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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα εργασία αφορά µέρος του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών 

µε τίτλο Επιστήµες και Μηχανική Περιβάλλοντος του τµήµατος Χηµείας του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον αναπληρωτή καθηγητή 

του τµήµατος χηµείας του Πανεπιστηµίου Κρήτης κύριο Σπύρο Περγαντή για την 

επιστηµονική καθοδήγησή του και την επίβλεψη της εργασίας µου. Επίσης θερµές 

ευχαριστίες και προς τον κύριο Ευριπίδη Στεφάνου, Καθηγητή του τµήµατος Χηµείας 

του Πανεπιστηµίου Κρήτης, για τη βοήθειά και την ευγένεια που µε αντιµετώπισε 

στη διάρκεια των µεταπτυχιακών σπουδών µου, καθώς και για την προθυµία του να 

συµµετάσχει στην Εξεταστική Επιτροπή 

Η µεγάλο µέρος της εργασίας πραγµατοποιήθηκε στο Εργαστήριο 

Περιβαλλοντικών Συστηµάτων του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και 

Φυσικών Πόρων του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Υπεύθυνος καθηγητής του 

εργαστηρίου ήταν ο  κύριος. ∆ηµήτριος Βαγενάς καθηγητής του τµήµατος, τον 

οποίο και ευχαριστώ θερµά για την υποστήριξη και καθοδήγηση από προπτυχιακό 

ακόµα επίπεδο αλλά και τη συµµετοχή του στην Εξεταστική Επιτροπή. 

Η εργασία αφορά την εφαρµογή ενός αντιδραστήρα σταθερής κλίνης στην 

επεξεργασία υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου, τα οποία προκύπτουν ως παραπροϊόν 

κατά την παραγωγή του ελαιόλαδου από ελαιοτριβείο που χρησιµοποιεί τεχνολογία 

φυγοκέντρισης διπλής φάσης. Ο χώρος στον οποίο έλαβε χώρα η λειτουργία του 

αντιδραστήρα και οι δειγµατοληψίες ήταν το ελαιοτριβείο του κ Χρήστου 

Θεοδώρου στο Αµπελάκι Αµφιλοχίας. Τον ευχαριστούµε για το χώρο και τον 

εξοπλισµό που διέθεσε. Επίσης σηµαντική υπήρξε η συµβολή του κ Τάτση Θανάση 

για τη σηµαντική βοήθεια που προσέφερε στο να πραγµατοποιηθούν οι 

δειγµατοληψίες ακόµα και όταν χρειάστηκε 24ωρη παρακολούθηση. Τον ευχαριστώ 

θερµά. 

Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ∆ρ. Τζιώτζιο Γιώργο, για την 

καθοδήγηση και τη γνωριµία µου µε το αντικείµενο των υγρών αποβλήτων. Η 

µεθοδική και συστηµατική του δουλειά µου έδωσε το καλύτερο παράδειγµα. 

Με την επιστροφή µου στο Αγρίνιο και την παραµονή µου εδώ για την 

ολοκλήρωση των πειραµάτων, σηµαντική ήταν η παρέα του φίλου µου Γιάννη 

Γεωργιτσέα φοιτητή του τµήµατος ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 

Πόρων. Του εύχοµαι καλή τύχη και καλή σταδιοδροµία. 

Τέλος ευχαριστώ εκ βάθους την οικογένειά µου, τα αδέλφια µου Σταµέλα και 

Χρήστο, και βέβαια τους γονείς µου Κατερίνα και ∆ιονύση για την αµέριστη ηθική 
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και ψυχολογική συµπαράσταση, αλλά και  την απαραίτητη οικονοµική στήριξη για τη 

διεκπεραίωση των σπουδών µου. 

Η εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του έργου µε τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ 

∆ΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΊΟΥ (ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Γ.Γ.Ε.Τ.)» 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα Υγρά Απόβλητα Ελαιοτριβείου, θεωρούνται ρύποι µε ιδιαίτερη σηµασία 

εξαιτίας του υψηλού οργανικού τους φορτίου και την υψηλή περιεκτικότητά τους 

σε φαινολικές ενώσεις. Το πρόβληµα επεξεργασίας και τελικής διάθεσης αυτών των 

αποβλήτων εντείνεται και από την εποχιακή παραγωγή τους µε σχετικά υψηλούς 

ρυθµούς. Επιπλέον, στις φαινολικές ενώσεις έχει αποδοθεί πληθώρα επιβλαβών 

επιπτώσεων τόσο στην ανθρώπινη υγεία όσο και στο περιβάλλον. 

Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η εφαρµογή αερόβιας βιολογικής 

επεξεργασίας, µε εφαρµογή αντιδραστήρα σταθερής κλίνης για την επεξεργασία 

υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου. Κάθετος κυλινδρικός αντιδραστήρας ύψους 3 m και 

διαµέτρου 1.8 m, πληρώθηκε µε πλαστικό υλικό µεγάλου πορώδους προς αποφυγή 

φραξίµατος.  Σε σύζευξη µε µια πλαστική δεξαµενή χωρητικότητας 3 m
3
 το σύστηµα 

λειτούργησε σε συνεχή λειτουργία µε ανακυκλοφορία, για παροχές πάνω από 10 

lt/min, αλλά και σε διαλείπουσα λειτουργία µε ανακυκλοφορία.  Η καλλιέργεια των 

µικροοργανισµών, υπεύθυνη για την βιοαποδόµηση  του οργανικού περιεχοµένου και 

συνολικά των φαινολικών συστατικών, προέρχεται από τον ελαιόκαρπο. 

Κρίσιµες παράµετροι για τη λειτουργία του αντιδραστήρα, όπως 

παρατηρήθηκε, είναι ο υδραυλικός χρόνος παραµονής του αποβλήτου στο σύστηµα, η 

θερµοκρασία του ανακυκλοφορούµενου αποβλήτου και η διαθεσιµότητα ανόργανων 

θρεπτικών συστατικών (άζωτο φώσφορο, µαγνήσιο). Ο τρόπος κατασκευής και 

λειτουργίας της µονάδας εξασφαλίζει περίσσεια διαλυµένου οξυγόνου που απαιτείται 

για τη βιολογική δραστηριότητα χωρίς προσθήκη µηχανισµού αερισµού, πράγµα το 

οποίο µειώνει σηµαντικά το κόστος λειτουργίας της µονάδας. 

Υπό βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας επιτεύχθηκε επεξεργασία αποβλήτου 

όγκου µερικών εκατοντάδων κυβικών µέτρων ανά εβδοµάδα λειτουργίας µε 

ικανοποιητικές αποδόσεις αντίστοιχες µε αυτές που αναφέρονται στη βιβλιογραφία 

για αερόβια επεξεργασία λυµάτων. 

 Η χρήση αντιδραστήρων σταθερής κλίνης µε τη χρήση ανακυκλοφορίας 

αποτελεί µια πολύ καλή λύση επεξεργασίας φαινολικών αποβλήτων καθώς και υγρών 

αποβλήτων ελαιοτριβείου ακόµη και για µια µικρή µονάδα παραγωγής ελαιολάδου. 

Σηµαντικό πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής, αποτελεί το χαµηλό πάγιο και 

λειτουργικό κόστος. 
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Abstract 

The olive mill wastes (OMW), considered as pollutants with particular 

importance because of their high organic charge and their high content in phenolic 

constituents. The problem of treatment and final disposal of these wastes is also 

intensified by their seasonal production with relatively high rates. Moreover, in the 

phenolic constituents has been attributed abundance of harmful repercussions so much 

in the human health and also in the environment. 

In the present work was studied the application of aerobic biological 

treatment, bed reactor (trickling filter) in the treatment of OMW. Vertical cylindrical 

reactor of height 3 m and diameter 1.8 m was filled with plastic material, big 

porosities in order to avoid obstruction.  In coupling with a plastic reservoir of 

capacity 3 m
3
, the system functioned in continuous operation with recirculation for 

loads above 10lt/min, but also in batch operation with recirculation. The culture of 

micro-organisms, which are responsible for the bioremediation of organic content and 

phenolic constituents, emanates from the olive pulp.  

Critical parameters for the operation of reactor as were observed, the hydraulic 

retention time, the temperature and the availability of inorganic nutritious components 

such as nitrogen phosphor, magnesium. With regard to dissolved oxygen the way of 

manufacture and operation of the bioreactor, an excess of dissolved oxygen that is 

required for the biological activity is ensured without the addition of an apparatus that 

could increase the operational costs. 

Under optimal conditions of operation treatment of outcast volume of tens of 

thousands of liters per week of operation was achieved, with satisfactory output 

corresponding with those that are reported in the bibliography for aerobic treatment of 

sewages. 

  The use of reactors of constant bed with the use recirculation constitutes a 

very good solution of treatment phenolic constituents as well as OMW even for a 

small unit of production of olive oil. Important advantage of this method constitutes 

the low constant and functional cost. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά 

Τα ελαιόδεντρα καλλιεργούνται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Εξαιτίας της 

σηµαντικότητας τους ως καλλιέργεια  εξαπλώθηκαν σε όλο τον κόσµο. Στις µέρες 

µας τα προϊόντα των ελαιόδεντρων αποτελούν τα πιο σηµαντικά αγροτικά προϊόντα. 

Πολλές ελαιοπαραγωγικές χώρες βασίζουν την οικονοµία τους στην παραγωγή 

ελαιολάδου. Ωστόσο αυτή η δραστηριότητα οδηγεί σε σηµαντική υποβάθµιση του 

περιβάλλοντος εφόσον τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων (ΥΑΕ) τα οποία προκύπτουν 

κατά την επεξεργασία της ελιάς δεν µπορούν να διαχειριστούν κατάλληλα.  

Η κατάσταση χειροτέρεψε τις τελευταίες δεκαετίες κυρίως λόγω της 

εκβιοµηχανοποίησης της γεωργίας η οποία έφερε µεγάλη αύξηση στην παραγωγή 

ελαιολάδου παγκοσµίως. Τα συµβατικά ελαιοτριβεία, όπου η χρήση υδραυλικής 

πίεσης ήταν η µέθοδος εξαγωγής του ελαιόλαδου, µετατράπηκαν σε ελαιοτριβεία που 

χρησιµοποιούν φυγοκέντριση. Η χωρική διασπορά αυτών των σύγχρονων 

ελαιοτριβείων και ο µεγάλος αριθµός τους έχει αποτέλεσµα την αύξηση της 

ρύπανσης η οποία επιδεινώνεται λόγω της έλλειψης αξιόπιστων µέτρων 

αντιµετώπισης. 

Στις µέρες µας υπάρχουν 600 – 750 εκατοµµύρια παραγωγικά δέντρα ελιάς 

στον πλανήτη καταλαµβάνοντας έκταση 7 εκατοµµυρίων εκταρίων (Kapellakis et al 

2008, Niaounakis and Halvadakis 2004). Το ελαιόλαδο παράγεται σε περιοχές µε 

κλιµατικές συνθήκες παρόµοιες µε αυτές που επικρατούν στις µεσογειακές χώρες. Η 

περιοχή της µεσογείου µετρά όχι λιγότερο από το 97% της παγκόσµιας παραγωγής. 

Οι κύριες ελαιοπαραγωγικές χώρες είναι η Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Τυνησία, 

Τουρκία, Μαρόκο, Πορτογαλία, Συρία, Αλγερία. ∆έντρα ελιάς καλλιεργούνται 

επίσης στη Γαλλία, Γιουγκοσλαβία, Κύπρο, Αίγυπτο, Ισραήλ, Λιβύη, Ιορδανία, 

Λίβανο, Αργεντινή, Χιλή, Μεξικό, Περού, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και στην 

Αυστραλία Πίνακας 1.1 
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a
 1000 εκτάρια 

b
 1000 τόνοι 

c
 µέσος όρος για την περίοδο 1990 – 1997 

Πίνακας 1.1: Περιοχές Γεωγραφική κατανοµή Παγκόσµιας παραγωγής Ελαιόλαδου 

(Kapellakis et al 2008) 

Κατά τη διαδικασία της παραγωγής του ελαιολάδου παράγονται διάφορα 

παραπροϊόντα. Τέτοια είναι το στερεό υπόλειµµα , κλαδιά και φύλλα των δέντρων 

της ελιάς και υγρά απόβλητα ελαιοτριβείου (ΥΑΕ) ∆ιάγραµµα 1.1. Το στερεό 

υπόλειµµα είναι αυτό που παραµένει, όταν από τον πολτό της ελιάς αφαιρεθεί το 

ελαιόλαδο. Η εµπορική του αξία εξαρτάται από την περιεκτικότητά του σε υγρασία 

και λίπη. Το υπόλειµµα από τη φυγοκέντριση τριών φάσεων µε χαµηλή 

Χώρα  / Περιοχή Έκταση
a 

Παραγωγή
b 

 Εκτάρια Ποσοστό 
Μέσος 

Όρος
c 

Ποσοστό 

Ευρωπαϊκή Ένωση 4507 51.73 1425 74.4 

Ισπανία 2227 25.56 602.2 31.4 

Ιταλία 1141 13.10 451.3 23.5 

Ελλάδα 718.50 8.24 332.0 17.3 

Πορτογαλία 400.00 4.59 37.4 2.0 

Γαλλία 20.00 0.23 2.3 0.1 

Άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
75.16 0.86 7.0 0.4 

Τυνησία 1624 18.64 172.9 9.0 

Τουρκία 881.00 10.11 92.0 4.8 

Μαρόκο 450.00 5.17 46.3 2.4 

Συρία 421.50 4.84 81.0 4.2 

Αλγερία 206.28 2.37 29.0 1.5 

Αργεντινή 40.00 0.46 9.1 0.5 

ΗΠΑ 15.80 0.18 1.4 0.1 

Άλλες 490.52 5.63 52.1 2.7 

Μεσογειακές Χώρες 8606 98.80 1874 97.65 

Σύνολο 8711 100.00 1916 100.00 
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περιεκτικότητα σε υγρασία έχει µεγαλύτερη εµπορική αξία από αυτό της 

φυγοκέντρισης δύο φάσεων.  

Όσον αφορά την εξέλιξη τις τελευταίες δεκαετίες αξίζει να αναφέρουµε ότι το 

στερεό υπόλειµµα των ελαιοτριβείων έως το 1975 περιείχε λίπη 15% σε σύγκριση µε 

το 3.5% των σύγχρονων ελαιοτριβείων. Τα κλαδιά και τα φύλλα αντιστοιχούν 

περίπου σε 25 kg ανά δέντρο το χρόνο και δεν έχουν εµπορική αξία. Μπορεί ωστόσο 

να αποτελέσουν τροφή για οικιακά ζώα ή να διατεθούν σε χωµατερές.  

Τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείου είναι σκούρο κοκκινωπό λύµα προς µαύρο 

χρώµα, ελαφρά όξινο υγρό, υψηλής αγωγιµότητας που προκύπτει από τη µηχανική 

επεξεργασία της ελιάς προς παραγωγή ελαιόλαδου. Οι αρνητικές περιβαλλοντικές 

επιδράσεις για τις ελαιοπαραγωγικές χώρες είναι πιο οξείες στις µέρες µας, λόγω: 

• Της βιοµηχανοποίησης της γεωργίας που έφερε αξιοσηµείωτη αύξηση στην 

παραγωγή ελαιόλαδου παγκοσµίως τα τελευταία τριάντα χρόνια 

• Της  µετατροπής των ελαιοτριβείων από χρήση πρέσας σε φυγοκέντριση 

• Της χωρικής διασποράς ενός µεγάλου αριθµού αλλά µικρού µεγέθους 

ελαιοτριβείων 

• Της αύξησης της ευαισθησίας του κοινού σε περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

Ο όγκος των παραγόµενων ΥΑΕ εξαρτάται από τη διαδικασία παραγωγής 

ελαιόλαδου. Στα συστήµατα που εφαρµόζεται πρέσα ο όγκος ΥΑΕ κυµαίνεται από 40 

έως 60 lt ανά 100 kg ελιάς. Για τη φυγοκέντριση δύο φάσεων 10 lt ανά 100 kg ελιάς 

ενώ στα τριφασικά συστήµατα φυγοκέντρισης ο όγκος των παραγόµενων ΥΑΕ 

κυµαίνεται από 80 έως 120 lt ανά 100 kg ελιάς.  
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∆ιάγραµµα 1.1:  Παραπροϊόντα από την καλλιέργεια ελαιόδεντρων και βιοµηχανία ελαιόλαδου 

(Kapellakis et al 2008) 

 

 

Ελαιόδεντρα Κλαδιά και 

φύλλα 

Φλοιός 

ελαιόκαρπου 

Φύλλα 
Ελιές 

Σύνθλιψη 

Πυρηνόξυλο 

Φυγοκέντριση 
Υγρά: νερό και 

λάδι 

Στερεά: 

ακατέργαστος 

ελαιοπολτός 

Ελαιοδιαχωρισµός 

(υδάτινο κλάσµα του χυµού 

του ελαιόκαρπου και του 

νερού που προστίθεται κατά 

τις φάσεις της πλύσης 

µάλαξης και διαχωρισµού 

του ελαιόκαρπου) 

 

Ελαιόλαδο ΥΑΕ 

Φυγοκέντριση 
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Τα ΥΑΕ αποτελούνται από νερό (83 – 92 % κατά βάρος), σάκχαρα, άλλες 

οργανικές ουσίες, συµπεριλαµβανοµένων εύκολα ζυµώσιµων πρωτεϊνών, οργανικών 

οξέων (οξικό, φουµαρικό, γλυκερινικό, οξαλικό οξύ), µικρών ποσοτήτων ελαιόλαδου, 

φαινολών,  παχύρρευστων και ρητινωδών ουσιών, βιταµινών και ιχνών 

παρασιτοκτόνων.  

 

Πίνακας 1. 2: Σύσταση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου, ΥΑΕ (Kapellakis et al 2008) 

Κάνοντας λόγω για φαινολικά συστατικά συµπεριλαµβανοµένου πολλών 

οργανικών ουσιών, πρόκειται για τις ενώσεις που έχουν το κοινό χαρακτηριστικό 

ενός αρωµατικού δακτυλίου µε µια ή περισσότερες υποκαθιστάµενες υδροξυλοµάδες 

και µια πλευρικά λειτουργική αλυσίδα. Αυτές οι φαινολικές ενώσεις είναι υπεύθυνες 

για την τοξικότητα των ΥΑΕ απέναντι στα βακτήρια, τα φυτά και τα ζώα. Οι 

φαινόλες δε βρίσκονται σε ελεύθερη µορφή στην ελιά, αλλά κυρίως ως τανίνες, 

γλυκοζίτη και λιγνίνη, και σε σύγκριση µε άλλα συστατικά βρίσκονται σε µικρές 

ποσότητες, σε συγκεντρώσεις από 50 mg/lt έως 200 mg/lt. Έχουν ένα σηµαντικό 

ρόλο στην προστασία του φυτού κατά της οξείδωσης της ακτινοβολίας και των 

µικροοργανισµών.  Οι 50 φαινόλες οι οποίες ήδη έχουν ταυτοποιηθεί στα ΥΑΕ 



 17 

ανήκουν σε τρεις σηµαντικές κατηγορίες φαινολικών ενώσεων (Kapellakis et al., 

2008): 

Α) κινναµωµικό οξύ και παράγωγα 

Β) βενζοϊκό οξύ και παράγωγα  

Γ) συστατικά που σχετίζονται µε την τυροσόλη (tyrosol) 

 

Πίνακας 1.3: Κατηγορίες κύριων φαινολικών συστατικών (Kapellakis et al 2008) 

Εφόσον τα ΥΑΕ παράγονται  από τον αραιωµένο χυµό των συνθλιµµένων 

καρπών ελιάς, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι είναι εντελώς βιοαποδοµήσιµα. 

Ωστόσο, οι φαινόλες και τα λιπίδια αποδοµούνται µε ρυθµούς πολύ χαµηλότερους, 

από ότι άλλα συστατικά, όπως τα σάκχαρα ή οι µικρές αλυσίδες πτητικών οξέων. Η 

αντοχή στην καταλυτική δράση των ενζύµων σε συνδυασµό µε το υψηλό οργανικό 

φορτίο έχει ως αποτέλεσµα πλήθος περιβαλλοντικών προβληµάτων. Οι κυριότερες 

περιβαλλοντικές επιδράσεις των ΥΑΕ είναι οι ακόλουθες: 

• Απειλή για την υδρόβια ζωή. Τα ΥΑΕ έχουν εκατοντάδες φορές υψηλότερο 

οργανικό φορτίο από τα αστικά απόβλητα και όταν απορρίπτονται σε φρέσκα 

νερά, η διαθεσιµότητα του διαλυµένου οξυγόνου µειώνεται προκαλώντας 

αποσταθεροποίηση ολόκληρου του οικοσυστήµατος. Επιπλέον, η µεγάλη 

συγκέντρωση των θρεπτικών ευνοεί την ανάπτυξη άλγεων µε συνέπεια τον 

ευτροφισµό.  

• Μυρωδιές. Φαινόµενα ζύµωσης σηµειώνονται, όταν τα ΥΑΕ αποθηκεύονται 

σε ανοιχτές δεξαµενές ή διοχετεύονται σε φυσικά νερά. Ως εκ τούτου, 

εκλύονται µεθάνιο και άλλα καυστικά αέρια, όπως υδρόθειο.. 

• Μη διαπερατό στρώµα.  Τα λιπίδια των ΥΑΕ σχηµατίζουν ένα µη διαπερατό 

φιλµ στην επιφάνεια των υδάτων το οποίο µπλοκάρει την ηλιακή ακτινοβολία 

και την παροχή οξυγόνου στους µικροοργανισµούς της υγρής φάσης, 

οδηγώντας στην µείωση της ανάπτυξης των φυτών και βαθµιαία στη 

διάβρωση. 
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• Χρωµατισµός των φυσικών υδάτων. Η αλλαγή του χρώµατος των φυσικών 

υδάτων µπορεί να αποδοθεί στην οξείδωση και στη συνέχεια πολυµερισµό 

των τανινών παράγοντας σκούρου χρώµατος πολυφαινόλες  

• Τοξικότητα. Καθώς τα ΥΑΕ χαρακτηρίζονται από την παρουσία αρκετών 

φυτοτοξικών πτητικών οξέων και φαινολικών ενώσεων, είναι πολύ τοξικά. Οι 

φαινόλες µαζί µε τις αλκοόλες, τις αλδεΰδες και τα οργανικά οξέα έχουν 

αποτέλεσµα αρκετά χαµηλό pH. Τα ΥΑΕ πρέπει να επεξεργάζονται µε σκοπό 

την αποµάκρυνση του φαινολικού φορτίου. 

Η απευθείας διάθεση των ΥΑΕ σε γλυκό νερό ή στη θάλασσα θα µπορούσε 

να καταστρέψει την ικανότητα αυτορύθµισης αυτών των οικοσυστηµάτων, και να 

µεταβάλει σηµαντικά τη βιολογική ισορροπία τους, για µεγάλη χρονική διάρκεια στο 

µέλλον. Επιπλέον, το µικρό ποσοστό βιοαποδόµησης των ΥΑΕ εµποδίζει τη διάθεσή 

τους στους αγρούς, ως µια συνήθη πρακτική, καθώς τα µη βιοαποδοµήσιµα οργανικά 

συστατικά που περιέχονται σ’ αυτά µπορούν να µολύνουν τον υπόγειο υδροφορέα. 

Υπάρχουν αρχαιολογικά στοιχεία ότι αυτά τα απόβλητα υποβάθµιζαν ευαίσθητα 

παράκτια οικοσυστήµατα για χιλιάδες χρόνια, στην περιοχή της Μεσογείου 

(Hadjisavvas, 1992). Ο ιταλός συγγραφέας Varro (I, 55) (116-27 π.Χ.), παρατήρησε 

ότι, όπου η «amurca» – το υδαρές υπόλειµµα που αποκτάται κατά την παραγωγή του 

λαδιού – έρεε από τις ελαιόπρεσσες στους αγρούς, το έδαφός τους γινόταν άγονο. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν καθοριστικά στη λήψη απόφασης, που τώρα 

απαγορεύει την απευθείας απόρριψη των ΥΑΕ στα επιφανειακά ύδατα, όπως 

συνηθιζόταν στο παρελθόν (Τζιώτζιος 2007).  

Η προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στο πρόβληµα διάθεσης των ΥΑΕ έχει 

διάρκεια πάνω από 50 χρόνια (Fiestas and Borja, 1992). Υπάρχουν πολλοί 

διαφορετικοί τύποι επεξεργασίας που έχουν δοκιµαστεί, οι οποίοι µπορούν να 

ταξινοµηθούν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες: 

1. ∆ιεργασίες αποτοξικοποίησης 

α) φυσική επεξεργασία 

β) θερµική επεξεργασία 

γ) φυσικο-χηµική επεξεργασία  

δ) βιολογική επεξεργασία 

ε) συνδυασµός επεξεργασιών  

2. Ανακύκλωση και ανάκτηση χρήσιµων συστατικών 

3. Τροποποίηση συστήµατος παραγωγής  
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Καµία από τις τεχνικές αποτοξικοποίησης δεν µπορεί από µόνη της να δώσει 

λύση στο πρόβληµα διάθεσης των ΥΑΕ, µε έναν αποτελεσµατικό και περιβαλλοντικά 

αποδεκτό τρόπο. Στη φάση που βρίσκεται τώρα η τεχνολογία επεξεργασίας των ΥΑΕ, 

δεν βρίσκει ανταπόκριση από τη βιοµηχανία, ώστε να στηρίξει σε ευρεία κλίµακα 

καµία από τις παραδοσιακές µεθόδους επεξεργασίας (φυσικές, χηµικές, θερµικές ή 

βιολογικές). Αυτό οφείλεται στο υψηλό επενδυτικό και λειτουργικό κόστος, τη µικρή 

διάρκεια της παραγωγικής περιόδου (3-5 µήνες) και στα µικρής δυναµικότητας 

ελαιοτριβεία ( Boari et al., 1984, Arpino and Carola, 1978).  

 

1.2.1 Εξέλιξη των µεθόδων παραγωγής ελαιόλαδου 

Το δέντρο της ελιάς, όπως είναι γνωστό σήµερα, έχει τις ρίζες του 5000 

χρόνια πριν στην περιοχή της αρχαίας Περσίας και Μεσοποταµίας από όπου 

εξαπλώθηκε στη Συρία και την Παλαιστίνη. 

Οι Φοίνικες ήταν υπεύθυνοι  για την εξάπλωση της ελιάς σε δυτικότερες 

περιοχές καθώς συναλλάσσονταν εµπορικά µε τα περισσότερα λιµάνια τις εποχής. 

Περίπου τον 28
ο
 αιώνα π.Χ. φτάνει στα ελληνικά νησιά το δέντρο της ελιάς. Οι 

Έλληνες µε τη σειρά τους ιδρύοντας αποικίες σε άλλες περιοχές τις µεσογείου, όπως  

την Ισπανία, επεξέτειναν την καλλιέργεια της ελιάς. Η πρώτη συστηµατική 

καλλιέργεια της ελιάς εντοπίζεται περίπου στον 8
ο
 µε 7

ο
 αιώνα π.Χ.  

Την εποχή των µεγάλων ανακαλύψεων οι άποικοι εισάγουν την καλλιέργεια 

της ελιάς και του αµπελιού σε διάφορες περιοχές της Αµερικής. Οι αµπελώνες 

διαδόθηκαν παντού αλλά οι ελαιώνες καλλιεργήθηκαν µόνο σε περιοχές µε ανάλογο 

κλίµα µε αυτό της µεσογείου, όπως Χιλή, Αργεντινή, Καλιφόρνια. 

Για την εποχή του χαλκού υπάρχουν ευρήµατα, κυρίως τοιχογραφίες στα 

παλάτια της Κνωσού και της Φαιστού όπου αναπαριστούνε πέτρινα εργαλεία, πήλινα 

δοχεία και ξύλινα υποδήµατα για την σύνθλιψη της ελιάς, που χρησιµοποιούνταν για 

την παραγωγή ελαιολάδου, ∆ιάγραµµα 1.2. 
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∆ιάγραµµα 1.2 ∆ιάγραµµα ροής παραγωγής ελαιολάδου και αποβλήτων την εποχή του χαλκού 

(Kapellakis et al 2008)  

 

Κατά τη Μυκηναϊκή εποχή (1450 – 1150 π.Χ.) δεν παρατηρήθηκαν 

σηµαντικές αλλαγές. Ωστόσο γίνεται αναφορά για χρήση υφασµάτων για το 

διαχωρισµό του λαδιού. Οι ελιές τοποθετούνταν σε υφασµένα χαλιά και 

συµπιέζονταν επάνω από δεξαµενές. ∆ιάγραµµα 1.3 

 

∆ιάγραµµα 1. 3  ∆ιάγραµµα ροής παραγωγής ελαιολάδου και παραπροϊόντων κατά την 

Μυκηναϊκή και Ελληνιστική περίοδο (Kapellakis et al 2008) 

Οι Ρωµαίοι συνεισέφεραν στην ανάπτυξη της τεχνολογίας της επεξεργασίας 

της ελιάς µε επίσπευση της διαδικασίας συντριβής µε έναν πέτρινο περιστρεφόµενο 

θραυστήρα. Επίσης βελτίωσαν το σύστηµα διαχωρισµού µε την εισαγωγή πρέσας. 

∆ιάγραµµα 1.4 
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∆ιάγραµµα 1.4  ∆ιάγραµµα ροής παραγωγής ελαιολάδου και παραπροϊόντων κατά τη Ρωµαϊκή 

εποχή (Kapellakis et al 2008) 

Κατά τη διάρκεια της εποχής  των Βενετών αυξήθηκε αρκετά η παραγωγή του 

ελαιολάδου καθώς οι Βενετοί το ενθάρρυναν στις περιοχές κυριαρχίας τους. Ωστόσο 

για άλλους τρεις αιώνες η παραγωγή του ελαιόλαδου παραµένει µια αρκετά δύσκολη 

διαδικασία, επειδή µεγάλη φυσική δύναµη απαιτείτο για τη σύνθλιψη των καρπών 

της ελιάς.  

Η κατάσταση βελτιώθηκε µε την ανακάλυψη των περιστρεφόµενων τροχών οι 

οποίοι κινούνταν κυρίως από άλογα ή βόδια. Ο πολτός που παράγονταν από την 

σύνθλιψη των καρπών της ελιάς ακόµα καταβρέχονταν µε καυτό νερό µε σκοπό να 

επιτευχθεί καλύτερος διαχωρισµός του ελαιόλαδου, και στη συνέχεια τοποθετούνταν 

σε λιπαρά διαφράγµατα. Αυτά τα διαφράγµατα τοποθετούνταν το ένα πάνω στο άλλο 

στο κάτω µέρος της πρέσας. Στη συνέχεια µετά την πίεση που εφαρµόζονταν το 

µείγµα λαδιού και νερού διοχετεύονταν σε µια σειρά λίθινων δεξαµενών και το λάδι 

συλλέγονταν από την επιφάνεια.  

Μια σηµαντική βελτίωση στο σύστηµα εξαγωγής του ελαιόλαδου συµβαίνει 

το 1795 από τον Joseph Graham ο οποίος εφεύρε το σύστηµα υδραυλικής πίεσης. 

Ωστόσο η εξάπλωση του συστήµατος σηµειώνεται κατά τη διάρκεια του δεύτερου 

µισού του 20
ου

 αιώνα. Οι διαχωριστές ελαιόλαδου αντικατέστησαν τις παραδοσιακές 

µεθόδους και η παραγωγικότητα αυξήθηκε µε τη διάδοση του συστήµατος 

υδραυλικής πίεσης. ∆ιάγραµµα 1.5 



 22 

 

∆ιάγραµµα 1. 5  ∆ιάγραµµα ροής παραγωγής ελαιολάδου και παραπροϊόντων έως τον 20
ο
 αιώνα 

(Kapellakis et al 2008) 

Σήµερα η αυξανόµενη χρήση της φυγοκέντρισης σε βάρος της διήθησης ως 

µεθόδου διαχωρισµού, έχει ως αποτέλεσµα την υψηλή παραγωγή και ποιότητα 

ελαιόλαδου. 

 

1.2.2 Σύγχρονες µέθοδοι παραγωγής ελαιολάδου 

Το ελαιόλαδο βρίσκεται µε µορφή µικρών σταγόνων στο χυµοτόπιο του 

µεσοκαρπίου χώρου του καρπού της ελιάς. Επίσης βρίσκεται σκορπισµένο σε 

µικρότερη έκταση στο κολλοειδές σύστηµα του κυτταρικού κυτοπλάσµατος και σε 

µικρότερο βαθµό στο επικάρπιο και στο ενδοσπέρµιο. Ένα κιλό (1 kg) ελαιόλαδου 

παράγεται από την επεξεργασία περίπου 5 kg ελιάς. Για την απελευθέρωση όσο το 

δυνατόν περισσότερης ποσότητας ελαιόλαδου από την ελιά, είναι απαραίτητη η 

χρήση νερού σε διάφορα στάδια. Νερό χρησιµοποιείται για το πλύσιµο, τη µείξη 

(όταν οι ελιές είναι τελείως στεγνές) και τη διάλυση του πολτού και στον τελικό 

διαχωρισµό του ελαιολάδου. Η ποσότητα του νερού που χρησιµοποιείται στα 

διάφορα στάδια ανέρχεται σε 10%, 40% και 20% αντίστοιχα ανά βάρος ελιάς.  

Τα κύρια στάδια επεξεργασίας που απαιτούνται, ώστε να ανακτηθεί το 

ελαιόλαδο είναι: 

1. Τροφοδοσία 

2. Αποµάκρυνση φύλλων και πλύσιµο 

3. Σύνθλιψη 

4. Μίξη (µάλαξη) 

5. ∆ιαχωρισµός ελαιόλαδου 

6. Φυγοκέντριση ελαιόλαδου 
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∆ιάγραµµα 1.6 ∆ιάγραµµα ροής παραγωγής ελαιόλαδου και παραπροϊόντων στα σύγχρονα 

ελαιοτριβεία (Kapellakis et al 2008) 

Τροφοδοσία, αποµάκρυνση φύλλων και πλύσιµο 

Μετά την συγκοµιδή από τους ελαιώνες, οι ελιές τοποθετούνται σε µια χοάνη 

η οποία είναι προσαρµοσµένη σε µια κυλιόµενη ταινία. Η αποµάκρυνση των φύλλων 

και το πλύσιµο των καρπών προϋποτίθεται, ώστε να αποµακρυνθούν τα επιβλαβή 

τόσο για τα µηχανήµατα, όσο και για το παραγόµενο προϊόν υλικά. Τα φύλλα 

ενδέχεται να δώσουν µια πιο πικρή γεύση στο λάδι. 

