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1. Περίληψη 

Σ’ αυτό το παραδοτέο χαρακτηρίστηκαν τα υγρά απόβλητα γλυκερόλης από 

την παραγωγή βιοντίζελ και εκροών από την αναερόβια επεξεργασία 

γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, τα οποία θα ονομάζονται και βιολίπασμα, ως 

προς την περιεκτικότητά τους σε μακροθρεπτικά συστατικά (Ν, Ρ και Κ) καθώς και 

ως προς την περιεκτικότητά τους σε ιχνοστοιχεία και βαριά μέταλλα.  Επίσης, 

αναπτύχθηκε διεργασία για την προετοιμασία τους για χρήση ως μέρος του 

υποστρώματος για την ετεροτροφική καλλιέργεια μικροφυκών.  Επίσης 

χαρακτηρίστηκαν πρώτες ύλες γλυκερίνης, υποπροϊόν από την παραγωγή 

βιοντήζελ, ως προς την περιεκτικότητά τους σε άνθρακα. 

Το βιολίπασμα βρέθηκε να είναι πλούσιο σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο και 

επίσης περιέχει όλα τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητα σε 

καλλιέργειες.  Περιέχει πολύτιμα ιχνοστοιχεία όπως μαγνήσιο, θείο, χαλκό, μαγγάνιο, 

κοβάλτιο, ασβέστιο, σίδηρο, ψευδάργυρο, βόριο, χρώμιο, μολυβδαίνιο, κ.α. Η 

περιεκτικότητά του σε ολικό άζωτο είναι περίπου 2500 mg/L, ενώ οι τυπικές τιμές 

φωσφόρου και καλίου είναι 0,50-0,60 mg/L και 3100-3330 mg/L αντίστοιχα.  Από 

αυτή την ολική περιεκτικότητα σε άζωτο, περίπου 1500 mg/L είναι σε μορφή 

αμμωνιακού αζώτου ενώ, λόγω της αναερόβιας διεργασίας παραγωγής του 

βιοαερίου, δεν υπάρχει καθόλου νιτρικό άζωτο. 

Αναπτύχθηκε η ακόλουθη διεργασία για την προετοιμασία του 

βιολιπάσματος πριν τη χρήση του ως υπόστρωμα στις καλλιέργειες μικροφυκών:  

Γίνεται διήθηση σε τρία διαδοχικά κόσκινα για την αφαίρεση των χοντρών 

στερεών και κατόπιν ακολουθεί φυγοκέντριση στις 4000 rpm και για 10 λεπτά 

για την αφαίρεση των λεπτών στερεών.  Το υπερκείμενο βιολίπασμα 

αποθηκεύεται και πριν τη χρήση του αποστειρώνεται σε  φούρνο επί 2 ώρες.  

Μετά την ψύξη του αποθηκεύεται σε δοχεία των 4 λίτρων με την προσθήκη 

μικρής ποσότητας υπεροξειδίου του υδρογόνου.  Κατά τη διάρκεια της 

αποστείρωσης και στα πρώτα πειράματα κινητικής όπου χρησιμοποιήθηκε 

βιολίπασμα, βρέθηκε ότι χάνεται σημαντική ποσότητα αμμωνιακού αζώτου. 

Αυτό συμβαίνει επειδή το αμμώνιο βρίσκεται σε ισορροπία με την αμμωνία 

και το υδρογονιόν, ισορροπία η οποία κινείται προς την παραγωγή 

αμμωνίας καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία.  Αναπτύχθηκε προκαταρκτική 

διεργασία νιτροποίησης του βιολιπάσματος, πριν την αποστείρωσή του, η 

οποία μετατρέπει το μεγαλύτερο μέρος του αμμωνιακού αζώτου σε νιτρικό 

άζωτο με αποτέλεσμα την αποφυγή της απώλειας αζώτου κατά τη διάρκεια 

της αποστείρωσης και η οποία διεργασία, όταν ολοκληρωθεί, θα αναπτυχθεί 

σε επικαιροποιημένη έκδοση του παρόντος. 

Η γλυκερίνη περιέχει άνθρακα σε υψηλές συγκεντρώσεις και συνεπώς 

αποτελεί την κύρια πηγή άνθρακα στις ετεροτροφικές καλλιέργειες.  Περιέχει 
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γλυκερόλη από 85% έως 86%, μεθανόλη από 0,5% έως 13% και διάφορες 

άλλες οργανικές ενώσεις από 1% έως 3,5%.  Το ειδικό της βάρος είναι περίπου 

1,30 gr/L.  Χρησιμοποιείται αφού πρώτα γίνει αποστείρωσή της.   
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Το υπόλοιπο κείμενο του παραδοτέου μπορεί να διατεθεί μετά από ζήτηση. 

E-mail επικοινωνίας: nkatsoul@uth.gr 

 


