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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η εξέταση της ανάπτυξης και αξιολόγησης - 
περιβαλλοντικά και οικονομικά – μιας διαδικασίας που θα επιτρέπει την ταυτόχρονη 
μετατροπή των αποβλήτων κτηνοτροφικών μονάδων και υγρών αποβλήτων των 
ελαιοτριβείων σε οργανικά λιπάσματα, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν στη 
γεωργία, συμβάλλοντας στη μείωση της χρήσης των χημικών λιπασμάτων. Η 
κομποστοποίηση και η ηλιακή ξήρανση είναι οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για το 
σκοπό αυτό. Και οι δυο, αξίζει να σημειωθεί, είναι τεχνολογίες χαμηλού λειτουργικού 
κόστους και κόστους επένδυσης. Όσον αφορά μάλιστα στη δεύτερη, αξιοποιεί την πλέον 
διαθέσιμη πηγή ενέργειας στην Ελλάδα – και στη Μεσογειακή λεκάνη, γενικότερα – αυτής 
του ήλιου. 

Η εξάρτηση της γεωργίας από τα βασικά θρεπτικά στοιχεία, όπως είναι το άζωτο, ο 
φώσφορος και το κάλιο και κυρίως το γεγονός ότι τα δυο τελευταία είναι διαθέσιμα στον 
πλανήτη μας σε πεπερασμένες ποσότητες, οδήγησαν πολλούς ερευνητές στην αναζήτηση 
τρόπων αξιοποίησης αυτών. Τόσο το κάλιο, όσο και ο φώσφορος, είναι δυο θρεπτικά τα 
οποία ως ορυκτά, είναι στοιχεία που καταναλώνονται και δεν αναπαράγονται, δεν υπάρχει 
δηλαδή φυσική διαδικασία ανακύκλωσης αυτών, όπως γίνεται με το άζωτο. Η διαθέσιμη 
ποσότητα των θρεπτικών αυτών εκτιμάται ότι θα εξαντληθεί μέσα στον αιώνα που 
διανύουμε και μπορεί να οδηγήσει σε μια παγκόσμια κρίση μείωσης της παραγωγής 
βασικών τροφίμων. Σημειώνεται ότι, τα στοιχεία αυτά αποτελούν βασικά συστατικά 
χημικών λιπασμάτων από τα οποία εξαρτάται η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων. 

Ο εντοπισμός πρακτικών ανακύκλωσης και αξιοποίησης προϊόντων που περιέχουν 
σημαντικές ποσότητες αυτών των θρεπτικών, που αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 
προτεραιότητες της ανθρωπότητας, είναι και ο στόχος της παρούσας εργασίας. Τόσο τα 
κτηνοτροφικά απόβλητα, όσο και τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων (γνωστά και ως 
κατσίγαρος), πέρα από το μεγάλο οργανικό φορτίο που διαθέτουν, είναι πλούσια και σε Ν, 
P και κυρίως σε K.  

Εάν υπήρχε λοιπόν μια ενεργειακά βιώσιμη διαδικασία «συμπύκνωσης» των στοιχείων 
αυτών, τότε το παραγόμενο προϊόν θα αποτελούσε ένα εξαιρετικής ποιότητας λίπασμα. Η 
μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μονάδων που παράγουν τα απόβλητα 
αυτά, θα αποτελέσει παράπλευρο αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας, καθώς θα 
αξιοποιούνται τα υπολείμματα αυτών, η διαχείριση των οποίων αποτελεί σημαντικό 
πρόβλημα. Κοινές πρακτικές στα προβλήματα έλλειψης, κυρίως αυτών των πόρων 
περιλαμβάνουν, υψηλότερες τιμές των προϊόντων τους, πιο αποτελεσματική χρήση των 
πόρων, την εισαγωγή εναλλακτικών λύσεων και την ανάκτηση των πόρων μετά τη χρήση 
τους.  

Πιο αναλυτικά, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας πραγματοποιούνται δυο διαδοχικές 
κομποστοποιήσεις αποβλήτων κτηνοτροφικών μονάδων με προσθήκη κατσιγάρου για 
διατήρηση της υγρασίας του υλικού σε επιθυμητά επίπεδα. Στη συνέχεια, γίνεται ηλιακή 
ξήρανση του προϊόντος της κομποστοποίησης, κατά τη διάρκεια της οποίας το υλικό 
ψεκάζεται με υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων, με σκοπό τον περαιτέρω εμπλουτισμό του με 
στοιχεία, όπως είναι το κάλιο και ο φώσφορος.  
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Προέκυψε ότι για τα κτηνοτροφικά υπολείμματα των βοοειδών η διαδικασία της 
κομποστοποίησης ξεκίνησε με αναλογία N / K / P ίση με 1,0 / 1,6 / 0,7 και με την 
ολοκλήρωση της ξήρανσης η αναλογία αυτή ήταν 3,1 / 5,7 / 1,7. Για τα κτηνοτροφικά 
υπολείμματα των ορνίθων η διαδικασία της κομποστοποίησης ξεκίνησε με αναλογία N / K / 
P ίση με 2,2 / 3,8 / 1,2 και με την ολοκλήρωση της ξήρανσης η αναλογία αυτή ήταν 3,3 / 6,8 
/ 1,8. Για το τρίτο υλικό, τα κτηνοτροφικά υπολείμματα των χοίρων, η διαδικασία της 
κομποστοποίησης ξεκίνησε με αναλογία N / K / P ίση με 1,2 / 0,2 / 1,1 και με την 
ολοκλήρωση της ξήρανσης η αναλογία αυτή ήταν 2,8/ 3,6 / 1,6. 

Αξιολόγηση του τελικού προϊόντος πραγματοποιήθηκε με αγρονομικό έλεγχο που έγινε σε 
τρεις διαφορετικές καλλιέργειες (φυτά τομάτας, πιπεριάς και αγγουριού). Διαπιστώθηκε 
σχετικά σημαντική φυτοτοξικότητα στο τελικό αυτό προϊόν, λόγω της παρουσίας των 
φαινολών που οφείλονται στη σημαντική ποσότητα κατσίγαρου που προστέθηκε συνολικά 
στην όλη διαδικασία.  

Συμπερασματικά, μπορεί να σημειωθεί ότι το τελικό προϊόν, θα μπορούσε να αποτελέσει 
οργανικό λίπασμα, ξεπερνώντας τα χαρακτηριστικά του εδαφοβελτιωτικού. Ωστόσο όμως, 
για τα συγκεκριμένα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας 
και για το συγκεκριμένο κύκλο επαναλήψεων, στο χρονικό διάστημα που κράτησε αυτή, το 
τελικό προϊόν δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα χημικό, συνθετικό λίπασμα. Διαφαίνεται 
ωστόσο ότι, με έναν μεγαλύτερο κύκλο επαναλήψεων των διαδικασιών κομποστοποίησης - 
ηλιακής ξήρανσης – κομποστοποίησης, μπορεί να λειτουργήσει η «συμπύκνωση των 
αποβλήτων» αυτών, δημιουργώντας με απλές και ενεργειακά βιώσιμες τεχνολογίες ένα 
οργανικό προϊόν, ανταγωνιστικό προς τα χημικά λιπάσματα. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the development and the assessment - 
environmental and economic – of a procedure that allows the simultaneous conversion of 
livestock wastes and olive mill wastewater into organic fertilizers, in order to be exploit in 
agriculture and reduce the use of chemical fertilizers. Composting and solar drying 
procedures (technologies with low operating and investment cost) are to be used for this 
purpose. As regards to solar drying technology, utilizes the most available energy source in 
Greece - and in the Mediterranean basin, that of solar energy. 

The dependence of agriculture from nutrients, such as nitrogen, phosphorus and potassium 
in combination with the fact that phosphorus and potassium are available on our planet in 
finite quantities, have led many researchers to find ways of re-using them. Both, potassium 
and phosphorus are minerals, in contrast to nitrogen. The available amounts of these 
nutrients is estimated to be depleted within this century and may lead to a global food 
production crisis. At this point it should be mentioned that these elements are the key 
components of chemical fertilizers. 

Identifying recycling practices and use products containing significant amounts of these 
nutrients, is the goal of this work. Both livestock waste and olive mill wastewater are rich in 
N, P and K. Manure and olive mill waste water are used in order to produce a high quality 
compost, equivalent in nutrition to that of chemical fertilizers while eliminating the 
environmental impacts generated by the inappropriate discharge of the olive mill waste 
water or of manure. 

The aim of the present work was to evaluate the feasibility of sustaining the composting and 
drying process by sequential applications of OMW during the composting process of 
manures. It is anticipated that this regime will allow inductions of microbial activity to aid 
decomposition and detoxification of the OMW. Olive mill wastewater has been discharged 
traditionally in water ways untreated in Mediterranean countries impacting aquatic biota 
and surface water quality deterioration. It is expected that a significant impact in the area of 
resource recycling and reuse of agricultural wastes and bi-products, as the water quality 
problem of olive mill waste water will be eliminated, farmers will rely on local organic 
fertilizer that will improve soil health and it will be independent of the increases in pricing of 
commercial fertilizers. 

In this respect, two successive composting procedures of fresh manures [poultry manure 
(PM), cow manure (CM) and pig manure (PM)] with addition of fresh OMW took place and 
after composting a solar drying procedure took place to the final compost, also with addition 
of fresh OMW. Evaluation of the final product was performed by agronomic trials. More 
specific, agronomic values of the obtained composts were tested and examined for impacts 
on tomato, pepper and cucumber plants. Physico-chemical properties (pH, electrical 
conductivity and concentration of phenolic compounds) of soils amended with the prepared 
composts were assessed to determine resulting impacts of the applied OMW.  

It appeared that for cow manure the composting process began with a ratio N / K / P of 1.0 / 
1.6 / 0.7 and after the completion of solar drying, this ratio was 3.1 / 5.7 / 1.7. For poultry 
manure, the composting process began with a ratio N / K / P equal to 2.2 / 3.8 / 1.2 and after 
the completion of solar drying, this ratio was 3.3 / 6.8 / 1 8. For the third material, pig 
manure, the composting process began with a ratio N / K / P of 1.2 / 0.2 / 1.1, and after the 
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completion of solar drying, this ratio was 2.8 / 3.6 / 1.6. After agronomic trials it was found 
significant phytotoxicity on the final product due to the presence of phenols because of the 
significant amount of OMW added to the overall process. 

In conclusion, it could be mentioned that the final product, could be an organic fertilizer, 
overcoming the characteristics of compost. But however, for the specific materials used in 
the present work and for the specific repetition, for the time lasted, the final product cannot 
replace a chemical fertilizer. It appears, however, that within a larger repetition cycle of 
composting procedure - solar drying - composting procedure waste CONDENSATION can be 
realized, creating with simple and sustainable energy technologies an organic product, 
competitive to chemical fertilizers. An energy sustainable process of "condensation" of P and 
K is the main aim of the present work, in order to produce a high quality fertilizer. Reduction 
of environmental footprint of the plants which produce these wastes will be a side effect of 
this procedure. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, η αύξηση του πληθυσμού και η βελτίωση των μεθόδων 
και τεχνολογιών καλλιέργειας, έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της παραγωγής 
τροφίμων. Όπως είναι γνωστό, η θρέψη των φυτών είναι ένας από τους σημαντικότερους 
παράγοντες για τον έλεγχο της γεωργικής παραγωγικότητας, αλλά και της ποιότητας των 
καλλιεργειών. Και καθώς η χρήση λιπασμάτων συμβάλλει, τόσο στην αύξηση της απόδοσης, 
όσο και στη βελτίωση της ποιότητας ενός προϊόντος σε γεωργικές δραστηριότητες (Savci, S., 
2012), η παγκόσμια κατανάλωση λιπασμάτων έχει αυξηθεί εκθετικά τις τελευταίες 
δεκαετίες. Πέρα όμως από τη σημαντικότητα της χρήσης των λιπασμάτων, έχει αποδειχθεί 
ότι η υπερβολική και αλόγιστη χρήση αυτών έχει οδηγήσει σε σημαντικά περιβαλλοντικά 
προβλήματα, όπως είναι η μόλυνση των εδαφών, της ατμόσφαιρας, και των υδάτων 
(ευτροφισμός) (Savci, S., 2012). 

Τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν από την αλόγιστη χρήση 
αζωτούχων και φωσφορικών λιπασμάτων, όπως αυτά έχουν εντοπιστεί στις μέρες μας, 
είναι τα ακόλουθα:  

- Η αυξημένη κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή, συσκευασία / τυποποίηση 

και μεταφορά αυτών των προϊόντων έχει αρνητικό ενεργειακό αποτύπωμα  

- Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση – «κατανάλωση» θρεπτικών, όπως είναι ο φώσφορος 

και το κάλιο, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε εξάντληση του ορυκτών αυτών, στα μέσα 

του αιώνα που διανύουμε. 

- Σημειακή περιβαλλοντική ρύπανση που σχετίζεται κυρίως με την έκπλυση των 
θρεπτικών αυτών στο νερό, συμβάλλοντας στη ρύπανση και υποβάθμιση των 
υδάτων. 

 

Στις μέρες μας, η σύγχρονη γεωργική πρακτική, όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, βασίζεται 
αποκλειστικά στη χρήση χημικών λιπασμάτων. Οι παραγωγοί, τόσο εκείνοι που 
εφαρμόζουν όλα τα απαραίτητα συστήματα διαχείρισης και διασφάλισης της ποιότητας, 
όσο και εκείνοι που δεν τα εφαρμόζουν, χρησιμοποιούν χημικά λιπάσματα (είτε ορθά, 
όπως απαιτείται, είτε όχι), προκειμένου να πετύχουν μια οικονομικά βιώσιμη παραγωγή. 
Εκατομμύρια τόνοι αυτών των χημικών ουσιών περιέχουν θρεπτικά συστατικά, όπως 
άζωτο, φώσφορο και κάλιο (FAO, 2009; Sonmez, I, 2007) που παράγονται, μεταφέρονται και 
αποτίθενται σε όλο τον κόσμο.  

Την ίδια στιγμή, περισσότερα από επτά δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη μπορούν 
να τραφούν (επαρκώς ή εν μέρει, ανάλογα με την περιοχή και την κατάσταση), εξαιτίας 
αυτής της εφαρμογής των λιπασμάτων που συμβάλουν στην υπέρμετρη αύξηση των 
αποδόσεων των καλλιεργειών. Το άζωτο, ο φώσφορος και το κάλιο είναι τα σημαντικότερα 
στοιχεία που ευθύνονται για τις μεγάλες αποδόσεις των λιπασμάτων. Συνεπώς, τα θρεπτικά 
αυτά είναι ζωτικής σημασίας για το Παγκόσμιο Σύστημα Παραγωγής Τροφίμων (Morrigan, 
T., 2010). 
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Καθώς όμως, τα στοιχεία αυτά, όπως ο φώσφορος και το κάλιο δεν μπορούν να προκύψουν 
από εναλλακτικές πηγές, θα πρέπει να γίνει ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση τους (ή 
ανακύκλωση αυτών). Έτσι, στην παρούσα, δε θα γίνει λόγος για τις επιπτώσεις από την 
υπερβολική χρήση των θρεπτικών καλίου και φωσφόρου, αλλά για το μεγάλο πρόβλημα 
την «εξάντλησης» αυτών. 

 

1.2 ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Παρά το γεγονός ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, η χρήση χημικών λιπασμάτων έχει αυξηθεί 
σημαντικά, προκειμένου να αυξηθεί και η παγκόσμια παραγωγή αγαθών, ωστόσο η 
δεύτερη δεν σημειώνει αντίστοιχη αύξηση (Vitousek et al., 2009). Για παράδειγμα, στην 
Κίνα, η εφαρμογή χημικών λιπασμάτων κατά τα έτη 1990 – 2008 αυξήθηκε κατά 50%, ενώ η 
αντίστοιχη αύξηση της παραγωγής ήταν περίπου 10% (National Bureau of Statistics of 
China, 2009). Η υπερβολική χρήση λιπασμάτων, με όλες τις επιπτώσεις της, αποτελεί τελικά 
σημαντικό εμπόδιο στην επίτευξη ενός βιώσιμου συστήματος εντατικής παραγωγής (Duan 
et al., 2011).  

Μέχρι πρόσφατα, το κύριο περιβαλλοντικό ζήτημα με τη χρήση των χημικών λιπασμάτων 
ήταν η τοπική επίδραση από την εκτεταμένη χρήση αυτών. Τα τελευταία 10 με 15 χρόνια, 
μια άλλη παράμετρος προς παρατήρηση έχει προστεθεί, αυτή του αποτυπώματος του 
άνθρακα και της κλιματικής αλλαγής. Για παράδειγμα, για τη δέσμευση του αζώτου, 
προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί στη σύνθεση λιπασμάτων απαιτούνται σημαντικές 
ποσότητες καυσίμων και αν προστεθεί σε αυτό και η απαιτούμενη ενέργεια για τη 
μεταφορά και εφαρμογή αυτών, τότε το συνολικό ενεργειακό αποτύπωμα παραγωγής τους 
είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Και όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενα, εκατομμύρια τόνοι 
λιπασμάτων καταναλώνονται ετησίως.  

Ωστόσο, η αφθονία του αζώτου στην ατμόσφαιρα καθώς και ο φυσικός / βιολογικός κύκλος 
αυτού μειώνουν το πρόβλημα διαθεσιμότητάς του, ως προς την ισορροπία και κατανάλωση 
ενέργειας. Μάλιστα, έχει αναφερθεί ότι όσο είμαστε σε θέση να παράγουμε ενέργεια, θα 
μπορούμε να «παράγουμε» και άζωτο. 

Το πρόβλημα όμως δεν είναι το ίδιο στην περίπτωση του φωσφόρου και του καλίου, καθώς 
και τα δυο στοιχεία είναι «ορυκτά» - αποτελούν δηλαδή πεπερασμένη και μη ανανεώσιμη 
πηγή – με αποτέλεσμα η διαθεσιμότητά τους να είναι περιορισμένη στον πλανήτη (Natural 
History Museum, 1998). Τόσο ο φώσφορος, όσο και το κάλιο, είναι δυο ουσίες που δεν 
έχουν βιολογικό κύκλο, που να τα επαναφέρει στην αρχική τους κατάσταση, μετά από τη 
δέσμευση και χρήση τους στα χημικά λιπάσματα. Τα στοιχεία αυτά απελευθερώνονται από 
νεκρούς ιστούς στο νερό, το οποίο στη συνέχεια καταλήγει σε υδάτινους αποδέκτες, 
καταλήγοντας στις περισσότερες περιπτώσεις στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να θεωρούνται 
ως «χαμένα». Σημειώνεται ότι, κυρίως ο φώσφορος αποτελεί ουσιαστικό θρεπτικό στοιχείο 
τόσο των φυτών, όσο και των ζώων και του ανθρώπου (Morrigan, T., 2010).  

