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Η εκτεταμζνθ μόλυνςθ του περιβάλλοντοσ και θ επιβάρυνςθ τθσ ατμόςφαιρασ από τθν χριςθ των
ορυκτϊν καυςίμων οδθγεί ςτθν εξεφρεςθ νζων εναλλακτικϊν βιοκαυςίμων. Ένα καφςιμο του οποίου ο
ρόλοσ ενιςχφεται με το πζραςμα του χρόνου είναι το βιοντιηελ. Σο βιοντιηελ είναι ζνα μθ τοξικό και
ανανεϊςιμο καφςιμο με πολλζσ χριςεισ κυρίωσ ςαν καφςιμο κίνθςθσ. Η παγκόςμια παραγωγι του
βιοντιηελ το 2008 ιταν 7,755,000 τόνοι. Σο βιοντιηελ παράγεται με τθν αντίδραςθ τθσ
μετεςτεροποίθςθσ, ςτο πζρασ τθσ οποίασ παράγεται ωσ παραπροϊόν γλυκερόλθ. Η ποςότθτα τθσ
γλυκερόλθσ αντιςτοιχεί ςτο 10% τθσ παραγόμενθσ ποςότθτασ του βιοντιηελ. Επομζνωσ θ ραγδαία
αφξθςθ τθσ παγκόςμιασ παραγωγισ του βιοντιηελ γζννθςε το πρόβλθμα τθσ περίςςειασ τθσ
γλυκερόλθσ. Ο ςυμβατικόσ τρόποσ επεξεργαςίασ τθσ γλυκερόλθσ αφορά τθν χρθςιμοποίθςι τθσ ωσ
πρόςκετο ςτισ βιομθχανίεσ φαρμάκων, καλλυντικϊν και τροφίμων.
Η παροφςα εργαςία εςτιάηει ςτθν εναλλακτικι αξιοποίθςθ τθσ γλυκερόλθσ με τισ βιολογικζσ μεκόδουσ
τθσ αναερόβιασ χϊνευςθσ και ηφμωςθσ για τθν παραγωγι μεκανίου, υδρογόνου αντίςτοιχα. Σόςο το
μεκάνιο όςο και το υδρογόνο είναι βιοκαφςιμα με ςθμαντικζσ εφαρμογζσ κυρίωσ για τθν παραγωγι
θλεκτριςμοφ.
Η διεργαςία τθσ αναερόβιασ χϊνευςθσ δοκιμάςτθκε ςε αντιδραςτιρα ςυμβατικοφ τφπου (CSTR) αλλά
και ςε ταχφρυκμου τφπου (PABR). Μελετικθκε θ παραγωγικότθτα του μεκανίου ςε όςον το δυνατόν
υψθλότερο οργανικό φορτίο γλυκερόλθσ κρατϊντασ ςτακερό τον υδραυλικό χρόνου παραμονισ (HRT)
μζχρισ ότου αρχίςει ο κινθτικόσ περιοριςμόσ τθσ διεργαςίασ. Ο μζγιςτθ απόδοςθ για τον CSTR ιταν
0.074 ± 0.009 L CH4/L-αντιδραςτιρα/d για λόγο φορτίου γλυκερόλθσ 0.25 (g COD/L/d). Από τθν άλλθ
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πλευρά ο PABR εμφάνιςε μια ςαφϊσ καλφτερθ απόδοςθ τθσ τάξθσ των 0.993 ± 0.102 L CH4/Lαντιδραςτιρα /d λόγο φορτίου γλυκερόλθσ 3 (g COD/L/d).
Η ηφμωςθ τθσ γλυκερόλθσ ζλαβε χϊρα ςε αντιδραςτιρεσ διαλείποντοσ ζργου, όπου και εξετάςτθκε
αρχικά θ δυνατότθτα παραγωγισ υδρογόνου. Επιτεφχκθκε θ απόδοςθ των 27.2 mL/gCODadded. Κατόπιν
μελετικθκε θ επίδραςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ και του pH τόςο ςτθν παραγωγι του υδρογόνου όςο και
ςτθν κατανομι των μεταβολικϊν προϊόντων.
Ο ςυνδυαςμόσ pH 6.5 και αρχικισ ςυγκζντρωςθσ γλυκερόλθσ 8.3 gCOD/L παρουςίαςε τθν μζγιςτθ
απόδοςθ. Σα κυριότερα μεταβολικά προϊόντα ιταν θ 1,3 προπανοδιόλθ, το οξικό και βουτυρικό οξφ
κακϊσ και θ αικανόλθ. ε όξινεσ τιμζσ pH 4.5 εμφανίςτθκε και γαλακτικό οξφ.

