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Περίληψη 

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η διεργασία της 

αναερόβιας χώνευσης. Αναερόβια χώνευση ονομάζεται η διεργασία, κατά την οποία 

μικροοργανισμοί διασπούν σύνθετα οργανικά υποστρώματα, όπως κτηνοτροφικά και 

βιομηχανικά απόβλητα, σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου. Τα προϊόντα της διεργασίας είναι το 

βιοαέριο και το λίπασμα. Αποτελείτε από ένα σύνολο σταδίων και περιέχει τόσο βιοχημικές 

όσο και φυσικοχημικές αντιδράσεις. Κατά την διάρκεια της διεργασίας διάφοροι μικροβιακοί 

πληθυσμοί συνυπάρχουν σε μία σχέση αλληλεξάρτησης, όπου ο κάθε πληθυσμός χρειάζεται 

το προϊόν της αντίδρασης, στο οποίο συμμετέχει κάποιος άλλος. Το βιοαέριο αποτελείτε 

κυρίως από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως το φυσικό 

αέριο για παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού ή να διοχετευθεί κατευθείαν στο δίκτυο του 

φυσικού αερίου μετά από εμπλουτισμό του σε μεθάνιο.  

Για την μελέτη της διεργασίας χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο ADM1, ένα από τα πιο 

διαδεδομένα και επαληθευμένα μοντέλα της βιβλιογραφίας. Το μοντέλο περιλαμβάνει 

εξισώσεις που μπορούν να περιγράψουν την μετατροπή της σύνθετης οργανικής ύλης σε 

μεθάνιο και φαινόμενα αναστολής εξαιτίας του pH, της αμμωνίας και του υδρογόνου (Batstone 

et al., 2002). 

Αρχικά πραγματοποιείται μία αναλυτική περιγραφή των εξισώσεων που περιλαμβάνει το 

μοντέλο ADM1 και αναλύονται οι τροποποιήσεις που έγιναν σε αυτό. Για την προσομοίωση 

του μοντέλου χρησιμοποιήθηκε το υπολογιστικό εργαλείο gPROMSTM. Τα αποτελέσματα της 

προσομοίωσης συγκρίθηκαν με δύο σετ δεδομένων από την βιβλιογραφία, όπου το ένα είναι 

σε μόνιμη κατάσταση ενώ το δεύτερο αποτελεί δυναμική προσομοίωση. Τα αποτελέσματα του 

μοντέλου κρίθηκαν ότι συμφωνούν επαρκώς με τα δεδομένα της βιβλιογραφίας και μπορεί να 

γίνει επιπλέον ανάλυση του μοντέλου.  

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε ολική ανάλυση ευαισθησίας και μελέτη βελτιστοποίησης. Η 

ανάλυση ευαισθησίας έγινε για τον προσδιορισμό των παραμέτρων που έχουν μεγαλύτερη 

επιρροή στις κύριες μεταβλητές εξόδου, την ογκομετρική παροχή του βιοαερίου, την 

περιεκτικότητα του βιοαερίου σε μεθάνιο και το pH. Η μελέτη βελτιστοποίησης έγινε για την 

μεγιστοποίηση της περιεκτικότητας του βιοαερίου σε μεθάνιο με την χρήση των εισερχόμενων 

συγκεντρώσεων ανόργανου άνθρακα και αζώτου ως μεταβλητές ελέγχου. Τα αποτελέσματα 

της μελέτης έδειξαν αύξηση στο ποσοστό του μεθανίου κατά 6% με μείωση της ογκομετρικής 

παροχής του βιοαερίου σε 2500 m3 d-1.  



Τέλος πραγματοποιείται μία προσπάθεια για την επανεκτίμηση των κύριων παραμέτρων, που 

υπολογίστηκαν από την ανάλυση ευαισθησίας. Για την εκτίμηση των παραμέτρων 

χρησιμοποιήθηκαν πειραματικά δεδομένα, που δόθηκαν από την εταιρεία ESTIA Consulting 

and Engineering S.A.. Για την αξιολόγηση των νέων παραμέτρων γίνεται σύγκριση των 

αποτελεσμάτων του μοντέλου με τα δεδομένα ενός πειράματος που δεν χρησιμοποιήθηκε στην 

εκτίμηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The research subject of this thesis is the process of anaerobic digestion. Anaerobic digestion is 

the process through which microorganisms break down complex organic matter, like animal 

and industrial waste, in the absence of oxygen. Anaerobic digestion produces two outputs, 

biogas and digestate. It consists of multiple steps, which includes both biochemical and 

physicochemical reactions. During the process, many microorganisms coexist with a relation 

of codependency, where usually each population needs a substrate that is the output of a 

reaction, in which another population partakes. Biogas consists mainly of methane and carbon 

dioxide and it can be used as a substitute of natural gas to generate heat and electricity, or it can 

be injected into the natural gas distribution system after purification. 

In order to study the anaerobic digestion, the ADM1 model was used, which is one of the most 

widely used and validated models in the literature. The model relies on equations to describe 

the conversion of complex organic matter to methane and the inhibition due to pH, ammonia, 

and hydrogen (Batstone et al., 2002) 

Initially the model equations were described in detail, followed by the implementation in the 

gPROMSTM platform. The simulation results were compered to two sets of literature data, one 

which is in a steady state and one dynamic. The results were found to be in good agreement 

with the literature data and the model can be used for further analysis.  

A global sensitivity analysis was then performed, to identify the key model parameters, that 

have the biggest impact to the output variables such as, the production of biogas, the percentage 

of methane in the biogas and the pH. Subsequently a dynamic optimization was performed. The 

purpose of the optimization was to maximize the methane percentage in the biogas, with the 

inlet concentrations of inorganic carbon and nitrogen used as control variables. The 

optimization results lead to a 6% increase in the methane percentage with a decrease of the 

biogas production to 2500 m3d-1. 

Finally, an attempt was made to estimate the values of key parameters as defined in the global  

sensitivity analysis. To perform the parameter estimation, a set of experimental data was used. 

The data were provided from ESTIA Consulting and Engineering S.A. To validate the optimally 

defined parameters, a comparison of the model predictions with an independent set of 

experimental data was made. 
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1. Εισαγωγή 
 

1.1 Αναερόβια χώνευση και βιοαέριο 

 

Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της κοινωνίας σήμερα είναι η συνεχώς 

αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων. Σε πολλές χώρες, η αειφόρος διαχείριση, αλλά και η 

πρόληψη παραγωγής και η μείωση των αποβλήτων έχουν καταστεί σημαντικές προτεραιότητες 

της πολιτικής και συνιστούν ένα σημαντικό μέρος των προσπαθειών που καταβάλλονται για 

τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, 

αλλά και τη μετρίαση των αλλαγών του παγκόσμιου κλίματος. Οι πρακτικές της ανεξέλεγκτης 

εναπόθεσης των αποβλήτων δεν είναι πλέον αποδεκτές. Σήμερα η ελεγχόμενη διάθεση στους 

χώρους ταφής απορριμμάτων αλλά και η αποτέφρωση των οργανικών αποβλήτων δεν 

προτιμώνται ως μέθοδοι, δεδομένου ότι τα περιβαλλοντικά πρότυπα που ισχύουν είναι πολύ 

πιο αυστηρά, ενώ ζητούμενο είναι η ανάκτηση της ενέργειας και η ανακύκλωση των θρεπτικών 

και οργανικών ουσιών (Σιούλας, 2011). Επίσης οι παγκόσμιες αποθήκες ορυκτών καυσίμων 

εξαντλούνται, γεγονός που οδηγεί στην αναζήτηση εναλλακτικών μορφών παραγωγής 

ενέργειας (Asam et al., 2011). 

Μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική πηγή ενέργειας αποτελεί το βιοαέριο, που μπορεί να 

παραχθεί με την διεργασία της αναερόβιας χώνευσης. Η παραγωγή βιοαερίου από την 

αναερόβια χώνευση της ζωικής στερεής και υδαρούς κοπριάς καθώς και ενός ευρύτατου 

φάσματος οργανικών αποβλήτων μετατρέπει αυτά τα υποστρώματα σε ανανεώσιμη ενέργεια 

και προσφέρει ένα φυσικό εδαφοβελτιωτικό για τη γεωργία. Συγχρόνως, η αφαίρεση του 

οργανικού μέρους από το ρεύμα των αποβλήτων αυξάνει την απόδοση της μετατροπής 

ενέργειας κατά την αποτέφρωση των εναπομενόντων αποβλήτων, αλλά και τη βιοχημική 

σταθερότητα στους χώρους εναπόθεσης των απορριμμάτων. 

Η παραγωγή και η συλλογή του βιοαερίου από μια βιολογική διεργασία τεκμηριώθηκε για 

πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1895 (Metcalf και Eddy, 1979). Από τότε, η διεργασία 

αναπτύχθηκε περαιτέρω και εφαρμόστηκε ευρέως για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων και 

τη σταθεροποίηση της ιλύος. Η ενεργειακή κρίση στις αρχές της δεκαετίας του ‘70 αναθέρμανε 

το ενδιαφέρον για τη χρήση των ανανεώσιμων καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του 

βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση. Το ενδιαφέρον για το βιοαέριο έχει αυξηθεί 
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περισσότερο σήμερα λόγω των προσπαθειών σε παγκόσμια κλίμακα για την αντικατάσταση 

των ορυκτών καυσίμων στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και της 

ανάγκης για εξεύρεση περιβαλλοντικά αειφόρων λύσεων επεξεργασίας και ανακύκλωσης της 

ζωικής στερεής κοπριάς και των οργανικών αποβλήτων. 

Το ενεργειακό περιεχόμενο του βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση είναι χημικά 

δεσμευμένο στο μεθάνιο. Οι ιδιότητες και η σύσταση του βιοαερίου ποικίλλουν ανάλογα με 

τον τύπο και τη δομή της πρώτης ύλης, το σύστημα της μονάδας, τη θερμοκρασία, τον χρόνο 

παραμονής και άλλους παράγοντες. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται κάποιες από τις μέσες τιμές 

σύστασης του βιοαερίου με βάση την βιβλιογραφία. Θεωρώντας ότι το βιοαέριο περιέχει 50% 

μεθάνιο, η μέση θερμαντική τιμή του είναι περίπου 21 MJ/Nm³, η μέση πυκνότητα 1,22 kg/Nm³ 

και η μάζα του είναι παρόμοια με αυτή του αέρα (1,29 kg/Nm³). 

 

 

Πίνακας 1: Σύσταση του βιοαερίου 

Συστατικό Χημικός Τύπος Περιεκτικότητα (%) 

Μεθάνιο CH4 50 – 75 

Διοξείδιο του Άνθρακα CO2 25 – 45 

Υδρατμοί H2O 2 – 7 

Οξυγόνο O2 < 2 

Άζωτο N2 < 2 

Αμμωνία NH3 < 1 

Υδρογόνο H2 < 1 

Υδρόθειο H2S < 1 
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1.2 Πηγές του βιοαερίου 
 

1.2.1 Αγροτικές Μονάδες 
 

Οι αγροτικές μονάδες βιοαερίου επεξεργάζονται τα υποστρώματα πρώτης ύλης που κυρίως 

προέρχονται από την αγροτική παραγωγή. Τα συνηθέστερα είδη πρώτης ύλης για αυτές τις 

εγκαταστάσεις είναι η ζωική στερεή και η υδαρής κοπριά, τα υπολείμματα και τα υποπροϊόντα 

από τη συγκομιδή λαχανικών και άλλων αγροτικών προϊόντων και οι ενεργειακές καλλιέργειες. 

Η στερεή και η υδαρής κοπριά από βοοειδή και χοίρους είναι η κύρια πρώτη ύλη των 

περισσότερων αγροτικών μονάδων βιοαερίου αν και ο αριθμός των εγκαταστάσεων που 

χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη τις ενεργειακές καλλιέργειες αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. 

Σύμφωνα με το σχετικό τους μέγεθος, τη λειτουργία και θέση τους, υπάρχουν τρεις κύριες 

κατηγορίες αγροτικών εγκαταστάσεων αναερόβιας χώνευσης (Σιούλας, 2011).: 

- Οι μονάδες βιοαερίου οικογενειακής κλίμακας (μικρής κλίμακας) 

- Οι μονάδες βιοαερίου κλίμακας αγροκτήματος (μεσαίας έως μεγάλης κλίμακας) 

- Οι κεντρικές μονάδες βιοαερίου / κοινή συγχώνευση (μεσαίας έως μεγάλης κλίμακας). 

 

1.2.2 Εγκαταστάσεις ανάκτησης αερίου χωματερής 
 

Οι χωματερές μπορούν να θεωρηθούν ως μεγάλες αναερόβιες εγκαταστάσεις, με τη διαφορά 

ότι η διεργασία της αποσύνθεσης είναι λιγότερο συνεχής και εξαρτάται από την ηλικία της 

χωματερής. Το αέριο χωματερής έχει παρόμοια σύνθεση με το βιοαέριο, αλλά μπορεί να 

περιέχει τοξικά αέρια, προερχόμενα από την αποσύνθεση των αποβλήτων στην περιοχή. Η 

ανάκτηση του αερίου χωματερής είναι σημαντική όχι μόνο για την προστασία του 

περιβάλλοντος και τη μείωση των εκπομπών του μεθανίου και άλλων αερίων χωματερής, αλλά 

και επειδή είναι μια φθηνή πηγή ενέργειας, που παράγει οφέλη μέσω της πιο γρήγορης 

σταθεροποίησης της περιοχής της χωματερής και έσοδα από τη χρήση του αερίου. Λόγω της 

απομακρυσμένης θέσης των χωματερών, το αέριο αυτό συνήθως χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά είναι δυνατή και η χρήση του σε πλήρη κλίμακα, από 
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τη θέρμανση χώρων μέχρι την αναβάθμισή του σε καύσιμο μεταφορών και για τροφοδοσία στα 

δίκτυα φυσικού αερίου (Σιούλας, 2011).. 

 

1.2.3 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
 

Η αναερόβια χώνευση χρησιμοποιείται ευρέως για την επεξεργασία της πρωτεύουσας και 

δευτερεύουσας λάσπης που προκύπτει από την αερόβια επεξεργασία των οικιακών λυμάτων. 

Το σύστημα εφαρμόζεται σε πολλές χώρες, σε συνδυασμό με προηγμένα συστήματα 

επεξεργασίας οικιακών υγρών αποβλήτων, όπου η διεργασία της αναερόβιας χώνευσης 

χρησιμοποιείται για να σταθεροποιήσει και να μειώσει την τελική ποσότητα της ιλύος. Οι 

περισσότερες τεχνικές εταιρείες που παρέχουν σχήματα επεξεργασίας των λυμάτων έχουν 

επίσης την ικανότητα να παρέχουν και συστήματα αναερόβιας χώνευσης. Στις ευρωπαϊκές 

χώρες, ένα ποσοστό μεταξύ του 30 και 70% της λυματολάσπης υφίσταται επεξεργασία μέσω 

της αναερόβιας χώνευσης, ανάλογα με το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο και τις εκάστοτε 

προτεραιότητες. Το υπόλειμμα χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό σε γεωργικά εδάφη ή για 

παραγωγή ενέργειας μέσω αποτέφρωσης. Σε μερικές χώρες διατίθεται επίσης στις χωματερές. 

Η πρακτική αυτή θεωρείται ότι έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω των διαρροών 

των θρεπτικών ουσιών στα υπόγεια ύδατα και των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, κατά συνέπεια 

απαγορεύεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες (Σιούλας, 2011). 

 

1.3 Χρήσεις Βιοαερίου 
 

1.3.1 Άμεση καύση και χρήση της θερμότητας 
 

Ο απλούστερος τρόπος χρήσης του βιοαερίου είναι η άμεση καύση του σε λέβητες ή 

καυστήρες, που χρησιμοποιούνται κατά κόρον, για το βιοαέριο που παράγεται από μικρούς 

οικογενειακούς χωνευτές. Η άμεση καύση εφαρμόζεται σε αρκετές χώρες, σε καυστήρες 

φυσικού αερίου. Το βιοαέριο μπορεί να καεί για την παραγωγή θερμότητας είτε επί τόπου, είτε 

να μεταφερθεί με σωληνώσεις στους τελικούς χρήστες. Για τις εφαρμογές θέρμανσης το 

βιοαέριο δεν χρειάζεται καμία αναβάθμιση, ενώ το επίπεδο μόλυνσής του δεν περιορίζει τη 
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χρήση του αερίου τόσο όσο στην περίπτωση άλλων εφαρμογών. Ωστόσο, το βιοαέριο πρέπει 

να υποβληθεί σε συμπύκνωση και αφαίρεση των σωματιδίων, συμπίεση, ψύξη και ξήρανση. 

 

1.3.2 Συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας 
 

Η συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) είναι η τυπική εφαρμογή του 

βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση σε πολλές χώρες και θεωρείται ως μια πολύ αποδοτική 

χρήση του βιοαερίου για την παραγωγή ενέργειας. Πριν από τη μετατροπή στη ΣΗΘ, το 

βιοαέριο στραγγίζεται και ξηραίνεται. Οι περισσότερες μηχανές αερίου έχουν μέγιστα όρια για 

το υδρόθειο, τους αλογονικούς υδρογονάνθρακες και τις ενώσεις οργανοπυριτίου (σιλοξάνες) 

στο βιοαέριο. Μια μονάδα ΣΗΘ που χρησιμοποιεί μηχανή εσωτερικής καύσης έχει 

αποδοτικότητα μέχρι 90% και παράγει 35% ηλεκτρική ενέργεια και 65% θερμότητα. 

 

1.3.3 Αναβάθμιση του βιοαερίου 
 

Το βιοαέριο μπορεί να διανεμηθεί μέσω των υπαρχόντων δικτύων φυσικού αερίου και να 

χρησιμοποιηθεί για τους ίδιους σκοπούς με το φυσικό αέριο ή μπορεί να συμπιεστεί και να 

χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο οχημάτων. Πριν από τη χρησιμοποίησή του για έγχυση στο δίκτυο 

φυσικού αερίου ή ως καύσιμο οχημάτων, το βιοαέριο πρέπει να υποστεί μία διαδικασία 

αναβάθμισης, όπου αφαιρούνται όλοι οι μολυσματικοί παράγοντες και το διοξείδιο του 

άνθρακα και ενισχύεται το περιεχόμενό του σε μεθάνιο, από το συνηθισμένο 50-75% σε 

περισσότερο από 95%. Το αναβαθμισμένο βιοαέριο ονομάζεται βιομεθάνιο. Η χρήση του 

βιοαερίου (βιομεθανίου) στον τομέα των μεταφορών είναι μια τεχνολογία με μεγάλο δυναμικό 

και σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Το βιοαέριο χρησιμοποιείται ήδη ως καύσιμο 

οχημάτων σε χώρες όπως η Σουηδία, η Γερμανία και η Ελβετία. Το αναβαθμισμένο βιοαέριο 

(βιομεθάνιο) μπορεί επίσης να εγχυθεί και να διανεμηθεί μέσω του δικτύου του φυσικού 

αερίου, αφότου έχει συμπιεστεί στην αντίστοιχη πίεση των αγωγών μεταφοράς. Σε πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες, η πρόσβαση στο δίκτυο του αερίου είναι εγγυημένη για όλους τους 

προμηθευτές βιοαερίου (Σιούλας, 2011). 
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Σχήμα 1: Τα βήματα του βιοαερίου (Tanigawa S., 2017) 

 

 

1.4 Μοντελοποίηση και Προσομοίωση της Αναερόβιας Χώνευσης 
 

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μοντέλων για την αναερόβια χώνευση. Τα μοντέλα αυτά 

διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την δομή τους, τις μεταβλητές που υπολογίζουν και τις 

παραμέτρους που χρησιμοποιούν. Αυτό οφείλετε στο γεγονός ότι συνήθως κάθε ερευνητής 

θεωρεί ένα από τα στάδια της διεργασίας ως το πιο σημαντικό και εστιάζει σε αυτό. Έτσι τα 

περισσότερα μοντέλα έχουν ένα στάδιο, το καθοριστικό στάδιο (rate-limiting step), που 

συνήθως είναι το πιο αργό και ορίζει τον ρυθμό της διεργασίας (Lyberatos et al., 1999). 

 Τα πρώτα μοντέλα ήταν πιο απλά στην δομή τους και μπορούσαν να υπολογίσουν 

συγκεκριμένες μεταβλητές με αρκετές παραδοχές. Στο μοντέλο τους, οι Graef and Andrews 

(1974), θεώρησαν ότι το σημαντικότερο στάδιο, και το πιο αργό, αποτελεί η παραγωγή 

μεθανίου. Το μοντέλο δεν είχε πολλές μεταβλητές και οι συγγραφείς του πίστευαν ότι μπορεί 

να προβλέψει τα αρχικά στάδια της αναερόβιας χώνευσης. Όμως δεν έγινε ποτέ πειραματική 

επαλήθευση του μοντέλου (Lyberatos and Skiadas, 1999).  

Στην συνέχεια ξεκίνησαν να αναπτύσσονται μοντέλα τα οποία βασίζονταν σε πειραματικά 

δεδομένα και να εμπλουτίζονται με την περιγραφή των πιο περίπλοκων σταδίων της 
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διεργασίας. Μοντέλα όπως των Hill and Barth (1977), που πρόσθεσαν το στάδιο μετατροπής 

του υποστρώματος σε οξικό οξύ, των Kleinstreuer and Powega (1982), του Molleta (1986), που 

περιλάμβανε την σύνθεση του οξικού οξέος από γλυκόζη και του Bryers (1985), ο οποίος 

επικεντρώθηκε στα βιοαποικοδομήσιμα οργανικά σωματίδια της υγρής φάσης, ανήκουν σε 

αυτή την κατηγορία.  

Ένα μοντέλο που έχει χρησιμοποιηθεί σε μελέτες είναι το μοντέλο που παρουσιάστηκε από 

τους Angelidaki et al. (1993). Στο μοντέλο αυτό λειτουργούν τέσσερεις ομάδες 

μικροοργανισμών: 1) Μία ομάδα που πραγματοποιεί την ζύμωση της γλυκόζης, 2 – 3) δύο 

ομάδες που μετατρέπουν η μία το προπανικό οξύ και η άλλη το βουτυρικό οξύ σε οξικό, και 4) 

μία ομάδα που μετατρέπει το οξικό οξύ σε μεθάνιο. Το μοντέλο αυτό μπορεί να κάνει 

προβλέψεις για βασικά υποστρώματα, όπως η κοπριά, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

πιο πολύπλοκα υποστρώματα, όπως τα βιομηχανικά οργανικά απόβλητα. Αυτό οφείλετε στο 

γεγονός ότι το υπόστρωμα που τροφοδοτείται στην διεργασία θεωρείται ως μονάδα γλυκόζης 

με ποσοστό αμμωνίας.  

Βασισμένο στο μοντέλο των Greaf and Andrews (1974), το μοντέλο ΑΜ2 αναπτύχθηκε από 

τους Bernard et al. (2001). Το μοντέλο περιγράφει δύο στάδια και περιλαμβάνει έξι μεταβλητές 

κατάστασης και δύο ανασταλτικούς παράγοντες. Τα προϊόντα του μοντέλου περιλαμβάνουν 

την βιομάζα αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συγκεκριμένα είδη υποστρώματος 

(Schneider, 2015).  

Τα μοντέλα αυτά είναι εύκολα στην χρήση και μερικά από αυτά μπορούν να κάνουν έγκυρες 

προβλέψεις. Όμως η δυνατότητα χρήσης των μοντέλων αυτών μόνο σε συγκεκριμένα 

υποστρώματα τα περιορίζει σημαντικά. Με αυτή την σκέψη αναπτύχθηκε από τους Batstone 

et al. (2002) το IWA Anaerobic Digestion Model No. 1 (ADM1). Το μοντέλο αυτό αποτέλεσε 

προϊόν συνεργασίας πολλών ερευνητών που έχουν ασχοληθεί με την αναερόβια χώνευση και 

βασίστηκε σε μοντέλα ενεργού λάσπης (ASM).  

Πλεονεκτήματα του ADM1 μοντέλου: 

1. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο αριθμό υποστρωμάτων, διαφορετικά είδη 

αντιδραστήρων και μεγάλο εύρος συνθηκών 

2. Δίνει την δυνατότητα εξέλιξης του μοντέλου με την προσθήκη νέων αντιδράσεων ή 

φαινομένων. 

3. Έχει επαληθευτεί από πολλές εργασίες που μπορούν να βρεθούν στην βιβλιογραφία και 

να χρησιμοποιηθούν για νέες έρευνες. 
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Μειονεκτήματα του ADM1 μοντέλου: 

1. Αποτελεί περίπλοκο μοντέλο που είναι δύσκολο στην κατανόηση, καθώς περιέχει πάνω 

από 19 αντιδράσεις, 24 μεταβλητές κατάστασης και μεγάλο αριθμό παραμέτρων και 

ανασταλτικών παραγόντων. 

2. Για την προσομοίωση του μοντέλου χρειάζεται ένας μεγάλος αριθμός δεδομένων, που 

δεν είναι πάντα εύκολο να μετρηθούν. 

3. Δεν λαμβάνει υπόψη τις διεργασίες μεταξύ της υγρής και της στερεής φάσης, όπως η 

κρυστάλλωση. 