Το ενεργειακό αποτύπωμα του φωσφόρου και του καλίου (όσον αφορά στη σύνθεση 
λιπασμάτων), είναι περίπου κατά 25% μεγαλύτερο από αυτό του αζώτου. Εκτιμήσεις 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα του φωσφόρου και του καλίου δεν μπορούν να γίνουν με 
ακρίβεια. Ωστόσο, υπάρχουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, μέχρι το τέλος αυτού του 
αιώνα και τα δύο αυτά στοιχεία θα μειωθούν σημαντικά (Cordell et al, 2009; USGS, 2009).  
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Όμως, η ανεπαρκής παροχή αυτών των θρεπτικών συστατικών στις καλλιέργειες, σε 
συνδυασμό με την υφιστάμενη υπερβολική και αναποτελεσματική χρήση των λιπασμάτων, 
και με το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα φυσικό σύστημα ανακύκλωσης αυτών, εκτιμάται ότι 
θα οδηγήσει σε μια επίσης ανεπαρκή παραγωγή τροφίμων. Αυτή, πιθανά να οδηγήσει σε 
μείωση της γεωργικής παραγωγής, σε υψηλότερες τιμές των τροφίμων, σε μη ασφαλή 
εξασφάλιση τροφίμων, καθώς και σε αύξηση των κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων 
για τις οποίες η κοινωνία θα είναι απροετοίμαστη, έχοντας ως αποτέλεσμα μια τεράστια 
παγκόσμια κρίση (Morrigan, T., 2010).  

Ήδη η βιομηχανία λιπασμάτων, αναγνωρίζει ότι η ποσότητα των αποθεμάτων φωσφόρου 
και καλίου μειώνεται, ενώ το κόστος της εξόρυξης, επεξεργασίας και αποστολής αυτών 
αυξάνεται (Runge-Metzger, A., 1995; Driver, J., 1998; Smil, V., 2000b; EcoSanRes, 2003).  

Ο προσδιορισμός λύσεων σε αυτό το πρόβλημα και ο εντοπισμός περισσότερο βιώσιμων 
συστημάτων αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη, κυρίως για το περιβάλλον. 

Η διαπίστωση του εν λόγω προβλήματος έχει κινητοποιήσει πολλούς ερευνητές, οι οποίοι 
έχουν κάνει διάφορες προσπάθειες «ανάκτησης» και «επαναχρησιμοποίησης» των 
θρεπτικών αυτών. Στόχος όλων ήταν η «αξιοποίηση» υλικών που περιέχουν φώσφορο και 
κάλιο σε σημαντικές ποσότητες. Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται διάφορες τέτοιες 
προτάσεις. 

 

1.3 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια ανάδειξης εύκολων και οικονομικών πρακτικών 
– διαδικασιών, από τις οποίες μπορούν να προκύψουν οργανικά υλικά, εμπλουτισμένα με 
θρεπτικά, όπως είναι το κάλιο και ο φώσφορος. Έχοντας λοιπόν δώσει ιδιαίτερη έμφαση 
στο πρόβλημα μείωσης των θρεπτικών του καλίου και του φωσφόρου, προτείνεται στην 
παρούσα μια διαδικασία «ανακύκλωσης» και αξιοποίησης αυτών. 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να τονιστεί το κίνητρο που οδήγησε στην υλοποίηση αυτής της 
εργασίας. Αν και η Κρήτη έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως «ευλογημένος τόπος», 
σήμερα καλείται να αντιμετωπίσει ορισμένα σημαντικά και καίρια περιβαλλοντικά θέματα.  

Το ποσοστό της οργανικής ουσίας στα Κρητικά εδάφη κυμαίνεται από 0,5 έως 1,5 %. Αυτό 
αποτελεί ένα από τα μικρότερα ποσοστά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς στα μέσα 
Ευρωπαϊκά εδάφη το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 6% (Φλεμετάκη, Μ. και άλλοι). Από την 
άλλη, η συνεχιζόμενη απομάκρυνση οργανικής ουσίας με τη μορφή παραγωγής, κυρίως των 
ελαιώνων που αποτελούν και τη βασική Κρητική καλλιέργεια, οδηγεί τα εδάφη σε 
περαιτέρω υποβάθμιση. Οι κτηνοτροφικές δραστηριότητες στους ορεινούς όγκους της 
Κρήτης έχουν συνεισφέρει στην ερημοποίηση των εδαφών προσφέροντας μεταβολισμένη 
οργανική ουσία ζωικής προέλευσης, χωρίς την αντίστοιχη ποσότητα οργανικής ουσίας 
φυτικής προέλευσης που απαιτείται για να δημιουργηθεί ισορροπημένο υπόστρωμα για 
την ανάπτυξη της βιοποικιλότητας του εδάφους. Η χρήση χημικών λιπασμάτων, σε μια 
προσπάθεια να διατηρηθεί η γονιμότητα των εδαφών, επιφέρει τις γνωστές καταστροφικές 
επιπτώσεις στον άλλο σημαντικό και ιδιαίτερα περιορισμένο φυσικό πόρο του Νησιού, το 
νερό. 

Επιπρόσθετα, η διαχείριση των παραγόμενων υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων, 
αποτελεί ένα εξίσου σημαντικό πρόβλημα, καθώς οι παραγόμενες ποσότητες του 
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αποβλήτου αυτού είναι ιδιαίτερα μεγάλες, συμβάλλοντας σε σημαντική υποβάθμιση του 
κρητικού εδάφους.  

Έτσι λοιπόν, η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με «διαθέσιμα 
υλικά», πλούσια σε θρεπτικά, οδήγησαν στην ανάγκη εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων. 

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί μια διαδικασία αξιοποίησης υγρών αποβλήτων 
ελαιοτριβείων (κατσίγαρος) και οργανικών αποβλήτων (απόβλητα κτηνοτροφικών 
μονάδων, που επίσης υπάρχουν σε αφθονία), με τη διαδικασία της ηλιακής ξήρανσης. Η 
διαδικασία της ηλιακής ξήρανσης είναι ιδιαίτερα οικονομική και καθόλου ενεργοβόρα, ενώ 
αξιοποιεί την άφθονη στην περιοχή ηλιακή ακτινοβολία. Έτσι, με τη διαδικασία της ηλιακής 
ξήρανσης θα πραγματοποιηθεί συμπύκνωση των κτηνοτροφικών αποβλήτων και των υγρών 
αποβλήτων των ελαιοτριβείων, τα οποία υλικά μετά από τη διαδικασία της ξήρανσης θα 
περνάνε από διαδικασία κομποστοποίησης, με σκοπό να προκύψει ένα οργανικό προϊόν 
εμπλουτισμένο σε θρεπτικά.  

Συγκεντρωτικά, θα μπορούσε να αναφερθεί ότι κύριος σκοπός της εργασίας αυτής είναι ο 
προσδιορισμός της πιθανής ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ οργανικών αποβλήτων, μετά από 
κομποστοποίηση και ηλιακή ξήρανση, με παράλληλη προσθήκη κατσίγαρου, προκειμένου 
να αξιοποιηθούν τα θρεπτικά στοιχεία που φέρουν τα συγκεκριμένα απόβλητα, με χαμηλού 
κόστους τεχνολογίες, προκειμένου να παραχθεί ένα εναλλακτικό, επίσης χαμηλού κόστους 
οργανικό λίπασμα, πλούσιο σε θρεπτικά. 
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

2.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ  

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια γενική βιβλιογραφική επισκόπηση συστημάτων ξήρανσης 
που χρησιμοποιούνται, αξιοποιώντας είτε ηλιακή, είτε θερμική, είτε ηλεκτρική ενέργεια, για 
διάφορους σκοπούς. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, για την ξήρανση του 
παραγόμενου προϊόντος χρησιμοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο θερμοκήπιο, στις 
εγκαταστάσεις του αγροκτήματος του ΤΕΙ Κρήτης.  

 

2.1.1 Ηλιακή ενέργεια 

Η αρχική εφαρμογή της ηλιακής ενέργειας ήταν με την μορφή της φωτιάς. Οι πρώτες 
γνωστές πρακτικές εφαρμογές ήταν στην ξήρανση για τη συντήρηση των τροφίμων. Η 
παλαιότερη εγκατάσταση που αφορούσε στην ξήρανση των τροφίμων με την ηλιακή 
ακτινοβολία βρέθηκε στη νότια Γαλλία και χρονολογείται στο 8.000 π.Χ.  

Η παλιότερη σε μεγάλη κλίμακα πιθανή εφαρμογή, είναι η καύση του Ρωμαϊκού στόλου 
από τον Αρχιμήδη, τον Έλληνα μαθηματικό και φιλόσοφο (287-212 π.Χ.), ο οποίος 
χρησιμοποίησε επίπεδους καθρέπτες για την συγκέντρωση των ακτινών του ηλίου σε ένα 
συγκεκριμένο σημείο επάνω στα πλοία. Πολλοί συγγραφείς, από το 100 π.Χ. μέχρι το 1100 
μ.Χ., έκαναν αναφορές σε αυτό το γεγονός, το οποίο αργότερα χαρακτηρίστηκε ως μύθος 
διότι δεν υπήρχε η κατάλληλη τεχνολογία για να κατασκευαστούν καθρέπτες. Δεν είναι 
γνωστό, εάν το γεγονός έγινε πραγματικά, αλλά ο Αρχιμήδης είναι επίσης συγγραφέας ενός 
βιβλίου με τον τίτλο «Καθρέπτες», το οποίο δεν έχει διασωθεί, αλλά πολλοί συγγραφείς 
αρχαιοτήτων αναφέρονται σε αυτό. Αυτό το πείραμα επαναλήφθηκε από τον Πρόκλους 
κατά την διάρκεια της Βυζαντινής περιόδου όταν έκαψε τον πολεμικό στόλο των εχθρών 
που πολιορκούσαν το Βυζάντιο (Delyannis, 2003).  

Η χρήση της ηλιακής ενέργειας επανελήφθη κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα πρώτα από το 
Γάλλο φυσιογνώστη Boufon το 1747 και το 1748, ο οποίος πειραματίστηκε με διάφορες 
ανακλώμενες συσκευές που αποκαλούντο από τον ίδιο "καυτοί καθρέφτες που καίνε σε 
μεγάλη απόσταση." Μια από τις πρώτες μεγάλης κλίμακας εφαρμογές ήταν ο ηλιακός 
φούρνος που χτίστηκε από το γνωστό Γάλλο φαρμακοποιό Lavoisier ο οποίος το 1774 
κατασκεύασε ισχυρούς φακούς για να συγκεντρώσουν την ηλιακή ακτινοβολία. Αυτοί οι 
δύο επιστήμονες προώθησαν πολύ την έρευνα και την εφαρμογή της ηλιακής ενέργειας.  

Η πραγματική όμως επανάσταση της ηλιακής ενέργειας ξεκίνησε στο μέσον του 19ου αιώνα. 
Στην Ευρώπη και στην Αμερική, διάφοροι ερευνητές πειραματιστήκαν με τις ηλιακές 
μηχανές που χρησιμοποιηθήκαν για συγκέντρωση της ηλιακής ακτινοβολίας. Η χρήση τους 
ήταν κυρίως στην άντληση νερού για άρδευση. Αυτοί ήταν οι πρώτοι επίπεδοι ηλιακοί 
συλλέκτες και συγκεντρωτές με τον Schuman να φτιάχνει τον πρώτο επίπεδο συγκεντρωτή. 
Από το 1866 μέχρι το 1956 μικρές ηλιακές εγκαταστάσεις κατασκευάστηκαν και τέθηκαν σε 
λειτουργία. Μεταξύ 1866 και 1878 ο Γάλλος μηχανικός Mouchot, κατασκεύασε διάφορους 
συγκεντρωτικούς συλλέκτες στην Ευρώπη και τη βόρεια Αφρική. Οι προσπάθειες 
συνεχίστηκαν στις ΗΠΑ όπου ο John Ericsson, ανέπτυξε την πρώτη μηχανή ατμού, 
οδηγούμενη άμεσα από την ηλιακή ενέργεια (Belessiotis and Delyannis, 2000).  
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Στην αρχή του 20ου αιώνα, η δραματική αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας από τη 
βιομηχανία, αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για τη χρήση ηλιακής ενέργειας για μεγάλης 
κλίμακας πρακτικές εφαρμογές. Ο Eneas το 1901 κατασκεύασε έναν μεγάλο ηλιακό 
συγκεντρωτή στη Πασαντένα της Καλιφόρνια. Ήταν ένας κώλουρος κώνος που είχε μια 
ηλιακή έκταση συλλογής 59,64m2 και χρησιμοποίησε το νερό ως μέσο λειτουργίας. Το 1901 
μια ομάδα μηχανικών κατασκεύασε έναν συγκεντρωτή παρόμοιο με αυτόν του Eneas που η 
εσωτερική πλευρά του επενδύθηκε με 1788 επίπεδους καθρέφτες και λειτουργούσε 
δεξιόστροφα για να επαναρρυθμίζεται η εστίαση κάθε 20min. Χρησιμοποιήθηκε για 
άντληση νερού για άρδευση. Εγκαταστάθηκε επίσης στην Πασαντένα, και ήταν γνωστός ως 
"μονάδα παραγωγής ηλιακής ενέργειας, Πασαντένα" (Belessiotis and Delyannis, 2000). 

Το 1910 ο Harrington δημιούργησε την πρώτη ηλιακή συσκευή αποθήκευσης 
χωρητικότητας 19m3. Μια ηλιακά οδηγούμενη αντλία χρησιμοποιήθηκε για να αντλήσει το 
νερό σε μια δεξαμενή αποθήκευσης, η οποία ήταν 6m υψηλότερα. Το 1913, ο Harrington 
συνεργάστηκε με τους Boys να εγκαταστήσει τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής ηλιακής 
ενέργειας που έγιναν στο Meadi, στην Αίγυπτο. Το σύστημα χρησιμοποιήθηκε για άντληση 
νερού για άρδευση από τον ποταμό Νείλο. Αποτελείτο από κυλινδροπαραβολικά κάτοπτρα 
με προσανατολισμό βορρά-νότο που στρέφονταν αυτόματα κατά την διάρκεια της ημέρας 
και το σύστημα παρήγαγε 50KW για να θέτουν σε κίνηση τις αντλίες. Το μέσον λειτουργίας 
ήταν ο ατμός. Οι επόμενες μεγάλες ηλιακές μονάδες δεν θα εγκαθίσταντο για τα επόμενα 
63 έτη.  

Μια από τις πρώτες μεγάλης κλίμακας πειραματικές μονάδες ηλιακής ενεργείας 
κατασκευάστηκε από τον Francia (Delyannis, 2003) και εγκαταστάθηκε κοντά στη Γένοβα. Οι 
συγκεντρωτές ήταν κυκλικοί με επεξεργασμένη επιφάνεια καθρέφτες ανακλώντας την 
ηλιακή ακτινοβολία πάνω σε έναν κεντρικό λέβητα, παραγωγής ατμού. Οι μονάδες 
αποτελούντο από 270 ηλιοστάτες με παραγωγή 50kW. Βασισμένη στο ίδιο σχεδιασμό, 
πιλοτική ηλιακή μονάδα εγκαταστάθηκε το 1977 στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Ατλάντα. Ο 
συλλέκτης αποτελείτο από έναν οκταγωνικό σχηματισμένο πεδίο καθρεπτών που περιείχε 
550 γυάλινες επιφάνειες καθρεπτών. Το πεδίο ήταν εστιασμένο στο ηλιακό φως και η 
συνολική δύναμη μέσα στην εστιακή ζώνη ήταν περίπου 400kW.  

Σήμερα υπάρχουν πολλές μεγάλες μονάδες ηλιακές ενέργειας με παραγωγή στο εύρος του 
MW, αντί του kW, για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού. Οι πρώτες εμπορικές 
μονάδες ηλιακής ενέργειας εγκαταστάθηκαν στις ΗΠΑ, το 1979. Η πρώτη αποτελείτο από 
220 ηλιοστάτες και είχε μια παραγωγή 5 MW ενώ η δεύτερη είχε συνολική θερμική 
παραγωγή 35 MW. Οι περισσότερες από τις μονάδες ηλιακής ενέργειας εγκαταστάσεις 
παράγουν ηλεκτρική ενέργεια ή/και επεξεργάζονται το νερό για τη βιομηχανική χρήση και 
παρέχουν τον υπέρθερμο ατμό 673Κ (400οC). Κατά συνέπεια, μπορούν να παρέχουν την 
ηλεκτρική ενέργεια ή/και τον ατμό για να κινήσουν π.χ μικρής απόδοσης συμβατικές 
εγκαταστάσεις αφαλάτωσης εξαρτώμενες από θερμική ή ηλεκτρική ενέργεια. 

 

2.1.1.1 Τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας  

Η ηλιακή ενέργεια που συλλέγει η γη κατά την διάρκεια ενός χρόνου είναι δέκα φορές 
μεγαλύτερη από τις συνολικές πηγές φυσικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
των αποθεμάτων που δεν έχουν ανακαλυφθεί ή εξερευνηθεί και που δεν είναι 
ανανεώσιμα. Ο ήλιος καθώς στέλνει στην γη ενέργεια ισχύος 150.109MW. Από την ενέργεια 
αυτή το 30% ανακλάται στο διάστημα από τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Το 46% 
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φτάνει στην επιφάνεια της γης όπου μετατρέπεται σε θερμότητα και επανακλάται με 
θερμική ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος. Από το υπόλοιπο 24% το 23% δαπανάται 
για την εξάτμιση του νερού των θαλασσών και το εναπομένον 1% για την αιολική ενέργεια, 
την ενέργεια των κυμάτων, καθώς και την φωτοσύνθεση.  

Η άμεση χρήση της ηλιακής ενέργειας με την παραγωγή και εγκατάσταση συσκευών 
αποτέλεσε καινοτομία στην ενεργειακή εξέλιξη του ανθρώπου. Ενώ η έμμεση ηλιακή 
ενεργεία επιδρά με φυσικές διαδικασίες στο νερό, τον αέρα και τη φωτοσύνθεση, η άμεση 
χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας απαιτεί ειδικά σχεδιασμένα και εγκατεστημένα τεχνικά 
συστήματα προκειμένου να απορροφούν και να μετατρέπουν τη συλλεγόμενη ηλιακή 
ενέργεια.  

Τα συστήματα συλλογής και μετατροπής της ηλιακής ενέργειας διακρίνονται στις παρακάτω 
κατηγορίες (Καύγα, Α., 2005):  

I. Συστήματα απευθείας μετατροπής της ενέργειας σε θερμότητα. Η μετατροπή αυτή 
μπορεί να γίνει με ενεργητικά συστήματα όπως είναι οι ηλιακοί συλλέκτες και οι 
ηλιακές λίμνες, η με παθητική συλλογή από το ίδιο το κτίριο, τα θερμοκήπια κλπ.  

II. Συστήματα μετατροπής με ενδιάμεσο θερμοδυναμικό μετασχηματισμό, όπου η 
θερμότητα χρησιμοποιείται για την δημιουργία ατμού, παραγωγή έργου και τελικά 
ηλεκτρισμό.  

III. Συστήματα απευθείας μετατροπής σε ηλεκτρισμό, με πιο διαδεδομένο τα 
φωτοβολταϊκά κύτταρα στα οποία γίνεται η φωτοβολταϊκή μετατροπή.  

IV. Συστήματα μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε χημική ενέργεια, όπως η 
παραγωγή βιομάζας μέσω της φωτοσύνθεσης, η παραγωγή H2 με φωτοηλεκτρόλυση 
κ.α. 

