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Εισαγωγή

Materials

Αποτελέσματα

Τα απόβλητα τροφίμων αποτελούν παγκόσμιο
και πολύπλοκο πρόβλημα το οποίο επηρεάζει
τη
βιώσιμη
ανάπτυξη
περιβαλλοντικά,
οικονομικά αλλά και κοινωνικά. Σύμφωνα με
τον Οργανισμό Τροφίμων των ΗΠΑ περίπου το
1/3 των τροφίμων που παράγονται για
ανθρώπινη
κατανάλωση
στον
κόσμο,
απορρίπτεται (~ 1,6 δισ. Τόνοι/έτος).
Τα απόβλητα τροφίμων καταλαμβάνουν το 19
% του συνόλου των χώρων υγειονομικής ταφής
(XYTA). Επομένως, είναι σημαντικό να
βρεθούν καταλληλότερες πρακτικές διαχείρισης
- μείωσης των απορριμμάτων τροφίμων.
Ένας τρόπος για τη μετάβαση από τη γραμμική
στην κυκλική οικονομία είναι η παραγωγή
ενέργειας από την καύση εναλλακτικών
δευτερογενών
καυσίμων,
όπως
τα
απορρίμματα αποβλήτων (Waste to Energy,
WtE).
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η
εκτίμηση της ενεργειακής αξιοποίησης των
αποβλήτων τροφίμων για την παραγωγή
ενέργειας.

Για το σκοπό αυτό συλλέχθηκε δείγμα
αποβλήτων τροφίμων (FDW), από την εταιρία
ΔΙΑΔΥΜΑ, από την περιοχή της Δυτικής
Μακεδονίας και λιγνίτης (LIGA) από τα
λιγνιτωρυχεία της Δυτικής Μακεδονίας.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων του
δείγματος έδειξαν πολύ υψηλή θερμογόνο
δύναμη (Εικ.2), πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε
τέφρα (Εικ.4) αλλά υψηλή περιεκτικότητα σε
χλώριο (Εικ.3). Τα αποτελέσματα της
στοιχειακής
ανάλυσης
(Εικ.5)
έδειξαν
υψηλότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα, υψηλή
περιεκτικότητα
σε
άζωτο
και
χαμηλή
περιεκτικότητα σε θείο συγκριτικά με τον
λιγνίτη. GCV (cal/g)
Εικόνα 2.. Αποτελέσματα

α.

β.

Εικόνα 1. Δείγματα. α. αποβλήτου τροφίμων, β. λιγνίτη

Μεθοδολογία
Το θερμιδόμετρο της LECO, AC 500
χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της
θερμογόνου
δύναμης
των
αποβλήτων
τροφίμων. Με τη χρήση της συσκευής θερμικής
ανάλυσης LECO TGA 701
μελετήθηκε η
περιεκτικότητα του δείγματος σε υγρασία,
πτητικά, μόνιμο άνθρακα και τέφρας. Με τη
χρήση του στοιχειακού αναλυτή Flash EA 1112
CHNS προσδιορίστηκαν ο άνθρακας, το
υδρογόνο, το θείο και το άζωτο (Ο=100-C-H-NS-Τέφρα).
Mε
τη
χρήση
ιοντικού
χρωματογράφου μετρήθηκε η περιεκτικότητα
σε χλώριο.
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Εικόνα 3.. Αποτελέσματα
αναλύσεων ιόντων χλωρίου
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Εικόνα 5. Αποτελέσματα στοιχειακής ανάλυσης

Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα των αποβλήτων τρόφιμου είναι
ενθαρρυντικά για την παραγωγή ενέργειας ως
κύριο καύσιμο (ή/και ως βοηθητικό καύσιμο
κάνοντας χρήση της τεχνολογία της συν- καύσης
με το λιγνίτη) για μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη.

«Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση», στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του
ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης
διδακτορικής έρευνας» (MIS-5000432), που υλοποιεί το
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)»
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Εικόνα 4. Αποτελέσματα προσεγγιστικής ανάλυσης