     

Εικόνα 1.1: Χοάνη και κυλιόµενη ταινία. 

Σύνθλιψη 

Η σύνθλιψη είναι  το πρώτο κύριο στάδιο στην επεξεργασία του καρπού. 

Σκοπός της σύνθλιψης είναι να διευκολυνθεί η απελευθέρωση του λαδιού από το 

χυµοτόπιο. Η σύνθλιψη γίνεται σε ένα µεγάλο δοχείο όπου δυο ή τρεις µεγάλου 

βάρους περιστρεφόµενοι τροχοί περιστρέφονται µε υψηλή ταχύτητα. 

Μάλαξη 

Η µίξη ή µάλαξη συνεπάγεται ανάδευση των πολτοποιηµένων καρπών αργά 

και συνεχώς για περίπου 30 λεπτά. Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η 

ποσοστιαία αύξηση του διαθέσιµου ελαιόλαδου.  Βοηθά επίσης στον συγκερασµό 

µικρών σταγονιδίων λαδιού σε µεγαλύτερα διευκολύνοντας έτσι το διαχωρισµό του 

ελαιόλαδου από το νερό. ∆ιαλύει, δηλαδή, το γαλάκτωµα λαδιού νερού. Οι 

µαλακτήρες διαφέρουν σε σχήµα, µέγεθος και διάταξη από ελαιοτριβείο σε 

ελαιοτριβείο. Για να αποφευχθεί η οξείδωση είναι κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο 
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χάλυβα. Σχετικά µε το εσωτερικό τους διαχωρίζονται σε κατακόρυφους και 

οριζόντιους, µε τους πρώτους να χρησιµοποιούνται λιγότερο.  

Η βασική διάταξη αποτελείται από κυλινδρικούς κάδους µε περιστρεφόµενες 

λεπίδες και διπλά τοιχώµατα. Μια περιστρεφόµενη έλικα µε αρκετά πτερύγια 

αναδεύει τον πολτό, σε χαµηλές ταχύτητες 19 – 20 rpm. Για ώριµες ελιές 20 έως 30 

λεπτά µάλαξης  είναι ικανοποιητικά. Για µεγαλύτερη απόδοση οι µαλακτήρες έχουν 

διπλά τοιχώµατα για την ανακυκλοφορία ζεστού νερού. Αύξηση της θερµοκρασίας 

επιδρά στην µείωση του ιξώδους του λαδιού και στη µεγαλύτερη παραγωγή 

ελαιόλαδου.  Ωστόσο η θερµοκρασία του νερού δεν πρέπει να ξεπερνά τους 30
0
C, 

ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή των πτητικών συστατικών, η αλλαγή του 

χρώµατος του λαδιού προς το κοκκινωπό και η αύξηση της οξύτητάς του (Kapellakis 

et al 2008). Για να αποφευχθούν τέτοιες αρνητικές επιδράσεις οι σύγχρονοι 

µαλακτήρες είναι εφοδιασµένοι µε αυτόµατους θερµοστάτες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.2 Μαλακτήρας 

Η διαδικασία διαχωρισµού ελαιόλαδου 

Τα κύρια συστατικά πριν από αυτό το στάδιο είναι: 

• Ελαιόλαδο 

• Μικρά κοµµάτια πυρήνα 

• Νερό 

• Υπολείµµατα κυττάρων συνθλιµµένης ελιάς 

Τρεις διαφορετικές µέθοδοι απόσπασης µπορεί να εφαρµοσθούν για το 

διαχωρισµό του λαδιού από άλλα συστατικά. Αυτές είναι: 

• Πίεση µε πρέσα 

• Φυγοκέντριση 

• Εκλεκτική διήθηση 

Εφαρµογή πρέσας 
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Είναι η πιο παλιά και διαδεδοµένη µέθοδος. Ο πολτός της ελιάς 2 – 3 cm 

παχύς που προκύπτει από τα προηγούµενα στάδια τοποθετείται οµοιόµορφα σε 

διαφράγµατα, τα οποία στη συνέχεια τοποθετούνται σε κινούµενες µονάδες µε 

κεντρικούς άξονες. Ένας µεταλλικός δίσκος και ένα ύφασµα χωρίς πολτό 

τοποθετούνται ανά 3 – 4 διαφράγµατα, ώστε να επιτευχθεί οµοιόµορφη κατανοµή και 

πιο σταθερό φορτίο. Στη συνέχεια οι κινούµενες µονάδες µαζί µε το φορτίο τους 

τοποθετούνται κάτω από µονάδα υδραυλικής πίεσης. Όταν εφαρµοσθεί πίεση ή υγρή 

φάση (λάδι και νερό) διατρέχει το στερεό υπόλειµµα. 

Φυγοκέντριση 

Η φυγοκέντριση είναι µια σχετικά καινούργια διαδικασία διαχωρισµού 

ελαιόλαδου από τον πολτό ελιάς. Βασίζεται στις διαφορές πυκνότητας των 

συστατικών του πολτού. Ο διαχωρισµός επιτυγχάνεται µε οριζόντια φυγόκεντρο 

(tricanter).  

 

Εικόνα 1. 3: Tricanter 

Το µηχάνηµα αποτελείται από ένα κυλινδρικό κωνικό δοχείο Εικόνα 1.3. 

Εσωτερικά υπάρχει κοιλότητα µε όµοια διαµορφωµένες ελικοειδείς λεπίδες. Μια 

µικρή διαφορά µεταξύ της ταχύτητας µε την οποία το δοχείο περιστρέφεται στην 

άκρη του κώνου έχει ως αποτέλεσµα την κίνηση του πολτού από το ένα άκρο στο 

άλλο της φυγόκεντρου, ενώ τα δυο άλλα συστατικά (ελαιόλαδο και απόβλητο) του 

πολτού σπρώχνονται σε αντίθετη κατεύθυνση. Το ελαιόλαδο µε τις τυχόν προσµείξεις 

περνάει από τους φυγόκεντρους µε περιστροφή 6000 – 7000 rpm για τον τελικό 

διαχωρισµό του λαδιού. Κάθε φυγόκεντρος έχει µια µέγιστη ωριαία δυναµικότητα. Η 

δυναµικότητα αυτή ανάλογα µε τον κατασκευαστή κυµαίνεται από 1.5 έως 6.5 τόνους 

ανά ώρα.  

Τα κύρια πλεονεκτήµατα της φυγοκέντρισης είναι: 

• Απαιτείται περιορισµένη χειρωνακτική εργασία, αφού η διαδικασία είναι 

συνεχής και αυτοµατοποιηµένη. 

• Ανοξείδωτος χάλυβας χρησιµοποιείται πάντα σαν υλικό κατασκευής προς 

αποφυγή µόλυνσης του προϊόντος. 
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• Από τη στιγµή που δε χρησιµοποιούνται διαφράγµατα το ενδεχόµενο 

µόλυνσης του προϊόντος περιορίζεται δραµατικά. 

• Επιτυγχάνονται µεγαλύτερες αποδόσεις παραγωγής εφόσον το µεγαλύτερο 

µέρος του ελαιόλαδου συλλέγεται. 

Τα κύρια µειονεκτήµατα της φυγοκέντρισης είναι: 

• Μεγάλες απαιτήσεις σε ενέργεια και νερό, ενώ σηµαντικές ποσότητες 

φαινολών (φυσικά αντιοξειδωτικά) χάνονται κατά τη διαδικασία της 

φυγοκέντρισης προς το ΥΑΕ. 

• Το στερεό υπόλειµµα  περιέχει υψηλά ποσοστά υγρασίας 

• Αυξηµένη παραγωγή ΥΑΕ, που αντιστοιχεί σε 50% περίπου περισσότερη 

ποσότητα από τη χρήση υδραυλικής πρέσας. 

Φυγόκεντροι µε µικρές τροποποιήσεις µπορεί να λειτουργήσουν είτε σαν 

διφασικοί είτε σαν τριφασικοί. Κατά τη τριφασική λειτουργία, Εικόνα 1.4, 

παράγονται στερεό υπόλειµµα, ελαιόλαδο και ΥΑΕ σε ποσοστά 40%, 20% και 100% 

του βάρους της ελιάς αντίστοιχα, ενώ κατά την διφασική λειτουργία παράγεται 

υψηλότερης ποιότητας ελαιόλαδο καθώς δεν καταναλώνεται νερό από τον 

διαχωρισµό του λαδιού. Ελαιόλαδο και στερεά υπολείµµατα είναι τα παράγωγα τις 

διαδικασίας µε το υπόλειµµα να περιέχει ένα µικρό µέρος λύµατος το οποίο είναι το 

10% από το βάρος ελιάς. Με άλλα λόγια κατά την λειτουργία φυγοκέντρισης δυο 

φάσεων παράγονται µόνο 10% ΥΑΕ σε σχέση µε αυτά που παράγονται µε 

φυγοκέντριση τριών φάσεων. 

 

Εικόνα 1.4 Εσωτερικό Tricanter 

 

Εκλεκτική διήθηση 

Εκτός της πίεσης και της φυγοκέντρισης, η εκλεκτική διήθηση σε συνδυασµό 

µε τη φυγοκέντριση χρησιµοποιείται για το διαχωρισµό του ελαιολάδου από τον 

πολτό της ελιάς. Βασίζεται στη διαφορετική διεπιφανειακή τάση του λαδιού και του 

νερού όταν έρχονται σε επαφή µε έναν ατσάλινο δίσκο. Όταν ο δίσκος αυτός 
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βυθίζεται στον πολτός ελιάς  επιστρώνεται µε λάδι λόγω της χαµηλότερης 

διεπιφανειακής τάσης του λαδιού από ότι του νερού. Μια µονάδα εκλεκτικής 

διήθησης έχει δυναµικότητα µέχρι 350 – 370 kg πολτού ελιά. Πέντε µε εφτά χιλιάδες 

κινούµενα ελάσµατα, τοποθετηµένα στις αντίστοιχες θέσεις της σχάρας, εισχωρούν 

αργά στον πολτό µε παλµική κίνηση. Όταν ο ατσάλινος δίσκος κινείται µέσα στον 

πολτό θα επιστρωθεί κυρίως µε λάδι το οποίο στη συνέχεια θα στάξει δηµιουργώντας 

µια ροή από λιπαρό µούστο αποτελούµενος σχεδόν αποκλειστικά από λάδι. Όταν 

αυτή  η διαδικασία επαναληφθεί πολλές φορές το περισσότερο από το λάδι 

περιεχόµενο στον πολτό θα ανακτηθεί. Για να εξάγουµε το υπολειπόµενο λάδι ο 

πολτός της ελιάς θα υγρανθεί περαιτέρω, θα υποβληθεί σε νέα µίξη και σε 

φυγοκέντριση. Με το  συνδυασµό αυτών των διαδικασιών επιτυγχάνεται παραγωγή 

υψηλής απόδοσης. 

 

Εικόνα 1.5:  Κινούµενα ελάσµατα σε διάταξη εκλεκτικής διήθησης. 

Τελική φυγοκέντριση του ελαιόλαδου 

Ανεξάρτητα µε τη διαδικασία που εφαρµόζεται για το διαχωρισµό του λαδιού 

από τα άλλα συστατικά του καρπού της ελιάς, µια τελική φυγοκέντριση είναι 

απαραίτητη. Ο διαχωρισµός αυτός λαµβάνει χώρα σε µια κάθετο φυγόκεντρο που 

περιστρέφεται µε χαµηλότερες ταχύτητες από ότι έχουν αναφερθεί. Αυτή η µονάδα 

αποτελείται από ένα σταθερό µέρος και ένα κινούµενο το οποίο στρέφεται πολύ 

γρήγορα. Ένας µεγάλος αριθµός κωνικών δίσκων είναι προσαρµοσµένοι στην µονάδα 

φυγοκέντρισης. Η υγρή φάση διαχέεται στη συνολική επιφάνεια σε λεπτές στρώσεις 

και η κάθετη φυγοκέντριση έχει σαν αποτέλεσµα ένα τελικό διαχωρισµό του λαδιού 

από το νερό και τα άλλα συστατικά. 
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Εικόνα 1.6: Άποψη γραµµής παραγωγής ελαιολάδου σε σύγχρονο ελαιοτριβείο. Στα αριστερά της 

εικόνας φαίνονται δυο κάθετοι φυγόκεντροι για την τελική φυγοκέντριση του ελαιολάδου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ 

2.1 Γενικά για τον ελαιόκαρπο 

Η ελιά είναι καρπός ο οποίος αποτελείται ουσιαστικά από τρία µέρη (Εικόνα 

2.1). Το επικάρπιο (επιδερµίδα - µεµβράνη), το οποίο καλύπτεται µε κερί και 

παραµένει πράσινο καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης, στη συνέχεια γίνεται 

κόκκινο και καφέ ή µαύρο όταν πια ωριµάσει. Το µεσοκάρπιο (ελαιοπολτός ή σάρκα)  

περιέχει µια πικρή ουσία, γνωστή ως ολευροπεΐνη (C25H32O13). Έχει χαµηλό 

περιεχόµενο σακχάρων (3-7.5%) και υψηλό περιεχόµενο λαδιού (15-30%), το οποίο 

διαφέρει ανάλογα µε την ποικιλία και την ωρίµανση της ελιάς. Το ενδοκάρπιο 

(πυρηνόξυλο) είναι σκληρό και φτιαγµένο από ινώδη λιγνίνη. Το ωοειδές σχήµα του 

και ο βαθµός που είναι ρυτιδιασµένο είναι χαρακτηριστικά που ποικίλουν. Στο 

ενδοκάρπιο βρίσκεται ο σπόρος της ελιάς όπου περιέχεται το 2-4% του λαδιού. Η 

χηµική σύσταση της ελιάς φαίνεται στον Πίνακα 2.2: 

 

 

 

Εικόνα 2.1: Καρπός της ελιάς 
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Επικάρπιο – Επιδερµίδα (skin) (1-2,5)% 

Μεσοκάρπιο – Ελαιοζύµη (pulp) (70-85)% 

Ενδοκάρπιο – Πυρηνόξυλο (stone wall)  (13-23)% 

Σπόρος (seed) (2-2,5)% 

 

Πίνακας 2.2 : Ανατοµία-σύσταση ελαιοκάρπου σύµφωνα µε τους Maymone et al., (1961) 

(Niaounakis and Halvadakis, 2004) 

 

Οι ποικιλίες της ελιάς είναι πάρα πολλές, είτε για παραγωγή ελαιόλαδου, είτε 

για βρώση, είτε και για τις δύο χρήσεις. Έχουν διαφορετικά σχήµατα και µεγέθη, 

διαφορετικές αναλογίες πυρηνόξυλου - ελαιοπολτού και µέσο περιεχόµενο λαδιού 

18-27% κατά βάρος του ελαιόκαρπου. Η απόδοση εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες που επηρεάζουν τον διετή ρυθµό παραγωγής, συµπεριλαµβανοµένου του 

κλίµατος και των καλλιεργητικών µεθόδων. Η πλειονότητα του λαδιού περιέχεται 

στον ελαιοπολτό και γι’ αυτό τον λόγο οι ελιές µε υψηλή αναλογία ελαιοπολτού - 

πυρηνόξυλου προτιµώνται στην παραγωγική διαδικασία (Τζιώτζιος 2007). 

Η βιοµηχανία του ελαιόλαδου παράγει µεγάλα ποσά παραπροϊόντων. 

Υπολογίζεται ότι για 100 Κg  επεξεργασµένης ελιάς παράγονται 35 Κg στερεού 

αποβλήτου (olive cake) και από 55 έως 200 lt υγρών αποβλήτων, οι ποσότητες των 

οποίων εξαρτώνται από τη διεργασία εξαγωγής του λαδιού. Τα φύλλα 

αντιπροσωπεύουν το 5% του βάρους της ελιάς στην εξαγωγή του λαδιού. 

Παραπροϊόντα από την διεργασία εξαγωγής του ελαιολάδου  

• Ακατέργαστα στερεά (crude olive cake) 

• Κατεργασµένα στερεά (exhausted olive cake) 

• Ελαιοπολτός 

• Υγρά Απόβλητα Ελαιοτριβείου (ΥΑΕ) 

• Φύλλα που συλλέγονται στο ελαιοτριβείο 

• Κατάλοιπα από το ραφινάρισµα 
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Συστατικά 

Ελαιοπολτός 

(Olive pulp) 

Πυρηνόξυλο 

(Stone) 

Σπόρος 

(Seed) 

Νερό 50-60 9.1 30 

Λάδι 15-30 0.7 27.3 

Αζωτούχες ενώσεις 2-3 3.4 10.2 

Σάκχαρα 3-7.5 41 26.6 

Κυτταρίνη 3-6 38 1.9 

Ορυκτά άλατα 1-2 4.1 1.5 

Πολυφαινόλες 2.25-3 0.1 0.5-1 

Άλλες ουσίες - 3.4 2.4 

 

Πίνακας 2.2: Τυπική χηµική σύσταση του ελαιοκάρπου (%) (Niaounakis and Halvadakis, 2004) 

 

2.2 Υγρά απόβλητα Ελαιοτριβείου (ΥΑΕ) 

 

Τα υδάτινα διαλύµατα προέρχονται από το νερό άρδευσης και από τους 

µαλακούς ιστούς των ελαιοκάρπων. Το µείγµα των παραπροϊόντων αυτών µαζί µε το 

νερό που χρησιµοποιείται στα διάφορα στάδια παραγωγής του ελαιόλαδου συνιστούν 

τα λεγόµενα «υγρά απόβλητα ελαιοτριβείου» (ΥΑΕ). Επιπλέον, το νερό πλύσης των 

καρπών, τα υγρά από τους δίσκους φιλτραρίσµατος και από την πλύση του 

εξοπλισµού και του χώρου αποτελούν συστατικά αυτών των υγρών αποβλήτων.  

Η ποσότητα των ΥΑΕ που παράγεται κατά τη διαδικασία ποικίλει από 0,55 

µέχρι 2 lt/kg ελιάς, εξαρτώµενη από την διαδικασία παραγωγής του ελαιόλαδου. Η 

σύσταση του ΥΑΕ δεν είναι σταθερή τόσο από ποσοτικής όσο και από ποιοτικής 

άποψης και διαφέρει ανάλογα µε : 

• το έδαφος της καλλιέργειας 



 32 

• την περίοδο της συγκοµιδής 

• τον βαθµό της ωρίµανσης 

• την ποικιλία της ελιάς 

• τις κλιµατικές συνθήκες 

• τη χρήση εντοµοκτόνων και λιπασµάτων 

• τη διάρκεια ωρίµανσης του καρπού  

• την διαδικασία εξαγωγής του ελαιόλαδου 

 

Τα αποτελέσµατα της σύστασης των αποβλήτων παρουσιάζουν µεγάλη 

αστάθεια µε ανεπαρκείς πληροφορίες της πηγής του δείγµατος και γι’ αυτό τον λόγο 

δεν είναι δυνατόν να υπάρξει κάποια σχέση µεταξύ της χηµικής σύνθεσης των ΥΑΕ 

και της ποικιλίας της ελιάς, τις αγρονοµικές και τεχνικές συνθήκες, το είδος του 

συστήµατος επεξεργασίας του ελαιόλαδου ή τις κλιµατικές συνθήκες κάτω από τις 

οποίες ωριµάζουν οι ελιές. Είναι µόνο πιθανό να διαπιστώσουµε µια διακύµανση 

τιµών για κάθε παράµετρο. Η χρήση του νερού στα ελαιοτριβεία ποικίλλει εξαιτίας 

των απαιτήσεων εφοδιασµού (στα φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία χρησιµοποιούνται 

µεγαλύτερες ποσότητες νερού) και των τοπικών λειτουργικών συνθηκών και 

µεθόδων. Οι παραγωγοί ελιάς εργάζονται για περιόδους µικρότερες των 100 ηµερών 

ετησίως και προφανώς χρησιµοποιούν µάλλον διαφορετικά τεχνολογικά συστήµατα 

και λειτουργικές συνήθειες και παράγουν πολύ διαφορετικά ποσά ΥΑΕ. Ο τύπος και 

η προέλευση των δειγµάτων συχνά δεν αναφέρονται και δεν µπορεί έτσι να 

εξακριβωθεί εάν τα χαρακτηριστικά απεικονίζουν απόβλητο που προέρχεται καθαρά 

από τα ελαιοτριβεία ή απόβλητο που πέρασε στο ρέµα της περιοχής. Η δυσκολία 

αυτή µειώνει σηµαντικά τη χρησιµότητα των ήδη υπαρχόντων δεδοµένων.  

Ένα άλλο αξιοπρόσεκτο χαρακτηριστικό αυτού του τύπου του αποβλήτου 

είναι η µεγάλη ευκολία ζύµωσης σε αποθήκευση, η οποία µεταβάλλει τη σύνθεση, 

χωρίς όµως να οδηγεί απαραίτητα στην ολική του βιοαποδόµηση. 
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Πίνακας 2.3 : Μέγιστες και ελάχιστες τιµές των κυριοτέρων µολυσµατικών παραµέτρων των 

ΥΑΕ (Τζιώτζιος 2007) 

Τα ακόλουθα χαρακτηρίζουν τα ΥΑΕ: 

• έντονο βιολετί-καφέ χρώµα ως µαύρο 

• έντονη χαρακτηριστική οσµή ελαιόλαδου 

• υψηλό βαθµό οργανικής ρύπανσης (COD) 

• το pH κυµαίνεται µεταξύ 3-6 (ελαφρώς όξινο) 

• υψηλή ηλεκτρική αγωγιµότητα 

• υψηλό περιεχόµενο πολυφαινολών (0.5-24) g/lt 

• υψηλό περιεχόµενο στερεών. 

 

2.2.1 Οργανικά συστατικά 

Τα ΥΑΕ περιέχουν σηµαντικά ποσά σακχάρων που εξαρτώνται από την 

ποικιλία των ελιών, τις κλιµατικές συνθήκες κατά τη διάρκεια ανάπτυξης και των 

µεθόδων εξαγωγής που χρησιµοποιούνται. Τα επίπεδα των σακχάρων κυµαίνονται 

από 1.6-4% (w/v), αλλά µπορεί να είναι και υψηλότερα σε σπανιότερες περιπτώσεις. 

Τα σάκχαρα περιέχουν 60% της ξηρής ουσίας και αποτελούνται σε µειωµένο 

ποσοστό, από φρουκτόζη, µανόζη, γλυκόζη, σακχαρόζη και ίχνη από σουκρόζη και 

πεντόζη.  

Παράµετρος Μέγιστο Ελάχιστο 

PH 6.7 4 

∆υναµικό οξειδοαναγωγής (mV) -330 -80 

Αγωγιµότητα (mS) 16 8 

Πυκνότητα (g/lt) 1100 1016 

Χρώµα (U Pt-Co) 180000 52270 

Θολότητα (UNT) 62000 42000 

Αιωρούµενα στερεά (g/lt) 9 1 

Καθιζάνοντα στερεά (ml/l h) 250 10 

BOD (mg/lt) 110000 35000 

COD (mg/lt) 170000 45000 

OUR (% O2 uptake rate, mg/l h) 100 50 

Oλικά βακτήρια (10
6 

col/ml) 5 - 

Ολική µαγιά και µύκητες (10
6
 col/ml) 5 - 
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Τόσο το πυρηνόξυλο όσο και ο ελαιοπολτός της ελιάς είναι πλούσια σε 

υδατοδιαλυτά φαινολικά συστατικά. Εξαιτίας των χηµικών χαρακτηριστικών των 

πολυφαινολών, κατά το διαχωρισµό λαδιού και νερού, η µέγιστη αναλογία αυτών των 

συστατικών µπορεί να βρεθεί κυρίως στην υδάτινη φάση (π.χ.<1% στο ελαιόλαδο, 

18% στις ελιές). Κατά την διάρκεια της επεξεργασίας του ελαιοκάρπου για την 

παραγωγή ελαιολάδου, ένα µεγάλο ποσοστό των πολυφαινολών χάνεται στο 

απόβλητο. Αυτό εξηγεί γιατί πολλά φαινολικά συστατικά που παράγονται στην 

ελαιοζύµη, βρίσκονται σε αφθονία στα ΥΑΕ. Τα φαινολικά αυτά συστατικά που 

βρίσκονται στα ΥΑΕ σε συγκεντρώσεις που κυµαίνονται από 0.5 έως 24 g/lt, 

εξαρτώνται σηµαντικά από το σύστηµα επεξεργασίας που χρησιµοποιείται για την 

εξαγωγή του ελαιολάδου (Borja et al., 1990 a,b, Ragazzi et al.,1967, Ragazzi and 

Veronese., 1967a,b, Sorlini et al., 1986)  

Τα φαινολικά συστατικά που περιέχονται στα ΥΑΕ ταξινοµούνται σε δυο 

κατηγορίες (Hamdi 1992). Τα συστατικά που βρίσκονται στην πρώτη κατηγορία είναι 

απλά φαινολικά συστατικά, µη αυτό-οξειδωµένες τανίνες (χαµηλού µοριακού 

βάρους) και φλαβονοειδή. Τα κύρια φαινολικά οξέα είναι το συριγγικό οξύ, το π-

υδροξυφαινυλακετικό οξύ, το βανιλικό οξύ, το βερατρικό οξύ, το καφεϊκό οξύ, το 

πρωτοκατεχικό οξύ, το π-κουµαρικό και το κιναµικό οξύ (Balice and Cera., 1984, 

Cichelli and Solinas., 1984)  

Οι πολυφαινόλες της δεύτερης κατηγορίας, οι οποίες περιέχουν πολυµερή µε 

σκούρο χρώµα, προέρχονται από τον πολυµερισµό και την αυτοοξείδωση των 

φαινολικών συστατικών της πρώτης κατηγορίας. Το χρώµα των ΥΑΕ εξαρτάται από 

την αναλογία µεταξύ των δυο κατηγοριών των πολυφαινολών. Έχει παρατηρηθεί ότι 

το ΥΑΕ γίνεται µαύρο όταν αποθηκεύεται για κάποιο διάστηµα. Αυτή η αλλαγή στο 

χρώµα µπορεί να οφείλεται στην οξείδωση και στον διαδοχικό πολυµερισµό των 

τανινών, δίνοντας σκούρο χρωµατισµό στις πολυφαινόλες (Hamdi 1992). Οι Ragazzi 

et al., 1967 βρήκαν ότι το κυρίαρχο συστατικό στο «χρωµατιστό» κλάσµα είναι ένα 

πολυµερισµένο µόριο που προέρχεται από αρκετά φαινολικά συστατικά χαµηλού 

µοριακού βάρους, ενώ οι Perez et al., 1987 έδειξαν ότι σχετίζεται χηµικά µε τη 

λιγνίνη και τα χουµικά οξέα. Αυτό το παρόµοιο µε τη λιγνίνη µακροµόριο πιθανόν να 

παράγεται µε αφυδρογονοτικό, πολυµερισµό µε τη βοήθεια ενζύµων των φαινολών 

που παρατηρούνται στα απόβλητα (Sainz Jimene zet al.,1986). 
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2.2.2 Ανόργανα συστατικά 

Οι Paredes et al. (1987) χαρακτήρισαν δείγµατα ΥΑΕ καθώς και δείγµατα της 

λάσπης τους, για γεωπονικούς σκοπούς. Αναλύθηκαν δέκα δείγµατα ΥΑΕ που 

συλλέχθηκαν από διαφορετικά ελαιοτριβεία στην νότια Ισπανία και άλλα δέκα 

δείγµατα λάσπης από ΥΑΕ προερχόµενα από δεξαµενές εξάτµισης. Ο σκοπός ήταν η 

µελέτη της σύστασης αυτών των αποβλήτων και η εύρεση σχέσεων, έτσι ώστε να 

είναι δυνατή η χρήση εύκολα µετρήσιµων παραµέτρων για επιβεβαίωση της 

σύστασής τους. Συγκρινόµενα µε άλλα οργανικά απόβλητα, τα δείγµατα αυτά  είχαν 

υψηλές συγκεντρώσεις καλίου, παρόµοια σύσταση οργανικής ύλης και σηµαντικά 

επίπεδα αζώτου, φωσφόρου, ασβεστίου, µαγνησίου και σιδήρου. Οι υψηλότερες 

συγκεντρώσεις καλίου παρατηρήθηκαν στα δείγµατα ΥΑΕ, ενώ τα δείγµατα λάσπης 

έδειξαν υψηλά επίπεδα άλλων θρεπτικών, ιδίως σιδήρου.  

Οι Arienzo and Capasso (2000) ανέλυσαν τη σύσταση, και τη φυσικοχηµική 

κατάσταση µεταλλικών κατιόντων και ανόργανων ανιόντων σε ακατέργαστα ΥΑΕ 

προερχόµενο από διαφορετικούς τύπους ελαιοτριβείου, µε πρέσα και φυγοκέντριση. 

Ο Πίνακας 2.4 δείχνει τις συγκεντρώσεις των κατιόντων (Cc1 και Cc2) και των 

ανόργανων ανιόντων (Ca1 και Ca2) στα ΥΑΕ που συλλέχθηκαν και από τα δυο 

συστήµατα επεξεργασίας. Όπου Cc1 και Cc2 οι συγκεντρώσεις κατιόντων στα ΥΑΕ 

που παράγονται από την εφαρµογή πρέσας και φυγοκέντρισης αντίστοιχα. Όπου Ca1 

και Ca2 οι συγκεντρώσεις ανιόντων στα ΥΑΕ που παράγονται από την εφαρµογή 

πρέσας και φυγοκέντρισης αντίστοιχα  

Στην περίπτωση ΥΑΕ από επεξεργασία µε πρέσα, το Κ ήταν το κυρίαρχο 

µέταλλο (17,10 g/lt) και ακολουθούν µε φθίνουσα σειρά το Mg (2,72 g/lt), το Ca 

(2,24 g/lt), το Na (0,40 g/tl), ο Fe (0,129 g/lt), ο Zn (0,063 g/lt), το Mn (0,0147 g/l) 

και ο Cu (0,0086 g/lt). Σε δείγµατα ΥΑΕ από φυγοκέντριση, παρατηρήθηκαν χαµηλά 

επίπεδα συγκεντρώσεων των κατιόντων εξαιτίας της αραίωσης µε την προσθήκη 

νερού κατά τη διάρκεια παραγωγής του ελαιολάδου µε φυγοκέντριση. 

Όσον αφορά στα ανιόντα, το επικρατέστερο ανιόν αποδείχθηκε ότι είναι το 

Cl
-
 και ακολουθεί το δισόξινο φωσφορικό (Η2ΡΟ4

-
), το οποίο βρέθηκε σε αυτή τη 

µορφή σαν συνέπεια του όξινου pH=5.1. Στα δείγµατα των ΥΑΕ που προέρχονται 

από επεξεργασία µε πρέσα, τα ανιόντα F
-
 και SO4

-
 βρίσκονται σχεδόν σε ίδιες 

συγκεντρώσεις, ενώ στα δείγµατα των ΥΑΕ που προέρχονται από φυγοκέντριση οι 

συγκεντρώσεις αυτών των ανιόντων διαφέρουν ελαφρώς. Όσον αφορά στα άλλα 

ανιόντα, τα ιόντα NO
-
3 βρίσκονται σε πολύ χαµηλές συγκεντρώσεις και στα δύο είδη 

αποβλήτων.  
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Ο περιεχόµενος χαλκός στα ΥΑΕ από ένα ελαιοτριβείο στην Alcala la Real, 

στην Ισπανία, βρέθηκε ότι είναι 0,36 mg Cu/lt. Στο αναγωγικό περιβάλλον του ΥΑΕ, 

ο χαλκός βρίσκεται σε µονοσθενή µορφή ως κρυσταλλικό οξείδιο του Cu (Cu2O). To 

Cu2O είναι αδιάλυτο στο νερό και έχει κόκκινο χρώµα. Το κόκκινο χρώµα, που 

µπορεί να παρατηρείται στην επιφάνεια δεξαµενών, µπορεί να προκαλείται από το 

ορυκτό του χαλκού. Ο χαλκός χρησιµοποιείται κατά των προσβολών από µύκητες και 

είναι επίσης τοξικό στα άλγη και σε άλλες µορφές βλάστησης, σε συγκεντρώσεις  

ενός δεκάτου από αυτές που υπάρχουν στα ΥΑΕ. Τα λιπάσµατα που 

χρησιµοποιούνται για τα ελαιόδεντρα είναι η πραγµατική αιτία παρουσίας του 

χαλκού στα ΥΑΕ και η συγκέντρωσή του γίνεται µεγαλύτερη στον πυθµένα των 

δεξαµενών µε τη λάσπη. Αν αυτή η λάσπη χρησιµοποιηθεί σαν λίπασµα µπορεί να 

ρυπάνει το έδαφος. Η ρύπανση αυτή συχνά αποδίδεται στην παρουσία των 

πολυφαινολών στο απόβλητο. Όµως, τα φαινολικά µπορούν να παραχθούν φυσικά 

και αποτελούν ένα φυσικό παράγοντα συντήρησης µε προσωρινή τοξικότητα, ενώ η 

τοξική δράση του χαλκού είναι µόνιµη.  