 

2.1.1.2 Συστήματα συλλογής και θερμικής μετατροπής της ηλιακής ενέργειας 

Επίπεδοι συλλέκτες 

Είναι οι πιο διαδεδομένοι όσον αφορά την θέρμανση νερού και την θέρμανση χώρων και 
είναι η σπουδαιότερη κατηγόρια συσκευών συλλογής της ηλιακής ενέργειας από πλευράς 
εφαρμογών. Ένας τυπικός επίπεδος συλλέκτης (flat plate collector) αποτελείται από ένα 
μεταλλικό πλαίσιο στο πάνω μέρος του οποίου τοποθετείται κάλυμμα από γυαλί ή 
πλαστικό, στο εσωτερικό του τοποθετείται απορροφητική επιφάνεια μαύρου χρώματος ενώ 
τα πλαϊνά και η κάτω πλευρά του συλλέκτη είναι μονωμένα για να ελαχιστοποιηθούν οι 
θερμικές απώλειες. Η λειτουργία του συλλέκτη είναι απλή. Το μεγαλύτερο ποσοστό από την 
προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία απορροφάται από την εσωτερική επιφάνεια που 
συμπεριφέρεται ως “μέλαν” σώμα στην ηλιακή ακτινοβολία. Το μεγαλύτερο μέρος από την 
ενέργεια που απορροφάται, μεταφέρεται σε κάποιο ρευστό, ενώ το υπόλοιπο ανακλάται. Η 
θερμότητα που απάγεται από το ρευστό, είναι το ωφέλιμο ενεργειακό κέρδος του συλλέκτη 
και ή αποθηκεύεται, ή τροφοδοτεί απευθείας το φορτίο.  

Άλλα ηλιακά θερμικά συστήματα είναι ο ολοκληρωμένος ηλιακός συλλέκτης, ο σύνθετος 
παραβολικός συγκεντρωτικός συλλέκτης (CPC) και ο κυλινδροπαραβολικός συλλέκτης. 
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2.1.1.3 Συστήματα ηλεκτρικής μετατροπής της ηλιακής ενέργειας 

Φωτοβολταϊκό Σύστημα (PV) 

Η άμεση μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική ενέργεια επιτυγχάνεται με τη 
χρήση ηλιακών κύτταρων, διαδικασία γνωστή ως φωτοβολταικό φαινόμενο. Η διαδικασία 
αυτή εξαρτάται από την θέρμανση του κυττάρου, αφού η απόδοση των φωτοβολταικών 
μειώνεται, καθώς η θερμοκρασία λειτουργίας τους αυξάνει. Τα ηλιακά κύτταρα 
πλεονεκτούν στο ότι εφαρμόζονται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από μικρή έκθεση 
στον ήλιο ανά μονάδα επιφανείας. Στην περίπτωση που επικρατεί συννεφιά τα φ/β 
λειτουργούν με την ίδια απόδοση, εν αντιθέσει με τα συγκεντρωτικά ηλιακά συστήματα 
που χρησιμοποιούνται για παραγωγή ηλεκτρισμού μέσω θερμοδυναμικής μετατροπής με 
πολύ χαμηλές αποδόσεις, λόγω της συλλογής μόνο της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας. Τα 
βασικά χαρακτηριστικά των φ/β συστημάτων είναι η απευθείας παραγωγή ενέργειας με 
μηδενικές εκπομπές ρύπων, η αθόρυβη λειτουργία, οι ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης 
και η μεγάλη διάρκεια ζωής. 

Στο φ/β φαινόμενο δεν χρησιμοποιείται όλη η περιοχή του φάσματος, αλλά μέρος αυτής. 
Το κριτήριο είναι hv>Eg για να απορροφηθεί η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια και να 
δημιουργηθεί ζεύγος ηλεκτρόνιου-οπής. Συνεπώς, ο συντελεστής απόδοσης ενός φ/β δεν 
είναι σταθερός αλλά επηρεάζεται σημαντικά από την ποιότητα της ηλιακής ακτινοβολίας. Η 
ηλεκτρική απόδοση του φ/β εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την θερμοκρασία λειτουργίας 
του. Συγκεκριμένα, αύξηση της θερμοκρασίας αυτής κατά 100C οδηγεί σε μείωση της 
ηλεκτρικής του απόδοσης κατά 15%. Σκόπιμη λοιπόν είναι η λειτουργία ενός φ/β 
συστήματος, σε όσο το δυνατόν χαμηλότερη θερμοκρασία, ώστε η λειτουργία τους να είναι 
πιο αποδοτική. Η ηλεκτρική απόδοση του φ/β κυμαίνεται από 5%-15% ανάλογα με τον τύπο 
τους και τις δεδομένες συνθήκες λειτουργίας, που είναι η προσπίπτουσα ηλιακή 
ακτινοβολία, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η ταχύτητα του πνέοντος ανέμου. 

 

2.1.1.4 Συστήματα συγκέντρωσης της ηλιακής ακτινοβολίας  

Έχουν μελετηθεί και δοκιμαστεί αρκετοί τύποι ηλιακών συγκεντρωτικών συσκευών, 
συστημάτων και διατάξεων που περιλαμβάνουν κάτοπτρα, φακούς η συνδυασμό τους, και 
συγκεντρώνουν την ηλιακή ακτινοβολία πάνω σε επίπεδους, κυλινδρικούς, σφαιρικούς η 
και σύνθετους απορροφητές. Η διαφορά στον τρόπο συγκέντρωσης της ηλιακής 
ακτινοβολίας διαχωρίζει αυτά τα ηλιακά συστήματα σε τρεις γενικές κατηγορίες: 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούν συνήθως 
κάτοπτρα, που ενισχύουν λίγο την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στην απορροφητική 
επιφάνεια. Στα συστήματα αυτά η επιτυγχανόμενη συγκέντρωση είναι αρκετά μικρή και η 
συνεισφορά των κάτοπτρων έγκειται στην μείωση του κόστους του ηλιακού συστήματος και 
στην βελτίωση της αποδοτικής της λειτουργίας, η οποία συνήθως δεν υπερβαίνει τα όρια 
των χαμηλών θερμοκρασιών. Στα συστήματα αυτά αξιοποιείται η άμεση και μεγάλο μέρος 
της διάχυτης ακτινοβολίας (επίπεδα κάτοπτρα).  

Στην δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται τα γραμμικής η κυκλικής γεωμετρίας ηλιακά 
συγκεντρωτικά συστήματα, στα οποία τα συγκεντρωτικά μέσα που διαθέτουν 
συγκεντρώνουν την προσπίπτουσα παράλληλη δέσμη ηλιακών ακτινών σε ευθεία γραμμή ή 
σε σημείο αντίστοιχα στο επίπεδο εστίασης τους, επιτυγχάνοντας σημαντική αύξηση της 
θερμοκρασίας του απορροφητή και δίνοντας έτσι την δυνατότητα αποδοτικής λειτουργίας 
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σε περιοχές μέσων και υψηλών θερμοκρασιών αντίστοιχα. Στα συστήματα αυτά συλλέγεται 
κύρια η άμεση ηλιακή ακτινοβολία με αποτέλεσμα την αναγκαιότητα ενός μηχανισμού 
προσανατολισμού μέρους η όλης της συσκευής για παρακολούθηση του ήλιου (φακοί 
Fresnel, παραβολοειδές κάτοπτρο).  

Στην τρίτη κατηγόρια τέλος εντάσσονται τα συστήματα, στα οποία η συγκέντρωση 
επιτυγχάνεται με πολλά επίπεδα κάτοπτρα που συγκεντρώνουν την ηλιακή ακτινοβολία σε 
απορροφητή στην κορυφή ενός πύργου (ηλιακοί πύργοι) για τελική χρήση στην παραγωγή 
ηλεκτρισμού και ο συνδυασμός επίπεδων κατόπτρων και παραβολικών κατόπτρων για την 
επίτευξη πολύ υψηλής συγκέντρωσης και θερμοκρασίας για την επεξεργασία υλικών 
(ηλιακός φούρνος). 

 

2.1.2 Ξηραντήρια  

Η ξήρανση (Drying) ή αφύγρανση (dehydration), είναι μια επιστημονικά αποδεκτή μέθοδος 
μικροβιακής και χημικής σταθεροποίησης των προϊόντων με την αφαίρεση του 
μεγαλύτερου μέρους της περιεχόμενης υγρασίας, επιτυγχάνοντας την παραγωγή νέων 
προϊόντων διαφορετικής θρεπτικής και οικονομικής αξίας. Η μηχανική ξήρανση αγροτικών 
προϊόντων αποτελεί την πλέον ενδιαφέρουσα, εναλλακτική της παραδοσιακής μεθόδου 
(φυσική ηλιακή ξήρανση), δυνατότητα με μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον. Η βελτίωση της 
ποιότητας των αποξηραμένων προϊόντων και η ελαχιστοποίηση των απωλειών που 
επιτυγχάνεται με την μηχανική ξήρανση έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους 
παραγωγής και την υψηλότερη διαθεσιμότητα προϊόντων υψηλής ποιότητας. Το πρόβλημα 
όμως είναι ότι μεγάλες ποσότητες συμβατικών καυσίμων καταναλώνονται για την ξήρανση 
των αγροτικών προϊόντων. Πρέπει να αναφερθεί ότι για τα περισσότερα από τα αγροτικά 
προϊόντα που ξηραίνονται, η συγκομιδή τους γίνεται κατά την διάρκεια του καλοκαιριού 
που η ηλιακή ακτινοβολία είναι ιδιαίτερα υψηλή. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει το δυναμικό 
της ηλιακής ενέργειας στις εφαρμογές της ξήρανσης (Καύγα, Α., 2005). 

 

2.1.2.1 Ηλιακή Ξήρανση 

Η ξήρανση είναι μια σύνθετη διεργασία αφαίρεσης της περιεχόμενης υγρασίας από ένα 
προϊόν με θερμικές μεθόδους. Ως σύνθετη διεργασία συνδυάζει τα φαινόμενα: 

a. της μεταφοράς θερμότητας από το περιβάλλον προς το σώμα για την εξάτμιση της 
υγρασίας και την θέρμανση του στερεού και 

b. την μεταφορά της εσωτερικής υγρασίας από το εσωτερικό προς την επιφάνεια του 
σώματος και προς τον θερμό αέρα. 

 

Όσον αφορά στην ηλιακή ξήρανση, διακρίνονται τρεις τρόποι ηλιακής ξήρανσης:  

- Την ηλιακή ξήρανση σε ελεύθερο αέρα 

- Την άμεση ηλιακή ξήρανση 

- Την έμμεση ηλιακή ξήρανση 

Στον πρώτο τρόπο της ηλιακής ξήρανσης τοποθετούμε το προϊόν στον ήλιο, όπου η φυσική 
ηλιακή ακτινοβολία αυξάνει τη θερμοκρασία του προϊόντος. Η κίνηση του ανέμου παίρνει 
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το νερό του προϊόντος που είναι στην επιφάνειά του. Ο τρόπος αυτός ξήρανσης ονομάζεται 
ξήρανση στον ήλιο.  

Στην άμεση ηλιακή ξήρανση, το προϊόν τοποθετείται κάτω από ένα σκέπασμα (τζάμι, 
φύλλο πλαστικό). Η διάταξη είναι βελτίωση της προηγούμενης περίπτωσης αλλά ο αέρας 
και το προϊόν είναι πιο ζεστά λόγω του ‘φαινομένου του θερμοκηπίου’ και των χαμηλών 
κινήσεων του αέρα στον περιβάλλοντα χώρο της ξήρανσης. Αν αυτές οι κινήσεις είναι πολύ 
μικρές δεν υπάρχει ξήρανση γιατί το νερό δεν εκκενώνεται. Τότε λέμε ότι έχουμε ψήσιμο. 
Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται συνήθως σε λάθος υπολογισμένα και κατασκευασμένα 
ξηραντήρια όπου η υψηλή θερμοκρασία δεν συνδυάζεται με την απαραίτητη η κίνηση του 
αέρα.  

Στην έμμεσο ξήρανση ο αέρας θερμαίνεται σε ένα συλλέκτη ο οποίος μπορεί να είναι 
ξεχωριστός από τον χώρο της ξήρανσης. Το προϊόν μένει στην σκιά μονωμένο από την 
ηλιακή ακτινοβολία. Η ξήρανση γίνεται με εναλλαγή νερού με τον θερμό αέρα (Χαρώνης, 
1989). 

 

2.1.2.2 Τύποι ηλιακών Ξηραντηρίων 

Ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιούν την ηλιακή ακτινοβολία διακρίνουμε τα 
ξηραντήρια στους ακόλουθους τύπους, κάτι αντίστοιχο δηλαδή με τα τρία είδη ηλιακής 
ξήρανσης:  

Α. Φυσικά ηλιακά ξηραντήρια 

Β. Άμεσα ηλιακά ξηραντήρια 

Γ. Έμμεσα ηλιακά ξηραντήρια 

 

Α. Φυσικά ηλιακά ξηραντήρια 

Σε αυτά χρησιμοποιείται κατευθείαν η ηλιακή ακτινοβολία και αέρας, η ενέργεια των 
οποίων, όμως, δεν ελέγχεται. Το προϊόν τοποθετείται επάνω σε δίσκους ή ψάθες που είναι 
τοποθετημένοι πάνω στο έδαφος και προσανατολισμένα στους επικρατούντες ανέμους. 
Είναι φθηνές κατασκευές αλλά προϋποθέτουν προστασία σε περίπτωση βροχής και συχνή 
μάλαξη για αποφυγή υπερθερμάνσεως της πάνω επιφανείας και ομογενοποίηση του 
προϊόντος. Είναι ο παραδοσιακός τύπος που συναντάται και σήμερα στις αγροτικές 
περιοχές. Τα μειονεκτήματά του είναι οι απώλειες των προϊόντων που ξηραίνονται ή 
σπαταλώνται με τις μετακινήσεις, καταστροφή των βιταμινών κυρίως Α και C με την 
κατευθείαν έκθεσή τους στον ήλιο, υποβάθμιση του προϊόντος από την κακοκαιρία και τις 
επιδράσεις των εντόμων, σκόνης.  

 

Β. Άμεσα ηλιακά ξηραντήρια 

Σε αυτά οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν κατ’ ευθείαν επάνω στα προϊόντα που είναι 
τοποθετημένα μέσα στα ξηραντήρια. Είναι απλές κατασκευές που αποτελούνται από ένα 
υαλόφρακτο πλαίσιο κάτω από το οποίο τοποθετούνται τα προς ξήρανση προϊόντα 
τοποθετημένα πάνω σε δίσκους. Η κυκλοφορία του αέρα γίνεται με φυσικό ελκυσμό που 
οφείλεται στη θέρμανση (φαινόμενο καμινάδας ) ή με την ενέργεια του ανέμου επάνω στα 
ανοίγματα και σπάνια με ανεμιστήρες. Τα πλεονεκτήματα αυτού του τύπου είναι ότι τα 
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προϊόντα προστατεύονται καλύτερα από την προσβολή των εντόμων και τίθενται υπό το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου, με αποτέλεσμα ανύψωση της θερμοκρασίας του προς 
ξήρανση προϊόντος και ελάττωση του χρόνου ξήρανσης σε σχέση με τα παραδοσιακά 
συστήματα. Μεταξύ των μειονεκτημάτων είναι η καταστροφή κάποιων βιταμινών, η 
φωτοοξείδωση του προϊόντος που οφείλεται στην υπεριώδη ακτινοβολία που μεταδίδεται 
από το σκέπασμα και η άνοδος της θερμοκρασίας πάνω από την μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή 
που οφείλεται στην κακή κυκλοφορία του αέρα. Ένα τέτοιος τύπος είναι τα ξηραντήρια 
θερμοκηπίου. Πρόκειται για ξηραντήρια μεγαλύτερης κλίμακας που χρησιμοποιούνται για 
ξήρανση μεγάλης ποσότητας νωπών προϊόντων. Για να είναι δραστικά οι επιφάνειες 
ξήρανσης πρέπει να είναι περιορισμένες σε μερικά τετραγωνικά μέτρα.  

 

Γ. Έμμεσα ηλιακά ξηραντήρια 

Τα προς ξήρανση προϊόντα τοποθετούνται σε δίσκους και δεν εκτίθενται κατευθείαν στην 
ηλιακή ακτινοβολία. Ο αέρας μπαίνει μέσα στο χώρο αφού προηγουμένως περάσει από 
συλλέκτες αέρα που τον θερμαίνουν σε συνάρτηση με την χρησιμοποιούμενη παροχή. Η 
μεταφορά του αέρα γίνεται με μηχανικά μέσα (ανεμιστήρες) ή με ηλιακή καπνοδόχο 
(φυσικός ελκυσμός). Είναι περίπλοκες και δαπανηρές κατασκευές σε σχέση με τα άμεσα 
ξηραντήρια. Χρησιμοποιούνται για προϊόντα πιο ευαίσθητα στην ηλιακή ακτινοβολία των 
οποίων η θερμοκρασία πρέπει να ελέγχεται και για ξήρανση τροφίμων. Η διάρκεια 
ξήρανσης είναι μεταβλητή και μεγαλύτερη από εκείνη της άμεσης ξήρανσης.  

 

Ένας άλλος διαχωρισμός των ξηραντηρίων ανάλογα με την μορφολογία τους, την τεχνική 
ξήρανσης και τον τρόπο που επιτυγχάνεται η θέρμανση του αέρα είναι σε ξηραντήρια 
τύπου θερμοκηπίου και ξηραντήρια με ηλιακούς συλλέκτες. Στα δεύτερα έχουμε 
οπωσδήποτε έμμεσο ξήρανση.  

Ξηραντήρια τύπου θερμοκηπίου (ξηραντήρια ξύλου): Στον τύπο αυτό ο χώρος του 
ξηραντηρίου αξιοποιείται για τη δέσμευση της ηλιακής ενέργειας και ο αέρας αποτελεί το 
μοναδικό μέσο μετάδοσης της θερμότητας. Τα ξηραντήρια αυτά είναι απλές κατασκευές με 
οριζόντια ή κεκλιμένη στέγη και προσανατολίζονται με άξονα Ανατολής – Δύσης. Η 
κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό γίνεται με ηλεκτρικούς ανεμιστήρες μικρής ισχύος 
που βρίσκονται ανατολικές και δυτικές πλευρές της κατασκευής. Η μείωση της σχετικής 
υγρασίας γίνεται με θυρίδες εξαερισμού.  

Ξηραντήρια με ηλιακό συλλέκτη: Στα ξηραντήρια αυτά υπάρχει ηλιακός συλλέκτης που 
τοποθετείται έξω από το θάλαμο ξήρανσης, έχει κλίση προς το νότο και μεταβιβάζει τη 
θερμότητα που δεσμεύει στο χώρο του ξηραντηρίου με κυκλοφορητή αέρα ή νερού και ένα 
ρευστό χρησιμοποιείται για τη δέσμευση και μετάδοση της θερμότητας. Σε ορισμένους 
τύπους ξηραντηρίων η θερμότητα αποθηκεύεται σε δεξαμενές με νερό. Τα ξηραντήρια 
αυτά είναι πιο πολύπλοκα και δαπανηρότερα σε σχέση με τα προηγούμενα γιατί απαιτείται 
επιμελημένη κατασκευή, να έχουμε καλή θερμική μόνωση, τοποθέτηση ηλιακού συλλέκτη 
και εγκαταστάσεων διακίνησης ή αποθήκευσης της θερμότητας ή και ελέγχου των 
συνθηκών.  

