξοδο υπολογίζεται με μερικά παράγωγα. Στις ολικές μεθόδους, περισσότεροι 

από έναν παράγοντες εισόδου μεταβάλλονται ταυτόχρονα σε ένα μεγαλύτερο χώρο 

παραμέτρων, γύρω από μία ονομαστική τιμή που βασίζεται στις γνώσεις μας για τις 

παραμέτρους. Αυτή που επιλέγεται στο συγκεκριμένο μοντέλο είναι η ανάλυση ολικής 

ευαισθησίας και πιο συγκεκριμένα η Variance-base sensitivity analysis μέθοδος. 

Η μέθοδος αυτή (Variance-base sensitivity analysis) είναι η μελέτη του τρόπου με τον 

οποίο η διακύμανση της απόδοσης του μοντέλου εξαρτάται από τους συντελεστές εισροής που 

επηρεάζονται από την αβεβαιότητα. Οι δείκτες ευαισθησίας με βάση τη διακύμανση μετρούν 

την επίδραση των μεμονωμένων παραγόντων στην έξοδο του μοντέλου. Σύμφωνα με τον 

Sobol, (2001) υπάρχουν δύο τύποι δεικτών ευαισθησίας με βάση τη διακύμανση: οι δείκτες 

αποτελέσματος πρώτης τάξης Si (first order effect index) και οι ολικοί δείκτες αποτελέσματος 

Sti (total effect index). Η Variance-based sensitivity analysis του gPROMSTM βασίζεται στη 

μέθοδο του Saltelli, (2002) και οι τύποι που εκτιμούν τους δείκτες ευαισθησίας είναι αυτοί που 

προτείνονται από τους Saltelli, (2010). 

Τα αποτελέσματα που δίνει ο αλγόριθμος επίλυσης είναι δύο δείκτες ο Si (first order effect 

index) και ο Sti (total effect index). Ο δείκτης Si αντιπροσωπεύει την κύρια συνεισφορά που 

επιφέρει η κάθε μεταβλητή εισόδου i στη διακύμανση των αποτελεσμάτων των μεταβλητών 
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εξόδου. Η ίδια ποσότητα είναι επίσης γνωστή ως μέτρο σημασίας (importance measure). Το 

εύρος τιμών που μπορεί να πάρει είναι από 0-1 και όσο μεγαλύτερη τιμή έχει τόσο 

σημαντικότερη είναι η επιρροή της στις αποκρίσεις εξόδου. Με άλλα λόγια μεγάλη τιμή στο 

Si δείχνει μία σημαντική παράμετρο. Εάν το Si είναι μηδέν τότε ο παράγοντας δεν έχει καμία 

επιρροή στις αποκρίσεις εξόδου. Τέλος, το άθροισμα των δεικτών Si πρέπει να είναι πάντα 

Si≤1. Τιμή του Si ίση με 1 σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

παραμέτρων.    

Από την άλλη πλευρά, ο ολικός δείκτης Sti δείχνει την ολική επίδραση που έχει ο 

παράγοντας i στις μεταβλητές εξόδου, συμπεριλαμβανομένου την ατομική συμπεριφορά της 

μεταβλητής (Si), συν όλες τις επιδράσεις υψηλότερης τάξης λόγω των αλληλεπιδράσεών με 

τις υπόλοιπες μεταβλητές εισόδου. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Sti πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο ή ίσο με το Si. Όταν είναι ίσα, τότε η παράμετρος δεν έχει αλληλεπιδράσεις με 

άλλες παραμέτρους εισόδου. Τιμή του Sti = 0 σημαίνει ότι η παράμετρος i δεν έχει καμία 

επίδραση στο μοντέλο και μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή του εύρους στο οποίο ορίστηκε. 

Τέλος, το άθροισμα όλων των δεικτών Sti είναι πάντα μεγαλύτερο ή ίσο του 1. Όταν είναι 1, 

σημαίνει και πάλι ότι δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των παραμέτρων. 

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη διπλωματική μελέτη, ο αλγόριθμος ευαισθησίας 

χρησιμοποιήθηκε στην αναερόβια χώνευση με σκοπό να βρεθούν οι κύριες παράμετροι που 

επηρεάζουν τη διεργασία. Το μοντέλο περιέχει μία πληθώρα παραμέτρων, όμως μετά από μία 

βιβλιογραφική ανασκόπηση επιλέχθηκαν αυτές που έχουν το μεγαλύτερο εύρος τιμών και το 

μεγαλύτερο αντίκτυπο στη διεργασία. Τα εύρη των παραμέτρων του παρακάτω πίνακα 

βρέθηκαν μετά από αρκετό ψάξιμο στη βιβλιογραφία για τη διεργασία της αναερόβιας 

χώνευσης σε διάφορες συνθήκες (pH, αλκαλικότητα, θερμοκρασία, οργανικός ρυθμός 

φόρτωσης κ.λ.π.) και διάφορα είδη υποστρώματος καθώς και χαρακτηριστικά της πρώτης 

ύλης. Τέλος, για όσες  παραμέτρους δεν βρέθηκε από τη βιβλιογραφία ένα εύρος τιμών τους,  

επιλέχθηκε ένα εύρος με το ± 50% της τιμής που χρησιμοποιήθηκε στο μοντέλο.   

 

Πίνακας 24: Εύρος τιμών των παραμέτρων διάσπασης της σύνθετης οργανικής ύλης. 

1 kdis 0.5 - 10 day-1 

2 khyd,ch 0.01 - 10 day-1 

3 khyd,li 0.01 - 10 day-1 

4 khyd,pr 0.01 - 10 day-1 
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Πίνακας 25: Εύρος τιμών των παραμέτρων από τισ αντιδράσεις κατανάλωσης. 

5 km,aa 30 - 60 kgCOD/kgCOD day-1 

6 km,ac 6 - 10 kgCOD/kgCOD day-1 

7 km,c4 7 - 20 kgCOD/kgCOD day-1 

8 km,fa 2 - 10 kgCOD/kgCOD day-1 

9 km,h2 20 - 50 kgCOD/kgCOD day-1 

10 km,pro 2.5 - 10 kgCOD/kgCOD day-1 

11 km,su 20 - 40 kgCOD/kgCOD day-1 

 

Πίνακας 26: Εύρος τιμών των παραμέτρων κορεσμού 

12 Ks,aa 0.1 - 0.5 kgCOD/m3 

13 Ks,ac 0.05 - 0.25 kgCOD/m3 

14 Ks,c4 0.2 - 0.5 kgCOD/m3 

15 Ks,fa 0.3 - 0.5 kgCOD/m3 

16 Ks,h2 7·10-7 - 3·10-4 kgCOD/m3 

17 Ks,IN 10-5 - 10-3 kmole/m3 

 

 

Πίνακας 27: Εύρος τιμών των παραμέτρων αναστολής και των σταθερών των αερίων 

18 KI,h2,c4 10-6 - 10-4 kgCOD/m3 

19 KI,h2,fa 5*10-7 - 10-4 kgCOD/m3 

20 KI,h2,pro 3.5·10-7 - 3.5·10-5 kgCOD/m3 

21 KI,NH3 0.001 - 0.005 kmoleN/m3 

22 Kla 150-250 day-1 

23 kp 5000 - 500000 m3 day-1bar-1 
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Πίνακας 28: Εύρος τιμών των σταθερών αποσύνθεσης 

24 kdec,aa 0.01 – 0.06 day-1 

25 kdec,ac 0.01 – 0.06 day-1 

26 kdec,c4 0.01 – 0.06 day-1 

27 kdec,h2 0.01 – 0.06 day-1 

28 kdec,fa 0.01 - 0.06 day-1 

29 kdec,pro 0.01 – 0.06 day-1 

30 kdec,su 0.01 – 0.06 day-1 

 

Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζονται οι δείκτες πρώτης τάξης Si από τους οποίους 

εξάγονται συμπεράσματα για την επιρροή των παραμέτρων των δύο υποστρωμάτων στην 

ογκομετρική παροχή του βιοαερίου (Qgas), το ποσοστό σε μεθάνιο στο βιοαέριο (%CH4), την 

συγκέντρωση της υγρής φάσης του οξικού οξέος (Sac), των πτητικών λιπαρών οξέων (VFAs), 

καθώς και του pH. Σύμφωνα με τους Saltelli and Tarantola (2002) οι δείκτες πρώτης τάξης 

είναι αυτοί που δίνουν την απάντηση στη ρύθμιση της προτεραιότητας των παραμέτρων και γι 

αυτό τα συμπεράσματα εξάγονται από τους δείκτες Si και όχι τους Sti. Για να εξαχθούν τα 

αποτελέσματα από την ολική ανάλυση ευαισθησίας έγιναν 3.200.000 προσομοιώσεις για το 

κάθε υπόστρωμα. Ο αριθμός αυτός εξάγεται από τη μέθοδο του Saltelli (2002), κατά την οποία 

πρέπει να γίνουν N·(k+2) εκτιμήσεις του μοντέλου προκειμένου να εκτιμηθεί ολόκληρο το 

σύνολο Si και των Sti, όπου N είναι ο αριθμός των δειγματοληπτικών δειγμάτων που ζητά ο 

χρήστης και k ο αριθμός των παραμέτρων που μελετούνται. Δεδομένου ότι το N πρέπει να 

είναι μεγάλο για να επιτευχθεί μία καλή σύγκλιση των δεικτών, στο συγκεκριμένο μοντέλο το 

Ν είχε τιμή Ν=100000. 
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5.1.1 Απόκριση της παροχής βιοαερίου 
 

 

Σχήμα 53: Δείκτες ευαισθησίας των παραμέτρων με τη μεγαλύτερη επίδραση στην παραγωγή 
βιοαερίου 

 

Στο Σχήμα 53 φαίνονται οι τιμές του δείκτη Si των παραμέτρων για τα οικιακά απόβλητα 

και το υπόστρωμα αναφοράς. Είναι εμφανές ότι για το υπόστρωμα αναφοράς μεγαλύτερη 

επίπτωση στην παραγωγή βιοαερίου έχει η σταθερά υδρόλυσης των υδατανθράκων khyd,ch, η 

σταθερά παρεμπόδισης ΚΙ,h2,pro, η σταθερά θανάτου kdec,h2 και τέλος η σταθερά κορεσμού Ks,h2, 

θεωρώντας ότι με τιμή του δείκτη Si ≥ 0.05 η παράμετρος επιδρά σημαντικά στην απόκριση. 

Αυτό σημαίνει ότι η διεργασία της υδρόλυσης των υδατανθρακών και η παρεμπόδηση που 

δημιουργεί το περιβάλλον του υδρογόνου στους καταναλωτές του προπιονικού οξέος έχουν 

σημαντική επίδραση στην ποσότητα του παραγώμενου βιοαερίου. 

Για τα οικιακά απόβλητα παρατηρείται ότι σημαντική επίδραση έχει  η υδρόλυση των 

υδατανθράκων και ακόμη μεγαλύτερη ο συντελεστής αντίστασης των σωλήνων  kp, ο οποίος 

είναι ο συντελεστής της εξίσωσης (3.74) για την παροχή του βιοαερίου. Επίσης, η αναστολή 

που προκαλείται από την συγκέντρωση της ελεύθερης αμμωνίας στα οξικοτροφικα 

μεθανογόνα έχει σημαντική επίδραση σε όλες τις αποκρίσεις που μελετώνται για τα οικιακά 

απόβλητα και αυτό πιθανών να οφείλεται στην συσσώρευση των λιπαρών οξέων που υπάρχει 
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στο σύστημα, καθώς η παράμετρος αυτή, όπως θα φανεί και παρακάτω, έχει σημαντική 

επίδραση στη συγκέντρωση του οξικού οξέος, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παρεμπόδιση 

όλου του συστήματος. Τέλος, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις η 

τιμή του δείκτη Si για την υδρόλυση των υδρογονανθράκων khyd,ch έχει σχεδόν την ίδια τιμή 

και για τα δύο υποστρώματα. 

 

5.1.2 Απόκριση της παραγωγής μεθανίου στο βιοαέριο 
 

 

Σχήμα 54: Δείκτες ευαισθησίας των παραμέτρων με τη μεγαλύτερη επίδραση στην παραγωγή 
μεθανίου 

 

Το ποσοστό του μεθανίου στο βιοαέριο είναι μία από τις σημαντικότερες ενδείξεις της 

αναερόβιας χώνευσης. Μία μονάδα που επεξεργάζεται αναερόβια τη βιομάζα για παραγωγή 

βιοαερίου πρέπει να παράγει βιοαέριο με ποσοστό σε μεθάνιο κατάλληλο ώστε να μπορεί να 

είναι ανταγωνιστικό ως καύσιμο σε σχέση με τα είδη υπάρχοντα. Στο παραπάνω σχήμα, για 

την προσομοίωση αναφοράς, το μεγαλύτερο αντίκτυπο στη διεργασία το έχει η παρεμπόδιση 

που οφείλεται στο υδρογόνο για τους καταναλωτές του προπιονικού οξέος ΚΙ,h2,pro, στη 

συνέχεια ακολουθούν η σταθερά θανάτου των καταναλωτών του υδρογόνου kdec,h2 και τέλος 

η σταθερά κορεσμού του υδρογόνου Ks,h2. Με λίγα λόγια το υδρογόνο έχει μεγάλη επιρροή 
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στην παραγωγή του μεθανίου, αφού η σημαντικότερες μεταβολές στο σύστημα ξεκινούν από 

διεργασίες στις οποίες συμμετέχει. 

Στην περίπτωση των οικιακών αποβλήτων και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο 

συντελεστής KI,nh3, καθώς και η σταθερά θανάτου των καταναλωτών του οξικού οξέος kdec,ac. 

Γενικά, όπως έχει αρχίσει να γίνεται ήδη αντιληπτό, σε συστήματα με υψηλή συγκέντρωση 

αμμωνίας κύριο ρόλο στις διάφορες αποκρίσεις του συστήματος της χώνευσης θα έχουν οι 

παράμετροι που σχετίζονται με το οξικό οξύ. 