 



 37 

Κατιόντα (g/l) Ανιόντα (g/l) 

Κατιόν 

ΥΑΕP 

(Cc1) 

ΥΑΕC 

(Cc2) 

Ανιόν 

ΥΑΕP 

 (Ca1) 

ΥΑΕC 

 (Ca2) 

Κ 
+
 17,10 ±0,31 9,80 ±0,12 CL

-
 1,63 ±0,06 1,3 ±0,02 

Mg 
2+

 2,72 ±0,13 1,65 ±0,11 H2PO4
-
 1,07 ±0,06 0,85 ±0,04 

Ca
2+ 2,24 ±0,14 1.35 ±0,010 F

-
 0,57 ±0,01 0,530 ±0,01 

Na
+
 0,40 ±0,17 0,162 ±0,08 SO4

- 0,53 ±0,05 0,420 ±0,02 

Fe
2+ 

Zn
2+ 

0,129 ±0,05 

0,0630 ±0,001 

0,033 ±0,01 

0,0301 ±0,001 
NO3

- 0,023 ±0,01 0,0109 ±0,008 

Μn 
2+

 0,0147 ±0,001 0,0091 ±0,001    

Cu
2+ 0,0086 ±0,001 0,0098 ±0,001    

Πίνακας 2.4: Συγκεντρώσεις κατιόντων (Cc1, and Cc2) και ανιόντων (Ca1 και Ca2) των ΥΑΕ 

που λαµβάνονται µε πρέσα (OMWP) και µε φυγοκέντριση (OMWC) αντίστοιχα (Arienzo and 

Capasso, 2000) 

Τα βασικά συστατικά των ΥΑΕ εξαρτώνται από τον τρόπο επεξεργασίας και την 

ποσότητα του προστιθέµενου νερού. Συνοψίζοντας: 

• τοξικά συστατικά, όπως φαινόλες, τανίνες και χρωστικές 

• τα φαινολικά συστατικά που υπάρχουν στα YAE κυµαίνονται σε συγκεντρώσεις 

από 0,5 έως 24 g/lt 

• τα σάκχαρα καταλαµβάνουν το 60% της ξηρής ύλης και περιλαµβάνουν σε 

φθίνουσα σειρά, τη φρουκτόζη, τη µανόζη, τη γλυκόζη και τη σακχαρόζη 

• τo κάλιο είναι το κυρίαρχο ανόργανο συστατικό (4 g/lt) και είναι επίσης ένα 

σηµαντικό θρεπτικό συστατικό. 
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• ένας τόνος ελιάς προς επεξεργασία παράγει ρυπαντικό φορτίο αντίστοιχο µε αυτό 

που παράγουν 50-100 κάτοικοι. Η µέση συγκέντρωση BOD5 µη αραιωµένου YAE 

είναι 120-150 kg/m
3
, ενώ η αραίωσή του µε το νερό στις διάφορες φάσεις της 

επεξεργασίας δεν επηρεάζει ουσιαστικά το ρυπαντικό φορτίο. 

 

2.2.3 Μικροβιακό περιεχόµενο των YAE 

Τα YAE περιέχουν µεγάλο αριθµό από βακτήρια, ζύµες και µύκητες. Μεταξύ 

των διαφόρων στελεχών που αναγνωρίσθηκαν υπήρχαν πολλά είδη Acinetobacter, 

Pseudomonas, και Enterobacter. Η πλειοψηφία αυτής της µικροβιακής 

δραστηριότητας αντιπροσωπεύεται κυρίως από 71 είδη, που παρουσιάζουν 

διαφορετικά µεταβολικά µονοπάτια. Επιπρόσθετα, το παθογόνο Klebsiella 

pneumoniae ss. pneumoniae επίσης αποµονώθηκε από µη επεξεργασµένο και 

επεξεργασµένο YAE. 

Οι Millan et al. (2000) µελέτησαν την µικροβιακή σύσταση των ΥΑΕ από 

τέσσερις δεξαµενές αποθήκευσης ΥΑΕ. Μεταξύ των µελών των µυκήτων βρέθηκαν 

12 διαφορετικά γένη (Acremonium, Alternaria, Aspergillus, Chalara, Fusarium, 

Lecytophora, Paecilomyces, Penicilium, Phoma, Phycomyces, Rhinocladiella και 

Scopulariopsis). Τα µέλη από πέντε γένη (Chalara, Fusarium, Paecilomyces, 

Penicilium και Scopulariopsis) βρέθηκαν σε αφθονία και ήταν ικανά να αναπτυχθούν 

ικανοποιητικά σε µη αραιωµένο YAE, χρησιµοποιώντας το ως µόνη πηγή θρεπτικών. 

Τα στελέχη Fusarium, Paecilomyces, Penicilium και Scopulariopsis εµφάνισαν µια 

αξιοσηµείωτη ικανότητα στην αποτοξικοποίηση των YAE, µειώνοντας την 

αντιβακτηριακή δράση του αποβλήτου, σχεδόν ολοκληρωτικά. 

 

2.2.4 Πειραµατικές τεχνικές 

Για τον χαρακτηρισµό των αποβλήτων ελαιοτριβείου απαιτείται ένας µεγάλος 

αριθµός χηµικών αναλύσεων. Τέτοιες αναλύσεις περιλαµβάνουν τον προσδιορισµό 

του COD, BOD5, ολικών στερεών, ολικών φαινολικών, ολικών σακχάρων, 

αναγωγικών σακχάρων, ταννινών και λιγνινών, ολικών λιπιδίων, µεµονωµένων 

λιπιδίων, µεµονωµένων λιπαρών οξέων, ολικού οργανικού άνθρακα, ολικού αζώτου 

και τέφρας. 

COD, ολικό οργανικό άζωτο, συγκέντρωση φαινολών, pH 
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Το COD, το ολικό οργανικό άζωτο, η συγκέντρωση φαινολών και το pH 

µπορούν να προσδιορισθούν σύµφωνα µε το Standard Methods for the Examination 

of Water and Wastewater (American Public Health Association, 1985). 

Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) 

O ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) µπορεί να προσδιορισθεί από την 

φωτοχηµική και καταλυτική οξείδωση των οργανικών συστατικών. 

Χαρακτηρισµός ολικών υδρογονανθράκων 

Η µέθοδος του Dubois (Dubois et al., 1956) χρησιµοποιείται για τον 

προσδιορισµό του ολικού υδρογονανθρακικού περιεχοµένου. 

Χαρακτηρισµός λιπιδίων  

Τα ανεπεξέργαστα λιπίδια εξάγονται από ΥΑΕ µε διαιθυλαιθέρα, ο διαλύτης 

αποµακρύνεται µε εξάτµιση και το κατάλοιπο καθαρίζεται εκχυλίζοντας µε εξάνιο. 

Ζυγίζεται τo βάρος του καθαρού λιπιδίου και υπολογίζεται η συγκέντρωση των 

λιπιδίων στο δείγµα. 

Ταυτοποίηση των βακτηρίων 

Τα αποµονωµένα βακτήρια µπορούν να ταυτοποιηθούν χρησιµοποιώντας:  

• Standard µικροβιολογικά τεστ 

• Βιοχηµικές διαφορές κατά την ανάπτυξη (API) 

• Σύσταση πολικών λιπιδίων 

• Σύσταση λιπαρών οξέων 

• Μοριακές βιολογικές αναλύσεις (π.χ. PCR βασισµένη στην 16S rRNA 

ανάλυση αλληλουχίας) 

 

2.2.5 Χαρακτηρισµός φαινολικών 

Μια από τις σηµαντικότερες αναλύσεις είναι τα φαινολικά συστατικά για τα 

οποία υπάρχουν πολλές µέθοδοι που περιγράφονται στην βιβλιογραφία : 

• Folin-Ciocalteu (Folin and Ciocalteu, 1927, Swain and Hillis, 1959, Singleton 

and Rossi, 1965, Slinkard and Singleton, 1977, Box, 1983, Waterman and 

Mole, 1994). 

• Υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) (Martinez-Nieto et al., 1992, 

Ceccon et al., 2001). 

• Αντίστροφης-φάσης υψηλής απόδοσης υγρή χρωµατογραφία (RPLC) (Ryan 

et al., 1998, Vial et al., 2001). 

• Χρωµατογραφία λεπτής στοιβάδας (TLC) (Vasquez-Roncero et al., 1974b, 

Capasso et al., 1992a). 
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• Αέρια χρωµατογραφία (GC) (Hamdi et al., 1992b, Balice and Cera, 1984). 

• Αέρια χρωµατογραφία/φωασµατοσκοπία µάζας (GC/MS) (Lopez et al., 1977). 

• Εκχύλιση στερεής φάσης (SPE) (Servili et al., 1999). 

• Ιονισµός ηλεκτρονίων (EI) (Capasso, 1999). 

• Φασµατοσκοπία µάζας µε βοµβαρδισµό µε ταχέα άτοµα (EI-και FAB-MS) 

(Capasso, 1999). 

• Πυρηνικός µαγνητικός συντονισµός (NMR) (Servili et al., 1999) 

• Ενζυµατική ανάλυση (Mosca et al., 2000) 

Οι πιο κοινές µέθοδοι ευρείας χρήσης υπολογισµού του πολυφαινολικού 

περιεχοµένου του ΥΑΕ είναι η χρωµατογραφική µέθοδος Folin-Ciocalteu και η 

HPLC. Η µέθοδος Folin-Ciocalteu που έχει τροποποιηθεί µε ποικίλλους τρόπους 

(Folin-Ciocalteu 1927, Swain and Hillis 1959, Box 1983, Waterman and Mole, 1994). 

Είναι σχετικά απλή και απαιτεί λίγα αντιδραστήρια, αλλά περιορίζεται από την 

χαµηλή εκλεκτικότητα των αντιδραστηρίων προς τις πολυφαινόλες καθώς 

οποιαδήποτε αναγωγική ουσία µπορεί να παρεµποδίσει την µέθοδο. Αυτή η µέθοδος 

παρέχει µόνο ποσοτικές πληροφορίες για το συνολικό φαινολικό περιεχόµενο. Ως 

συνέπεια αυτού, το πολυφαινολικό περιεχόµενο των βιολογικών δειγµάτων συνήθως 

εκφράζεται απο ένα µόνο φαινολικό συστατικό που χρησιµοποιήθηκε ως standard. 

Η HPLC είναι πολύ ευαίσθητη και ακριβής µέθοδος, από ποιοτικής και 

ποσοτικής άποψης, αλλά είναι χρονοβόρα λόγω της µεγάλης διάρκειας του 

χρωµατογραφικού χρόνου ανάλυσης. Επιπρόσθετα, είναι αδύνατο να προσδιοριστούν 

ποσοτικά όλα τα φαινολικά συστατικά που απεικονίζονται στο φάσµα, αφού είναι 

δύσκολο να πραγµατοποιηθούν και να διαχωριστούν όλες οι καµπύλες 

βαθµονόµησης για κάθε συστατικό. 

Οι περισσότερες από τις αναλυτικές µεθόδους είναι κοπιώδεις. Μια βασική 

ανάγκη είναι η ανάπτυξη κατάλληλης αναλυτικής µεθόδου για µια γρήγορη, 

ευαίσθητη και αναµφισβήτητη ταυτοποίηση των φαινολικών συστατικών. 

Η εκχύλιση της στερεής φάσης (SPE) χρησιµοποιείται στον διαχωρισµό των 

φαινολικών από το YAE, καθώς και από τα στερεά (olive cake) (Servili et al., 1999).  

Ο ιονισµός των ηλεκτρονίων (EI) και η φασµατοµετρία µάζας µε 

βοµβαρδισµό µε ταχέα άτοµα (FAB-MS) είναι οι φασµατοµετρικές µέθοδοι που 

χρησιµοποιούνται τελευταία για την ανάλυση των φαινολών που υπάρχουν στο YAE. 

Οι EI- και FAB-MS είναι πολύ ευαίσθητες στην ανάλυση κατεχόλης, 4-

µεθυλκατεχόλης, τυροσόλης και υδροξυτυροσόλης, τα κύρια δηλαδή πολυφαινολικά 

του YAE (Capasso, 1999). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ 

Τα απόβλητα των ελαιοτριβείων συγκαταλέγονται στα βεβαρηµένα από 

άποψη ρυπαντικού φορτίου απόβλητα. Η συνήθης, αν και επιλήψιµη πρακτική, είναι 

η απόρριψη τους σε πλησίον των ελαιοτριβείων υδάτινους και χερσαίους αποδέκτες, 

όπως ποτάµια, χείµαρρους και έδαφος.  

Η ρυπογόνος και φυτοτοξική δράση τους από έρευνες που έχουν γίνει 

αποδείχθηκε ότι οφείλεται στις φαινολικές ουσίες και στα λιπαρά οξέα που περιέχουν 

παρεµποδίζοντας τη σωστή ανάπτυξη ορισµένων φυτών επιδρώντας αρνητικά στη 

φυσιολογία τους, ενώ ο σχηµατισµός ελαιώδους κρούστας στην επιφάνεια του νερού, 

παρεµποδίζει τη διάλυση του ατµοσφαιρικού οξυγόνου στο νερό (Chtourou et al. 

2004). Στα θετικά χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων αναφέρονται 

η απουσία συνθετικών οργανικών ενώσεων υψηλού περιβαλλοντικού κινδύνου, 

βαρέων µετάλλων, αµίαντου ή άλλων µη βιοαποδοµήσιµων συνθετικών οργανικών 

ενώσεων. 

 

3.1  Αντιµικροβιακή συµπεριφορά 

Η τοξικότητα και η υψηλή αντιµικροβιακή δράση των ΥΑΕ καθώς και το 

έντονο σκούρο χρώµα του αποδίδονται στη συνεργιστική δράση διαφόρων 

φαινολικών και µη ουσιών ( Moreno et al. 1990, Capasso et al. 1992). Οι φαινολικές 

ουσίες µε χαµηλό µοριακό βάρος ευθύνονται για τις δύο πρώτες ιδιότητες των ΥΑΕ, 

ενώ αυτές µε µεγαλύτερο µοριακό βάρος προκαλούν συνήθως το σκούρο χρώµα του.  

Οι φαινόλες είναι ενώσεις που επηρεάζουν την λειτουργία την µεµβράνης των 

κυττάρων. Η κυτταρική µεµβράνη διαχωρίζει το κυτταρόπλασµα από το περιβάλλον 

του κυττάρου ενώ είναι εκλεκτικά διαπερατή. Οι φαινόλες καταστρέφουν την 

κυτταρική µεµβράνη και προκαλούν απώλεια των συστατικών του ενδοκυττάριου 

χώρου. Επίσης προκαλούν την θρόµβωση των συστατικών του κυτταροπλάσµατος 

οδηγώντας στην παρεµπόδιση της ανάπτυξης του κυττάρου ή και το θάνατό του. 

Λιπόφιλα οξέα όπως το βενζοικό οξύ είναι γνωστά για την παρεµπόδιση απορρόφηση 

αµινοξέων από το Ε. coli και το Β. subtilis (Russell and Chopra, 1996). 

Η τοξικότητα του βενζοικού οξέος αυξάνεται όταν µεθοξυ οµάδες είναι 

παρούσες στη δοµή του. Οργανισµοί όπως τα τροχόζωα και τα άλγη επηρεάζονται 

σηµαντικά από την παρουσία περαιτέρω υδροξυλοµάδων. Ο αριθµός των 

υδροξυλοµάδων σε ένα αρωµατικό δακτύλιο επηρεάζει την τοξικότητα των 
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φαινυλαιθανολών. Όπως έχει αποδειχθεί η τοξικότητα των φαινολικών συστατικών 

επιδρά σε διάφορα επίπεδα της τροφικής αλυσίδας στα υδάτινα οικοσυστήµατα.  

Για τον βιολογικό προσδιορισµό τοξικολογικών φαινόµενων ερευνητές 

(Martins et al 2008) χρησιµοποίησαν µιτοχόνδρια για το ρόλο που έχει σαν ξεχωριστό 

οργανίδιο µέσα στο κύτταρο. Τα µιτοχόνδρια ελέγχουν την παραγωγή ενέργειας του 

κυττάρου για διάφορες λειτουργίες, όπως ενδιάµεσος µεταβολισµός, αναδίπλωση 

πρωτεϊνών, ιοντικός έλεγχος, κινητικότητα  και πολλαπλασιασµός κυττάρων.  

Συνεπώς η διατάραξη  της σύζευξης  µεταξύ της οξείδωσης και 

φωσφορυλίωσης προωθεί  µεγάλα βιοενεργητικά ελλείµµατα που οδηγούν στην 

απώλεια διάφορων λειτουργιών ζωτικής σηµασίας και στο κύτταρο και τον 

οργανισµό. 

Η ανασταλτική δράση των ΥΑΕ στην αποδοτικότητα της φωσφορυλίωσης 

των µιτοχονδρίων θα µπορούσε να είναι το αποτέλεσµα µιας ενσωµάτωσης µερικών 

οργανικών ενώσεων παρούσες σε ΥΑΕ. Για παράδειγµα ελεύθερα λιπαρά οξέα 

µακριών αλυσίδων (C16 και C18) που βρίσκονται στα λίπη του καρπού της ελιάς, 

έχουν σαν αποτέλεσµα τοξικές επιδράσεις στους µικροοργανισµούς αλλά και την 

άρση της πολικότητας στις µεµβράνες των µιτοχονδρίων. Επίσης οι συµπυκνωµένες 

τανίνες πιθανώς να αλληλεπιδρούν µε τις µιτοχονδριακές µεµβράνες, προκαλώντας 

µια αλλαγή στην πυκνότητα φορτίου επιφάνειας και µια διαταραχή στις 

φυσικοχηµικές και δοµικές ιδιότητες της εσωτερικής µεµβράνης. Έτσι δηµιουργείται 

µια διαταραχή στην παράδοση ηλεκτρονίων µεταξύ των οξειδοαναγωγικών 

συµπλεγµάτων  και αύξηση της διαπερατότητας των πρωτονίων (Peixoto et al 2008).  

Συµπερασµατικά, τα ΥΑΕ αποσυνδέουν την οξειδωτική φωσφορυλίωση από 

µια διπλή επίδραση στην οξειδοαναγωγική αλυσίδα (παρεµπόδιση των 

οξειδοαναγωγικών συγκροτηµάτων και υποκίνηση της διαρροής πρωτονίων µέσω της 

µιτοχονδριακής εσωτερικής µεµβράνης). Εποµένως, µια µείωση ενεργειακής 

αποδοτικότητας είναι πιθανό να εµφανιστεί, ώστε να χαρακτηρίζεται µια από τις 

σηµαντικότερες αιτίες για την τοξικότητα στα ζώα και τα φυτά. 

 

3.2 Επίδραση στο έδαφος 

Η διάθεση των ΥΑΕ στο έδαφος σε αναλογία από 50 – 100 m
3
/ha/year, 

µπορεί να θεωρηθεί σαν µια λύση του προβλήµατος διάθεσης του αποβλήτου αλλά 

και αξιοποίησής του ως εδαφοβελτιωτικό. Τέτοιες ποσότητες βέβαια είναι αµελητέες 

σε όρους άρδευσης αν αναλογιστούµε ότι η ετήσια απαιτούµενη ποσότητα σε νερό 
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που χρησιµοποιείται για άρδευση είναι 5000  m
3
/ha/year χωρίς να υπολογίζουµε την 

βροχόπτωση. 

Οι  κύριοι περιβαλλοντικοί παράγοντες που συνδέονται µε την χρήση ΥΑΕ για 

άρδευση: 

• Πιθανές αρνητικές φυσικές, χηµικές και βιολογικές επιπτώσεις στο έδαφος 

• Πιθανότητα φυτοτοξικότητας στις καλλιέργειες 

• Πιθανότητα ρύπανσης του υπόγειου υδροφορέα. 

• Η παρεµπόδιση της µικροβιακής δραστηριότητας στο έδαφος µπορεί να 

επιδράσει αρνητικά στη γονιµότητά του παρεµποδίζοντας των κύκλο των 

θρεπτικών συστατικών (Saadi et al 2007). 

Τα ΥΑΕ περιέχουν ανόργανα και οργανικά οξέα, τα οποία µπορούν να 

καταστρέψουν την ικανότητα κατιονεναλλαγής του εδάφους. Σε αλκαλικά εδάφη που 

είχαν ρυπανθεί µε ΥΑΕ ανιχνεύτηκαν υψηλότερα επίπεδα εδαφικής αλατότητας 

εξαιτίας της αντικατάστασης καλίου και νατρίου από εδαφικά κατιόντα. Το pH 

πρακτικά παρέµεινε αµετάβλητο ενώ ο λόγος C/N στο έδαφος, αυξήθηκε. Επίσης, 

παρατηρήθηκε µείωση του αριθµού των σπορίων (Paredes et al., 1987). Αυτό θα 

µπορούσε να οδηγήσει στην αλλαγή των περιβαλλοντικών συνθηκών για τους 

µικροοργανισµούς, του εδαφικού αέρα και της ισορροπίας αέρα-νερού, και συνεπώς, 

στη µείωση της εδαφικής γονιµότητας. 

 

3.3 Φυτοτοξικότητα  

Οι De Dios Perez et al. (1986) µετά από µελέτες αναφέρουν ότι τα φρέσκα 

απόβλητα χωρίς καµία επεξεργασία παρουσίασαν µεγαλύτερη φυτοτοξική δράση σε 

σχέση µε επεξεργασµένα απόβλητα ή απόβλητα ελαιοτριβείων αποθηκευµένα για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τα φυτά που παρουσίασαν την µεγαλύτερη ευαισθησία 

και στους τρεις τύπους αποβλήτων είναι η τοµάτα (Solanum lycopersicum L.) και η 

σίκαλη (Secale cerealis L). 

Σε άλλη µελέτη (Capasso et al. 1992) αναφέρεται ότι κατά την εφαρµογή των 

ΥΑΕ σε φυτά τοµάτας (Solanum lycopersicum L.) και κολοκυθιάς (Curcubita pepo 

L.), παρατηρήθηκε σηµαντική φυτοτοξική δράση, παρότι είχε προηγηθεί 

αποµάκρυνση των πολυφαινολικών τους συστατικών. 

Επίσης οι Flouri et al., 1990 αναφέρουν έντονη φυτοτοξική δράση των υγρών 

αποβλήτων ελαιοτριβείων στη βλάστηση των σπόρων φυτών µαρουλιού (Lactuca 

romana L.) και κάρδαµου (Lepidium sativum L.) ακόµα και σε πολύ µικρές 

συγκεντρώσεις.  
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Ο Fiestas Ros de Ursimos 1986 σηµειώνει ότι οι θετικές ή αρνητικές 

επιδράσεις των ΥΑΕ εξαρτώνται από τη δοσολογία εφαρµογής τους και το χρόνο που 

µεσολαβεί µέχρι τη σπορά. Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξαν και οι Bonari et al., 1993 

µετά από τριετή πειραµατισµό της φυτοτοξικής δράσης των αποβλήτων σε 

καλλιέργειες αγρωστωδών φυτών. Μετά από τη µεσολάβηση 60 ηµερών από τη 

φύτευσης τους, υπό συνεχή άρδευση µε ΥΑΕ, δεν παρατηρήθηκαν αρνητικές 

επιπτώσεις στη βλαστικότητα και στην πρώιµη ανάπτυξη των φυτών, εφόσον κατά 

τον χειρισµό η ποσότητα των ΥΑΕ δεν ξεπέρασε τα 8 m³ ανά στρέµµα. Ταυτόχρονα 

δηλώνουν ότι η εφαρµογή αποβλήτων ελαιοτριβείων στο έδαφος µπορεί να έχει 

θετικές επιπτώσεις στην γονιµότητα του εδάφους (Piotrowska et al. 2006).  

 

3.4 Επιδράσεις στο νερό 

∆ιάθεση ΥΑΕ στα επιφανειακά νερά χρωµατίζει (σκούρο – µαύρο) ενώ οι 

υψηλές συγκεντρώσεις σακχάρων είναι δυνατόν να διεγείρουν τη µικροβιακή 

αναπνοή χαµηλώνοντας το διαλυµένο οξυγόνο όπου σε συνδυασµό µε τις υψηλές 

συγκεντρώσεις θρεπτικών το σύστηµα οδηγείται σε ευτροφισµό (MacNamara et al 

2008). 

Άλλες αρνητικές επιδράσεις των ΥΑΕ στους υπονόµους σχετίζονται µε την 

οξύτητα και το περιεχόµενο των αιωρούµενων στερεών. Εξαιτίας της υψηλής 

συγκέντρωσης οργανικών οξέων (κυρίως πτητικά λιπαρά οξέα) τα λιπίδια των ΥΑΕ 

µπορούν να σχηµατίσουν µία αδιαπέραστη µεµβράνη στην επιφάνεια των ποταµών, 

στις όχθες τους αλλά και σε γειτονικούς αγρούς. Αυτή η µεµβράνη εµποδίζει το 

ηλιακό φως αλλά και το οξυγόνο, που απαιτούν οι µικροοργανισµοί, να εισχωρήσει 

µέσα στο νερό, οδηγώντας έτσι στη µείωση της φυτικής ανάπτυξης τόσο στο έδαφος 

όσο και στις όχθες ποταµών και εν τέλει στην διάβρωση, ελλείψει ριζικού 

συστήµατος που να συγκρατεί το έδαφος .  

 

3.5  Επιδράσεις στην ατµόσφαιρα 

Όταν τα ΥΑΕ αποθηκεύονται σε ανοιχτές δεξαµενές και αποβάλλονται στο 

έδαφος ή σε φυσικούς υδάτινους αποδέκτες, τότε λαµβάνουν χώρα φαινόµενα 

ζύµωσης (Balice et al., 1986). Ως εκ τούτου, µεθάνιο και άλλα αέρια (υδρόθειο, 

κ.τ.λ.) αναδύονται από εγκαταστάσεις λιµνοδεξαµενών εξάτµισης και µολύνουν το 

νερό ή το έδαφος, όπου και επιστρέφουν µε τη βοήθεια των καιρικών φαινοµένων. 

Αυτό οδηγεί σε µεγάλης έκτασης ρύπανση από οσµές, ακόµη και σε µεγάλες 

αποστάσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια της ελαιοπαραγωγικής περιόδου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ 

 

4.1 Γενικά 

Τα έντονα δυσµενή περιβαλλοντικά προβλήµατα, που δηµιουργεί η 

ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων των ελαιοτριβείων, έχουν αναγκάσει τις 

διάφορες ελαιοπαραγωγές χώρες να λάβουν µέτρα για την αντιµετώπισή τους. 

Μεταξύ των µέτρων αυτών περιλαµβάνεται και η ενίσχυση των ερευνητικών 

δραστηριοτήτων, που στοχεύουν σε εξεύρεση µεθόδων, για την αποτελεσµατική 

διαχείριση των αποβλήτων αυτών.  

Οι µέθοδοι αυτές, από πλευράς σκοπιµότητας, µπορούν να διακριθούν σε 

µεθόδους που στοχεύουν στη µείωση του ρυπαντικού φορτίου των αποβλήτων, για να 

διατεθούν στη συνέχεια στο περιβάλλον χωρίς δυσµενείς επιπτώσεις, και σε µεθόδους 

που στοχεύουν στη παραλαβή χρήσιµων ενδιάµεσων και τελικών προϊόντων από την 

επεξεργασία των αποβλήτων, όπως χρωστικές ουσίες, µικροβιακή πρωτεΐνη για 

ζωοτροφές, βιοαέριο και εδαφοβελτιωτικά πρόσθετα (compost). 

Φυσικά τις περισσότερες φορές οι προσπάθειες γίνονται προς την κατεύθυνση 

του να επιτευχθεί αποτοξικοποίηση των αποβλήτων, παραλαµβάνοντας ταυτόχρονα 

χρήσιµα προϊόντα, η αξία των οποίων θα µπορούσε να συµβάλλει στη µείωση του 

κόστους λειτουργίας της µονάδας επεξεργασίας. Από τις προσπάθειες που έχουν γίνει 

µέχρι σήµερα, παρατηρείται ότι ο στόχος αυτός δεν είναι πάντα εφικτός και αυτό 

αποδίδεται κυρίως σε κοινωνικούς και οικονοµικούς παράγοντες. 

 

4.2.1 Νοµικό πλαίσιο 

Το υπάρχον νοµικό πλαίσιο σχετικά µε τα ΥΑΕ εστιάζεται σε δυο σηµαντικά 

προβλήµατα. 

Πρώτον η έλλειψη κοινής και συγκεκριµένης πολιτικής µεταξύ των µελών της 

ευρωπαϊκής ένωσης. Εφόσον τα ΥΑΕ παράγονται µόνο στις µεσογειακές περιοχές η 

ευρωπαϊκή πολιτική δεν έχει πιέσει µε κάποια οδηγία για συγκεκριµένη αντιµετώπιση 

των ΥΑΕ. 

∆εύτερον δεν υπάρχει το πλαίσιο που να διαχωρίζει τους αποδέκτες σε έδαφος 

και νερά. Η παρουσία της οργανικής ύλης καθώς και πολλών ανόργανων συστατικών 

(άζωτο, φώσφορο, κάλιο) προκαλούν δριµύτατα προβλήµατα ρύπανσης όταν τα ΥΑΕ 

διατίθενται σε ταµιευτήρες νερού. Ωστόσο το έδαφος είναι δυνατόν να προστατευθεί 
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από τη διάβρωση και να εµπλουτιστεί µε θρεπτικά συστατικά όταν διατεθούν σε αυτό 

ΥΑΕ. 

 

4.2.2 Νοµικό πλαίσιο στην Ελλάδα 

Οι κύριες αρχές για την διαχείριση των ΥΑΕ βασίζονται στον Νόµο 1650/86 

«Για την Προστασία του Περιβάλλοντος». Σύµφωνα µε αυτό το νόµο τα ελαιοτριβεία 

συµπεριλαµβάνονται στις δραστηριότητες µε υψηλή πιθανότητα να υποβαθµίσει το 

περιβάλλον, και οι ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν 

µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η απόφαση ΕΙβ/221/65  (ΦΕΚ-138/Β/24-2-

65)  εστιάζει στο θέµα της διάθεσης των επεξεργασµένων αποβλήτων. Η οδηγία 

271/91 της ευρωπαϊκής ένωσης   υιοθετήθηκε πλήρως από την ελληνική νοµοθεσία 

µε την 5673/400/97 υπουργική απόφαση, σχετικά µε τους περιορισµούς και τις 

συνθήκες που απαιτούνται για την επεξεργασία των αστικών αποβλήτων.  Η ελληνική 

νοµοθεσία δίνει πρόσθετες αρµοδιότητες στους νοµούς. Κάθε νοµαρχία είναι 

υπεύθυνη για την υιοθέτηση των διάφορων διαχειριστικών πρακτικών των ΥΑΕ. Για 

παράδειγµα η διαχείριση των ΥΑΕ στο νοµό Μεσσηνίας βασίζεται στη µετατροπή 

της φυγοκέντρισης τριών φάσεων σε φυγοκέντριση δυο φάσεων. Στο νοµό Λέσβου 

µέχρι πρόσφατα ανεπεξέργαστα απόβλητα διαθέτονται στα υδάτινα οικοσυστήµατα. 

Στο νοµό Ηρακλείου απαγορεύεται η φυγοκέντριση δυο φάσεων αλλά και η διάθεση 

στο περιβάλλον ανεπεξέργαστων αποβλήτων απαγορεύεται. 

Στην Κρήτη µέχρι το 1987 η διάθεση των ΥΑΕ στο περιβάλλον ήταν 

ανεξέλεγκτη. Υπολογίζεται ότι µέχρι εκείνη τη στιγµή το 80 – 90% των συνολικών 

παραγόµενων ΥΑΕ διαθέτονται σε χείµαρρους.  Από το 1987 και µετά οι τοπικές 

αρχές απαγόρεψαν την ανεξέλεγκτη διάθεση σε υδατικούς αποδέκτες και 

υποχρέωσαν του ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων να κατασκευάσουν µονάδες επεξεργασίας 

(υποχρεωτικό από το 1987) και λιµνοδεξαµενές εξάτµισης (υποχρεωτικό από το 

1993).  Τα ΥΑΕ θα πρέπει µετά την παραγωγής τους να περνούν από µια µονάδα 

επεξεργασίας (αποµάκρυνση λιπιδίων, ανάµειξη µε ασβέστη – Ca(OH)2 και 

καθίζηση) και στη συνέχεια να διατίθενται στις λιµνοδεξαµενές εξάτµισης, Εικόνα 

4.1. Και οι δυο µονάδες συµπεριλαµβάνουν χαµηλό κόστος κατασκευής και 

λειτουργίας, ενώ δε χρειάζεται εξειδικευµένο προσωπικό ώστε να λειτουργούν αυτές 

οι µονάδες.  
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Εικόνα 4.1 Τυπική µονάδα επεξεργασίας ΥΑΕ (Kapellakis et al 2008) 

 

4.3 Μέθοδοι επεξεργασίας ΥΑΕ 

 

Από άποψη µεθοδολογίας, οι κυριότερες µέθοδοι επεξεργασίας που έχουν 

εφαρµοστεί για τα απόβλητα των ελαιοτριβείων διακρίνονται σε: 

• Φυσικές – φυσικοχηµικές  

• Βιολογικές  

Από τις παραπάνω µεθόδους, για µεν τις φυσικές, η αποτελεσµατικότητά τους 

είναι ανεπαρκής, για τέτοιου είδους επιβαρηµένα απόβλητα, ενώ οι πιο σύγχρονες 

τεχνολογικά φυσικοχηµικές µέθοδοι (υπερδιήθηση, χρήση µεµβρανών), που θα 

µπορούσαν να µας δώσουν καλύτερα αποτελέσµατα, κρίνονται οικονοµικά 

ασύµφορες. Οι βιολογικές µέθοδοι παρουσιάζουν επαρκή αποτελεσµατικότητα ενώ 

έχουν µικρό οικονοµικό κόστος. 

 

4.3.1 Φυσικές διεργασίες 

Απλές φυσικές διεργασίες όπως αραίωση, εξάτµιση, ιζηµατοποίηση, 

φιλτράρισµα, και φυγοκέντριση έχουν εφαρµοστεί για την επεξεργασία ΥΑΕ. Καµία 

από αυτές από µόνες τους δεν είναι ικανές να µειώσουν το οργανικό φορτίο και την 

τοξικότητα των ΥΑΕ σε αποδεκτά επίπεδα. Η αραίωση χρησιµοποιείται συνήθως σαν 

προεπεξεργασία για την εφαρµογή βιολογικών µεθόδων αφού µειώνεται η  

τοξικότητα για τους οργανισµού που πρόκειται να αποδοµήσουν την οργανική ύλη. Η 

εξάτµιση και η ιζηµατοποίηση συµπυκνώνουν το ΥΑΕ έως και 75%. Το 

συµπυκνωµένο αλλά και το υπερκείµενο στην περίπτωση της ιζηµατοποίησης 

χρήζουν περαιτέρω και διαφορετικής επεξεργασίας αντίστοιχα. Η καύση και η 

πυρόλυση έχουν δοκιµαστεί µε σκοπό της µείωσης του όγκου των αποβλήτων αλλά 

και την ανάκτηση ενέργειας. Είναι δυνατόν όµως τοξικές ουσίες να διαφύγουν στην 
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ατµόσφαιρα κατά την επεξεργασία. Επίσης απαιτούνται. στάδια προσυγκέντρωσης  

αλλά και µείξης µε άλλα λύµατα. 