Το σχηματικό διάγραμμα του συστήματος θέρμανσης που χρησιμοποιείται στα ηλιακά 
ξηραντήρια, φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί και αποτελείται από τα εξής μέρη:  
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Πεδίο ηλιακών συλλεκτών, αποτελούμενο από ηλιακούς συλλέκτες, εναλλάκτη πεδίου 
συλλεκτών- δεξαμενής και κύρια δεξαμενή νερού για την αποθήκευση της ηλιακής 
ενέργειας. Το θερμό νερό από την κύρια δεξαμενή αποθήκευσης κυκλοφορεί μέσω αντλίας 
σε ένα εναλλάκτη νερού –αέρα και αποδίδει θερμότητα στον αέρα ξήρανσης μέρος του 
οποίου ανακυκλώνεται συνεχώς εντός του ξηραντηρίου. 

 

 

Σχήμα 2-1. Σχηματικό διάγραμμα ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού (Μπελεσιώτης και 
Δεληγιάννη, 2002) 

 

Στα ηλιακά ξηραντήρια η ξήρανση είναι πιο γρήγορη από ότι στη φυσική ξήρανση αλλά 
βραδύτερη σε σύγκριση με τη συνηθισμένη τεχνική ξήρανση με τεχνητό θερμό και υγρό 
αέρα. Τα ηλιακά ξηραντήρια πλεονεκτούν σε σύγκριση με τα ξηραντήρια τεχνητής ξήρανσης 
γιατί το κόστος εγκατάστασης είναι μικρότερο και η λειτουργία απλούστερη και 
οικονομικότερη. Η αποδοτικότητα των ηλιακών ξηραντηρίων (σχέση ηλιακής ενέργειας που 
φθάνει στο ξηραντήριο προς το ποσοστό που αξιοποιείται για την ξήρανση) επηρεάζεται 
από τον τύπο, την κατασκευή (θερμική μόνωση) και την εποχή του έτους. Από σχετικές 
έρευνες έχει βρεθεί ότι κυμαίνεται από 8%-45%. Ξήρανση με ηλιακή ενέργεια μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί προπαρασκευαστικά πριν από την τελική ξήρανση ή σαν ξηραντήρια 
αφύγρανσης και συμπύκνωσης της υγρασίας “dehumidifiers” οπότε η ξήρανση είναι πολύ 
ταχύτερη και εξαρτάται λιγότερο από το περιβάλλον.  

Γενικά είναι δυνατόν να επιτευχθεί σημαντικό ποσοστό κάλυψης των ενεργειακών αναγκών 
ενός ξηραντηρίου και η πρόσθετη ενέργεια που απαιτείται για να συμπληρώσει τα θερμικά 
φορτία που δεν καλύπτονται από την ηλιακή ενέργεια παρέχονται από κάποιο συμβατικό 
καύσιμο (Μπαμπαλής και άλλοι, 1999). 

 

2.1.3 Τεχνολογίες Ηλιακής Ξήρανσης  

Είναι μέθοδος απλή στην χρήση της, που εφαρμόζεται στην ξήρανση της ιλύος, χαμηλού 
κόστους λειτουργίας, μηδαμινής ενεργειακής κατανάλωσης και με τελικό προϊόν 50-60% 
DS. Εφαρμόζεται σε μικρές εγκαταστάσεις, σε περιοχές θερμού και ξηρού κλίματος. Η 
αυξανόμενη παραγωγή λάσπης και η συνεπαγόμενη απαίτηση μεγάλης έκτασης, για την 
επεξεργασία της, η επέκταση της οικιστικής ανάπτυξης και η συχνά γειτνίαση των 
εγκαταστάσεων με αστικό ιστό, η ανάπτυξη οσμών, η απαιτούμενη χειρωνακτική εργασία, η 
πλημμελής λειτουργία τους, που μπορεί να οδηγήσει σε μόλυνση επιφανειακών και 
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υπόγειων υδάτων, καθώς και η αυστηρότερη νομοθεσία για την διάθεση του ξηραμένου 
προϊόντος αλλά και η ανάγκη αξιοποίησης των συστατικών της ιλύος, έχουν οδηγήσει σε 
περιορισμό της χρήσης της. 

Τύποι κλινών ξήρανσης: 

 Συμβατική κλίνη άμμου. 

 Κλίνη με πλάκες 

 Κλίνη ξήρανσης με τεχνητά μέσα 

 Κλίνη ξήρανσης με κενό 

 Κλίνη με καλάμια. 

Στην συμβατική κλίνη, με στρώμα άμμου, η ξήρανση επιτυγχάνεται με στράγγιση διαμέσου 
του στρώματος ιλύος και του στρώματος άμμου και με εξάτμιση από την επιφάνεια που 
είναι εκτεθειμένη στον αέρα. Η περιεχόμενη υγρασία, μετά από 10-15 ημέρες, κάτω από 
ευνοϊκές συνθήκες, φτάνει τιμές έως 60%.  

 

Εικόνα 2-1. Σχέδιο και τυπική διάταξη κλίνης άμμου. 

 

Κλίνη ξήρανσης με πλάκες, τύπου στράγγισης και τύπου διαύγασης λειτουργεί όμοια όπως 
η συμβατική κλίνη. Η πλάκα, στρώμα τσιμέντου ή ασφάλτου διευκολύνει την απομάκρυνση 
του τελικού προϊόντος. Η συγκέντρωση των στερεών κυμαίνεται από 40% έως 50% για 
χρόνο ξήρανσης 30-40 ημέρες σε ξηρά κλίματα, και 300mm αρχικό στρώμα ιλύος. 

  

Εικόνα 2-2. Κλίνη διαύγασης και εξάτμισης. 
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Παράδειγμα κλίνης ξήρανσης με τεχνητά μέσα, αποτελεί η χρήση ανοξείδωτου ατσάλινου 
κωνικού σύρματος, στον πυθμένα της κλίνης, με σκοπό την αποδοτικότερη στράγγιση. 
Συνήθεις τιμές βιοστερεών 8-12% DS επιτυγχάνονται σε 24 ώρες. 

 

Εικόνα 2-3. Τομή κλίνης ξήρανσης με τεχνητά μέσα. 

 

Η αφυδάτωση/ξήρανση υποβοηθείται σε κλίνη ξήρανσης με τη χρήση κενού, στην κάτω 
πλευρά πλακών του πυθμένα της κλίνης. Απαιτείται χρήση πολυμερών βελτιωτικών. 
Πλεονεκτήματα της μεθόδου αποτελούν, η σημαντική μείωση του χρόνου ξήρανσης (Από 
αρχική περιεκτικότητα αερόβιας χωνεμένης ιλύος 2% σε τελική 12% DS, κατά τη διάρκεια 
24ωρών, χωρίς χρήση πολυμερών και μέσα σε 8ώρες με χρήση (Wang et al 2007 ) και η 
μείωση της απαιτούμενης επιφάνειας. 

 

 

Εικόνα 2-4. Κλίνη ξήρανσης με χρήση κενού. 

 

Στην Ευρώπη οι κλίνες με καλάμια ή τεχνητοί υγρότοποι, είναι γνωστοί από το 1980, με 
μεγέθη από 400-1.500 PE στην Ισπανία (Uggetti et al 2010) και Πολωνία (Obarska-
Pempkowiak et al 2003), έως 30.000 PE στην Ιταλία (Peruzzi et al 2007) και 60.000-125.000 
PE στην Δανία (Nielsen, 2003). Τυπική κλίνη καλαμιών (P australis) φαίνεται στην εικόνα 13. 
Η αρχή λειτουργίας της μεθόδου, είναι κυρίως η διήθηση του νερού, διαμέσου του 
στρώματος λάσπης και των υποκείμενων φίλτρων και η εξατμισοδιαπνοή της βλάστησης. 
Επιπλέον, τα φυτά με την κίνησή τους, σπουν την επιφανειακή κρούστα που σχηματίζεται, 
συμβάλλοντας στον ευρύτερο αερισμό του στρώματος λάσπης και στην αποδοτικότερη 
αποστράγγιση.  
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Παράλληλα, το οξυγόνο που απελευθερώνεται στο επίπεδο των ριζών, συντηρεί αερόβιες 
διαδικασίες, σταθεροποίηση οργανικού υλικού και νιτροποίηση. 

 

 

Εικόνα 2-5. Κλίνη με καλάμια 

 

Στην παραπάνω εικόνα τα νούμερα εκφράζουν:  

1. Στρώμα ιλύος (αρχικό ύψος 1,5m, ύψος υπολείμματος 10cm/έτος για χρόνο 
λειτουργίας 8-10έτη. 

2. 10-15 cm στρώμα άμμου (0.5-1mm) 

3. 20-30 cm στρώμα χαλικιών (2-10mm) 

4. 15-20 cm ποταμίσιο χαλίκι (5cm) 

5. Διάτρητος σωλήνας στράγγισης και αερισμού 

6. Σωλήνας τροφοδοσίας 

 

Παρά την ύπαρξη ποικίλων παραμέτρων λειτουργίας, ανάλογα με την σύνθεση της λάσπης 
και τις κλιματικές συνθήκες, δίδονται τυπικές τιμές, φόρτισης 60Kg DS/m2 το έτος (Nielsen, 
2003), 100KgDS/m2 το έτος (Crites, Tchobanoglous, 1998), χρόνο τροφοδοσίας/κύκλο 7-8 
ημέρες και χρόνο ωρίμανσης /κύκλο 55 ημέρες (Nielsen, 2003), ενώ περαιτέρω αφυδάτωση 
(χρόνος 1-2 μήνες) είναι δυνατή, εφόσον απαιτείται στο τελικό προϊόν. 

 

2.1.4 Θερμοκήπια Ξήρανσης  

Τα θερμοκήπια είναι πολύπλοκες κατασκευές που στοχεύουν στο να παρέχουν προστασία 
των καλλιεργειών έναντι δυσμενών καιρικών συνθηκών και ικανοποιητικές συνθήκες για 
την ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων σε όλη την διάρκεια του χρόνου. Οι παράγοντες 
ανάπτυξης των φυτών φως, θερμοκρασία, υγρασία και CO2, δύναται να παρέχονται εντός 
του θερμοκηπίου και να διατηρούνται σε βέλτιστα επίπεδα. Ένα σωστά σχεδιασμένο 
θερμοκήπιο πρέπει να εξασφαλίζει και να διατηρεί τους σημαντικούς κλιματολογικούς 
παράγοντες, όσο γίνεται κοντά στις προκαθορισμένες βέλτιστες τιμές. Συνεπώς, απαιτείται 
να επιτρέπουν υψηλό ποσοστό διερχόμενης ακτινοβολίας, χαμηλή κατανάλωση 
θερμότητας, ικανοποιητική αποδοτικότητα αερισμού, επαρκής κατασκευαστική αντοχή και 
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καλή μηχανική συμπεριφορά, χαμηλό κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος (Von Elsner 
et al, 2000a, 2000b). 

Οι πιο σπουδαίοι κλιματικοί παράγοντες που έχουν επίδραση στην κατασκευαστική δομή 
και στη διαμόρφωση του εσωτερικού μικροκλίματος είναι η θερμοκρασία, η συνολική 
ηλιακή ακτινοβολία, τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα και η ένταση του ανέμου. Κατόπιν 
τούτου, οι τοπικές κλιματολογικές συνθήκες έχουν ισχυρή επίδραση στην κατασκευή και 
στο μικροκλίμα του θερμοκηπίου γι’ αυτό ο σχεδιασμός του πρέπει να ακολουθεί κανόνες 
σύμφωνα με το τοπικό κλίμα. Καθώς η χρήση των θερμοκηπίων σχεδόν εκτείνεται σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, ο σχεδιασμός, τα υλικά κάλυψης και ο εξοπλισμός πρέπει να 
ακολουθούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις επιμέρους κλιματολογικές συνθήκες 
(Trigui et al,2001). Καθένας σε από τους κλιματολογικούς παράγοντες παράγει έναν 
συνδυασμό επιδράσεων ο οποίος έχει είτε ευνοϊκή είτε δυσμενή επίδραση στην 
λειτουργικότητα και του θερμοκηπίου εξαρτώμενες από τις ιδιαιτέρες τοπικές περιστάσεις. 

Με αναφορά το κλίμα, η Ευρώπη μπορεί να χωριστεί σε δυο ζώνες. Στην βόρεια και 
κεντρική Ευρώπη το κλίμα χαρακτηρίζεται από ψυχρούς χειμώνες και ήπια καλοκαιρία 
(εύκρατο κλίμα). Στην νοτιότερη Ευρώπη οι χειμώνες είναι ήπιου και τα καλοκαίρια θερμά 
(Μεσογειακό κλίμα). Η ηλιακή ακτινοβολία στις Μεσογειακές χώρες έχει δυο έως τρεις 
φορές μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με τις βορειότερες περιοχές. Για αυτόν τον λόγο τα 
θερμοκήπια στην Ευρώπη διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: θερμοκήπια που είναι 
σχεδιασμένα για εύκρατο κλίμα και θερμοκήπια που είναι σχεδιασμένα για Μεσογειακό 
κλίμα. Δεδομένου ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην περιοχή της Μεσογείου το ενδιαφέρον 
επικεντρώνεται στα δεύτερα, με τα κύρια προβλήματα των θερμοκηπίων της Μεσογειακής 
λεκάνης (Von Elsner et al, 2000a) να είναι: 

- θερμοκρασίες κάτω από το βιολογικό βέλτιστο τις χειμωνιάτικες νύχτες που 
καθιστούν την θέρμανση απαραίτητη από 3 έως 6 μήνες και υψηλές θερμοκρασίες 
κατά την διάρκεια της ημέρας 

- υψηλή σχετική υγρασία τη νύκτα  

- χαμηλή ηλιακή ακτινοβολία το χειμώνα, σημαντικά φορτία ανέμου και μερικές 
φορές φορτία χιονιού και χαλάζι. 

Επομένως τα θερμοκήπια στη Μεσογειακή λεκάνη πρέπει να έχουν τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

- Υψηλή διαπερατότητα ακτινοβολίας 

- Καλή θερμική μόνωση και σύστημα θέρμανσης για αύξηση της ελάχιστης 
θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύκτας (κατά τη χειμωνιάτικη περίοδο)  

- Αποτελεσματικός εξαερισμός από ρυθμισμένους ανεμιστήρες 

- Υψηλή σταθερότητα σε σχέση με τον άνεμο και με τα φορτία χιονιού σε κάποιες 
περιοχές 

 

Την τελευταία δεκαετία δοκιμάζεται η τεχνολογία των κλειστών χώρων ξήρανσης – 
θερμοκηπίων για την ξήρανση της ιλύος. Τα θερμοκήπια μπορεί να λειτουργούν είτε ως 
παθητικά συστήματα ξήρανσης με αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας για θέρμανση του 
στρώματος ιλύος, είτε ως ενεργητικά συστήματα, όταν η διαδικασία της ξήρανσης 
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υποβοηθείται με χρήση ανεμιστήρων για παροχή σταθερού αερισμού. Μελέτες ηλιακής 
ξήρανσης, σε κλειστούς χώρους, σε πειραματικό στάδιο αναφέρονται από V. Mathioudakis 
et al 2009, Nezih Salihoglou et al 2007, Haralampopoulos et al 2002. Σε εμπορική εφαρμογή 
αναφέρονται περίπου 70 εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε λειτουργία σε Ευρωπαϊκές 
χώρες, ΗΠΑ και Αυστραλία.  

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, χρησιμοποιείται θερμοκήπιο ξήρανσης, αξιοποιώντας 
μόνο την ηλιακή ενέργεια. Το θερμοκήπιο έχει παράθυρα αερισμού, προκειμένου να 
ανανεώνεται ο αέρας, αλλά και γιατί το δημιουργούμενο ρεύμα αέρα αυξάνει την εξάτμιση. 
Η ανάδευση του υλικού γίνεται χειρονακτικά. 

 

Εικόνα 2-6. Θερμοκήπιο ξήρανσης (http://www.degremont-technologies.com) 

 

http://www.degremont-technologies.com/dgtech.php?article1114
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2.2 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ 

2.2.1 Γενικά  

Τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων (ή αλλιώς κατσίγαρος) – Olive Mill Wastewater (OMW),  
αποτελούν μια πηγή ρύπανσης που προκαλεί σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα στις 
ελαιοπαραγωγικές χώρες και κυρίως για τις χώρες της Μεσογείου, καθώς από αυτές 
προέρχεται το 95% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου.  

Οι σημαντικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων 
οφείλονται στο μεγάλο οργανικό φορτίο τους, στην τοξικότητά τους και στην αδυναμία 
βιοαποδόμησης των συστατικών τους (Ammar et al., 2004a).  

Η Ελλάδα είναι μια από τις σημαντικότερες ελαιοπαραγωγικές χώρες παγκοσμίως και 
αντιμετωπίζει σημαντικό προβλήματα μόλυνσης του φυσικού περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα 
των υδάτινων αποδεκτών, από τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων. Στην Ελλάδα, η 
παραγωγή ελαιολάδου αποτελεί σημαντικό παράγοντα της εθνικής οικονομίας. Πιο 
συγκεκριμένα, περίπου 123 εκατομμύρια ελαιόδεντρα παράγουν, σε ετήσια βάση, περίπου 
350.000 τόνους ελαιολάδου.  

Η παραγωγή ελαιολάδου, όπως κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα και βιομηχανική 
διεργασία, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενός επιθυμητού προϊόντος χαμηλής 
εντροπίας και ενός ανεπιθύμητου αποβλήτου υψηλής εντροπίας. Τα υγρά απόβλητα των 
ελαιοτριβείων υπήρχαν πάντα, ως πηγή ρύπανσης, εδώ και χιλιάδες χρόνια, όμως η 
επίδρασή τους στο περιβάλλον έχει γίνει ιδιαίτερα έντονη τα τελευταία χρόνια. Αυτό 
οφείλεται, τόσο στη σημαντική αύξηση της ελαιοπαραγωγής, όσο και στη συσσώρευση των 
ελαιοτριβείων μεγάλης δυναμικότητας σε συγκεκριμένες περιοχές.  

 

 

Εικόνα 2-7. Παγκόσμιος Χάρτης καλλιέργειας ελιάς (http://www.internationaloliveoil.org) 

 

Η πιο συνηθισμένη πρακτική που ακολουθείται, ακόμα και στις μέρες μας, είναι η 
ανεξέλεγκτη απόρριψή τους στο έδαφος και σε υδάτινους αποδέκτες. Δε λαμβάνονται 
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δηλαδή μέτρα για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων πριν από τη 
διάθεσή τους στους φυσικούς αποδέκτες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων 
ρύπανσης, ιδιαίτερα την περίοδο της παραγωγής ελαιολάδου.  

Η ανεξέλεγκτη όμως αυτή διάθεση, πέρα από τα όποια περιβαλλοντικά προβλήματα, 
δημιουργεί και προβλήματα στη διαβίωση των κατοίκων των γύρω περιοχών, λόγω των 
δυσάρεστων οσμών που αναδύονται, εξαιτίας αναερόβιων ζυμώσεων στις δεξαμενές 
προσωρινής αποθήκευσης, καθώς και εξαιτίας των εντόμων που συγκεντρώνονται στις 
περιοχές αυτές. Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε σημαντική υποβάθμιση των περιοχών 
αυτών. 