4. Δεν περιλαμβάνει κάποια προϊόντα, όπως το υδρόθειο ή τον φώσφορο.  
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2. Η Διεργασία της Αναερόβιας Χώνευσης 
 

Ως αναερόβια χώνευση ονομάζεται η διεργασία αποσύνθεσης σύνθετων οργανικών 

υποστρωμάτων προς σχηματισμό CH4. Αποτελεί μία πολύπλοκη διεργασία που απαιτεί την 

συνεργασία διαφορετικών μικροβιακών πληθυσμών για την σταδιακή αποσύνθεση του 

αρχικού υποστρώματος και την παραγωγή του βιοαερίου. Το σύνολο των μηχανισμών 

μετατροπής που λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια της διεργασίας, μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε δύο βασικές κατηγορίες, τις βιοχημικές και τις φυσικοχημικές 

διεργασίες. 

 

1. Βιοχημικές Διεργασίες: Σε αυτές ανήκουν οι διεργασίες που καταλύονται από 

εσωκυττάρια (intracellular)  ή εξωκυττάρια (extracellular) ένζυμα. Η διάσπαση της 

σύνθετης οργανικής ύλης σε σωματιδιακά συστατικά καθώς και η ενζυματική 

υδρόλυση τους σε διαλυτά μονομερή αποτελούν εξωκυττάριες διεργασίες. Η χώνευση 

των διαλυτών συστατικών από μικροοργανισμούς αποτελεί εσωκυττάρια διεργασία 

(Batstone et al., 2002). 

2. Φυσικοχημικές διεργασίες: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι διεργασίες που δεν 

υπάρχει κάποια βιολογική αντίδραση, και περιλαμβάνει την ιοντοανταλλαγή, την 

μεταφορά μάζας ανάμεσα στην υγρή και την αέρια φάση, καθώς και την μεταφορά 

μάζας μεταξύ υγρής και στερεής φάσης (Batstone et al., 2002). 

 

2. 1 Βιοχημικές Διεργασίες 
 

Οι βιοχημικές διεργασίες περιλαμβάνουν τέσσερα βασικά στάδια, την υδρόλυση του 

υποστρώματος (hydrolysis), την οξεογένεση (acidogenesis), την οξικογένεση (acetogenesis) 

και την μεθανογένεση (methanogenesis). (Merlin Christy et al., 2014) Τα στάδια αυτά 

περιγράφουν το σύνολο των βιοχημικών αντιδράσεων που συμβαίνουν μέσα στον 

αντιδραστήρα και περιλαμβάνουν τους βιοχημικούς ρυθμούς και στοιχειομετρικούς 

συντελεστές. Στο σχήμα 2 παρουσιάζονται συνοπτικά τα βιοχημικά στάδια και τα συστατικά 

που συμμετέχουν σε κάθε στάδιο. 
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Σχήμα 2: Σχηματική αναπαράσταση των βιοχημικών διεργασιών, των υποστρωμάτων και των 

κύριων μικροοργανισμών της αναερόβιας χώνευσης (Merlin Christy et al., 2014) 

 

 

2.1.1 Υδρόλυση  
 

Το πρώτο στάδιο της αναερόβιας χώνευσης είναι η υδρόλυση της σύνθετης οργανικής ύλης. 

Συγκεκριμένα στο στάδιο της υδρόλυσης περίπλοκα μη διαλυτά μόρια του υποστρώματος, 

όπως πρωτεΐνες ή υδατάνθρακες, υδρολύονται από ένα μεγάλο αριθμό υδρολυτικών 

μικροοργανισμών (Clostridia, Micrococci, Bacteroides), προς μόρια μικρότερου μοριακού 

βάρους, όπως αμινοξέα και σάκχαρα. Οι μικροοργανισμοί αυτοί εκκρίνουν υδρολυτικά ένζυμα, 

όπως πρωτεάσες, λιπάσες και αμυλάσες για την επίτευξη της υδρόλυσης. (Cirne et al., 2007) 

Η υδρόλυση αποτελείτε από μία σειρά βημάτων, παραγωγή ενζύμων, διάχυση, προσρόφηση, 

αντίδραση και την απενεργοποίηση των ενζύμων. Εξαρτάται από το είδος και την δομή της 

οργανικής ύλης, την επιφάνεια, την συγκέντρωση, την προσρόφηση και την παραγωγή των 

ενζύμων. Για αυτό, στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί το αργό στάδιο της διεργασίας και 

καθορίζει την ταχύτητα (Batstone et al., 2002). 
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Έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι για την μοντελοποίηση της υδρόλυσης: 1) πρώτης τάξης 

κινητικές (first order kinetics), 2) εξισώσεις Monod (Monod equation), 3) εξισώσεις Monod 

διπλής φάσεις (two growth rates in Monod equations), 4) κινητική Contois (Contois model). 

(Vavilin et al., 1996) Οι εξισώσεις πρώτης τάξης μπορούν να περιγράψουν την υδρόλυση στις 

περισσότερες περιπτώσεις και είναι η πιο κατάλληλη μέθοδος περιγραφής σε ετερογενή 

υποστρώματα (Eastman and Ferguson, 1981). Για τον λόγο αυτό και στην παρούσα εργασία θα 

χρησιμοποιηθούν εξισώσεις πρώτης τάξης για την περιγραφή της υδρόλυσης. Η εξίσωση αυτή 

παίρνει την μορφή:  

 

𝑟𝑟ℎ𝑦𝑦𝑦𝑦 =  −𝑘𝑘ℎ𝑦𝑦𝑦𝑦𝑋𝑋𝑠𝑠  (2.1) 

 

όπου khyd η κινητική σταθερά υδρόλυσης πρώτης τάξης (day-1), s ο δείκτης του υποστρώματος 

(πρωτεΐνες, λιπίδια) και Xs η συγκέντρωση του υποστρώματος s  (kg m-3).  

 

Πίνακας 2: Συχνότεροι μικροοργανισμοί που συμμετέχουν στην υδρόλυση (Schneider, 2015) 

Βακτήρια 

Streptococci 

Enterobacteriaceae 

Bacteriocides 

Clostridia 

Bifidobacteria 

 

 

2.1.2 Οξεογένεση 
 

Κατά την οξεογένεση, τα προϊόντα της υδρόλυσης ανάγονται προς σχηματισμό οξέων χωρίς 

την ανάγκη για επιπλέον προσθήκη ηλεκτρονιοδότη ή ηλεκτρονιοδέκτη (Gujer and Zehner, 

1983). Αυτό το βήμα περιλαμβάνει την κατεργασία των σακχάρων και των αμινοξέων. Η 

διάσπαση των λιπαρών οξέων γίνεται με την προσθήκη εξωτερικού ηλεκτρονιοδέκτη και για 
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αυτό συμπεριλαμβάνεται στο στάδιο της οξικογένεσης. Η οξεογένεση των αμινοξέων γίνεται 

σε ζευγάρια με την χρήση ενός ως ηλεκτρονιοδότη και την χρήση ενός δεύτερου ως 

ηλεκτρονιοδέκτη (Ramsay and Pullaammanappallil, 2001) 

Από το στάδιο της οξεογένεσης παράγονται διοξείδιο του άνθρακα CO2, υδρογόνο H2 και ένα 

σύνολο πτητικών λιπαρών οξέων (Volatile Fatty Acids, VFA), στα οποία συμπεριλαμβάνονται 

το οξικό οξύ (CH3COOH), το προπανικό οξύ (CH3CH2COOH), το βουτυρικό οξύ 

(CH3(CH2)2COOH) και το πεντανοϊκό οξύ (CH3(CH2)3COOH). Οι κύριοι μικροοργανισμοί 

που συμμετέχουν στο βήμα αυτό είναι: Clostridium, Streptococcus, Lactobacillus και 

Raminococcus (Deublein and Steinhauser, 2008). Το οξικό οξύ, το διοξείδιο του άνθρακα και 

το υδρογόνο είναι τα αντιδρώντα για την διεργασία της μεθανογένεσης. Η επιλογή του 

μονοπατιού της οξεογένεσης εξαρτάται από πληθώρα παραγόντων, όπως το pH, η 

θερμοκρασία και η μερική πίεση του υδρογόνου H2. Από αυτούς του παράγοντες μεγαλύτερο 

ρόλο φαίνεται να έχει η μερική πίεση του υδρογόνου H2, όπου σε χαμηλά επίπεδα ευνοείται η 

παραγωγή του οξικού οξέος. 

 

Πίνακας 3: Κύριες αντιδράσεις του σταδίου της οξεογένεσης (Batstone et al., 2002) 

Αντίδραση Προϊόν 

𝑪𝑪𝟔𝟔𝑯𝑯𝟏𝟏𝟏𝟏𝑶𝑶𝟔𝟔          
�⎯�  𝑪𝑪𝑯𝑯𝟑𝟑𝑪𝑪𝑯𝑯𝟏𝟏𝑪𝑪𝑯𝑯𝟏𝟏𝑪𝑪𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯 + 𝟏𝟏𝑪𝑪𝑶𝑶𝟏𝟏 + 𝟏𝟏𝑯𝑯𝟏𝟏 Βουτυρικό οξύ 

𝑪𝑪𝟔𝟔𝑯𝑯𝟏𝟏𝟏𝟏𝑶𝑶𝟔𝟔 + 𝟏𝟏𝑯𝑯𝟏𝟏          
�⎯� 𝟏𝟏𝑪𝑪𝑯𝑯𝟑𝟑𝑪𝑪𝑯𝑯𝟏𝟏𝑪𝑪𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯 + 𝟏𝟏𝑯𝑯𝟏𝟏𝑶𝑶 Προπανικό οξύ 

𝑪𝑪𝟔𝟔𝑯𝑯𝟏𝟏𝟏𝟏𝑶𝑶𝟔𝟔 + 𝟏𝟏𝑯𝑯𝟏𝟏𝑶𝑶          
�⎯� 𝟏𝟏𝑪𝑪𝑯𝑯𝟑𝟑𝑪𝑪𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯 + 𝟏𝟏𝑪𝑪𝑶𝑶𝟏𝟏 + 𝟒𝟒𝑯𝑯𝟏𝟏 Οξικό οξύ 

𝟑𝟑𝑪𝑪𝟔𝟔𝑯𝑯𝟏𝟏𝟏𝟏𝑶𝑶𝟔𝟔          
�⎯� 𝟒𝟒𝑪𝑪𝑯𝑯𝟑𝟑𝑪𝑪𝑯𝑯𝟏𝟏𝑪𝑪𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯 + 𝟏𝟏𝑪𝑪𝑯𝑯𝟑𝟑𝑪𝑪𝑶𝑶𝑶𝑶𝑯𝑯 + 𝟏𝟏𝑪𝑪𝑶𝑶𝟏𝟏

+ 𝟏𝟏𝑯𝑯𝟏𝟏𝑶𝑶 

Προπανικό και 

οξικό οξύ 

 

2.1.3 Οξικογένεση 
 

Η οξικογένεση αποτελεί το στάδιο, κατά το οποίο τα οργανικά οξέα με περισσότερα από δύο 

άτομα άνθρακα, ,καθώς και οι αλκοόλες με περισσότερα του ενός ατόμου άνθρακα διασπώνται 

προς σχηματισμό οξικού οξέος, διοξειδίου του άνθρακα και υδρογόνου. Για παράδειγμα το 

προπανικό οξύ μετατρέπεται σε οξικό μέσω της αντίδρασης: 
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𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝐻𝐻2𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐻𝐻 + 2𝐻𝐻2𝐶𝐶 
           
�⎯⎯�  𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐻𝐻 + 𝐶𝐶𝐶𝐶2 +  3𝐻𝐻2 

 Τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται στο επόμενο στάδιο της μεθανογένεσης. Η οξικογένεση 

έχει τη βασική διαφορά από το στάδιο της οξεογένεσης, ότι υπάρχει ανάγκη ύπαρξης ενός δότη 

ηλεκτρονίων, που μπορεί να είναι είτε τα ιόντα υδρογόνου είτε τα ιόντα του μεθανικού οξέος 

(HCOOH) (Batstone and Jensen, 2011). Οι βασικοί μικροοργανισμοί του σταδίου αυτού είναι: 

Desulfovibrio, Aminobacterium και Acidamicoccus (Deublein and Steinhauser, 2008) 

Το σημαντικότερο προϊόν της οξικογένεσης είναι το υδρογόνο. Όπως φαίνεται και από την 

αντίδραση του προπανικού οξέος, η συγκέντρωση του υδρογόνου πρέπει να παραμείνει σχετικά 

χαμηλή για να είναι θερμοδυναμικά δυνατή η μετατροπή όλων των οξέων και των αλκοολών. 

Πρακτικά αυτό επιτυγχάνεται με την άμεση κατανάλωση του υδρογόνου από τους 

μικροοργανισμούς της μεθανογένεσης. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μία σχέση 

συντροφικότητας ανάμεσα στους μικροοργανισμούς των δύο αυτών σταδίων.  

 

 

Σχήμα 3: ΔG για τρεις εξισώσεις οξικογένεσης και την εξίσωση μεθανογένεσης σε 

διαφορετικές τιμές μερικής πίεσης Η2 (Batsone, 2000) 
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Στο σχήμα 3 φαίνεται ότι πρακτικά υπάρχει μία μικρή περιοχή, στην οποία μπορούν να 

συνυπάρχουν τα στάδια της οξικογένεσης και της μεθανογένεσης, καθώς οι αντιδράσεις του 

πρώτου απαιτούν χαμηλή πίεση υδρογόνου ενώ η αντίδραση του δεύτερου απαιτεί υψηλή.  

 

Πίνακας 4: Αντιδράσεις σταδίου Οξικογένεσης (Deublein and Steinhauser, 2008) 

Υπόστρωμα Αντίδραση 

Προπανικό οξύ 𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝐻𝐻2𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐻𝐻 +  𝐻𝐻2𝐶𝐶           
�⎯� 𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐻𝐻 + 𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 3𝐻𝐻2 

Βουτυρικό οξύ 𝐶𝐶𝐻𝐻3(𝐶𝐶𝐻𝐻2)2𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶− +  2𝐻𝐻2𝐶𝐶           
�⎯� 2𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶− + 𝛨𝛨+ + 2𝐻𝐻2 

Βαλερικό οξύ 𝐶𝐶𝐻𝐻3(𝐶𝐶𝐻𝐻2)3𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝛨𝛨 + 2𝐻𝐻2𝐶𝐶 
          
�⎯�  𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶− + 𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝐻𝐻2𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐻𝐻

+ 𝛨𝛨+ + 2𝐻𝐻2 

Ίσοβαλερικό 

οξύ 

(𝐶𝐶𝐻𝐻3)2𝐶𝐶𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻2𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶− + 𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶3− + 𝐻𝐻2𝐶𝐶 
         
�⎯�  3𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶− + 𝛨𝛨+

+ 𝐻𝐻2 

Καπροϊκό οξύ 𝐶𝐶𝐻𝐻3(𝐶𝐶𝐻𝐻2)4𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝛨𝛨 + 4𝐻𝐻2𝐶𝐶           
�⎯�  3𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶− + 𝛨𝛨+ + 5𝐻𝐻2 

Διοξείδιο του 

άνθρακα και 

υδρογόνο 

2𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 4𝐻𝐻2           
�⎯�  𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶− + 𝛨𝛨+ + 2𝐻𝐻2𝐶𝐶 

Γλυκερίνη 𝐶𝐶3𝐻𝐻8𝐶𝐶3 + 𝐻𝐻2𝐶𝐶 
          
�⎯�  𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐻𝐻 + 3𝐻𝐻2 + 𝐶𝐶𝐶𝐶2 

Γαλακτικό οξύ 𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶− + 2𝐻𝐻2𝐶𝐶      
→  𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶− + 𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶3− + 𝛨𝛨+ + 2𝐻𝐻2 

Αιθανόλη 𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝐻𝐻2𝐶𝐶𝐻𝐻 + 𝐻𝐻2𝐶𝐶           
�⎯�  𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐻𝐻 + 2𝐻𝐻2 

 

 

2.1.4 Μεθανογένεση 
 

Κατά το τελευταίο στάδιο, τα προϊόντα των προηγούμενων σταδίων (οξικό οξύ, διοξείδιο του 

άνθρακα και υδρογόνο) μετατρέπονται σε μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα κάτω από 

αυστηρά αναερόβιες συνθήκες (Schön, 2009). Οι μικροοργανισμοί που συμμετέχουν σε αυτό 

το στάδιο περιλαμβάνουν τα methanobacterium, τα methanobacillus, τα methanococcus και τα 

methanosarcina (Verma, 2002). Υπάρχουν δύο μονοπάτια για την παραγωγή του μεθανίου. 
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Κατά το πρώτο γίνεται η διάσπαση του οξικού οξέος προς μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα 

(aceticlastic methanogenesis), ενώ κατά το δεύτερο πραγματοποιείται η οξείδωση του οξικού 

οξέος προς διοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο και στην συνέχεια η αναγωγή του διοξειδίου 

του άνθρακα προς μεθάνιο. Η παραγωγή του μεθανίου είναι μεγαλύτερη με την χρήση του 

δεύτερου μονοπατιού, όμως η χαμηλή συγκέντρωση του υδρογόνου στον αντιδραστήρα έχει 

ως αποτέλεσμα η κύρια μέθοδος παραγωγής μεθανίου να είναι το πρώτο μονοπάτι (Omstead 

et al., 1980).  

Σύμφωνα με αυτά οι μεθανογόνοι μικροοργανισμοί μπορούν να κατηγοριοποιηθούν, σύμφωνα 

με το είδος του υποστρώματος που χρησιμοποιούν: 

1. Τα οξικοτροφικά βακτήρια μετατρέπουν το οξικό οξύ σε μεθάνιο και διοξείδιο του 

άνθρακα. Αυτά τα βακτήρια ανήκουν στο πρώτο μονοπάτι και σε αυτά 

συμπεριλαμβάνονται τα Methanosarcina και τα Methanosaeta. 

2. Τα υδρογονοτροφικά βακτήρια μετατρέπουν το διοξείδιο του άνθρακα και το υδρογόνο 

προς παραγωγή μεθανίου και νερού. Τα βακτήρια αυτά ανήκουν και στα δύο μονοπάτια 

και περιλαμβάνουν τα Methanocaccales και τα Methanobacteriales. 

 

 

Πίνακας 5: Αντιδράσεις σταδίου Μεθανογένεσης (Deublein and Steinhauser, 2008) 

Υπόστρωμα Χημική Αντίδραση ΔG (kJ mol-1) 

𝑪𝑪𝑶𝑶𝟏𝟏 4𝐻𝐻2 + 𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶3− +  𝐻𝐻+
        
�� 𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 3𝐻𝐻2𝐶𝐶 

𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 4𝐻𝐻2         
�� 𝐶𝐶𝐻𝐻4 + +2𝐻𝐻2𝐶𝐶 

-135.4 

-131.0 

𝑪𝑪𝑶𝑶𝟏𝟏 4𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶− + 𝐻𝐻2𝐶𝐶 +  𝐻𝐻+
        
�� 𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 3𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶3− -130.4 

Οξικό οξύ 𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶− + 𝐻𝐻2𝐶𝐶         
�� 𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶3 -30.9 

Μεθανόλη 4𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝐻𝐻         
�� 3𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶3− +  𝐻𝐻+ + 𝐻𝐻2𝐶𝐶 -314.3 

Μεθανόλη 𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝐻𝐻 + 𝐻𝐻2         
�� 𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 𝐻𝐻2𝐶𝐶 -113.0 

Τύπος μεθυλίου: 

Αιθανόλη 

2𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝐻𝐻2𝐶𝐶𝐻𝐻 + 𝐶𝐶𝐶𝐶2         
�� 𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 2𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐻𝐻 -116.3 
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2.2 Φυσικοχημικές Διεργασίες 
 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως ως φυσικοχημικές διεργασίες χαρακτηρίζονται οι 

διεργασίες, στις οποίες δεν συμμετέχει κάποιος μικροοργανισμός. Υπάρχουν τρία είδη 

φυσικοχημικών διεργασιών, οι διεργασίες Υγρής – Υγρής φάσης, Υγρής – Αέριας φάσης και 

Υγρής – Στερεής φάσης (Batstone et al., 2002). Οι διεργασίες αυτές έχουν σημαντικό ρόλο 

στην αναερόβια χώνευση καθώς μέσα από αυτές είναι δυνατός ο υπολογισμός μεταβλητών 

όπως το pH, οι συγκεντρώσεις των συστατικών στην αέρια φάση, ακόμη και η ογκομετρική 

παροχή του βιοαερίου. Πολλές από αυτές τις μεταβλητές επηρεάζουν τους παράγοντες 

αναστολής και για αυτό είναι σημαντικός ο υπολογισμός τους. 

 

2.2.1 Διεργασίες Υγρής – Υγρής Φάσης 
 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι αντιδράσεις όλων των ιοντικών ενώσεων. Οι αντιδράσεις 

μεταξύ οξέων και βάσεων, επειδή είναι αρκετά γρήγορες, αναφέρονται ως εξισώσεις 

ισορροπίας (Musvoto et al., 2000).  

Για την μοντελοποίηση των αντιδράσεων οξέων/βάσεων μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε 

αλγεβρικές είτε διαφορικές εξισώσεις. Για να μην δημιουργηθούν προβλήματα κατά την 

προσομοίωση του μοντέλου, ασυνέχειες κυρίως κατά την έναρξη σε χρόνο 0, προτιμήθηκε να 

χρησιμοποιηθούν διαφορικές εξισώσεις στην παρούσα εργασία. 

Οι εξισώσεις για την αλληλεπίδραση οξέων/ βάσεων έχουν την μορφή: 

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 − 𝐾𝐾𝑎𝑎,𝑖𝑖
𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡

𝐾𝐾𝑎𝑎,𝑖𝑖 + 𝑆𝑆𝐻𝐻+
= 0 (2.2) 

𝑑𝑑(𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙)
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  −𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 (2.3) 

, όπου i το ζεύγος οξέος/βάσης, Sion,i η συγκέντρωση του ιόντος i  (kgCOD m-3), Si,total η ολική 

συγκέντρωση του συστατικού i (kgCOD m-3), Ka,i η σταθερά ισορροπίας (kmole m-3), SH+ η 

συγκέντρωση των ιόντων υδρογόνου (kmole m-3) και ρion,i ο ρυθμός της αντίδρασης 

οξέος/βάσης του συστατικού i (kgCOD d-1). 
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Ο στόχος της μοντελοποίησης των αντιδράσεων οξέων/βάσης είναι ο υπολογισμός του pH 

μέσα στον αντιδραστήρα. Η τιμή του pH είναι σημαντική, καθώς επηρεάζει όπως αναφέρεται 

στο κεφάλαιο 2.3.1 την διεργασία σε μεγάλο βαθμό. Για παράδειγμα οι μικροοργανισμοί του 

κάθε σταδίου λειτουργούν βέλτιστα σε διαφορετικά εύρη pH. Για τον υπολογισμό του pH 

υπολογίζεται η συγκέντρωση των ιόντων υδρογόνου από το ισοζύγιο φορτίου των ιόντων. 

 

Πίνακας 6: Κυριότερα ζεύγη Οξέων - Βάσεων (Batstone et al., 2002) 

Ζεύγος Οξέος/Βάσης pKa ΔH (J/mole) Πηγή 

𝑪𝑪𝑶𝑶𝟏𝟏/𝑯𝑯𝑪𝑪𝑶𝑶𝟑𝟑
−/𝑪𝑪𝑶𝑶𝟑𝟑

𝟏𝟏− 6.35 7646 (Lide, 2001) 

𝑵𝑵𝑯𝑯𝟒𝟒
+/𝑵𝑵𝑯𝑯𝟑𝟑 9.25 51965 (Lide, 2001) 

𝑯𝑯𝟏𝟏𝑺𝑺/𝑯𝑯𝑺𝑺− 7.05 21670 (Lide, 2001) 

𝑯𝑯𝟏𝟏𝑶𝑶/𝑯𝑯+/𝑶𝑶𝑯𝑯− 14 55900 (Lide, 2001) 

𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯/𝑯𝑯𝑯𝑯− 4.76 - (Sillen and Martell, 

1964) 

𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯/𝑯𝑯𝑯𝑯− 4.88 - (Sillen and Martell, 

1964) 

𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯/𝑯𝑯𝑯𝑯− 4.82 - (Sillen and Martell, 

1964) 

𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯/𝑯𝑯𝑯𝑯− 4.86 - (Sillen and Martell, 

1964) 

𝑯𝑯𝟑𝟑𝑯𝑯𝑶𝑶𝟒𝟒/𝑯𝑯𝟏𝟏𝑯𝑯𝑶𝑶𝟒𝟒
𝟏𝟏−/𝑯𝑯𝑯𝑯𝑶𝑶𝟒𝟒

−𝑯𝑯𝑶𝑶𝟑𝟑
𝟑𝟑− - - - 

 

 

2.2.2 Διεργασίες Υγρής – Αέριας Φάσης 
 

Στην κατηγορία αυτή, ανήκουν οι εξισώσεις μεταφοράς μάζας ανάμεσα στην αέρια και την 

υγρή φάση. Κύρια συστατικά που απαντώνται στην συγκεκριμένη κατηγορία είναι το μεθάνιο, 

το διοξείδιο του άνθρακα και το υδρογόνο. Υπάρχουν και άλλα αέρια που μπορούν να 

συμπεριληφθούν, όπως η αμμωνία (ΝΗ3) και το υδρόθειο (H2S). Συνήθως όμως, αυτό δεν 

γίνεται, καθώς η αμμωνία θεωρείται ότι έχει υψηλή διαλυτότητα (Stumm and Morgan), ενώ 
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για να συμπεριληφθεί το υδρόθειο πρέπει να περιγραφεί και η αναγωγή του θείου ως βιοχημική 

διεργασία.  

