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1. Περίληψη 

Στο 1ο  παραδοτέο (Π1) της 1ης ενότητας παρουσιάστηκαν και 

αξιολογήθηκαν  τα αποτελέσματα  των  εργαστηριακών αναλύσεων (περιεκτικότητα 

σε οργανικό C, Ν, Ρ, Κ και κυριότερων ιχνοστοιχείων) των υγρών αποβλήτων 

μονάδας βιοαερίου, και περιγράφηκε το πρωτόκολλου αποστείρωσης αυτών 

(συνδυασμός θερμικής αποστείρωσης με αποστείρωση χρήση υπεροξειδίου  του 

υδρογόνου), και αναπτύχθηκε η  μεθοδολογία (αραίωση και  ανάμιξη αποβλήτων)  

της παρασκευής πρότυπων θρεπτικών μέσων με συγκεκριμένες συγκεντρώσεις 

οργανικού C, Ν, Ρ και Κ για τις ανάγκες της καλλιέργειας μικροφυκών 

Στο 1ο  παραδοτέο (Π2) της 2ης ενότητας μελετήθηκε η  διεθνής βάση 

δεδομένων (επιστημονικές δημοσιεύσεις, βάσεις δεδομένων εταιρειών, 

πανεπιστημίων κ.α.) αναφορικά με τη χημική σύσταση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, 

την κινητική ανάπτυξης και την καταλληλότητα διαφόρων ειδών μικροφυκών στην 

παραγωγή βιοελαίου και τεκμηριώθηκε η τελική  επιλογή συγκεκριμένων ειδών για 

χρήση στο παρόν έργο. 

Στο 2ο  παραδοτέο (Π3) της 2ης ενότητας κατασκευάστηκαν πέντε (5)  

πιλοτικοί βιοαντιδραστήρες για την καλλιέργεια των επιλεγέντων ειδών 

μικροφυκών και τοποθετήθηκαν τα συστήματα ανάδευσης και θέρμανσής τους. 

Ακολούθως το σύστημα θέρμανσης κάθε βιοαντιδραστήρα συνδέθηκε με την 

παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σύνδεση των συστημάτων ανάδευσης  ενώ τα 

συστήματα ανάδευσης και παροχής αέρα  συνδέθηκαν με κατάλληλες διατάξεις με 

αεροσυμπιεστή για την παροχή της απαιτούμενης ποσότητας αέρα. Πλήρης 

περιγραφή, τεχνικά στοιχεία και φωτογραφίες παρατίθενται παρακάτω. Επίσης στο 

χώρο της εγκατάστασης των βιοαντιδραστήρων τοποθετήθηκαν τα συστήματα 

πλύσης και  αποστείρωσης  του εξοπλισμού.  

 

 

  