Ωστόσο, για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάθεση των 
υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων, η ανάπτυξη λύσεων για τη μείωση των ρυπογόνων 
επιδράσεων, έχουν προταθεί από μελετητές οι λίμνες εξατμισοδιαπνοής, θερμικές, 
φυσικοχημικές και βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας (Caputo et al., 2003; Chtourou et al., 
2004; Mekki et al., 2006).  

Κύρια χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων είναι τα ακόλουθα (U.S. 
Environmental Protection Agency): 

- Έντονο σκούρο καφέ, έως μαύρο χρώμα 

- Έντονο χαρακτηριστικό άρωμα 

- Μεγάλο ποσοστό οργανικών ρυπαντών 

- pH που κυμαίνεται από 3 έως 6 (ελαφρώς όξινο) 

- Υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα 

- Υψηλό περιεχόμενο σε πολυφαινόλες 

- Υψηλό περιεχόμενο σε στερεή ύλη 

 

Εξαιτίας της παρουσίας μεγάλων ποσοτήτων πρωτεϊνών, πολυσακχαριτών, μεταλλικών 
αλάτων και άλλων χρήσιμων ουσιών για τη γεωργία, όπως χουμικά οξέα, ο κατσίγαρος έχει 
υψηλή θρεπτική αξία. Δυστυχώς όμως, εκτός από αυτές τις θρεπτικές ουσίες, περιέχει 
επίσης φυτοτοξικές και βιοτοξικές ουσίες, που αποτρέπουν τη διάθεσή του. Οι φυτοτοξικές 
και αντιβακτηριδιακές ιδιότητές του οφείλονται στις φαινόλες. Έχει υπολογιστεί ότι το 
τοξικό του φορτίο, όσον αφορά στις φαινόλες, είναι έως και χίλιες φορές μεγαλύτερο από 
αυτό των οικιακών λυμάτων. 

 

2.2.2 Σχετικές αναφορές 

Τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων (γνωστά και ως κατσίγαρος), έχουν προταθεί για 
αξιοποίηση των θρεπτικών που φέρουν, ως εδαφικό λίπασμα (Tomati et al., 1996; Ammar 
and Ben Rouina, 1999; Houot, 2000; Ben Rouina et al., 1999; Saadi et al., 2007; Zenjari and 
Nejmeddine, 2001), εστιαζόμενοι όμως στην απευθείας διάθεση αυτού σε καλλιεργούμενα 
εδάφη. Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη λύση έχει αποδειχθεί ότι παρουσιάζει ορισμένα 
μειονεκτήματα, όπως είναι η διήθηση στο έδαφος φαινολικών ενώσεων, με αποτέλεσμα 
της καταστολή της δράσης μικροοργανισμών – μικροχλωρίδας (Shabou et al., 2005). Ως εκ 
τούτου, η κομποστοποίηση έχει προταθεί ως μια καλή λύση. 
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Επίσης, τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων, με αυξημένο οργανικό φορτίο, περιέχουν 
σημαντικές ποσότητες φυτοτοξικών και μικροβιακών καταστολέων, που συμβάλλουν στη 
μείωση του δείκτη βλαστικότητας και αύξηση της φυτοτοξικότητας (Piperidou, 2000; 
Ammar, 2004; Chtourou, 2004). Ωστόσο οι Paredes και άλλοι (2001), καθώς και οι Sellami 
και άλλοι (2007) μελέτησαν τη διαδικασία κομποστοποίησης των υγρών αποβλήτων 
ελαιοτριβείων με αγροτικά απόβλητα, επιτυγχάνοντας σε μεγάλου βαθμού απομάκρυνση 
της φυτοτοξικότητας και παραγωγής ενός σταθεροποιημένου κόμποστ/προϊόντος. 

Η πλειοψηφία των μεθόδων που έχουν αναπτυχθεί για την επεξεργασία του κατσίγαρου 
είναι υψηλού κόστους και δεν είναι ακόμα σε θέση να δώσουν οριστική λύση σε ένα 
περιβαλλοντικό πρόβλημα που δημιουργεί η διάθεση αυτού. Για παράδειγμα, θα μπορούσε 
να σημειωθεί ότι η φυσικοχημική επεξεργασία αλλά και οι δεξαμενές εξατμισοδιαπνοής 
δημιουργούν μια λάσπη, η οποία επίσης χρειάζεται να επεξεργαστεί ως στερεό απόβλητο. 
Έτσι, δημιουργείται ένα άλλο υπο-προϊόν, το οποίο δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα, 
όπως αυτό της αποθήκευσης, με αποτέλεσμα να προκαλούνται περιβαλλοντικά 
προβλήματα όπως, έκλυση δυσάρεστων οσμών και αισθητική όχληση (Hachicha et al., 
2008).  

Με την κομποστοποίηση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων, ερευνητές έχουν καταλήξει στο 
ότι προκύπτει κόμποστ με υψηλά επίπεδα χουμικών ενώσεων (Alburquerque et al., 2006; 
Baeta-Hall et al., 2005; Hachicha et al., 2006; Paredes et al., 2005; Tomati et al., 1996). 

Σχετικά λίγες έρευνες έχουν διεξαχθεί, όσον αφορά επαναλαμβανόμενες εφαρμογές υγρών 
αποβλήτων ελαιοτριβείων κατά τη διάρκεια κομποστοποίησης γεωργικών αποβλήτων, 
προκειμένου να διασφαλιστούν τα απαιτούμενα ποσοστά υγρασίας των σειραδίων, 
ιδιαίτερα για μεγάλο χρονικό διάστημα, της τάξης των δυο ή τριών μηνών, ενόσω η 
διαδικασία λάμβανε χώρα. Τέτοια δεδομένα που αφορούν στη χρήση κόμποστ, που 
προκύπτουν από μια τέτοια διαδικασία, ως εδαφοβελτιωτικό, λείπουν.  

Οι Paredes και άλλοι (2001) και οι Mari και άλλοι (2003), καθώς διέβρεχαν με κατσίγαρο 
απόβλητα, κατά τη διάρκεια κομποστοποίησης, πήραν ένα τελικό προϊόν – κόμποστ με 
χαμηλά επίπεδα φυτοτοξικότητας, γεγονός που προέκυψε μετά από έλεγχο βλαστικότητας. 

Ακόμα πιο πρόσφατα όμως και σε αντίθεση με τους προηγούμενους, οι Abid και Sayadi 
(2006) παρατήρησαν μείωση της μικροβιακής δραστηριότητας μετά την προσθήκη 
κατσίγαρου κατά τη διάρκεια κομποστοποίησης μείγματος αποβλήτων, με αποτέλεσμα την 
αναστολή της διαδικασίας κομποστοποίησης. 

Οι Chartzoulakis και άλλοι (2010) μελέτησαν την απευθείας διάθεση φρέσκου κατσίγαρου 
στην επιφάνεια του εδάφους ενός ελαιώνα, ως μια οικονομική εναλλακτική μέθοδο 
διάθεσης αυτού του αποβλήτου. Τα σημαντικότερα αποτελέσματα αυτής της έρευνας στο 
έδαφος περιλάμβαναν από τη μια, σημαντική αύξηση του καλίου και από την άλλη, αύξηση 
των φαινολών. Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της σχετικά γρήγορης αποσύνθεσης 
των φαινολών, ενώ δεν παρατηρήθηκε συσσώρευση αυτών μετά από μια σειρά διαδοχικών 
εφαρμογών. 

 

2.2.3 Τύποι Ελαιουργείων 

Σήμερα δύο διαφορετικές διαδικασίες εξαγωγής ελαιόλαδου χρησιμοποιούνται ευρέως οι 
οποίες βασίζονται στη φυγοκέντριση. Τα φυγοκεντρικά συστήματα, διακρίνονται σε τριών 
και δύο φάσεων, ανάλογα με τα προϊόντα που δίνουν στο τέλος της επεξεργασίας. Επιπλέον 
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εφαρμόζεται η «παραδοσιακή διαδικασία», κατά την οποία το ελαιόλαδο εξάγεται με πίεση 
σε υδραυλικό πιεστήριο. Τα τρία συστήματα διαφέρουν σημαντικά ως προς το ποσό των 
υγρών αποβλήτων και των άλλων παραπροϊόντων που παράγουν. 

Η επεξεργασία του ελαιολάδου αποτελείται από επτά βήματα (Καλογεράκου, Β.): 

1. Παραλαβή του καρπού 

Μετά τη συγκομιδή οι ελιές παραδίδονται στις μεταποιητικές μονάδες για επεξεργασία το 
ταχύτερο δυνατόν. Η μεταφορά τους γίνεται σε πλαστικά τελάρα (κλούβες) με οπές 
αερισμού ή πλαστικούς σάκους. Σε περίπτωση που χρειάζεται να αποθηκευτεί ο καρπός θα 
πρέπει να είναι για μικρό χρονικό διάστημα σε χώρο με καλό αερισμό. 

2. Πλύσιμο 

Οι ελιές τοποθετούνται αρχικά σε χοάνη παραλαβής ελαιοκάρπου και στη συνέχεια με 
μεταφορική ταινία οδηγούνται στο αποφυλλωτήριο, όπου απομακρύνονται τα φύλλα και 
άλλα φερτά υλικά. Ακολουθεί πλύσιμο για την απομάκρυνση ξένων υλών (σκόνη, χώμα, 
κ.λ.π.). Το νερό μπορεί να ανακυκλωθεί μετά από κατακρήμνιση ή διήθηση των στερεών 
συστατικών του. Απαιτούνται περίπου 100-120L νερού για την πλύση 1000kg ελαιοκάρπου. 
Μετά το πλύσιμο ακολουθεί η άλεση του καρπού σε ελαιόμυλο ή σπαστήρα 

3. Σπάσιμο-άλεση ελαιόκαρπου 

Στα παραδοσιακά ελαιοτριβεία η άλεση του καρπού γίνεται με κυλινδρικές μυλόπετρες. 
Στις σύγχρονες μονάδες χρησιμοποιούνται μεταλλικοί μύλοι, σφυρόμυλοι και σπαστήρες με 
οδοντωτούς δίσκους. Εάν οι ελιές που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι παγωμένες ή 
πολύ ξηρές, προστίθεται μια μικρή ποσότητα νερού (100-150l ανά 1.000kg καρπού). 

4. Μάλαξη 

Μετά την άλεση, η ελαιοζύμη αναμιγνύεται στο μαλακτήρα μετά την προσθήκη ζεστού 
νερού. Η μάλαξη αποτελεί βασικό στάδιο της επεξεργασίας και συντελεί στην συνένωση 
των μικρών ελαιοσταγονιδίων με μεγαλύτερες σταγόνες λαδιού. Για τη διευκόλυνση της 
διαδικασίας, η ελαιοζύμη θερμαίνεται στους 28-30οC. Στο μαλακτήρα προστίθεται νερό 
μέχρι και 100% της ποσότητας της ελαιοζύμης, πριν την εξαγωγή του ελαιόλαδου σε 
διφασικό ή τριφασικό φυγοκεντρικό σύστημα. 

5. Παραλαβή του ελαιόλαδου 

Η παραδοσιακή μέθοδος της πίεσης και η διαδικασία των τριών φάσεων παράγουν το 
παρθένο ελαιόλαδο και δύο τύπους αποβλήτων: τα υγρά απόβλητα (κατσίγαρος) και τα 
στερεά απόβλητα (ελαιοπυρήνας).  

6. Καθαρισμός του ελαιόλαδου 

Τα στερεά σωματίδια (τεμαχίδια σάρκας, φλοιού, θρύμματα πυρηνόξυλου, κλπ) που 
βρίσκονται διαλυμένα στην υγρή φάση απομακρύνονται με τη χρήση παλινδρομικά 
κινούμενων κοσκίνων (κόσκινα απολάσπωσης). Σημειώνεται ότι το βάρος των στερεών 
σωματιδίων υπολογίζεται σε ποσοστό 0.5-1 % επί του συνολικού βάρους της υγρής φάσης 
(Διαδίκτυο, 4). 

7. Τελικός διαχωρισμός 
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Ο τελικός διαχωρισμός του ελαιόλαδου από τα φυτικά υγρά γίνεται με τη χρήση 
φυγοκεντρικών ελαιοδιαχωριστήρων (Διαδίκτυο, 4). 

 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται συνοπτικά η διαδικασία παραλαβής του 
ελαιολάδου (όπως περιγράφηκε παραπάνω), καθώς και των διάφορων υποπροϊόντων που 
προκύπτουν από τα επιμέρους στάδια. 

 

Διάγραμμα 2-1. Στάδια επεξεργασία της ελιάς για την παραγωγή ελαιολάδου (Κώτσου, Μ.) 

 

Η παραδοσιακή μέθοδος είναι μια ασυνεχής διαδικασία (batch type process) που 
διαφοροποιείται σε δύο φάσεις με την πίεση των αλεσμένων καρπών. Η υγρή φάση (μίγμα 
νερού/λαδιού) διαχωρίζεται αργότερα προκειμένου να ληφθεί το ελαιόλαδο. Υπολογίζεται 
ότι από 1.000kg καρπού παράγονται περίπου 350kg ελαιοπυρήνα (περιεκτικότητα σε 
υγρασία 25%) και περίπου 450kg υγρά απόβλητα (απόνερα). Εντούτοις, αν και είναι πιο 
οικολογική, η τεχνική αυτή είναι ασυνεχής, γεγονός που αποτελεί μειονέκτημα για τη 
σύγχρονη βιομηχανία. 

 

Η τριφασική διαδικασία είναι μια συνεχής διαδικασία (continuous process) που έχει 
αντικαταστήσει την παραδοσιακή μέθοδο. Χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970-1980. 
Οι αλεσμένες ελιές τοποθετούνται σε ένα τριφασικό φυγοκεντρικό διαχωριστήρα 
(decanter) όπου τα διαφορετικά μέρη (ελαιόλαδο, απόνερα, ελαιοπυρήνας) διαχωρίζονται 
με την επίδραση της φυγοκέντρου δυνάμεως (Ammar et al., 2004). Το κύριο μειονέκτημα 
της μεθόδου είναι οι μεγάλες ποσότητες ύδατος που απαιτούνται και συνεπώς η παραγωγή 
σημαντικού όγκου υγρών αποβλήτων που προκαλούν ρύπανση. Υπολογίζεται ότι από 
1.000kg καρπό, παράγονται 500kg ελαιοπυρήνα (περιεκτικότητα σε υγρασία 50%) και 
1.200kg υγρά απόβλητα. 
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Εικόνα 2-8. Τριφασικός διαχωριστής 

 

Πριν μερικά χρόνια εμφανίστηκε στην αγορά το διφασικό σύστημα (αποκαλούμενο και 
«οικολογικό σύστημα»). Σε αυτή τη διαδικασία, τα τελικά προϊόντα είναι το ελαιόλαδο και ο 
ελαιοπυρήνας στον οποίο ενσωματώνονται τα απόνερα. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα 
του συστήματος είναι η μειωμένη κατανάλωση νερού και η έλλειψη υγρών αποβλήτων. 
Υπολογίζεται ότι κατά την επεξεργασία 1.000kg καρπού παράγονται 800kg περίπου υγρής 
ελαιοπυρήνας. Σοβαρό, όμως, μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι η ελαιοπυρήνα που 
προκύπτει έχει αυξημένη υγρασία και είναι δύσκολη στο χειρισμό, στη μεταφορά και την 
επεξεργασία. Επιπλέον, ξηραίνεται με αργό ρυθμό και έχει υψηλό ρυπαντικό φορτίο. 

 

Εικόνα 2-9. Διφασικός διαχωριστής 
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Διάγραμμα 2-2. Διάγραμμα ροής των τριών διαφορετικών διαδικασιών παραγωγής ελαιολάδου 
α) παραδοσιακή, β) τριών φάσεων και γ) δυο φάσεων. 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι τρεις διαφορετικές επεξεργασίες παραλαβής ελαιολάδου 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους ως προς τον όγκο και τη σύσταση των αποβλήτων που 
παράγουν. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι διαφορές αυτές. 

 

Πίνακας 2-1. Σύγκριση χαρακτηριστικών των αποβλήτων των ελαιοτριβείων από τις διάφορες 
μεθόδους επεξεργασίας παραγωγής ελαιολάδου 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι, το διφασικό σύστημα δημιουργεί μεγαλύτερο 
όγκο στερεού υπολείμματος, παράγει όμως μικρότερα ποσά υγρών αποβλήτων και 
χαμηλότερες τιμές του βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου πέντε ημερών (ΒOD5). Είναι 
επίσης χαρακτηριστικό ότι η περιεκτικότητα του ελαιόλαδου σε πολυφαινόλες είναι 
μικρότερη στο τριφασικό σύστημα λόγω των υψηλών ποσών προστιθέμενου νερού. 



"Μελέτη και Αξιολόγηση της Διαδικασίας Βιοξήρανσης Κτηνοτροφικών Υπολειμμάτων " 
Κεφάλαιο 2: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Γάλλιου Φένια  2-43 
Οκτώβριος, 2014   

Επιπλέον στα φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία έχουμε μειωμένη περιεκτικότητα των αποβλήτων 
σε στερεά σε σχέση με τα κλασικά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι η διαδικασία της 
φυγοκέντρισης απαιτεί εκτός από την προσθήκη νερού στους κατακόρυφους 
διαχωριστήρες, οι οποίοι υπάρχουν κατά κανόνα τόσο στα κλασικά όσο και στα 
φυγοκεντρικά τύπου ελαιουργεία, και συνεχή προσθήκη μίας επιπλέον ποσότητας νερού 
ίσης προς το 30-50 % του επεξεργάσιμου καρπού. 

Η προσθήκη αυτή αφ’ ενός προκαλεί μία φυσιολογική αραίωση των περιεχόμενων 
συστατικών, αφ’ ετέρου όμως αυξάνει την τελικά παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων ανά 
μονάδα επεξεργαζόμενου καρπού. Τέλος το ελαιόλαδο που προκύπτει από τη διφασική 
επεξεργασία είναι υψηλής ποιότητας και σταθερό στην οξείδωση. 

Στις αναπτυγμένες χώρες που παράγουν ελαιόλαδο, η τριφασική μέθοδος επεξεργασίας 
έχει στην πλειοψηφία τους αντικατασταθεί με τους διφασικούς φυγοκεντρικούς 
διαχωριστήρες, που παράγουν μόνο έναν τύπο ημι-στερεού παραπροϊόντος. Στην Ελλάδα, 
τα τριφασικά συστήματα εξακολουθούν ακόμα και στις μέρες μας να επικρατούν, με 
σημαντικές προσπάθειες από την πολιτεία για αντικατάσταση αυτών.  

Οι μέθοδοι εξαγωγής του ελαιόλαδου διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή. 
Στην Ισπανία και ειδικότερα στις νότιες περιοχές όπου η παραγωγή προέρχεται 
αποκλειστικά από μεσαίου και μεγάλου μεγέθους συνεταιρισμούς, η διφασική μέθοδος 
εξαγωγής ελαιόλαδου χρησιμοποιείται σε ποσοστό 95%. 

