
Άσκηση 4 

Να σχεδιάσετε έναν αναερόβιο χωνευτή τύπου CSTR ικανού να επεξεργαστεί την 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ιλύ που θα παράγεται από την αερόβια μονάδα 

επεξεργασίας της παραπάνω πόλης μαζί με την ημερήσια προσθήκη 2 τόνων πτητικών 

στερεών αστικής προέλευσης. Να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω σχεδιαστικά δεδομένα: 

φόρτιση αντιδραστήρα <4kgCODm3-d, χρόνος κατακράτησης >3* του ελάχιστου 

θεωρητικού. Βιοδιασπώμενα στερεά = 60%. Τα ολικά στερεά στην είσοδο του χωνευτή να 

θεωρηθούν ως 10% (100.000mg/L= 100.000mgCOD/L) καθότι θα έχουν υποστεί αραίωση. 

Το Κ να θεωρηθεί ως 4.6 d-1 και το Ks ως 100mgCOD/L. Τέλος η ειδική παραγωγή αερίου = 

350mLCH4/gCODremoved 

Να υπολογιστούν  

a. Ο ελάχιστος χρόνος κατακράτησης των κυττάρων (=SRT) 

b. όγκος του αντιδραστήρα 

c. η συγκέντρωση του διαλυτού υποστρώματος 

d. η ημερήσια παραγωγή ιλύος 

e. η παραγωγή μεθανίου  

f. Η εγκατεστημένη ηλεκτρική παραγωγή που μπορεί να υποστηρίξει η μονάδα αυτή βάση 

των διαθέσιμων υποστρωμάτων.  

 

Λύση  

Από την προηγούμενη άσκηση έχουμε 

Πρωτοβάθμια = 3115 kg 

Δευτεροβάθμια = 2470 kg 

Αστικά οργανικά = 2000 kg  

Σύνολο = 7585 kg 

Παραδοχή ότι Υ=0.04 

Α) Θcmin = 
1

𝑌𝑘
 
𝑘𝑠+𝑆𝑜

𝑆𝑜
 = 

1

4.6 ∗0.04
 
100+100000

100000
 = 5.4 d 

Θc = 3 * 5.44 =17d 

B) 
𝑌Θ𝑐𝑄(𝑆𝑜−S)

𝑋(1+𝐾𝑑Θ𝑐)  
0.04∗17∗75∗(100000−67)

4500 (1+0.015 ∗17)
 = 

5096583

4647
 = 1096 m3, HRT = 14.6 d αρα 17 *75 = 1275 

m3. 

C) Sδιαλ = 
1+𝐾𝑑Θc

Θ𝑐 (Yk−k𝑑)−1
 Ks = 

1+(0.015 ∗17)

17 (0.04∗4.6−0.015)−1
 *100 =67mg/L 

D) Yobs = 
𝑌𝑡

1+𝑘𝑑Θc
 = 

0.04

1.2555
=0.0318 

Px = 0.0318 * 75 * (100.000-67) = 3.18 * 99933 = 238 kg/d 



E) 100000 mgCOD/L * 75 m3 = 7.5 T/COD   (Ειδικό βάρος 1/1) 

238 * 1.42 = 338 kgCOD lost 

(7500 – 338) * 0.6 = 4297 kgCOD  biomethane 

F) 4297 * 350 = 1504 m3 * 9.6 = 14430Kwh  * 0.4 =5775 /24 ~240kwhel 

Σωστός όγκος αντιδραστήρα = 7500 – 338 = 7162 kg / OLR<4 = 1970 m3. 

 

 

 


