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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η αναερόβια χώνευση είναι μια καθιερωμένη τεχνολογία που εφαρμόζεται παγκοσμίως για την 
επεξεργασίας αποβλήτων και την ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας. Ωστόσο η τυπική αναερόβια 
χώνευση αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα που την περιορίζουν όπως α) η συσσώρευση 
πτητικών λιπαρών οξέων που μπορεί να είναι τοξική στους μεθανογόνους μικροοργανισμούς, β) η 
συσσώρευση μοριακού υδρογόνου που αυξάνει την μερική πίεση του υδρογόνου και έχει σαν 
αποτέλεσμα την παρεμπόδιση των οξικογόνων βακτηριών και γ) η μειωμένη ενεργότητα του 
υδρογόνου ή του μυρμηκικού ως μεταφορείς ηλεκτρονίων. Σε μια προσπάθεια να μειωθούν αυτά 
τα προβλήματα, πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι η προσθήκη ηλεκτρικά αγώγιμων υλικών [1] ή η 
εφαρμογή εξωτερικής ηλεκτρικής τάσης [2] ενισχύει την άμεση μεταφορά ηλεκτρονίων μεταξύ των 
ειδών της μικροβιακής κοινότητας με αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή μεθανίου. Επιπλέον σε 
κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αυξάνει την απομάκρυνση  οργανικών μικρορύπων. Ωστόσο, 
υπάρχουν ακόμη πολλές ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν για την εφαρμογή αυτών των 
πρακτικών όπως η επίδραση τους στην περίπτωση σύνθετων υποστρωμάτων, τα χαρακτηριστικά 
που πρέπει να έχουν τα αγώγιμα υλικά, η επίδραση της εξωτερικής ηλεκτρικής τάσης στην 
διεργασία και ο προσδιορισμός των μικροοργανισμών που συμμετέχουν στην άμεση μεταφορά 
ηλεκτρονίων. Στην εργασία αυτή μελετήθηκε σε πειράματα διαλείποντος έργου η απόδοση 
αναερόβιων αντιδραστήρων για την επεξεργασία ιλύος με α) καμία προσθήκη αγωγίμων υλικών 
και ηλεκτρικής τάσης, β) με προσθήκη γραφίτη και γ) με ταυτόχρονη προσθήκη γραφίτη και 
εφαρμογή εξωτερικής ηλεκτρικής τάσης 0.8 V. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε μεσόφιλες 
θερμοκρασίακές συνθήκες (35 oC). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εφαρμογή εξωτερικής 
ηλεκτρικής τάσης   είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί η παραγωγή μεθανίου κατά 14% σε σχέση με 
την τυπική αναερόβια χώνευση. Αντίθετα, η προσθήκη σκόνης γραφίτη δεν είχε σημαντική 
επίδραση στην διεργασία. Η απομάκρυνση των βενζοτριαζολών κατά την αναερόβια χώνευση 
βρέθηκε μεταξύ 70 και 90% για τις ουσίες  1-H βενζοτριαζόλη και 5,6-διμέθυλ-1-H βενζοτριαζόλη. 
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