Στην Ιταλία χρησιμοποιείται ευρύτατα το τριφασικό σύστημα. Η πλειονότητα των 
ελαιουργείων που λειτουργούν στην Ελλάδα είναι φυγοκεντρικά τριών φάσεων. 
Διατηρούνται επίσης μερικά πιεστικά παλαιού τύπου. Τα ελαιουργεία δύο φάσεων δεν 
έχουν διαδοθεί πολύ στη χώρα μας κυρίως λόγω του ημιστερεού αποβλήτου που 
παράγουν, το οποίο δεν είναι επεξεργάσιμο στα πυρηνελαιουργεία. Εν τούτοις, την 
τελευταία πενταετία γίνεται μία προσπάθεια εξάπλωσης αυτών, κυρίως σε περιοχές της 
νότιας Πελοποννήσου (Καλογεράκου, Β.,). 

Η κύρια περιβαλλοντική παράμετρος που συνδέεται με τη λειτουργία των ελαιουργείων 
στην Ελλάδα, είναι τα παραγόμενα υγρά απόβλητα (κατσίγαρος). Ο κατσίγαρος παράγεται 
από ελαιουργεία που χρησιμοποιούν φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες τριών φάσεων, τα 
οποία είναι και τα πολυπληθέστερα στον ελλαδικό χώρο. Το στερεό υπόλειμμα 
(πυρηνόξυλο) της συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να εκληφθεί ως χρήσιμο 
παραπροϊόν, αφού αποτελεί την πρώτη ύλη των πυρηνελαιουργείων (Καλογεράκου, Β.,). 

 

2.2.4 Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά Αποβλήτων ελαιοτριβείου  

Τα διάφορα χαρακτηριστικά των αποβλήτων αυτών, που αλλιώς ονομάζονται κατσίγαρος, 
εξαρτώνται από την ποικιλία των ελιών, την ωριμότητά τους, το κλίμα και τον τύπο 
εδάφους καθώς και από την μέθοδο εξαγωγής και επεξεργασίας.  

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τις παραμέτρους των υγρών αποβλήτων 
του ελαιοτριβείου και το εύρος των τιμών τους. 
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Πίνακας 2-2. Εύρος τιμών παραμέτρων υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων 

 

Εξαιτίας της παρουσίας μεγάλων ποσοτήτων πρωτεϊνών, πολυσακχαριτών, μεταλλικών 
αλάτων και άλλων χρήσιμων ουσιών για τη γεωργία, όπως χουμικά οξέα, ο κατσίγαρος έχει 
υψηλή θρεπτική αξία. Δυστυχώς όμως, εκτός από αυτές τις θρεπτικές ουσίες, περιέχει 
επίσης φυτοτοξικές και βιοτοξικές ουσίες, που αποτρέπουν τη διάθεσή του. Οι φυτοτοξικές 
και αντιβακτηριδιακές ιδιότητές του οφείλονται στις φαινόλες. Έχει υπολογιστεί ότι το 
τοξικό φορτίο, όσον αφορά στις φαινόλες που περιέχονται στον κατσίγαρο είναι έως και 
χίλιες φορές περισσότερο από αυτό των οικιακών λυμάτων. 

 

Πίνακας 2-3. Μέση σύσταση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων 

 

 

Σήμερα, η πλέον διαδεδομένη μέθοδος είναι η διάθεση του κατσίγαρου σε λίμνες 
εξάτμισης, σε λάκκους ή στο έδαφος, μέθοδοι που απαιτούν μεγάλες εκτάσεις για τη 
διάθεση και συχνά δημιουργούν αισθητικά προβλήματα εξαιτίας της κακής 
διαστασιολόγησης και κατασκευής των συστημάτων αυτών. 

Παράλληλα, σε πιλοτική κλίμακα έχει δοκιμαστεί η παραγωγή υγρού εδαφοβελτιωτικού ή 
κόμποστ. Έχουν εφαρμοστεί η χημική οξείδωση και η αναερόβια χώνευση του κατσίγαρου, 
τεχνικές με υψηλό λειτουργικό και κατασκευαστικό κόστος, αντίστοιχα. Έχει δοκιμαστεί 
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επίσης, η συνεπεξεργασία του κατσίγαρου με αστικά λύματα σε τεχνητούς υγροτόπους ή σε 
μονάδες ενεργού ιλύος, τεχνική που προαπαιτεί σημαντική αραίωση του κατσίγαρου. 

Τέλος, έχει δοκιμαστεί ο διαχωρισμός του κατσίγαρου σε κλάσματα με τη βοήθεια φυσικής 
καθίζησης, τεχνική που απαιτεί τον συνδυασμό της με κάποια από τις προαναφερθείσες 
μεθόδους για να δώσει ικανοποιητικό βαθμό καθαρισμού των αποβλήτων. 

Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί, σε εργαστηριακή κλίμακα, η ανάκτηση των 
πολυφαινολών από τον κατσίγαρο με χρήση μεμβρανών, ώστε να χρησιμοποιηθούν στη 
βιομηχανία αρωμάτων και φαρμάκων. 
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2.3 ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - COMPOSTING 

 

2.3.1 Ιστορική Ανασκόπηση 

Το composting αποτελεί από τις πιο παλιές γεωργικές τεχνικές και η ιστορία του ανάγεται 
στο απώτερο παρελθόν, πολλούς αιώνες πριν, όπου έχουν τις ρίζες τους γεωργικές 
διαδικασίες, όπως το χώνεμα της κοπριάς. Οι πρώτες προσπάθειες επέμβασης στη 
βιολογική διαδικασία, έλαβαν χώρα στην Κίνα, πριν από περίπου 5.000 χρόνια. Μέχρι και 
τις αρχές του 20ου αιώνα, η διαδικασία παρέμενε ουσιαστικά πρωτόγονη, χωρίς κανέναν 
έλεγχο ή επηρεασμό της αποδόμησης των οργανικών υλικών (Μανιός, 2009). 

Η πρώτη βελτίωση της παραδοσιακής διαδικασίας του composting εμφανίζεται μέσα στην 
τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα στην Ινδία, από τον Sir Albert Howard και τους συνεργάτες 
του. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια απλή συστηματοποίηση της διαδικασίας στον ελεύθερο 
χώρο. Την ίδια περίοδο, το composting αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον και ως εργαλείο 
υγιεινής, ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, για τον υγιεινότερο χειρισμό των 
αποβλήτων του ανθρώπινου οργανισμού και τον περιορισμό της μετάδοσης των 
ασθενειών. Πρώτος ο Waksman και οι συνεργάτες του (1926-41) ασχολήθηκαν 
συστηματικά με την επιστημονική μελέτη του composting και ιδιαίτερα με την 
μικροβιολογία της βιολογικής αποδόμησης οργανικών υπολειμμάτων, γενικά. Μετά τον 
Waksman, η μελέτη του composting επεκτάθηκε σε όλο σχεδόν τον αναπτυγμένο κόσμο και 
ουσιαστικά συνεχίζεται μέχρι και τις μέρες μας, με αποτέλεσμα τη συνεχή βελτίωση της 
όλης διαδικασίας(Μανιός, 2009).  

Παράλληλα, με τη μελέτη του composting ως βιολογικού φαινομένου, αρχίζει και μια 
συστηματική προσπάθεια για την μηχανοποίηση της διαδικασίας εφαρμογής του. Πολύ 
μεγάλη ώθηση προς αυτήν την κατεύθυνση έδωσε η σκέψη της εφαρμογής του στα 
δημοτικά απορρίμματα, που η παρουσία τους άρχισε να γίνεται απειλητική για το 
περιβάλλον και τον άνθρωπο (Gotaas, 1956). Ωστόσο, και στη διαχείριση των 
κτηνοτροφικών αποβλήτων, καθώς η βιομηχανοποίηση των κτηνοτροφικών μονάδων 
οδήγησε στη συγκέντρωση πολύ μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων, η διαχείριση των οποίων 
έχριζε άμεσης παρέμβασης. 

 

2.3.2 Ορισμός  

Κύριο χαρακτηριστικό της νεκρής οργανικής ύλης είναι η «αστάθειά της», δεδομένου ότι 
βρίσκεται συνεχώς στη διαδικασία αποδόμησης (αποσύνθεσης), κάτω από ορισμένες 
ευνοϊκές συνθήκες. Με την κομποστοποίηση επιτυγχάνεται η γρήγορη αποσύνθεση της 
οργανικής ύλης και το πέρασμά της σε σχετική σταθεροποίηση, κατά την οποία η 
αποδόμησή της συνεχίζεται σε αργούς ρυθμούς. Στην κατάσταση αυτή δεν προκαλούνται 
περιβαλλοντικά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα καθίσταται δυνατή η αξιοποίησή της, τόσο 
γεωργικά, όσο και σε άλλες χρήσεις (Μανιός, 2009).  

Η κομποστοποίηση είναι μια φυσική αερόβια βιολογική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει 
την αποδόμηση της οργανικής ύλης, κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες υγρασίας, 
θερμοκρασίας, οξυγόνου και θρεπτικών. Πρόκειται δηλαδή, για τη βιολογική μετατροπή 
των οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων, σε προϊόντα τα οποία μπορούν να 
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συμβάλλουν στη βελτίωση του εδάφους, προσφέροντας θρεπτικά συστατικά. Η παρέμβαση 
του άνθρωπου έχει εντατικοποιήσει και μεγιστοποιήσει την απόδοση αυτής της φυσικής 
διαδικασίας, η οποία είναι μικροβιακή, αερόβια και θερμόφιλη (Μανιός, 2009).  

Η κομποστοποίηση είναι μια μικροβιακή διαδικασία, καθώς ένας μεγάλος αριθμός 
μικροοργανισμών (π.χ. ακάρεων, γεωσκολήκων, κ.α.) και ένας ποικιλόμορφος και 
πολυπληθής συνδυασμός διαφορετικών μικροοργανισμών (μυκήτων, βακτηρίων, ζυμών, 
ακτινομυκήτων, κ.α.) είναι υπεύθυνοι για τη διαδικασία αυτή, όπως φαίνεται και στην 
ακόλουθη Εικόνα 2-4. 

 

Εικόνα 2-10. Τροφική αλληλουχία οργανισμών που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία της 
κομποστοποίησης (Μανιός, 2009). 

 

Επιπλέον, η παρουσία επαρκούς ποσότητας οξυγόνου είναι αναγκαία για τη γρήγορη, 
αποτελεσματική και χωρίς προβλήματα αποδόμηση της οργανικής ουσίας μέσω των 
αερόβιων (κυρίως) μικροοργανισμών. Ως αναερόβιες χαρακτηρίζονται οι συνθήκες εκείνες 
που η περιεκτικότητά τους σε οξυγόνο έχει πέσει σε επίπεδα χαμηλότερα του 1%. Οι 
μικροοργανισμοί που επικρατούν στις συγκεκριμένες αναερόβιες συνθήκες είναι κυρίως 
μεθανογενείς και το οξυγόνο αποτελεί τοξικό παράγοντα γι’ αυτούς (Μανιός, 2009). 

Αποτέλεσμα της μικροβιακής αποδόμησης είναι η παραγωγή ενέργειας, η οποία οδηγεί 
στην αύξηση της θερμοκρασίας των υλικών που αποδομούνται. Ουσιαστικά, κατά την 
κομποστοποίηση, πολύπλοκα οργανικά μόρια διασπώνται κάτω από τη δράση των 
μικροοργανισμών σε απλούστερες οργανικές ενώσεις ή και ανόργανα στοιχεία με την 
ταυτόχρονη απελευθέρωση θερμικής ενέργειας, υδρατμών, CO2 και ενέργειας.  

Πιο συγκεκριμένα, η όλη διεργασία γίνεται υπό συνθήκες οι οποίες επιτρέπουν την 
ανάπτυξη των θερμόφιλων οργανισμών, ως αποτέλεσμα της βιολογικά παραγόμενης 
θερμότητας, έτσι ώστε να παραχθεί ένα προϊόν σταθερό, χωρίς παθογόνα, το οποίο μπορεί 
να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στο έδαφος. Το οργανικό υλικό μετατρέπεται σε 
διοξείδιο του άνθρακα, χούμο και ενέργεια σε μορφή θερμότητας, από τη δράση των 
μικροοργανισμών. Τα κύρια προϊόντα του βιολογικού μεταβολισμού είναι το διοξείδιο του 
άνθρακα, το νερό και η θερμότητα. 
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Σχήμα 2-2. Μηχανισμός Κομποστοποίησης 

 

Μια γενική σχηματική εικόνα του ισοζυγίου κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης 
παρουσιάζεται ακολούθως.  

 

 
 

Σχήμα 2-3. Γενική σχηματική εικόνα του ισοζυγίου κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης 

 

Ένα ενδεικτικό ισοζύγιο μάζας κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης φαίνεται στο 
ακόλουθο Σχήμα. 

 

Σχήμα 2-4. Ενδεικτικό ισοζύγιο μάζας κατά την κομποστοποίηση (ΕΣΔΚΝΑ, 2009) 
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Τα κύρια συστατικά του οργανικού υλικού είναι οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες, τα λιπίδια, 
η κυτταρίνη και η λιγνίνη. Η ικανότητα των μικροοργανισμών να αφομοιώσουν το οργανικό 
υλικό εξαρτάται από το αν μπορούν να παράγουν τα ένζυμα που χρειάζονται κάθε φορά για 
την αποσύνθεση του υποστρώματος (Tuomela et al., 2000).  

Η οργανική ύλη χωρίζεται, ανάλογα με το πόσο εύκολα βιο-αποδομείται, σε τρεις 
κατηγορίες (Bardos and Lopez,1989): 

- Σε εύκολα αποδομήσιμα υλικά (σάκχαρα, άμυλο, πηκτίνες, λιπαρά οξέα, νουκλεϊκά 
οξέα, κάποιες πρωτεΐνες). 

- Σε οργανικές ουσίες που έχουν πιο αργό ρυθμό διάσπασης, όπως είναι η χιτίνη, η 
κυτταρίνη, η ημικυτταρίνη και οι μικρού μοριακού βάρους αρωματικές και 
αλειφατικές οργανικές ενώσεις. 

- Σε ανθεκτικές ως προς την αποδόμησή τους οργανικές ουσίες, όπως είναι η λιγνίνη, 
κερατίνη, κ.α. 

 

Βοηθούμενη η μεταβολική τους δραστηριότητα από ενδοκυτταρικά και εξωκυτταρικά 
ένζυμα, αποδομείται η οργανική ύλη και έχει ως αποτέλεσμα (Σχέδιο Τελικής Έκθεσης προς 
το ΙΤΑ, 2007):  

 Το σχηματισμό πλήθους μεταβολικών προϊόντων, όπως χουμικές ουσίες ή λιγνο-
πρωτεΐνες. 

 Την αποδέσμευση των θρεπτικών στοιχείων από οργανικές ενώσεις και μεταφορά 
σε διαλυτά και αδιάλυτα ανόργανα άλατα. 

 Την έκλυση αερίων, όπως αμμωνίας, διοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων του αζώτου, 
υδρατμών. 

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής διαδικασία της κομποστοποίησης, θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη η προσεκτική προετοιμασία των υλικών και η σταθεροποίηση και ωρίμανση 
του κόμποστ θα πρέπει να επιτευχθεί πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το στάδιο της 
προετοιμασίας περιλαμβάνει τη βελτιστοποίηση, της υγρασίας του υλικού, της ισορροπίας 
των θρεπτικών και της δομής των πρώτων υλών. Η βιολογική σταθεροποίηση των υλικών 
καθορίζει και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας της κομποστοποίησης (Nolan et al., 
2011). Η ποιότητα του κόμποστ συχνά καθορίζεται από την ωριμότητα και σταθεροποίησή 
του. Η σταθεροποίηση και η ωριμότητα του κόμποστ εξαρτάται από την προετοιμασία των 
υλικών και από τις σωστές αρχικές συνθήκες. Ωστόσο, άλλα φυσικά χαρακτηριστικά, όπως 
η οσμή, το χρώμα, η θερμοκρασία, το μέγεθος των τεμαχιδίων και αδρανή υλικά, καθώς και 
χημικά χαρακτηριστικά, όπως η περιεκτικότητα σε θρεπτικά, η αμμωνία, το pH, διαλυτά 
άλατα και ρύποι, επίσης προσδιορίζουν την ποιότητα του κόμποστ (Bernal, et al., 2009).  

Η σταθεροποίηση της οργανικής ουσίας, σχετίζεται με την μικροβιακή δραστηριότητα του 
κόμποστ, με το περισσότερο σταθεροποιημένο κόμποστ να εμφανίζει μικρότερη 
μικροβιακή δραστηριότητα και είναι απαραίτητη προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος 
σήψης των υλικών, καθώς και για να αποφευχθεί η παραγωγή μεταβολιτών, που είναι 
τοξικοί για τα φυτά (Bernal et al., 2009; Luduvice, 2001).  
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Η ωριμότητα του κόμποστ σχετίζεται με φαινόμενα φυτοτοξικότητας. Μάλιστα, σύμφωνα 
με την UK Composting Association (Gilbert et al., 2001), ως ώριμο κόμποστ έχει 
χαρακτηριστεί το κόμποστ το οποίο δεν έχει καμία αρνητική επίπτωση στην ανάπτυξη των 
φυτών ή την βλαστικότητα των σπόρων.  

Μαζί με τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, ο δείκτης ωριμότητας, όπως ο Δείκτης 
Βλαστικότητας - Germination Index (G.I.) και ο βαθμός αποσύνθεσης της οργανικής ύλης, 
καθώς και παράμετροι σταθερότητας, όπως ο ρυθμός αερόβιας αναπνοής και ο βιολογικά 
διαθέσιμος άνθρακας, χρησιμοποιούνται ευρύτατα για τον προσδιορισμό της ποιότητας 
του κόμποστ (Huang et al., 2006; Tiquia, 2010; Zhu, 2007). Σημειώνεται ότι ως δείκτης 
σταθεροποίησης του κόμποστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η κατανάλωση οξυγόνου (Ο2), 
καθώς δίνει πληροφορίες για τον βαθμό στον οποίο βιο-αποδομήσιμη οργανική ουσία 
διασπάται, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό αιτιολογείται ως εξής: κόμποστ με 
άφθονο εύκολα βιο – αποδομήσιμη οργανική ουσία έχει μεγάλη απαίτηση σε O2, καθώς οι 
μικροοργανισμοί που μεταβολίζουν την οργανική ουσία απαιτούν κατανάλωση οξυγόνου 
(Nolan, T., 2011). 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη βιολογική αποδόμηση των οργανικών 
υλικών, είναι βασικά εκείνοι που ευνοούν ή παρεμποδίζουν αντίστοιχα την ανάπτυξη των 
μικροοργανισμών που την προκαλούν (Alexander, M., 1977). Η ανάπτυξη των 
μικροοργανισμών αυτών, δεδομένου ότι το composting βασίζεται στην αερόβια μικροβιακή 
δραστηριότητα, επηρεάζεται εκτός από την πηγή άνθρακα και ενέργειας που υπάρχει στο 
υλικό (σάκχαρα, ημικυτταρίνες, κυτταρίνη, λιγνίνη, κλπ,) και από τους ακόλουθους 
βασικούς παράγοντες: 

 Την πηγή αζώτου και την αναλογία C/N. 

 Την επαρκή παρουσία φωσφόρου, καλίου και ιχνοστοιχείων για τον μεταβολισμό 
των μικροοργανισμών. 