Οι δύο αυτές φάσεις βρίσκονται συνεχώς σε επαφή και κατά συνέπεια υπάρχει μία συνεχόμενη 

μεταφορά μάζας από την υγρή στην αέρια φάση και αντίστροφα. Η μεταφορά μάζας 

περιγράφεται από τον νόμο του Henry και επηρεάζεται από την μερική πίεση του συστατικού 

στην αέρια φάση. Σε αέρια όπως το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο, η αντίσταση στην 

μεταφορά εντοπίζεται κυρίως στην υγρή φάση και μπορεί να οδηγήσει στον υπερκορεσμό των 

αερίων (Coulson and Richardson, 1993; Pauss et al., 1990). Για τον λόγο αυτό κρίνεται 

σημαντικό να χρησιμοποιηθούν δυναμικές εξισώσεις για την μεταφορά μάζας ανάμεσα στην 

υγρή και την αέρια φάση (Stumm and Morgan, 1996). 

 

𝜌𝜌𝑇𝑇,𝑖𝑖 = 𝑘𝑘𝐿𝐿𝑎𝑎�𝑆𝑆𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙,𝑖𝑖 − 𝐾𝐾𝐻𝐻,𝑖𝑖𝑝𝑝𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝑖𝑖�  (2.4)  

 

,όπου ρΤ,i ο ρυθμός μεταφοράς μάζας του συστατικού i (kmole m-3 day-1) , 𝑘𝑘𝐿𝐿𝑎𝑎 η σταθερά 

μεταφοράς μάζας πολλαπλασιασμένη με την περιοχή μεταφοράς του αερίου (day-1), Sliq,i η 

συγκέντρωση του συστατικού i την υγρή φάση (kmol m-3), KH,i η σταθερά του Henry 

διορθωμένη για κάθε συστατικό i (kmol m-3 bar-1) και pgas,i η μερική πίεση του συστατικού i 

(bar). 

 

2.2.3 Διεργασίες Υγρής – Στερεής Φάσης  
 

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται τα φαινόμενα κρυστάλλωσης που συμβαίνουν  

κατά την χώνευση. Τα κύρια ιόντα που μπορούν να συμπεριληφθούν στο στάδιο αυτό είναι τα 

ιόντα ασβεστίου (Ca2+) και τα ιόντα μαγνησίου (Mg2+). Η κρυστάλλωση επηρεάζει κυρίως 

στην τιμή του pH, αν και έχει δειχθεί ότι σε ακραίες συνθήκες μπορεί να επηρεάσει και τις 

βιοχημικές αντιδράσεις (Zhang et al., 2015). Η κρυστάλλωση δεν συμπεριλαμβάνεται στο 

αρχικό μοντέλο ADM1 και δεν θα συμπεριληφθεί και στην παρούσα εργασία. 
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2.3 Περιβαλλοντικές συνθήκες και παράγοντες που επηρεάζουν την διεργασία 
 

Εξαιτίας της πολυπλοκότητας της διεργασίας και της ύπαρξης μικροοργανισμών, υπάρχουν 

πολλοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την αποδοτικότητα της διεργασίας της 

αναερόβιας χώνευσης. Η τιμή του pH, η θερμοκρασία του αντιδραστήρα, οι συγκεντρώσεις 

των συστατικών στο υπόστρωμα και ο χρόνος παραμονής, μπορούν να επηρεάσουν τόσο την 

απόδοση της διεργασίας, όσο και την σταθερότητα ή τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

μικροοργανισμών (Merlin Christy et al., 2014).  

 

2.3.1 Τιμή του pH στον αντιδραστήρα 
 

Η τιμή του pH μέσα στον αντιδραστήρα είναι μία σημαντική παράμετρος, καθώς η δράση των 

μικροοργανισμών είναι βέλτιστη σε συγκεκριμένες τιμές pH και κάθε ένζυμο λειτουργεί σε 

συγκεκριμένα εύρη τιμών. Έχει βρεθεί ότι η τιμή pH, για βέλτιστη απόδοση των 

μικροοργανισμών, πρέπει να κυμαίνεται ανάμεσα στις τιμές 6.7-7.5 και εξαρτάται κυρίως από 

την συγκέντρωση των όξινων και αλκαλικών συστατικών της υγρής φάσης και την μερική 

πίεση του διοξειδίου του άνθρακα. Για τον έλεγχο του pH μέσα στο αντιδραστήρα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ένα ρυθμιστικό σύστημα διττανθρακικών αλάτων / διοξείδιο του άνθρακα και 

ένα σύστημα αμμωνίας/αμμωνίου (Deublein and Steinhauser, 2008). Το σύστημα των 

διττανθρακικών αλάτων περιγράφεται από την εξίσωση: 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶2
            
�⎯⎯�  𝐻𝐻2𝐶𝐶𝐶𝐶3

             
�⎯⎯� 𝐻𝐻+ + 𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶3−

               
�⎯⎯⎯� 2𝐻𝐻+ + 2𝐶𝐶𝐶𝐶32− 

 

Η απόκλιση του pH από τις τιμές που αναφέρθηκαν μπορεί να προκαλέσουν διαταραχές στην 

λειτουργεία των κυττάρων. Συγκεκριμένα καθώς κατά το στάδιο της οξεογένεσης 

δημιουργούνται διάφορα οξέα, συνήθως η απόκλιση του pH είναι προς όξινες συνθήκες. Η 

πτώση του pH μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή των μεθανογόνων μικροοργανισμών και 

συνεπώς στην μη παραγωγή βιοαερίου. Επίσης αφού τα μεθανογόνα βακτήρια δεν δεσμεύουν 

το οξικό οξύ, τότε αυτό θα συνεχίζει να συσσωρεύεται με αποτέλεσμα την περεταίρω πτώση 

του pH. 
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2.3.2 Θερμοκρασία 
 

Η θερμοκρασία είναι ένας παράγοντας που κατέχει μεγάλο ρόλο στην ομαλή ολοκλήρωση της 

διεργασίας. Η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να επιφέρει αύξηση των ρυθμών αντίδρασης, 

όπως προβλέπεται από τις εξισώσεις του Arrhenius. Φυσικά η αύξηση της θερμοκρασίας πάνω 

από κάποιες κρίσιμες τιμές μπορεί να έχει αρνητική επίδραση καθώς μπορεί να οδηγήσει σε 

αύξηση του ρυθμού θανάτου των μικροοργανισμών (Batstone et al., 2002). Γενικά υπάρχουν 

τρεις περιοχές θερμοκρασιών που μπορεί να πραγματοποιηθεί η αναερόβια χώνευση: η 

ψυχρόφιλη (4-15°C), η μεσόφιλη (20-40°C) και η θερμόφιλη (45-70°C) (Batstone et al., 2002). 

Από αυτές τις τρεις κυρίως χρησιμοποιούνται οι μεσόφιλες και οι θερμόφιλες συνθήκες. Για 

την μεσόφιλη περιοχή η θερμοκρασία για βέλτιστη λειτουργεία είναι 35°C (Monnet, 2003) ενώ 

για την θερμόφιλη περιοχή είναι 55°C (Monnet, 2003; Suryawanshi et al.,2010).  

 

 

Σχήμα 4 Εύρη θερμοκρασιών για τα μεθανογόνα βακτήρια (Σιούλας et al., 2010) 

  

Θεωρείται σημαντική, η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας κατά την διάρκεια της διεργασίας, 

καθώς οι διακυμάνσεις σε αυτή μπορεί να οδηγήσουν σε δυσμενείς επιπτώσεις. Τα βακτήρια 

είναι ευαίσθητα στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και χρειάζονται χρόνο για να 

προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες για να επιτευχθεί η μέγιστη παραγωγή βιοαερίου. Τα 

θερμόφιλα βακτήρια είναι εξαιρετικά ευαίσθητα και μπορεί να χρειαστούν χρόνο προσαρμογής 

για διακυμάνσεις +/-1°C ενώ τα μεσόφιλα είναι λιγότερο ευαίσθητα και μπορούν να δεχθούν 

αλλαγές +/-3°C χωρίς κάποια μείωση στην παραγωγή μεθανίου (Σιούλας et al., 2010).  
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Εάν και η θερμόφιλη περιοχή παρουσιάζει γενικά μεγαλύτερη απόδοση από την μεσόφιλη, 

είναι πιο δύσκολος ο έλεγχος της και χρειάζεται μεγαλύτερη εισαγωγή ενέργειας στο σύστημα. 

Αυτό μερικές φορές οδηγεί σε λιγότερο ευνοϊκό ισοζύγιο ενέργειας (Abbasi et al.,2012). 

Επίσης είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε θερμόφιλες συνθήκες δεν χρειάζονται ειδικές 

υγειονομικές διαδικασίες καθώς πολλά παθογόνα βακτήρια απενεργοποιούνται σε υψηλές 

θερμοκρασίες (Deublein and Steinhauser, 2008). 

 

2.3.3 Υδραυλικός χρόνος παραμονής (Hydraulic Retention Time, HRT) 
 

Μία σημαντική παράμετρος για τον σχεδιασμό της διεργασίας είναι ο υδραυλικός χρόνος 

παραμονής, δηλαδή ο χρόνος που το υπόστρωμα παραμένει μέσα στον χωνευτήρα. Δεν πρέπει 

να μπερδευτεί με τον χρόνο παραμονής στερεών (SRT), δηλαδή το χρόνο που παραμένουν οι 

μικροοργανισμοί στον χωνευτήρα, αν και σε τυπικούς αντιδραστήρες CSTR, οι δύο αυτοί 

χρόνοι είναι ίδιοι (Abbasi et al., 2012). Ο υδραυλικός χρόνος παραμονής μπορεί να υπολογιστεί 

από την σχέση: 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 =
𝑉𝑉
𝑄𝑄

 (2.5) 

, όπου V ο όγκος του χωνευτήρα (m3) και Q η ογκομετρική παροχή (m3 d-1). 

Ο χρόνος παραμονής πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος για να υπάρχει αρκετός χρόνος να 

αναπληρωθεί ο αριθμός των μικροοργανισμών που αφαιρούνται με το υπόλειμμα, μέσω της 

αναπαραγωγής τους. Γενικά μικροί χρόνοι παραμονής έχουν ως αποτέλεσμα της μείωση της 

παραγωγής βιοαερίου (Σιούλας et al, 2010). Αξίζει να σημειωθεί ότι χωνευτήρες που 

λειτουργούν σε θερμόφιλες συνθήκες έχουν αρκετά μικρότερο χρόνο παραμονής από 

χωνευτήρες που λειτουργούν σε μεσόφιλες συνθήκες (Verma, 2002). 

 

 2.3.4 Οργανικός ρυθμός φόρτωσης (Organic loading rate, OLR) 
 

Ο οργανικός ρυθμός φόρτωσης είναι μια σημαντική παράμετρος λειτουργίας, η οποία δείχνει 

πόση οργανική ξηρή ουσία μπορεί να τροφοδοτηθεί στον χωνευτή, ανά m³ όγκου και μονάδα 

χρόνου (Σιούλας et al., 2010). Συνδέεται με τον χρόνο παραμονής μέσω της συγκέντρωσης της 
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βιομάζας και δίνει πληροφορίες για το πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιείται ο όγκος το 

αντιδραστήρα. Μπορεί να υπολογιστεί από την σχέση: 

𝐶𝐶𝑂𝑂𝐻𝐻 =
𝑄𝑄 ∗ 𝐶𝐶
𝑉𝑉

=
𝐶𝐶

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
  (2.6) 

Όπου OLR ο ογκομετρικός οργανικός ρυθμός φόρτωσης (kgVS m-3d-1), Q η ογκομετρική 

παροχή (m3d-1), C η συγκέντρωση των πτητικών στερεών στο υπόστρωμα (kgVS m-3) και V ο 

όγκος του χωνευτήρα (m3) (Schön, 2009). Συνήθως οι τιμές του OLR κυμαίνονται ανάμεσα σε 

2 – 6 kgVS m-3d-1 (Schön, 2009).  

 

2.3.5 Αναστολείς και Τοξικότητα 
 

Ο Speece (1996) χρησιμοποιεί δύο όρους για τον γενικό περιορισμό των βιολογικών 

διεργασιών. 

• Τοξικότητα (Toxicity) : αρνητικό αποτέλεσμα στον βακτηριακό μεταβολισμό, αλλά όχι 

απαραίτητα θανατηφόρο. 

• Αναστολή (Inhibition) : βλάβη στην βακτηριακή λειτουργία. 

Η χρήση της λέξης βακτηριακό θα πρέπει να επεκταθεί σε βιολογικό για να περιλαμβάνει και 

άλλους οργανισμούς, όπως αρχαία και ευκαριωτικούς, ή εξωκυττάρια ένζυμα. Οι Batstone et 

al. (2002) πρότειναν τους όρους: 

• Βιοκτόνος αναστολή (Biocidal inhibition): αντιδραστική τοξικότητα (reactive toxicity), 

συνήθως μη αντιστρεπτή, όπως η αναστολή λόγο λιπαρών οξέων μακριάς αλυσίδας 

(LCFA), αζωτούχων ενώσεων και αντιβιοτικών. Περιγράφεται ως τοξικότητα από τον 

Speece (1996). 

• Βιοστατική αναστολή (Biostatic inhibition): μη αντιδραστική τοξικότητα (nonreactive 

toxicity), συνήθως αντιστρεπτή όπως η αναστολή λόγω ασθενών οξέων/βάσεων (VFA, 

αμμωνία, υδρόθειο), pH ή όποιον άλλο παράγοντα διαταράσσει την ομοιόσταση. 

Περιγράφεται ως αναστολή από τον Speece (1996).  

Πρέπει να σημειωθεί ότι συνήθως η αναστολή εμφανίζεται πριν την τοξικότητα, καθώς η 

συγκέντρωση της ένωσης αυξάνεται. Οι ανασταλτικοί παράγοντες είτε επηρεάζουν την δομή 

του κυττάρου είτε τα ένζυμα που συμμετέχουν στον μεταβολισμό (Eder and Schulz, 2006).  
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Οι ανασταλτικοί παράγοντες βρίσκονται ήδη στο αρχικό υπόστρωμα ή παράγονται κατά την 

αποδόμηση του. Οι κύριοι ανασταλτικοί παράγοντες που σχηματίζονται με την αποδόμηση του 

υποστρώματος είναι τα πτητικά λιπαρά οξέα (VFA), τα λιπαρά οξέα μακριάς αλυσίδας (LCFA) 

και η αμμωνία. Αντιθέτως, θειούχες ενώσεις, βαρέα μέταλλα και αντιβιοτικά βρίσκονται στο 

αρχικό υπόστρωμα (Boe, 2006). Οι ουσίες αυτές δεν είναι ανασταλτικές εκ φύσεως αλλά 

λειτουργούν ως αναστολείς όταν η συγκέντρωση τους ξεπερνά μία συγκεκριμένη τιμή. Με την 

μείωση της συγκέντρωσης κάτω από το ανώτατο όριο, οι επιπτώσεις των αναστολέων μπορούν 

να αντιστραφούν. 

Η αναστολή από τα VFA και την αμμωνία είναι εξαρτημένη από το pH, καθώς μόνο οι μη 

ιονισμένες μορφές τους παρουσιάζουν ανασταλτική δράση. Η αμμωνία, με pKA περίπου στο 

9.3, βρίσκεται κυρίως σε ιονισμένη μορφή (ΝΗ4
+), στις τιμές pH που επικρατούν κατά την 

αναερόβια διεργασία ενώ τα VFA, με τιμές pKA 4.7 – 4.9 στους 25°C, προκαλούν αναστολή 

για pH κάτω από το 7. Οι πιο ευάλωτοι μικροοργανισμοί είναι οι οξικοτροφικοί και οι 

υδρογονοτροφικοί μεθανογόνοι, καθώς και οι οξικογόνοι οργανισμοί. Οι δύο τελευταίοι 

οργανισμοί έχουν συντροφική σχέση και η μείωση της λειτουργίας των υδρογονοτροφικών 

μεθανογόνων προκαλεί ελάττωση στην λειτουργία των οξειδωτικών οργανισμών εξαιτίας της 

συσσώρευσης του υδρογόνου και των ιόντων του μεθανικού οξέος (Batstone et al., 2002). Τα 

VFA στην μη ιονισμένη μορφή τους μπορούν να διαπεράσουν την κυτταρική μεμβράνη. Μέσα 

στο κύτταρο, που υπάρχει μεγαλύτερο pH, ιονίζονται και τα απελευθερωμένα κατιόντα 

υδρογόνου προκαλούν πτώση στο εσωκυττάριο pH και διαταραχή της ομοιόστασης 

(Björnsson, 2000; Boe, 2006). Τέλος καθώς οι τιμές των pKA μεταβάλλονται με την 

θερμοκρασία, ο βαθμός ιονισμού των ενώσεων εξαρτάται και από το pH και από την 

θερμοκρασία (Grady et al.1999). 

Τα LCFA, αποτελούν ενδιάμεσα προϊόντα της χώνευσης των λιπιδίων και προκαλούν 

αναστολή των μικροοργανισμών, ακόμη και σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Δρουν ως 

ανασταλτικοί παράγοντες με την προσρόφηση τους στην κυτταρική μεμβράνη και 

παρεμπόδιση της μεταφοράς θρεπτικών συστατικών (Schön, 2009). Συνεπώς παράγοντες που 

επηρεάζουν την αναστολή είναι η αναλογία της κυτταρικής επιφάνειας προς την συγκέντρωση 

των LCFA και το pH. Η αναστολή είναι συνήθως μη αντιστρεπτή και οι πιο ευάλωτοι 

μικροοργανισμοί είναι οι οξικοτροφικοί μεθανογόνοι, αν και όλοι οι οργανισμοί επηρεάζονται 

σε κάποιο βαθμό (Batstone et al., 2002; Hwu et al., 1996). 
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Βαρέα μέταλλα, όπως το χρώμιο, ο χαλκός, το νικέλιο και ο ψευδάργυρος, μπορούν να 

προκαλέσουν αναστολή στην αναερόβια χώνευση. Συγκεκριμένα τα ιόντα των μετάλλων 

δεσμεύουν τις θέσεις ιοντοανταλλαγής πάνω στην επιφάνεια των κυττάρων. Χρειάζονται 

μεγάλη συγκέντρωση για να έχουν κάποια σημαντική δράση, ενώ η συγκέντρωση τους 

επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η διαλυτότητα, το pH και η συγκέντρωση των 

ιόντων του θείου (S2-). Ως αποτέλεσμα αυτού, η αναστολή λόγω βαρέων μετάλλων συνήθως 

αποφεύγεται εξαιτίας των σουλφιδίων που παράγονται κατά την αναερόβια χώνευση (Grady et 

al., 1999; Gray, 2004).  

Ανεπαρκής κατεργασία του υποστρώματος μπορεί να οδηγήσει στην εισαγωγή οξυγόνου στον 

αντιδραστήρα, το οποίο μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα μεθανογόνα βακτήρια 

(Schön, 2009) . Εάν όμως υπάρχει οξυγόνο μέσα στον αντιδραστήρα, τότε αυτό μπορεί να 

καταναλωθεί από συγκεκριμένα υδρολυτικά και οξεογόνα βακτήρια (Björnsson, 2000; Eder 

and Schulz, 2006). 

Τέλος, αντιβιοτικά, από πρόσθετα σε ζωικές τροφές, και απολυμαντικά μπορεί να έχουν 

ανασταλτική ή ακόμη και τοξική δράση στην διεργασία, όταν βρίσκονται σε υψηλές 

συγκεντρώσεις. Όταν το υπόστρωμα είναι κοπριά, συνήθως δεν προκαλούν αναστολή εάν έχει 

χρησιμοποιηθεί η προτεινόμενη δόση (Boe, 2006; Eder and Schulz, 2006). 
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3. Το ADM1 Μαθηματικό Μοντέλο 
 

3.1 Σύντομη περιγραφή του μοντέλου 
 

Το μοντέλο ADM1 περιγράφει την διεργασία της αναερόβιας χώνευσης σε έναν CSTR 

αντιδραστήρα. Αναπτύχθηκε από τους Batstone et al. (2002) και είναι βασισμένο σε μοντέλα 

ενεργού λάσπης (ASM). Οι ίδιες εξισώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την 

περιγραφή διεργασιών διαλείπουσας λειτουργείας. Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 2.2.1, 

μπορεί να γίνει χρήση είτε διαφορικών εξισώσεων, είτε αλγεβρικών και διαφορικών 

εξισώσεων. Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η χρήση των διαφορικών εξισώσεων 

προκειμένου να μοντελοποιηθεί και η μετάβαση στην μόνιμη κατάσταση από την έναρξη 

λειτουργείας του αντιδραστήρα. Ο όγκος της υγρής φάσης του μοντέλου θεωρείται σταθερός 

και οι ρυθμοί εισόδου και εξόδου παραμένουν επίσης σταθερές και ίσες. 

 

 

 

Σχήμα 5: Σχηματική παρουσίαση του ADM1 μοντέλου (Batstone et al., 2002) 
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Το υπόστρωμα εισέρχεται στον αντιδραστήρα με ογκομετρική παροχή qin (m3 day-1). Περιέχει 

12 μεταβλητές συγκεντρώσεων για τα συστατικά της υγρής φάσης Sin,i (kgCOD m-3) και 12 

συγκεντρώσεις για τα σωματίδια Xin,i (kgCOD m-3). Μετά την είσοδο του υποστρώματος στον 

αντιδραστήρα πραγματοποιούνται οι αντιδράσεις για την παραγωγή μεθανίου και γίνεται η 

μεταφορά μάζας προς την αέρια φάση. Μέσα στον αντιδραστήρα συνυπάρχουν τρεις φάσεις, 

η υγρή, η σωματιδιακή και η αέρια. Το υγρό ρεύμα εξόδου του αντιδραστήρα χαρακτηρίζεται 

επίσης από 12 συγκεντρώσεις συστατικών υγρής φάσης Si (kgCOD m-3) και 12 σωματιδιακές 

συγκεντρώσεις Xi (kgCOD m-3). Τέλος η ροή εξόδου του βιοαερίου περιέχει 3 συγκεντρώσεις 

Sgas,i   (kmole m-3).  

 

3.1.1 Εξισώσεις Υγρής Φάσης 
 

Για κάθε συστατικό της υγρής φάσης, Si και Xi, ισχύει το γενικό ισοζύγιο: 

𝛱𝛱𝛱𝛱𝛱𝛱ό𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏 = 𝜀𝜀ί𝛱𝛱𝛱𝛱𝜎𝜎𝛱𝛱𝜎𝜎 − έ𝜉𝜉𝛱𝛱𝜎𝜎𝛱𝛱𝜎𝜎 + 𝛱𝛱𝜎𝜎𝛱𝛱𝛱𝛱ώ𝜌𝜌𝜀𝜀𝜎𝜎𝛱𝛱𝜏𝜏 

 

Πιο συγκεκριμένα:  

𝑑𝑑𝑆𝑆𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙,𝑖𝑖𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 − 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡𝑆𝑆𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙,𝑖𝑖 + � 𝜌𝜌𝑗𝑗𝑣𝑣𝑖𝑖𝑗𝑗
𝑗𝑗=1−19

 3.1 

𝑑𝑑𝑋𝑋𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙,𝑖𝑖𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 − 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡𝑋𝑋𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙,𝑖𝑖 + � 𝜌𝜌𝑗𝑗𝑣𝑣𝑖𝑖𝑗𝑗
𝑗𝑗=1−19

 3.2 

Όπου 𝑆𝑆𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙,𝑖𝑖 και 𝛸𝛸𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙,𝑖𝑖 οι συγκεντρώσεις του συστατικού i στην υγρή και την σωματιδιακή φάση 

(kgCOD m-3), 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 και 𝛸𝛸𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 οι συγκεντρώσεις εισόδου του συστατικού i στην υγρή και την 

σωματιδιακή φάση (kgCOD m-3), Vliq ο όγκος της υγρής φάσης (m-3), 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖  και 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡  οι 

ογκομετρικές παροχές εισόδου και εξόδου (m3 day-1) και ρj και vi,j ο ρυθμός της διεργασίας j 

και η στοιχειομετρική σταθερά του συστατικού i στην διεργασία j. 

Στην υγρή φάση υπάρχουν εξισώσεις που περιγράφουν τα ισοζύγια των ιόντων και τους 

ρυθμούς ιοντοανταλλαγής μεταξύ οξέων και βάσεων. 

 

 3.3 
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𝑑𝑑𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙

𝑑𝑑𝑑𝑑
=  −𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙 

𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖− = 𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑖𝑖�𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖−𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐻𝐻+ − 𝑘𝑘𝑎𝑎,𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐻𝐻𝑖𝑖� 3.4 

𝑆𝑆𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙,𝑖𝑖 = 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖− + 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐻𝐻𝑖𝑖 3.5 

 

Όπου 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 η συγκέντρωση του ιόντος i (kmole m-3), kAB,i η κινητική σταθερά του οξέος i (M 

day-1) και ka,i η σταθερά ισορροπίας του οξέος/βάσης (mole m-3). 