 

5.1.4 Απόκριση της συγκέντρωσης του οξικού οξέος 
 

 

Σχήμα 55: Δείκτες ευαισθησίας των παραμέτρων με τη μεγαλύτερη επίδραση στη 
συγκέντρωση του οξικού οξέος 

 

Για το οξικό οξύ γίνεται μία ξεχωριστή ανάλυση ευαισθησίας, καθώς σε αυτό οφείλεται, 

στις περισσότερες περιπτώσεις, η συσσώρευση των πτητικών λιπαρών οξέων (VFAs) και γι’ 

αυτό κρίνεται αναγκαίο να μελετηθεί ξεχωριστά. Όλα αυτά συνδυάζονται και με το γεγονός 

ότι το οξικό οξύ είναι το μόνο από τα πτητικά λιπαρά οξέα που αναστέλλεται από τη 

συγκέντρωση της ελεύθερης αμμωνίας. Σύμφωνα με το Σχήμα, η μεταβλητή που έχει το 
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μεγαλύτερο αντίκτυπο στην συγκέντρωση του οξικού οξέος στο υπόστρωμα αναφοράς είναι ο 

συντελεστής αναστολής εξαιτίας της ελεύθερης τοξικής αμμωνίας (ΚI,nh3), έπειτα η σταθερά 

αποσύνθεσης των καταναλωτών του οξικού οξέος (kdec,ac) καθώς και η σταθερά κορεσμού του 

οξικού οξέος (Ksac). Δηλαδή η υψηλή τιμή του δείκτη Si για την παράμετρο ΚInh3 υποδηλώνει 

ότι η συγκέντρωση της ελεύθερης αμμωνίας έχει μεγάλη επιρροή στην συγκέντρωση του 

οξικού οξέος. Ο λόγος που η συγκέντρωση αμμωνίας δεν έχει επιρροή στην συγκέντρωση των 

καταναλωτών του οξικού οξέος είναι γιατί στην διαφορική εξίσωση αυτή (3.37) η αντίδραση 

ρ11 αποτελεί όρο παραγωγής. Το εύρος τιμών που δόθηκε στην ανάλυση ευαισθησίας για το 

ΚInh3 είναι τέτοιο που δεν μπορεί να δώσει μεγάλες τιμές στην αντίδραση ρ11 και επομένως 

στην παραγωγή της εξίσωσης (3.37). Άρα ο δείκτης Si δε μπορεί να έχει μεγάλες τιμές για την 

εξίσωση αυτή. Αντίθετα, στην εξίσωση του διαλυτού οξικού οξέος (3.21) ο όρος ρ11 είναι όρος 

κατανάλωσης και πιο συγκεκριμένα η μόνη κατανάλωση που έχει το οξικό οξύ. Αυτό το εύρος 

του ΚInh3 που δόθηκε στην ανάλυση επιτρέπει στον όρο ρ11 να πιάσει αρκετά μικρές τιμές, το 

οποίο σημαίνει μηδενική κατανάλωση του οξικού οξέος και επομένως το σύστημα οδηγείται 

σε συσσώρευση του. Γι’αυτό η επιρροή της παραμέτρου αυτής είναι σημαντική κυρίως για την 

συγκέντρωση του οξέος στην υγρή φάση. 

Για τα απόβλητα υψηλής συγκέντρωσης αμμωνίας παρατηρείται παρόμοια επιρροή των 

παραμέτρων στην απόκριση για το οξικό οξύ. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο δείκτης 

Si της παραμέτρου KInh3 έχει ακόμα μεγαλύτερη τιμή και αυτό σημαίνει ότι μία μικρή αλλαγή 

στην παράμετρο θα έχει ακόμα μεγαλύτερες επιπτώσεις σε τέτοια συστήματα. Το γεγονός ότι 

σε αυτό το σύστημα ο δείκτης Si της παραμέτρου  Ksac έχει χαμηλή τιμή, σε αντίθεση με την 

περίπτωση του υποστρώματος αναφοράς, πιθανόν να οφείλεται στο ότι οι τιμές του  δείκτη 

είναι αρκετά υψηλές στις άλλες δύο παραμέτρους. 
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5.1.5 Απόκριση της συγκέντρωση των Πτητικών Λιπαρών Οξέων 
 

 

Σχήμα 56: Δείκτες ευαισθησίας των παραμέτρων με τη μεγαλύτερη επίδραση στη 
συγκέντρωση των VFAs 

 

Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται οι σημαντικότερες παράμετροι που επιδρούν στη 

συγκέντρωση των πτητικών λιπαρών οξέων και για τα δύο υποστρώματα. Στο υπόστρωμα 

αναφοράς, όπως και στις παραπάνω αποκρίσεις, πλην του οξικού οξέος, φαίνεται 

σημαντικότερη επίδραση να έχουν κατά σειρά οι παράμετροι  ΚΙ,h2,pro της αναστολής των 

καταναλωτών του προπιονικού από το υδρογόνο, τη σταθερά θανάτου των kdec,h2 και τέλος η 

σταθερά κορεσμού ΚS,h2. Παρόλο που το οξικό οξύ συγκαταλέγεται στα πτητικά λιπαρά οξέα 

και θα περίμενε κανείς η παράμετρος KI,nh3 να έχει σημαντική επιρροή και σε αυτή την 

απόκριση, το γεγονός ότι σε αυτό το σύστημα το οξικό οξύ δεν συσσωρεύεται και δεν 

καθορίζει τη συμπεριφορά της διεργασίας, καθιστά την KI,nh3 ως παράμετρο χαμηλής 

επίδρασης στη συγκέντρωση των VFAs. 

Στο δεύτερο υπόστρωμα παρατηρείται επίσης παρόμοια συμπεριφορά όπως και στις 

προηγούμενες αποκρίσεις. Η επίδραση, σε αυτή την περίπτωση, οφείλεται πάλι σε όλες τις 

παραμέτρους που σχετίζονται με το οξικό οξύ KInh3, kdec,ac και km,ac. Σε αυτή την περίπτωση, 
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λόγω συσσώρευσης του οξικού το KInh3 έχει σημαντική επίδραση στη συγκέντρωση των 

πτητικών λιπαρών οξέων.  

5.1.6 Απόκριση του pH της διεργασίας 
 

 

Σχήμα 57 Δείκτες ευαισθησίας των παραμέτρων με τη μεγαλύτερη επίδραση στο pH 

 

Η τελευταία απόκριση του συστήματος της αναερόβιας χώνευσης που μελετήθηκε στη 

συγκεκριμένη διπλωματική μελέτη αφορά το pH. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται και πάλι στο 

υπόστρωμα αναφοράς ότι οι μεταβλητές που επηρεάζουν τη διεργασίες στην απόκριση για το 

pH είναι οι ίδιες με αυτές των προηγούμενων αποκρίσεων. 

Όμοια και για το άλλο υπόστρωμα φαίνεται ότι πάλι οι κύριες παράμετροι επιρροής της 

απόκρισης είναι αυτές που σχετίζονται με τη συσσώρευση του οξικού οξέος στο σύστημα της 

χώνευσης. 
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5.1.7 Συμπεράσματα από την ανάλυση ευαισθησίας 
 

Από τις 30 παραμέτρους που μελετήθηκαν σε καθένα από τα δύο υποστρώματα είναι 

εμφανές ότι κάποιες παράμετροι έχουν μεγαλύτερη επίδραση στη διεργασία και διαφέρουν 

από το ένα σύστημα στο άλλο, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτό, καθώς και 

τη σύσταση του υποστρώματος. Για το υπόστρωμα αναφοράς οι παράμετροι με το μεγαλύτερο 

αντίκτυπο είναι συγκεντρωμένες στον Πίνακα 29 και για το υπόστρωμα των οικιακών 

αποβλήτων στον Πίνακα 30. 

Πίνακας 29: Παράμετροι του υποστρώματος αναφοράς με τις μεγαλύτερες τιμές του δείκτη 
Si στις αποκρίσεις. 

Αριθμός Παράμετρος Μονάδες Απόκριση 

1 khyd,ch day-1 Qgas 

2 KI,h2,pro kgCOD/m3 Qgas, Qmethane, Sac, VFAs, pH 

3 Ks,h2 kgCOD/m3 Qgas, Qmethane, Sac, VFAs, pH 

4 kdec,h2 day-1 Qgas, Qmethane, Sac, VFAs, pH 

5 KI,nh3 kmoleN/m3 Sac 

6 km,pro kgCOD/m3 VFAs, pH 

7 kdec,ac day-1 Sac 

8 km,ac kgCOD/m3 Sac 

9 Ks,ac kgCOD/m3 Sac 

 

Πίνακας 30: Παράμετροι του υποστρώματος οικιακών αποβλήτων με τις μεγαλύτερες τιμές 
του δείκτη Si στις αποκρίσεις. 