Η φυγοκέντριση και το φιλτράρισµα αυξάνουν το pH και την αγωγιµότητα 

των λυµάτων και αποµακρύνεται η οργανική ύλη µέσα από διαδικασίες αποκλεισµού 

και διαχωρισµού. Συνήθως ο συνδυασµός φυσικών µεθόδων επεξεργασίας µε 

µεθόδους θρόµβωσης και κροκύδωσης ή τεχνολογίες προσρόφησης οδηγούν σε πιο 

αποτελεσµατική αποµάκρυνση της οργανικής ύλης. Η εφαρµογή καθίζησης 

ακολουθούµενη από φυγοκέντριση έδειξε απόδοση 21% όσον αφορά το COD και 

15% για το BOD. Περαιτέρω φιλτράρισµα δεν µείωσε περισσότερο το COD αλλά 

παρατηρήθηκε 16% αποµάκρυνση BOD. Προσρόφηση σε ενεργό πηλό/άργιλο 

µείωσε περισσότερο το COD κατά 71% και το φαινολικό περιεχόµενο συνολικά κατά 

81%. 

Ο συνδυασµός τεσσάρων σταδίων επεξεργασίας 

• Καθίζηση 

• Φυγοκέντριση 

• Φιλτράρισµα 

• Προσρόφηση σε ενεργό άνθρακα 

επιτυγχάνουν µέγιστη αποµάκρυνση φαινολών 94% και µέγιστη αποµάκρυνση 

οργανικής ύλης κατά 83%.  

Μελέτη για την επίδραση της εφαρµογής ασβέστη για διάφορα ΥΑΕ µετά την 

επεξεργασία µε θρόµβωση, κροκύδωση, ιζηµατοποίηση και φιλτράρισµα για ένα 

εύρος δόσεων 10 έως 40 g/lt, αποκάλυψε ότι η δόση του ασβέστη επιδρά σε µια 

αύξηση pH στο έως 12 δίνοντας βέλτιστη απόδοση 62 – 73% αποµάκρυνση 

φαινολών, 40% αποµάκρυνση COD και 95% του λιπαρού κλάσµατος. 

Τυπικά θροµβωτικά όπως FeCl3 και αλουµίνα εφαρµόστηκαν στην επεξεργασία 

ΥΑΕ. Παρατηρήθηκαν αποδόσεις 95% αποµάκρυνσης COD και 90% αποµάκρυνσης 

φαινολών µε την χρήση 3 g/lt FeCl3. Αντίστοιχες ήταν οι αποδόσεις µε την εφαρµογή 

6 g/lt αλουµίνας. Ωστόσο η παραγόµενη λάσπη ήταν 500 – 700 ml/lt ανεπεξέργαστου 

αποβλήτου.  

Η προσρόφηση σε κόκκους ενεργού άνθρακα (granular activated carbon - 

GAC) µετά από θρόµβωση/κροκύδωση/ιζηµατοποίηση έδειξε 30% µείωση COD µε 

απαίτηση 50kg άνθρακα ανά κυβικό µέτρο ανεπεξέργαστου αποβλήτου.  
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4.3.2 Φυσικοχηµική Επεξεργασία 

4.3.2.1 Θερµική επεξεργασία 

 Ένα συµπυκνωµένο διάλυµα και ένα πτητικό ρεύµα από υδρατµούς και πτητικές 

ουσίες παράγονται, µε αποτέλεσµα µεγάλες αποδόσεις, 90% αποµάκρυνση COD και 

70 – 75% µείωση όγκου. Συνεπώς όσο πιο συµπυκνωµένο είναι το απόβλητο τόσο 

πιο συµφέρουσα οικονοµικά είναι η µέθοδος. 

 

4.3.2.2 Καύση 

Αυτή η µέθοδος συµπεριλαµβάνει γρήγορη χηµική αντίδραση του αποβλήτου 

µε το οξυγόνο παράγοντας CO2, νερό και θερµότητα. Εφόσον η µέθοδος 

χρησιµοποιείται ευρέως για άχρηστα κατάλοιπα, µπορεί να είναι κατάλληλη για 

ισχυρά λύµατα όπως ΥΑΕ, µε την δυνατότητα να διατηρείται η διαδικασία χωρίς 

προξήρανση. Εξαιτίας της εποχιακής παραγωγής ΥΑΕ, ο αποτεφρωτήρας πρέπει να 

επεξεργάζεται και άλλου είδους απορρίµµατα την υπόλοιπη περίοδο. 

 

4.3.2.3 Κροκύδωση – ∆ιαχωρισµός. 

Η διαδικασία συµπεριλαµβάνει τη χρήση διάφορων ανόργανων 

κροκυδωτικών όπως το FeCl3, FeCl2, Al2(SO4)3·16H2O, CaCl2, Fe2(SO4)3, 

Fe2(SO4)3·5H2O. Η µέθοδος δεν είναι αποτελεσµατική από µονή της αφού τα 

περισσότερα οργανικά των ΥΑΕ είναι δύσκολο να κατακρηµνιστούν (σάκχαρα και 

πτητικά οξέα). Για αυτό το λόγω χρησιµοποιείται σε σύζευξη µε αναερόβια βιολογική 

επεξεργασία, είτε σαν στάδιο προεπεξεργασίας είτε σαν δευτεροβάθµια επεξεργασία. 

 

4.3.2.4 Eπεξεργασία µε µεµβράνες 

Μια αντλία διατηρεί τα υγρά απόβλητα σε σταθερή πίεση και στη συνέχεια 

αυτά φιλτράρονται από ειδικές µεµβράνες. Σκοπός της διαδικασίας είναι να 

διαχωριστούν οι αιωρούµενες ουσίες µεγαλύτερες  από ένα συγκεκριµένο µέγεθος. 

Αυτές οι ουσίες µπορεί να είναι είτε οργανικές ενώσεις είτε σταγόνες ελαιολάδου. Οι 

κύριες µέθοδοι της τεχνολογίας των µεµβρανών είναι η υπερδιήθηση, η 

µικροδιήθηση και η αντίστροφη όσµωση. Στη µικροδιήθηση οι πόροι έχουν διάµετρο 

2 µm, και συνεπώς επιτυγχάνεται πλήρης αποµάκρυνση των κολλοειδών . Η 

υπερδιήθηση έχει δυνατότητα κατακράτησης σωµατιδίων 0.1 µm και µπορεί να 

αφαιρεί εκτός από τα κολλοειδή και άλλους αιωρούµενους ρυπαντές όπως φαινολικές 

ενώσεις. Η υπερδιήθηση συνδυάζεται µε την φυγοκέντριση όπου η αποµάκρυνση του 
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COD έχει παρατηρηθεί έως και 90%. Επίσης συνδυάζεται µε κάποια αναβαθµισµένη 

διεργασία οξείδωσης (AOP) ή την αντίστροφη όσµωση όπου είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί 99% αποµάκρυνση COD. 

 

4.3.2.5 Αντίδραση Fenton 

Είναι µια χηµική µέθοδος οξείδωσης και συµπύκνωσης οργανικών ενώσεων 

που βρίσκονται στα ΥΑΕ όταν το υπεροξείδιο του υδρογόνου και θειούχος σίδηρος 

προστίθενται. 

 

4.3.2.6 Ηλεκτροχηµική διαδικασία οξείδωσης 

Κατά την εφαρµογή αυτής της µεθόδου οι ρυπαντές καταστρέφονται έµµεσα 

ή άµεσα οξειδωτικά. Όταν οι ρυπαντές προστίθενται στον αντιδραστήρα 

απορροφούνται στην επιφάνεια ενός ανοδικού ηλεκτροδίου και στη συνέχεια 

καταστρέφονται από την αντίδραση ανοδικής µεταφοράς ηλεκτρονίων. Στη συνέχεια 

ισχυρά οξειδωτικά όπως υποχλωριώδες ή χλώριο αναγεννιούνται ηλεκτροχηµικά. Οι 

ρυπαντές καταστρέφονται στο κύριο µέρος του αντιδραστήρα.  

Εξαιτίας της υψηλής αγωγιµότητας των ΥΑΕ και την ύπαρξη ιόντων χλωρίου 

η ηλεκτροχηµική επεξεργασία έχει αποδειχθεί ότι είναι ικανοποιητικά 

αποτελεσµατική. Έχει παρατηρηθεί µείωση COD από 26.5 g/lt σε λιγότερο από 1 g/lt, 

πλήρη αποµάκρυνση αρωµατικών ενώσεων και αποχρωµατισµός του αποβλήτου. 

 

4.3.2.7 Οξείδωση 

Η χρήση ισχυρών οξειδωτικών µπορεί να έχει αποτέλεσµα σε υψηλού 

απόδοση επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένου την 

καταστροφή των δύσκολα αποδοµήσιµων ρύπων αλλά και των τοξικών συστατικών.  

Το όζον είναι ένα ισχυρό οξειδωτικό που επιλεκτικά καταστρέφει τις ενώσεις που 

περιέχουν αρωµατικούς δακτυλίους και διπλούς δεσµούς. Αποδόσεις 18 – 20% 

παρατηρήθηκαν µετά από 2 ώρες οξείδωση µε όζον σε ΥΑΕ αρχικής συγκέντρωσης 

10 g/lt COD. Ωστόσο 76% ήταν η µείωση των αρωµατικών ενώσεων και σχεδόν 

πλήρης αποµάκρυνση του φαινολικού φορτίου για το ίδιο απόβλητο στον ίδιο χρόνο 

επεξεργασίας. 

Προηγµένη διαδικασία οξείδωσης (advanced oxidation process - AOP) 

αναφέρεται σε ένα σύνολο χηµικών διαδικασιών επεξεργασίας µε σκοπό να 

αναιρεθούν τα οργανικά και ανόργανα υλικά στα απόβλητα µε οξείδωση. Οι ενώσεις 

που είναι υπεύθυνες για το ρυπαντικό φορτίο του αποβλήτου, οξειδώνονται µε την 
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περιοδικά κυκλική εφαρµογή τεσσάρων διαφορετικών αντιδραστηρίων: όζον, 

υπεροξείδιο υδρογόνου, οξυγόνο, και αέρας, µε ακριβείς προγραµµατισµένες δόσεις 

και συνδυασµούς. Αυτές οι διαδικασίες µπορούν επίσης να συνδυαστούν µε  UV 

ακτινοβολία. Αυτό οδηγεί στην ανάπτυξη των ελεύθερων ριζών υδροξυλίου, οι 

οποίες είναι ασταθής δραστικές ενώσεις. Η AOP διαδικασία είναι ιδιαίτερα χρήσιµη 

για τα βιολογικά τοξικά ή µη-διασπάσιµα υλικά όπως τα φυτοφάρµακα, τα συστατικά 

πετρελαίου, και τις πτητικές οργανικές ενώσεις στο νερό αποβλήτων. Οι ρύποι 

µετατρέπονται σε µεγάλο βαθµό σε σταθερές ανόργανες ενώσεις όπως το νερό, το 

διοξείδιο του άνθρακα και τα άλατα. Ένας στόχος της επεξεργασίας αποβλήτων µε τη 

βοήθεια AOP είναι η µείωση των ρυπαντών σε τέτοιο βαθµό ώστε το επεξεργασµένο 

απόβλητο να µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί.  

Η οξείδωση µε χρήση οξυγόνου υπό υψηλή θερµοκρασία και πίεση 

ονοµάζεται υγρή αέρια οξείδωση. Η µέθοδος αυτή µε ή χωρίς τη χρήση καταλύτη 

µπορεί να βελτιώσει την βιοαποδοσιµότητα του ΥΑΕ ή ακόµα να οδηγήσει σε πλήρη 

ορυκτοποίηση. Για ΥΑΕ που αραιώθηκε 1:10 µε αστικά λύµατα σε θερµοκρασία 

180
ο
C και 7MPa πίεση, 30% ήταν η µείωση του COD που παρατηρήθηκε και 80% η 

µείωση για το φαινολικό φορτίο, υπό ελαφρώς όξινες συνθήκες.  

 

4.3.2.8 Προσρόφηση 

Στη διαδικασία της προσρόφησης διαλυµένα συστατικά των ΥΑΕ 

προσκολλώνται στην επιφάνεια κάποιου προσροφητή όπως ο ενεργός άνθρακας και  

ο µπεντονίτης. Οι προσροφούµενες ενώσεις είναι χρωµατιστές ουσίες που 

βιοαποδοµούνται πολύ δύσκολα ή και καθόλου. Η µέθοδος χρησιµοποιείται κυρίως 

σε συνδυασµό µε άλλες µεθόδους. 

 

4.3.2.9 Ιονανταλλαγή 

Είναι µια διαδικασία που βασίζεται στην αντικατάσταση ιόντων σε ένα 

διάλυµα. Είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για την εξάλειψη φαινολών και 

πολυφαινολών στα ΥΑΕ. 

 

4.3.2.10 Επεξεργασία µε ασβέστη 

Οι Aktas et al., 2001 εφάρµοσαν σε διάφορα δείγµατα ΥΑΕ επεξεργασία µε 

ασβέστη. Το διάγραµµα 4.1 είναι αποκαλυπτικό.  
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∆ιάγραµµα 4.1: Η επίδραση χρήσης ασβέστη σε διαφορες αναλογίες στην επεξεργασία ΥΑΕ 

(Aktas et al., 2001) 

 

 

Ο ασβέστης είναι ένα φθηνό συστατικό σε σχέση µε άλλα χρησιµοποιούµενα 

χηµικά και µπορεί να προµηθευτεί σε άφθονες ποσότητες. Έχει την ικανότητα να 

αποµακρύνει ρυπογόνα συστατικά από την υγρή φάση σε τέτοιο ποσοστό που το 

επεξεργασµένο απόβλητο θα µπορούσε να διατεθεί στη συνέχει σε κάποιο υδατικό 

αποδέκτη χωρίς να προκληθεί σηµαντική ρύπανση. Επιπλέον µετά την επεξεργασία 

µε ασβέστη η υγρή φάση του αποβλήτου εξατµίζεται πιο εύκολα στις λιµνοδεξαµενές 

εξάτµισης αφού µεγάλο ποσοστό του λιπαρού περιεχόµενου έχει αποµακρυνθεί. Αυτό 

το περιεχόµενο σε λίπη είναι που δηµιουργεί µια µη διαπερατή µεµβράνη στην 

επιφάνεια εµποδίζοντας την εξάτµιση. Επίσης και το φιλτράρισµα γίνεται πιο εύκολα 

εφόσον τα κολλοειδή που το δυσκολεύουν έχουν αποµακρυνθεί µετά από 

επεξεργασία µε ασβέστη. 

Για την φυσικοχηµική επεξεργασία µε ασβέστη οι Hajjouji et al., 2008 µε 

φασµατοσκοπία 13
C NMR αποδεικνύουν την σηµαντική αλλαγή στο λιπαρό 

περιεχόµενο ΥΑΕ σε σύγκριση µε τη µη προσθήκη ασβέστη. Εκτός από τις 

φυσικοχηµικές ιδιότητες που προσδίδουν στο απόβλητο (δυσκολία στην εξάτµιση και 

στο φιλτράρισµα), τα λιπαρά οξέα παρουσιάζουν φυτοτοξικότητα και τοξικές 

επιδράσεις στους µικροοργανισµούς. Συγκεκριµένα, τα C2 – C8 πτητικά λιπαρά οξέα 
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(VFA) που προέρχονται από το µικροβιακό µεταβολισµό και τα µακρών αλυσίδων 

λιπαρά οξέα (LCFA) που προέρχονται από το λάδι που βρίσκεται στον καρπό της 

ελιάς (Hajjouji et al., 2008). 

 

 

 

4.3.2.11 Ελεγχόµενη εφαρµογή σε εδαφικούς αποδέκτες 

Η διάθεση ΥΑΕ στο έδαφος είναι πολύ παλιά πρακτική. Έχουν δηµοσιευθεί 

διάφορες µελέτες για την επίδραση που έχει στο έδαφος και σε διάφορες καλλιέργειες 

η διάθεση ΥΑΕ. Η εφαρµογή ΥΑΕ στα εδάφη εξυπηρετεί κυρίως τους παρακάτω 

σκοπούς: 

• Περιορισµός του κόστους διαχείρισης ΥΑΕ 

• Η σύνδεση µε τους φυσικούς κύκλους της οργανικής ύλης και των θρεπτικών 

• Η εκµετάλλευση των ΥΑΕ ως µέθοδος λίπανσης των εδαφών. 

Η ελεγχόµενη διάθεση ΥΑΕ στο έδαφος βελτιώνει τη διαθεσιµότητα θρεπτικών σε 

αυτό και την παραγωγικότητα του. Μετά τη διάθεση 1000 m
3
/ha παρατηρήθηκε ότι 

εδάφη µε υψηλά επίπεδα ανθρακικών αλάτων και αλκαλικό pH είναι τα πιο 

κατάλληλα να αρδευτούν µε ΥΑΕ. Σε όξινα και αµµώδη εδάφη διαταράσσεται η 

δοµή τους και αποσταθεροποιούνται ως προς τα θρεπτικά. 

Μελέτες σε φυτά ελιάς σε γλάστρες έδειξαν θετικές επιδράσεις σε χαµηλές 

δόσεις ΥΑΕ, αλλά τοξικές επιδράσεις παρατηρήθηκαν µετά την τρίτη δόση 0.4 lt, 

ενώ θανατηφόρα είναι τα 0.8 lt ανά δόση (Aktas et al., 2001) .  

Η εφαρµογή ΥΑΕ σε αµπελώνες µε δόσεις 50 lt/m
2
 οδήγησε σε αύξηση της 

παραγωγής καρπών κατά 48% ενώ το βάρος αυτών ήταν κατά 35% µεγαλύτερο. 

Επίσης σε τεχνητούς υγροτόπους όπου φυτεύτηκαν Phragmites australis 

παρατηρήθηκε υψηλή παραγωγής ξηρής βιοµάζας η οποία κυµαίνονταν από 66.67 

tons/ha έως 74.79 tons/ha (Kapellakis et al 2008) . 

 

4.3.3 Βιολογική επεξεργασία 

Οι βιολογικές µέθοδοι µπορεί να εφαρµόζονται παρουσία ή απουσία 

οξυγόνου. 
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4.3.3.1 Αναερόβια χώνευση  

Στις δεκαετίες του ‘70 και του ‘80 η αναερόβια χώνευση αποδείχθηκε µια 

υποσχόµενη µέθοδος εναλλακτικά της αερόβιας διεργασίας. Η χρήση της αναερόβιας 

χώνευσης µόνο ή σε συνδυασµό µε άλλες διαδικασίες χρησιµοποιήθηκε αυξανόµενα 

για την επεξεργασία των λυµάτων καθώς επιτρέπει την ανάκτηση ενέργειας µε τη 

µορφή µεθανίου ενώ παράλληλα παράγει πολύ λιγότερη λάσπη από την αερόβια 

επεξεργασία. Αποδόµηση των οργανικών συστατικών λαµβάνει χώρα σε κλειστά 

δοχεία από αναερόβια βακτήρια. Οι διαδικασίες αναερόβιας χώνευσης διαφέρουν από 

τον τρόπο µε τον οποίο οι µικροοργανισµοί παραµένουν µέσα στον αντιδραστήρα. 

Έτσι διαχωρίζεται σε αναερόβια φίλτρα, αναερόβια επαφή και ανοδικό αναερόβιο 

κάλυµµα λάσπης (UASB). 

Στην αναερόβια χώνευση λαµβάνει χώρα µια σειρά µικροβιολογικών 

διαδικασιών, οι οποίες µετατρέπουν την οργανική ύλη σε µεθάνιο (CH4) και διοξείδιο 

του άνθρακα (CO2). Σε αντίθεση µε την αερόβια χώνευση, στην οποία λαµβάνουν 

µέρος διάφοροι µικροοργανισµοί, η αναερόβια πραγµατοποιείται κυρίως από 

βακτήρια. 

Τρία είναι τα βασικά στάδια της αναερόβιας χώνευσης:  

1. Υδρόλυση 

2. Οξεογένεση 

3. Μεθανογένεση 

 

Στο πρώτο στάδιο πραγµατοποιείται υδρόλυση οργανικών µακροµορίων 

(λιπίδια, πολυσακχαρίτες, πρωτεΐνες,  και νουκλεϊνικά οξέα) στα αντίστοιχα 

µονοµερή (λιπαρά οξέα, µονοσακχαρίτες, αµινοξέα, πουρίνες και πυριµιδίνες).   

Κατά το στάδιο της οξεογένεσης, πραγµατοποιείται ζύµωση µε τη δράση 

οξεογόνων βακτηρίων, τα οποία αποδοµούν τα µονοµερή (λιπαρά οξέα, 

µονοσακχαρίτες, αµινοξέα, πουρίνες και πυριµιδίνες) σε λιπαρά οξέα (οξικό οξύ, 

προπιονικό οξύ, µυρµηκικό οξύ, βουτυρικό οξύ, γαλακτικό οξύ) αιθανόλη και 

λακτόζη. Η κύρια αντίδραση είναι η παραγωγή οξικού οξέος, το οποίο παρέχει την 

απαιτούµενη ενέργεια στα οξεογόνα βακτήρια για την περαιτέρω ανάπτυξή τους και 

αποτελεί το καταλληλότερο υπόστρωµα στα οξικολυτικά βακτήρια για την παραγωγή 

µεθανίου. Αναερόβια οξείδωση (β – οξείδωση) λαµβάνει χώρα µε τη δράση 

οξεογόνων βακτηρίων, τα οποία αποδοµούν τα προϊόντα της ζύµωσης σε οξικό οξύ, 

υδρογόνο και διοξείδιο του άνθρακα. 
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Στο στάδιο της µεθανογένεσης το οξικό οξύ, υδρογόνο και διοξείδιο του 

άνθρακα µετατρέπονται σε µεθάνιο, µε τη δράση µεθανογόνων βακτηρίων (κατά 

gram-θετικά και κατά gram-αρνητικά). 

 

Πλεονεκτήµατα – µειονεκτήµατα  

Η αναερόβια χώνευση είναι η µέθοδος που έχει µελετηθεί εκτεταµένα στην 

επεξεργασία των ΥΑΕ. Τα πλεονεκτήµατά της είναι η ικανότητά της να 

επεξεργάζεται απόβλητα µε υψηλό οργανικό φορτίο και οι χαµηλές ενεργειακές της 

απαιτήσεις, παράγοντας ταυτόχρονα ενέργεια από την έκλυση βιοαερίου. Ωστόσο, η 

παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων αρωµατικών συστατικών (κυρίως φαινόλες) και 

λιπιδίων αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τα µεθανογόνα βακτήρια (Boari et al., 

1984, Hamdi, 1991a-c, Beccari et al., 1998). Εξάλλου, οι µεγάλοι χρόνοι παραµονής 

του αποβλήτου στους χωνευτήρες, απαιτεί κατασκευή µεγάλου όγκου δεξαµενών, 

αυξάνοντας έτσι κατά πολύ το κόστος εγκατάστασης. 

 

4.3.3.2 Αερόβια επεξεργασία 

Οι αερόβιες διεργασίες  βασίζονται στα βακτήρια εκείνα που σε περιβάλλον 

µε επάρκεια οξυγόνου και παρουσία ρύπου µπορούν να τον αποδοµήσουν. Η 

οργανική ύλη µπορεί να βρεθεί στα ΥΑΕ σε µορφή µοριακού οργανικού άνθρακα. 

Αυτή η µορφή άνθρακα υδρολύεται και παράγει χαµηλότερου µοριακού βάρους 

οργανικά συστατικά. Υπό αερόβιες συνθήκες αυτά τα συστατικά οξειδώνονται από 

µικρόβια σε CO2, νερό και οξειδωµένες µορφές αζώτου και θείου. 

Οι βιοαντιδραστήρες, µέσα στους οποίους λαµβάνει χώρα η αερόβια διαδικασία, 

θα πρέπει συνεχώς να διατηρούν το δυναµικό αποδόµησης του ρύπου, σε συνθήκες 

ευνοϊκές για τους πληθυσµούς µικροοργανισµών που περιέχουν.  Αντιδραστήρες µε 

ακινητοποιηµένες καλλιέργειες κύτταρων όπως είδη Aspergilus είναι γενικά οι πιο 

αποτελεσµατικοί στην βιολογική επεξεργασία οργανικά ρυπασµένων νερών. Κατά 

την παρουσία µυκήτων, η ενζυµατική τους δραστηριότητα ενεργοποιείται παρουσία 

συστατικών που περιέχονται στα ΥΑΕ. Η βιοαποδόµηση οδηγεί στην 

αποτοξικοποίηση. Είδη µυκήτων χρησιµοποιούνται µόνα τους ή σε συνδυασµό µε 

άλλα για τη µείωση του φαινολικού φορτίου των ΥΑΕ. 
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Αερόβια βακτήρια 

 

Ένας αριθµός διαφορετικών βακτηρίων έχει χρησιµοποιηθεί για να 

διαπιστωθεί η δυνατότητα τους στην επεξεργασία των ΥΑΕ.  

 

Βακτήρια Μελέτη 

Bacilllus pumilus Ramos – Cormenzana et al., 1996 

Arthrobacter sp. Knupp et al., 1996 

Azotobacter vinelandii 

Papadelli et al., 1996 

Piperidou et al., 2000 

Ehaliotis et al., 1999 

Psedomonas putida Di Gioia et al., 2001a,b 

Ralstonia sp. Di Gioia et al., 2001a,b 

Μεικτές καλλιέργειες 

Ranalli, 1992 

Borja et al., 1995a 

Zouari and Ellouz, 1996a 

Benitez et al., 1997 

 

Πίνακας 4.1: Αερόβια βακτήρια στην επεξεργασία ΥΑΕ (McNamara et al 2008) 

 

Αρχικά τα αερόβια βακτήρια δοκιµάστηκαν σαν µια µέθοδος αποµάκρυνσης 

των συστατικών που προσδίδουν φυτοτοξικότητα στα ΥΑΕ, όπως µονοαρωµατικές 

ενώσεις και απλές φαινόλες. Ωστόσο µελέτες διερεύνησαν και την µείωση του COD 

(McNamara et al.,  2007). Η αποτελεσµατικότητα των αερόβιων βακτηρίων να 

µειώνει τη φυτοτοξικότητα  των ΥΑΕ διαφέρει ανά βακτήριο. Κάποια βακτήρια 

φαίνεται να είναι πολύ αποτελεσµατικά για την αποδόµηση κάποιων φαινολικών 

συστατικών και αντίστοιχα αναποτελεσµατικά για άλλες ενώσεις. Για παράδειγµα το 

B. pumilus είναι ικανό να διασπάσει πλήρως το πρωτοκατεχουικό οξύ  σε καφεϊκό 

οξύ, αλλά είναι σηµαντικά αναποτελεσµατικό για την τυροσόλη. Αντίθετα το tyrosol 

µετασχηµατίζεται πλήρως σε 4-υδροξυφαινυλακετικό οξύ acid από το Arthrobacter 

sp.  
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Σχετικά µε  τις µεικτές αερόβιες καλλιέργειες έχουν επιτευχθεί σηµαντικές 

αποδόσεις όσον αφορά το COD (έως 80%), τη συγκέντρωση των φυτοτοξικών 

συστατικών και πλήρη αποµάκρυνση των απλών φαινολικών ενώσεων. 

  

 

Μύκητες 

Για την επεξεργασία ΥΑΕ µε µύκητες έχουν γίνει µελέτες χρησιµοποιώντας τρεις 

διαφορετικούς τύπους. 

• Μύκητες λευκής σήψης (συµπεριλαµβανοµένου βρώσιµων µανιταριών 

Lentinula και Pleurotus) 

• Aspergillus sp. 

• Και διάφορες µεικτές ζύµες. 

Οι φαινολικές ουσίες των ΥΑΕ και συγκεκριµένα ορισµένες ενώσεις της οµάδας 

αυτής που είναι υπεύθυνες για την τοξικότητα και το µαύρο χρώµα του αποβλήτου, 

έχουν συγγενή δοµή µε τη λιγνίνη, την κυτταρίνη ή µε ενώσεις που προκύπτουν από 

την αποδόµησή τους. Η αποδόµηση της λιγνίνης στη φύση πραγµατοποιείται κυρίως 

από τους µύκητες και ως πιο αποδοτικοί αποδοµητές της κατηγορίας αυτής 

εµφανίζονται οι βασιδιοµύκητες (Hammel 1997). Για το λόγο αυτό οι 

λιγνοκυτταρινολυτικοί βασιδιοµύκητες και συγκεκριµένα αυτοί που προκαλούν 

λευκές σήψεις (“white-rot fungi”) άρχισαν να χρησιµοποιούνται ευρέως σε 

περιβαλλοντικές και βιοτεχνολογικές εφαρµογές σχετικές µε την αποδόµηση των 

ΥΑΕ (Ζερβάκης 1999). Όσον αφορά στη βιοµετατροπή παραγώγων της λιγνίνης, το 

ενζυµικό σύστηµα των µυκήτων λευκής σήψης είναι κατά κύριο λόγο οξειδωτικό και 

µη εξειδικευµένο (Ζερβάκης 1999).  

Τα ένζυµα που εµπλέκονται σε αυτήν τη διαδικασία είναι η λιγνίνη-

υπεροξειδάση, η υπεροξειδάση του µαγγανίου και η λακκάση (φαινολοξειδάση). Η 

ενζυµατική οξείδωση της λιγνίνης και των φαινολικών υποστρωµάτων οδηγούν σε 

αποπολυµερισµό αυτών εξαιτίας της διάσπασης των αρωµατικών δακτυλίων, 

επιτυγχάνοντας έτσι την ανοργανοποίηση τους. 

Mια ποικιλία µυκήτων λευκής σήψης εφαρµόστηκε στην επεξεργασία ΥΑΕ όπως: 

• Coriolus versicolor 

• Funalia trogii 

• Geotricham candidum 

• Lentinula edodes 

• Phanerochaete sp. 
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Αποδόσεις που επιτεύχθησαν, 88% για COD χρησιµοποιώντας Lentinula 

(Lentinus) edodes η διαφορετικά  τα κοινά βρώσιµα µανιτάρια (D’Annibale et 

al.,1998), 100% για φαινόλες µε τη χρήση Pleurotus osrteatus (Tomati et al., 1991) 

και 81% αποχρωµατισµό χρησιµοποιώντας Funalia trogii (Yesilada et al., 1998), 

Πίνακας 4.2. 

 

 

Πίνακας 4.2: Μύκητες στην επεξεργασία ΥΑΕ και αντίστοιχες αποδόσεις (McNamara et al 2008) 

 

Η δράση των ένζυµων 

Γενικά, η αφαίρεση φαινολών από ρυπασµένα νερά µπορεί να εξεταστεί από 

τις βιολογικές µεταβολές που πραγµατοποιούνται από τους µικροοργανισµούς ή τα 

ένζυµα. Ένζυµα όπως οι λακκάσες, υπεροξειδάσες, τιροσινάσες, προωθούν την 

οξείδωση των φαινολικών και ανυλινικών υποστρωµάτων. 

Η οξείδωση φαινολών οδηγεί στη δηµιουργία ιδιαίτερα δραστικών ελεύθερων 

ριζών που προωθούν τον πολυµερισµό των φαινολικών υποστρωµάτων. Ανάλογα µε 

το µοριακό βάρος, τα πολυµερή που σχηµατίζονται µπορούν να αφαιρεθούν µε 

παραδοσιακές φυσικοχηµικές τεχνικές όπως η κροκύδωση. 

Οι λακκάσες είναι οξειδωτικά ένζυµα που περιέχουν χαλκό (περιλαµβάνει στη 

δοµή του τέσσερα ενεργά κέντρα, το καθένα από τα οποία περιέχει ένα ιόν χαλκού 

(Cu
+2

)) και βρίσκονται σε φυτά, µύκητες και µικροοργανισµούς. Η δραστηριότητά 

τους εκτός των άλλων µπορεί να διαπιστωθεί από την πτώση του διαλυµένου 

οξυγόνου αφού η οξείδωση του υποστρώµατος συνδέεται µε την κατανάλωση του 

οξυγόνου. 
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Η λακκάση ως ένζυµο παρουσιάζει υψηλή θερµική αντοχή (σταθερή στους 

60ºC) και είναι το κύριο ένζυµο που καταλύει την οξείδωση πολλών οργανικών 

αρωµατικών υποστρωµάτων, κυρίως φαινολικά συστατικά και διαµίνες, αλλά δεν 

οξειδώνει την τυροσίνη (Thurston 1994, Minussi et al. 2002). Η τυπική δράση του 

ένζυµου λακκάση παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.2, όπου ένα φαινολικό συστατικό 

υφίσταται οξείδωση (αποµακρύνοντας ένα ηλεκτρόνιο), σχηµατίζοντας σε πρώτη 

φάση µια φαινοξυρίζα, η οποία µετέπειτα έχει τη δυνατότητα είτε να µετασχηµατιστεί 

σε κινόνη ή να προκαλέσει τον πολυµερισµό της ενδιάµεσης αυτής ρίζας (Minussi et 

al. 2002). 

 

 

 

Εικόνα 4.2. Οξείδωση φαινολικών συστατικών κατά τη δράση του ένζυµου λακκάση 

(Κοστριβά 2007) 

 

Επίσης οι Casa et al (2003), αναφέρουν για το ένζυµο λακκάση ότι δρα στις 

πολυφαινόλες αφαιρώντας ένα ηλεκτρόνιο από την υδροξυλοµάδα. Η οξειδωτική 

αυτή δράση που έχει σαν αποτέλεσµα σχηµατισµό ολιγοµερών και πολυµερών είναι 

αντίστοιχη διαδικασία µε αυτής της χουµοποίησης (Hajjouji et al., 2008). Η 

µετατροπή των απλούστερων φαινολών σε µεγαλύτερα πολυµερή µειώνει την 

ικανότητά τους να αφοµοιώνονται και την φυτοτοξικότητά τους.  