 

3.1.2 Εξισώσεις αέριας φάσης 
 

Αντίστοιχα με τα ισοζύγια μάζας της υγρής φάσης υπάρχουν και τα ισοζύγια στην αέρια φάση. 

𝑑𝑑𝑆𝑆𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝑖𝑖𝑉𝑉𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −𝑞𝑞𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠𝑆𝑆𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝑖𝑖 + 𝜌𝜌𝛵𝛵,𝑖𝑖𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙 3.6 

 

Όπου 𝑆𝑆𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝑖𝑖 η συγκέντρωση του συστατικού i στην αέρια φάση (kmole m-3), Vgas ο όγκος της 

αέριας φάσης (m-3), qgas η ογκομετρική ροή εξόδου του βιοαερίου (m3 day-1)  και ρT,i ο ρυθμός 

μεταφοράς μάζας του συστατικού i από την υγρή στην αέρια φάση (kmole m-3 day-1).  

Επίσης στην αέρια φάση υπάρχουν οι εξισώσεις που περιγράφουν τον ρυθμό μεταφοράς μάζας 

μεταξύ υγρής και αέριας φάσης και οι εξισώσεις μερικής πίεσης του κάθε συστατικού της 

αέριας φάσης. 

𝜌𝜌𝑇𝑇,𝑖𝑖 = 𝑘𝑘𝐿𝐿𝑎𝑎�𝑆𝑆𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙,𝑖𝑖 − 𝐾𝐾𝐻𝐻,𝑖𝑖𝑃𝑃𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝑖𝑖� 3.7 

𝑃𝑃𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝑖𝑖 = 𝑆𝑆𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝑖𝑖𝐻𝐻𝐻𝐻 3.8 

 

Όπου ρT,i ο ρυθμός μεταφοράς μάζας του συστατικού i από την υγρή στην αέρια φάση (kmole 

m-3 day-1), Pgas,i η μερική πίεση του συστατικού i (bar), kLa η σταθερά μεταφοράς μάζας 

πολλαπλασιασμένη με την περιοχή μεταφοράς του αερίου (day-1), KH,i η σταθερά Henry (kmole 

m-3 bar-1), R η παγκόσμια σταθερά των αερίων (bar m3 mole-1 K-1) και T η θερμοκρασία (Κ). 
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3.1.3 Ρυθμοί αντιδράσεων και ανασταλτικοί παράγοντες 
 

Οι ανασταλτικοί παράγοντες (Ij) εμποδίζουν την ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Στο μοντέλο 

εμφανίζονται ως παράγοντες που μειώνουν τους ρυθμούς των βιοχημικών διεργασιών. 

𝜌𝜌𝑗𝑗 =  𝑘𝑘𝑚𝑚,𝑖𝑖
𝑆𝑆

𝑘𝑘𝑆𝑆,𝑖𝑖 + 𝑆𝑆
∗ 𝑋𝑋 ∗ 𝐼𝐼𝑗𝑗 3.9 

𝐼𝐼𝑗𝑗 = 𝐼𝐼1 ∗ 𝐼𝐼2 ∗ 𝐼𝐼3 ∗ … ∗ 𝐼𝐼𝑖𝑖 3.10 

 

Όπου ρj ο ρυθμός της διεργασίας j (kgCOD m-3 day-1), km,i ο μέγιστος ρυθμός κατανάλωσης του 

συστατικού i (kgCODx kgCOD-1 day-1) και ks,i η σταθερά κορεσμού του i (kgCOD m-3). 

Οι ανασταλτικοί παράγοντες παίρνουν τιμές από 0 έως 1, και με το συγκεκριμένο τρόπο 

μοντελοποίησης είναι δυνατό να προστεθούν νέοι παράγοντες χωρίς την ιδιαίτερη αλλαγή του 

μοντέλου. 

 

3.2 Τροποποιήσεις στο αρχικό μοντέλο ADM1 
 

3.2.1 Μεταβαλλόμενος όγκος υγρής και αέριας φάσης 
 

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο αρχικό μοντέλο ο όγκος της υγρής και 

της αέριας φάσης παραμένει σταθερός κατά την διάρκεια της διεργασίας. Αυτή είναι μία 

παραδοχή που έγινε για το αρχικό μοντέλο. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε η 

αλλαγή του όγκου από σταθερά, σε μία χρονικά εξαρτώμενη μεταβλητή. Συνεπώς ο όγκος της 

υγρής και της αέριας φάσης θα είναι μεταβλητές που θα αλλάζουν σε συνάρτηση με τον χρόνο 

ενώ ο συνολικός όγκος του αντιδραστήρα θα παραμένει σταθερός. Εάν εφαρμοστεί το 

συνολικό ισοζύγιο μάζας για την διεργασία θα προκύψει η σχέση: 

𝑑𝑑(𝜌𝜌𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙)
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝜌𝜌𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡 − 𝜌𝜌𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠𝑞𝑞𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠 3.11 
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Όπου Vliq ο όγκος της υγρής φάσης (m3), ρin,ρ,ρgas οι πυκνότητες του ρεύματος εισόδου, του 

υγρού μέσα στον αντιδραστήρα και της αέρια φάσης αντίστοιχα (kg m-3) και qin, qout, qgas οι 

ογκομετρικές παροχές εισόδου, εξόδου και του βιοαερίου αντίστοιχα (m3 day-1). 

Επίσης εφόσον ο συνολικός όγκος του αντιδραστήρα είναι σταθερός, θα ισχύει η σχέση: 

𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙 + 𝑉𝑉𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑎𝑎𝑐𝑐𝑑𝑑 3.12 

 

Συνεπώς προβλέποντας τον όγκο της υγρής φάσης από την σχέση (3.11), μπορεί άμεσα να 

υπολογιστεί και ο όγκος της αέριας φάσης από την σχέση (3.12). 

Τέλος έγιναν κάποιες παραδοχές για τις τιμές των πυκνοτήτων, καθώς πολλές φορές δεν είναι 

εύκολος ο υπολογισμός τους, ειδικά εάν θεωρηθούν χρονικά εξαρτώμενες μεταβλητές.  

1. Καθώς η τροφοδοσία αναμειγνύεται με μεγάλη ποσότητα νερού, γίνεται η παραδοχή 

ότι οι πυκνότητες του ρεύματος εισόδου και του υγρού μέσα στον αντιδραστήρα είναι 

ίσες με την πυκνότητα του νερού 1000 kg m-3. 

2. Η πυκνότητα της αέριας φάσης μπορεί να θεωρηθεί σταθερή και της ίδιας τάξης 

μεγέθους με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Η αέρια φάση αποτελεί ένα μίγμα CH4, CO2, H2, 

NH3 και H2O. Συνεπώς γίνεται η παραδοχή ότι η πυκνότητα της αέριας φάσης είναι 

περίπου ίση με 1.7 kg m-3. 

Σύμφωνα με τις παραδοχές αυτές η σχέση γίνεται: 

𝑑𝑑𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡 − 𝑞𝑞𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠
𝜌𝜌𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠
𝜌𝜌𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙

 3.13 

 

 

3.2.2 Αμμωνία ως αέριο συστατικό 
 

Στο αρχικό μοντέλο, η αμμωνία δεν υπολογίζεται ως συστατικό της αέριας φάσης, επειδή 

παρουσιάζει μεγάλη διαλυτότητα (Batstone et al., 2002). Όμως έχει βρεθεί ότι σε μεγάλες 

συγκεντρώσεις η αμμωνία μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή των μικροοργανισμών της 

διεργασίας (Chen et al., 2008). Για αυτό το λόγο επιλέχθηκε να προστεθεί στο μοντέλο μία 

ακόμη μεταβλητή για την συγκέντρωση της αμμωνίας και οι εξισώσεις της αέριας φάσης, όπως 

παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 3.1.2, για την αμμωνία. 



 
 

Σελίδα | 30  
 

 Error! Use the Home tab to apply Επικεφαλίδα 1 to the text that you want to appear here. 

𝑑𝑑𝑆𝑆𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝑁𝑁𝐻𝐻3𝑉𝑉𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −𝑞𝑞𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠𝑆𝑆𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝑁𝑁𝐻𝐻3 + 𝜌𝜌𝛵𝛵,𝑁𝑁𝐻𝐻3𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙 3.14 

𝜌𝜌𝑇𝑇,𝑁𝑁𝐻𝐻3 = 𝑘𝑘𝐿𝐿𝑎𝑎�𝑆𝑆𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙,𝑁𝑁𝐻𝐻3 − 𝐾𝐾𝐻𝐻,𝑁𝑁𝐻𝐻3𝑃𝑃𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝑁𝑁𝐻𝐻3� 3.15 

𝑃𝑃𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝑁𝑁𝐻𝐻3 = 𝑆𝑆𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝑁𝑁𝐻𝐻3𝐻𝐻𝐻𝐻 3.16 

 

 

 

Όπου 𝑆𝑆𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝑁𝑁𝐻𝐻3 η συγκέντρωση της αμμωνίας στην αέρια φάση (kmole m-3),ρT,ΝΗ3  ο ρυθμός 

μεταφοράς μάζας της αμωνίας από την υγρή στην αέρια φάση (kmole m-3 day-1), Pgas,ΝΗ3 η 

μερική πίεση της αμμωνίας (bar) και KH,ΝΗ3 η σταθερά Henry (kmole m-3 bar-1). 

 

3.2.3 Παράγοντες αναστολής από LCFA 
 

Στην διεργασία της αναερόβιας χώνευσης κατά το στάδιο της υδρόλυσης, λιπίδια υδρολύονται 

από τις λιπάσες σε λιπαρά οξέα μακριάς αλυσίδας (Long-Chain Fatty Acids, LCFA) και 

γλυκερόλη. Στην συνέχεια εισχωρούν μέσα στα κύτταρα και διασπώνται προς ακετικό οξύ και 

υδρογόνο (Ma et al., 2015). Τε μεθανογόνα βακτήρια είναι τα πιο ευάλωτα από την επίδραση 

των LCFA (Lalman 2002), και από αυτά τα οξικοτροφικά βακτήρια είναι πιο ευάλωτα από τα 

υδρογονοτροφικά (Hanaki 1981; Lalman .2000). Η αναστολή των μικροβίων από τα LCFA, 

οδηγεί σε συσσώρευση πτητικών λιπαρών οξέων (VFA) και σε μειωμένη παραγωγή μεθανίου. 

Έχουν γίνει πολλές προτάσεις για την περιγραφή της αναστολής λόγω LCFA, όπως από τους 

Salminen et al. (2000), Lokshina et al. (2003), Palatsi et al. (2010) και Ma et al. (2015). Στην 

εργασία χρησιμοποιήθηκαν οι εξισώσεις που προτάθηκαν από τους Béline et al. (2017), που 

βασίζονται πάνω στην μέθοδο περιγραφής των Ma et al. (2015). 

 

𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎_𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡 =
1

1 +
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎2

𝐾𝐾𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎_𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑋𝑋𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚

 
3.17 
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𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐴𝐴ℎ𝑦𝑦𝑎𝑎 =
1

1 +
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎2

𝐾𝐾𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐴𝐴ℎ𝑦𝑦𝑎𝑎𝑋𝑋𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚

 
3.18 

𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐴𝐴𝑚𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡ℎ =
1

1 +
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎2

𝐾𝐾𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐴𝐴𝑚𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡ℎ𝑋𝑋𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚

 
3.19 

𝑋𝑋𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚 = 𝑋𝑋𝑠𝑠𝑜𝑜 + 𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑋𝑋𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎 + 𝑋𝑋𝑙𝑙4 + 𝑋𝑋𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖 + 𝑋𝑋𝑎𝑎𝑙𝑙 + 𝑋𝑋ℎ2 + 10−11 3.20 

 

 

 

Όπου Slcfa και Xi οι συγκεντρώσεις των LCFA και των μικροοργανισμών αντίστοιχα           

(kgCOD m-3) και 𝐾𝐾𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐴𝐴ℎ𝑦𝑦𝑎𝑎 , 𝐾𝐾𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎_𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡 , 𝐾𝐾𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐴𝐴𝑚𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡ℎ  οι σταθερές αναστολής εξαιτίας LCFA 

για τα στάδια της υδρόλυσης, οξεογένεσης – οξικογένεσης και μεθανογένεσης αντίστοιχα           

(kgCOD m-3). 
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3.3 Αναλυτική Περιγραφή του Μοντέλου 
 

Στη παράγραφο αυτή θα αναγραφούν αναλυτικά όλες οι εξισώσεις του μοντέλου, όπως 

προτάθηκαν από τους Batstone et al., (2002), μαζί με τις τροποποιήσεις που αναφέρθηκαν στη 

προηγούμενη ενότητα. Αρχικά, στον πίνακα 7 παρουσιάζονται οι μεταβλητές κατάστασης του 

μοντέλου. Με S ορίζονται οι συγκεντρώσεις των συστατικών της υγρής φάσης ενώ με X οι 

συγκεντρώσεις των σωματιδιακών συστατικών. 

 

 

 

Σχήμα 6: Σχηματική περιγραφή της διεργασίας (Schön, 2009) 

 

 



 
 

Σελίδα | 33  
 

 Error! Use the Home tab to apply Επικεφαλίδα 1 to the text that you want to appear here. 

Πίνακας 7: Οι μεταβλητές κατάστασης του μοντέλου 

Αριθμός Μεταβλητή Είδος υποστρώματος Μονάδες 

1 Ssu Μονοσακχαρίτης kgCOD m-3 

2 Saa Αμινοξύ 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 άνθρακα kmoleC m-3 

11 SIN Ανόργανο άζωτο kmoleN m-3 

12 SI Αδρανή διαλυτά kgCOD m-3 

13 Xc Σύνθετη οργανική ύλη kgCOD m-3 

14 Xch Υδατάνθρακες kgCOD m-3 

15 Xpr Πρωτεΐνες kgCOD m-3 

16 Xli Λιπίδια kgCOD m-3 

17 Xsu Αποικοδομητές μονοσακχαριτών kgCOD m-3 

18 Xaa Αποικοδομητές αμινοξέων kgCOD m-3 

19 Xfa Αποικοδομητές λιπαρών οξέων kgCOD m-3 

20 Xc4 Αποικοδομητές βαλερικού και βουτυρικού kgCOD m-3 

21 Xpro Αποικοδομητές προπανικού οξέος kgCOD m-3 

22 Xac Αποικοδομητές οξικού οξέος kgCOD m-3 

23 Xh2 Αποικοδομητές υδρογόνου kgCOD m-3 

24 XI Αδρανή σωματίδια kgCOD m-3 

25 Scat+ Κατιόντα kmole m-3 

26 San- Ανιόντα kmole m-3 
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Οι περισσότερες συγκεντρώσεις εκφράζονται σε μονάδες συγκέντρωσης χημικά απαιτούμενου 

οξυγόνου kgCOD m-3, καθώς αυτός είναι ο τρόπος χαρακτηρισμού των αποβλήτων. Τα 

συστατικά που δεν μπορούν να εκφραστούν σε αυτές τις μονάδες όπως το ανόργανο άζωτο 

εκφράζονται σε μονάδες kmole m-3. 

Στο παράρτημα Β παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι βιοχημικές διεργασίες της αναερόβιας 

χώνευσης μαζί με τους στοιχειομετρικούς συντελεστές τους. 

 

 

 

3.3.1 Παραδοχές του μοντέλου 
 

Όπως έχει αναφερθεί, η αναερόβια χώνευση αποτελεί μία πολύπλοκη διαδικασία, που είναι 

δύσκολο να μοντελοποιηθεί χωρίς να γίνουν αρκετές παραδοχές. Οι κυριότερες παραδοχές 

που έγιναν από τους Batstone et al. (2002), είναι: 

• Δεν συμπεριλαμβάνονται οι αντιδράσεις μεταξύ της υγρής και της στερεής φάσης, 

όπως η κρυστάλλωση. 

• Δεν προβλέπεται η συγκέντρωση του υδρόθειου στο βιοαέριο. Για να γίνει αυτό 

χρειάζονται δεδομένα ώστε να συμπεριληφθεί και το ισοζύγιο του θείου. 

• Γίνεται η παραδοχή ότι ο μοναδικός μονοσακχαρίτης στο μοντέλο είναι η γλυκόζη. 

• Δεν συμπεριλαμβάνονται όλες οι αντιδράσεις στο στάδιο της οξεογένεσης. 

• Δεν συμπεριλαμβάνονται τα οξείδια του αζώτου και του θείου. 
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3.3.2 Μαθηματικές εξισώσεις του μοντέλου 
 

Ρυθμοί των βιοχημικών αντιδράσεων:  

Ρυθμός αποσύνθεσης της οργανικής ύλης: 

𝝆𝝆𝟏𝟏 =  𝒌𝒌𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝑿𝑿𝑯𝑯  3.21 

 

Ρυθμοί υδρόλυσης: 

𝜌𝜌2 =  𝑘𝑘ℎ𝑦𝑦𝑦𝑦𝑎𝑎ℎ𝑋𝑋𝑙𝑙ℎ𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐴𝐴ℎ𝑦𝑦𝑎𝑎    3.22 

𝜌𝜌3 =  𝑘𝑘ℎ𝑦𝑦𝑦𝑦𝑝𝑝𝑝𝑝𝑋𝑋𝑝𝑝𝑝𝑝𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐴𝐴ℎ𝑦𝑦𝑎𝑎  3.23 

𝜌𝜌4 =  𝑘𝑘ℎ𝑦𝑦𝑦𝑦𝑙𝑙𝑎𝑎𝑋𝑋𝑡𝑡𝑖𝑖𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐴𝐴ℎ𝑦𝑦𝑎𝑎    3.24 

 

Ρυθμοί κατανάλωσης των υποστρωμάτων από τους μικροοργανισμούς: 

𝜌𝜌5 =  𝑘𝑘𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠+𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑋𝑋𝑠𝑠𝑜𝑜𝐼𝐼5𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎_𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡   3.25 

𝜌𝜌6 =  𝑘𝑘𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎+𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎𝐼𝐼6𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎_𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡   3.26 

𝜌𝜌7 =  𝑘𝑘𝑚𝑚𝑓𝑓𝑎𝑎

𝑆𝑆𝑓𝑓𝑎𝑎
𝑘𝑘𝑠𝑠𝑓𝑓𝑎𝑎+𝑆𝑆𝑓𝑓𝑎𝑎

𝑋𝑋𝑙𝑙𝑎𝑎𝐼𝐼7𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎_𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡   
3.27 

𝜌𝜌8 =  𝑘𝑘𝑚𝑚𝑎𝑎4
𝑆𝑆𝑣𝑣𝑎𝑎

𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎4+𝑆𝑆𝑣𝑣𝑎𝑎
𝑋𝑋𝑙𝑙4  𝑆𝑆𝑣𝑣𝑎𝑎

𝑆𝑆𝑣𝑣𝑎𝑎+𝑆𝑆𝑏𝑏𝑠𝑠+10−6
 𝐼𝐼8  3.28 

𝜌𝜌9 =  𝑘𝑘𝑚𝑚𝑎𝑎4
𝑆𝑆𝑏𝑏𝑠𝑠

𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎4+𝑆𝑆𝑏𝑏𝑠𝑠
𝑋𝑋𝑙𝑙4  𝑆𝑆𝑏𝑏𝑠𝑠

𝑆𝑆𝑣𝑣𝑎𝑎+𝑆𝑆𝑏𝑏𝑠𝑠+10−6
𝐼𝐼9  3.29 

𝜌𝜌10 =  𝑘𝑘𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑘𝑘𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝+𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑋𝑋𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝐼𝐼10  3.30 

𝜌𝜌11 =  𝑘𝑘𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎+𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑙𝑙𝐼𝐼11𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐴𝐴𝑚𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡ℎ   3.31 

𝜌𝜌12 =  𝑘𝑘𝑚𝑚ℎ2
𝑆𝑆𝐻𝐻2

𝑘𝑘𝑠𝑠𝐻𝐻2+𝑆𝑆𝐻𝐻2
𝑋𝑋𝐻𝐻2𝐼𝐼12𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐴𝐴𝑚𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡ℎ   3.32 
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Ρυθμοί θανάτου των μικροοργανισμών: 

𝜌𝜌13 =  𝑘𝑘𝑦𝑦𝑑𝑑𝑙𝑙𝑋𝑋𝑠𝑠𝑠𝑠𝑋𝑋𝑠𝑠𝑜𝑜  3.33 

𝜌𝜌14 =  𝑘𝑘𝑦𝑦𝑑𝑑𝑙𝑙𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎  3.34 

𝜌𝜌15 =  𝑘𝑘𝑦𝑦𝑑𝑑𝑙𝑙𝑋𝑋𝑓𝑓𝑎𝑎𝑋𝑋𝑙𝑙𝑎𝑎  3.35 

𝜌𝜌16 =  𝑘𝑘𝑦𝑦𝑑𝑑𝑙𝑙𝑋𝑋𝑎𝑎4𝑋𝑋𝑙𝑙4  3.36 

𝜌𝜌17 =  𝑘𝑘𝑦𝑦𝑑𝑑𝑙𝑙𝑋𝑋𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑋𝑋𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖  3.37 

𝜌𝜌18 =  𝑘𝑘𝑦𝑦𝑑𝑑𝑙𝑙𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎𝑋𝑋𝑎𝑎𝑙𝑙  3.38 

𝜌𝜌19 =  𝑘𝑘𝑦𝑦𝑑𝑑𝑙𝑙𝑋𝑋𝐻𝐻2𝑋𝑋𝐻𝐻2  3.39 

 

Εξισώσεις αναστολής : 

Αναστολή λόγω pH: 

𝛪𝛪𝑝𝑝𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 =  
𝐾𝐾𝑝𝑝𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎
2

𝑆𝑆𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖𝐻𝐻+
2 +𝐾𝐾𝑝𝑝𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎

2  
  3.40 

𝛪𝛪𝑝𝑝𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 =  
𝐾𝐾𝑝𝑝𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎
3

𝑆𝑆𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖𝐻𝐻+
3 +𝐾𝐾𝑝𝑝𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎

3  
  3.41 

𝛪𝛪𝑝𝑝𝐻𝐻𝐻𝐻2 =  
𝐾𝐾𝑝𝑝𝐻𝐻𝐻𝐻2
3

𝑆𝑆𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖𝐻𝐻+
3 +𝐾𝐾𝑝𝑝𝐻𝐻𝐻𝐻2

3  
  3.42 

 

Αναστολή εξαιτίας του υδρογόνου στην κατανάλωση των LCFA και VFA: 

𝐼𝐼𝐻𝐻2𝑓𝑓𝑎𝑎 = 1

1+ 𝑆𝑆𝐻𝐻2
𝐾𝐾𝐼𝐼𝐻𝐻2𝑓𝑓𝑎𝑎

  3.43 

𝐼𝐼𝐻𝐻2𝑎𝑎4 = 1

1+ 𝑆𝑆𝐻𝐻2
𝐾𝐾𝐼𝐼𝐻𝐻2𝑎𝑎4

  3.44 

𝐼𝐼𝐻𝐻2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 1

1+ 𝑆𝑆𝐻𝐻2
𝐾𝐾𝐼𝐼𝐻𝐻2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

  3.45 
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Αναστολή εξαιτίας των LCFA: 

𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎_𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡 = 1

1+
𝑆𝑆𝑓𝑓𝑎𝑎
2

𝐾𝐾𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎_𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑋𝑋𝑏𝑏𝑎𝑎𝑝𝑝𝑚𝑚

  3.46 

𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐴𝐴ℎ𝑦𝑦𝑎𝑎 = 1

1+
𝑆𝑆𝑓𝑓𝑎𝑎
2

𝐾𝐾𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿ℎ𝑦𝑦𝑎𝑎𝑋𝑋𝑏𝑏𝑎𝑎𝑝𝑝𝑚𝑚

  3.47 

𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐴𝐴𝑚𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡ℎ = 1

1+
𝑆𝑆𝑓𝑓𝑎𝑎
2

𝐾𝐾𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡ℎ𝑋𝑋𝑏𝑏𝑎𝑎𝑝𝑝𝑚𝑚

  3.48 

𝑋𝑋𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚 = 𝑋𝑋𝑠𝑠𝑜𝑜 + 𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑋𝑋𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎 + 𝑋𝑋𝑙𝑙4 + 𝑋𝑋𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖 + 𝑋𝑋𝑎𝑎𝑙𝑙 + 𝑋𝑋ℎ2 + 10−11  3.49 

 

Αναστολή λόγω της ελεύθερης αμμωνίας: 

𝐼𝐼𝛮𝛮𝛮𝛮3 = 1

1+
𝑆𝑆𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖𝑁𝑁𝐻𝐻3
𝐾𝐾𝐼𝐼𝑁𝑁𝐻𝐻3

  3.50 

 

Αναστολή εξαιτίας του ανόργανου αζώτου: 

𝐼𝐼𝛪𝛪𝛮𝛮 = 𝑆𝑆𝐼𝐼𝑁𝑁
𝑆𝑆𝐼𝐼𝑁𝑁+𝐾𝐾𝑠𝑠𝐼𝐼𝑁𝑁

   3.51 

 

Συντελεστές παρεμπόδισης: 

𝛪𝛪5 =  𝛪𝛪𝑝𝑝𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑁𝑁  3.52 

𝛪𝛪6 =  𝛪𝛪𝑝𝑝𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑁𝑁  3.53 

𝛪𝛪7 =  𝛪𝛪𝑝𝑝𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑁𝑁 ∙ 𝐼𝐼𝐻𝐻2𝑓𝑓𝑎𝑎   3.54 