Αριθμός Παράμετρος Μονάδες Απόκριση 

1 khyd,ch day-1 Qgas 

2 KI,nh3 kgCOD/m3 Qgas, Qmethane, Sac, VFAs, pH 

3 kdec,ac day-1 Qgas, Qmethane, Sac, VFAs, pH 

4 Km,ac kgCOD/m3 Qgas, Qmethane, Sac, VFAs, pH 

5 kp m3 day-1bar-1 Qgas 

 

Για κάθε ένα από τα δύο υποστρώματα στις παραμέτρους επιρροής συγκαταλέγονται η 

παρεμπόδιση της διεργασίας i από τον αναστολέα j KI,i,j , μία από τις σταθερές θανάτου του 
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μικροοργανισμού i kdec,i, μία από τις σταθερές υδρόλυσης του συστατικού i khyd,i και τέλος μία 

σταθερά κατανάλωσης του μικροοργανισμού i Km,i. Έτσι, κρίνεται σκόπιμο ο μελετητής να 

επικεντρωθεί σε αυτές τις παραμέτρους, εφόσον επιθυμεί την τροποποίηση τους, ώστε να 

επιτευχθούν καλύτερες συνθήκες και μεγαλύτερη παραγωγή βιοαερίου στη διεργασία, καθώς 

και να αποφευχθεί η προσομοίωση του συστήματος σε μη πραγματικές συνθήκες, αφού το 

μοντέλο ADM1 δεν μπορεί να προσομοιώσει την αποτυχία χώνευσης, όπως αναλύθηκε και 

στην ενότητα 4.3. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα και για τα δύο υποστρώματα φαίνεται ότι η 

αναστολή της κατανάλωσης του οξικού οξέος από την συγκέντρωση της ελεύθερης αμμωνίας 

KI,nh3 είναι αρκετά σημαντική τόσο για συστήματα με συσσώρευση των πτητικών λιπαρών 

οξέων όσο και για συστήματα στα οποία δεν υπάρχει συσσώρευση, αφού ακόμη και για αυτά 

η παράμετρος φαίνεται να συμβάλει στην αύξηση του οξικού οξέος (Σχήμα 59) και κατ 

επέκταση των VFAs. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η ξεχωριστή ανάλυση των VFAs και 

του οξικού οξέος έγκειται στο γεγονός ότι η κατανάλωση του οξικού οξέος αναστέλλεται από 

την ελεύθερη αμμωνία. Η διεργασία της οξείδωσης ελέγχεται από το ρυθμό συσσώρευσης ρ11, 

ο οποίος αναστέλλεται από τη συγκέντρωση ΤΑΝ (που υποδεικνύεται από το συντελεστή 

KI,nh3). Ο συλλογισμός αυτός επιβεβαιώνεται από την υψηλή τιμή του δείκτη Si για τον 

συντελεστή KI,nh3. Το γεγονός ότι φαίνεται να μην είναι σημαντική η παράμετρος αυτή για την 

ποσότητα και ποιότητα του βιοαερίου στο υπόστρωμα αναφοράς οφείλεται ενδεχομένως στην 

αδυναμία του μοντέλου να προσομοιώσει την κατάρρευση του συστήματος, αφού ακόμα και 

κάτω από αυτές τις συνθήκες το βιοαέριο συνεχίζει να παράγεται ή στο γεγονός ότι δεν υπάρχει 

συσσώρευση των VFAs ικανή για να αναστείλει τη συνολική διεργασία. 
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Σχήμα 58: Η συμπεριφορά της συγκέντρωσης του οξικού οξέος ως προς το εύρος τιμών του 
KI,nh3 με ταυτόχρονη μεταβολή όλων των παραμέτρων (οικιακά απόβλητα) 

 

Σχήμα 59: Η συμπεριφορά της συγκέντρωσης του οξικού οξέος ως προς το εύρος τιμών του 
KI,nh3 με ταυτόχρονη μεταβολή όλων των παραμέτρων (Υπόστρωμα αναφοράς) 

 

Τέλος, για τις υπόλοιπες παραμέτρους που οι τιμές του δείκτη Si είναι μηδέν ή πολύ 

κοντά στο μηδέν, σύμφωνα με τον Saltelli et al. (2010) οι μεταβλητές με Si = 0 μπορούν να 

πάρουν οποιαδήποτε τιμή από το εύρος τιμών τους επηρεάζοντας αμελητέα το σύστημα, 

εφόσον η διαφορά της τιμής τους με το St,i είναι μικρή.  Στο Σχήμα 63 επιλέχθηκε μία 

παράμετρος με μικρή τιμή του δείκτη Si για να την απόκριση της συγκέντρωσης του οξικού 

οξέος. Η παράμετρος αυτή είναι η αποσύνθεση της βιομάζας kdis σε λιπίδια, πρωτεΐνες και 

υδατάνθρακες κ.λ.π. Η ερμήνευση του σχήματος είναι ότι περίπου το 98% των τιμών από το 

εύρος του  kdis περιορίζεται στο διάστημα [0 , 0.25] της συγκέντρωσης του οξικού οξέος. 
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Επίσης, φαίνεται ότι όλο το εύρος τιμών του kdec μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή της 

απόκρισης του οξικού οξέος, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τιμές της παραμέτρου δεν 

επηρεάζουν τη συγκέντρωση του οξικού οξέος. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιες παράμετροι 

που φαίνονται να μην είναι σημαντικές στα παραπάνω σχήματα, λόγω του μικρού δείκτη Si, 

έχουν σχετικά μεγάλη διαφορά μεταξύ των Si και Sti, το οποίο υποδηλώνει την επιρροή που 

έχουν στις τιμές των άλλων παραμέτρων.  Γι’ αυτό κρίνεται αναγκαίο κατά την Variance-base 

sensitivity analysis να μελετόνται και να συγκρίνονται οι δύο αυτοί δείκτες. 

 

Σχήμα 60:  Η συμπεριφορά της συγκέντρωσης του οξικού οξέος ως προς το εύρος τιμών του 
kdec με ταυτόχρονη μεταβολή όλων των παραμέτρων (Υπόστρωμα αναφοράς) 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι οι παράμετροι που επηρεάζουν το μοντέλο 

είναι αρκετές και η κάθε μία από αυτές επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο τη διεργασία της 

χώνευσης και σε διαφορετικά σημεία. Για παράδειγμα, παράμετροι που μπορεί να επηρεάζουν 

την παραγωγή του βιοαερίου δεν επηρεάζουν καθόλου άλλες μεταβλητές όπως η συγκέντρωση 

των πτητικών λιπαρών οξέων (VFAs). Γι’αυτό, χρειάζεται να γίνουν τροποποιήσεις στο 

μοντέλο ως προς τις τιμές των παραμέτρων του συστήματος για επαναβαθμονόμηση τους ώστε 

να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα (ως προς % μεθάνιο στο βιοαέριο, παραγωγή 

βιοαερίου, pH, VFAs κ.λ.π.) και σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, θα είναι μία επίπονη 

διαδικασία καθώς οι παράμετροι επηρεάζουν σημαντικά πολλές μεταβλητές του συστήματος 

ταυτόχρονα. Η πολυπλοκότητα αυτή των παραμέτρων του μοντέλου ήταν και η αιτία που έγινε 

η τροποποίηση του, με τον τρόπο που αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3, ώστε να μην χρειαστεί να 
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γίνει επέμβαση στις τιμές των παραμέτρων για να προσομοιωθούν τέτοια συστήματα υψηλής 

συγκεντρώσεως αμμωνίας, καθώς και για να συμπεριληφθεί στο μοντέλο ADM1 το μονοπάτι 

της αποσύνθεσης που οδηγεί στην παραγωγή μεθανίου με οξείδωση του οξικού οξέος. 