Τα αποτελέσµατα της παραπάνω έρευνας εξηγούνται από την διαδικασία 

αποσύνθεσης της οργανικής ύλης. Ξεκινά µε την υδρόλυση των πρωτεϊνών, ουρίας 

και πολυσακχαριτών απελευθερώνοντας διαλυτή αµµωνία, αµινοξέα σάκχαρα και 

αλειφατικά οξέα. Η λιγνίνη και η κυτταρίνη αποσυντίθενται. Τα σάκχαρα οι 

αλειφατικές ενώσεις και συγκεκριµένα πολυµερή σε συνδυασµό µε την αµµωνία 
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συνθέτουν τη µικροβιακή βιοµάζα. Παρουσία των προϊόντων µεταβολισµού των 

µικροοργανισµών κάποιες φαινολικές ενώσεις αρχίζουν να αυτό οξειδώνονται ή να 

οξειδώνονται ενζυµικά µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό χουµικών συστατικών. 

 

Μελέτες (Sayadi and Ellouz,1992; 1993) έδειξαν ότι το Phanerochaetae 

chrysosporium παράγει δύο τύπου έξω κυτταρικών υπεροξειδάσων που παίρνουν 

µέρος στη βιοαποδόµηση της λιγνίνης.  

Α) Λιγνίνη υπεροξειδάση (Lip)  

Β) Μαγγανίου υπεροξειδάση (Mnp) 

Η λιγνίνη υπεροξειδάση είναι από τα πρώτα λιγνινολυτικά ένζυµα που 

ανακαλύφθηκαν και η παρουσία της έχει ανιχνευθεί σε µύκητες λευκής σήψεως όπως 

οι βασιδιοµύκητες Phanerochaete chrysosporium (Kirk and Farrell 1987) και 

Coriolus versicolor (Kaal et al. 1993). Το ένζυµο λιγνίνη υπεροξειδάση, οξειδώνει 

φαινόλες, αρωµατικές αµίνες, αρωµατικούς αιθέρες και αλκοόλες (Kersten et al. 

1990). Η λιγνίνη υπεροξειδάση προκαλεί τον αποπολυµερισµό των 

λιγνινοκυτταρινούχων υποστρωµάτων µέσω µιας σειράς αντιδράσεων οξείδωσης που 

οφείλεται στο σχηµατισµό ενδιάµεσων ριζών (Kirk and Farrell 1987). 

Η λιγνίνη υπεροξειδάση οξειδώνεται από το υπεροξείδιο του υδρογόνου και η 

ενδιάµεση οξειδωµένη µορφή της επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση, 

προσλαµβάνοντας τα δύο ηλεκτρόνια που της λείπουν από τον αρωµατικό δακτύλιο 

του υποστρώµατος (δότης), µέσω δύο οξειδωτικών αντιδράσεων. Η διάσπαση των 

αρωµατικών δακτυλίων αποτελεί ουσιαστικό γεγονός για την ανοργανοποίηση της 

λιγνίνης (Eriksson et al. 1990). Λόγω του υψηλότερου δυναµικού οξειδοαναγωγής σε 

σχέση µε εκείνο του ένζυµου Mn-υπεροξειδάση δρα και σε µη φαινολικές 

αρωµατικές ενώσεις (συνήθως µεθόξυ υποµονάδες της λιγνίνης), ενώ η Mn-

υπεροξειδάση δρα αποκλειστικά σε φαινολικά υποστρώµατα (Banci et al. 1999). 

Αναλυτικά, η διαφορά του µηχανισµού δράσης του ένζυµου λιγνίνη 

υπεροξειδάση από το µηχανισµό δράσης του ένζυµου Mn-υπεροξειδάση, είναι η 

ύπαρξη του Mn ως δότης ηλεκτρονίων. Το ένζυµο Mn-υπεροξειδάση δρα σε 

φαινολικά συστατικά και στις φαινολικές δοµές της λιγνίνης που αντιπροσωπεύουν 

περίπου το 10% της λιγνίνης (Wariishi et al. 1992). Κατά τη διάρκεια της δράσης του 

ένζυµου αυτού, η σιδηρούχος Mn-υπεροξειδάση οξειδώνεται από το υπεροξείδιο του 

υδρογόνου σε ένα σιδηρούχο-π-πορφυρικό κατιόν, γνωστό ως συστατικό Ι. Η Mn-

υπεροξειδάση θεωρείται απόλυτα εξαρτωµένη από το Mn(ΙΙ), καθώς παρουσία 

Mn(ΙΙ) είναι εφικτή η ολοκλήρωση δύο διαδοχικών αναγωγών, πρώτα του 
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συστατικού Ι σε ένα  συστατικό, γνωστό στη βιβλιογραφία ως συστατικό ΙΙ, και 

έπειτα πάλι σε ένζυµο σιδήρου (Serguei et al. 1998).  

 

 

 

Εικόνα 4.3: Μηχανισµός δράσεως του ένζυµου λιγνίνη-υπεροξειδάση (Wariishi 1990) 

 

Επιπλέον, η προσθήκη ενώσεων ικανών να σχηµατίσουν σύµπλοκα, όπως τα 

οξαλικά και τα γαλακτικά ιόντα διευκολύνουν την οξείδωση του Μn(II) (Kuan and 

Tien 1993). Το υπεροξείδιο του υδρογόνου, κάτω από προϋποθέσεις, µπορεί να 

αντιδράσει µε το συστατικό II της Mn-υπεροξειδάσης, µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργείται ένα υπερόξυ σύµπλοκο του τρισθενούς σιδήρου γνωστό και ως 

συστατικό III. Επιπλέον, οξείδωση του συστατικού III από το υπεροξείδιο του 

υδρογόνου προκαλεί την απενεργοποίηση της Μn-υπεροξειδάσης.  

Αντιθέτως, ακολουθώντας άλλη πορεία, το συστατικό ΙΙΙ (που αποτελεί ένα 

απενεργοποιηµένο καταλυτικά σύµπλοκο) µπορεί να επανασχηµατίσει το αρχικό 

σιδηρούχο ένζυµο, είτε µε προσθήκη τριών ηλεκτρονίων ή µε αποµάκρυνση ενός 

ηλεκτρονίου (Serguei et al. 1998). Το σύµπλοκο Mn(ΙΙΙ)-οξαλικό είναι αρκετά 

σταθερό και είναι ικανό να οξειδώνει διάφορα φαινολικά συστατικά που έχουν 

χαµηλότερο δυναµικό οξειδοαναγωγής από το σύµπλοκο Mn(ΙΙ)-οξαλικό (Banci et al. 

1999). 
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Εικόνα 4.4: Μηχανισµός δράσεως του ένζυµου Mn-υπεροξειδάση (Hofrichter 2002) 

 

  Οι  Mebirouk  et al., 2007 εφαρµόσαν συνδυασµό προσρόφησης, σε πριονίδι, 

ΥΑΕ το οποίο προηγουµένως είχε υποστεί αερόβια βιολογική επεξεργασία µε  

Phanerochaetae chrysosporium, για διάφορους τύπους καλλιέργειας (ανάδευση, 

στατική και ακινητοποιηµένη). Έπειτα από την δράση των ένζυµων το πριονίδι 

φαίνεται ως µια πολύ καλή πρακτική για την αποµάκρυνση µεγάλου µέρους της 

οργανικής ύλης. Μεγαλύτερες αποδόσεις παρουσίασε η ακινητοποιηµένη καλλιέργεια 

και σε µικρότερο χρόνο (2,5 ηµέρες αντί 3,5 ηµέρες που χρειάστηκαν οι υπόλοιπες 

καλλιέργειες). Σύνοψη των αποτελεσµάτων φαίνονται στον πίνακα 4.3.  

 

 

Πίνακας 4.3: Αποδόσεις στην ενζυµική επεξεργασία ΥΑΕ 

 

Συνοψίζοντας για την εφαρµογή των αερόβιων µικροοργανισµών και των 

µυκήτων στην επεξεργασία των ΥΑΕ παρουσιάζεται ο πίνακας 4.4 µε τις αποδόσεις 

που επιτέχθησαν ανά µικροοργανισµό ή µύκητα από διάφορες εργασίες.  
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Καλλιέργεια 
Απώλεια οργανικής 

Ύλης 

Μείωση 

Φαινολών 
Αναφορά 

Yarrowia lipolytica 20 – 40% ως COD  Lanciotti et al., 2005 

Ganoderma austral 29% ως COD 35 – 40% Nerud et al., 2005 

Pleurotus spp.    

Geotrichum spp. 55% ως COD 46.6% Fadilet al., 2003 

Aspergillus spp. 52.5% ως COD 44.3%  

Candida tropicalis 62.8% ως COD 51.7%  

Panus tigrinus  70% Quarantino et al., 2003 

Pleurotus spp.  69 – 76% Tsioulpas et al., 2002 

Aspergilus terreus 66% ως COD  
Garrido – Hyos et al., 

2002 

Pleurotus ostreatus  64 – 67% Fountoulakis et al., 2002 

Coriolus versicolor 63% ως COD 90% Yesilada et al., 1998 

Funalia trojii 70% ως COD 93%  

Lentinula edodes 73 – 80% ως TOC 88.5% max D’ Annibale et al., 1998 

Πίνακας 4.4: Αποδόσεις της επεξεργασίας ΥΑΕ µε καλλιέργειες αερόβιων µικροοργανισµών 

(Paraskeva and Diamadopoulos 2006) 

 

H χρήση των παραπάνω µικροοργανισµών βρίσκει εφαρµογή µέσα από διάφορες  

διεργασίες όπως είναι τα συστήµατα ενεργοποιηµένης ιλύος,  διαδοχή αντιδραστήρων 

διαλείποντος έργου, δεξαµενές οξείδωσης περιστρεφόµενοι βιολογικοί δίσκοι και 

σταλάζουν φίλτρα προσκολληµένης ανάπτυξης βιοφίλµ (χαλικοδιυλιστήρια). Οι τρεις 

πρώτες µέθοδοι κατηγοριοποιούνται στις οµογενείς διεργασίες ενώ οι 

περιστρεφόµενοι βιολογικοί δίσκοι και τα χαλικοδιυλιστήρια στις ετερογενείς 

διεργασίες.  

 

4.3.3.3 Οµογενείς Βιολογικές ∆ιεργασίες 

Ενεργός ιλύς  

Αποτελεί την περισσότερο διαδεδοµένη µέθοδο σταθεροποίησης των υγρών 

αποβλήτων που περιέχουν οργανικά συστατικά. Αυτή η µέθοδος εξαρτάται από την 

ανάπτυξη και διατήρηση µικροοργανισµών που έχουν την ικανότητα βιοαποδόµησης, 

και από την παροχή του διαλυµένου οξυγόνου. Ένα τυπικό σύστηµα ενεργού ιλύος 
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περιλαµβάνει: (1) έναν αντιδραστήρα µέσα στον οποίο διατηρούνται σε αιώρηση και 

αερίζονται οι µικροοργανισµοί που είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία, (2) µια 

δεξαµενή καθίζησης όπου συνήθως γίνεται ο διαχωρισµός του υγρού από τα στερεά 

και (3) ένα σύστηµα ανακυκλοφορίας για την επιστροφή των στερεών (όπου 

εµπεριέχεται ενεργή βιοµάζα), που αποµακρύνονται από το διαχωρισµό υγρού-

στερεών, πίσω στον αντιδραστήρα. Έχουν εξελιχθεί διάφορα συστήµατα που 

περιλαµβάνουν αυτές τις διεργασίες. Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της διεργασίας 

της ενεργού ιλύος είναι ο σχηµατισµός συσσωµατωµάτων στερεών (flocculent 

settleable solids), που µπορούν να αποµακρυνθούν µε καθίζηση µε βαρύτητα στις 

δεξαµενές καθίζησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διεργασία της ενεργούς ιλύος 

χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε φυσικές και χηµικές διεργασίες που 

χρησιµοποιούνται για την προκαταρκτική και πρωτοβάθµια επεξεργασία των υγρών 

αποβλήτων (Metcalf and Eddy, Inc. 2003). 

 

∆εξαµενή οξείδωσης  

Πρόκειται για µια µεγάλη δεξαµενή αποθήκευσης, η οποία είναι ρηχή, 

περίπου ένα µέτρο βάθος, και είναι κατασκευασµένη µε µια µη διαπερατή εσωτερική 

επένδυση. Αυτό επιτρέπει στο υγρό απόβλητο την άµεση έκθεση του στον αέρα µε 

σκοπό τη διάχυση του οξυγόνου µέσα σε αυτό, αποτρέποντας µε αυτό τον τρόπο την 

ανάπτυξη αναερόβιων συνθηκών. Ένας ή περισσότεροι µηχανισµοί επιφανειακού 

αερισµού τοποθετούνται στα τοιχώµατα της δεξαµενής. Αν και αυτοί οι επιφανειακοί 

αεριστές ποικίλλουν ανάλογα µε το σχέδιο του συστήµατος, οι περισσότεροι 

µοιάζουν µε µια µεγάλη κυκλική βούρτσα. Οι αεριστές περιστρέφονται αργά µε 

σκοπό τη διοχέτευση οξυγόνου στο υγρό απόβλητο χωρίς να προκαλέσουν ισχυρή 

ανάδευση. 

Παρόλο που το αρχικό κόστος κατασκευής είναι σχετικά υψηλό, λόγω της 

µεγάλης έκτασης που απαιτείται, οι ενεργειακές απαιτήσεις του συστήµατος 

µειώνονται. Το σύστηµα αυτό απαιτεί εξειδικευµένο προσωπικό για την 

αποτελεσµατική λειτουργία του και δουλεύει ικανοποιητικά κάτω από όλες τις 

καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία δεν έχει εφαρµοστεί ακόµη για ΥΑΕ, 

αν και µπορεί να ειπωθεί πως το υψηλό οργανικό περιεχόµενο των ΥΑΕ θα απαιτεί 

τη συνεχή λειτουργία των αεριστών, αυξάνοντας και το λειτουργικό κόστος 

(Τζιώτζιος 2007). 
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Αντιδραστήρες διαδοχικών περιόδων διαλείπουσας λειτουργίας 

(SBR) 

Εξέλιξη των συστηµάτων ενεργού ιλύος αποτελούν τα συστήµατα SBR 

(Sequencing Batch Reactor). Η λειτουργία των αντιδραστήρων SBR είναι περιοδική. 

Το προς επεξεργασία απόβλητο τροφοδοτείται στον αντιδραστήρα σε συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα, υφίστανται διάφορες επεξεργασίες σε έναν µόνο αντιδραστήρα, 

ενώ διαφορετικές φάσεις λειτουργίας διαδέχονται η µία την άλλη σε συγκεκριµένες 

χρονικές περιόδους, αποµακρύνοντας σταδιακά το ρύπο. Έτσι, ο SBR αντιδραστήρας 

παρέχει σε χρόνο ό,τι µια µονάδα συνεχούς ροής παρέχει σε χώρο. Η τυπική SBR 

λειτουργία του αντιδραστήρα περιλαµβάνει πέντε χρονικές περιόδους που συνολικά 

αποτελούν ένα κύκλο λειτουργίας: τη φάση πλήρωσης (fill phase) του αντιδραστήρα 

µε απόβλητο, τη φάση αντίδρασης (react phase) για την αποµάκρυνση του ρύπου, τη 

φάση καθίζησης (settle phase) για το διαχωρισµό των βιολογικών στερεών από το 

επεξεργασµένο υγρό, τη φάση απορροής (draw phase) για την αποµάκρυνση του 

επεξεργασµένου υγρού και τη φάση αδράνειας (idle phase) για την προετοιµασία του 

αντιδραστήρα µέχρι την έναρξη του επόµενου κύκλου λειτουργίας. 

Συνήθως απαιτούνται περισσότεροι από ένας αντιδραστήρες έτσι ώστε καθώς 

υφίσταται επεξεργασία o αρχικός όγκος αποβλήτου (batch), επιπρόσθετη ροή µπορεί 

να διατεθεί οπουδήποτε αλλού. Τελικά, ο αριθµός των αντιδραστήρων εξαρτάται από 

τον αναµενόµενο όγκο της ροής των υγρών αποβλήτων και από τον χρόνο που 

απαιτείται για επεξεργασία κάθε αρχικού όγκου αποβλήτου στον αντιδραστήρα. 

Μεγαλύτερος χρόνος παραµονής παράγει λιγότερη λάσπη και πιο καθαρά υγρά 

απόβλητα. 

Το κύριο πλεονέκτηµα των SBR είναι ότι παράγουν υγρά απόβλητα χαµηλά 

σε οργανικά συστατικά. Επίσης, µπορούν να τοποθετηθούν σε µικρές εκτάσεις µε τη 

δυνατότητα επέκτασης του συστήµατος µε την προσθήκη περαιτέρω αντιδραστήρων. 

 

4.3.3.4 Ετερογενείς Βιολογικές ∆ιεργασίες 

Χαλικοδιυλιστήρια  

Το χαλικοδιυλιστήριο είναι µια ετερογενής βιολογική διεργασία που έχει ως 

στόχο την αποµάκρυνση οργανικών ουσιών από τα λύµατα, µε τις διαδικασίες της 

οξείδωσης και της σύνθεσης.  

Η χρήση χαλικοδιυλιστηρίων και πιο συγκεκριµένα η εφαρµογή συστηµάτων 

προσκολληµένης ανάπτυξης µικροοργανισµών µε τη χρήση αντιδραστήρων σταθερής 
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κλίνης (ετερογενείς αντιδραστήρες) για τη αποµάκρυνση ρύπων από το πόσιµο νερό 

και τα υγρά απόβλητα έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Οι µικροοργανισµοί 

παραµένουν προσκολληµένοι πάνω στο πληρωτικό υλικό διατηρώντας τη 

συγκέντρωση της βιοµάζας σε υψηλά επίπεδα. Έτσι αυξάνεται η ικανότητα 

επεξεργασίας του αντιδραστήρα, αυξάνεται η σταθερότητα της διεργασίας 

αποµάκρυνσης, µειώνεται δραστικά η ποσότητα της παραγόµενης λάσπης, µειώνεται 

το φορτίο των στερεών, η παροχή οξυγόνου γίνεται µε φυσικό τρόπο και 

ελαχιστοποιείται το λειτουργικό κόστος καθώς και το κόστος συντήρησης της 

µονάδας επεξεργασίας (Metcalf and Eddy Inc., 2003). 

Το απόβλητο διανέµεται στον αντιδραστήρα µέσω ενός περιστρεφόµενου 

διανοµέα που βρίσκεται πάνω από το υλικό και το οποίο ρέει µέσα σε αυτό. Το 

πληρωτικό υλικό (χαλίκια, πλαστικό κ.λ.π.) λειτουργεί ως µέσο προσκόλλησης και 

ανάπτυξης µικροοργανισµών, το επονοµαζόµενο βιοφίλµ, το οποίο αποτελεί το πιο 

αποτελεσµατικό µέρος του συστήµατος. Οι µικροοργανισµοί που καλύπτουν την 

επιφάνεια του πληρωτικού µέσου, χρησιµοποιούν συστατικά του αποβλήτου ως πηγή 

τροφής. Η βιολογική ανάπτυξη και δραστηριότητα βασίζονται στη σταθερή παροχή 

διαλυµένου οξυγόνου. Το υγρό απόβλητο µεταφέρει ζωντανούς και νεκρούς 

οργανισµούς καθώς επίσης και παραπροϊόντα από τις βιολογικές αντιδράσεις. Τα 

συσσωµατώµατα στην εκροή του αντιδραστήρα αποτελούν δείκτες της 

αποτελεσµατικής λειτουργίας του χαλικοδιυλιστηρίου και διαχωρίζονται από το νερό 

σε ξεχωριστές δεξαµενές καθίζησης. Εάν τα ΥΑΕ περιέχουν στερεή ύλη, αυτή πρέπει 

να διαχωριστεί ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος φραξίµατος.  

 

Περιστρεφόµενοι βιολογικοί δίσκοι (RBC) 

Οι περιστρεφόµενοι βιολογικοί δίσκοι (Rotating Biological Contactors, RBC) 

εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά στη ∆υτική Γερµανία το 1960 και αργότερα 

εισήχθησαν στις ΗΠΑ. Ένας RBC αποτελείται από µια σειρά στενά τοποθετηµένων 

κυκλικών δίσκων από πολυστυρένιο ή πολυβινιλοχλωρίδιο οι οποίοι είναι 

εµβαπτισµένοι στα υγρά απόβλητα και περιστρέφονται δια µέσου αυτών. Οι 

κυλινδρικοί πλαστικοί δίσκοι είναι προσκολληµένοι σε έναν οριζόντιο άξονα, ενώ για 

την περιστροφή των µονάδων χρησιµοποιείται συνήθως η µηχανική µετάδοση ή και 

συστήµατα πεπιεσµένου αέρα (Metcalf and Eddy Inc., 2003). 

Κατά τη λειτουργία ενός RBC, ΥΑΕ µε ουδέτερο pH τοποθετείται σε µια 

δεξαµενή. Όταν ο δίσκος είναι έξω από το υγρό η παροχή οξυγόνου στην 

προσκολληµένη βιοµάζα γίνεται από τον αέρα, ενώ στην περίπτωση που ο δίσκος 
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είναι µέσα στο υγρό η παροχή γίνεται από το ίδιο το υγρό, καθώς επιφανειακή 

ανάδευση που προκαλείται από την περιστροφή του δίσκου. Η βιοµάζα που 

αναπτύσσεται στη δεξαµενή του συστήµατος είναι διπλής µορφής, αιωρούµενη στο 

υγρό απόβλητο και προσκολληµένη στο πληρωτικό υλικό. Ο όγκος του υγρού 

αποβλήτου µέσα στον αντιδραστήρα είναι χαµηλός και σχεδόν ισοδύναµος µε τον 

µισό όγκο του στατικά περιστρεφόµενου δίσκου. Επακολούθως, ο όγκος που 

αποµένει για την ανάπτυξη της αιωρούµενης βιοµάζας είναι επίσης µικρός, όπως 

είναι και ο όγκος του υγρού αποβλήτου που πρόκειται να υποστεί επεξεργασία. Το 

κόστος αυτής της µεθόδου έγκειται στην απαίτηση συστήµατος πολλαπλών δίσκων 

για την βιοµετατροπή µεγάλων ποσοτήτων υγρών αποβλήτων.  

Οι διατάξεις αυτές µπορούν να λειτουργούν αποτελεσµατικά εάν η 

συγκέντρωση ρύπου στην τροφοδοσία είναι σχετικά χαµηλή της τάξης του 1 g/lt 

COD. Ωστόσο έχει αποδειχθεί ότι λειτουργούν και σε πολύ µεγαλύτερες 

τροφοδοσίες. Έχει επιτευχθεί µείωση 70% COD για φορτίο 40 g/lt και υδραυλικό 

χρόνο παραµονής 3 ηµέρες. Στην πραγµατικότητα η ανεκτικότητα του συστήµατος σε 

υψηλές συγκεντρώσεις εξαρτάται από µακρύ υδραυλικό χρόνο παραµονής και τον 

υψηλό ρυθµό ανακυκλοφορίας. Εποµένως η υψηλή αρχική συγκέντρωση των ΥΑΕ 

και οι αργές κινητικές αποµάκρυνσης των δυσκατέργαστων συστατικών καθιστά τα 

ΥΑΕ ακατάλληλα για απευθείας αερόβια επεξεργασία. Κατά συνέπεια φυσικοχηµικές 

προεργασίες έχουν διερευνηθεί.  

 

4.3.3.5 Κοµποστοποίηση 

Η κοµποστοποίηση είναι µια διαδικασία αερόβιας αποσύνθεσης που αποδοµεί 

την οργανική ουσία σε διάρκεια εβδοµάδων σε χούµο, ένα υλικό που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για λίπανση καλλιεργειών ή σαν εδαφοβελτιωτικό. Τα ΥΑΕ µπορούν 

να παράγουν υψηλής ποιότητας κοµπόστ µε ικανοποιητικό ρυθµό χουµοποίησης. Τα 

υπολείµµατα της παραγωγής του ελαιολάδου αναµεµειγµένα µε άχυρο σιταριού σε 

αεριζόµενους σωρούς έχουν ένα ρυθµό χουµοποίησης 89%. Αναλύσεις στο τελικό 

προϊόν δείχνουν ποσότητες θρεπτικών µεταλλικών στοιχείων, σταθεροποιηµένη 

οργανική ύλη και απουσία βαρέων µετάλλων. Η ανάµειξη ΥΑΕ σε σωρούς µε άλλα 

βιοµηχανικά λύµατα, κυρίως από επεξεργασία τροφίµων, υπολείµµατα βαµβακιού, 

πριονίδια, κοπριά πουλερικών και χοίρων, έχει σαν αποτέλεσµα ένα προϊόν µε 

ικανοποιητικό ρυθµό ωρίµανσης  και αντίστοιχης ποιότητας µε µείγµα που δεν 

προστέθηκε ΥΑΕ. Ωστόσο η φυτοτοξικότητα των ΥΑΕ  µπορεί αρχικά να έχει 

χαµηλό δείκτη βλάστησης (GI)  αλλά τα τελικά αποτελέσµατα δείχνουν GI 
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περισσότερο από 50% γεγονός που καθιστά το κοµπόστ ως ένα κατάλληλο 

εδαφοβελτιωτικό. 

 

4.3.3.6 Πλεονεκτήµατα-Μειονεκτήµατα  Αερόβιας επεξεργασίας 

Τα αερόβια συστήµατα επεξεργασίας παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήµατα 

και µειονεκτήµατα: 

 

• Στα βιόφιλτρα και πιο συγκεκριµένα η εφαρµογή συστηµάτων 

προσκολληµένης ανάπτυξης µικροοργανισµών µε τη χρήση αντιδραστήρων 

σταθερής κλίνης έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα καθώς οι µικροοργανισµοί 

παραµένουν προσκολληµένοι πάνω στο πληρωτικό υλικό διατηρώντας τη 

συγκέντρωση της βιοµάζας σε υψηλά επίπεδα, αυξάνεται η ικανότητα 

επεξεργασίας του αντιδραστήρα, αυξάνεται η σταθερότητα της διεργασίας 

αποµάκρυνσης, µειώνεται δραστικά η ποσότητα της παραγόµενης λάσπης και 

µειώνεται το φορτίο των στερεών (Metcalf and Eddy, 2003). 

• Στα χαλικοδιυλιστήρια η παροχή οξυγόνου γίνεται µε φυσικό τρόπο και 

ελαχιστοποιείται το λειτουργικό κόστος καθώς και το κόστος συντήρησης της 

µονάδας επεξεργασίας. 

• Η χρήση οµογενών διεργασιών δεν ενδείκνυται στη βιολογική αποµάκρυνση 

ρύπων από µικροοργανισµούς που χαρακτηρίζονται από µικρούς ειδικούς 

ρυθµούς ανάπτυξης. Αυτό γιατί, προκειµένου να επιτευχθεί µεγάλος χρόνος 

παραµονής των βακτηρίων µέσα στις δεξαµενές για την ανάπτυξη τους, θα πρέπει 

να έχουν ή πολύ µεγάλο όγκο ή να λειτουργούν µε πολύ µικρές παροχές. 

• Οι διεργασίες ενεργού ιλύος, παράγουν µεγάλα ποσά βιοστερεών και απαιτούν 

προσεκτική παρακολούθηση για την αποφυγή καταστάσεων αιφνίδιας 

ταραχής από ξαφνικές αλλαγές του φορτίου. 

• Τα RBC είναι περισσότερο ανθεκτικά και συµπαγή, αλλά είναι ακριβά και 

συχνά παρουσιάζουν µηχανικά προβλήµατα. 

• Οι αντιδραστήρες οι οποίοι χρησιµοποιούν πληρωτικό υλικό για την 

προσκόλληση βιοµάζας, φράσσονται εύκολα από την εκτεταµένη ανάπτυξη 

βιοµάζας, οπότε και απαιτούνται συχνές αντίστροφες πλύσεις. 

• Τα SBR είναι πιο πολύπλοκα στη λειτουργία τους από τα άλλα και είναι πιο 

ακριβά στην κατασκευή και τη λειτουργία τους από τα περισσότερα 

συστήµατα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 
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4.4 Εφαρµογή µεθόδων επεξεργασίας ΥΑΕ 

Οι Paraskeva and Diamadopoulos 2006 συνοψίζουν στον Πίνακα 4.5 την 

αποτελεσµατικότητα διάφορων µεθόδων που έχουν εφαρµοστεί µόνες τους ή σε 

συνδυασµό όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία. Ο Πίνακας 4.5 συµπληρώνεται  µε 

τις παρατηρήσεις τις παρούσας εργασίας. 

 

Τρόπος 

Επεξεργασίας 
Αποτελέσµατα – Αποδόσεις Παρατηρήσεις 

Φυσικοχηµική 

επεξεργασία 

30 – 50% αποµάκρυνση COD, 

80 – 95% αποµάκρυνση COD µε 

συνδυασµό φυσικοχηµικών 

µεθόδων 

Στις µεθόδους περιλαµβάνοντα: 

Φγοκέντριση, φίλτρανση, 

θρόµβωση, κροκύδωση, 

προσρόφηση 

Αναερόβια Χώνευση 

60 – 80% αποµάκρυνση COD για 

υδραυλικό χρόνο παραµονής 

(HRT) 2 – 5 µέρες, 

 έως και 90% για HRT 25 µέρες 

Αραίωση, ρύθµιση αλκαλικότητα 

και προσθήκη θρεπτικών 

Αναερόβια Χώνευση 

που ακολουθεί 

Φυσικοχηµική 

Επεξεργασία 

50 – 70% περαιτέρω αποµάκρυνση 

COD µε µέγιστη 95%. Πάνω από 

90% αποµάκρυνση φαινολών. 

Εφαρµογή προεπεξεργασίας: 

Φίλτρανση, θρόµβωση, GAC 

προσρόφηση, όζον 

Αναερόβια Χώνευση 

που ακολουθεί 

Αερόβια 

Επεξεργασία 

Αποµάκρυνση COD 40 – 60% 

κατά την προεπεξεργασία, 

60 - 90% αποµάκρυνση φαινολών 

και µείωση της τοξικότητας 

Προεπεξεργασία µε επιλεγµένα 

στελέχη αερόβιων µικροοργανισµών 

Αερόβια 

Επεξεργασία 

58 – 74% αποµάκρυνση COD 

εξαρτώµενη από την οργανική 

φόρτιση και το HRT,  

81 – 84% για µεγάλο HRT 

Μέθοδοι που περιλαµβάνουν ενεργό 

ιλύος και τεχνητούς υγροτόπους 

Συνδυασµένη 

Βιολογική 

επεξεργασία 

Έως 90% αποµάκρυνση COD και 

αντίστοιχο ποσοστό 

αποµάκρυνσης για φαινόλες 

Συνδυασµός 2 ή και 3 σταδίων 

επεξεργασίας 
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Αναερόβια Χώνευση 

σε µείγµα ΥΑΕ µε 

άλλα υγρά απόβλητα 

75 – 90% αποµάκρυνση COD 

εξαρτώµενη από την αραίωση και 

την ακολουθουµένη επεξεργασία 

Βιολογική επεξεργασία ΥΑΕ σε 

συνδυασµό µε αστικά και οικιακά 

απόβλητα ή απόβλητα 

κτηνοτροφικών µονάδων 

Οξείδωση και 

Εξελιγµένη 

Οξείδωση (AOPs) 

40 – 60% αποµάκρυνση COD υπό 

κανονικές συνθήκες, 

70 – 99% αποµάκρυνση COD υπό 

µεγάλες συγκεντρώσεις 

οξειδωτικού και µετά από 

προεπεξεργασία. 

∆ιαδικασίες που περιλαµβάνουν 

όζον/H2O2 UV/H2O2 υγρή αέρια 

οξείδωση, Fenton οξείδωση, 

ηλεκτροχηµική οξείδωση 

Συνδυασµός 

διαδικασιών 
80 – 99% αποµάκρυνση COD 

Συνδυασµός οξείδωσης – βιολογικής 

δραστηριότητας και επεξεργασία µε 

µεµβράνες 

Κοµποστοποίηση 
Εδαφοβελτιωτικό / λίπασµα 

λογικές τιµές χουµοποίησης  

Συγκοµποστοποίηση µε διάφορα 

αγρο- βιοµηχανικά απορρίµµατα 

Παρούσα εργασία 

30 – 48% αποµάκρυνση COD για 

HRT 1 ηµέρα µε διαλείπουσα 

λειτουργία µε ανακυκλοφορία. 

Έως 80% για µεγαλύτερο HRT. 

Έως 50% σε συνεχή λειτουργία 10 

ηµερών για HRT 1 ηµέρα  

Μέγιστη αποµάκρυνση φαινολών 

61% 

Μεικτή καλλιέργεια γηγενών 

µικροοργανισµών από ΥΑΕ σε 

αντιδραστήρα προσκολληµένης 

ανάπτυξης, καµία προεπεξεργασία, 

προσθήκη θρεπτικών 

Πίνακας 4.5: Σύνοψη µεθόδων επεξεργασίας ΥΑΕ (Paraskeva and Diamadopoulos 2006) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Το κεφάλαιο αυτό αφορά τα πειραµατικά δεδοµένα και τα συµπεράσµατα που 

προέκυψαν κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του διδάκτορα του 

Τµήµατος ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων του Πανεπιστηµίου 

Ιωαννίνων  Γεωργίου Χ. Τζιώτζιου µε θέµα Βιολογική Επεξεργασία Υγρών 

Αποβλήτων Ελαιοτριβείου (2007). 

 

Εργαστηριακής και πιλοτικής κλίµακας αντιδραστήρες σταθερής 

κλίνης 

Ο εργαστηριακής κλίµακας αντιδραστήρας σταθερής κλίνης που 

εγκαταστάθηκε στο εργαστήριο αποτελούνταν από έναν σωλήνα Plexiglas, ύψους 

160 cm και εσωτερικής διαµέτρου 9 cm (Εικόνα 5.1). ∆ύο διαφορετικά µεγέθη 

πλαστικών σωλήνων εξετάστηκαν ως υλικό πλήρωσης του αντιδραστήρα. Το 

συγκεκριµένο αυτό πληρωτικό υλικό επιλέχτηκε, δεδοµένου ότι είναι φτηνό και είναι 

εύκολο να βρεθεί στο εµπόριο.  

 

   (α)    (β) 

Εικόνα 5.1 : Αριστερά (α) ο αντιδραστήρας εργαστηριακής κλίµακας. ∆εξιά (β) ο κυκλοφοριτής 

και το δοχείο από όπου ανακυκλοφορείται το απόβλητο. 

