
Πρόταση διδακτορικής διατριβής για την αναερόβια χώνευση αποβλήτων οινοποιείων 

 

ΘΕΜΑ: Επεξεργασία στέμφυλων για παραγωγή μεθανίου και χρήση αυτού σε κυψέλες 

καύσιμου στερεού οξειδίου 

Η Διδακτορική διατριβή θα αφορά την αξιοποίηση αποβλήτων των παραπροϊόντων των οινοποιείων 

δηλαδή των στέμφυλων της οινοποίησης, των στέμφυλων της απόσταξης , των κοτσανιών και των 

γιγάρτων των σταφυλιών που απορρίπτονται μετά την οινοποιητική διεργασία. Τα απόβλητα αυτά 

συνήθως χρησιμοποιούνται για λίπανση στα χωράφια και στις κοντινές καλλιέργειες της περιοχής. Η 

απόρριψη τους όμως στο έδαφος χωρίς καμία επεξεργασία, καθώς τα απόβλητα αυτά είναι υψηλού 

βιολογικού φορτίου μπορεί να προκαλέσει τοξικότητα λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων των 

πολυφαινολών που περιέχουν. Τα απόβλητα από τα οινοποιεία είναι διαθέσιμα από τα μέσα Αυγούστου 

μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υπόστρωμα σε διεργασίες συγχώνευσης 

με πολύ καλά χαρακτηριστικά. Αξίζει να μελετηθεί εάν τα στέμφυλα από διαφορετικές περιοχές της 

περιοχής και διαφορετικής προέλευσης συμβατικής ή βιολογικής καλλιέργειας θα μπορούσαν να δώσουν 

διαφορετικής σύστασης απόβλητα. 

Συγκεκριμένα θα μελετηθεί η αξιοποίηση των αποβλήτων μέσω της αναερόβιας χώνευσης κατά την οποία 

μπορεί να παραχθεί βιοαέριο και εδαφοβελτιωτικό με μετατροπή του οργανικού φορτίου των αποβλήτων. 

Η αναερόβια χώνευση είναι μία φυσικοχημική και μικροβιολογική διεργασία κατά την οποία παράγεται 

βιοαέριο (60% μεθάνιο και 40%CO2) υπό απουσία οξυγόνου 

Με το βιοαέριο μπορούμε να παράγουμε συνθετικό φυσικό αέριο , καθαρό μεθάνιο (επεξεργασία με 

αλκαλική στήλη ΝαΟΗ), και να επιτύχουμε αυτονομία της κάθε μονάδας παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια ή 

υψηλής ποιότητας θερμότητα (ατμός). 

Η αναερόβια χώνευση είναι μία πολυπαραγοντική και πολυπαραμετρική διεργασία η οποία εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες που θα διερευνηθούν. Πιο συγκεκριμένα ηθα μελετηθεί η επίδραση του λόγου I/S 

(που είναι ο λόγος εμβολίου προς το υπόστρωμα), που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, στις 

απαιτούμενες συγκεντρώσεις οργανικής αέριας φόρτισής (kg VS added) στις οποίες λαμβάνει χώρα η 

διεργασία και στις αντίστοιχες αποδόσεις (mL CH4 / gr VS added) . 

Επιπρόσθετα, θα μελετηθεί η επίδραση της προσθήκης ενζύμων (μικροβιολογική επεξεργασία) στη 

διεργασία και θα βελτιστοποιηθεί η λαμβανόμενη απόδοση σε σχέση με την συγκέντρωση του ενζύμου 

(mg added/kg) έχουμε. Ακόμη, θα μελετηθεί επίδραση της μηχανικής επεξεργασίας του υποστρώματος 

(τεμαχισμός) αλλά και ο τρόπος τεμαχισμού (άλεση, μήκος κοτσανιού κλπ). 

Ένας ακόμη παράγοντας που αξίζει να διερευνηθεί είναι κατά πόσο η συγχώνευση διαφορετικού τύπου 

αποβλήτων (στέφυλλα, κοτσάνια, αλλά και άλλα γεωργικά απόβλητα) μπορεί να ευνοήσει ή να 

καταστείλει την διεργασία.  

Προτεινόμενος πειραματικός σχεδιασμός 

Κατά την διάρκεια των πειραμάτων θα διερευνηθεί αρχικά ο απαιτούμενος χρόνος παραμονής υπό 

σταθερή θερμοκρασία 35οC και ρυθμό ανάδευσης των αντιδραστηρίων με ταυτόχρονη μέτρηση του όγκου 

του παραγόμενου βιοαερίου. παραγώμενου βιοαερίου ώστε να διερευνηθεί ο απαιτούμενος χρόνος 

παραμονής.  

Οι μετρήσεις θα λάβουν μέρος σε πληρωμένη με καυστική σόδα ογκομετρική στήλη, όπου στον πυθμένα 

θα υπάρχει μια βαλβίδα αντιπεριστροφής συνδεμένη με σωληνάκι όπου στο άκρο καταλήγει σε βελόνα. Ο 

ογκομετρικός κύλινδρος θα είναι αεροστεγώς κλεισμένος στην επιφάνεια του με μία μικρή έξοδο που θα 

ανοιγοκλείνει με χειροκίνητη βάνα τύπου πεταλούδα. 



Μετά από αύξηση της θερμοκρασίας στους 65οC όπου καταστρέφονται οι παθογόνοι μικροοργανισμοί, θα 

εξετασθεί επί πλέον η δυνατότητα χρήσης του εναπομείνατος υλικού (sludge) σαν εδαφοβελτιωτικό. 

Τονίζεται ότι με αύξηση της θερμοκρασίας με αυτό τον τρόπο μπορούμε να μελετήσουμε και αυτό που θα 

μείνει κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί  

Τέλος θα μελετηθεί η δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης του παραγόμενου βιοαερίου σε κυψέλες καυσίμου 

στερεού οξειδίου. Οι κυψέλες αυτού του τύπου αποτελούν μια περιβαλλοντικά βιώσιμη μέθοδο 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των εγγενώς υψηλών ενεργειακών αποδόσεων σε σχέση με 

μηχανές εσωτερικής καύσης και της χαμηλής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης κατά την διάρκεια της 

λειτουργίας τους. Επιπλέον οι κυψέλες αυτές είναι ιδανικές σε εφαρμογές συνδυασμού θερμότητας- 

ισχύος λόγω της υψηλής ποιότητας θερμότητας που παράγουν και έτσι αποτελούν την ιδανικότερη 

σύζευξη με εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου μικρού ή μεσαίου μεγέθους. Προς το σκοπό αυτό θα 

διοχετευθεί βιοαέριο (ή/και με προσομοιωμένη σύσταση) σε κατάλληλα σχεδιασμένη κεραμική κυψέλη 

καυσίμου του παραπάνω τύπου με χρήση ηλεκτροδίων που επιτρέπουν και αντιστρεπτή λειτουργία δηλ. 

με ηλεκτρόλυση του CO2. Τα ηλεκτρόδια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι περοβσκιτικού ή φθοριτικού 

κρυσταλλικού τύπου και θα μελετηθεί η απόδοσή του ηλεκτροχημικά. 

Το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί θα περιλαμβάνει τη αρχική συλλογή των δειγμάτων, και του 

είδους της κοπριάς, πειραματικές μετρήσεις όπως αναλύθηκαν παραπάνω και τέλος ανάλυση των 

δεδομένων κάθε σταδίου. 