 

5.2 Βελτιστοποίηση Υποστρώματος  
 

5.2.1 Βελτιστη απόδοση σε μεθάνιο 
 

Η αμμωνία είναι απαραίτητη για την φυσιολογική ανάπτυξη των βακτηρίων και 

μικροοργανισμών στη διεργασία (McCarty, 1964), αλλά όταν η συγκέντρωση περνά κάποια 

όρια, τότε αναστέλλει το στάδιο της μεθανογένεσης, λόγω της ευαισθησίας των μεθανογών 

στην ελεύθερη αμμωνία. Επιπλέον, για τα βακτήρια ο άνθρακας αποτελεί πηγή ενέργειας, ενώ 

το άζωτο χρησιμεύει για την ανάπτυξη τους (Hilkiah Igoni et al., 2018). Σύμφωνα με την 

ανάλυση που έγινε στο υποκεφάλαιο 2.4.4, όταν η αναλογία άνθρακα προς άζωτο (C:N) είναι 

πολύ μεγάλη, παρεμποδίζεται η παραγωγή του βιοαερίου. Αντίθετα, όταν η αναλογία C:N είναι 

χαμηλή, αυξάνεται η τιμή του pH. 

Πέρα από τα βασικά στοιχεία C, H, P, N και S, οι μικροοργανισμοί εξαρτώνται σε μεγάλο 

βαθμό από το περιεχόμενο των ιχνοστοιχείων για να επιβιώσουν και να πραγματοποιήσουν 

διάφορες διεργασίες, γιαυτό είναι απαραίτητο να έχουμε μέσα στο σύτημα μία επαρκή 

ποσότητα ιχνοστοιχείων για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη και ομαλή απόδοση του συστήματος. 

Η μεθανογένεση, μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιτυχία μόνο όταν οι συγκεντρώσεις των 

ιχνοστοιχείων είναι υψηλότερες από τα επίπεδα διέγερσης (Takashima et al., 1990). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, συγκροτείται ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης, κατά το οποίο 

βρίσκεται η βέλτιστη αναλογία του αζώτου και άνθρακα, σε συδυασμό με τη προσθήκη 

ιχνοστοιχείων υπό μορφή ιόντων τα οποία μπορούν να εκφραστούν στο μοντέλο με τις 

μεταβλητές των ιόντων (Scat) και κατιόντων (San), με σκοπό τη μέγιστοποίηση του ποσοστού 

του μεθανίου στο βιοαέριο.  

Στο Πίνακα 31 παρουσιάζεται, η αντικειμενική συνάρτηση προς μεγιστοποίηση, οι 

μεταβλητές βελτιστοποίησης, οι περιορισμοί καθώς και το χρονικό εύρος. Οι μεταβλητές 

χειρισμού που επιλέχθηκαν μεταβάλλονται με το χρόνο ανά χρονικό διάστημα   Τα 

αποτελέσματα συγκρίνονται με το  μοντέλο αναφοράς το οποίο παράγει 60.8% μεθάνιο και 

2800 m3/d. Η καθαρότητα του βιοαερίου είναι αντιστρόφως ανάλογη της ογκομετρικής 



5. Ολική ανάλυση ευαισθησίας και βελτιστοποίηση 

117 | Σ ε λ 
 

παροχής του. Γι’αυτό πρέπει να τεθεί ένας περιορισμός για την ικανοποιητική παραγωγή 

βιοαερίου ανά μέρα σύμφωνα με τον οποίο η παροχή θα παραμένει σε μία λογική τιμή. 

 

Πίνακας 31: Δεδομένα εισόδου για τη βελτιστοποίηση του συστήματος 

Αντικειμενική συνάρτηση  

μεγιστοποίησης της 

παραγωγής βιοαερίου 

� 𝑷𝑷𝒔𝒔𝒑𝒑𝒍𝒍𝑷𝑷𝑷𝑷𝑪𝑪𝒑𝒑𝒄𝒄
𝑷𝑷

𝟏𝟏
 

Μεταβλητές βελτιστοποίησης 

του μοντέλου 

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐼𝐼𝐶𝐶𝜀𝜀
[0 , 0.5] 

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐼𝐼𝐼𝐼𝜀𝜀
[0 , 0.5] 

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑑𝑑+𝜀𝜀
[0 , 0.5] 

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑖𝑖−𝜀𝜀
[0 , 0.5] 

Περιορισμός 
𝑄𝑄𝑔𝑔𝑚𝑚𝑑𝑑 > 2600

𝑚𝑚3

𝑑𝑑
 

Χρονικός ορίζοντας 

βελτιστοποίησης 

48 μέρες που χωρίζονται σε 17 χρονικά διαστήματα 

(3 μέρες ανά διάστημα) 

 

  

 

Σχήμα 61: Βέλτιστη προσθήκη κατιόντων και ανιόντων ανα 3 ημέρες 
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Από το παραπάνω διάγραμμα φαίνονται οι τιμές των βέλτιστων συγκεντρώσεων για τα 

ανιόντα και κατιόντα που πρέπει να μπαίνουν στον αντιδραστήρα ανά 3 ημέρες υπό μορφή 

ιχνοστοιχείων. 

 

Σχήμα 62: Βέλτιστη Προσθήκη άνθρακα και αζώτου ανα 3 ημέρες 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται οι συγκεντρώσεις των οργανικών ενώσεων που πρέπει 

να προστεθούν στη διεργασία ώστε να αυξηθεί το ποσοστό του μεθανίου στο βιοαέριο. Πιο 

συγκεκριμένα, την 24η μέρα η βέλτιστη λύση προβλέπει να μην προστεθεί καθόλου άζωτο 

στον αντιδραστήρα. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί λογικό, αφού ο αντιδραστήρας έχει πλέον 

αποκτήσει τη βέλτιστη ποσότητα αζώτου. Συνεπώς, δεν χρειάζεται να προστεθεί καμία ένωση 

που να περιέχει άζωτο μετά την 25η ημέρα (όπως για παράδειγμα οι πρωτεΐνες). Αντίστοιχα, η 

σταδιακή μείωση της τιμής του άνθρακα στην τροφοδοσία του αντιδραστήρα μπορεί να 

ερμηνευθεί με παρόμοιο τρόπο, δηλαδή ότι αντιδραστήρας έχει την ιδανικότερη ποσότητα σε 

οργανικά. Τα αποτελέσματα αυτά συμπίπτουν με τα προαναφερθέντα βιβλιογραφικά 

δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία η συγκέντρωση του αζώτου είναι ευεργετική σε 

συγκεκριμένες ποσότητες για τους μικροοργανισμούς της διεργασίας ενώ δρα ως 

ανασταλτικός παράγοντας σε υψηλές συγκεντρώσεις. 

Στη συνέχεια στα σχήματα που ακολουθούν φαίνεται η χρονική μεταβολή της σύστασης 

του βιοαερίου σε μεθάνιο, η συγκέντρωση των VFAs και τέλος η ογκομετρική παραγωγή του 
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βιοαερίου. Τα αποτελέσματα της βελτιστοποίησης συγκρίνονται με τα αυτά του μοντέλου 

αναφοράς.  

 

 

Σχήμα 63: Ποσοστό μεθανίου στο βιοαέριο. 

 

Σχήμα 64: Ογκομετρική παραγωγή του βιοαερίου. 
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Σχήμα 65: Συγκέντρωση των VFAs στη διεργασία. 