Οι µικροί πλαστικοί σωλήνες ήταν εσωτερικής διαµέτρου 1.6 cm και µήκους 

3.02 cm, µε ειδική επιφάνεια 500 m
2
/m

3
 και πορώδες φίλτρου 0.8. Οι µεγάλου 

µεγέθους πλαστικοί σωλήνες ήταν εσωτερικής διαµέτρου 2.65 cm και µήκους 3.95 

cm, µε ειδική επιφάνεια 301.9 m
2
/m

3
 και πορώδες φίλτρου 0.95. Το ύψος του 

πληρωτικού υλικού µέσα στο φίλτρο έφτανε τα 143 cm. Η αντίστροφη πλύση του 

φίλτρου, στο τέλος κάθε πειραµατικού κύκλου λειτουργίας, ήταν απαραίτητη λόγω 
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φραξίµατος των πόρων από την υπέρµετρη ανάπτυξη βιοµάζας, χρησιµοποιώντας 

υψηλές ταχύτητες αέρα και νερού.  

Ο πιλοτικής κλίµακας αντιδραστήρας σταθερής κλίνης που εγκαταστάθηκε 

στο ελαιοτριβείο αποτελούνταν από µια κυλινδρική δεξαµενή πολυαιθυλενίου µε 

κωνική βάση, ύψους 1.5 m και εσωτερικής διαµέτρου 1.8 m (Εικόνα 5.2). 

Περιµετρικά της βάσης της δεξαµενής υπήρχαν 11 βαλβίδες αερισµού, µέσω των 

οποίων ο αέρας µπορούσε να κυκλοφορήσει. Μέσα στη δεξαµενή τοποθετήθηκε ένα 

καλάθι ύψους 1.2 m και διαµέτρου 1.75 m. Το καλάθι γέµισε µε πληρωτικό υλικό 

µέχρι το 1 m. Το πληρωτικό υλικό αυτού του αντιδραστήρα ήταν πλαστικοί σωλήνες, 

εσωτερικής διαµέτρου 3.85 cm και µήκους 4 cm, µε ειδική επιφάνεια  207.8 m
2
/m

3
 

και πορώδες 0.93. Το ΥΑΕ όγκου 500lt που χρησιµοποιήθηκε σε κάθε κύκλο 

λειτουργίας βρισκόταν σε παρακείµενη δεξαµενή από όπου και ανακυκλοφορούσε 

συνεχώς στον αντιδραστήρα, από την κορυφή, µε τη βοήθεια περιστροφικού 

διανοµέα (Εικόνα 5.2α).  

    

   (α)     (β)  

Εικόνα 5.2 : Αριστερα (α) το επάνω µέρος αντιδραστήρα πιλοτικής ∆ιακρίνεται ο 

περιστρεφόµενος διαβροχέας. ∆εξιά (β) διακρίνεται η δεξαµενή αποθήκευσης αποβλήτου, οι 

βαλβίδες αερισµού και το σύστηµα στραγγισµάτων στη βάση που κλίµακας. ∆ιακρίνεται ο 

περιστρεφόµενος διανοµέας. 

 

5.1 Πειραµατικά αποτελέσµατα στον εργαστηριακής κλίµακας 

αντιδραστήρα σταθερής κλίνης 

Ο εργαστηριακής κλίµακας αντιδραστήρας σταθερής κλίνης αρχικά 

βρισκόταν σε λειτουργία άντλησης-πλήρωσης χρησιµοποιώντας ως πηγή άνθρακα 

την απλή φαινόλη σε συγκέντρωση 500 mg/lt. 



 73 

 Όταν έφθασε σε σταθερή κύκλο προς κύκλο απόδοση, ο τρόπος λειτουργίας 

άλλαξε σε άντληση-πλήρωση µε την προσθήκη ανακυκλοφορίας οπότε και 

πραγµατοποιήθηκε η σειρά πειραµάτων µε ΥΑΕ. Ο λειτουργικός όγκος ήταν 6lt και 

βρισκόταν σε έναν κάδο κάτω από τον αντιδραστήρα όπου και ανακυκλοφορούσε 

συνεχώς (Qrecirculation ~5 lt/min) Εικόνα 5.1 β. 

Το υγρό στον αντιδραστήρα στάλαζε (trickled), έτσι ώστε ο αέρας να µπορεί 

να κυκλοφορεί µέσω αυτού, εφόσον το φίλτρο δεν ήταν εξολοκλήρου 

πληµµυρισµένο. Σαν αποτέλεσµα, η συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου (D.O.) 

διατηρήθηκε πάνω από τα 4.5 mg/lt καθ’ όλη τη διάρκεια των πειραµάτων. Αυτό 

ακριβώς ήταν και το όφελος του συγκεκριµένου τρόπου λειτουργίας του 

αντιδραστήρα. 

∆εδοµένου ότι δεν απαιτήθηκε καµία εξωτερική πηγή µηχανικού αερισµού, το 

λειτουργικό κόστος του αντιδραστήρα µειώθηκε δραστικά 

Τα ∆ιαγράµµατα 5.1 και 5.2 παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα των κύκλων 

ανακυκλοφορίας για δυο διαφορετικού µεγέθους πληρωτικό υλικό και συγκεκριµένα 

τις αποδόσεις ως προς την αποµάκρυνση των διαλυµένων φαινολών και του 

διαλυµένου COD αντίστοιχα σε συνάρτηση µε τον υδραυλικό χρόνο παραµονής. 
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∆ιάγραµµα 5.1, 5.2 : Αριστερά η απόδοση των διαλυµένων φαινολών. ∆εξιά οι αντίστοιχη 

απόδοση του διαλυµένου COD (Tziotzios et al., 2007) 

 

Η σύγκριση µεταξύ των ∆ιαγραµµάτων 5.1 και 5.2 παρουσιάζει την επίδραση 

της ακινητοποίησης των βακτηρίων στο πληρωτικό υλικό. Η χρήση του µεγαλυτέρου 
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µεγέθους πλαστικών σωλήνων ως πληρωτικό υλικό δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη 

επίδραση στην απόδοση του αντιδραστήρα. Η υπερβολική αύξηση βιοµάζας λόγω 

του υψηλού οργανικού περιεχοµένου, καθώς επίσης και η συγκέντρωση 

αιωρούµενων στερεών του ΥΑΕ, οδήγησαν στη γρήγορη κάλυψη του πρόσθετου 

κενού όγκου του αντιδραστήρα. Η αποδόµηση των φαινολικών και του d-COD, για 

τα δύο είδη πληρωτικού υλικού που δοκιµάστηκαν, έφθασε περίπου το 60% και 70% 

αντίστοιχα, για το χρονικό διάστηµα των µόλις 27 ωρών. Σε πειράµατα µε 

αντιδραστήρες αιωρούµενης ανάπτυξης η επίτευξη των αντίστοιχων αποδόσεων 

απαιτούσε αρκετές ηµέρες έως ένα µήνα. 

 

5.2 Πειραµατικά αποτελέσµατα στον πιλοτικής κλίµακας 

αντιδραστήρα σταθερής κλίνης  

Ο πιλοτικής κλίµακας αντιδραστήρας σταθερής κλίνης βρισκόταν σε 

λειτουργία άντλησης-πλήρωσης µε ανακυκλοφορία (Qrecirculation ~ 100 lτ/min). Ο 

όγκος του ΥΑΕ σε κάθε κύκλο επεξεργασίας ήταν 500 lt. Επίσης σε αυτήν την 

περίπτωση, καµία εξωτερική πηγή µηχανικού αερισµού δε χρησιµοποιήθηκε. Κατά 

την περίοδο εκκίνησης, γινόταν προσθήκη εµβολίου εγκλιµατισµένων 

φαινολοβακτηρίων στην αρχή κάθε κύκλου λειτουργίας. Η προσθήκη εµβολίου 

συνεχίστηκε έως ότου παρατηρήθηκε σχηµατισµός βιοφίλµ στο πληρωτικό υλικό. 

Όλα τα δείγµατα λήφθηκαν την ίδια ώρα της ηµέρας, οπότε και καταγράφηκε η 

µέγιστη θερµοκρασία του δείγµατος. Κατά τη διάρκεια της ηµέρας, η θερµοκρασία 

του υγρού απόβλητου στον αντιδραστήρα µειωνόταν κατά 7-10 ºC της µέγιστης. 

Οι συγκεντρώσεις των φαινολικών και του COD των δειγµάτων 

παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα 5.3. Παρατηρείται ότι, για κάθε κύκλο λειτουργίας, η 

αποµάκρυνση του COD έφθασε περίπου το 70% σε 3 ηµέρες, ενώ η αποµάκρυνση 

των φαινολικών έφθασε περίπου το 55% σε 5 ηµέρες. Η θερµοκρασία κατά τη 

διάρκεια αυτών των κύκλων λειτουργίας κυµάνθηκε µεταξύ 16 ºC και 20 ºC. Μια 

ξαφνική πτώση θερµοκρασίας στους 6 ºC την 37η ηµέρα, επιβράδυνε την απόδοση 

του φίλτρου έως ότου η θερµοκρασία επανήλθε στις προηγούµενες τιµές της. Αυτό το 

αποτέλεσµα δείχνει ότι ο αντιδραστήρας σταθερής κλίνης αποτελεί χρήσιµο 

εξοπλισµό στη βιοαποδόµηση των ΥΑΕ σε συνθήκες ελεγχόµενης θερµοκρασίας. 
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∆ιάγραµµα 5.3 : Αποµάκρυνση (%) των διαλυτών φαινολικών και του διαλυµένου COD στον 

πιλοτικής κλίµακας αντιδραστήρα σταθερής κλίνης, κάτω από διαλείπουσα λειτουργία 

(άντλησης-πλήρωσης) µε ανακυκλοφορία (Tziotzios et al., 2007) 

 

Κατά τη διάρκεια των κύκλων λειτουργίας, το υψηλό οργανικό φορτίο του 

αποβλήτου καθώς και τα περιεχόµενα σε αυτό στερεά, οδηγούσε σε υπερβολική 

ανάπτυξη βιοµάζας στον αντιδραστήρα, οπότε και ήταν αναγκαία η περιοδική 

εφαρµογή της αντίστροφης πλύσης 

 

5.3 Συµπεράσµατα  

Με βάση τα παραπάνω πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν για την 

επεξεργασία των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου, µπορούν να εξαχθούν τα 

ακόλουθα συµπεράσµατα: 

 

• Η χρήση γηγενών βακτηριακών πληθυσµών από τον καρπό της ελιάς παρέχει 

σαφές πλεονέκτηµα και εξασφαλίζει ανθεκτικότητα υπό διαφόρους 

τρόπους λειτουργίας. 
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• Οι αντιδραστήρες σταθερής κλίνης αποδείχθηκαν ως ένας πολλά υποσχόµενος 

εξοπλισµός για την αποµάκρυνση του COD και των φαινολικών από τα 

ΥΑΕ, εφόσον παρέχουν πληρωτικό υλικό για την ανάπτυξη βιοφίλµ και 

κατά συνέπεια την υψηλή συγκέντρωση βιοµάζας στο σύστηµα. 

• Ο χρόνος που απαιτείται για κάθε κύκλο λειτουργίας στους αντιδραστήρες 

σταθερής κλίνης µειώνεται πολύ έναντι αυτού στους αντιδραστήρες 

αιωρούµενης ανάπτυξης. 

• Η διαλείπουσα λειτουργία µε ανακυκλοφορίας στους αντιδραστήρες σταθερής 

κλίνης αποδείχθηκε ένας πολύ αποτελεσµατικός τρόπος λειτουργίας, 

δεδοµένου ότι εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις αποµάκρυνσης των 

φαινολικών και του COD (αποµάκρυνση 60% φαινολικών και 70% COD). 

 

Η επίτευξη τέτοιων υψηλών αποδόσεων αποµάκρυνσης µε τη χρήση µεικτών 

πληθυσµών από τον καρπό της ελιάς υποδεικνύει µια οικονοµικά εφικτή και 

αποδοτική τεχνική για την βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 

ελαιοτριβείου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

6.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάστηκε η προηγούµενη εµπειρία της εργαστηριακής 

οµάδας στην επεξεργασία ΥΑΕ µε χρήση αντιδραστήρα προσκολληµένης ανάπτυξης 

µεικτής καλλιέργεια αερόβιων µικροοργανισµών. Τα πειράµατα αφορούσαν αρχικά 

εργαστηριακής κλίµακας παρατηρήσεις µε προς επεξεργασία όγκο αποβλήτου 6lt ανά 

κύκλο λειτουργίας. Στη συνέχεια κατασκευάστηκε πιλοτικής κλίµακας 

αντιδραστήρας που σε διαλείπουσα λειτουργία άντλησης πλήρωσης µε 

ανακυκλοφορία (πειράµατα άντλησης πλήρωσης) επεξεργάζονταν 500 lt.  

Τα αποτελέσµατα και οι παρατηρήσεις αυτών των πειραµάτων οδήγησαν στην 

κατασκευή µεγαλύτερων διαστάσεων αντιδραστήρα µε δυνατότητα επεξεργασίας από 

µερικών έως δεκάδων κυβικών µέτρων αποβλήτου εβδοµαδιαίως και τη δυνατότητα 

εφαρµογής συνεχής λειτουργίας του αντιδραστήρα, µε παροχή νέου ανεπεξέργαστου 

αποβλήτου να εισέρχεται στο σύστηµα έως και 1 m
3
/h. Στο παρόν κεφαλαίο 

παρουσιάζονται ο εργαστηριακός εξοπλισµός που απαιτήθηκε για την µέτρηση των 

διάφορων παραµέτρων στα ΥΑΕ. Επίσης παρουσιάζεται η πειραµατική διάταξη 

βιοµηχανικής κλίµακας που χρησιµοποιήθηκε για την επεξεργασία των ΥΑΕ. 
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6.2 Αναλυτικές Μέθοδοι 

 Μέτρηση διαλυτών φαινολικών 

Για τον προσδιορισµό των φαινολικών ενώσεων χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος 

των Folin & Ciocalteau (Waterman and Mole, 1994). Η µέθοδος αυτή ανιχνεύει το 

σύνολο των υδροξυ-φαινυλοµάδων (phenolic hydroxyl groups) που υπάρχει σε ένα 

δείγµα χωρίς όµως να τις διαχωρίζει. Βασίζεται στην ικανότητα των φαινολικών 

ενώσεων να ανάγουν τις ενώσεις του φωσφοµολυβδαινικού οξέως (phosphomolybdic 

acid) και του φωσφοβολφραµικού οξέος (phosphotungstic acid) που περιέχονται στο 

αντιδραστήριο Folin & Ciocalteu, δηµιουργώντας χρωµοφόρες ενώσεις (µπλε 

χρώµατος) και από την τιµή της απορρόφησής τους στα 760nm, προσδιοριζόταν η 

συγκέντρωση φαινολικών. 

Επειδή η αναγωγική δράση (µεταφορά ηλεκτρονίων) των φαινολικών 

ενώσεων προάγεται σε αλκαλικό περιβάλλον, γινόταν προσθήκη διαλύµατος 

ανθρακικού νατρίου (Na2CO3) κατά την εφαρµογή της µεθόδου. Ο υπολογισµός της 

συγκέντρωσης των φαινολικών γινόταν από την πρότυπη καµπύλη συγκέντρωσης, 

έναντι απορρόφησης για µία συγκεκριµένη φαινολική ένωση. Για την κατασκευή της 

πρότυπης καµπύλης χρησιµοποιήθηκε το συριγγικό οξύ (syringic acid) και η τιµή της 

συγκέντρωσης των φαινολικών κάθε δείγµατος εκφραζόταν σε ισοδύναµο συριγγικό 

οξύ, διάγραµµα 6.1.  
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∆ιάγραµµα 6.1 Πρότυπη καµπύλη συριγγικού οξέως 
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Πιο αναλυτικά, για τον προσδιορισµό της συγκέντρωσης των φαινολικών 

ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: 

 

Σε τρία φιαλίδια, δύο για το αραιωµένο διήθηµα και ένα για το τυφλό, 

προστίθεται 6 ml απιονισµένο νερό. 

 

Στα δύο φιαλίδια προστίθεται από 1 ml διηθήµατος σε κατάλληλη αραίωση, 

ενώ στο τρίτο 1 ml απιονισµένο νερό που αποτελεί το τυφλό διάλυµα, µε τελικό όγκο 

και στα τρία φιαλίδια 7 ml. 

 

• Προστίθεται 0.5 ml Folin & Ciocalteu Reagent 

• Αναµονή 1-8 min (~2 min στην παρούσα εργασία) 

• Προστίθεται 1.5 ml Na2CO3 (200 g Na2CO3/L) 

• Προστίθεται 1 ml απιονισµένο νερό 

• Αναµονή για 2 h και κατόπιν µετρούνται οι απορροφήσεις στο 

φασµατοφωτόµετρο (760nm) 

•  

Εξαγωγή του µέσου όρου των δειγµάτων, αφαιρείται η απορρόφηση του 

τυφλού, προσθήκη της τελικής απορρόφησης στον τύπο της πρότυπης καµπύλης και 

λήψη της συγκέντρωσης των διαλυτών φαινολικών στο δείγµα. 

  

 

 

 

Εικόνα  6.1: Φασµατοφωτόµετρο 
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 Προσδιορισµός χηµικά απαιτούµενου οξυγόνου (COD) 

 

Ως χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (COD) ορίζεται η ισοδύναµη ποσότητα 

οξυγόνου που απαιτείται για την οξείδωση των συστατικών ενός δείγµατος από 

ισχυρά οξειδωτικό µέσο. Ο προσδιορισµός του COD βασίζεται στο γεγονός ότι όλες 

οι οργανικές ενώσεις, µε ελάχιστες εξαιρέσεις µπορούν να οξειδωθούν από ισχυρά 

οξειδωτικά. Η οξείδωση του οργανικού υλικού ενός διαλύµατος, γίνεται από 

περίσσεια διχρωµικού καλίου (Κ2Cr2O7) µε θέρµανση σε ισχυρά όξινες συνθήκες. Ως 

καταλύτης χρησιµοποιείται θειικός άργυρος (AgSO4). Για την αποφυγή της 

δέσµευσης των ιόντων αργύρου από χλωριούχα, βρωµιούχα και ιωδιούχα ιόντα, τα 

οποία συνήθως υπάρχουν στα απόβλητα, γίνεται προσθήκη ιόντων υδραργύρου, µε τη 

µορφή θειικού υδραργύρου (HgSO4), τα οποία συµπλοκοποιούνται µε τα ιόντα 

αλογόνων, οδηγώντας σε ίζηµα. 

Η αντίδραση οξείδωσης του οργανικού υλικού από τα διχρωµικά ιόντα 

περιγράφεται από την εξίσωση: 

‘      

CaHbOc + cCr2O7
2-

 + 8cH
+
              2Cr

3+
 + nCO2 + (a/2+4c)H2O 

όπου c=2/3n+a/6-b/3. 

Ο προσδιορισµός του χηµικά απαιτούµενου οξυγόνου, πραγµατοποιήθηκε 

σύµφωνα µε τη µέθοδο “closed reflux” που περιγράφεται στο Standard Methods for 

the examination of water and wastewater (APHA et al. 1989) µε φωτοµέτρηση στα 

600 nm των ιόντων Cr
3+

 που προκύπτουν από την οξείδωση του οργανικού υλικού. 

Το COD αντιπροσωπεύει την ποσότητα του οξυγόνου που καταναλώνεται για 

τη χηµική οξείδωση των οργανικών ενώσεων, οι οποίες περιέχονται  τόσο στα υγρά 

απόβλητα όσο και στα φυσικά νερά. Η οξείδωση γίνεται µε διχρωµικό κάλιο σε όξινο 

περιβάλλον και τα αποτελέσµατα εκφράζονται σε mg O2/L διαλύµατος.  

Πιο αναλυτικά, σύµφωνα µε τη µέθοδο που περιγράφεται στο Standard 

Methods for the examination of water and wastewater (APHA et al. 1989), ο 

προσδιορισµός του χηµικά απαιτούµενου οξυγόνου πραγµατοποιείται µε την εξής 

διαδικασία: 

• Σε δύο φιαλίδια προσθέτονται από 2 ml διαλύµατος σε κατάλληλη αραίωση, 

ενώ σε ένα τρίτο προσθέτονται 2 ml απιονισµένο νερό. 

• Στη συνέχεια, και στα τρία φιαλίδια προσθέτονται 1.2 ml διάλυµα χώνευσης 

και 2.8 ml καταλύτη. 

• Ακολουθεί ισχυρή ανάδευση. 
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• Τα φιαλίδια τοποθετούνται στον χωνευτήρα του COD (150 
ο
C) για 2 h. 

• Μετά από 2 h µετρούνται οι απορροφήσεις στο φωτόµετρο COD. 

 

 

Εικόνα 6.2:  Φωτόµετρο COD -Χωνευτήρας COD 

 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο “closed reflux” που περιγράφεται στο Standard 

Methods for the examination of water and wastewater (APHA et al. 1989), το 

διάλυµα χώνευσης παρασκευάζεται µε την εξής διαδικασία: 

Σε φιάλη των 1000 ml προσθέτουµε: 

• 500 ml απεσταγµένο νερό 

• 10.216 g Κ2Cr2O7 (που έχει υποστεί ξήρανση στους 150
ο
 C για 2h) 

• 167 ml H2SO4 

• 33.3 g HgSO4 

• Αραίωση µε απεσταγµένο νερό µέχρι όγκου 1000 ml. 

Ο καταλύτης του COD παρασκευάζεται ως εξής: 

• Σε πυκνό H2SO4 προστίθεται AgSO4 σε αναλογία 5.5 g AgSO4/ kg H2SO4.  

• Αφήνεται 1-2 d να διαλυθεί.  

• Ανάδευση. 

Προσδιορισµός βιοχηµικά απαιτούµενου οξυγόνου (BOD) 

 

Εναλλακτικά το οργανικό περιεχόµενο του υγρού αποβλήτου ελαιοτριβείου 

µετριέται µε το ΒΟD. Η µέθοδος συνίσταται στην µέτρηση του διαλυµένου οξυγόνου 

που απαιτείται για την βιοχηµική οξείδωση της οργανικής ύλης του υγρού αποβλήτου 

ελαιοτριβείου, σύµφωνα µε την αντίδραση: 
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      µικροβιακά κύτταρα 

Οργανική ύλη + ∆ιαλυµ. Οξυγ.                               CO2 + H2 + NH3 +...+ νέα κύτταρα 

  

Το δείγµα αραιώνεται κατάλληλα µε απεσταγµένο νερό, ρυθµίζεται το pΗ από 

6.5-7.5 και προστίθεται εµβόλιο (µαγιά) µικροοργανισµών. Η επώαση έχει διάρκεια 5 

ηµέρες στους 20 
ο
C. Κάθε µέρα µετριέται το BOD ώστε να χαραχτεί η καµπύλη του 

BOD5. Μετά την επώαση µετριέται και υπολογίζεται το τελικό BOD5. Εδώ πρέπει να 

αναφερθεί ότι η βιοχηµική οξείδωση της οργανικής ύλης είναι πλήρης κατά 95-99 % 

µετά από 20 µέρες, ενώ σε 5 µέρες είναι πλήρης κατά 60-70 %. Όµως, 

χρησιµοποιείται η µέτρηση του BOD5 και όχι του BOD20 (BOD), διότι µετά την 5η 

ηµέρα στο διάλυµα αρχίζουν να αναπτύσσονται αυτότροφοι µικροοργανισµοί 

(Nitrosomonas, Nitrobacter), οι οποίοι καταναλώνουν O2. Επειδή λοιπόν δεν είναι 

επιθυµητή η µέτρηση της κατανάλωσης οξυγόνου για νιτροποίηση από αυτούς τους 

µικροοργανισµούς αλλά για την οξείδωση της οργανικής ύλης του υγρού αποβλήτου 

ελαιοτριβείου, γι’ αυτό και λαµβάνεται η µέτρηση µέχρι την 5η ηµέρα. 

Η µέθοδος µέτρησης του BOD ονοµάζεται και “βαροµετρική”. Η µέθοδος 

αυτή βασίζεται στην ελάττωση της πίεσης σε κλειστό σύστηµα (σκοτεινή φιάλη), 

εξαιτίας της κατανάλωσης του οξυγόνου. Η µέτρηση πραγµατοποιείται απευθείας µε 

το ειδικό µανόµετρο (BOD sensor) που βιδώνει πάνω στο καπάκι της φιάλης. Το 

παραγόµενο CO2 αφαιρείται συνεχώς µε την παγίδα NaOH, την οποία τοποθετούµε 

στο καπάκι της φιάλης. 

 

 

Εικόνα 6.3: Σκοτεινή φιάλη µε το ειδικό µανόµετρο για τη µέτρηση του BOD 
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 Μέτρηση pH 

Η ενεργός οξύτητα (pΗ), είναι µία καθοριστική ιδιότητα των υδατικών 

διαλυµάτων και κατ’ επέκταση µία σηµαντική παράµετρος του ελέγχου των νερών, 

αλλά και των υγρών αποβλήτων. Η µέτρηση του pH γινόταν µε την χρήση 

πεχαµέτρου της Hanna (210 microprocessor pH meter). 

 

Εικόνα  6.4: Πεχάµετρο 

 

Μέτρηση διαλυµένου οξυγόνου (D.O.) 

Η µέτρηση της συγκέντρωσης του διαλυµένου οξυγόνου γινόταν µε τη χρήση 

φορητού οξυγονοµέτρου (HANNA HI-9143 Microprocessor D.O. meter). 

 

 

Εικόνα 6.5: Φορητό οξυγονόµετρο 
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Μέτρηση ολικών αιωρούµενων στερεών (TSS) 

 

Ολικά αιωρούµενα στερεά χαρακτηρίζονται τα µη διηθούµενα στερεά. Ο 

προσδιορισµός τους πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη µέθοδο που περιγράφεται στο 

Standard Methods for the examination of water and wastewater (APHA et al. 1989) 

και είναι η εξής: 

Γνωστή ποσότητα καλώς αναµεµειγµένου δείγµατος διηθείται σε 

προζυγισµένο φίλτρο Whatman No. 40 (διαµέτρου 70 mm). Το υλικό που 

κατακρατείται στο φίλτρο ξηραίνεται µέχρι σταθερού βάρους σε φούρνο στους 103-

105 
ο
C. Η αύξηση του βάρους του φίλτρου αντιπροσωπεύει τα ολικά αιωρούµενα 

στερεά.  

 

Μέτρηση πτητικών αιωρούµενων στερεών (VSS) 

 

Τα πτητικά αιωρούµενα στερεά αποτελούν το κλάσµα των ολικών 

αιωρούµενων στερεών, το οποίο εξαερώνεται στους 550 
ο
C. Για τον προσδιορισµό 

τους ο ηθµός στον οποίο έχουν κατακρατηθεί τα ολικά αιωρούµενα στερεά 

πυρακτώνεται µέχρι σταθερού βάρους σε πυριαντήριο στους 550 
o
C. Η µείωση του 

βάρους του ηθµού αντιστοιχεί στα πτητικά αιωρούµενα στερεά. 

 

 

 

 

Εικόνα 6.6:  Ζυγοί Ακριβείας 
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6.2 Αντιδραστήρας – Χαλικοδιυλιστήριο 

Τα πειράµατα λάβανε χώρα στο τέλος της ελαιοπαραγωγικής περιόδου, 

Φεβρουάριος 2008. Το προς επεξεργασία απόβλητο ήταν αποθηκευµένο σε µια 

τσιµεντένια δεξαµενή καθίζησης όγκου 500 m
3 

Εικόνα  6.7.  

 

 

Εικόνα 6.7: ∆εξαµενή καθίζησης όγκου 500 m
3 

 

Η µέθοδος που χρησιµοποιούνταν, όσον αφορά τη διάθεση των αποβλήτων 

στο συγκεκριµένο ελαιοτριβείο, ήταν πως το απόβλητο που προκύπτει κατά την 

παραγωγή του ελαιόλαδου οδηγείται αρχικά σε µια δεξαµενή καθίζησης. Στη 

συνέχεια διοχετεύεται µε αντλία σε παρακείµενες λιµνοδεξαµενές εξάτµισης Εικόνα 

6.8 

 

Εικόνα 6.8: Λιµνοδεξαµενές εξάτµισης 

 



 86 

Τα χαρακτηριστικά του παραγόµενου αποβλήτου που βρίσκεται 

αποθηκευµένο στη δεξαµενή καθίζησης φαίνονται στον πίνακα 6.1 

 

Παράµετρος (g/lt) Μέγεθος 

TSS 26.5 

VSS  22.08 

Φαινόλες (ως συριγγικό οξύ) 3.32 

COD 19.95 

BOD 13.28 

TNK 4.48 

pH 4.64 

 

Πίνακας 6.1: Χαρακτηριστικά Υγρού Αποβλήτου ελαιοτριβείου (ΥΑΕ)  µε το οποίο 

ασχοληθήκαµε στην παρούσα εργασία, οι τιµές εκτός του pH εκφράζονται σε g/lt. 

 

Κατά την αερόβια επεξεργασία του απόβλητου και την εφαρµογή του 

αντιδραστήρα προσκολληµένης ανάπτυξης, το απόβλητο πλέον οδηγείται µέσω 

αντλίας και ενός δικτύου σωληνώσεων από τη δεξαµενή καθίζησης στην κορυφή του 

φίλτρου (χαλικοδιυλιστήριο) όπου γίνεται και η επεξεργασία του Εικόνα 6.9 και 6.10.  

 

 

Εικόνα 6.9 : Υποβρύχια αντλία µεταφοράς αποβλήτου 
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Εικόνα 6.10 : ∆ίκτυο σωληνώσεων 

 

Το δίκτυο σωληνώσεων εξυπηρετεί στην ελεγχόµενη λειτουργία του 

αντιδραστήρα. Αυτή αφορά την εναλλαγή του τρόπου λειτουργίας από διαλείπουσα 

λειτουργία µε ανα κυκλοφορία σε συνεχή λειτουργία µε ανακυκλοφορία και 

αντίστροφα. Επίσης δίνεται η δυνατότητα παύσης της λειτουργίας και εφαρµογή 

αντίστροφης πλύσης στο φίλτρο προς αποφυγή φαινοµένων φραξίµατος από την 

παραγόµενη βιοµάζα και τη λάσπη που προσκολλάται στο πληρωτικό υλικό. Οι 

σωληνώσεις και οι βάνες ελέγχουν τη ροή του ανεπεξέργαστου και του 

επεξεργασµένου αποβλήτου που προκαλείται από τη συνεργασία υποβρύχιων 

αντλιών στα διάφορα µέρη του συστήµατος. Ο µηχανικός εξοπλισµός ελέγχεται από 

ένα κεντρικό πίνακα Εικόνα 6.11 

 

Εικόνα 6.11: Πίνακας ελέγχου µηχανικού εξοπλισµού. 
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Στις Εικόνες 6.12, και 6.13 φαίνεται µια άποψη του ευρύτερου χώρου του 

ελαιοτριβείου όπου είναι εγκατεστηµένο το φίλτρο και όπου διεξήχθησαν οι 

δειγµατοληψίες. 

 

 

Εικόνα 6.12: Άποψη του περιβάλλοντα χώρου όπου βρίσκεται ο αντιδραστήρας 

  

Στην Εικόνα 6.12 διακρίνουµε τον αντιδραστήρα, µια κυλινδρική σιδερένια 

δεξαµενή, τη δεξαµενή καθίζησης όγκου 500 m
3
 στο πάνω αριστερό µέρος της 

εικόνας και τη µονάδα κοµποστοποίησης η οποία είναι σκεπασµένη. 

 

 

 

Εικόνα 6.13: Άποψη περιβάλλοντα χώρου όπου βρίσκεται και λειτουργεί ο αντιδραστήρας 
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Η πίσω πλευρά από τη µονάδα κοµποστοποίησης. ∆ιακρίνεται επίσης η 

δεξαµενή καθίζησης 3 m
3
 που εξυπηρετεί τη λειτουργία του αντιδραστήρα. Σε αυτή 

τη δεξαµενή βρίσκεται ο λειτουργικός όγκος του ανακυκλοφορούµενου αποβλήτου. 

Ο αντιδραστήρας είναι µια κυλινδρική δεξαµενή διαµέτρου 1.8m και ύψους 

3m  Εικόνα 6.14. 

 

 

 

Εικόνα 6.14: Αντιδραστήρας -  Χαλικοδιυλιστήριο βιοµηχανικής κλίµακας 

 

3.0 m 

1.8 m 
1.8m 
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 Η χρήση ενός περιστρεφόµενου διανοµέα Εικόνα 6.15  στην κορυφή του 

αντιδραστήρα επιτυγχάνει την έκχυση του αποβλήτου σε όλη την επιφάνεια του 

πληρωτικού υλικού, συνολικού όγκου 4.58 m
3
, το ύψος του πληρωτικού υλικού µέσα 

στον αντιδραστήρα είναι 1.8 m όπως φαίνεται και στην Εικόνα 6.14.  

 

Εικόνα 6.15: Περιστρεφόµενος διαβροχέας στην κορυφή του αντιδραστήρα διαβρέχει όλη την 

επιφάνεια του πληρωτικού υλικού 

 

Στην Εικόνα 6.16 φαίνεται η κορυφή του φίλτρου όπου µε τη χρήση ενός 

µειωτήρα εξασφαλίζεται η συνεχής περιστροφή του διαβροχέα. 

 

 

Εικόνα 6.16 : Η συνεχής περιστροφή του διαβροχέα εξασφαλίζεται µε τη χρήση ενός µειωτήρα. 

 

Το πληρωτικό υλικό είναι τύπου Random, το υλικό κατασκευής του είναι 

HDPE, µε ειδική επιφάνεια 188 m
2
/m

3
 και βάρος 53 kg/m

3
, Εικόνα 6.17 
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Το πληρωτικό υλικό καθορίζει την καλή απόδοση του συστήµατος αφού 

προσφέρει τη διαθέσιµη επιφάνεια για την ανάπτυξη των µικροοργανισµών και 

επιτρέπει την ταυτόχρονη διέλευση αποβλήτου αναµεµειγµένο µε αέρα από τον 

αντιδραστήρα. Ο αέρας εισχωρεί στον αντιδραστήρα από τις βάνες περιµετρικά στο 

κάτω µέρος του φίλτρου διαµέτρου 2 ½ in, όπως φαίνεται στην εικόνα 6.14. Ο 

αερισµός γίνεται φυσικά χωρίς να απαιτείται προσθήκη µηχανικού εξοπλισµου. 