 Την υγρασία σε τέτοιο επίπεδο, που να μην παρεμποδίζει την αερόβια αναπνοή του 
μικροβιακού πληθυσμού. 

 Την αντίδραση (pH) του υλικού. 

Η εκτίμηση της σπουδαιότητας κάθε παράγοντα από αυτούς ή ακόμη και ο προσδιορισμός 
των βέλτιστων τιμών τους μπορεί να γίνει, είτε με πειραματική ζύμωση των οργανικών 
υλικών, εφαρμόζοντας τη συνηθισμένη διαδικασία του composting, είτε με εργαστηριακά 
πειράματα. 

Στην πρώτη περίπτωση, απαιτούνται ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες υλικών για τις διάφορες 
παρεμβάσεις και επαναλήψεις και ταυτόχρονα, εξαιρετικά επίπονη εργασία χειρισμού και 
παρακολούθησης των μεγάλων αυτών πειραματικών μονάδων ζύμωσης. Στην περίπτωση 
του εργαστηριακού προσδιορισμού απαιτούνται μικρότερες ποσότητες υλικών και τα 
όργανα που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι διάφοροι τύποι ρεσπιρομέτρων και 
μικροζυμωτήρες.  

 

2.3.3 Περιβαλλοντικές Παράμετροι Κομποστοποίησης  

Η διαδικασία της κομποστοποίησης επηρεάζεται ιδιαίτερα από περιβαλλοντικούς 
παράγοντες, όπως είναι ο αερισμός του υλικού, η συγκέντρωση του οξυγόνου, η 
θερμοκρασία, το ποσοστό της υγρασίας, το pH, αλλά και από την παρουσία θρεπτικών 
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συστατικών, καθώς και από το μέγεθος (κοκκομετρία) των τεμαχιδίων του προς 
κομποστοποίηση υλικού. 

Όσον αφορά στο μέγεθος των τεμαχιδίων του οργανικού υλικού, τα μικρότερα τεμαχίδια 
έχουν μεγαλύτερη αναλογία επιφάνειας προς όγκο, έτσι ώστε περισσότερα επιφανειακά 
μέρη να εκτίθενται στη μικροβιακή δράση και αποσύνθεση. Τα μικρότερα τεμαχίδια στο 
κομπόστ έχουν ως αποτέλεσμα την ομογενοποίηση και τη βελτίωση της μόνωσης του 
μείγματος, η οποία τελικά και συμβάλει στη διατήρηση υψηλότερων θερμοκρασιών στη 
σωρό του υλικού (Gray et al., 1971b). 

Στην περίπτωση εκείνη, όμως που το μέγεθος των τεμαχιδίων είναι πολύ μικρό, αυτό 
επιδρά αρνητικά στην όλη διεργασία της κομποστοποίησης, καθώς αυτά συμπιέζονται, 
αφήνοντας πολύ λίγο κενό χώρο, με αποτέλεσμα να μειώνεται η διάχυση του οξυγόνου 
μέσα στη σωρό, καθώς και αυτή του διοξειδίου του άνθρακα έξω από τη σωρό, 
εμποδίζοντας έτσι την μικροβιακή δραστηριότητα (Haug, 1993). 

 

2.3.3.1 Θερμοκρασία 

Αμέσως μετά τη διαμόρφωση του σωρού με το προς κομποστοποίηση υλικό, αρχίζει η 
μικροβιακή δραστηριότητα. Αυτή έχει ως αποτέλεσμα, με την απελευθέρωση ενέργειας, 
την άνοδο της θερμοκρασίας του σωρού, καθώς τα εξωτερικά στρώματα επενεργούν 
θερμομονωτικά στα εσωτερικά. Έτσι, στα πρώτα δυο ή τρία εικοσιτετράωρα (24ωρα), η 
θερμοκρασία μπορεί να υπερβεί και τους 70oC και να διατηρηθεί στο επίπεδο αυτό για 
αρκετές ημέρες. Συνήθως, μετά την πάροδο 5 – 10 περίπου ημερών, η θερμοκρασία αρχίζει 
να πέφτει εξαιτίας της εξάντλησης του διαθέσιμου οξυγόνου ή της μείωσης της υγρασίας. 
Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητη η επέμβαση για οξυγόνωση του υλικού, που μπορεί να 
γίνει, είτε με γύρισμα (ανακάτεμα ή ανάδευση) του σωρού, είτε ακόμα με αναρρόφηση των 
εγκλωβισμένων αερίων στη μάζα του υλικού και την αντικατάστασή τους με ατμοσφαιρικό 
αέρα. Ως ιδανική θερμοκρασία για τη μικροβιακή δραστηριότητα στους σωρούς του 
composting θεωρείται εκείνη μεταξύ των 50 - 65oC (Μανιός, 2009). 

Σημειώνεται ότι, η θερμοκρασία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εκτίμηση του 
ρυθμού κομποστοποίησης, καθώς είναι απόρροια της μικροβιακής βιολογικής 
δραστηριότητας. Για κάθε μικροβιακό πληθυσμό, οι ρυθμοί ανάπτυξης αυξάνουν με τη 
θερμοκρασία, αλλά μειώνονται γρήγορα, μετά την υπέρβαση του επιπέδου της άριστης 
θερμοκρασίας (Zwietring et al., 1991). 

 

2.3.3.2 Υγρασία 

Το ιδανικό επίπεδο υγρασίας διαφέρει για κάθε κατηγορία υλικού και συνδέεται άμεσα με 
τις υδατικές ιδιότητές του. Αν ληφθεί υπόψη ότι το 30% των πόρων μεταξύ των τεμαχιδίων 
πρέπει να καταλαμβάνεται από αέρα για τη διατήρηση των αερόβιων συνθηκών, γίνεται 
αντιληπτό ότι η περιεκτικότητα του υλικού σε νερό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του 
νερού που απαιτείται για τον κορεσμό του. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, για τα 
περισσότερα οργανικά υλικά, η άριστη υγρασία κυμαίνεται από 45% (για λεπτόκοκκα 
υλικά) μέχρι 60% (για χονδρόκοκκα υλικά) σε υγρή βάση (Μανιός, 2009). 
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Όλοι οι μικροοργανισμοί χρειάζονται νερό για τις φυσιολογικές τους λειτουργίες, ενώ η 
υγρασία είναι σημαντικός παράγοντας για τη μεταφορά πολλών μικροβίων και τη 
διευκόλυνση του αποικισμού των «αποβλήτων» (Miller, 1989).  

Επίσης, τα θρεπτικά συστατικά χρειάζεται να διαλυθούν στο νερό πριν την αφομοίωσή 
τους. Ως γενικός κανόνας ισχύει ότι, η βέλτιστη μικροβιακή δραστηριότητα επιτυγχάνεται 
με τη μέγιστη περιεκτικότητα σε νερό , η οποία όμως δεν περιορίζει τη διάχυση του 
οξυγόνου. Ανάλογα με το είδος των αποβλήτων, η μικροβιακή δραστηριότητα χρειάζεται 
ένα ποσοστό υγρασίας που κυμαίνεται από 40% έως 70% (Haug, 1993; Biddlestone & Gray, 
1987). Ποσοστά υγρασίας κάτω από 35% με 40% αποτελούν περιοριστικό παράγοντα για τη 
μικροβιακή δραστηριότητα (Stentiford, 2001) 

 

2.3.3.3 Οξυγόνο – Αερισμός 

Η σημασία της παρουσίας του οξυγόνου κατά τη διάρκεια της διεργασίας της 
κομποστοποίησης είναι εύκολο να αναγνωριστεί, καθώς πρόκειται για αερόβια διεργασία, 
κατά την οποία οι μικροοργανισμοί κατά τη δράση τους χρειάζονται οξυγόνο για τη 
διάσπαση των οργανικών ουσιών. Για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να παρέχεται στο 
προς κομποστοποίηση υλικό οξυγόνο, είτε μέσω γυρισμάτων του υλικού, είτε με δυναμικά 
συστήματα αερισμού. Ο αερισμός έχει πολλές λειτουργίες κατά τη διαδικασία της 
κομποστοποίησης: 

 Παρέχει οξυγόνο και βοηθά τον αερόβιο μεταβολισμό 

 Συμβάλει στον έλεγχο της θερμοκρασίας 

 Απομακρύνει την υγρασία, καθώς και τα αέρια προϊόντα του μικροβιακού 
μεταβολισμού, όπως π.χ. το CO2. 

Σημειώνεται ότι, η συχνή ανάδευση του υλικού έχει επίδραση στις παραγόμενες οσμές 
αλλά και στη βελτίωση του ρυθμού κομποστοποίησης (Defoer et al., 2002). Όσο πιο συχνές 
είναι οι αναστροφές, τόσο πιο ήπιες είναι οι εκπομπές οσμών, καθώς αποτρέπεται η 
ανάπτυξη αναερόβιων συνθηκών. Έχει παρατηρηθεί επίσης, ότι οι εντονότερες οσμές 
εμφανίζονται κυρίως τις πρώτες δέκα μέρες της κομποστοποίησης και αμέσως μετά την 
πραγματοποίηση κάθε γυρίσματος.  

 

 

Εικόνα 2-11. Ανάδευση σειραδίου για οξυγόνωση υλικού 

 

2.3.3.4 Πηγές αζώτου και λόγος C/N 

Τα διάφορα υπολείμματα ή υποπροϊόντα της γεωργικής παραγωγής και των γεωργικών 
βιομηχανιών, έχουν συνήθως μια υψηλή αναλογία C/N. Οι μικροοργανισμοί κατά την 
αποδόμηση των οργανικών ενώσεων αφομοιώνουν το 1/3 περίπου του μεταβολιζόμενου C 
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και τον υπόλοιπο (τα 2/3) τον απελευθερώνουν ως CO2, προσποριζόμενοι έτσι την ενέργεια 
που τους χρειάζεται (Μανιός, 2009). H αφομοιωτική ικανότητα των μικροοργανισμών 
γενικά, κατά μέσο όρο, είναι γύρω στο 30 – 35% ή ανέρχεται στο 1/3 του άνθρακα που 
μεταβολίζουν (Alexander, M., 1961; Sweeten and Auvermann, 2008). Το άζωτο απαιτείται 
για τη μικροβιακή ανάπτυξη και αναπαραγωγή, μέσω της πρωτεϊνοσύνθεσης (Sweeten and 
Auvermann, 2008).  

Η περιεκτικότητα κατά μέσο όρο του μικροβιακού κυττάρου σε C και N είναι 50% και 5% 
αντίστοιχα, που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο η σχέση C/N στο μικροβιακό κύτταρο είναι 
10/1 (Waksman and Starkey, 1931). Από τα στοιχεία αυτά, εύκολα βγαίνει το συμπέρασμα 
πως για κάθε μονάδα ή μέρος αζώτου, οι μικροοργανισμοί αφομοιώνουν 10 και 
οξειδώνουν 20 μέρη άνθρακα σε CO2. Προκύπτει συνεπώς ότι, η άριστη τιμή της σχέσης C/N 
στο προς χώνευση υλικό είναι εκείνη του 30/1, αφού από τα 30 μέρη κρατούν το 1/3 για τη 
δόμηση των δικών τους κυττάρων και αποβάλλουν τα 2/3 ως CO2. Συμπερασματικά, 
προκύπτει ότι στην περίπτωση κατά την οποία η αρχική σχέση C/N στο υλικό είναι πάνω 
από το 30/1, είναι αναγκαία η προσθήκη ανόργανου αζώτου και σε τέτοια ποσότητα που να 
διορθώσει την ανωτέρω σχέση στο 30/1 (Μανιός, 2009).  

Ο χαμηλός λόγος C/N έχει ως αποτέλεσμα να απαιτείται μικρότερη ποσότητα διογκωτικού 
υλικού και συνεπώς, συμβάλει και σε μείωση του κόστους κομποστοποίησης (Zhu, N., 
2007). Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί ότι μια αρχικά χαμηλή τιμή του λόγου C/N δεν 
επηρεάζει τη διαδικασία της κομποστοποίησης, κρίνεται απαραίτητο να εξετάζεται η 
σταθεροποίηση και ωριμότητα του τελικού κόμποστ. Σύμφωνα με τους Sweeten and 
Avermann (2008), ο ιδανικός αρχικός λόγος C/N για την κομποστοποίηση νωπής κοπριάς 
κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30. Οι Bernal et al. (2009) προτείνουν ο λόγος αυτός να 
κυμαίνεται σε μια περιοχή από 25-35. Οι Eiland et al. (2001) χρησιμοποίησαν ένα μίγμα από 
άχυρο Miscanthus και κοπριά χοίρων με αρχικούς λόγους C/N 25 και 16 αντίστοιχα, χωρίς 
καμία δυσμενή επίπτωση στη διαδικασία της κομποστοποίησης. Ο Zhu (2007) μελέτησε την 
επίδραση της χαμηλής αρχικής αναλογίας κατά την κομποστοποίηση κοπριάς χοίρων με 
άχυρο ρυζιού και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένας αρχικός λόγος C/N της τάξης του 20 
θα μπορούσε να οδηγήσει επιτυχώς στην παραγωγή ενός καλής ποιότητας κόμποστ. Μετά 
από μελέτη του Μανιού Β., (1979) αποδείχθηκε και πειραματικά ότι, η βέλτιστη τιμή της 
αναλογίας C/N, συγκεκριμένα για τη βιολογική αποδόμηση του πυρηνόξυλου, βρίσκεται 
μεταξύ των τιμών 30 και 35 και για το ολικό άζωτο στο 1,8% και 1,6%. 

Ωστόσο, στην πράξη, η τιμή της αναλογίας αυτής παρουσιάζει ορισμένες διακυμάνσεις 
μεταξύ των διαφόρων οργανικών υλικών. Τα αίτια της αποκλίσεως από τη θεωρητικά 
βέλτιστη τιμή της είναι βασικά οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των οργανικών υλικών, 
ως προς τις μορφές με τις οποίες εμφανίζεται σε αυτά, τόσο ο οργανικός άνθρακας, όσο και 
το άζωτο. Μια μορφή άνθρακα, που δύσκολα προσβάλλεται από τους μικροοργανισμούς, 
όπως είναι η λιγνίνη, περιορίζει τη διαθέσιμη ποσότητα άνθρακα, αυξάνοντας τη βέλτιστη 
τιμή της αναλογίας, ενώ αντίθετα, μια εύκολα αποδομήσιμη μορφή άνθρακα, όπως είναι τα 
διαλυτά σάκχαρα, αυξάνει τη διαθέσιμη ποσότητα άνθρακα και περιορίζει αντίστοιχα τη 
βέλτιστη τιμή της αναλογίας. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει με τις μορφές που 
εμφανίζεται το οργανικό άζωτο στα διάφορα υποστρώματα. Ακόμη, η σύνθεση της 
μικροχλωρίδας που αναπτύσσεται είναι μια άλλη αιτία στη διακύμανση της βέλτιστης τιμής 
του λόγουC/N.  
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Γενικά όμως, η βέλτιστη τιμή της αναλογίας στα διάφορα οργανικά υλικά κυμαίνεται 
συνήθως γύρω από τη μέση βέλτιστη τιμή που αναφέρθηκε πιο πάνω, δηλαδή μεταξύ 30 – 
35% και σε ολικό άζωτο 1,6 – 1,8% επί της ξηρής ουσίας του ζυμούμενου υλικού.  

Ως πηγή αζώτου, οι Hankin et al., (1976), κατά τη βιολογική αποδόμηση φύλλων από 
πλατύφυλλα φυλλοβόλα δένδρα, χρησιμοποίησαν την ουρία, ενώ οι Chang and Hudson 
(1967), κατά την κομποστοποίηση άχυρου σίτου χρησιμοποίησαν NH4NO3. 

Σύμφωνα με τους Nolan et al., (2011), ο λόγος αυτός εμφανίζεται μεγαλύτερος κατά την 
έναρξη της διαδικασίας της κομποστοποίησης σε σχέση με το τελικό στάδιο αυτής. 
Μάλιστα, σημειώνουν ότι, η μείωση του λόγου στο τέλος της κομποστοποίησης είναι 
αποτέλεσμα της αποδόμησης του κλάσματος του άνθρακα κατά τη διάρκεια της 
κομποστοποίησης, σε αντίθεση με το Ν, του οποίου η περιεκτικότητα παρέμεινε ίδια. Κατά 
τη διάρκεια της κομποστοποίησης, ανθρακούχα υλικά (carbonaceous materials) όπως, 
υδρογονάνθρακες, λίπη και αμινοξέα (τα οποία εύκολα αποδομούνται, κατά το πρώτο 
στάδιο της κομποστοποίησης), καθώς επίσης κυτταρίνες, ημικυτταρίνες και λιγνίνες (μερική 
αποδόμηση σε μεταγενέστερο στάδιο της κομποστοποίησης) μερικώς ανοργανοποιούνται, 
οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο σε απώλειες άνθρακα κατά τη διαδικασία (Bernal et al., 
2009). 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο δείκτης αυτός έχει χρησιμοποιηθεί για να εξεταστεί η 
ωριμότητα του κόμποστ (Hsu and Lo, 1999; Huang et al., 2004, 2006) όπου ένας τελικός 
λόγος του C/N ίσος με 20 ή και λιγότερο είναι ενδεικτικός της ωριμότητας, στην περίπτωση 
εκείνη όπου η αρχική αναλογία ήταν μεγαλύτερη του 20.  

Σύμφωνα με τον Gotaas, (1956), στην περίπτωση του άχυρου του σίτου η τιμή του λόγου 
φτάνει το 128 και στα νωπά πριονίδια το 511, ενώ αντίθετα στα διάφορα δημοτικά και στην 
κόπρο κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα και κατά μέσο όρο γύρω στο 34 και 14 αντίστοιχα. 

 

2.3.3.5 Αντίδραση (pH) του Υλικού 

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει άμεσα την αποδόμηση του υλικού είναι το PΗ του, 
δεδομένου ότι ασκεί καθοριστικό ρόλο στο φάσμα των αναπτυσσόμενων μικροοργανισμών. 
Ως άριστο pH για το composting θεωρείται εκείνο της ελαφρώς αλκαλικής περιοχής, 
δεδομένου ότι ευνοεί τη δραστηριότητα των βακτηρίων χωρίς να περιορίζει σημαντικά 
εκείνη των μυκήτων. Δεν είναι όμως απαραίτητη η διόρθωση του pH του υλικού καθώς με 
την έναρξη της χώνευσης το pH ανεβαίνει στην ελαφρώς αλκαλική περιοχή εξαιτίας κυρίως 
της ελευθέρωσης αμμωνίας και κατά συνέπεια καλύπτεται αυτή η ανάγκη από την ίδια τη 
διαδικασία στο Διάγραμμα 2-1 (Μανιός, 2009).  
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Διάγραμμα 2-3 Τυπικές τιμές θερμοκρασίας και pH που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της 
κομποστοποίησης.  

 

Πολλούς ερευνητές, σε διάφορες εποχές απασχόλησε το θέμα του pH των υλικών, που 
προορίζονται για composting, σχετικά με τη σκοπιμότητα επεμβάσεως και αλλαγής του, 
δεδομένου ότι η επίδραση του pH , όπως είναι γνωστό, στην ανάπτυξη των διαφόρων 
κατηγοριών μικροοργανισμών είναι καθοριστική.  