Στο Σχήμα 63 φαίνεται η βελτιστοποίηση που έγινε για την καθαρότητα του βιοαερίου σε 

μεθάνιο. Η καθαρότητα του βιοαερίου αυξάνεται κατά 8.4% και από 60.8% ανέρχεται σε 

ποσοστό 65.9%. Αυτό επιτυγχάνεται αυξάνοντας αρχικά την τροφοδοσία του αζώτου σε σχέση 

με την αρχική steady state τροφοδοσία και με σταδιακή μείωσή της αφού πιάσει τα επιθυμητά 

ποσοστά αζώτου μέσα στον αντιδραστήρα. 

 Στο Σχήμα 64 φαίνεται η μείωση της συνολικής παραγόμενης ποσότητας του βιοαερίου 

συγκριτικά με το μοντέλο αναφοράς. Αυτό είναι αναμενόμενο γιατί στην αναερόβια χώνευση 

η καθαρότητα του βιοαερίου είναι αντιστρόφως ανάλογη της ποσότητας του βιοαερίου, αλλά 

ικανοποιείται ο περιορισμός των 2600 m3/d. 

Στο Σχήμα 65 παρουσιάζεται η συγκέντρωση των πτητικών λιπαρών οξέων. Η μείωση 

μπορεί να ερμηνευθεί από την αύξηση του μεθανίου στο βιοαέριο, αφού τα VFAs είναι αυτά 

που μετατρέπονται σε μεθάνιο. Επίσης, με το βελτιστοποιημένο σενάριο επιτυγχάνεται η 

μείωση της συσσώρευσης των VFAs μέσα στον αντιδραστήρα, το οποίο βοηθά στην αποφυγή 

της αποτυχίας χώνευσης λόγω υψηλής συγκέντρωσης λιπαρών οξέων. 
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5.2.2 Βελτιστη παραγωγή βιοαερίου 
 

Σε αυτή την περίπτωση, γίνεται προσπάθεια να αυξηθεί η ποσότητα του παραγώμενου 

βιοαερίου με βέλτιστη προσθήκη ανθρακικών και αζωτούχων ενώσεων, καθώς και με 

προσθήκη κατιόντων και ανιόντων, όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα.  

Πίνακας 32: Δεδομένα βελτιστοποιήσης της παραγωγής βιοαερίου. 

Αντικειμενική συνάρτηση  

μεγιστοποίησης της 

παραγωγής βιοαερίου 

� 𝒒𝒒𝒈𝒈𝒂𝒂𝒔𝒔
𝑷𝑷

𝟏𝟏
 

Μεταβλητές βελτιστοποίησης 

του μοντέλου 

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐼𝐼𝐶𝐶𝜀𝜀
[0 , 0.5] 

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐼𝐼𝐼𝐼𝜀𝜀
[0 , 0.5] 

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑑𝑑+𝜀𝜀
[0 , 0.5] 

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑖𝑖−𝜀𝜀
[0 , 0.5] 

Περιορισμός 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑉𝑉𝑑𝑑𝑝𝑝𝑐𝑐ℎ4 > 51% 

Χρονικός ορίζοντας 

βελτιστοποίησης 

42 μέρες που χωρίζονται σε 14 χρονικά διαστήματα 

(3 μέρες ανά διάστημα) 

 

Στα παρακάτω Σχήματα φαίνεται η βέλτιστη προσθήκη των ανιόντων κατιόντων και 

οργανικών ενώσεων στον αντιδραστήρα ανα 3 ημέρες ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη παραγωγή 

του βιοαερίου για το χρονικό ορίζοντα που έχει τεθεί από το πρόβλημα βελτιστοποίησης. Είναι 

εμφανές ότι δεν χρειάζεται να προστεθεί καθόλου άζωτο προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή 

βιοαερίου. Αυτό σημαίνει ότι έχει προστεθεί ήδη προστεθεί η βέλτιστη ποσότητα αζώτου για 

την αύξηση της παραγωγής του βιοαερίου και περαιτέρω προσθήκη του θα πάψει να είναι 

ευεργετική για τους μικροοργανισμούς που μετατρέπουν τα πτητικά λιπαρά οξέα σε βιοαέριο.  
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Σχήμα 66: Βελτιστη προσθήκη αζωτούχων ενώσεων 

 

Σχήμα 67: Βέλτιστη προσθήκη ανόργανου άνθρακα  
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Σχήμα 68: Βέλτιστη προσθήκη ανιόντων και κατιόντων 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η βέλτιστη προσθήκη των κατιόντων και ανιόντων για 

την παραγωγή του βιοαερίου. Η μεγάλη αύξηση των κατιόντων από την 25η ημέρα και μετά 

ενδεχομένως να συμβαίνει λόγο της μεγάλης πτώσης του pH, όπως φαίνεται και στο παρακάτω 

σχήμα.  

Στη συνέχεια συλλέγονται τα δεδομένα από το βελτιστοποιημένο σενάριο και το Schedule 

της βελτιστοποίησης και εισάγονται στο μοντέλο για να γίνει η προσομοίωση. Τα 

αποτελέσματα του βελτιστοποιημένου σεναρίου παρουσιάζονται στα παρακάτω σχήματα με 

μπλέ γραμμές και συγκρίνονται με τις κανονικές προσομοιώσεις. Η παραγωγή του βιοαερίου 

αυξάνεται σημαντικά από 2800 m3/d σε 3310 m3/d, το οποίο συνοδεύεται από την 

αναμενόμενη μείωση του ποσοστού μεθανίου στο βιοαέριο. Η τιμή περιορισμού που δώθηκε 

για την περιεκτικότητα σε μεθάνιο είναι τέτοια ώστε το βιοαέριο να έχει πάντα μεγαλύτερο 

περισσότερο μεθάνιο από ότι διοξείδιο του άνθρακα.  
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Σχήμα 69: Βέλτιστη παραγωγή βιοαερίου 
 

 

Σχήμα 70: Ποσοστό μεθανίου στη βελτιστοποιημένη παραγωγή βιοαερίου 
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Σχήμα 71: Το pH της διεργασίας στη βελτιστοποιημένη παραγωγή βιοαερίου 
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6.Συμπεράσματα και μελλοντικές προτάσεις 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μία σύνοψη στα επιτεύγματα της συγκεκριμένης εργασίας 

καθώς και στα προβλήματα που τέθηκαν και αντιμετωπίστηκαν μαζί με τα αποτελέσματά τους. 

Τέλος, γίνονται κάποιες προτάσεις που θα ήταν καλό να μελετηθούν σε μελλοντικές μελέτες. 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε το ADM1 μοντέλο του Batstone (2002). 

Το μοντέλο ADM1 σχεδιάστηκε στο περιβάλλον του gPROMS και είναι αρκετά αξιόπιστο για 

την προσομοίωση της διεργασίας της αναερόβιας χώνευσης. Τα αποτελέσματά του 

ελέγχθηκαν και συγκρίθηκαν με ήδη δημοσιευμένα ADM1 μοντέλα καθώς και με άλλες 

πειραματικές δημοσιεύσεις. Έπειτα, φάνηκε η αδυναμία του μοντέλου να προσομοιώσει την 

αποτυχία της αναερόβιας χώνευσης, καθώς η παραγωγή του βιοαερίου συνεχίστηκε κανονικά 

ακόμη και σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις αμμωνίας και πτητικών λιπαρών οξέων, στις οποίες, 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, δεν θα έπρεπε να παράγεται βιοαέριο. Στη συνέχεια, αφού 

ελέγχθηκε η καταλληλότητα του μοντέλου, έγιναν κάποιες τροποποιήσεις προκειμένου να 

προσομοιωθούν υποστρώματα με υψηλή συγκέντρωση αζώτου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