𝛪𝛪8 =  𝛪𝛪𝑝𝑝𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑁𝑁 ∙ 𝐼𝐼𝐻𝐻2𝑎𝑎4  3.55 

𝛪𝛪9 =  𝛪𝛪𝑝𝑝𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑁𝑁 ∙ 𝐼𝐼𝐻𝐻2𝑎𝑎4  3.56 

𝛪𝛪10 =  𝛪𝛪𝑝𝑝𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑁𝑁 ∙ 𝐼𝐼𝐻𝐻2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  3.57 

𝛪𝛪11 =  𝛪𝛪𝑝𝑝𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑁𝑁 ∙ 𝐼𝐼𝑁𝑁𝐻𝐻3  3.58 

𝛪𝛪12 =  𝛪𝛪𝑝𝑝𝐻𝐻𝐻𝐻2 ∙ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑁𝑁  3.59 
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Διαφορικές εξισώσεις υγρής φάσης: 

𝑦𝑦𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑠𝑠𝑜𝑜 − 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡 ∙ 𝑆𝑆𝑠𝑠𝑜𝑜 + 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙 ∙ (𝜌𝜌2 + (1 − 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎) ∙ 𝜌𝜌4 − 𝜌𝜌5)  3.60 

𝑦𝑦𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡 ∙ 𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙 ∙ (𝜌𝜌3 − 𝜌𝜌6)  3.61 

𝑦𝑦𝑆𝑆𝑓𝑓𝑎𝑎𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑙𝑙𝑎𝑎 − 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡 ∙ 𝑆𝑆𝑙𝑙𝑎𝑎 + 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙 ∙ �𝑓𝑓𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎 ∙ 𝜌𝜌4 − 𝜌𝜌7�  3.62 

𝑦𝑦𝑆𝑆𝑣𝑣𝑎𝑎𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑣𝑣𝑎𝑎 − 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡 ∙ 𝑆𝑆𝑣𝑣𝑎𝑎 + 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙 ∙ �(1 − 𝑌𝑌𝑎𝑎𝑎𝑎) ∙  𝑓𝑓𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙ 𝜌𝜌6 − 𝜌𝜌8�  3.63 

   𝑦𝑦𝑆𝑆𝑏𝑏𝑠𝑠𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑏𝑏𝑜𝑜 − 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡 ∙ 𝑆𝑆𝑏𝑏𝑜𝑜 +  

𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙 ∙ �(1 − 𝑌𝑌𝑠𝑠𝑜𝑜) ∙  𝑓𝑓𝑏𝑏𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝜌𝜌5 + (1 − 𝑌𝑌𝑎𝑎𝑎𝑎) ∙  𝑓𝑓𝑏𝑏𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙ 𝜌𝜌6 − 𝜌𝜌9�  
3.64 

𝑦𝑦𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡 ∙ 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖 + 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙 ∙ ((1 − 𝑌𝑌𝑠𝑠𝑜𝑜) ∙  𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝜌𝜌5 +  

(1 − 𝑌𝑌𝑎𝑎𝑎𝑎) ∙  𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙ 𝜌𝜌6 + (1 − 𝑌𝑌𝑙𝑙4) ∙  0.54 ∙ 𝜌𝜌8 − 𝜌𝜌10)   
3.65 

𝑦𝑦𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑎𝑎𝑙𝑙 − 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡 ∙ 𝑆𝑆𝑎𝑎𝑙𝑙 + 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙 ∙ ((1 − 𝑌𝑌𝑠𝑠𝑜𝑜) ∙  𝑓𝑓𝑎𝑎𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝜌𝜌5  

+  (1 − 𝑌𝑌𝑎𝑎𝑎𝑎) ∙  𝑓𝑓𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙ 𝜌𝜌6 + �1 − 𝑌𝑌𝑙𝑙𝑎𝑎� ∙  0.7 ∙ 𝜌𝜌7 + (1 − 𝑌𝑌𝑙𝑙4) ∙  0.31 ∙ 𝜌𝜌8  

+(1 − 𝑌𝑌𝑙𝑙4) ∙  0.8 ∙ 𝜌𝜌9 + �1 − 𝑌𝑌𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖� ∙  0.57 ∙ 𝜌𝜌10 − 𝜌𝜌11)   

3.66 

𝑦𝑦𝑆𝑆𝐻𝐻2𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐻𝐻2 − 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡 ∙ 𝑆𝑆𝐻𝐻2 + 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙 ∙ ((1− 𝑌𝑌𝑠𝑠𝑜𝑜) ∙  𝑓𝑓𝐻𝐻2𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝜌𝜌5  

+  (1 − 𝑌𝑌𝑎𝑎𝑎𝑎) ∙  𝑓𝑓𝐻𝐻2𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙ 𝜌𝜌6 + �1 − 𝑌𝑌𝑙𝑙𝑎𝑎� ∙  0.3 ∙ 𝜌𝜌7 + (1 − 𝑌𝑌𝑙𝑙4) ∙  0.15 ∙ 𝜌𝜌8  

+(1 − 𝑌𝑌𝑙𝑙4) ∙  0.2 ∙ 𝜌𝜌9 + �1 − 𝑌𝑌𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖� ∙  0.43 ∙ 𝜌𝜌10 − 𝜌𝜌12 − 𝜌𝜌𝛵𝛵,𝐻𝐻2)  

3.67 

𝑦𝑦𝑆𝑆𝐿𝐿𝐻𝐻4𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐿𝐿𝐻𝐻4 − 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡 ∙ 𝑆𝑆𝐿𝐿𝐻𝐻4 + 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙 ∙ ((1 − 𝑌𝑌𝑎𝑎𝑙𝑙) ∙ 𝜌𝜌11 +  

         (1 − 𝑌𝑌𝐻𝐻2) ∙ 𝜌𝜌12 − 𝜌𝜌𝑇𝑇,𝐿𝐿𝐻𝐻4)   
3.68 

𝑦𝑦𝑆𝑆𝐼𝐼𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐼𝐼 − 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡 ∙ 𝑆𝑆𝐼𝐼 + 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙 ∙ 𝑓𝑓𝑆𝑆𝐼𝐼,𝑥𝑥𝑙𝑙 ∙ 𝜌𝜌1  3.69 
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Ισοζύγιο του άνθρακα: 

𝑦𝑦𝑆𝑆𝐼𝐼𝐿𝐿𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐼𝐼𝐿𝐿 − 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡 ∙ 𝑆𝑆𝐼𝐼𝐿𝐿 − 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙( ∑ 𝑐𝑐𝑖𝑖𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖=1−12   

            +𝑐𝑐13 ∙ ∑ 𝜌𝜌𝑗𝑗𝑗𝑗=13−19 + 𝜌𝜌𝛵𝛵,𝐿𝐿𝐶𝐶2)  
3.70 

 

Όπου: 

𝑐𝑐1 =  −𝐶𝐶𝑥𝑥𝑙𝑙 + 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑖𝑖𝑥𝑥𝑎𝑎𝐶𝐶𝑠𝑠𝑖𝑖 + 𝑓𝑓𝑙𝑙ℎ𝑥𝑥𝑎𝑎𝐶𝐶𝑙𝑙ℎ + 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥𝑎𝑎𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑓𝑓𝑡𝑡𝑖𝑖𝑥𝑥𝑎𝑎𝐶𝐶𝑡𝑡𝑖𝑖 + 𝑓𝑓𝑥𝑥𝑖𝑖𝑥𝑥𝑎𝑎𝐶𝐶𝑥𝑥𝑖𝑖  3.71 

𝑐𝑐2 =  −𝐶𝐶𝑙𝑙ℎ + 𝐶𝐶𝑠𝑠𝑜𝑜  3.72 

𝑐𝑐3 =  −𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎  3.73 

𝑐𝑐4 =  −𝐶𝐶𝑡𝑡𝑖𝑖 + �1 − 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎�𝐶𝐶𝑠𝑠𝑜𝑜 + 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝐶𝐶𝑙𝑙𝑎𝑎  3.74 

𝑐𝑐5 = −𝐶𝐶𝑠𝑠𝑜𝑜 + (1 − 𝑌𝑌𝑠𝑠𝑜𝑜)�𝑓𝑓𝑏𝑏𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝐶𝐶𝑏𝑏𝑜𝑜 + 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖 + 𝑓𝑓𝑎𝑎𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝐶𝐶𝑎𝑎𝑙𝑙� + 𝑌𝑌𝑠𝑠𝑜𝑜𝐶𝐶𝑏𝑏𝑎𝑎𝑙𝑙  3.75 

𝑐𝑐6 = −𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎 + (1 − 𝑌𝑌𝑎𝑎𝑎𝑎)�𝑓𝑓𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝑣𝑣𝑎𝑎 + 𝑓𝑓𝑏𝑏𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝑏𝑏𝑜𝑜 + 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖 + 𝑓𝑓𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝑎𝑎𝑙𝑙� + 𝑌𝑌𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝑏𝑏𝑎𝑎𝑙𝑙  3.76 

𝑐𝑐7 = −𝐶𝐶𝑙𝑙𝑎𝑎 + �1 − 𝑌𝑌𝑙𝑙𝑎𝑎� ∙ 0.7 ∙ 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑙𝑙 + 𝑌𝑌𝑙𝑙𝑎𝑎𝐶𝐶𝑏𝑏𝑎𝑎𝑙𝑙  3.77 

𝑐𝑐8 = −𝐶𝐶𝑣𝑣𝑎𝑎 + (1 − 𝑌𝑌𝑙𝑙4) ∙ 0.54 ∙ 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖 + (1 − 𝑌𝑌𝑙𝑙4) ∙ 0.31 ∙ 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑙𝑙 + 𝑌𝑌𝑙𝑙4𝐶𝐶𝑏𝑏𝑎𝑎𝑙𝑙  3.78 

𝑐𝑐9 = −𝐶𝐶𝑏𝑏𝑜𝑜 + (1 − 𝑌𝑌𝑙𝑙4) ∙ 0.8 ∙ 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑙𝑙 + 𝑌𝑌𝑙𝑙4𝐶𝐶𝑏𝑏𝑎𝑎𝑙𝑙  3.79 

𝑐𝑐10 = −𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖 + �1 − 𝑌𝑌𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖� ∙ 0.57 ∙ 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑙𝑙 + 𝑌𝑌𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝐶𝐶𝑏𝑏𝑎𝑎𝑙𝑙  3.80 

𝑐𝑐11 = −𝐶𝐶𝑎𝑎𝑙𝑙 + (1 − 𝑌𝑌𝑎𝑎𝑙𝑙)𝐶𝐶𝐿𝐿𝐻𝐻4 + 𝑌𝑌𝑎𝑎𝑙𝑙𝐶𝐶𝑏𝑏𝑎𝑎𝑙𝑙  3.81 

𝑐𝑐12 = (1 − 𝑌𝑌𝐻𝐻2)𝐶𝐶𝐿𝐿𝐻𝐻4 + 𝑌𝑌𝐻𝐻2𝐶𝐶𝑏𝑏𝑎𝑎𝑙𝑙  3.82 

𝑐𝑐13 = −𝐶𝐶𝑏𝑏𝑎𝑎𝑙𝑙 + 𝐶𝐶𝑥𝑥𝑙𝑙  3.83 

 

Ισοζύγιο του αζώτου: 

𝑦𝑦𝑆𝑆𝐼𝐼𝑁𝑁𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙
𝑦𝑦𝑡𝑡

= 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐼𝐼𝑁𝑁 − 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡𝑆𝑆𝐼𝐼𝑁𝑁 + 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙(−𝑌𝑌𝑠𝑠𝑜𝑜𝑁𝑁𝑏𝑏𝑎𝑎𝑙𝑙𝜌𝜌5 + (𝑁𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑌𝑌𝑎𝑎𝑎𝑎𝑁𝑁𝑏𝑏𝑎𝑎𝑙𝑙)𝜌𝜌6 −

𝑌𝑌𝑙𝑙𝑎𝑎𝑁𝑁𝑏𝑏𝑎𝑎𝑙𝑙𝜌𝜌7 − 𝑌𝑌𝑙𝑙4𝑁𝑁𝑏𝑏𝑎𝑎𝑙𝑙𝜌𝜌8 −  𝑌𝑌𝑙𝑙4𝑁𝑁𝑏𝑏𝑎𝑎𝑙𝑙𝜌𝜌9 −  𝑌𝑌𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑁𝑁𝑏𝑏𝑎𝑎𝑙𝑙𝜌𝜌10 −  𝑌𝑌𝑎𝑎𝑙𝑙𝑁𝑁𝑏𝑏𝑎𝑎𝑙𝑙𝜌𝜌11 −   

 𝑌𝑌𝐻𝐻2𝑁𝑁𝑏𝑏𝑎𝑎𝑙𝑙𝜌𝜌12 + (𝑁𝑁𝑏𝑏𝑎𝑎𝑙𝑙 − 𝑁𝑁𝑥𝑥𝑙𝑙) ∙ ∑ 𝜌𝜌𝑖𝑖19
𝑖𝑖=13 +  

�𝑁𝑁𝑥𝑥𝑙𝑙 − 𝑓𝑓𝑥𝑥𝑖𝑖𝑥𝑥𝑎𝑎𝑁𝑁𝐼𝐼 − 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑖𝑖𝑥𝑥𝑎𝑎𝑁𝑁𝐼𝐼 − 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥𝑎𝑎𝑁𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎�𝜌𝜌1 − 𝜌𝜌𝛵𝛵𝛮𝛮𝛮𝛮3)  

3.84 
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Εξισώσεις σωματιδιακής φάσης: 

𝑦𝑦𝛸𝛸𝑎𝑎𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐿𝐿 − 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡 ∙ 𝑋𝑋𝐿𝐿 + 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙(−𝜌𝜌1 + ∑ 𝜌𝜌𝑖𝑖19
𝑖𝑖=13 )  3.85 

𝑦𝑦𝛸𝛸𝑎𝑎ℎ𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑙𝑙ℎ − 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡 ∙ 𝑋𝑋𝑙𝑙ℎ + 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙�𝑓𝑓𝑙𝑙ℎ𝑥𝑥𝑎𝑎𝜌𝜌1 − 𝜌𝜌2�  3.86 

𝑦𝑦𝛸𝛸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡 ∙ 𝑋𝑋𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙�𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥𝑎𝑎𝜌𝜌1 − 𝜌𝜌3�  3.87 

𝑦𝑦𝛸𝛸𝑙𝑙𝑎𝑎𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑖𝑖 − 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡 ∙ 𝑋𝑋𝑡𝑡𝑖𝑖 + 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙�𝑓𝑓𝑡𝑡𝑖𝑖𝑥𝑥𝑎𝑎𝜌𝜌1 − 𝜌𝜌4�  3.88 

𝑦𝑦𝛸𝛸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑠𝑠𝑜𝑜 − 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡 ∙ 𝑋𝑋𝑠𝑠𝑜𝑜 + 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙(𝑌𝑌𝑠𝑠𝑜𝑜𝜌𝜌5 − 𝜌𝜌13)  3.89 

𝑦𝑦𝛸𝛸𝑎𝑎𝑎𝑎𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡 ∙ 𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙(𝑌𝑌𝑎𝑎𝑎𝑎𝜌𝜌6 − 𝜌𝜌14)  3.90 

𝑦𝑦𝛸𝛸𝑓𝑓𝑎𝑎𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑙𝑙𝑎𝑎 − 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡 ∙ 𝑋𝑋𝑙𝑙𝑎𝑎 + 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙�𝑌𝑌𝑙𝑙𝑎𝑎𝜌𝜌7 − 𝜌𝜌15�  3.91 

𝑦𝑦𝛸𝛸𝑎𝑎4𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑙𝑙4 − 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡 ∙ 𝑋𝑋𝑙𝑙4 + 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙(𝑌𝑌𝑙𝑙4𝜌𝜌8 + 𝑌𝑌𝑙𝑙4𝜌𝜌9 − 𝜌𝜌16)  3.92 

𝑦𝑦𝛸𝛸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡 ∙ 𝑋𝑋𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖 + 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙�𝑌𝑌𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝜌𝜌10 − 𝜌𝜌17�  3.93 

𝑦𝑦𝛸𝛸𝑎𝑎𝑎𝑎𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑎𝑎𝑙𝑙 − 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡 ∙ 𝑋𝑋𝑎𝑎𝑙𝑙 + 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙(𝑌𝑌𝑎𝑎𝑙𝑙𝜌𝜌11 − 𝜌𝜌18)  3.94 

𝑦𝑦𝛸𝛸𝐻𝐻2𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐻𝐻2 − 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡 ∙ 𝑋𝑋𝐻𝐻2 + 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙(𝑌𝑌𝐻𝐻2𝜌𝜌12 − 𝜌𝜌19)  3.95 

𝑦𝑦𝛸𝛸𝐼𝐼𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐼𝐼 − 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡 ∙ 𝑋𝑋𝐼𝐼 + 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙𝑓𝑓𝑋𝑋𝐼𝐼𝑥𝑥𝑎𝑎𝜌𝜌1  3.96 

 

Διαφορικές Εξισώσεις Ιόντων: 

𝑦𝑦𝑆𝑆𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡+
𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙

𝑦𝑦𝑡𝑡
=  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡+

− 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡 ∙ 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡+   3.97 

𝑦𝑦𝑆𝑆𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖−𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖− − 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡 ∙ 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖−   3.98 

𝑦𝑦𝑆𝑆𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎−𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  −𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎−   3.99 

𝑦𝑦𝑆𝑆𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖𝑏𝑏𝑠𝑠−𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  −𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑏𝑏𝑠𝑠−   3.100 
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𝑦𝑦𝑆𝑆𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎−𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙
𝑦𝑦𝑡𝑡
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𝑦𝑦𝑆𝑆𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖𝐻𝐻𝐿𝐿𝐻𝐻3−
𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙

𝑦𝑦𝑡𝑡
=  −𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐻𝐻𝐿𝐿𝐻𝐻3−   3.103 

𝑦𝑦𝑆𝑆𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖𝑁𝑁𝐻𝐻3𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  −𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑁𝑁𝐻𝐻3  3.104 

 

Κινητικές εξισώσεις οξέων – βάσεων : 

𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎− = 𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝑣𝑣𝑎𝑎𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎−𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐻𝐻+ −  𝑘𝑘𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐻𝐻𝑣𝑣𝑎𝑎  3.105 

𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑏𝑏𝑠𝑠− = 𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝑏𝑏𝑠𝑠𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑏𝑏𝑠𝑠−𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐻𝐻+ −  𝑘𝑘𝑎𝑎𝑏𝑏𝑠𝑠𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐻𝐻𝑏𝑏𝑠𝑠   3.106 

𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝− = 𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝−𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐻𝐻+ −  𝑘𝑘𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐻𝐻𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  3.107 
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𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐻𝐻𝐿𝐿𝐻𝐻3− = 𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝐿𝐿𝐻𝐻2𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐻𝐻𝐿𝐿𝐻𝐻3−𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐻𝐻+ −  𝑘𝑘𝑎𝑎𝐿𝐿𝐻𝐻2𝑆𝑆𝐿𝐿𝐶𝐶2  3.109 

𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑁𝑁𝐻𝐻3 = 𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑁𝑁𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑁𝑁𝐻𝐻3𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐻𝐻+ −  𝑘𝑘𝑎𝑎𝐼𝐼𝑁𝑁𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑁𝑁𝐻𝐻4+
  3.110 

 

Εξισώσεις σύνδεσης συγκέντρωσης ιόντων με τις συγκεντρώσεις στην υγρή φάση: 

𝑆𝑆𝑣𝑣𝑎𝑎 = 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎− + 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐻𝐻𝑣𝑣𝑎𝑎   3.111 

𝑆𝑆𝑏𝑏𝑜𝑜 = 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑏𝑏𝑠𝑠− + 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐻𝐻𝑏𝑏𝑠𝑠  3.112 

𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝− + 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐻𝐻𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  3.113 

𝑆𝑆𝑎𝑎𝑙𝑙 = 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎− + 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎   3.114 

𝑆𝑆𝐼𝐼𝑁𝑁 = 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑁𝑁𝐻𝐻3 + 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑁𝑁𝐻𝐻4+
  3.115 

𝑆𝑆𝐼𝐼𝐿𝐿 = 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐿𝐿𝐻𝐻2 + 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐻𝐻𝐿𝐿𝐻𝐻3−   3.116 
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Εξίσωση Υπολογισμού pH: 

Έχουν προταθεί πολλές μέθοδοι υπολογισμού του pH. Για την αποφυγή πιθανών προβλημάτων 

κατά την εκκίνηση του μοντέλου επιλέχθηκε η διαφορική εξίσωση για τον υπολογισμό του pH 

που προτάθηκε από του Thamsiriroj and Murphy (2011).  

𝑝𝑝𝐻𝐻 =  − log 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐻𝐻+   3.117 

𝑦𝑦�𝑆𝑆𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖𝐻𝐻+
�

𝑦𝑦𝑡𝑡
= 𝐴𝐴

𝐴𝐴
  3.118 

 

Όπου: 

𝛢𝛢 =  
𝑦𝑦𝑆𝑆𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖−

𝑦𝑦𝑡𝑡
−  

𝑦𝑦𝑆𝑆𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡+
𝑦𝑦𝑡𝑡

− 𝑦𝑦𝑆𝑆𝐼𝐼𝑁𝑁
𝑦𝑦𝑡𝑡

+ 𝑘𝑘𝑎𝑎,𝐼𝐼𝑁𝑁
𝑘𝑘𝑎𝑎,𝐼𝐼𝑁𝑁+𝑆𝑆𝐻𝐻+

𝑦𝑦𝑆𝑆𝐼𝐼𝑁𝑁
𝑦𝑦𝑡𝑡

+ 𝑘𝑘𝑎𝑎,𝐿𝐿𝐻𝐻2
𝑘𝑘𝑎𝑎,𝐿𝐿𝐻𝐻2+𝑆𝑆𝐻𝐻+

𝑦𝑦𝑆𝑆𝐼𝐼𝐿𝐿
𝑦𝑦𝑡𝑡

+  

� 1
64
� 𝑘𝑘𝑎𝑎,𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑘𝑘𝑎𝑎,𝑎𝑎𝑎𝑎+𝑆𝑆𝐻𝐻+

𝑦𝑦𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑦𝑦𝑡𝑡

+ � 1
112
� 𝑘𝑘𝑎𝑎,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑘𝑘𝑎𝑎,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝+𝑆𝑆𝐻𝐻+

𝑦𝑦𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑦𝑦𝑡𝑡

+ � 1
160
� 𝑘𝑘𝑎𝑎,𝑏𝑏𝑠𝑠
𝑘𝑘𝑎𝑎,𝑏𝑏𝑠𝑠+𝑆𝑆𝐻𝐻+

𝑦𝑦𝑆𝑆𝑏𝑏𝑠𝑠
𝑦𝑦𝑡𝑡

+   

� 1
208
� 𝑘𝑘𝑎𝑎,𝑣𝑣𝑎𝑎
𝑘𝑘𝑎𝑎,𝑣𝑣𝑎𝑎+𝑆𝑆𝐻𝐻+

𝑦𝑦𝑆𝑆𝑣𝑣𝑎𝑎
𝑦𝑦𝑡𝑡

  

3.119 

𝐵𝐵 = 1 + 𝑘𝑘𝑎𝑎,𝐼𝐼𝑁𝑁 𝑆𝑆𝐼𝐼𝑁𝑁
�𝑘𝑘𝑎𝑎,𝐼𝐼𝑁𝑁+𝑆𝑆𝐻𝐻+�

2 + 𝑘𝑘𝑎𝑎,𝐿𝐿𝐻𝐻2 𝑆𝑆𝐼𝐼𝐿𝐿
�𝑘𝑘𝑎𝑎,𝐿𝐿𝐻𝐻2+𝑆𝑆𝐻𝐻+�

2 + � 1
64
� 𝑘𝑘𝑎𝑎,𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎
�𝑘𝑘𝑎𝑎,𝑎𝑎𝑎𝑎+𝑆𝑆𝐻𝐻+�

2  + � 1
112
� 𝑘𝑘𝑎𝑎,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
�𝑘𝑘𝑎𝑎,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝+𝑆𝑆𝐻𝐻+�

2 +  

� 1
160
� 𝑘𝑘𝑎𝑎,𝑏𝑏𝑠𝑠 𝑆𝑆𝑏𝑏𝑠𝑠
�𝑘𝑘𝑎𝑎,𝑏𝑏𝑠𝑠+𝑆𝑆𝐻𝐻+�

2 + � 1
208
� 𝑘𝑘𝑎𝑎,𝑣𝑣𝑎𝑎 𝑆𝑆𝑣𝑣𝑎𝑎
�𝑘𝑘𝑎𝑎,𝑣𝑣𝑎𝑎+𝑆𝑆𝐻𝐻+�

2 + 𝐾𝐾𝑤𝑤
�𝑆𝑆𝐻𝐻+�

2   
3.120 

 

Διαφορικές εξισώσεις αέριας φάσης: 

𝑦𝑦𝑆𝑆𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠𝐻𝐻2𝑉𝑉𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  −𝑞𝑞𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠𝑆𝑆𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠𝐻𝐻2 + 𝜌𝜌𝑇𝑇,𝐻𝐻2𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙  3.121 

𝑦𝑦𝑆𝑆𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠𝐿𝐿𝐻𝐻4𝑉𝑉𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  −𝑞𝑞𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠𝑆𝑆𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠𝐿𝐿𝐻𝐻4 + 𝜌𝜌𝑇𝑇,𝐿𝐿𝐻𝐻4𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙  3.122 

𝑦𝑦𝑆𝑆𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠𝐿𝐿𝐻𝐻2𝑉𝑉𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  −𝑞𝑞𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠𝑆𝑆𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠𝐿𝐿𝐻𝐻2 + 𝜌𝜌𝑇𝑇,𝐿𝐿𝐶𝐶2𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙  3.123 

𝑦𝑦𝑆𝑆𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠𝑁𝑁𝐻𝐻3𝑉𝑉𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  −𝑞𝑞𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠𝑆𝑆𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠𝑁𝑁𝐻𝐻3 + 𝜌𝜌𝑇𝑇,𝑁𝑁𝐻𝐻3𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙  3.124 
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Εξισώσεις ρυθμού μεταφοράς μάζας μεταξύ υγρής και αέριας φάσης: 

𝜌𝜌𝑇𝑇,𝐻𝐻2 = 𝑘𝑘𝐿𝐿𝑎𝑎𝐻𝐻2�𝑆𝑆𝐻𝐻2 − 16𝐾𝐾𝐻𝐻,𝐻𝐻2𝑃𝑃𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝐻𝐻2�  3.125 

𝜌𝜌𝑇𝑇,𝐿𝐿𝐻𝐻4 = 𝑘𝑘𝐿𝐿𝑎𝑎𝐿𝐿𝐻𝐻4�𝑆𝑆𝐿𝐿𝐻𝐻4 − 64𝐾𝐾𝐻𝐻,𝐿𝐿𝐻𝐻4𝑃𝑃𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝐿𝐿𝐻𝐻4�  3.126 

𝜌𝜌𝑇𝑇,𝐿𝐿𝐶𝐶2 = 𝑘𝑘𝐿𝐿𝑎𝑎𝐿𝐿𝐶𝐶2�𝑆𝑆𝐿𝐿𝐶𝐶2 − 𝐾𝐾𝐻𝐻,𝐿𝐿𝐶𝐶2𝑃𝑃𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝐿𝐿𝐶𝐶2�  3.127 

𝜌𝜌𝑇𝑇,𝑁𝑁𝐻𝐻3 = 𝑘𝑘𝐿𝐿𝑎𝑎𝑁𝑁𝐻𝐻3�𝑆𝑆𝑁𝑁𝐻𝐻3 − 𝐾𝐾𝐻𝐻,𝑁𝑁𝐻𝐻3𝑃𝑃𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝑁𝑁𝐻𝐻3�  3.128 

 

Επειδή η μεταφορά μάζας είναι ελεγχόμενη και οι συντελεστές διάχυσης είναι παρόμοιοι, 

μπορεί να θεωρηθεί ότι ο ολικός συντελεστής μεταφοράς kLa, για όλα τα αέρια θα είναι ίδιος 

(Batstone et al., 2002). 