 

 

Εικόνα 6.17 : Πληρωτικό υλικό 

 

Η Εικόνα 6.18 παρουσιάζει το βιοφίλµ και τη λάσπη που έχει προσκολληθεί 

στην επιφάνεια του πληρωτικού υλικού. Το βιοφίλµ είναι υπεύθυνο για τη βιολογική 

δραστηριότητα και την βιολογική επεξεργασία του αποβλήτου. 

 

 

Εικόνα 6.18: Βιοφίλµ και λάσπη στην επιφάνεια του πληρωτικού υλικού. 

 

Στο κάτω µέρος του φίλτρου βρίσκεται ο χώρος αποστράγγισης όπου 

καταλήγει το απόβλητο µαζί µε τη βιοµάζα που αποκολλάται. Τα στραγγίσµατα στη 
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συνέχεια καταλήγουν σε µια κυκλική δεξαµενή όγκου 3 m
3
, εικόνα 6.19. Στη 

δεξαµενή βρίσκεται βυθισµένη µια δεύτερη αντλία που αντλεί το απόβλητο και πάλι 

προς την κορυφή του φίλτρου (ανακυκλοφορία). ∆ηλαδή στην κορυφή του φίλτρου 

µαζί µε την εισαγωγή του νέου ανεπεξέργαστου αποβλήτου, σε παροχή που 

ρυθµίζουµε ανάλογα, ρέει επεξεργασµένο απόβλητο µε παροχή 65 lt/min.  

 

 

 

Εικόνα 6.19: Τσιµεντένια και πλαστική δεξαµενη καθίζησης. 

 

Συνεπώς το σύστηµα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί σε διαλείπουσα 

λειτουργία µε ανακυκλοφορία αλλά και σε συνεχή λειτουργία µε ανακυκλοφορία. 

Εφόσον η λειτουργία είναι συνεχής αντίστοιχος όγκος αποβλήτου µε την παροχή 

ανεπεξέργαστου, στην κορυφή του φίλτρου, υπερχειλίζει από την πλαστική δεξαµενή 

των 3 m
3
 προς την τσιµεντένια δεξαµενή. 

Ο σχεδιασµός της µονάδας επιτρέπει τη διακοπή λειτουργίας των αντλιών 

παροχής αποβλήτου και την αποµόνωση του φίλτρου από την δεξαµενή των 3 m
3
 Στη 

συνέχεια αντλία παροχής καθαρού νερού, Εικόνα 6.20, στη βάση του φίλτρου αλλά 

και αντίστοιχης δυναµικότητας φυσητήρας, θέτονται σε λειτουργία  µε αποτέλεσµα 

την αντίστροφη πλύση του αντιδραστήρα.  

3 m
3
 

500 m
3
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Εικόνα 6.20: Αντλίες παροχής καθαρού νερού για αντίστροφη πλύση και φυσητήρας 

 

Αγροτικά λιπάσµατα χρησιµοποιήθηκαν ως πηγή αζώτου φωσφόρου και 

µαγνησίου, Εικόνα 6.21. Όπως ήδη έχουµε αναφέρει η αναλογία είναι 5:1:1 gr άζωτο 

φώσφορο µαγνήσιο αντίστοιχα ανά 100 gr COD.  

 

 

Εικόνα 6.21: Κοινά αγροικά λιπάσµατα ως πηγή θρεπτικών (άζωτο, φώσφορος, µαγνήσιο) 

 

Οι επιτόπιες µετρήσεις αφορούν τις συγκεντρώσεις του διαλυµένου οξυγόνου 

και τη διακύµανση του pH στα στραγγίσµατα πριν αυτά οδηγηθούν στην δεξαµενή 

καθίζησης. Το pH αποτελεί µια ποιοτική παράµετρο για την αποδοτικότητα του 

φίλτρου µε βάση την οποία αυξοµειώνουµε την παροχή ανεπεξέργαστου αποβλήτου. 
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Οι εργαστηριακές µετρήσεις αφορούν τις συγκεντρώσεις διαλυµένου COD 

και διαλυµένων φαινολών, όπως ήδη έχουµε περιγράψει στην αρχή αυτού του 

κεφαλαίου. 

 

 

Εικόνα 6.22: Επιτόπιες παρατηρήσεις θερµοκρασίας, pH και διαλυµένου οξυγόνου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Από τις πρώτες µέρες λειτουργίας του φίλτρου παρατηρείται αλλαγή του 

χρώµατος του αποβλήτου από ανοιχτό καφέ – κεραµιδί σε πιο σκούρο έως µαύρο 

Εικόνα 7.1.  Όπως έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο 2 και συγκεκριµένα 2.2.2 Ανόργανα 

συστατικά, το ανοιχτό καφέ – κεραµιδί χρώµα του ανεπεξέργαστου αποβλήτου 

πιθανώς να οφείλεται στο κρυσταλλικό οξείδιο του χαλκού (Cu2O). Η προέλευσή του 

είναι η χρήση των αγροτικών λιπασµάτων στα ελαιόδεντρα. Αντίθετα για το σκούρο 

έως µαύρο χρώµα του επεξεργασµένου αποβλήτου, στο ίδιο κεφάλαιο,  2.2.1 

Οργανικά συστατικά , πολυφαινόλες που περιέχουν πολυµερή µε σκούρο χρώµα 

προέρχονται από τον πολυµερισµό και την αυτοοξείδωση απλών φαινολικών 

συστατικών, χαµηλού µοριακού βάρους που βρίσκονται σε µεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις στο ανεπεξέργαστο απόβλητο.  Το πόσο σκούρο είναι το χρώµα 

εξαρτάται από την αναλογία απλών φαινολών και πολυφαινολών. 

 

Εικόνα 7.1: Στην αριστερή εικόνα το ανεπεξέργαστο απόβλητο και το επεξεργασµένο απόβλητο 

µε καφέ και µαύρο χρώµα αντίστοιχα. Στην εικόνα δεξιά βλέπουµε από το µαύρο σωλήνα το 

καφέ απόβλητο όπως εισάγεται στο σύστηµα, ενώ από το πράσινο σωλήνα το µαύρο 

επεξεργασµένο καθώς αδειάζουµε την δεξαµενή των 3 m
3
.  

Τα ∆ιαγράµµατα 7.1 και 7.2 συνοψίζουν τις αποδόσεις του αντιδραστήρα ως 

προς την αποµάκρυνση διαλυµένου COD και διαλυµένων φαινολών σε ένα χρονικό 

διάστηµα 104 ηµερών παρακολούθησης της λειτουργίας του. Επίσης φαίνεται η 

διακύµανση της θερµοκρασίας του ανακυκλοφορούµενου αποβλήτου, η οποία 

παρουσιάζει µεγαλύτερο µέσο όρο, αλλά και µεγαλύτερη διακύµανση,  µε την 

πάροδο των ηµερών καθώς πλησιάζει το τέλος της άνοιξης.  

Οι τρόποι λειτουργίας εναλλάσσονται από διαλείπουσα λειτουργία µε 

ανακυκλοφορία σε συνεχή λειτουργία µε ανακυκλοφορία και αντίστροφα, 
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 φάσεις  a-g, όπως φαίνεται στα ∆ιαγράµµατα 7.1 και 7.2. Η φάση a αφορά την 

εκκίνηση (start up) του αντιδραστήρα και την ανάπτυξη βιοµάζας στην επιφάνεια του 

πληρωτικού υλικού. Στη φάση b έχουµε θέσει τον αντιδραστήρα σε συνεχή 

λειτουργία µε ανακυκλοφορία µε παροχή νέου ανεπεξέργαστου αποβλήτου στην 

κορυφή του φίλτρου. Οι τιµές υδραυλικού χρόνου παραµονής (HRT) που φαίνονται 

στα διαγράµµατα είναι συνάρτηση της εισόδου ανεπεξέργαστου αποβλήτου στο 

σύστηµα για δεδοµένο λειτουργικό όγκο 3 m
3
.   
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∆ιάγραµµα 7.2: Σύνοψη απόδοσης COD σε σχέση µε τη θερµοκρασία και τον υδραυλικό χρόνο 

παραµονής. 

Ωστόσο οι αποδόσεις που παρατηρούµε σε αυτή τη φάση δεν ήταν οι 

αναµενόµενες αφενός διότι η θερµοκρασία του ανακυκλοφορούµενου αποβλήτου 

παρουσιάζει µεγάλη διακύµανση και µικρές µέσες τιµές, πράγµα που πιθανώς 

σοκάρει τον πληθυσµό των µικροοργανισµών στον αντιδραστήρα, αφετέρου διότι η 

συγκέντρωση αυτών των µικροοργανισµών που είναι υπεύθυνοι για την 

βιοαποδόµηση του αποβλήτου δεν είναι επαρκής. Στη συνέχεια περνάµε στη φάση c 

όπου θέτουµε τον αντιδραστήρα και πάλι σε διαλείπουσα λειτουργία µε 

ανακυκλοφορία, µε ανακυκλοφορούµενο όγκο αποβλήτου 3 m
3
 προσδοκώντας 

περαιτέρω ανάπτυξη βιοφίλµ και βελτίωση τω αποδόσεων. Στη φάση d το φίλτρο 

λειτουργεί και πάλι σε συνεχή λειτουργία µε ανακυκλοφορία. Στη φάση e λόγω της 

χαµηλής περιβαλλοντικής θερµοκρασίας και την µικρή ηλιοφάνεια περνάµε και πάλι 

σε διαλείπουσα λειτουργία ώστε να προστατέψουµε το βιοφίλµ από την πτώση της 
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θερµοκρασίας. Με τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών περνάµε και πάλι σε συνεχή 

λειτουργία µε ανακυκλοφορία στη φάση f. Τέλος στη φάση g διερευνούµε τη µέγιστη 

αποµάκρυνση που µπορεί να επιτευχθεί σε ένα όγκο αποβλήτου 3 m
3
 υπό 

διαλείπουσα λειτουργία και για υδραυλικό χρόνο παραµονής περίπου 20 ηµέρες.  

  Το επεξεργασµένο απόβλητο που βγαίνει από το σύστηµα φίλτρο δεξαµενή, 

καταλήγει στην τσιµεντένια δεξαµενή  ενώ από την απέναντι γωνία της τσιµεντένιας 

δεξαµενής αντλούµε το απόβλητο που ονοµάζουµε νέο ανεπεξέργαστο.  
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∆ιάγραµµα 7.2: Σύνοψη απόδοσης αποµάκρυνσης των φαινολών σε σχέση µε τη θερµοκρασία και 

τον υδραυλικό χρόνο παραµονής. 

Πρακτικά  κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του φίλτρου το αποβλήτο της  

τσιµεντένιας δεξαµενής, όγκου 500 m
3
, ανακυλοφορήθηκε πάνω από 2 φορές 

επιτυγχάνοντας µια συνολική απόδοση διαλυµένου COD και διαλυµένων φαινολών 

πάνω από  40%, όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 7.14. Εδώ αξίζει να αναφέρουµε πως 

οι αποδόσεις που παρουσιάζονται στα ∆ιαγράµµατα 7.1 και 7.2 αφορούν σε αρχικές 

συγκεντρώσεις που έχει το απόβλητο σε κάθε κύκλο λειτουργίας και όχι στην αρχική 

σύσταση που αναφέρεται στον πίνακα 5.2.  

 

7.1 Λειτουργία αντιδραστήρα σταθερής κλίνης 

Περίοδος εκκίνησης – Φάση a 

Για την εκκίνηση του αντιδραστήρα σταθερής κλίνης και την ανάπτυξη 

ικανοποιητικής βιοµάζας στην επιφάνεια του πληρωτικού υλικού, θέσαµε τον 
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αντιδραστήρα σε διαλείπουσα λειτουργία µε ανακυλοφορία. Γεµίσαµε την πλαστική 

δεξαµενή των 3 m
3 

µε ανεπεξέργαστο απόβλητο και προσθέσαµε 100 lt  

εγκλιµατισµένων βακτηρίων στην απλή φαινόλη, που προετοιµάσαµε στο 

εργαστήριο, και θρεπτικά µε τη µορφή αγροτικών λιπασµάτων σε αναλογία 5:1:1 gr 

N:P:Mg ανά 100 gr COD.  

Η φάση a στα ∆ιαγράµµατα  7.1 κα 7.2 παρουσιάζει  την περίοδο εκκίνησης 

του αντιδραστήρα για τιµές COD και φαινικού φορτιού αντίστοιχα. Πιο 

συγκεκριµένα η φάση a φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 7.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 7.3: Περίοδος εκκίνησης του αντιδραστήρα 

Αυτό που παρατηρούµε στο ∆ιάγραµµα 7.3 είναι πως µέχρι και τις πρώτες 

πέντε ηµέρες (120 ώρες) η αποµάκρυνση του COD και των φαινολών κυµαίνονται σε 

χαµηλές τιµές. Η όποια βιολογική δραστηριότητα φαίνεται να είναι µικρή και η 

παρατηρούµενη αποµάκρυνση πιθανώς να οφείλεται στην φυσικοχηµική οξείδωση 

από το διαλυµένο οξυγόνο. Ωστόσο µετά το πέρας 10 ηµερών η απόδοση έχει 

διπλασιαστεί µε αύξηση του ρυθµού αποµάκρυνσης µετά τις πρώτες 5 ηµέρες. 

 

Φάση b 

Η πρόκληση από την εφαρµογή της συγκεκριµένης διάταξης ήταν η 

λειτουργία του σε συνεχή παροχή µε ανακυκλοφορία.  Έτσι µετά την φάση εκκίνησης 
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προχωρήσαµε στη φάση b και την συνεχή λειτουργία µε ανακυκλοφορία όπως 

φαίνεται στο ∆ιάγραµµα  7.4. 
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∆ιάγραµµα 7.4: Λειτουργία του αντιδραστήρα µε συνεχή παροχή ανεπεξέργαστου αποβλήτου µε 

ανακυκλοφορία. Η παροχή εκφράζετε ως υδραυλικός χρόνος παραµονής (HRT). Επίσης φαίνεται 

η διακύµανση της θερµοκρασίας του αποβλήτου. 

 

Το ∆ιάγραµµα 7.4 παρουσιάζει το 1
ο
 πείραµα συνεχής λειτουργίας µε 

ανακυκλοφορία. Η µέση παροχή ήταν 7  lt/min. Η προσθήκη των θρεπτικών ορίστηκε 

ως προς τον HRT. Επεξεργαστήκαµε µια συνολική ποσότητα αποβλήτου περίπου 118 

m
3
 σε λιγότερο από 300 ώρες. Ωστόσο η µέσες παρατηρούµενες αποδόσεις ήταν 

4,29% για το διαλυµένο COD και 16,34% αντίστοιχα για τις φαινόλες.  

Οι αποδόσεις  δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές. Ο αντιδραστήρας πέρασε σε 

διαλείπουσα λειτουργία µε ανακυκλοφορία για διάρκεια µιας νύχτας και την επόµενη 

µέρα και πάλι σε συνεχή λειτουργία µε ανακυκλοφορία αλλά µε µικρότερη παροχή, 

όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 7.5 
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∆ιάγραµµα 7.5: Λειτουργία του αντιδραστήρα µε συνεχή παροχή ανεπεξέργαστου αποβλήτου µε 

ανακυκλοφορία. Η παροχή εκφράζετε ως υδραυλικός χρόνος παραµονής (HRT). Επίσης φαίνεται 

η διακύµανση της θερµοκρασίας του αποβλήτου. 

 

Το ∆ιάγραµµα 7.5 παρουσιάζει το 2
ο
 πείραµα ανακυκλοφορίας. Η µέση 

θερµοκρασία ήταν κατά 2,5 
o
C υψηλότερη ενώ παράλληλα ήταν και πιο σταθερή. Το 

ανακυκλοφορούµενο απόβλητο ήταν ήδη επεξεργασµένο αποβλήτο προερχόµενο από 

διαλείπουσα λειτουργία µε ανακυκλοφορία όπου και λειτούργησε ο αντιδραστήρας 

για µια νύχτα. Το επεξεργασµένο απόβλητο στην αρχή της 28
ης

 µέρας είχε µικρότερες 

τιµές κατά 19,3% COD και 23,29% φαινόλες σε σχέση µε το ανεπεξέργαστο.  

Ο αντιδραστήρας λειτούργησε για 120 ώρες περίπου µε µέση παροχή 

ανεπεξέργαστου αποβλήτου έως 3,5 lt/min. Σε αντίθεση µε το προηγούµενο πείραµα 

συνεχής λειτουργίας, όπου παρατηρήθηκε σταθερή απόδοση, δοκιµάσαµε να 

επεξεργαστούµε το απόβλητο χωρίς προσθήκη θρεπτικών. Η απόδοση µηδενίστηκε 

µετά από 120 ώρες και το απόβλητο στην έξοδο του συστήµατος έβγαινε µε την ίδια 

σύσταση όπως το ανεπεξέργαστο.  

Στη συνέχεια µειώσαµε την παροχή στα 2lt/min και προσθέσαµε θρεπτικά 

καταφέρνοντας έτσι να ανεβάσουµε και πάλι την απόδοση του φίλτρου.  

Τα δυο επόµενα 24ωρα επεξεργαστήκαµε 5,8 m
3
 µε µέση απόδοση 18,22% 

COD και 13,43% φαινόλες. Από τα 28,1 m
3
 που περάσανε από το φίλτρο µόνο τα 
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τελευταία 5,8 m
3
 επεξεργάστηκαν ως ένα βαθµό. Το πείραµα αυτό αποτελεί 

σηµαντική απόδειξη για τη σηµασία της διαθεσιµότητας των ανόργανων θρεπτικών 

στην αποδοτικότητα του φίλτρου. 

 

Φάση c 

Ακόµα και για παροχή νέου ανεπεξέργαστου αποβλήτου 2 lt/min οι αποδόσεις 

δεν κριθήκαν ικανοποιητικές. Συµπεράναµε πως πιθανώς η βιοµάζα που αναπτύχθηκε 

στο πληρωτικό υλικό δεν ήταν επαρκής και για το λόγω αυτό θέσαµε και πάλι τον 

αντιδραστήρα σε διαλείπουσα λειτουργία µε ανακυκλοφορία (φάση c, ∆ιαγράµµατα 

7.1 και 7.2). 
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∆ιάγραµµα 7.6: ∆ιαλείπουσα λειτουργία µε ανακυκλοφορία  

 

Οι καιρικές συνθήκες και η θερµοκρασία του περιβάλλοντος επέτρεψαν ώστε 

το απόβλητο να διατηρήσει µια µέση θερµοκρασία άνω των 22 
ο
C. Παρατηρούµε ένα 

σηµαντικά µεγαλύτερο ρυθµό αποµάκρυνσης σε σχέση µε τις αντίστοιχες µετρήσεις 

κατά τη φάση εκκίνησης ακόµα και κατά τη διάρκεια του πρώτου 24ωρου.  

Το δεύτερο 24ωρο και παρά την αύξηση της θερµοκρασίας ο ρυθµός 

αποµάκρυνσης φθίνει λόγω του ότι έχουν αποδοµηθεί οι εύκολα βιοαποδοµήσιµες 

ενώσεις. Ωστόσο οι αποδόσεις είναι σηµαντικά µεγαλύτερες 45% περίπου για το 

COD και 25% για το φαινολικό φορτίο. Οι αποδόσεις τείνουν να διπλασιαστούν για 
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ένα 48ωρο κύκλο σε σύγκριση µε τον προηγούµενο κύκλο διαλείπουσας λειτουργίας 

µε ανακυκλοφορία (φάση a). 

Από την προηγούµενη εµπειρία µας και προς αποφυγή φαινόµενων 

φραξίµατος και µάλιστα σε µια τόσο µεγάλης κλίµακα διάταξη κρίναµε ότι σε αυτό 

το σηµείο το φίλτρο έπρεπε να πλυθεί αντίστροφα ώστε να αποµακρυνθεί η 

πλεονάζουσα βιοµάζα και να αποφευχθεί το φράξιµο των πόρων του πληρωτικού 

υλικού. 
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∆ιάγραµµα 7.7: ∆ιαλείπουσα λειτουργία µε ανακυκλοφορία και αποδόσεις του αντιδραστήρα 

έπειτα από αντίστροφη πλύση 

 

Το ∆ιάγραµµα 7.7 παρουσιάζει την συµπεριφορά του αντιδραστήρα µετά από 

αντίστροφη πλύση. Οι αντίστοιχες αποδόσεις στο τέλος του πρώτου 24ωρου τείνουν 

να ταυτιστούν µε αυτές του προηγούµενου κύκλου, 32% και 24 % αντίστοιχα για 

COD και φαινόλες. Τελικά και κατά τη διάρκεια 5 ηµερών επιτεύχθηκε  56% και 

34% αποµάκρυνση  για COD και φαινόλες αντίστοιχα σε ένα ανακυκλοφορούµενο 

όγκο 3 m
3
.  
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Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι µια περιοδική πλύση του αντιδραστήρα 

για πρόληψη φαινόµενων φραγµού δεν διαταράσσει τη λειτουργία του ενώ η βιοµάζα 

που ήδη είχε προσκολληθεί στο πληρωτικό υλικό φανερώνει πως το φίλτρο έχει 

φτάσει σε µια σταθερή κατάσταση. 

 

Φάση d 

 Μετά από τις παραπάνω αισιόδοξες παρατηρήσεις αλλά και µε τις καιρικές 

συνθήκες να βελτιώνονται, καθώς αυξάνονταν η θερµοκρασία του 

ανακυκλοφορούµενου αποβλήτου, θέσαµε τον αντιδραστήρα και πάλι σε συνεχή 

λειτουργία µε ανακυκλοφορία.  
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∆ιάγραµµα 7.8 : Συνεχής λειτουργία µε ανακυκλοφορία (φάση d ∆ιάγραµµα 7.1 , 7.1) 

 

Αφού σταµατήσαµε την παροχή, αδειάσαµε την δεξαµενή των 3 m
3
 και την 

ξαναγεµίσαµε µε ανεπεξέργαστο απόβλητο. Τέλος προσθέσαµε θρεπτικά. Η 

προσθήκη των θρεπτικών στη συνέχεια γινόταν σε χρόνους αντίστοιχους µε τον 

υδραυλικό χρόνο παραµονής. Το σύστηµα τέθηκε και πάλι σε συνεχή λειτουργία µε 

ανακυκλοφορία µε παροχή ανεπεξέργαστου αποβλήτου 1 lt/min. Το πρώτο 24ωρο η 

απόδοση έφτασε το 50,22% και 32,02 για COD και φαινόλες αντίστοιχα.  
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 Στο δεύτερο 24ωρο οι αντίστοιχες αποδόσεις για COD και φαινόλες φθάσανε 

το 56,06% και 33,87% που ήταν και οι µέγιστες για τον αντίστοιχο υδραυλικό χρόνο 

παραµονής. Στη συνέχεια η απόδοση µειώνονταν µε ελάχιστες τιµές 41,75% 25,40% 

για COD και φαινόλες αντίστοιχα στις 96 ώρες από την αρχή του πειράµατος.  

Θα µπορούσαµε να αποδώσουµε τη µείωση της απόδοσης στην πτώση της 

θερµοκρασίας, αλλά προγραµµατισµένη προσθήκη θρεπτικών σε αυτό το σηµείο 

βελτίωσε, όπως φαίνεται και στο ∆ιάγραµµα 7.8, τις αποδόσεις παρόλο που η 

θερµοκρασία συνέχισε να φθίνει. Επιβεβαιώσαµε (βλέπε επίσης ∆ιάγραµµα 7.5 )έτσι 

ποιοτικά την  σηµασία της διαθεσιµότητας των θρεπτικών στην αποδοτικότητα του 

φίλτρου. 

Ο απολογισµός για τη λειτουργία του φίλτρου 120 ώρες µε σταθερή παροχή 

1lt/min ήταν η επεξεργασία 7,2 m
3
 µε µέσες αποδόσεις 50,34% και 30,26% όπως για 

COD και φαινόλες αντίστοιχα, όπως φαίνεται και στον πίνακα 7.2.  

Στη συνέχεια η παροχή ρυθµίστηκε στα 2 lt/min και η προσθήκη  θρεπτικών 

γινόταν σταθερά ανά 24ωρο, αφού ο υδραυλικός χρόνος παραµονής ήταν 25 ώρες 

διαλείπουσας λειτουργίας µε ανακυκλοφορία όπου επιτεύχθηκε απόδοση 44,48% και 

24,52% για COD και φαινόλες αντίστοιχα. Στις επόµενες 2 ηµέρες λειτουργίας η 

θερµοκρασία δεν ξεπέρασε τους 20 
ο
C. Η απόδοση του φίλτρου πήρε τις µέγιστες 

τιµές το πρώτο 24ωρο µε 66,87% και 50,31%  για COD και φαινόλες αντίστοιχα.  

Τις επόµενες ηµέρες η απόδοση έφθινε όπως φαίνεται στο διάγραµµα 7.8. 

Μια σταθεροπίηση της απόδοσης µετά από συνολικά 190 ώρες λειτουργίας πιθανώς 

να αποδίδεται στην αύξησης της θερµοκρασίας σε τιµές πάνω από 20 
ο
C και έως 

26
0
C. Τελικά  η απόδοση του φίλτρου δεν έπεσε κάτω από 44,04% και 28,24%  για 

COD και φαινόλες αντίστοιχα.  

Συνολικά για τις 10 αυτές µέρες επεξεργάστηκαν 21,6 m
3
 µε µέσες αποδόσεις 

50,00% και 35.29% για COD και φαινόλες αντίστοιχα.  

 ∆εδοµένου τη φόρτιση που δέχτηκε το φίλτρο της τελευταίες µέρες κρίθηκε 

ότι πρέπει να επαναληφθεί αντίστροφη πλύση για να διατηρηθεί η πολύ καλή πλέον 

απόδοσή  του. Έτσι λοιπόν µετά το πλύσιµο και µε τη δεξαµενή των 3 m
3
, γεµάτη µε 

ξέπλυµα όπου το ανακυκλοφορούµενο απόβλητο είχε υποστεί αραίωση κατά 72,1% 

και 41,54% για COD και φαινόλες αντίστοιχα, ο αντιδραστήρας τέθηκε και πάλι σε 

συνεχή λειτουργία µε ανακυκλοφορία. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 

7.9. 
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∆ιάγραµµα 7.9 : Συνεχής λειτουργία µε ανακυκλοφορία (φάση d ∆ιάγραµµα 7.1 , 7.1) µετά από 

αντίστροφη πλύση. 

Το φίλτρο λειτούργησε και πάλι σε συνεχή λειτουργία µε ανακυκλοφορία 

αρχικά µε µια παροχή 3,5lt/min.. Κατά τη διάρκεια 168 ωρών δοκιµάστηκε η αντοχή 

του συστήµατος σε παροχές έως και 15lt/min. Η απόδοση έφθινε συνεχώς µε 

µεγαλύτερη διαφορά όταν διπλασιάσαµε την παροχή από 5 σε 10 lt/min. Οι ελάχιστες 

τιµές ήταν 16,75% και 7,33% για COD και φαινόλες αντίστοιχα. Ωστόσο ακόµα και 

για παροχή 15 lt/min η απόδοση για το COD ανέκαµψε έως 37,1% ακολουθώντας 

όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 7.9 την διακύµανση της θερµοκρασίας.  

Συνολικά επεξεργάστηκαν 11,4 m
3
 µε µέσες αποδόσεις 30,53% 12,96% για 

COD και φαινόλες αντίστοιχα.  
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∆ιάγραµµα 7.10 : Συνεχής λειτουργία µε ανακυκλοφορία (φάση d ∆ιάγραµµα 7.1 , 7.1) µετά από 

ανανέωση του ανακυκλοφορούµενου αποβλήτου µε νέο ανεπεξέργαστο. 

Μετά το τέλος του προηγούµενου κύκλου σταµατήσαµε τη λειτουργία και 

ανανεώσαµε τη δεξαµενή µε το ανακυκλοφορούµενο απόβλητο µε νέο 

ανεπεξέργαστο, οι αποδόσεις ξεκινάνε από το µηδέν, ∆ιάγραµµα 7,10. Για 10 ώρες 

συνεχής λειτουργίας µε παροχή 1lt/min οι αποδόσεις έφτασαν 45,8% και 17,4% για 

COD και φαινόλες αντίστοιχα.  

Στη συνέχεια η παροχή ρυθµίστηκε στα 10 lt/min και για 15 ώρες. Η 

διακύµανση των αποδόσεων και της θερµοκρασίας φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 7.10. 

Αυτό που παρατηρούµε είναι µια σταθεροποίηση των αποδόσεων γύρω στο 45% και 

15% για COD και φαινόλες αντίστοιχα. Παρατηρούµε ότι ακόµα και κατά τη 

διάρκεια της νύχτας η θερµοκρασία του ανακυκλοφορούµενου αποβλήτου δεν έπεσε 

κάτω από τους 22
ο
C.  

Το φίλτρο πέρασε σε διαλείπουσα λειτουργία µε ανακυκλοφορία για τις 

επόµενες 24 ώρες µε τις αποδόσεις να φθάνουν τα 64,98% και 25,7% για COD και 

φαινόλες αντίστοιχα.  

Η επαναφορά σε συνεχή λειτουργία µε παροχή 10lt/min δείχνει πως σοκάρει 

το φίλτρο αδυνατώντας να συγκρατήσει τις αποδόσεις στα προηγούµενα επίπεδα για 

το επόµενο 5ωρο ακόµα και για θερµοκρασίες άνω των 30
ο
C.  Η ρύθµιση της 

παροχής σε 3,5lt/min έχει σηµαντική επίδραση στην βελτίωση της απόδοσης των 
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φαινολών και στη σταθεροποίηση της απόδοσης του COD όπως φαίνεται στο 

∆ιάγραµµα 7.10. 

 Για 63 ώρες λειτουργίας επεξεργάστηκαν 20,6 m
3
  µε µέσες αποδόσεις 

48,38% και 17,79% για COD και φαινόλες αντίστοιχα. Τα δυο τελευταία πειράµατα 

αποτελούν ισχυρές αποδείξεις για την επίδραση του υδραυλικού χρόνου παραµονής 

του αποβλήτου στην απόδοση του αντιδραστήρα.  

 

Φάση e 

 Η φάση e αφορά διαλείπουσα λειτουργία µε ανακυκλοφορία. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται δυο κύκλοι διαλείπουσας λειτουργίας ∆ιαγράµµατα 7.11 και 7.12.  
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∆ιάγραµµα 7.11 : ∆ιαλείπουσα λειτουργία µε ανακυκλοφορία φάση e. 

 

Η θερµοκρασία 24 
ο
C αποτελεί µια από τις ελάχιστες τιµές σε αυτό τον κύκλο 

λειτουργίας. Η συµπεριφορά του φίλτρου είναι ενθαρρυντική αφού οι ρυθµοί 

αποµάκρυνσης είναι αρκετά µεγάλοι το πρώτο 24ωρο χωρίς να παρουσιάζουν 

σηµαντική πτώση, τουλάχιστον όσον αφορά το COD. Στο τέλος του 48ωρου 

ανεπεξέργαστο απόβλητο όγκου 3 m
3
  επεξεργάστηκε µε αποδόσεις 70% και 40% 

περίπου για COD και φαινόλες αντίστοιχα. 

Από την παρατήρηση των διαγραµµάτων συµπεραίνουµε ότι το πρώτο 24ωρο 

είναι το κρίσιµο για την αποµάκρυνση των διαλυµένων φαινολών ενώ  η απόδοση ως 
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προς την αποµάκρυνση του διαλυµένου COD αυξάνει µε ικανοποιητικό ρυθµό ακόµα 

και µετά από 48 ώρες.  
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∆ιάγραµµα 7.12 : ∆ιαλείπουσα λειτουργία µε ανακυκλοφορία φάση e. 

Γεµίσαµε τη δεξαµενή των 3 m
3
  µε νέο ανεπεξέργαστο απόβλητο και 

προσθέσαµε θρεπτικά. Ο αντιδραστήρας ξεκίνησε να λειτουργεί σε διαλείπουσα 

λειτουργία µε ανακυκλοφορία. Μια πτώση της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος 

αλλά και οι άστατες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου έχουν σα 

συνέπεια την πτώση της θερµοκρασίας του ανακυκλοφορούµενου αποβλήτου.  

Μια άµεση σύγκριση µε του ∆ιαγράµµατος 7.12 µε το  ∆ιάγραµµα  7.11 είναι 

η σχετικά πολύ χαµηλές αποδόσεις που συνοδεύουν την πτώση της θερµοκρασίας στο 

ανακυκλοφορούµενο απόβλητο και κατά συνέπεια στο εσωτερικό του αντιδραστήρα. 

 Η πτώση της θερµοκρασίας µέχρι και τους 15 
ο
C µειώνει τη δραστηριότητα 

στο τέλος του πρώτου 24ωρου.  Ωστόσο περαιτέρω αύξηση της θερµοκρασίας το 

δεύτερο 24ωρο έχει θετική επίδραση στη βιολογική δραστηριότητα όπου και φαίνεται 

η αύξηση του ρυθµού της αποµάκρυνσης, µε µεγαλύτερους ρυθµούς για το COD. Οι 

τελικές αποδόσεις είναι της τάξης του 30% περίπου για το COD και 16% περίπου για 

τις φαινόλες. 
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Φάση f – g  

`Η βελτίωση των καιρικών συνθηκών και η ανάκαµψη της θερµοκρασίας µας 

επιτρέπουν να θέσουµε και πάλι το φίλτρο σε συνεχή λειτουργία µε ανακυκλοφορία. 
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∆ιάγραµµα 7.13 : Συνεχής λειτουργία µε ανακυκλοφορία που ακολουθείται από διαλείπουσα 

λειτουργία µε ανακυκλοφορία φάση g – f. 

Ο κύκλος λειτουργίας που συνοψίζεται στο ∆ιάγραµµα 7.13 ξεκινά µε 

επεξεργασµένο απόβλητο 26,31% και 13,62% σε σχέση µε το ανεπεξέργαστο 

απόβλητο για COD και φαινόλες αντίστοιχα. Εκµεταλλευόµενοι τις υψηλές 

θερµοκρασίες µετά το πρώτο 24ωρο αυξήσαµε σηµαντικά την παροχή από 5 lt/min 

έως και 10 lt/min για 47 συνολικά ώρες λειτουργίας. Παρατηρούµε την αντοχή του 

συστήµατος µε αποδόσεις στο τέλος του 2ηµέρου 32,62% και 24,02% για COD και 

φαινόλες αντίστοιχα.  