το μοντέλο μπορεί να προσομοιώσει και τέτοιες ακραίες συνθήκες με μεταβολή του 

μηχανισμού παραγωγής μεθανίου από τους οξικοτροφικούς μικροοργανισμούς στην 

συντροφική σχέση των οξειδωτών του οξικού οξέος και των υδρογονοτροφικών 

μικροοργανισμών. Το τροποποιημένο μοντέλο εξάλειψε τη συσσώρευση των πτητικών 

λιπαρών οξέων, αύξησε την παραγωγή βιοαερίου και κατάφερε να προβλέψει τη συμπεριφορά 

των μικροοργανισμών σε αυτές τις συνθήκες. Για να επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία του, στο 

τροποποιημένου μοντέλου εισάχθηκε το υπόστρωμα αναφοράς με αυξημένη ποσότητα 

αζώτου, ώστε να δημιουργηθεί περιβάλλον υψηλής συγκεντρώσεως αμμωνίας. Φάνηκε και σε 

αυτή την περίπτωση, μετά από σύγκριση των προσομοιώσεων με το τροποποιημένο και το 

κανονικό μοντέλο, ότι μειώνεται η συγκέντρωση του οξικού οξέος και κατά συνέπεια η 

συσσώρευσή του. 

Μετά τις προσομοιώσεις έγινε μία ολική ανάλυση ευαισθησίας και πιο συγκεκριμένα 

επιλέχθηκε η Variance-based sensitivity analysis, η οποία είναι αυτή που χρησιμοποιείται στο 

gPROMS, ώστε να βρεθούν οι παράμετροι με το μεγαλύτερο αντίκτυπο στη διεργασία της 

αναερόβιας χώνευσης. Η ανάλυση εφαρμόστηκε για δύο υποστρώματα, ένα με υψηλή 

συγκέντρωση αμμωνίας και ένα σε κανονικά επίπεδα. Αφού επιλέχθηκαν οι παράμετροι με το 



6.Συμπεράσματα και μελλοντικές προτάσεις 

127 | Σ ε λ 
 

μεγαλύτερο αντίκτυπο και οι αποκρίσεις που μας ενδιαφέρουν, αναλύθηκαν τα αποτελέσματα 

για κάθε απόκριση και για κάθε υπόστρωμα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα οικιακά 

απόβλητα, λόγω της συσσώρευσης του οξικού οξέος και της υψηλής συγκεντρώσεως 

αμμωνίας, επηρεάζονται σημαντικά από τις παραμέτρους, οι οποίες αφορούν τη συγκέντρωση 

του οξικού οξέος. Αυτές οι παράμετροι, εμφανίζονται σε όλες τις αποκρίσεις που μελετούνται, 

με πιο σημαντική την KI,nh3, που όπως φαίνεται, ελέγχει τη συσσώρευση του οξικού οξέος και 

κατά συνέπεια όλη τη διεργασία. Δεδομένου ότι στο υπόστρωμα αυτό υπήρχε συσσώρευση 

των VFAs και υψηλά επίπεδα αμμωνίας, τα αποτελέσματα αυτά φαίνονται αρκετά λογικά. Η 

ανάλυση ευαισθησίας για το υπόστρωμα αναφοράς έδειξε ως σημαντικές παραμέτρους την 

ΚΙh2,pro, την kdec,h2 και την KS,h2 για όλες τις αποκρίσεις πλην αυτής του οξικού οξέος. Η 

απόκριση του οξικού οξέος επηρεαζόταν από το KI,nh3, kdec,ac και KS,ac, το οποίο επιβεβαιώνει 

τη σημασία των τριών αυτών παραμέτρων τόσο σε περιβάλλον με υψηλή συγκέντρωση 

αμμωνίας όσο και σε κανονικές συνθήκες. Πέρα από αυτές τις παραμέτρους, υπήρχαν και 

άλλες που επιδρούσαν σημαντικά στη διεργασία. Γι’αυτό, κρίνεται σκόπιμο να γίνει πρώτα 

καλός χαρακτηρισμός του υποστρώματος και των περιβαλλοντικών συνθηκών του μοντέλου 

πρωτού γίνει κάποια επέμβαση στις τιμές αυτών των παραμέτρων 

Τέλος, σχηματίστηκαν δύο σενάρια βελτιστοποίησης υποστρώματος στο μοντέλο που 

περιλαμβάνουν την προσθήκη ανά τρεις ημέρες ανιόντων και κατιόντων υπό μορφή 

ιχνοστοιχείων και την προσθήκη ανθρακικών και αζωτούχων ενώσεων κατά βέλτιστο τρόπο 

προκειμένου να αυξηθεί η ποσότητα του παραγόμενου μεθανίου στο βιοαέριο στο πρώτο και 

στο δεύτερο η συνολική παραγωγή του βιοαερίου. Στο πρώτο σενάριο η προσθήκη των 

αζωτούχων σταματά νωρίτερα (24η ημέρα) και των ανθρακικών συνεχίζεται μέχρι την 45η 

ημέρα, το οποίο είναι λογικό δεδομένου ότι η αναλογία σε άνθρακα στη χώνευση πρέπει να 

είναι αρκετά μεγαλύτερη από αυτή του αζώτου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το ποσοστό 

μεθανίου στο βιοαέριο αυξάνεται κατά  8%, καθώς και ότι όλη η διεργασία της χώνευσης 

πραγματοποιείται ομαλά χωρίς να εμφανίζονται επιπλοκές στο σύστημα. Στο δεύτερο σενάριο, 

δεν απαιτείται προσθήκη αζώτου στη διεργασία ενώ η προσθήκη άνθρακα ξεκινάει μετά την 

15η ημερά. Επίσης, γίνεται αρχική προσθήκη ανιόντων και κατιόντων και στη συνέχεια 

σταδιακή μείωση των ανιόντων και αύξηση των κατιόντων. Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση 

του παραγώμενου βιοαερίου από 2800 σε 3310 και η επιπλοκή που εμφανίζεται είναι η μείωση 

του pH, η οποία αντισταθμίζεται στη συνέχεια με την προσθήκη κατιόντων. 
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Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη 

• Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα του ADM1 είναι ο χαρακτηρισμός του 

υποστρώματος. Το μοντέλο αυτό απαιτεί πλήρη χαρακτηρισμό υποστρώματος, τόσο 

από τα διαλυτά συστατικά όσο και από τους μικροοργανισμούς. Κάτι τέτοιο είναι 

αρκετά δύσκολο να βρεθεί στη βιβλιογραφία και απαιτεί πολύπλοκους και αρκετά 

εμπειρικούς χειρισμούς για να γίνει λεπτομερείς χαρακτηρισμός του υποστρώματος. 

Έτσι, προτείνεται να γίνει προσθήκη επεκτάσεων που να απλοποιούν τα δεδομένα 

εισόδου που απαιτούνται για το ADM1 και να μην είναι απαραίτητος ο λεπτομερής 

χαρακτηρισμός του υποστρώματος, αλλά τα δεδομένα να προκείπτουν από κάποια 

βασικά στοιχεία (π.χ. το ποσοστό των TS,VS ολική συγκέντρωση οργανικού άνθρακα 

ΤOC, συγκεντρωση ΤΑΝ κ.λ.π.)  

• Να γίνει τροποποίηση του ADM1 μοντέλου προκειμένου να συμπεριληφθούν άλλες 

διεργασίες και συστατικά που παραλήφθηκαν στη συγκεκριμένο σύστημα, ώστε αυτό 

να έρθει πιο κοντά στα πραγματικά δεδομένα. Αυτές οι διεργασίες περιλαμβάνουν την 

κροκκίδωση και την ετερογένεια μέσα στο σύστημα, καθώς και συστατικά όπως 

ενώσεις με θείο και φωσφόρο (και τα όξινα συζυγή τους) κ.λ.π., οι οποίες στο δεδομένο 

μοντέλο χαρακτηρίζονται ως αδρανή συστατικά. 