Εξισώσεις μερικών πιέσεων στην αέρια φάση: 

𝑃𝑃𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝐻𝐻2 = 1
16
𝑆𝑆𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝐻𝐻2𝐻𝐻𝐻𝐻  3.129 

𝑃𝑃𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝐿𝐿𝐻𝐻4 = 1
64
𝑆𝑆𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝐿𝐿𝐻𝐻4𝐻𝐻𝐻𝐻  3.130 

𝑃𝑃𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝐿𝐿𝐶𝐶2 =  𝑆𝑆𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝐿𝐿𝐶𝐶2𝐻𝐻𝐻𝐻  3.131 

𝑃𝑃𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝑁𝑁𝐻𝐻3 =  𝑆𝑆𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝑁𝑁𝐻𝐻3𝐻𝐻𝐻𝐻  3.132 

𝑃𝑃𝐻𝐻20 = 0.0313 𝑒𝑒
5290� 1

𝑇𝑇𝑏𝑏𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎
−1𝑇𝑇�  3.133 

𝑃𝑃𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡 =  𝑃𝑃𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝐻𝐻2 + 𝑃𝑃𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝐿𝐿𝐻𝐻4 + 𝑃𝑃𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝐿𝐿𝐶𝐶2 + 𝑃𝑃𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝑁𝑁𝐻𝐻3 + 𝑃𝑃𝐻𝐻20  3.134 

 

Εξισώσεις Μεταβλητού όγκου: 

𝑦𝑦𝑉𝑉𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙
𝑦𝑦𝑡𝑡

=  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜𝑡𝑡 − 𝑞𝑞𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠
𝜌𝜌𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠
𝜌𝜌𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙

  3.135 

𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙 + 𝑉𝑉𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠  3.136 
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Εξίσωση παροχής βιοαερίου: 

Η εξίσωση για την ογκομετρική παροχή του βιοαερίου έχει προταθεί από τους (Rosen et al., 

2006). 

𝑞𝑞𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠 = �
𝑘𝑘𝑝𝑝�𝑃𝑃𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡 − 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑡𝑡𝑚𝑚�

𝑃𝑃𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑎𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑃𝑎𝑎𝑡𝑡𝑚𝑚
 , 𝛾𝛾𝛾𝛾𝜏𝜏 𝑃𝑃𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡 > 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑡𝑡𝑚𝑚

0                                                         , 𝛾𝛾𝛾𝛾𝜏𝜏 𝑃𝑃𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠,𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡 < 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑡𝑡𝑚𝑚
  3.137 

 

 

Όλες οι παράμετροι και οι σταθερές που έχουν χρησιμοποιηθεί παρουσιάζονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

 

3.4 Επαλήθευση του Μοντέλου 
 

Αφού έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του μοντέλου, κρίνεται απαραίτητη η προσομοίωση και 

στη συνέχεια η επαλήθευση του. Για την προσομοίωση του μοντέλου χρησιμοποιήθηκε το 

περιβάλλον προσομοίωσης gPROMSTM. Για την επαλήθευση του μοντέλου πρέπει είτε να 

πραγματοποιηθούν νέα πειράματα ή να χρησιμοποιηθούν έτοιμα πειραματικά δεδομένα από 

την βιβλιογραφία. Υπάρχουν πολλές δημοσιευμένες εργασίες που παρουσιάζουν 

αποτελέσματα αναερόβιας χώνευσης. Όμως, δυστυχώς, τα περισσότερα από αυτά δεν 

αναφέρουν όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την προσομοίωση του μοντέλου. Πιο 

συγκεκριμένα πρέπει να δίνονται όλες οι τιμές των συγκεντρώσεων εισόδου, η τιμή της 

ογκομετρικής παροχής και οι αρχικές συνθήκες του αντιδραστήρα. Για την επαλήθευση του 

μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία από τις εργασίες των Rosen and Jeppson (2006) και 

των Thamsiriroj and Murphy (2011). Η πρώτη εργασία αφορά συνθήκες μόνιμης κατάστασης 

ενώ η δεύτερη είναι σε δυναμική φάση. 
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3.4.1 Επαλήθευση με το μοντέλο των Rosen and Jeppson (2006) 
 

Το μοντέλο των Rosen and Jeppson (2006) αποτελεί σημείο αναφοράς στο χώρο της 

αναερόβιας χώνευσης καθώς έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα στην βιβλιογραφία. Το μοντέλο 

λειτουργεί σε συνθήκες μόνιμης κατάστασης και περιέχει κάποιες διορθώσεις από το αρχικό 

μοντέλο, κυρίως προς τις αντιδράσεις οξέων/βάσεων.  

 

Πίνακας 8: Συνθήκες λειτουργείας του αντιδραστήρα 

Παράμετρος Τιμή Μονάδες 

Θερμοκρασία λειτουργείας, Τoper 35 °C 

Παροχή εισόδου , qin 170 m3 day-1 

Συνολικός όγκος αντιδραστήρα, Vtotal 3700 m3 

Όγκος υγρής φάσης, Vliq 3400 m3 

Όγκος αέριας φάσης, Vgas 300 m3 

 

 

Πίνακας 9: Δεδομένα εισόδου από τους Rosen and Jeppson (2006) 

Μεταβλητή Τιμή Μονάδες 

Ssu,in 0.01 kgCOD m-3 

Saa,in 0.001 kgCOD m-3 

Sfa,in 0.001 kgCOD m-3 

Sva,in 0.001 kgCOD m-3 

Sbu,in 0.001 kgCOD m-3 

Spro,in 0.001 kgCOD m-3 

Sac,in 0.001 kgCOD m-3 

Sh2,in 1e-8 kgCOD m-3 

Sch4,in 1e-5 kgCOD m-3 

SIC,in 0.04 kmole m-3 

SIN,in 0.01 kmole m-3 

SI,in 0.02 kgCOD m-3 
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Xc,in 2 kgCOD m-3 

Xch,in 5 kgCOD m-3 

Xpr,in 20 kgCOD m-3 

Xli,in 5 kgCOD m-3 

Xsu,in 0 kgCOD m-3 

Xaa,in 0.01 kgCOD m-3 

Xfa,in 0.01 kgCOD m-3 

Xc4,in 0.01 kgCOD m-3 

Xpro,in 0.01 kgCOD m-3 

Xac,in 0.01 kgCOD m-3 

Xh2,in 0.01 kgCOD m-3 

XI,in 25 kgCOD m-3 

Scat+,in 0.04 kmole m-3 

San-,in 0.04 kmole m-3 

 

Τα αποτελέσματα του βιβλιογραφικού μοντέλου παρουσιάζονται στον πίνακα 10, μαζί με τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης και τις αποκλίσεις μεταξύ τους. 

Πίνακας 10: Παρουσίαση αποτελεσμάτων των Rosen and Jeppson (2006) και σύγκριση τους 

με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης 

Μεταβλητή Αποτελέσματα Rosen  

and Jeppson (2006) 

Αποτελέσματα 

προσομοίωσης 

Απόκλιση 

(%) 

Ssu 0.01195483 0.012595925 5.4 

Saa 0.00531474 0.005601815 5.4 

Sfa 0.098621401 0.10535211 6.8 

Sva 0.011625006 0.012289048 5.7 

Sbu 0.01325073 0.014008525 5.7 

Spro 0.015783666 0.016809545 6.5 

Sac 0.197629717 0.22379853 13.2 

Sh2 0.000000236 2.49E-07 5.5 

Sch4 0.055088776 0.05563168 0.9 

SIC 0.152677871 0.15589723 2.1 
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SIN 0.130229816 0.13376524 2.7 

SI 0.328697664 0.33232188 1.1 

Xc 0.308697664 0.32884353 6.5 

Xch 0.02794724 0.030561108 9.3 

Xpr 0.102574106 0.11242733 9.6 

Xli 0.02948305 0.03219729 9.2 

Xsu 0.420165982 0.43658963 3.9 

Xaa 1.179171799 1.22744720 4.1 

Xfa 0.243035345 0.25213128 3.7 

Xc4 0.431921106 0.4495169 4.1 

Xpro 0.137305909 0.14283273 4.0 

Xac 0.760562658 0.78940004 3.8 

Xh2 0.317022953 0.3296061 3.9 

XI 25.617395327443 26.345882 2.8 

Scat+ 0.04 0.04115583 2.9 

San- 0.02 0.020577915 2.9 

Sion,H+ 3.42344E-08 3.36E-08 1.9 

Sion,va- 0.011596247 0.012275376 5.8 

Sion,bu- 0.013220826 0.013977532 5.7 

Sion,pro- 0.015742783 0.016792752 6.7 

Sion,ac- 0.197241155 0.22336683 13.2 

Sion, HCO3- 0.142777479 0.14597444 2.2 

Sion, NH3 0.004090928 0.004283673 4.7 

Sgas,H2 1.0241E-05 1.06E-05 3.8 

Sgas,CH4 1.62560720998142 1.6231618 0.2 

Sgas,CO2 0.014150534678395 0.014174745 0.1 

Sgas,NH3 0 3.34E-06 - 

qgas 2955.70345419378 2940.581 0.5 

pH 7.46553777 7.4742 0.1 

 

Από τα αποτελέσματα της προσομοίωσης φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις ανάμεσα 

στα δύο μοντέλα. Με την σκέψη ότι στο μοντέλο των Rosen and Jeppson (2006) ο όγκος της 
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υγρής και της αέριας φάσης παραμένουν σταθεροί ενώ στο μοντέλο της εργασίας είναι 

μεταβλητές που αλλάζουν σύμφωνα με τις συνθήκες της διεργασίας, μπορεί να θεωρηθεί ότι 

οι αποκλίσεις είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων και ότι το μοντέλο μπορεί να προβλέψει 

ικανοποιητικά την αναερόβια χώνευση. Συγκεκριμένα, η επαλήθευση για το συγκεκριμένο 

μοντέλο γίνεται με έναρξη από την μόνιμη κατάσταση που επιτεύχθηκε στην βιβλιογραφία και 

η καταγραφή της απόκλισης από αυτή. Συνεπώς είναι λογικό να δημιουργηθούν πιθανές 

αποκλίσεις με την πάροδο του χρόνου, και καθώς αλλάζει ο όγκος της υγρής φάσης, σε σχέση 

με τα αποτελέσματα που θα υπήρχαν εάν ο όγκος παρέμενε σταθερός. 

Η πρόβλεψη για τις κυριότερες μεταβλητές που πρέπει να προβλεφθούν, όπως το pH και η 

ογκομετρική έξοδος και σύσταση του βιοαερίου, φαίνεται ότι είναι αρκετά κοντά με μηδενικές 

αποκλίσεις. Μεγαλύτερη απόκλιση παρουσιάζει η συγκέντρωση του ακετικού οξέος μέσα στην 

υγρή φάση όπου, μπορεί να υποδεικνύει πιθανή συσσώρευση του ακετικού οξέος με την 

πάροδο του χρόνου εξαιτίας των αναστολών που εισήχθησαν στο μοντέλο. 

 

3.4.2 Επαλήθευση με το μοντέλο των Thamsiriroj and Murphy (2011) 
 

Το μοντέλο των Thamsiriroj and Murphy (2011), έγινε με την χρήση δύο χωνευτήρων σε σειρά. 

Αποτελεί προσομοίωση σε δυναμική φάση και η εργασία τους περιέχει σχεδόν όλα τα 

απαραίτητα δεδομένα. Στις μεταβλητές που δεν υπάρχουν δεδομένα συγκεντρώσεων για χρόνο 

0, οι οποίες είναι οι συγκεντρώσεις των αερίων συστατικών, δίνεται η τιμή 0 καθώς θεωρείται 

ότι σε χρόνο 0 δεν έχει παραχθεί ακόμη βιοαέριο. 

 

Πίνακας 11: Παράμετροι λειτουργείας αντιδραστήρα 

Παράμετρος Τιμή Μονάδες 

Θερμοκρασία λειτουργείας, Τoper 37 °C 

Παροχή εισόδου , qin 0.0014 m3 day -1 

Συνολικός όγκος αντιδραστήρα, Vtotal 0.472 m3 

Όγκος υγρής φάσης, Vliq 0.312 m3 

Όγκος αέριας φάσης, Vgas 0.160 m3 
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Πίνακας 12: Τα δεδομένα εισόδου και οι αρχικές συνθήκες του μοντέλου των Thamsiriroj 

and Murphy (2011) 

Δεδομένα εισόδου Αρχικές συνθήκες 

Μεταβλητή Τιμή Μονάδες Μεταβλητή Τιμή Μονάδες 

Ssu,in 0.01 kgCOD m-3 Ssu,in 0 kgCOD m-3 

Saa,in 0.001 kgCOD m-3 Saa,in 0 kgCOD m-3 

Sfa,in 0.001 kgCOD m-3 Sfa,in 0 kgCOD m-3 

Sva,in 0.001 kgCOD m-3 Sva,in 0.0092 kgCOD m-3 

Sbu,in 0.001 kgCOD m-3 Sbu,in 0.0164 kgCOD m-3 

Spro,in 0.001 kgCOD m-3 Spro,in 0.068 kgCOD m-3 

Sac,in 0.001 kgCOD m-3 Sac,in 0.0768 kgCOD m-3 

Sh2,in 1e-8 kgCOD m-3 Sh2,in 0 kgCOD m-3 

Sch4,in 1e-5 kgCOD m-3 Sch4,in 0.01 kgCOD m-3 

SIC,in 0.04 kmole m-3 SIC,in 0.045 kmole m-3 

SIN,in 0.01 kmole m-3 SIN,in 0.005 kmole m-3 

SI,in 0.02 kgCOD m-3 SI,in 0 kgCOD m-3 

Xc,in 2 kgCOD m-3 Xc,in 8.889 kgCOD m-3 

Xch,in 5 kgCOD m-3 Xch,in 0 kgCOD m-3 

Xpr,in 20 kgCOD m-3 Xpr,in 0 kgCOD m-3 

Xli,in 5 kgCOD m-3 Xli,in 0 kgCOD m-3 

Xsu,in 0 kgCOD m-3 Xsu,in 0.42 kgCOD m-3 

Xaa,in 0.01 kgCOD m-3 Xaa,in 1.18 kgCOD m-3 

Xfa,in 0.01 kgCOD m-3 Xfa,in 0.24 kgCOD m-3 

Xc4,in 0.01 kgCOD m-3 Xc4,in 0.3 kgCOD m-3 

Xpro,in 0.01 kgCOD m-3 Xpro,in 0.27 kgCOD m-3 

Xac,in 0.01 kgCOD m-3 Xac,in 0.7 kgCOD m-3 

Xh2,in 0.01 kgCOD m-3 Xh2,in 0.31 kgCOD m-3 

XI,in 25 kgCOD m-3 XI,in 6.595 kgCOD m-3 

Scat+,in 0.04 kmole m-3 Scat+,in 0.01 kmole m-3 

San-,in 0.04 kmole m-3 San-,in 0.06 kmole m-3 
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Οι Thamsiriroj and Murphy (2011) δεν παρουσίασαν αναλυτικά τα αποτελέσματα τους αλλά 

μόνο διαγράμματα για συγκεκριμένες μεταβλητές. Συνεπώς δεν μπορεί να βρεθεί η απόκλιση 

για κάθε μεταβλητή αλλά θα χρησιμοποιηθούν τα συγκεκριμένα διαγράμματα για την 

επαλήθευση του μοντέλου. 

 

Σχήμα 7: Αποτελέσματα των Thamsiriroj and Murphy (2011) για την ποσότητα του 
βιοαερίου. Με ο είναι τα πειραματικά δεδομένα και η καμπύλη αφορά την προσομοίωση  

 

Σχήμα 8: Αποτελέσματα του μοντέλου για την ποσότητα βιοαερίου. 
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Σχήμα 9: Αποτελέσματα των Thamsiriroj and Murphy (2011) για την ποσότητα του μεθανίου. 
Με ο είναι τα πειραματικά δεδομένα και η καμπύλη αφορά την προσομοίωση 

 

 

 

Σχήμα 10: Αποτελέσματα του μοντέλου για την ποσότητα μεθανίου. 
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Σχήμα 11: Αποτελέσματα των Thamsiriroj and Murphy (2011) για την περιεκτικότητα του 
βιοαερίου σε μεθάνιο. Με ο είναι τα πειραματικά δεδομένα και η καμπύλη αφορά την 

προσομοίωση 

 

Σχήμα 12: Αποτελέσματα του μοντέλου για την περιεκτικότητα του βιοαερίου σε μεθάνιο.  

 

Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα τα αποτελέσματα του μοντέλου δεν έχουν μεγάλη 

απόκλιση από τα πειραματικά δεδομένα των Thamsiriroj and Murphy (2011). Υπάρχει 

απόκλιση στην αρχή του μοντέλου, πράγμα το οποίο μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι λόγω 

έλλειψης δεδομένος έγινε η παραδοχή ότι σε χρόνο 0 δεν παράγεται βιοαέριο. Αυτό όμως δεν 

είναι αλήθεια για την προσομοίωση που γίνεται στην βιβλιογραφία, καθώς από τα διαγράμματα 

φαίνεται ότι σε χρόνο 0 υπάρχει ποσότητα βιοαερίου. Μετά την ολοκλήρωση της διεργασίας 
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φαίνεται να υπολογίζουν παραγωγή 290 L d-1 βιοαερίου, 150 L d-1 μεθανίου και περιεκτικότητα 

του βιοαερίου 55% σε μεθάνιο. Το μοντέλο προβλέπει παραγωγή 263 L d-1 βιοαερίου, 144 L 

d-1 μεθανίου και περιεκτικότητα βιοαερίου 54.5 % σε μεθάνιο. Συνυπολογίζοντας τις διαφορές 

μεταξύ των δύο μοντέλων και την έλλειψη μερικών δεδομένων κρίνεται ότι το μοντέλο που 

αναπτύχθηκε μπορεί να κάνει έγκυρες προβλέψεις.  

 

 

3.4.3 Συμπεράσματα επαλήθευσης μοντέλου 
 

Από τα αποτελέσματα των ενοτήτων 3.4.1 και 3.4.2 μπορεί να θεωρηθεί ότι το μοντέλο μπορεί 

να προβλέψει επαρκώς τα αποτελέσματα της αναερόβιας χώνευσης. Δυστυχώς η ανάγκη όλων 

των δεδομένων που χρειάζονται για την προσομοίωση του μοντέλου δεν υπάρχουν άλλες 

βιβλιογραφικές εργασίες για σύγκριση. Εφόσον το μοντέλο κρίνεται έγκυρο, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στα επόμενα βήματα της ανάλυσης ευαισθησίας, βελτιστοποίησης και 

εκτίμησης παραμέτρων. 
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4. Ολική Ανάλυση Ευαισθησίας και Βελτιστοποίηση της διεργασίας 
 

4.1 Ανάλυση Ευαισθησίας 
 

Η χρήση επαληθευμένων μαθηματικών μοντέλων για την προσομοίωση διεργασιών αποτελεί 

ένα αρκετά χρήσιμο εργαλείο για την εξαγωγή αποτελεσμάτων. Τα μαθηματικά μοντέλα αυτά, 

στη πλειοψηφία τους περιέχουν έναν μεγάλο αριθμό παραμέτρων. Η χρήση παραμέτρων από 

την βιβλιογραφία και από πειράματα φυσικά περιέχει πάντα κάποιο βαθμό αβεβαιότητας. 

Ειδικά στις περιπτώσεις όπου οι διαθέσιμες τεχνικές δεν γίνεται να μετρήσουν όλες τις 

ενδοκυττάριες παραμέτρους, ο βαθμός αβεβαιότητας ενισχύεται (Rodman and Gerogiorgis, 

2020). Για τον λόγο αυτό κρίνεται θεμιτό να βρεθούν ποιες είναι οι παράμετροι που 

παρουσιάζουν την μεγαλύτερη επιρροή στις προβλέψεις του μοντέλου. Αυτό γίνεται με την 

χρήση προηγμένων στατιστικών μεθόδων, όπως η ανάλυση ευαισθησίας. 

Ο Saltelli (2004), ορίζει την ανάλυση ευαισθησίας ως την μελέτη του πως μπορεί η αλλαγή 

των μεταβλητών εξόδου να κατανεμηθεί ποσοτικά στις διάφορες πηγές διακύμανσης και με 

ποιον τρόπο τα αποτελέσματα του μοντέλου εξαρτούνται από τα δεδομένα εισόδου. Υπάρχουν 

δύο τύποι ανάλυσης ευαισθησίας, η τοπική και η ολική μέθοδος (Local and Global Sensitivity 

Analysis). Κατά την τοπική μέθοδο ελέγχεται η επιρροή της μεταβολής μίας μόνο μεταβλητής 

εισόδου, σε ένα εύρος τιμών, πάνω στην μεταβλητή εξόδου. Αντιθέτως κατά την ολική μέθοδο 

μεταβάλλεται ταυτόχρονα ένα σύνολο μεταβλητών εισόδου. 

 Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η Variance-base sensitivity analysis, η οποία αποτελεί μία 

ολική μέθοδος. Κατά την μέθοδο αυτή υπολογίζονται δύο δείκτες, ο δείκτης «Πρώτης Τάξης» 

(first-order effect index, Si) και ο δείκτης «Συνολικής Επίδρασης»  (total effect index, STi) 

(Sobol, 2001). Ο πρώτος από τους δύο δείκτες παρουσιάζει την συνεισφορά του κάθε 

παράγοντα ξεχωριστά στην διακύμανση των αποκρίσεων, χωρίς να υπολογίζονται οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ παραγόντων. Φυσικά όσο μεγαλύτερος ο δείκτης πρώτης τάξης, τόσο 

μεγαλύτερη επίδραση έχει στις μεταβλητές εξόδου. Ο δεύτερος δείκτης περιγράφει την 

αβεβαιότητα που προκαλεί ο κάθε παράγοντας στις μεταβλητές εξόδου, συμπεριλαμβάνοντας 

την επίδραση του εξαιτίας των αλληλεπιδράσεων με τους υπόλοιπους παράγοντες.  

Ο δείκτης πρώτης τάξης μπορεί να πάρει τιμές από 0 έως 1. Εάν είναι 0, τότε δεν έχει κάποια 

επιρροή στην μεταβλητή εξόδου. Το άθροισμα των δεικτών πρώτης τάξης ∑ 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖  πρέπει να είναι 
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μικρότερο από 1, ενώ εάν είναι ίσο με 1 δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

παραμέτρων. Για κάθε παράμετρο η τιμή του δείκτη συνολικής επίδρασης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη από την τιμή του δείκτη πρώτης τάξης. Εάν είναι ίσοι, τότε η συγκεκριμένη 

παράμετρος δεν παρουσιάζει αλληλεπιδράσεις με τις υπόλοιπες παραμέτρους.  