Στη συνέχεια το φίλτρο τέθηκε σε διαλείπουσα λειτουργία για 50 ώρες  

επιτυγχάνοντας αποδόσεις 71,07% και 43,26% για COD και φαινόλες αντίστοιχα. 

 Σ αυτό το στάδιο επεξεργάστηκαν 20,9 m
3
 µε µέσες αποδόσεις 37,70% και 

28,27% για COD και φαινόλες αντίστοιχα σε λιγότερο από δυο 24ωρα.  

Συνεχής Λειτουργία ∆ιαλείπουσα Λειτουργία 
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Φάση g 
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∆ιάγραµµα 7.14 : ∆ιαλείπουσα λειτουργία µε ανακυκλοφορία φάση g. 

 

Το διάγραµµα 7.14 παρουσιάζει  τη δυνατότητα του αντιδραστήρα σε βάθος 

20 ηµερών υπό βέλτιστες θερµοκρασίες µε ελάχιστη 29
ο
C για έναν όγκο αποβλήτου 

που προέρχεται από συνεχή λειτουργία µε ανακυκλοφορία (40,41% COD, 33,60% 

φαινόλες, το επεξεργασµένο απόβλητο που χρησιµοποιήθηκε). Η µέγιστη 

αποµάκρυνση  που επιτεύχθηκε στη συνέχεια ήταν  80% για το διαλυµένο COD και 

61,2% για τις διαλυµένες φαινόλες. Ωστόσο οι αντίστοιχες αποδόσεις για τις τρεις 

πρώτες ηµέρες ήταν 75,71% και 51,83% αντίστοιχα.  

Αυτό που συµπεραίνουµε είναι ότι η όποια υποβάθµιση του αποβλήτου 

συµβαίνει µόλις στις πρώτες 5 ηµέρες αφού πιθανώς τα εύκολα αποδοµήσιµα 

συστατικά έχουν αποδοµηθεί, ενώ έως τις 20 ηµέρες οι αποδόσεις παραµένουν 

σχετικά σταθερές. 
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7.2 Απολογισµός λειτουργίας του αντιδραστήρα 

Κατά τη διάρκεια των πειραµάτων και τη λειτουργία του αντιδραστήρα ο 

όγκος 500 m
3
 της τσιµεντένιας δεξαµενής καθίζησης ανακυκλοφορήθηκε 

περισσότερο από δυο φορές. Το ∆ιάγραµµα 7.15 παρουσιάζει τη µεταβολή του COD 

και των φαινολών στο περιεχόµενο απόβλητο της δεξαµενής, σε σχέση µε τη 

διάρκεια λειτουργίας του φίλτρου.  
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∆ιάγραµµα 7.14 : Αποµάκρυνση COD και φαινολών σε όγκο 500 m
3
 της δεξαµενής καθίζησης  

Συνολικά επιτευχθήκαν 46,4% και 44,1% αποµάκρυνση COD και φαινολών 

αντίστοιχα. Η αποµάκρυνση του συνολικού COD ήταν 5336 kgr. 

 

7.3 Επίδραση του υδραυλικού χρόνου παραµονής (HRT) 

Στις δοκιµές διαλείπουσας λειτουργίας µε ανακυκλοφορία φαίνεται άµεσα 

πως η αύξηση της απόδοσης είναι ανάλογη µε τον υδραυλικό χρόνο παραµονής 

Πίνακας 7.1.  

Για συνεχή λειτουργία µε ανακυκλοφορία και δεδοµένο λειτουργικό όγκο 

(3m
3
), η παροχή ανεπεξέργαστου αποβλήτου εκφράζεται ως υδραυλικός χρόνος 

παραµονής. Εκτός από τον χρόνο όπου το απόβλητο βρίσκεται στο σύστηµα, ο 

υδραυλικός χρόνος παραµονής εκφράζει και την απώλεια των διαλυµένων θρεπτικών 

συστατικών αλλά και την απώλεια της βιοµάζας που βρίσκεται σε αιώρηση και 

επιδρά θετικά στην αποδόµηση των συστατικών αυξάνουν το COD.  
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Συγκεκριµένα στο ∆ιάγραµµα 7.8 παρατηρούµε τη µείωση της απόδοσης για 

αύξηση της παροχής και κατά συνέπεια µείωση του HRT.  Αντίστοιχα τα 

∆ιαγράµµατα 7.10 και 7.13 παρουσιάζουν τη µεταβολή της απόδοσης για εναλλαγή 

συνεχούς λειτουργίας µε ανακυκλοφορία σε διαλείπουσα λειτουργία µε 

ανακυκλοφορία, που ανεβάζει τον υδραυλικό χρόνο παραµονής. 

 

7.4 Επίδραση θρεπτικών 

Η επάρκεια των ανόργανων θρεπτικών συστατικών είναι σηµαντική 

παράµετρος για την ανάπτυξη και τη διατήρηση των µικροοργανισµών που 

ευθύνονται για την αποδόµηση των ΥΑΕ. Τα ∆ιαγράµµατα 7.5 και 7.8 παρουσιάζουν 

τη βελτίωση της απόδοσης του αντιδραστήρα µετά την προσθήκη θρεπτικών. Στο 

∆ιάγραµµα 7.5 ο αντιδραστήρας λειτούργησε χωρίς προσθήκη θρεπτικών έως που 

µηδενίστηκε η απόδοση του. Στη συνέχεια µετά την προσθήκη η βιολογική 

δραστηριότητα ανέκαµψε. Στο ∆ιάγραµµα 7.8 η προσθήκη των θρεπτικών γίνονταν 

ανά χρόνους ανάλογους µε τον HRT. Λόγω έντονης βιολογικής δραστηριότητας 

πιθανώς να µειώθηκε σηµαντικά η συγκέντρωση των θρεπτικών και ως συνέπεια η 

απόδοση παρουσίασε κάµψη. Η προγραµµατισµένη στη συνέχεια προσθήκη επιδρά 

θετικά στην αποµάκρυνση του COD και των φαινολών. 

 

7.5 Επίδραση θερµοκρασίας  

 Όσον αφορά την επίδραση της θερµοκρασίας στον Πίνακα 7.1 παρατηρούµε 

πως για ένα 24ωρο κύκλο διαλείπουσας λειτουργίας µεγαλύτερες αποδόσεις 

επιτυγχάνονται για υψηλότερη θερµοκρασία ανακυκλοφορούµενου αποβλήτου (73
η
 – 

78
η
 ηµέρα). Τα αποτελέσµατα αυτά αφορούν δυο διαφορετικούς κύκλους 

διαλείπουσας λειτουργίας µε ανακυκλοφορία κατά τη φάση e. Η µέσες θερµοκρασίες 

διαφέρουν σηµαντικά όπως και οι αντίστοιχες αποδόσεις, ∆ιαγράµµατα 7.11 και 7.12. 

 

7.6 Επίδραση αρχικής φόρτισης 

Τα ∆ιαγράµµατα 7.9 και 7.10 παρουσιάζουν δυο κύκλους συνεχούς 

λειτουργίας µε παρόµοιες λειτουργικές παραµέτρους HRT, παροχής, επεξεργασµένου 

όγκου και διάρκεια λειτουργίας. Η διαφορά τους είναι ο ανακυκλοφορούµενος όγκος 

όπου για τον κύκλο της 62
ης

 ηµέρας είναι αραιωµένο απόβλητο κατά 72,1% και 

41,54% για COD και φαινόλες αντίστοιχα. Για τον κύκλο της 69
ης

 ηµέρας ο 

ανακυκλοφορούµενος όγκος ήταν εξολοκλήρου ανεπεξέργαστο απόβλητο. Στον 

Πίνακα 7.2 φαίνονται τα αποτελέσµατα για τους δυο κύκλους λειτουργίας. 
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 Αν και οι λειτουργικές παράµετροι χαρακτηρίζονται ευνοϊκότεροι για τον 

κύκλος της 69
ης

 ηµέρας η απόδοση kgr COD/day για τον κύκλο της 62
ης

 ηµέρας είναι 

σηµαντικά µεγαλύτερος. Αυτό εξηγείται από την τοξική επίδραση των ΥΑΕ στους 

µικροοργανισµούς που βρίσκονται στον αντιδραστήρα. Η εκκίνηση ενός κύκλου 

λειτουργίας µε πυκνότερο λειτουργικό όγκο παρεµποδίζει την απόδοση του 

αντιδραστήρα Η παρατήρηση αυτή συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα πειραµάτων 

άντλησης πλήρωσης σε αντιδραστήρες αιρούµενης ανάπτυξης όπου υψηλή 

συγκέντρωση φαινόλης δρα παρεµποδιστικά στην ανάπτυξη των βακτηρίων 

(Τζιώτζιος 2007). 

 

7.7 Σύνοψη αποτελεσµάτων 

Ο πίνακας 7.1 συνοψίζει την επίδραση του χρόνου παραµονής στην τελική απόδοση 

του αντιδραστήρα, υπό σταθερή θερµοκρασία (ηµέρα 78
η
 – 79

η
, 48

η
 – 49

η
 κλπ), την 

επίδραση της θερµοκρασίας στην τελική απόδοση για δεδοµένο χρόνο 

ανακυκλοφορίας (ηµέρα 78
η
 – 48

η
, 48

η
 – 73

η
 κλπ), τις µέγιστες αποδόσεις που είναι 

δυνατόν να επιτευχθούν και τέλος την απόδοση του αντιδραστήρα σε kgr COD/day. 

Παρατηρούσε ότι για διαλείπουσα λειτουργία µε ανακυκλοφορία για ένα όγκο 

3 m
3
 η αποµάκρυνση kgr COD/day δεν ξεπερνά τα 20 kg για βέλτιστες συνθήκες 

θερµοκρασίας (κύκλος 73
η
 ηµέρας). Η βέλτιστη απόδοση επιτυγχάνεται µόλις στο 

πρώτο 24ωρο, ενώ  µεγαλύτερος υδραυλικός χρόνος παραµονής (48 ώρες) βελτιώνει 

την απόδοση αλλά µειώνει το µέσο όρο αποµάκρυνσης COD ανά ηµέρα για δεδοµένο 

ανακυκλοφορούµενο όγκο αποβλήτου 3m
3
.  
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 Πίνακας 7.1: Σύνοψη αποτελεσµάτων για διαλείπουσα λειτουργία µε ανακυκλοφορία. 

Μέση απόδοση ανά επεξεργασµένο όγκο αποβλήτου σε σχέση µε τη µέση θερµοκρασία και 

απόδοση kgrCOD/day.  

 

Ο πίνακας 7.2 παρουσιάζει τις δυνατότητες του φίλτρου υπό συνεχή 

λειτουργία. Περιλαµβάνει τους όγκους που επεξεργάστηκαν σε ένα κύκλο συνεχούς 

λειτουργίας µε ανακυκλοφορία. Η τάξη µεγέθους είναι δεκάδες κυβικών µέτρων. 

Επίσης ο Πίνακας 7.2 δίνει πληροφορία για τις αντίστοιχες αποδόσεις σε σχέση µε τη 

θερµοκρασία του αποβλήτου, τον υδραυλικό χρόνο παραµονής και την φόρτιση που 

εκφράζεται από την µέση παροχή.  

 Οι υψηλές αποδόσεις αποµάκρυνσης COD και φαινολών συνδέονται µε µέση 

θερµοκρασία ανακυκλοφορούµενου απόβλητου άνω των 20 
o
C, µεγάλο υδραυλικό 

χρόνο παραµονής τουλάχιστον 10 ωρών και για χρονικό διάστηµα λειτουργίας 

µερικών ηµερών συνάρτηση της παροχής και του επεξεργασµένου όγκου. 

 Η βέλτιστη απόδοση, όσον αφορά τα kgr COD/day, παρατηρείτε για τον 

κύκλο της 62
ης

 µέρας και είναι 51 kgr COD/day. 

 

 

Ηµέρα 
 

Τ 
ο
C 

HRT 

(ώρες) 

Απόδοση 

COD % 

Απόδοση 

φαινολών % 

Όγκος 

m
3 

pH 

kgr 

COD/day 

78
η
 18.8 24 16,16 15,20 3 5.43 5,987 

79
η
 18.8 48 30,56 17,56 3 7.63 5,661 

48
η
 23.5 24 31,87 23,64 3 6,87 

13,481 

49
η
 23.5 48 47,04 26,16 3 7,68 8,820 

73
η
 30.2 24 48,06 31,16 3 8,02 18,023 

74
η
 30.2 48 58,72 36,76 3 8.75 10,884 

87
η
 33 72 75,71 51,83 3 8.17 9,350 

90
η
 33 132 79,17 54,52 3 8.81 5,333 

104
η
 33 480 80,00 61,18 3 9.03 1,482 
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Πίνακας 7.2: Σύνοψη αποτελεσµάτων για συνεχή λειτουργία µε ανακυκλοφορία. Μέση απόδοση 

ανά επεξεργασµένο όγκο αποβλήτου σε σχέση µε τη µέση θερµοκρασία κ τη µέση παροχή και 

απόδοση kgr COD/day . 

 

Συγκρίνοντας τους Πίνακες 7.1 και 7.2 αντιλαµβανόµαστε τη σηµασία της 

συνεχούς λειτουργίας του αντιδραστήρα. Παρόλο που ο υδραυλικός χρόνος 

παραµονής µειώνεται σηµαντικά σε σχέση µε τις 24 ώρες µιας διαλείπουσας 

λειτουργίας, η απόδοση αποµάκρυνσης COD και φαινολών είναι δυνατόν να 

συγκρατηθούν σε υψηλές τιµές, υπό βέλτιστες συνθήκες θερµοκρασίας και επάρκειας 

θρεπτικών. Η διατήρηση των αποδόσεων αυτών για περισσότερα του ενός 24ωρα σε 

συνδυασµό µε παροχή νέου ανεπεξέργαστου αποβλήτου 5 – 6 lt/min συντελεί στην 

αποµάκρυνση εκατοντάδων kgr COD για κάθε κύκλο συνεχούς λειτουργίας µε 

ανακυκλοφορία.  

 

7.8 Λειτουργικοί Παράµετροι 

Από το σύνολο των δοκιµών εφαρµογής της διάταξης σε διαλείπουσα 

λειτουργία µε ανακυκλοφορία, συνεχή λειτουργία µε ανακυκλοφορία και εναλλαγή 

των λειτουργιών είναι εφικτές αποδόσεις άνω του 50% και 30% για COD και 

φαινόλες αντίστοιχα.  

Οι τιµές αυτές εξαρτώνται άµεσα από τις ακόλουθες παραµέτρους: 

• ∆ιαλυµένο οξυγόνο. Η σπουδαιότητα της διάταξης είναι η εξασφάλιση 

διαλυµένου οξυγόνου απαραίτητο για τη βιολογική δραστηριότητα. Ένας 

Ηµέρα  T 
ο
C

 

HRT 

(ώρες) 
Απόδοση  

COD % 

Απόδοση 

Φαινολών 

% 

Όγκος 

(m
3
) 

Μέση 

παροχή 

lt/min 

∆ιάρκεια 

λειτουργίας 

(Ηµέρες) 

kgr 

COD/day 

16
η
 19,2 7,33 4,29 16,34 117,9 6,82 12 9,694 

28
η
 22 25 18,22 13,43 5,8 2 2,02 10,437 

45
η
 22,4 50 50,34 30,26 7,2 1,00 5 12,009 

52
η
 21,6 23,6 50,00 35,23 21,6 1,5 10 14,608 

62
η
 23,3 9,20 48,38 17,79 20,6 5,44 2,63 51,256 

69
η
 26,3 11,11 37,70 28,27 20,9 4.9 2,96 32,875 
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περιστρεφόµενος ψεκαστήρας στην κορυφή του φίλτρου κατανέµει 

οµοιόµορφα το µείγµα επεξεργασµένου και ανεπεξέργαστου αποβλήτου σε 

όλη την επιφάνεια του πληρωτικού υλικού.  Ανοίγµατα (2 ιντσών) 

περιµετρικά της βάσης του φίλτρου στην περιοχή των στραγγισµάτων, 

επιτρέπουν τον αερισµό του φίλτρου και την επάρκεια διαλυµένου οξυγόνου 

στο απόβλητο έτσι όπως αυτό σταλάζει πάνω στο πληρωτικό υλικό και το 

βιοφίλµ. Το αποτέλεσµα είναι συγκεντρώσεις διαλυµένου οξυγόνου στην 

έξοδο πάνω από 2 mg/lt ακόµα και για θερµοκρασίες πάνω από 30
ο
C όταν το 

οξυγόνο είναι µηδενικό στο ανεπεξέργαστο απόβλητο που εισέρχεται στο 

σύστηµα εικόνα 7.2. 

• Τον υδραυλικό χρόνο παραµονής (HRT). Στις δοκιµές διαλείπουσας 

λειτουργίας µε ανακυκλοφορία φαίνεται άµεσα πως η αύξηση της απόδοσης 

είναι ανάλογη µε τον χρόνο που το απόβλητο ανακυκλοφορείται στο 

σύστηµα. Για συνεχή λειτουργία µε ανακυκλοφορία και δεδοµένο λειτουργικό 

όγκο (3m
3
), η παροχή ανεπεξέργαστου αποβλήτου εκφράζεται ως χρόνος 

παραµονής. Εκτός από τον χρόνο όπου το απόβλητο βρίσκεται στο σύστηµα, 

ο υδραυλικός χρόνος παραµονής εκφράζει και την απώλεια των διαλυµένων 

θρεπτικών συστατικών αλλά και την απώλεια της βιοµάζας που βρίσκεται σε 

αιώρηση και επιδρά θετικά στην αποδόµηση των συστατικών αυξάνουν το 

COD.  

• ∆ιαθεσιµότητα των θρεπτικών. Στα πειράµατα συνεχής λειτουργίας µε 

ανακυκλοφορία όπου ένα µέρος επεξεργασµένου αποβλήτου αντικαθίσταται 

µε ανεπεξέργαστο ανά λεπτό λειτουργίας παρατηρήσαµε πτώση της απόδοσης 

για χρονικό διάστηµα που το σύστηµα λειτουργεί χωρίς προσθήκη ανόργανων 

θρεπτικών συστατικών. Αντίστροφα προσθήκη θρεπτικών έχει ως αποτέλεσµα 

την βελτίωση της απόδοσης. Συµπέρασµα είναι πως η µεικτή καλλιέργεια των 

µικροοργανισµών που βρίσκονται προσκολληµένοι στο πληρωτικό υλικό 

αλλά και σε αιώρηση στο ανακυκλοφορούµενο απόβλητο αποδοµούν µε 

µεγαλύτερους ρυθµούς σε περίσσεια αζώτου κα φωσφόρου εικόνα 5.5. 

• Τη διακύµανση της θερµοκρασίας. Για τη θερµοστάτηση του όγκου του 

ανακυκλοφορούµενου αποβλήτου δε χρησιµοποιήθηκε κάποιος µηχανισµός ή 

κατανάλωση ενέργειας, αξιοποιήσαµε µόνο τη θερµοκρασία του 

περιβάλλοντος και την ηλιοφάνεια, θερµαίνοντας µια 3m
3
 µαύρη πλαστική 

δεξαµενή εικόνα 7.2. Τις ηµέρες µε έντονη ηλιοφάνεια η θερµοκρασία του 

ανακυκλοφορούµενου υγρού ξεπέρασε τους 30 
o
C. 
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• Αρχική φόρτιση. Η συγκέντρωση φαινολών και άλλων συστατικών που 

ευθύνονται για το COD στον ανακυκλοφορούµενο όγκο κατά την εκκίνηση 

ενός κύκλου συνεχούς λειτουργίας µε ανακυκλοφορία επιδρά στην τελική 

απόδοση του αντιδραστήρα σε kgr COD/day. Υψηλές συγκεντρώσεις δρουν 

παρεµποδιστικά στην ανάπτυξη των µικροοργανισµών που ευθύνονται για τη 

βιολογική δραστηριότητα. 

 

Η βελτιστοποίηση καθενός από τους παραπάνω παραµέτρους επιδρά θετικά στην 

αύξηση της απόδοσης. Η βελτιστοποίηση όλων τείνει το σύστηµα στην µέγιστη 

δυνατή απόδοση.  

 

 

Εικόνα 7.2 : Μέτρηση διαλυµένου οξυγόνο (σε mg/lt )και θερµοκρασίας στο ανακυκλοφορούµενο 

απόβλητο. ∆εξιά η θερµοκρασία περιβάλλοντος  14 
ο
C την ίδια στιγµή. 

  

Στην εικόνα 7.2 φαίνεται ξεκάθαρα η τιµή 6.38 mg/lt διαλυµένο οξυγόνο στο 

ανακυκλοφορούµενο απόβλητο σε θερµοκρασία 24.4 
o
C. Το φίλτρο βρίσκεται σε 

λειτουργία όπως µαρτυρά και ο αφρισµός. Η µέτρηση έγινε µε την ανατολή του ήλιου 

όπου και η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είχε τις ελάχιστες τιµές 14 
ο
C, όπως 

φαίνεται στα δεξιά της εικόνας. 
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7.9 Συµπεράσµατα 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει µια ετερογενή βιολογική διεργασία, 

εφαρµογής συστήµατος  προσκολληµένης ανάπτυξης (χαλικοδιυλιστήριο) στην 

επεξεργασία υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου. Η µέθοδος εφαρµόζεται µεµονωµένα 

χωρίς τον συνδυασµό της µε κάποια άλλη βιολογική ή φυσικοχηµική µέθοδο και 

χωρίς προεπεξεργασία του αποβλήτου. Παρόλα αυτά συναγωνίζεται επάξια διάφορες 

φυσικοχηµικές µεθόδους όπως φαίνεται στον πίνακα 4.5 αλλά και ανταποκρίνεται 

στις αποδόσεις άλλων βιολογικών µεθόδων όπως αυτές καταγράφονται στη 

βιβλιογραφία. 

 Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι οι µεγάλοι όγκοι που επεξεργάζεται σε µικρό 

χρονικό διάστηµα µε ικανοποιητικές αποδόσεις όσον αφορά το διαλυµένο COD και 

το φαινολικό φορτίο.  Οι µικροοργανισµοί που είναι υπεύθυνοι για τη βιολογική 

δραστηριότητα και τη λειτουργία του αντιδραστήρα βρίσκονται στον ελαιόκαρπο και 

ανακτώνται από τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείου. Το πληρωτικό υλικό του 

αντιδραστήρα προσφέρει το υπόστρωµα για την ανάπτυξή του ενώ οι κατάλληλες 

λειτουργικές παράµετροι ενθαρρύνουν την ανάπτυξή τους. 

Επίσης αποδείχτηκε η δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας µε ανακυκλοφορία 

για ηµέρες, µε επεξεργασµένο όγκο δεκάδες χιλιάδες λίτρα και αποδόσεις που 

κυµαίνονται στο 50% υπο βέλτιστες λειτουργικές παραµέτρους. Είναι σηµαντικό 

επίσης να αναφέρουµε ότι δεν παρατηρήθηκαν φαινόµενα φραγµού από την 

υπερβολική ανάπτυξη της βιοµάζας, όπως και αναµέναµε. Πιθανότατα οι παροχές, το 

σύστηµα στραγγισµάτων και οι διατοµές των σωληνώσεων αποµάκρυναν την 

πλεονάζουσα βιοµάζα. Όσες φορές εφαρµόστηκε αντίστροφη πλύση στο φίλτρο ήταν 

για λόγους παρατήρησης. 

Αυτό το αποτέλεσµα δείχνει ότι ο αντιδραστήρας σταθερής κλίνης µπορεί να 

αποβεί χρήσιµο εργαλείο στη βιοαποδόµηση των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου, 

κάτω από συνθήκες ελεγχόµενης θερµοκρασίας και παροχής θρεπτικών. Υπάρχει 

λοιπόν η δυνατότητα εποχιακής επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου, 

εφόσον βέβαια η µικτή καλλιέργεια βακτηρίων που είναι υπεύθυνη για την 

επεξεργασία τους, συντηρείται µε κατάλληλες βιοχηµικές τεχνικές (π.χ. glycerol 

stock, -80 
o
C), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επαναλαµβανόµενης ανάπτυξής της σε 

κάθε ελαιοκοµική περίοδο. 

Η χρήση αντιδραστήρων σταθερής κλίνης µε τη χρήση ανακυκλοφορίας 

αποτελεί µια πολύ καλή λύση επεξεργασίας φαινολικών αποβλήτων καθώς και υγρών 

αποβλήτων ελαιοτριβείου ακόµη και σε κάθε µικρή µονάδα παραγωγής ελαιολάδου. 
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Σηµαντικό πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής, αποτελεί το χαµηλό πάγιο και 

λειτουργικό κόστος. Πράγµατι, το πάγιο κόστος περιορίζεται µόνο στην αγορά του 

σκελετού του αντιδραστήρα, του πληρωτικού υλικού, της αντλίας ανακυκλοφορίας, 

ενός µικρού φυσητήρα για την αντίστροφη πλύση του αντιδραστήρα, και τέλος την 

προµήθεια σωληνώσεων, βανών κτλ. Όσον αφορά το λειτουργικό κόστος, αυτό είναι 

ακόµη πιο χαµηλό, αφού περιορίζεται µόνο στις ενεργειακές απαιτήσεις της αντλίας 

ανακυκλοφορίας και στην αγορά των αγροτικών λιπασµάτων. Τονίζεται πως µε τη 

χρήση ανακυκλοφορίας επιτυγχάνεται φυσική οξυγόνωση του αντιδραστήρα, χωρίς 

την προσθήκη ενεργοβόρας αντλίας αερισµού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η επίδραση του υδραυλικού χρόνου 

παραµονής της θερµοκρασίας και των θρεπτικών στην αποµάκρυνση των διαλυµένων 

φαινολών και COD. Ο υδραυλικός χρόνος παραµονής εξαρτάται από τον συνολικό 

ανακυκλοφορούµενο όγκο (3 m
3
 στην παρούσα εργασία).  

Συνεπώς προτείνεται η επανάληψη των πειραµάτων για ένα µεγαλύτερο 

ανακυκλοφορούµενο όγκο όπου θα επιτυγχάνονται µεγάλοι χρόνοι παραµονής για 

υψηλές παροχές, έχοντας έτσι τη δυνατότητα επεξεργασίας περισσότερου όγκου 

αποβλήτου µε ικανοποιητικές αποδόσεις. Μεγαλύτερος ανακυκλοφορούµενος όγκος 

επηρεάζει επίσης και τη θερµοστάτηση του αποβλήτου. Η θερµοχωρητικότητα του 

υγρού αποβλήτου θα προστατεύει τον αντιδραστήρα από όποιο θερµικό σοκ που 

οφείλεται σε απότοµες µεταβολές τις περιβαλλοντικής θερµοκρασίας. 

Όσον αφορά την επάρκεια σε θρεπτικά συστατικά προτείνεται η 

συνεπεξεργασία ΥΑΕ µε υγρά απόβλητα από κτηνοτροφικές µονάδες (απόβλητα 

χοιροστασίων, πτηνοτροφείων) ή και υγρά οικιακά απόβλητα που θα παρέχουν τις 

απαιτούµενες ποσότητες σε ανόργανο άζωτο φώσφορο και µαγνήσιο. Επιτυχία µιας 

τέτοιας επεξεργασία δίνει λύση και στο πρόβληµα διάθεσης των λοιπόν αποβλήτων. 

Επίσης προτείνεται η διερεύνηση της µεταβολής και άλλων σηµαντικών 

παραµέτρων των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου. Τέτοιες είναι η µεταβολή του 

ολικού αζώτου, η φυτοτοξικότητα, το περιεχόµενο λιπαρό φορτίο και ο 

αποχρωµατισµός. Όλοι τους κρίσιµοι παράµετροι που καθορίζουν την τύχη και την 

περαιτέρω επεξεργασία και διάθεση του επεξεργασµένου αποβλήτου. 

Η παραγόµενη λάσπη από την ανάπτυξη των βακτηρίων θα πρέπει να ληφθεί 

σοβαρά υπόψη προκειµένου να αποφευχθούν περιορισµοί κατά την εφαρµογή της 

διεργασίας. Για το σκοπό αυτό, κρίνονται απαραίτητα πειράµατα ελέγχου της 

ποσότητας της παραγόµενης λάσπης κατά την επεξεργασία των αποβλήτων 

ελαιοτριβείου, όπως επίσης και η εύρεση τρόπων χειρισµού αυτής. Κατά κανόνα, οι 

διεργασίες προσκολληµένης ανάπτυξης παράγουν µικρότερες ποσότητες λάσπης από 

ότι οι διεργασίες αιωρούµενης ανάπτυξης, και αυτό αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα 

της προτεινόµενης µεθόδου. Προκειµένου λοιπόν, η παραγόµενη λάσπη να υποστεί 

περαιτέρω επεξεργασία, µια παρακείµενη µονάδα λιπασµατοποίησης όπου θα 

ενταχθούν και τα στερεά απορρίµµατα του ελαιοτριβείου (π.χ. φύλλα, πυρηνόξυλο), 

βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.  Στο ελαιοτριβείο που διεξήχθη η παρούσα εργασία  

χρησιµοποιήθηκε ένα σειράδι µήκους 10 m πλάτους 1 m και ύψους 1 m σαν µονάδα 
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κοµποστοποίησης. Το επάνω µέρος του σειραδιού ήταν ανοικτό, ενώ ένα σκέπαστρο 

προφυλάσει τη µονάδα από τη βροχή και τον ήλιο.  Κατά µήκος της βάσης του 

τοποθετήθηκαν οπές για τον αερισµό του µείγµατος ενώ το επάνω µέρος 

τροποποιήθηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε ένας κυλιόµενος µηχανικός αναδευτήρας να 

αναµειγνύει όλο τον όγκο. Η κατασκευή δεν είναι υδατοστεγής, συνεπώς 

οποιαδήποτε υγρασία πέραν του κορεσµού στραγγίζει και αποµακρύνεται. 

 

Εικόνα 8.1 : Μονάδα κοµποστοποίησης. 

 

Στο σειράδι τοποθετήθηκαν φύλλα δέντρου ελιάς και θρυµµατισµένο 

πυρηνόξυλο σε αναλογία 1:1 κατά όγκο. Ο στερεός αυτός όγκος 5 m
3
  εικόνα 8.1, 

καταβρέχτηκε µε επεξεργασµένο απόβλητο. Μετρήσεις θερµοκρασίας παρουσιάζουν 

αργή αλλά σταθερή διαδικασία κοµποστοποίησης πλησιάζοντας την θερµόφιλη φάση. 

Τη δεύτερη εβδοµάδα επιτεύχθηκαν θερµοκρασίες άνω των 40 
ο
C.  

Η Εικόνα 8.2 παρουσιάζει την κατανοµή της θερµοκρασίας µέσα στο µείγµα. 

Ωστόσο στα πλαίσια της παρούσας εργασίας δεν υπήρχε ο χρόνος και τα µέσα να 

εξαχθούν επαρκή συµπεράσµατα, αλλά µελλοντικά µια ανάλογη µελέτη παρουσιάζει 

µεγάλο ενδιαφέρον. 

Η µονάδα κοµποστοποίησης αφορά κυρίως την παραγόµενη λάσπη από τη 

µικροβιακή δραστηριότητα µέσα στο φίλτρο. Όσον αφορά την διάθεση του 

επεξεργασµένου υγρού αποβλήτου προτείνεται κατασκευή τεχνητών υγροτόπων όπου 

θα φυτευτούν Phragmites australis. 

 

 

Εικόνα 8.2: Κάθετη τοµή του σειραδιού, πλάτος 1m, ύψος 0,5 m, οι ισόθερµες καµπύλες 

παρουσιάζουν τη µεταβολή της θερµοκρασίας από τα τοιχώµατα προς το κέντρο. 
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. Από τη βιβλιογραφία (εδάφιο 4.3.2.11 παρούσας εργασίας) παρατηρήθηκε 

υψηλή παραγωγής ξηρής βιοµάζας η οποία κυµαίνονταν από 66.67 tons/ha έως 74.79 

tons/ha. Πράγµατι από την εφαρµογή Phragmites australis σε γλάστρες και στις 

δεξαµενές εξάτµισης του ελαιοτριβείου όπου έγινε η εργασία παρατηρήθηκε πως τα 

συγκεκριµένα φυτά αντέχουν την τοξικότητα του ανεπεξέργαστου ακόµα αποβλήτου 

παρουσιάζοντας αύξηση της βιοµάζας τους εικόνες 8.3, 8.4. Μελλοντικά µια ανάλογη 

µελέτη παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον 

 

Εικόνα 8.3: Καλάµια Phragmites australis σε κορεσµένο έδαφος από ΥΑΕ 

 

Οι Εικόνες 8.3 και 8.4 παρουσιάζουν καλάµια Phragmites australis τα οποία 

προέρχονται από γειτονικό στο ελαιοτριβείο καλαµώνα. Έπειτα από το σοκ που 

υπέστησαν κατά το ξερίζωµα και τη µεταφορά αλλά και την φύτευµα τους σε 

κορεσµένο έδαφος από ΥΑΕ πλάι στις δεξαµενές εξάτµισης φάνηκε ότι ξεραίνονται. 

Στη συνέχεια όµως νέα βλαστάρια µεγαλώνουν αποδεικνύοντας την αντοχή του 

συγκεκριµένου είδους στις ακραίες καταστάσεις ρύπανσης που προκαλεί το 

ανεπεξέργαστο απόβλητο ελαιοτριβείου. 

 

 

Εικόνα 8.3: Καλάµια Phragmites australis σε κορεσµένο έδαφος από ΥΑΕ 
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Στα πλαίσια µιας ολοκληρωµένης διαχείρισης των υγρών αποβλήτων 

ελαιοτριβείου, κρίνεται σκόπιµος θα ήταν ο σχεδιασµός της ορθολογικής διαχείρισης 

των επεξεργασµένων ποσοτήτων των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου. ∆εδοµένου 

ότι κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των αποβλήτων προστίθενται ποσότητες 

γεωργικών λιπασµάτων, εύκολα συνάγεται ότι θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν 

για άρδευση είτε γειτονικών ελαιοκαλλιεργειών είτε άλλων καλλιεργειών, 

εµπλουτίζοντας παράλληλα τον υπόγειο υδροφόρο. 
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