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Τη σημερινή εποχή υπάρχει ένα διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για την παραγωγή
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Είναι γνωστό πλέον ότι ενώ οι ενεργειακές απαιτήσεις
της κοινωνίας μας συνεχώς αυξάνονται, οι παραδοσιακές φυσικές πηγές ενέργειας, όπως
είναι το πετρέλαιο, αρχίζουν να περιορίζονται. Επιπροσθέτως, οι αρνητικές επιπτώσεις της
εκτεταμένης χρήσης των ορυκτών πηγών ενέργειας, όπως είναι το φαινόμενο του
θερμοκηπίου και η αλλαγή του κλίματος, έχουν γίνει πλέον εμφανείς και χρήζουν άμεσης
αντιμετώπισης. Η βιομάζα μπορεί να μετατραπεί σε βιοκαύσιμα με τη δράση
μικροοργανισμών και θεωρείται μία από τις κυριότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η
αναερόβια χώνευση είναι από τις παλαιότερες μεθόδους παραγωγής βιοκαυσίμου
(μεθανίου) και παραδοσιακά χρησιμοποιείται για τη βιολογική επεξεργασία υγρών και
στερεών αποβλήτων. Την τελευταία δεκαπενταετία η αναερόβια ετεροτροφική (ζυμωτική)
παραγωγή υδρογόνου τυγχάνει ιδιαίτερης προσοχής γιατί α) το υδρογόνο είναι «καθαρή»
και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας με υψηλή θερμογόνο ισχύ (122 kJ/kg) και β) σχεδόν κάθε
βιομάζα πλούσια σε υδατάνθρακες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη για την
παραγωγή του. Η ζυμωτική παραγωγή υδρογόνου από βιομάζα περιλαμβάνει κυρίως την
αποδόμηση των υδατανθράκων σε πτητικά λιπαρά οξέα ενώ πρακτικά δεν μειώνει το
οργανικό φορτίο. Με την εφαρμογή ενός σταδίου αναερόβιας χώνευσης έπειτα από το
στάδιο της ζυμωτικής παραγωγής υδρογόνου είναι δυνατή η περαιτέρω μετατροπή της
οργανικής ύλης σε μεθάνιο. Έτσι επιτυγχάνεται η παραγωγή ενός επιπλέον βιοκαυσίμου,
του μεθανίου, με την ταυτόχρονη τελική σταθεροποίηση της βιομάζας. Θα παρουσιαστούν
η ζυμωτική παραγωγή υδρογόνου και μεθανίου καθώς και η συνδυασμένη διεργασία
παραγωγής τους και θα δειχθούν εφαρμογές των παραπάνω διεργασιών σε δύο είδη
βιομάζας: την ελαιομάζα και το γλυκό σόργο.