Το μαθηματικό μοντέλο που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 3 χαρακτηρίζεται από μεγάλο 

πλήθος παραμέτρων. Από αυτές επιλέχθηκαν, έπειτα από έρευνα οι παράμετροι που 

θεωρούνται ως ποιο σημαντικές στην βιβλιογραφία (Batstone et al., 2002; Rosen and Jepsson, 

2006; Schon, 2009). Συνεπώς η ανάλυση ευαισθησίας γίνεται σε 32 παραμέτρους και τα εύρη 

τιμών τους, προέρχονται από την βιβλιογραφία. Στην περίπτωση όπου δεν υπήρχαν αρκετά 

δεδομένα για τον προσδιορισμό εύρους τιμών χρησιμοποιήθηκε ένα εύρος ±50%. 

 

Πίνακας 13 Εύρος τιμών για τις παραμέτρους στην ανάλυση ευαισθησίας 

Αριθμός Παράμετρος Εύρος τιμών 

1 k_dec_xaa 0.01 – 0,05 

2 k_dec_xac 0.01 – 0,05 

3 k_dec_xc4 0.01 – 0,05 

4 k_dec_xfa 0.01 – 0,05 

5 k_dec_xh2 0.01 – 0,05 

6 k_dec_xpro 0.01 – 0,05 

7 k_dec_xsu 0.01 – 0,05 

8 k_dis 0,5 – 10 

9 k_hyd_ch 0,01 – 10 

10 k_hyd_li 0,01 – 10 

11 k_hyd_pr 0,01 – 10 

12 K_I_h2_c4 1e-6 – 1e-4 

13 K_I_h2_fa 5e-7 – 1-4 

14 K_I_h2_pro 3.5e-7 – 3.5e-5 

15 K_I_nh3 0.001 – 0.005 

16 K_la 150 – 250 

17 k_m_aa 30 – 60 

18 k_m_ac 6 – 10 
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19 k_m_c4 7 – 20 

20 k_m_fa 2 – 10 

21 k_m_h2 20 – 50 

22 k_m_pro 2.5 – 10 

23 k_m_su 20 – 40 

24 k_s_aa 0.1 – 0.5 

25 k_s_ac 0.05 – 0.25 

26 k_s_c4 0.2 – 0.5 

27 k_s_fa 0.3 – 0.5 

28 k_s_h2 7e-7 – 3e-4 

29 k_s_IN 1e-5 – 0.001 

30 k_s_pro 0.05 – 0.5 

31 k_s_su 0.1 – 1 

32 p_liq 900 - 1200 

 

Για τον προσδιορισμό της επιρροής που έχουν η παράμετροι στις μεταβλητές εξόδου θα 

χρησιμοποιηθούν οι τιμές των δεικτών πρώτης τάξης, καθώς αυτοί δίνουν την προτεραιότητα 

για την ρύθμιση των παραμέτρων (Saltelli and Tarantola, 2002). Για τον υπολογισμό των 

απαιτούμενων προσομοιώσεων θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του Saltelli (2002), όπου 

προκύπτει ως αποτέλεσμα της σχέσης Ν∙(k+2), όπου Ν ο αριθμός των δειγμάτων και k ο 

αριθμός των παραμέτρων. Γίνεται η επιλογή Ν = 100.000 και εφόσον υπάρχουν 32 παράμετροι 

προκύπτει ότι θα πραγματοποιηθούν 3.400.000 προσομοιώσεις για την εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων. 
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4.1.1 Αποτελέσματα για την παροχή του βιοαερίου 
 

 

Σχήμα 13: Δείκτες ευαισθησίας πρώτης τάξης των παραμέτρων στην παραγωγή του 

βιοαερίου  

 

Η ανάλυση ευαισθησίας πραγματοποιήθηκε με χρήση του Global System Analysis Tool, του 

προγράμματος gPROMSTM. Στο σχήμα 13 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

ευαισθησίας, για την μεταβλητή εξόδου qgas, την ογκομετρική παροχή του βιοαερίου. Φαίνεται 

εμφανώς ότι μεγαλύτερη επιρροή στην παραγωγή του αερίου έχει η παράμετρος kI_h2_fa, η οποία 

παρουσιάζει την αναστολή που προκαλεί το υδρογόνο στην κατανάλωση των λιπαρών οξέων 

για παραγωγή ακετικού οξέος. Η αναστολή της κατανάλωσης των λιπαρών οξέων μπορεί 

οδηγήσει σε συσσώρευση των οξέων αυτών που όπως έχει αναφερθεί μπορούν να αναστείλουν 

τους μικροοργανισμούς της διεργασίας. Με αντίστοιχο τρόπο μπορεί να δικαιολογηθεί και η 

παράμετρος με την δεύτερη μεγαλύτερη επιρροή στην μεταβλητή εξόδου, που είναι η km_fa και 

εκφράζει τον μέγιστο ρυθμό κατανάλωσης των λιπαρών οξέων από τους μικροοργανισμούς. 
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Τέλος μικρότερη επιρροή φαίνεται να έχουν οι παράμετροι khyd_pr και ks_h2, που αποτελούν την 

σταθερά υδρόλυσης των πρωτεϊνών και την σταθερά κορεσμού του υδρογόνου αντίστοιχα. Οι 

υπόλοιπες παράμετροι φαίνεται να μην έχουν κάποια επιρροή στην παροχή του βιοαερίου με 

τις τιμές των δεικτών πρώτης τάξης σχεδόν στο μηδέν. 

 

4.1.2 Αποτελέσματα για την περιεκτικότητα του βιοαερίου σε μεθάνιο 
 

 

Σχήμα 14: Δείκτες ευαισθησίας πρώτης τάξης των παραμέτρων στην περιεκτικότητα του 

βιοαερίου σε μεθάνιο 

 

Η περιεκτικότητα του παραγόμενου βιοαερίου σε μεθάνιο αποτελεί μία σημαντική μεταβλητή 

εξόδου, καθώς χαρακτηρίζει την απόδοση της συνολικής διεργασίας. Από το σχήμα 14 

φαίνεται ότι η παράμετρος με την μεγαλύτερη επιρροή στην περιεκτικότητα του μεθανίου είναι 

η kI_h2_fa. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η συγκεκριμένη παράμετρος εκφράζει την 
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αναστολή της κατανάλωσης των λιπαρών οξέων από το υδρογόνο και μπορεί σε μεγάλους 

βαθμούς αναστολής να οδηγήσει σε συσσώρευση λιπαρών οξέων. Η συσσώρευση αυτή 

προκαλεί αναστολή των μεθανογόνων μικροοργανισμών, με αποτέλεσμα την μείωση της 

παραγωγής μεθανίου από αυτούς και κατά συνέπεια την μείωση της περιεκτικότητας του 

βιοαερίου σε μεθάνιο. Συνεπώς είναι απόλυτα λογικό μία τέτοια παράμετρος να έχει μεγάλο 

βαθμό επιρροής στην μεταβλητή εξόδου. Επίσης εμφανίζεται ότι οι παράμετροι km_fa και ks_h2 

έχουν και πάλι κάποιο μικρό βαθμό συμμετοχής. Αντιθέτως η παράμετρος khyd_pr, που επηρέαζε 

την συνολική παραγωγή του βιοαερίου δεν έχει σημαντική επιρροή στην περιεκτικότητα. 

 

4.1.3 Αποτελέσματα για το pH 
 

 

Σχήμα 15: Δείκτες ευαισθησίας πρώτης τάξης των παραμέτρων στο pH. 
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Τέλος ελέγχθηκε και η απόκριση της διεργασίας για το pH, το οποίο είναι ιδιαίτερης σημασίας 

αφού μπορεί να επηρεάσει τα ένζυμα και τους μικροοργανισμούς που συμμετέχουν σε αυτή. 

Τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων αναλύσεων, με 

την διαφορά ότι η παράμετρος khyd_pr, επηρεάζει σε μικρότερο βαθμό το pH, από ότι την παροχή 

του βιοαερίου. 

 

4.1.4 Συμπεράσματα της ανάλυσης ευαισθησίας 
 

Σύμφωνα με τα δεδομένα των παραπάνω σχημάτων, είναι εμφανές, ποιες παράμετροι έχουν 

την μεγαλύτερη επιρροή στις τρεις αυτές μεταβλητές εξόδου. 

 

Πίνακας 14: Οι παράμετροι που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη επιρροή στις μεταβλητές 

εξόδου, βάσει της ολικής ανάλυσης ευαισθησίας. 

Παράμετρος Μονάδες 

kI_h2_fa kgCOD m-3 

km_fa kgCODx kgCODs
-1 day-1 

ks_h2 kgCOD m-3 

khyd_pr d-1 

 

Συνεπώς κάθε προσπάθεια εκτίμησης παραμέτρων για συγκεκριμένο υπόστρωμα, θα εστιάσει 

σε αυτές τις παραμέτρους. Εφόσον οι υπόλοιπες παράμετροι είχαν Si, κοντά στο 0, αυτό 

σημαίνει ότι μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε τιμή μέσα στο εύρος που έγινε η ανάλυση, χωρίς 

κάποια επίπτωση στις μεταβλητές εξόδου. Με την λογική αυτή θα γίνει και στο κεφάλαιο 5 μία 

προσπάθεια για εκτίμηση παραμέτρων όπου επιλέχθηκαν οι τρεις πρώτες παράμετροι του 

πίνακα 14. 

Εκτός από τους δείκτες πρώτης τάξης μπορεί σχηματικά να εκφραστεί η σχέση μεταξύ μίας 

παραμέτρου και μίας μεταβλητής. Το διάγραμμα που προκύπτει αποτελείτε από κάθε τιμή της 

παραμέτρου σε σχέση με την μεταβλητή εξόδου. Δηλαδή, κάθε σημείο του διαγράμματος 

αποτελεί αποτέλεσμα μίας προσομοίωσης. Θα παρουσιαστούν ενδεικτικά τα διαγράμματα 

όλων των παραμέτρων σε σχέση με την ογκομετρική παροχή του βιοαερίου. 
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Σχήμα 16: Αποτελέσματα των προσομοιώσεων της παραμέτρου kI_h2_fa ως προς την 

ογκομετρική παροχή του βιοαερίου 

 

 

 

 

Σχήμα 17: Αποτελέσματα των προσομοιώσεων της παραμέτρου km_fa ως προς την 

ογκομετρική παροχή του βιοαερίου 
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Σχήμα 18: Αποτελέσματα των προσομοιώσεων της παραμέτρου ks_h2 ως προς την 

ογκομετρική παροχή του βιοαερίου 

 

 

Σχήμα 19: Αποτελέσματα των προσομοιώσεων της παραμέτρου khyd_pr ως προς την 

ογκομετρική παροχή του βιοαερίου 

 

Από τα διαγράμματα αυτά φαίνεται ότι σε διαφορετικές τιμές της παραμέτρου η τιμή της 

μεταβλητής εξόδου εξελίσσεται σε ένα μεγάλο εύρος τιμών. Για παράδειγμα στο σχήμα 16 για 

τιμή της παραμέτρου 8e-5, οι τιμή της μεταβλητής εξόδου κυμαίνεται κυρίως ανάμεσα στις 

τιμές 1600 έως 3100, ενώ για τιμή της παραμέτρου 1e-5 η τιμή της παροχής κυμαίνεται ανάμεσα 

στις τιμές 500 και 3100.  
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Για να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα για τα διαγράμματα αυτά, κρίνεται σωστό να 

παρουσιαστεί και ένα διάγραμμα από μία παράμετρο που ο δείκτης πρώτης τάξης είναι 0. Στο 

σχήμα 20 παρουσιάζεται το διάγραμμα αποτελεσμάτων για την παράμετρο kdis και την παροχή 

του βιοαερίου. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα δεν υπάρχει μεταβολή του εύρους τιμών της 

μεταβλητής εξόδου καθώς η παράμετρος μεταβάλλεται. 

 

 

Σχήμα 20: Αποτελέσματα των προσομοιώσεων της παραμέτρου kdis ως προς την ογκομετρική 

παροχή του βιοαερίου 

 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα διαγράμματα αυτά για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων, καθώς στον υπολογισμό των τιμών συμπεριλαμβάνεται και η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των διάφορων παραμέτρων. 
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4.2 Βελτιστοποίηση της Διεργασίας 
 

4.2.1 Βελτιστοποίηση της περιεκτικότητας του βιοαερίου σε μεθάνιο 
 

Ένας σημαντικός παράγοντας για τον χαρακτηρισμό του υποστρώματος είναι ο λόγος του 

άνθρακα προς την αμμωνία (C/N ratio). Εάν ο λόγος αυτός είναι πολύ μικρός, αυξάνεται η 

παραγωγή της αμμωνίας, που δρα ως ανασταλτικός παράγοντας για την παραγωγή μεθανίου. 

Σε αντίθετη περίπτωση, υψηλή τιμή C/N, υπάρχει έλλειψη αζώτου, που έχει αρνητικές 

συνέπειες στον σχηματισμό πρωτεϊνών και γενικά στον μεταβολισμό των μικροοργανισμών. 

Συνεπώς είναι σημαντικό να βρεθεί ένας βέλτιστος λόγος C/N, όπου θα υπάρχει αρκετό άζωτο, 

για την λειτουργεία των μικροοργανισμών αλλά όχι σε τόσο μεγάλη ποσότητα για να οδηγήσει 

με μείωση της παραγωγής μεθανίου. 

Έτσι κατασκευάζεται ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης όπου, αναζητείται η συγκέντρωση 

εισόδου του ανόργανου αζώτου και του ανόργανου άνθρακα, για την μεγιστοποίηση της 

περιεκτικότητας του βιοαερίου σε μεθάνιο. Σαν περιορισμός, ορίζεται η ογκομετρική παροχή 

του βιοαερίου να μην μειωθεί σε μεγάλο βαθμό. Στις αρχικές συνθήκες λειτουργείας η 

περιεκτικότητα του βιοαερίου σε μεθάνιο είναι 60.8% και η ογκομετρική παροχή του βιοαερίου 

είναι 2800 m3d-1 

 

 

Πίνακας 15: Στοιχεία για την βελτιστοποίηση της διεργασίας 

Αντικειμενική Συνάρτηση � 𝒑𝒑𝑯𝑯𝑯𝑯𝒅𝒅𝒑𝒑𝒑𝒑_𝑪𝑪𝑯𝑯𝟒𝟒

𝒑𝒑

𝟎𝟎
 

Μεταβλητές ελέγχου 
𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐼𝐼𝐿𝐿 ∈ [0,0.1] 

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐼𝐼𝑁𝑁 ∈ [0,0.5] 

Περιορισμός 𝑞𝑞𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑔𝑔𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 ≥ 2500
𝑚𝑚3

𝑑𝑑
 

Χρονικός ορίζοντας 
60 μέρες διαιρεμένες σε 30 διαστήματα 2 

ημερών 
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Για την βελτιστοποίηση χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο βελτιστοποίησης του προγράμματος 

gPROMSΤΜ. Για την λύση τέτοιον προβλημάτων το gPROMS διαθέτει τον λύτη CVP_SS. Ο 

λύτης αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προβλήματα που περιέχουν και διακριτές και 

συνεχείς μεταβλητές ελέγχου (Mixed Integer Optimization), σε δυναμικές ή και μόνιμης 

κατάστασης συνθήκες. Για προβλήματα δυναμικής βελτιστοποίησης ο CVP_SS βασίζεται 

στην μέθοδο «Control Vector Parameterisation» (CVP), η οποία υποθέτει ότι οι μεταβλητές 

ελέγχου αποτελούν χρονικές συναρτήσεις που παίρνουν διαφορετικές τιμές για κάθε διάστημα 

του χρονικού ορίζοντα (Piecewise-constant Variables). Οι τιμές των μεταβλητών σε κάθε 

διάστημα, καθώς και η διάρκεια του κάθε διαστήματος, υπολογίζονται από τον αλγόριθμο 

βελτιστοποίησης. Επειδή συνήθως οι μεταβλητές ελέγχου είναι ένα μικρό ποσοστό των 

συνολικών μεταβλητών του μοντέλου, ο αλγόριθμος πρέπει να πάρει ένα σχετικά μικρό αριθμό 

αποφάσεων. Το γεγονός αυτό καθιστά τη μέθοδο CVP εφαρμόσιμη και σε πολύπλοκα μοντέλα, 

όπως το ADM1. 

Ο λύτης CVP_SS εφαρμόζει έναν “single-shooting” αλγόριθμο δυναμικής βελτιστοποίησης. 

Τα βήματα του αλγορίθμου είναι: 

1. Ο λύτης επιλέγει την διάρκεια του κάθε διαστήματος και τις τιμές των μεταβλητών 

ελέγχου στο κάθε διάστημα. 

2. Ξεκινώντας από την χρονική στιγμή 0, το μοντέλο λύνεται για όλο τον χρονικό ορίζοντα 

και υπολογίζονται όλες οι μεταβλητές του. 

3. Οι τιμές των μεταβλητών χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της αντικειμενικής 

συνάρτησης και των περιορισμών. 

4. Με βάση τις τιμές του βήματος 3, ο λύτης αξιολογεί τις επιλογές που έγιναν κατά το 

βήμα 1. 

Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να υπάρξει σύγκληση στην βέλτιστη λύση (Process 

Systems Enterprise Limited, ModelBuilder Documentation, 2018) 
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4.2.1 Αποτελέσματα βελτιστοποίησης  
 

 

Σχήμα 21: Τα αποτελέσματα της βελτιστοποίησης για τις μεταβλητές ελέγχου 

 

 

Στο σχήμα 21 παρουσιάζονται οι τιμές των μεταβλητών ελέγχου που υπολογίστηκαν από την 

βελτιστοποίηση. Στο διάγραμμα φαίνεται ότι η συγκέντρωση του εισερχόμενου ανόργανου 

άνθρακα είναι στο 0.001 ενώ η συγκέντρωση του αζώτου ξεκινά στην τιμή 0.045 και μειώνεται 

με τον χρόνο μέχρι την τιμή 0.035. Από τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να βγει το συμπέρασμα 

ότι για το συγκεκριμένο υπόστρωμα ο λόγος C/N είναι αυξημένος. Έτσι με την μείωση του 

εισερχόμενου άνθρακα και με ταυτόχρονη αύξηση του εισερχόμενου αζώτου μπορεί να 

επιτευχθεί μία πιο ευνοϊκή τιμή για τον λόγο C/N. Μπορεί επίσης να σημειωθεί ότι η μείωση 

του εισερχόμενου αζώτου με την πάροδο του χρόνου, οδηγεί στην αποφυγή δυσμενών 

επιπτώσεων, που θα υπήρχαν εάν η συνολική συγκέντρωση του αζώτου αυξηθεί σημαντικά. 
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Σχήμα 22: Η περιεκτικότητα του βιοαερίου σε μεθάνιο πριν και μετά την βελτιστοποίηση 

 

Σύμφωνα με το σχήμα 22 μετά τη βελτιστοποίηση παρατηρείται αύξηση της περιεκτικότητας 

του βιοαερίου σε μεθάνιο από περίπου 61% σε 66.8 – 67.2 %. Μία τέτοια αύξηση, της τάξης 

του 6% αποτελεί σημαντική αύξηση του μεθανίου στο αέριο. Με την αύξηση της 

περιεκτικότητα αυξάνεται η θερμογόνος του δύναμη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο εύκολα 

ως καύσιμο.  

 

 

Σχήμα 23: Η ογκομετρική παροχή του βιοαερίου σε μεθάνιο πριν και μετά την 
βελτιστοποίηση 
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Από το σχήμα 23 παρατηρείται η μείωση της παροχής βιοαερίου στα 2500 m3 d-1 μετά την 

βελτιστοποίηση. Το γεγονός αυτό είναι απόλυτα αναμενόμενο, καθώς η παροχή του βιοαερίου 

και η περιεκτικότητα του σε μεθάνιο είναι αντιστρόφως ανάλογες ποσότητες.  

Τέλος λόγω της αύξησης του εισερχόμενου αζώτου, κρίνεται σκόπιμος ο έλεγχος του pH στον 

αντιδραστήρα. Μεγάλη αύξηση του pH μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή των 

μικροοργανισμών και σε μείωση του παραγόμενου μεθανίου. 

 

 

Σχήμα 24: Το pH στον αντιδραστήρα πριν και μετά την βελτιστοποίηση 

 

Στο σχήμα 24 παρατηρείται μία αύξηση στο pH κατά 0.1. Η αύξηση αυτή οφείλετε στην 

αύξηση της συγκέντρωσης του εισερχόμενου αζώτου και είναι αποδεκτή καθώς το pH 

παραμένει σε επιτρεπτά όρια. 

Συνεπώς πραγματοποιήθηκε βελτιστοποίηση για την μεγιστοποίηση της περιεκτικότητας του 

βιοαερίου σε μεθάνιο, με μεταβλητές ελέγχου τις συγκεντρώσεις εισόδου του ανόργανου 

αζώτου και άνθρακα. Με την χρήση των τιμών της βελτιστοποίησης παρατηρήθηκε αύξηση 

της περιεκτικότητας κατά 6%, με μείωση της ογκομετρικής παροχής του βιοαερίου κατά 300 

m3d-1. Επίσης ελέγχθηκε και το pH, που αυξήθηκε κατά 0.1, στην τιμή 7.58, και παραμένει 

μέσα στα επιτρεπτά όρια. 

 

 

7,300

7,350

7,400

7,450

7,500

7,550

7,600

7,650

7,700

0 10 20 30 40 50

pH

Χρόνος t (d)

Χωρίς βελτιστοποίηση Με βελτιστοποίηση



 
 

Σελίδα | 69  
 

 Error! Use the Home tab to apply Επικεφαλίδα 1 to the text that you want to appear here. 

5. Εκτίμηση παραμέτρων και αξιολόγηση του μοντέλου 
 

 

5.1 Το πρόβλημα της εκτίμησης παραμέτρων 
 

Το μοντέλο ADM1 περιέχει ένα μεγάλο αριθμό παραμέτρων και σταθερών. Οι τιμές των 

παραμέτρων αυτών έχουν υπολογιστεί βάσει πειραματικών μετρήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν για αυτό τον σκοπό. Όμως τα αποτελέσματα της διεργασίας της 

αναερόβιας χώνευσης επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το υπόστρωμα που θα 

χρησιμοποιηθεί. Εάν λοιπόν χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα μίας προσομοίωσης ή ενός 

συνόλου πειραμάτων για τον υπολογισμό των παραμέτρων, τότε αυτές θα εξάγουν πολύ σωστά 

αποτελέσματα όταν το υπόστρωμα είναι παρόμοιο με το υπόστρωμα βάσει στο οποίο 

υπολογίστηκαν. Διαφορετικά υποστρώματα μπορεί να προσθέσουν αποκλίσεις. Για τον λόγο 

αυτό συνήθως κρίνεται θεμιτό να γίνει μία επανεκτίμηση των παραμέτρων ενός μοντέλου για 

να εξάγουν πιο σωστά αποτελέσματα με ένα νέο υπόστρωμα. Φυσικά όμως καθώς η 

επανεκτίμηση όλων των παραμέτρων ενός μοντέλου θα ήταν μία πολύ δύσκολη και χρονοβόρα 

διαδικασία, γίνεται πρώτα η ανάλυση ευαισθησίας για την εύρεση των κυριότερων 

παραμέτρων και πραγματοποιείται επανεκτίμηση μόνο αυτών. Εφόσον ολοκληρωθεί η 

επανεκτίμηση των παραμέτρων και το μοντέλο παρέχει αποτελέσματα με τον απαιτούμενο 

βαθμό ακρίβειας θεωρείται επαληθευμένο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 
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Σχήμα 25: Ο κύκλος της επαλήθευσης του μοντέλου. Εάν δεν ικανοποιείται η απαιτούμενη 

ακρίβεια πρέπει να γίνουν νέα πειράματα για εκτίμηση παραμέτρων και εκ νέου επαλήθευση 

(Process Systems Enterprise Limited, ModelBuilder Documentation, 2018) 

 

Σήμερα δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα υπολογιστικά εργαλεία για εκτίμηση παραμέτρων 

πολύπλοκων μοντέλων. Στα πλαίσια της μελέτης αυτής χρησιμοποιήθηκε το υπολογιστικό 

εργαλείο gPROMSTM, που αναπτύχθηκε από την εταιρία Process System Enterprise (PSE), UK. 

Το εργαλείο εκτίμησης παραμέτρων του gPROMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

ταυτόχρονη εκτίμηση πολλαπλών παραμέτρων. Βάσει των πειραματικών δεδομένων το 

εργαλείο εκτίμησης παραμέτρων προσπαθεί να υπολογίσει τιμές για τα θ, που αποτελούν τις 

παραμέτρους προς εκτίμηση. Ο λύτης που χρησιμοποιείται ονομάζεται MAXLKHD και είναι 

ειδικά σχεδιασμένος για την επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης μέγιστης ομοιότητας 

(maximum likelihood optimization). Η αντικειμενική συνάρτηση που χρησιμοποιείται είναι 

(Process Systems Enterprise Limited, ModelBuilder Documentation, 2018):  
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Πίνακας 16: Περιγραφή των συμβόλων της αντικειμενικής συνάρτησης 

Σύμβολο Περιγραφή των συμβόλων 

Φ Αντικειμενική συνάρτηση 

Ν 
Ο συνολικός αριθμός μετρήσεων που έγιναν κατά την διάρκεια των 

πειραμάτων 

θ Το σετ των πειραμάτων που θα εκτιμηθούν 

α Ο αριθμός των πειραμάτων 

βi Ο αριθμός των μεταβλητών του i πειράματος 

γi,j Ο αριθμός των μετρήσεων της μεταβλητής j στο πείραμα i 

σi,j,k Η απόκλιση της μέτρησης k για την μεταβλητή k στο πείραμα i 

y*
i,j,k Η τιμή της μέτρησης k για την μεταβλητή j στο πείραμα i 

yi,j,k Η k πρόβλεψη του μοντέλου για την μεταβλητή j στο πείραμα i 

 

O MAXLKHD χρησιμοποιεί μία μέθοδο διαδοχικού τετραγωνικού προγραμματισμού 

(sequential quadratic programming) για την εύρεση του ολικού μέγιστου. Υπολογίζει την 

παράγωγο της αντικειμενικής συνάρτησης, σε σχέση με τις παραμέτρους, και χρησιμοποιεί τις 

πληροφορίες αυτές για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων (Process Systems Enterprise Limited, 

ModelBuilder Documentation, 2018). 

