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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Η ιηγλνθπηηαξηλνύρα βηνκάδα είλαη κηα θζελή, άθζνλε θαη αλαλεώζηκε πεγή 

ελέξγεηαο, ε νπνία κέζσ ηεο δηεξγαζίαο ηεο ηαρείαο ππξόιπζεο κπνξεί λα κεηαηξαπεί 

ζε πγξά, αέξηα θαη ζηεξεά πξντόληα γηα ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ ή/θαη ρεκηθώλ 

πξντόλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Έλα πιενλέθηεκα ηεο ηαρείαο ππξόιπζεο ζε 

ζρέζε κε άιιεο ζεξκνρεκηθέο δηεξγαζίεο είλαη ε επειημία ηεο σο πξνο ηελ επηινγή 

ηεο ηξνθνδνζίαο, θαζώο δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί βηνκάδα “ρακειήο πνηόηεηαο”, 

δειαδή κε πςειό πεξηερόκελν ζε ηέθξα, ε νπνία ζα ήηαλ αθαηάιιειε γηα 

ηξνθνδόηεζε ζε άιιεο δηεξγαζίεο. Η βηνκάδα ρακειήο πνηόηεηαο είλαη πην άθζνλε  

θαη άκεζα δηαζέζηκε από ηε βηνκάδα κε ρακειόηεξν πεξηερόκελν ζε αλόξγαλα, 

θαζώο ε ηειεπηαία κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα πειιεηνπνίεζε θαη παξαγσγή 

ζεξκόηεηαο θαη έρεη απμεκέλε αμία. 

 

Τα αλόξγαλα ζπζηαηηθά ηεο βηνκάδαο είλαη γλσζηό όηη δξνπλ θαηαιπηηθά θαηά ηελ 

ηαρεία ππξόιπζε, κεηώλνληαο ηελ εθιεθηηθόηεηα ηεο δηεξγαζίαο ζην επηζπκεηό πγξό 

πξντόλ (βηνέιαην) θαη πξνθαινύλ αύμεζε ηεο παξαγσγήο αέξησλ θαη ζηεξεώλ 

πξντόλησλ [1]. Έρεη πξνηαζεί όηη ηα αλόξγαλα ζπζηαηηθά επεξεάδνπλ ηόζν ηηο 

πξσηεύνπζεο αληηδξάζεηο δηάζπαζεο βηνκάδαο [2-5], όζν θαη ηηο δεπηεξεύνπζεο 

αληηδξάζεηο ησλ αηκώλ ππξόιπζεο θαζώο έξρνληαη ζε επαθή κε εμαλζξαθσκέλα 

ζσκαηίδηα βηνκάδαο κε πςειό πεξηερόκελν ζε αλόξγαλα ζπζηαηηθά [6]. Γηα ην ιόγν 

απηό, είλαη επηζπκεηή ε απνκάθξπλζε ησλ αλόξγαλσλ ζπζηαηηθώλ κε ζθνπό ηε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζρεκαηηζκνύ αέξησλ θαη ζηεξεώλ πξντόλησλ θαη ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο βηνειαίνπ. 

 

Σηελ παξνύζα εξγαζία, κειεηήζεθε ε πξνθαηεξγαζία ηεο βηνκάδαο κε λεξό θαη νμέα 

κε ζηόρν ηελ απνκάθξπλζε ησλ αλόξγαλσλ ζπζηαηηθώλ θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

παξαγσγήο βηνειαίνπ. Αξρηθά, εθαξκόζηεθαλ πιύζεηο κε λεξό θαη νμέα ζε κία 

βηνκάδα αλαθνξάο από μύιν νμηάο θαη κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηεο δηάξθεηαο ησλ 

πιύζεσλ, ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ ηύπνπ ηνπ νμένο (νμηθό ή ληηξηθό νμύ). Καηόπηλ, 

νη βέιηηζηεο ζπλζήθεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αλόξγαλσλ εθαξκόζηεθαλ ζε δύν 

θαηάινηπα μύινπ (βειαληδηά θαη πεύθν), δύν αγξνηηθά ππνιείκκαηα (κίζρνο ζηηαξηνύ 

θαη θξηζαξηνύ) θαη δύν ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο (κίζραλζνο θαη επθάιππηνο). Οη 

παξαπάλσ ηξνθνδνζίεο ππξνιύζεθαλ ζε αληηδξαζηήξα ππξόιπζεο εξγαζηεξηαθήο 

θιίκαθαο θαη ζηαζεξήο θιίλεο, πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε επίδξαζε ηεο 

απνκάθξπλζεο ησλ αλόξγαλσλ ζπζηαηηθώλ ζηελ απόδνζε θαη ηε ζύζηαζε ησλ 

πξντόλησλ ηεο ππξόιπζεο. 

 



Οη πιύζεηο κε λεξό νδήγεζαλ ζε απνκάθξπλζε αλόξγαλσλ κέρξη θαη 42% γηα ηελ 

ηξνθνδνζία αλαθνξάο, ελώ όηαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νμέα ε απνκάθξπλζε ησλ 

αλόξγαλσλ μεπέξαζε ην 90%. Καζνξηζηηθόο παξάγνληαο ήηαλ ε ζεξκνθξαζία ζηελ 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πιύζεηο· νη πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο (50 °C) 

επλόεζαλ πεξηζζόηεξν ηελ απνκάθξπλζε ησλ αλόξγαλσλ, ζε ζρέζε κε ηε 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. Σεκαληηθό ξόιν έπαημε θαη ην είδνο ηνπ νμένο, θαζώο 

ην ληηξηθό νμύ ήηαλ πην απνηειεζκαηηθό ζε ζρέζε κε ην νμηθό. Καηά ηε ηαρεία 

ππξόιπζε, νη πξνθαηεξγαζκέλεο κε πιύζεηο βηνκάδεο απέδσζαλ ιηγόηεξα αέξηα θαη 

ζηεξεά πξντόληα θαη παξάιιεια απμήζεθε ζεκαληηθά ε απόδνζε ηεο δηεξγαζίαο ζην 

επηζπκεηό πγξό νξγαληθό πξντόλ.  
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