• Τροποποίηση του ADM1 μοντέλου ώστε να μπορεί να προσομοιώσει την αποτυχία της 

αναερόβιας χώνευσης σε υψηλές συγκεντρώσεις αμμωνίας και πτητικών λιπαρών 

οξέων 

• Πειραματικές μελέτες προκειμένου να βρεθεί για το εκάστοτε υπόστρωμα ένα εύρος 

τιμών των συγκεντρώσεων αμμωνίας στις οποίες αναστέλλονται τα οξικοτροφικά 

μεθανογόνα, ώστε να γίνει εισαγωγή ενός μηχανισμού, ο οποίος θα ενεργοποιεί και θα 

απενεργοποιεί από μόνος του την διεργασία της συντροφικής οξείδωσης του οξικού 

οξέος. 

• Βελτιστοποίηση των στοιχειομετρικών και κινητικών παραμέτρων που επιτρέπουν την 

μοντελοποίηση περισσότερων υποστρωμάτων. 

• Να γίνουν πειραματικές μελέτες ως προς τις στοιχειομετρικές και κινητικές 

παραμέτρους, προκειμένου να γίνει ακριβέστερη πρόβλεψη σε σταθερές αναστολής, 

σταθερές κατανάλωσης, ρυθμούς θανάτου κ.λ.π. 

• Επέκταση του ADM1 μοντέλου προκειμένου να μπορεί να προσομοιώσει συστήματα 

με χαμηλή θερμοκρασία καθορίζοντας τους κατάλληλους κινητικούς συντελεστές και 

τις παραμέτρους εισόδου. 
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• Να γίνει ένα μοντέλο εργοστασιακής παραγωγής του βιοαερίου, που θα συνδέει αυτόν 

τον αντιδραστήρα με μονάδες απονίτρωσης και αναβάθμισης, καθώς και όλες τις 

υπόλοιπες απαραίτητες υπομονάδες που υπάρχουν σε ένα εργοστάσιο παραγωγής 

βιοαερίου. Με την ύπαρξη ενός τέτοιου μοντέλου, μπορεί να γίνει τεχνοοικονομική 

μελέτη σε εργοστάσια παραγωγής βιοαερίου.  
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Παράρτημα  
 

Τιμές των παραμέτρων του συστήματος 

Σε αυτό το παράρτημα παρατίθονται οι τιμές των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν 

στις προσομοιώσεις του μοντέλου. Οι τιμές αυτές φαίνονται στους παρακάτω πίνακες 

 

Πίνακας 33: Τιμές των στοχειομετρικών παραμέτρων 

Παράμετροι  Τιμές Μονάδες 

fsi,xc 0.1 - 

fxi,xc 0.2 - 

fch,xc 0.2 - 

fpr,xc 0.2 - 

fli,xc 0.3 - 

ffa,li 0.95 - 

fh2,su 0.19 - 

fbu,su 0.13 - 

fpro,su 0.27 - 

fac,su 0.41 - 

fh2,aa 0.06 - 

fva,aa 0.23 - 

fbu,aa 0.26 - 

fpro,aa 0.05 - 

fac,aa 0.4 - 
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Πίνακας 34: Ποσοστό άνθρακα στις ενώσεις 

Παράμετροι Τιμές Μονάδες 

Cxc 0.02786 kmoleC kgCOD-1 

CsI 0.03 kmoleC kgCOD-1 

Cch 0.0313 kmoleC kgCOD-1 

Cpr 0.03 kmoleC kgCOD-1 

Cli 0.022 kmoleC kgCOD-1 

CxI 0.03 kmoleC kgCOD-1 

Csu 0.0313 kmoleC kgCOD-1 

Caa 0.03 kmoleC kgCOD-1 

Cfa 0.0217 kmoleC kgCOD-1 

Cbu 0.025 kmoleC kgCOD-1 

Cpro 0.0268 kmoleC kgCOD-1 

Cac 0.0313 kmoleC kgCOD-1 

Cbac 0.0313 kmoleC kgCOD-1 

Cva 0.024 kmoleC kgCOD-1 

Cch4 0.0156 kmoleC kgCOD-1 

 

 

Πίνακας 35: Ποσοστό αζώτου στις ενώσεις 

Παράμετροι  Τιμές Μονάδες 

Nac 0.0376/14 kmoleN kgCOD-1 

NI 0.06/14 kmoleN kgCOD-1 

Naa 0.007 kmoleN kgCOD-1 

Nbac 0.08/14 kmoleN kgCOD-1 
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Πίνακας 36: Τιμές βιοχημικών παραμέτρων του μοντέλου 

Παράμετροι Τιμές Μονάδες 

kdis 0.5 day-1 

khyd,ch 10 day-1 

khyd,pr 10 day-1 

khyd,li 10 day-1 

km,su 30 day-1 

km,aa 50 day-1 

km,fa 6 day-1 

km,c4 20 day-1 

km,pro 13 day-1 

km,ac 8 day-1 

km,ah2 35 day-1 

kdec,su 0.02 day-1 

kdec,aa 0.02 day-1 

kdec,fa 0.02 day-1 

kdec,c4 0.02 day-1 

kdec,pro 0.02 day-1 

kdec,ac 0.02 day-1 

kdec,h2 0.02 day-1 
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Πίνακας 37: Τιμές των Σταθερών κορεσμού 

Παράμετροι Τιμές Μονάδες 

KS,IN 0.0001 kmoleN m-3 

KS,su 0.5 kgCOD m-3 

KS,aa 0.3 kgCOD m-3 

KS,fa 0.4 kgCOD m-3 

KS,pro 0.1 kgCOD m-3 

KS,ac 0.15 kgCOD m-3 

KS,c4 0.2 kgCOD m-3 

KS,h2 7.0E-6 kgCOD m-3 

 

Πίνακας 38: Τιμές των Παραμέτρων αναστολής του μοντέλου 

Παράμετροι Τιμές Μονάδες 

ΚΙ,h2,fa 5.0E-6 kgCOD m-3 

ΚΙ,h2,pro 3.5E-6 kgCOD m-3 

ΚΙ,h2,c4 1.0E-5 kgCOD m-3 

ΚΙ,nh3 0.0018 kgCOD m-3 

pHUL,aa 5.5 - 

pHLL,aa 4 - 

pHUL,ac 7 - 

pHLL,ac 6 - 

pHUL,h2 6 - 

pHLL,h2 5 - 
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Πίνακας 39: Τιμές των φυσικοχημικών παραμέτρων του μοντέλου 

Παράμετροι Τιμές Μονάδες 

kla 200 day-1 

Tbase 298.15 K 

Top 308.15 K 

Kw 2.076117E-14 M 

Ka,va 1.3803842E-5 M 

Ka,bu 1.5135613E-5 M 

Ka,pro 1.3182567E-5 M 

Ka,ac 1.7378008E-5 M 

Ka,co2 4.937073E-7 M 

Ka,IN 1.1102866E-9 M 

kab,va 1E+10 M day-1 

kab,bu 1E+10 M day-1 

kab,pro 1E+10 M day-1 

kab,ac 1E+10 M day-1 

kab,co2 1E+10 M day-1 

kab,IN 1E+10 M day-1 

Patm 1.013 bar 

Pgas,h2o 0.055667747 bar 

kp 50000 m3day-1bar-1 

KH,co2 0.027146693 Mliq bar-1 

KH,ch4 0.0011619027 Mliq bar-1 

KH,h2 7.384654E-4 Mliq bar-1 
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