Για την εκτίμηση των παραμέτρων πρέπει να χρησιμοποιηθούν πειραματικά δεδομένα. Τα 

πειραματικά δεδομένα δόθηκαν από την εταιρία ESTIA Consulting and Engineering S.A.. H 

εταιρία ΕΣΤΙΑ δραστηριοποιείται στην μελέτη ανάπτυξη, αδειοδότηση και υλοποίηση έργων 

που συμβάλουν στην αειφόρο ανάπτυξη (http://www.estiaconsulting.gr/). Τα αποτελέσματα 

των πειραμάτων εισάγονται στο gPROMS για να δημιουργηθούν ξεχωριστά πειράματα. Για 

την καταγραφή των πειραμάτων χρειάζονται ο χρόνος και η τιμή της μετρούμενης  μεταβλητής. 

Επίσης χρειάζεται το σύνολο των αρχικών τιμών για να ξεκινήσει η προσομοίωση. Δυστυχώς 

στα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν δεν υπήρξαν μετρήσεις για όλες τις μεταβλητές που 

χρειάζονται για το μοντέλο. Για τις μεταβλητές που δεν υπήρχαν δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν 

βιβλιογραφικές τιμές, με την αποδοχή ότι αυτές θα προκαλέσουν πιθανές αποκλίσεις.   

Οι μετρήσεις έγιναν σε απόβλητα από διαφορετικές κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες δεν θα 

αναφερθούν για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι μετρήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν αφορούν την σύσταση του παραγόμενου βιοαερίου και οι μεταβλητές που 

επιλέχθηκαν για την διεξαγωγή της εκτίμησης παραμέτρων είναι η περιεκτικότητα του 

http://www.estiaconsulting.gr/
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βιοαερίου σε μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα. Επειδή κατά την ανάλυση ευαισθησίας οι 

παράμετροι που είχαν επιρροή στην περιεκτικότητα του βιοαερίου ήταν οι kI_h2_fa, km_fa, και 

ks_h2, αυτές οι παράμετροι θα εκτιμηθούν. Εκτός από το γεγονός ότι η παράμετρος khyd_pr δεν 

είχε κάποια επιρροή στην περιεκτικότητα του μεθανίου, κρίνεται ότι δεν υπάρχει αρκετά 

μεγάλος αριθμός πειραματικών δεδομένων για την εκτίμηση και των τεσσάρων παραμέτρων. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των πειραματικών μετρήσεων. 

 

Πίνακας 17: Πείραμα Α (ESTIA Consulting and Engineering S.A) 

Μέτρηση Χρόνος (d) Περιεκτικότητα CH4  (%) Περιεκτικότητα CO2 (%) 

1 11.1 44.4 39.9 

2 14.7 48.1 25.5 

3 16.0 65.3 26.8 

4 17.7 64.3 26.7 

5 19.8 54.5 23.5 

6 21.8 63.9 28.0 

7 24.0 51.2 23.3 

8 26.1 67.5 27.1 

9 27.8 63.9 25.0 

10 30.8 50.8 23.1 

11 34.2 65.4 27.0 

12 37.0 52.5 21.5 

 

Πίνακας 18: Πείραμα Β (ESTIA Consulting and Engineering S.A) 

Μέτρηση Χρόνος (d) Περιεκτικότητα CH4  (%) Περιεκτικότητα CO2 (%) 

1 14.26 50.0 28.1 

2 17.48 60.7 27.2 

3 20.78 62.4 22.5 

4 24.47 62.4 21.8 

5 27.79 62.7 24.2 

6 37.84 53.3 17.9 
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Πίνακας 19: Πείραμα Γ (ESTIA Consulting and Engineering S.A) 

Μέτρηση Χρόνος (d) Περιεκτικότητα CH4  (%) Περιεκτικότητα CO2 (%) 

1 9.2 53.9 35.9 

2 12.2 47.0 24.3 

3 15.8 53.7 25.1 

4 19.1 53.8 23.5 

5 26.0 59.6 21.4 

 

Πίνακας 20: Πείραμα Δ (ESTIA Consulting and Engineering S.A) 

Μέτρηση Χρόνος (d) Περιεκτικότητα CH4  (%) Περιεκτικότητα CO2 (%) 

1 7.9 53.8 25.3 

2 9.6 60.4 26.3 

3 11.0 65.5 27.5 

4 12.0 64.8 27.3 

5 14.0 62.1 26.5 

 

Πίνακας 21: Πείραμα Ε (ESTIA Consulting and Engineering S.A) 

Μέτρηση Χρόνος (d) Περιεκτικότητα CH4  (%) Περιεκτικότητα CO2 (%) 

1 10.19 53.8 25.8 

2 13.7 50.6 23.3 

3 17.68 61.5 25.1 

4 23.72 60.7 24.3 

5 27.71 55.8 32.7 

6 31.81 46.8 27.8 

 

Πίνακας 22: Πείραμα ΣΤ (ESTIA Consulting and Engineering S.A) 

Μέτρηση Χρόνος (d) Περιεκτικότητα CH4  (%) Περιεκτικότητα CO2 (%) 

1 13.8 54.3 27.8 

2 16.3 60.9 26.2 

3 18.9 52.9 23.5 

4 21.9 56.8 22.6 



 
 

Σελίδα | 74  
 

 Error! Use the Home tab to apply Επικεφαλίδα 1 to the text that you want to appear here. 

5 26.8 59.3 22.0 

6 34.6 49.2 20.1 

 

Πίνακας 23: Πείραμα Ζ (ESTIA Consulting and Engineering S.A) 

Μέτρηση Χρόνος (d) Περιεκτικότητα CH4  (%) Περιεκτικότητα CO2 (%) 

1 16.0 56.0 25.0 

2 20.2 63.8 21.1 

3 27.2 55.2 18.7 

 

 

5.2 Αποτελέσματα της εκτίμησης παραμέτρων 
 

Για την εισαγωγή των πειραμάτων στο εργαλείο εκτίμησης παραμέτρων πρέπει να οριστεί ένα 

μοντέλο απόκλισης. Για την διπλωματική επιλέχθηκε να πραγματοποιηθούν δύο εκτιμήσεις 

παραμέτρων, μία με απόκλιση ±10% και μία με ±15%. Τα αποτελέσματα της εκτίμησης 

παραμέτρων παρουσιάζονται στον πίνακα 24. 

 

Πίνακας 24: Αποτελέσματα εκτίμησης παραμέτρων 

Παράμετρος Αρχική τιμή Νέα τιμή με 10% 

απόκλιση 

Νέα τιμή με 15% 

απόκλιση 

kI_h2_fa 5∙10-6 5.66∙10-3 6.62∙10-3 

km_fa 6.0 2.02 1.92 

ks_h2 7∙10-6 2.55∙10-3 1.86∙10-3 

 

Το gPROMS μπορεί να παρέχει κάποιες πληροφορίες για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, 

βάσει στατιστικών ελέγχων. 

 Συγκεκριμένα ένα από τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών είναι η αυξημένη συσχέτιση των 

παραμέτρων kI_h2_fa και km_fa, που φαίνεται και στο σχήμα 26 με την τιμή -1. 
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Σχήμα 26: Πίνακας συσχέτισης των εκτιμώμενων παραμέτρων 

 

Επίσης γίνεται έλεγχος της τιμής t αναφοράς (95%) (reference t-value (95%)) με τις 95% τιμές 

t (95% t-value) της κάθε παραμέτρου. Μία τιμή t μικρότερη από την τιμή t αναφοράς 

υποδεικνύει ότι πιθανώς ο αριθμός των πειραματικών δεδομένων δεν είναι αρκετός για τον 

προσδιορισμό της παραμέτρου με ακρίβεια. Στα αποτελέσματα και των δύο εκτιμήσεων η 

παράμετρος ks_h2 έχει τιμή t πάνω από την τιμή t αναφοράς ενώ η παράμετρος kI_h2_fa έχει τιμή 

κάτω από αυτή. Η παράμετρος km_fa έχει τιμή t λίγο μικρότερη από την τιμή αναφοράς και στις 

δύο περιπτώσεις. 

Πίνακας 25: Οι τιμές 95% t-value για τις νέες τιμές των παραμέτρων 

Παράμετρος 95% t-value για 10% απόκλιση 95% t-value για 15% απόκλιση 

kI_h2_fa 0.02 0.01 

km_fa 1.34 1.00 

ks_h2 5.11 3.88 

Reference t-value 

(95%) 
1.66 

 

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται οι αποκρίσεις του μοντέλου για την 

περιεκτικότητα του βιοαερίου σε μεθάνιο. 
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Σχήμα 27: Αποκρίσεις των προσομοιώσεων με και χωρίς εκτίμηση παραμέτρων 

Από το σχήμα 27 φαίνεται ότι ενώ το αρχικό μοντέλο φτάνει γρήγορα σε μία τελική κατάσταση 

χωρίς περαιτέρω αλλαγές. Με την αλλαγή στις τιμές των παραμέτρων, η αύξηση της 

περιεκτικότητας γίνεται με ποιο ομαλό τρόπο. Σύμφωνα με τα πειραματικά δεδομένα, στην 

πραγματικότητα όταν ξεκινά η διεργασία υπάρχει μία μεταβατική κατάσταση μέχρι την 

παραγωγή του μεθανίου. Συνεπώς η νέες τιμές των παραμέτρων, και για τις δύο τιμές 

αποκλίσεων, μετακινούν το μοντέλο προς την πραγματικότητα των μετρήσεων.  

Επίσης παρατηρήθηκε σε μερικά πειράματα ότι υπήρχε μια μικρή διακύμανση των 

αποτελεσμάτων. Στο διάγραμμα είναι εμφανές ότι το αρχικό μοντέλο δεν προβλέπει κάποια 

αλλαγή στην τιμή της μεταβλητής. Αντιθέτως με την αλλαγή των παραμέτρων προβλέπεται 

διακύμανση, πριν φτάσει το μοντέλο σε κάποια τελική τιμή. Πρέπει να επισημανθεί ότι όλες οι 

μετρήσεις έχουν γίνει μέσα σε διάστημα 40 ημερών και για αυτό το διάγραμμα εστιάζει σε 

αυτό το χρονικό περιθώριο.  

Για την αξιολόγηση του μοντέλου μετά την εκτίμηση των παραμέτρων θα χρησιμοποιηθούν τα 

δεδομένα των πειραμάτων Α,Β και ενός ανεξάρτητου πειράματος. Θα συγκριθούν οι 

πειραματικές τιμές με τις τιμές που προβλέπει το μοντέλο πριν και μετά την εκτίμηση των 

παραμέτρων. 

 

 

40,00
42,00
44,00
46,00
48,00
50,00
52,00
54,00
56,00
58,00

0 10 20 30 40 50

Π
ερ

ιε
κτ

ικ
ότ

ητ
α 

σε
 Μ

εθ
άν

ιο
 (%

)

Χρόνος t (day)

Χωρίς Εκτίμηση Παραμέτρων
Εκτίμηση Παραμέτρων με 10% Απόκλιση
Εκτίμηση Παραμέτρων με 15% Απόκλιση



 
 

Σελίδα | 77  
 

 Error! Use the Home tab to apply Επικεφαλίδα 1 to the text that you want to appear here. 

 

Σχήμα 28: Σύγκριση των μετρήσεων του πειράματος Α με τις προβλέψεις του μοντέλου πριν 
και μετά την εκτίμηση παραμέτρων 

 

Σχήμα 29: Σύγκριση των μετρήσεων του πειράματος Β με τις προβλέψεις του μοντέλου πριν 
και μετά την εκτίμηση παραμέτρων 
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Πίνακας 26: Δεδομένα του Ανεξάρτητου Πειράματος (ESTIA Consulting and Engineering 
S.A) 

Μέτρηση Χρόνος (d) Περιεκτικότητα CH4  (%) Περιεκτικότητα CO2 (%) 

1 11.8 43.4 28.7 

2 14.2 58.2 22.3 

3 16.2 55.1 21.5 

4 19.2 56.0 21.7 

5 22.8 60.8 21.2 

6 26.3 61.0 19.1 

7 30.2 61.1 19.2 

 

 

Σχήμα 30: Σύγκριση των μετρήσεων του ανεξάρτητου πειράματος με τις προβλέψεις του 
μοντέλου πριν και μετά την εκτίμηση παραμέτρων 

 

Στα παραπάνω διαγράμματα φαίνεται ότι στις περισσότερες μετρήσεις οι τιμές που προβλέπει 

το μοντέλο με τις νέες τιμές παραμέτρων βρίσκονται πιο κοντά στις πειραματικές τιμές. Επίσης 

φαίνεται πιο καθαρά το γεγονός ότι το αρχικό μοντέλο φτάνει σε μία τελική τιμή αρκετά 

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

0 10 20 30 40 50

Π
ερ

ιε
κτ

ικ
ότ

ητ
α 

σε
 Μ

εθ
άν

ιο
 (%

)

Χρόνος t (day)

Χωρίς Εκτίμηση Παραμέτρων

Εκτίμηση Παραμέτρων με 10% Απόκλιση

Εκτίμηση Παραμέτρων με 15% Απόκλιση

Πειραματικά Δεδομένα



 
 

Σελίδα | 79  
 

 Error! Use the Home tab to apply Επικεφαλίδα 1 to the text that you want to appear here. 

γρήγορα και δεν προβλέπει καθόλου διακυμάνσεις. Αντιθέτως με τις νέες παραμέτρους το 

μοντέλο φτάνει σε τελική κατάσταση σε περισσότερο χρόνο, το οποίο φαίνεται να 

αντικατοπτρίζει περισσότερο την πραγματικότητα. Από τα δεδομένα των διαγραμμάτων 

μπορεί να βγει το συμπέρασμα, ότι οι νέες τιμές των παραμέτρων είναι πιο κατάλληλες για την 

προσομοίωση και πρόβλεψη των υποστρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως οι τιμές των παραμέτρων υπολογίστηκαν με έναν βαθμό 

αβεβαιότητας. Ειδικά η παράμετρος kI_h2_fa, που από την ανάλυση ευαισθησίας φαίνεται να έχει 

την μεγαλύτερη επιρροή στις μεταβλητές εξόδου, έχει την μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Συνεπώς 

κρίνεται απαραίτητο να γίνουν περισσότερες μετρήσεις στο μέλλον για να υπάρχουν 

περισσότερα δεδομένα για τον υπολογισμό των παραμέτρων. 
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6. Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική μελέτη 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μία σύνοψη των αποτελεσμάτων της διπλωματικής εργασίας και 

θα προταθούν πιθανά σημεία για μελλοντική μελέτη. 

 

Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο ADM1 για την μελέτη της αναερόβιας 

χώνευσης. Στο αρχικό μοντέλο προστέθηκαν τρεις τροποποιήσεις: 

1) Η πρόβλεψη της αμμωνίας ως προϊόν στο βιοαέριο. 

2) Η πρόβλεψη του όγκου της υγρής και της αέριας φάσης ως χρονικά μεταβαλλόμενες 

σταθερές. 

3) Η προσθήκη παραγόντων αναστολής λόγω των LCFA. 

Το μοντέλο σχεδιάστηκε στο υπολογιστικό περιβάλλον gPROMS και πραγματοποιήθηκε 

προσομοίωση της αναερόβιας χώνευσης. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης συγκρίθηκαν 

με βιβλιογραφικά δεδομένα και βρέθηκε είχαν καλή συμφωνία. 

Μετά την προσομοίωση του μοντέλου πραγματοποιήθηκε μία ολική ανάλυση ευαισθησίας για 

να βρεθούν οι παράμετροι που έχουν την μεγαλύτερη επιρροή στις αποκρίσεις των μεταβλητών 

εξόδου. Έγινε έλεγχος για τρεις μεταβλητές εξόδου, την ογκομετρική παροχή του βιοαερίου, 

την περιεκτικότητα του βιοαερίου σε μεθάνιο και το pH. Και στις τρεις μεταβλητές εξόδου 

βρέθηκε ότι οι παράμετροι που έχουν την μεγαλύτερη επιρροή είναι η σταθερά αναστολής της 

κατανάλωσης των λιπαρών οξέων από το υδρογόνο kI,h2,fa, ο μέγιστος ρυθμός κατανάλωσης 

των λιπαρών οξέων από τους μικροοργανισμούς km,fa και η σταθερά κορεσμού του υδρογόνου  

ks,h2. Επίσης η κινητική σταθερά υδρόλυσης των πρωτεϊνών khyd,pr έχει επιρροή αλλά μόνο στην 

ογκομετρική παροχή του βιοαερίου. Εφόσον αυτές είναι οι κύριοι παράμετροι, τότε σε 

προσπάθεια παραμετροποίησης του μοντέλου χρειάζεται να προσδιοριστούν μόνο οι τιμές 

αυτών. 

Επίσης, λύθηκε ένα σενάριο βελτιστοποίησης της περιεκτικότητας μεθανίου στο βιοαέριο. Ως 

μεταβλητές ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν οι εισερχόμενες συγκεντρώσεις του ανόργανου 

άνθρακα και αζώτου, ενώ ο χρονικός ορίζοντας των 60 ημερών χωρίστηκε σε 30 διαστήματα. 

Το αποτέλεσμα ήταν η αύξηση της συγκέντρωσης του αζώτου, από σταθερά στην τιμή 0.01 

kmoleN m-3 , στην τιμή 0.45 kmoleN m-3  στην αρχή της διεργασίας με σταθερή μείωση στην 

τιμή 0.35 kmoleN m-3. Αντιθέτως, η συγκέντρωση του άνθρακα μειώθηκε από 0.04 kmoleC    
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m-3  σε 0.001 kmoleN m-3. Η βελτιστοποίηση είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της καθαρότητας 

σε μεθάνιο κατά 6% ενώ η ογκομετρική παροχή του βιοαερίου μειώθηκε από 2800 m3d-1, σε 

2500 m3d-1. Επιπροσθέτως, το pH της διεργασίας αυξήθηκε κατά 0.1 αλλά παρέμεινε εντός του 

επιθυμητού εύρους. 

Τέλος έγινε μία εκτίμηση των παραμέτρων που κρίθηκαν ως κύριες από την ολική ανάλυση 

ευαισθησίας. Για την εκτίμηση των παραμέτρων χρησιμοποιήθηκαν πειραματικά δεδομένα 

από την εταιρία ESTIA Consulting and Engineering S.A.. H επαλήθευση των νέων τιμών έγινε 

με την σύγκριση των τιμών που προβλέπει το μοντέλο πριν και μετά την παραμετροποίηση με 

πειραματικά δεδομένα από ανεξάρτητο πείραμα. 

Προτάσεις για μελλοντική μελέτη 

• Κατά την παραμετροποίηση κρίθηκε ότι ο αριθμός των πειραματικών δεδομένων δεν 

είναι αρκετός για την βέβαιη εκτίμηση των παραμέτρων. Συνεπώς προτείνεται να 

γίνουν νέες μετρήσεις για να υπολογιστούν οι τιμές των παραμέτρων με μεγαλύτερη 

ακρίβεια. 

• Να γίνει τροποποίηση του ADM1 μοντέλου για την πρόβλεψη περισσότερων 

συστατικών. Η προσθήκη του μερικού ισοζυγίου του θείου μπορεί να προσθέσει το 

υδρόθειο ως συστατικό του βιοαερίου. 

• Μελέτη για την απλοποίηση των δεδομένων εισόδου που χρειάζεται το μοντέλο. Στην 

κατάσταση που βρίσκεται τώρα το ADM1, χρειάζεται μεγάλος αριθμός δεδομένων για 

το αρχικό υπόστρωμα, που για να μετρηθούν χρειάζονται ειδικές αναλύσεις. Κάτι 

τέτοιο είναι αρκετά χρονοβόρο και για αυτό κρίνεται απαραίτητο να βρεθεί τρόπος για 

πιο απλό χαρακτηρισμό του υποστρώματος. 
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Παραρτήματα 
 

Παράρτημα Α 
 

Παρουσίαση των σταθερών του μοντέλου. 

 

Πίνακας Α.1: Βιοχημικοί παράμετροι του μοντέλου 

Παράμετρος Τιμή 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,h2 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 A.2: Σταθερές κορεσμού 

Παράμετρος Τιμή Μονάδες 

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 

ks,IN 0.0001 kmoleN m-3 

 

 

 

Πίνακας Α.3: Σταθερές οξέων/βάσεων 

Παράμετρος Τιμή Μονάδες 

Ka,va 1.3804e-5 M 

Ka,bu 1.5136e-5 M 

Ka,pro 1.3183e-5 M 

Ka,ac 1.7378e-5 M 

Ka,co2 4.9371e-7 M 

Ka,IN 1.1103e-9 M 

kab,va 1e10 M day-1 

kab,bu 1e10 M day-1 

kab,pro 1e10 M day-1 

kab,ac 1e10 M day-1 

kab,co2 1e10 M day-1 

kab,IN 1e10 M day-1 

Kw 2.0761e-14 M 

 

 



 
 

Σελίδα | 90  
 

 Error! Use the Home tab to apply Επικεφαλίδα 1 to the text that you want to appear here. 

Πίνακας Α.4: Σταθερές αέριας φάσης 

Παράμετρος Τιμή Μονάδες 

kla 200 day-1 

kp 50000 m3 day-1 bar-1 

KH,co2 0.027146693 Mliq bar-1 

KΗ,ch4 0.0011619027 Mliq bar-1 

KH,h2 7.384654e-4 Mliq bar-1 

KH,Nh3 50 Mliq bar-1 

Patm 1.013 bar 

 

 

Πίνακας Α.5: Παράμετροι αναστολής του μοντέλου 

Παράμετρος Τιμή Μονάδες 

KI,h2,fa 5e-6 kgCOD m-3 

KI,h2,c4 1e-5 kgCOD m-3 

KI,h2,pro 3.5e-6 kgCOD m-3 

KI,nh3 0.0018 kgCOD m-3 

KI,LCFA,hyd 6 kgCOD m-3 

KI,LCFA,acid_acet 5 kgCOD m-3 

KI,LCFA,meth 1.95 kgCOD m-3 

pHul,aa 5.5 - 

pHll,aa 4 - 

pHul,ac 7 - 

pHll,ac 6 - 

pHul,h2 6 - 

pHll,h2 5 - 

KpH,aa 10−
𝑝𝑝𝐻𝐻𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑎𝑎𝑎𝑎+𝑝𝑝𝐻𝐻𝑠𝑠𝑙𝑙,𝑎𝑎𝑎𝑎

2  - 

KpH,ac 10−
𝑝𝑝𝐻𝐻𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑎𝑎𝑎𝑎+𝑝𝑝𝐻𝐻𝑠𝑠𝑙𝑙,𝑎𝑎𝑎𝑎

2  - 

KpH,h2 10−
𝑝𝑝𝐻𝐻𝑙𝑙𝑙𝑙,ℎ2+𝑝𝑝𝐻𝐻𝑠𝑠𝑙𝑙,ℎ2

2  - 
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Πίνακας Α.6: Παράμετροι στοιχειομετρίας 

Παράμετρος Τιμή 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 - 

fbu,su 0.13 - 

fpro,su 0.27 - 

fac,su 0.41 - 

fh2,su 0.19 - 

fva,aa 0.23 - 

fbu,aa 0.26 - 

fpro,aa 0.05 - 

fac,aa 0.4 - 

fh2,aa 0.06 - 

Ysu 0.1 - 

Yaa 0.08 - 

Yfa 0.06 - 

Yc4 0.06 - 

Ypro 0.04 - 

Yac 0.05 - 

Yh2 0.06 - 
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Πίνακας Α.7: Ποσοστά άνθρακα στις ενώσεις της διεργασίας 

Παράμετρος Τιμή 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 0.217 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 Α.8: Ποσοστά αζώτου στις ενώσεις της διεργασίας 

Παράμετρος Τιμή Μονάδες 

Νxc 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 

 

Παράρτημα Β 
 

Παρουσίαση των βιολογικών διεργασιών της αναερόβιας χώνευσης με τους στοιχειομετρικούς 

συντελεστές τους. 
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Πίνακας B.1: Συνολική παρουσίαση των βιοχημικών αντιδράσεων, των ρυθμών και των στοιχειομετρικών συντελεστών της διεργασίας (Κουτρούλη, 2008) 
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Πίνακας Β.2: Συνολική παρουσίαση των βιοχημικών αντιδράσεων, των ρυθμών και των στοιχειομετρικών συντελεστών της διεργασίας (Συνέχεια) 
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