Συνήθως, κατά την έναρξη της διαδικασίας της κομποστοποίησης, η τιμή του pH 
παρουσιάζει μια αύξηση, η οποία συμπίπτει και με ταυτόχρονη αύξηση της θερμοκρασίας 
του υλικού, η οποία και υποδηλώνει αυξημένη μικροβιακή δραστηριότητα. (Tiquia, 2005). Η 
μεγάλη αυτή μικροβιακή δραστηριότητα συμβάλει σε αυξημένη παραγωγή ΝΗ3, λόγω της 
ανοργανοποίησης του οργανικού αζώτου (Eklind and Kirchmann, 2000b). Η αυξημένη αυτή 
παραγωγή της αμμωνίας οδηγεί και σε αύξηση του pH. Στη συνέχεια της κομποστοποίησης, 
ακολουθεί μείωση της τιμής του pH, που οφείλεται στον σχηματισμό νιτρικών αλάτων, 
εξαιτίας της απελευθέρωσης H+ κατά την νιτροποίηση που λαμβάνει χώρα με τη μικροβιακή 
δραστηριότητα (Eklind and Kirchmann, 2000b).  

Κατά την έναρξη της διαδικασίας της κομποστοποίησης – οξίνιση – έκλυση ΝΗ3-Ν και 
αύξηση του pH. Η προσθήκη ανόργανης ύλης συμβάλει στην αύξηση του pH  

 

2.3.3.6 Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (EC) 

Σύμφωνα με τους Lasaridi and Stendiford, (1998) οι τιμές της ηλεκτρικής αγωγιμότητας δεν 
ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρότυπο. Μερικές φορές οι τιμές της αυξάνονται με το 
χρόνο (Garcia et al., 1991; Grebus et al., 1994).  

4ms/cm είναι το ανώτατο όριο εφαρμογής του κομπόστ σε φυτά, ενώ παρατηρείται αύξηση 
της τιμής της ηλεκτρικής αγωγιμότητας καθώς προχωράει η διαδικασία της 
κομποστοποίησης (Μανιός, 2001). Έχει παρατηρηθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, η 
καμπύλη της ηλεκτρικής αγωγιμότητας ταυτίζεται με αυτή των νιτρικών. 

 

2.3.4 Φάσεις Κομποστοποίησης  

Η κομποστοποίηση μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις μικροβιολογικά σημαντικές φάσεις, οι 
οποίες καθορίζονται από τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται (Fogarty and Tuovinen, 1991).  
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Οι φάσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 

I. Μεσόφιλη Φάση 

II. Θερμόφιλη Φάση 

III. Φάση πτώσης της Θερμοκρασίας 

IV. Φάση Ωρίμανσης  

 

Το θερμοκρασιακό προφίλ των διαφόρων φάσεων και οι μεταβολές των διαφόρων 
μικροοργανισμών σε κάθε φάση παρουσιάζονται στην επόμενη εικόνα.  

 

  

Εικόνα 2-12. Θερμοκρασιακό προφίλ των τεσσάρων φάσεων της κομποστοποίησης και 
δραστηριότητα των μικροοργανισμών σε κάθε φάση 

 

Η διεργασία της κομποστοποίησης αρχίζει με τη μικροβιολογική αποσύνθεση του 
οργανικού υλικού στο μεσόφιλο εύρος θερμοκρασιών. Με την έντονη αναπνευστική 
δραστηριότητα η θερμοκρασία αυξάνεται σε τέτοιο επίπεδο που είναι απαγορευτικό για τη 
δραστηριότητα των μεσόφιλων οργανισμών, αλλά κατάλληλο για τους θερμόφιλους 
οργανισμούς, τα θερμόφιλα βακτήρια. Αυτή η αλλαγή συνδέεται και με μια μείωση 
ποικιλότητας των ειδών.  

Στα δυο τελευταία στάδια, όπου η θερμοκρασία σταδιακά πέφτει, επειδή ο διαθέσιμος 
οργανικός άνθρακας γίνεται περιοριστικός παράγοντας για τη μικροβιακή δραστηριότητα, ο 
ρόλος των μεσόφιλων οργανισμών γίνεται σημαντικός ξανά, αλλά εμφανίζονται και οι 
μύκητες, που εξαιτίας του σχηματισμού σπορίων μπορούν να αντέξουν τις ακραίες 
θερμοκρασίες μαζί με τα χαμηλά επίπεδα της υγρασίας αλλά και εξαιτίας της ικανότητάς 
τους να χρησιμοποιούν τη λιγνίνη (Fogati and Tuovinen, 1991). Η νέα εισβολή των 
βακτηρίων περιλαμβάνει και τους ακτινομύκητες, οι οποίοι προσδίδουν στο ώριμο κόμποστ 
τη χαρακτηριστική οσμή βρεγμένου χώματος. 
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3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Η πειραματική διαδικασία της παρούσας, τόσο η κομποστοποίηση, όσο και η ηλιακή 
ξήρανση, καθώς και όλες οι αγρονομικές εφαρμογές, πραγματοποιήθηκε στις 
εγκαταστάσεις του αγροκτήματος του ΤΕΙ Κρήτης και στο Εργαστήριο Διαχείρισης Στερεών 
Υπολειμμάτων και Υγρών Αποβλήτων. Οι περισσότερες αναλύσεις έλαβαν χώρα στο 
Εργαστήριο Διαχείρισης Στερεών Υπολειμμάτων και Υγρών Αποβλήτων, της Σχολής 
Τεχνολογίας Γεωπονίας. Ο προσδιορισμός των βαρέων μετάλλων, ολικού αζώτου και ολικού 
φωσφόρου πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Υδρογεωχημικής Μηχανικής και 
Αποκατάστασης Εδαφών, από την Χημικό κα. Λίλλη Μαρία, με επικεφαλής τον κ. Νικολαΐδη 
Νικόλαο και ο προσδιορισμός του μικροβιακού πληθυσμού έγινε στο εργαστήριο 
περιβαλλοντικής μικροβιολογίας, από τη βιολόγο, MSc κα. Γουνάκη Ιωσηφίνα, με 
επικεφαλής την κα. Βενιέρη Δανάη, στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στα Χανιά. 

 

3.1 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ  

Όσον αφορά στα κτηνοτροφικά απόβλητα, μπορεί να σημειωθεί ότι η εντατικοποίηση της 
κτηνοτροφίας, έχει οδηγήσει στη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ζώων σε μικρές περιοχές, 
με αποτέλεσμα την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων στερεών αποβλήτων με σχετικά πολύ 
μικρή έκταση για τη διάθεση αυτών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σημειακών 
πηγών ρύπανσης, όπως είναι η έκλυση μεθανίου και άλλων αέριων ρύπων, καθώς και την 
έκπλυση στοιχείων P και Ν σε υδάτινους αποδέκτες (Tamminga, 1992). Οι υψηλές 
συγκεντρώσεις σε Ν και P των στερεών αλλά και υγρών αποβλήτων, συμβάλουν στο 
φαινόμενο του ευτροφισμού (Morse, 1995; Lopez-Real και Baptista, 1996). Επιτακτική 
λοιπόν έχει κριθεί η επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων όπως, τα γεωργικά υπολείμματα, βιο 
– επεξεργάσιμα απόβλητα και ζωικά απόβλητα, τα οποία αναγνωρίζονται όλο και 
περισσότερο ως πολύτιμη πηγή «βιολογικών» πόρων, καθώς είναι πλούσια και σε πηγές 
άνθρακα και περιέχουν σημαντικές ποσότητες καλίου και φωσφόρου (Tsai et al, 2012). 

Η σημασία της ανακύκλωσης των οργανικών κτηνοτροφικών αποβλήτων με σκοπό τη 
διατήρηση της παραγωγής των καλλιεργειών έχει αναγνωριστεί από τους αγρότες χιλιάδες 
χρόνια πριν (Natural History Museum, 1998). Οι αγρότες, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στη 
Βόρεια Αμερική αποφεύγουν την υπερβολική χρήση λιπασμάτων, ενώ χρησιμοποιούν το 
άχυρο και ζωική κοπριά στα εδάφη, προκειμένου να γίνεται ανακύκλωση θρεπτικών και 
κυρίως του φωσφόρου (European Fertilizer Manufacturers Association, 2000). 

Σύμφωνα με τον Zeeman, G., 2011, η επαναχρησιμοποίηση της αναερόβιας ιλύος στη 
γεωργία μπορεί να αυξήσει σημαντικά την ανάκτηση φωσφόρου. Επιπρόσθετα, οι Landry 
και άλλοι (2011), έδειξαν ότι μετά την εφαρμογή στερεών οργανικών λιπασμάτων (κοπριά, 
κόμποστ) με την πρακτική της ενέσιμης μορφής υγρής κοπριάς, ακριβώς κάτω από την 
επιφάνεια του εδάφους, προέκυψε ανάκτηση αζώτου και φωσφόρου στο έδαφος στο οποίο 
προστέθηκε το οργανικό λίπασμα. Μάλιστα, κατά το τελευταίο έτος της πειραματικής 
μελέτης, φάνηκε να υπάρχει επιπρόσθετο όφελος από τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Πρόσφατα, οι Baldi et al. (2010) ανέφεραν ότι τα χημικά λιπάσματα θα μπορούσαν να 
αντικατασταθούν από κόμποστ. Ωστόσο, η εφαρμογή νωπής κοπριάς, χωρίς την 
ταυτόχρονη μείωση των χρησιμοποιούμενων χημικών λιπασμάτων, μπορεί να συμβάλει σε 
ιδιαίτερα αυξημένες συγκεντρώσεις θρεπτικών, που θα οδηγούσαν σε ρύπανση των 
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υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (Zhao et al., 2010). Μια μείωση των προστιθέμενων 
θρεπτικών N, P και K, με παράλληλη διατήρηση μιας σχετικά υψηλής απόδοσης των 
καλλιεργειών θα οδηγούσε σε σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη (Duan et 
al., 2011). 

Η χρήση οργανικών λιπασμάτων, άφθονα σε N, P και K αποτελεί έναν πολύτιμο πόρο 
διατήρησης αυτών και πρόληψης της εξάντλησής τους από το έδαφος (Smith & Chambers, 
1993). Η εφαρμογή στο έδαφος νωπής κοπριάς έχει αποδειχθεί ότι, όχι μόνο συμβάλει στη 
μείωση της εξάντλησης αυτών των θρεπτικών, αλλά αυξάνει τη συγκέντρωσή τους στο 
έδαφος (Mando et al., 2005). Σύμφωνα με τους Duan et al., (2011), η συγκέντρωση του Ν 
στο έδαφος βελτιώνεται με την εφαρμογή νωπής κοπριάς. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν 
παρατηρηθεί και από άλλα μακροχρόνια πειράματα (Agbenin & Goladi, 1997; Zhang et al., 
2009).  

Στο εργαστήριο Διαχείρισης στερεών Υπολειμμάτων και Υγρών Αποβλήτων του ΤΕΙ Κρήτης, 
με επικεφαλείς τους κ. Μανιό Βασίλη και κ. Μανιό Θρασύβουλο, τα τελευταία 30 χρόνια 
έχουν διεξαχθεί πλήθος τέτοιων πειραμάτων, με διάφορα οργανικά υπολείμματα.  

Σχετικά με την κοπριά ορνίθων, πλήθος εργασιών έχουν διεξαχθεί, χρησιμοποιώντας νωπή 
κοπριά ορνίθων ως λίπασμα, προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση καλλιεργειών. Ωστόσο 
όμως, μετά από διαδοχικές εφαρμογές, παρατηρήθηκε φυτοτοξικότητα, κυρίως λόγω 
συσσώρεςσησ μετάλλων, η συγκέντρωση των οποίων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο και να 
μολύνει, όχι μόνο το επιφανειακό έδαφος αλλά και τα επιφανειακά ύδατα  (Nicholson et al., 
1996; Wong et al., 1999).  

Με την προσθήκη διογκωτικών κατά την κομποστοποίηση νωπής κοπριάς βοοειδών και 
χοίρων αποδείχθηκε ότι υπάρχει θετική επίδραση της ενζυματικής δράσης των 
μικροοργανισμών, και μάλιστα, η επιλογή του διογκωτικού μέσου που θα χρησιμοποιηθεί 
επηρεάζει έντονα τις ιδιότητες ανοργανοποίησης του οργανικού φωσφόρου σε κόμποστ 
που προέρχονται από νωπή κοπριά (Vuorinen, 2000). 

 

3.2 ΠΡΩΤΕΣ ΎΛΕΣ 

Για τις ανάγκες της πειραματικής διαδικασίας, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, τα 
υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ως πρώτες ύλες ήταν τα ακόλουθα: 

1. Κομποστοποιημένα κλαδέματα κήπων και παρτεριών από τον Δήμο Ηρακλείου, τα 
οποία χρησιμοποιήθηκαν ως διογκωτικά στην πρώτη διαδικασία κομποστοποίησης. 

2. Νωπή κοπριά χοίρων (Pig manure – PG), συνολικού όγκου περίπου 15m3, από τις 
εγκαταστάσεις της μονάδας Creta Farm από το Ρέθυμνο Κρήτης.  

3. Νωπή κοπριά ορνίθων (Poultry manure – PL), συνολικού όγκου περίπου 15m3, από 
τη μονάδα αυγοπαραγωγής Συντιχάκης, που εδράζεται στο Ηράκλειο Κρήτης. 

4. Νωπή κοπριά βοοειδών (Cow manure – CW), συνολικού όγκου περίπου 15m3, από 
τη μονάδα Φορτετσανάκης, από τον Άγιο Θωμά Ηρακλείου. 

5. Υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων – κατσίγαρος (Olive Mill Wastewater – OMW) από τις 
δεξαμενές τεσσάρων διαφορετικών ελαιοτριβείων της περιοχής του Ηρακλείου (Αγ. 
Παρασκιές, Άγιοι Δέκα, Αρκαλοχώρι και Σταυράκια).  
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Όλες οι προαναφερόμενες μονάδες παρείχαν τα υλικά αυτά δωρεάν στο εργαστήριο 
Διαχείρισης Στερεών Υπολειμμάτων και Υγρών Αποβλήτων, για τις ανάγκες της παρούσας 
εργασίας. 

 

3.2.1 Κοπριά Χοίρων 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, όλη η απαιτούμενη ποσότητα 
κοπριάς χοίρων που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας χορηγήθηκε 
από τον Όμιλο Creta Farms, που βρίσκεται στη θέση Λατζιμάς, της πρώην κοινότητας 
Πρίνου του Δήμου Αρκαδίου, στο Ρέθυμνο της Κρήτης.   

Η Creta Farms είναι σήμερα ο μεγαλύτερος παραγωγός χοιρινού κρέατος στην Ελλάδα, με 
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και μία καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής. 

Στην εικόνα ακολούθως παρουσιάζονται οι εγκαταστάσεις της μονάδας. 

 

Εικόνα 3-1. Εγκαταστάσεις Creta Farms, στο Ρέθυμνο Κρήτης. 

 

Από την εταιρεία προμηθευτήκαμε υλικό (νωπή κοπριά) τρεις φορές. Την πρώτη φορά 15m3 
για την κομποστοποίηση αυτής σε σειράδια και άλλες δυο φορές από περίπου 5m3 για 
κομποστοποίηση αυτής σε κομποστοποιητές. 

Στην πρώτη μας επίσκεψη η μεταφορά του υλικού έγινε με ειδικά διαμορφωμένο φορτηγό, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεταφορά αυτού.  
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Εικόνα 3-2. Μεταφοράς κοπριάς χοίρων από την Creta Farms 

 

Αμέσως μετά τη μεταφορά του υλικού στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης, έγινε 
δειγματοληψία αυτού, προκειμένου να διεξαχθούν φυσικοχημικές αναλύσεις. Στη 
συνέχεια, το υλικό αυτό αναμείχθηκε, σε ίσο, όγκο με κλαδέματα (Green wastes).  

Πιο συγκεκριμένα, 15m3 νωπής κοπριάς χοίρων αναμείχθηκαν με 15m3 τεμαχισμένων 
κλαδεμάτων και το μείγμα αυτών διαμορφώθηκε σε σειράδια, προκειμένου να ξεκινήσει η 
διαδικασία της κομποστοποίησης. 

 

 

Εικόνα 3-3. Δειγματοληψία νωπής κοπριάς 
χοίρων στο δάπεδο κομποστοποίησης του ΤΕΙ 
Κρήτης. 

 

 

Εικόνα 3-4. Ανάδευση υλικών και 
διαμόρφωση σειραδίου. 
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Εικόνα 3-5. Διαμορφωμένο σειράδιο κοπριάς χοίρων. 

 

Φυσικοχημικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν, τόσο στη νωπή κοπριά, όσο και στο 
διογκωτικό και στο μίγμα αυτών. 

Κατά τη διάρκεια κομποστοποίησης του υλικού, για τη διατήρηση της υγρασίας του 
σειραδίου σε ένα επιθυμητό επίπεδο, προστίθονταν κατσίγαρος, του οποίου τα 
φυσικοχημικά χαρακτηριστικά επίσης ήταν γνωστά. 

Σε ακόλουθη παράγραφο παρουσιάζονται συγκεντρωτικά όλες οι φυσικοχημικές αναλύσεις 
που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης. 

 

3.2.2 Κοπριά Ορνίθων 

Παραχωρήθηκε και μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του αγροκτήματος του ΤΕΙ Κρήτης από 
την εταιρεία ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΒΕ - ΣΥΝΤΙΧΑΚΗΣ. Ακολουθήθηκε η ίδια 
διαδικασία όπως και προηγούμενα. 

 

Εικόνα 3-6. Κοπριά Ορνίθων από την εταιρία Συντιχάκης 
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3.2.3 Κοπριά Βοοειδών 

Παραχωρήθηκε και μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του αγροκτήματος του ΤΕΙ Κρήτης από 
την εταιρεία Φορτετσανάκης. Ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία όπως και προηγούμενα. 

 

 

 

Εικόνα 3-7. Κοπριά Βοοειδών από την εταιρία Φορτετσανάκης  

 

3.2.4 Υγρά Απόβλητα Ελαιοτριβείου – Κατσίγαρος (Olive Mill Wastewater) 

Από τέσσερα διαφορετικά ελαιοτριβεία παραχωρήθηκε κατσίγαρος για τις ανάγκες της 
παρούσας εργασίας. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται η πρώτη δεξαμενή εξόδου της 
εκροής του ελαιοτριβείου, από την οποία και έγινε λήψη του κατσίγαρου. 

 

  

Εικόνα 3-8. Μεταφορά υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου από το Δ.Δ. Σταυράκια  

 

3.3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

Ακολούθως παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής της πειραματικής διαδικασίας που 

ακολουθήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. 
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Εικόνα 3-9. Διάγραμμα ροής πειραματικών διαδικασιών εργασίας  

 

Όλα τα στάδια και βήματα που παρουσιάζονται στο διάγραμμα ροής, αναλύονται στις 
ακόλουθες παραγράφους, τόσο ως διαδικασία και πως αυτή ακολουθήθηκε, όσο και ως 
παραγόμενο από κάθε διαδικασία προϊόν. Στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο γίνεται μόνο 
περιγραφή των μεθόδων και πειραμάτων που έλαβαν χώρα για τις ανάγκες της παρούσας. 
Ωστόσο, όλα τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν από όλες τις πειραματικές διαδικασίες 
παρουσιάζονται στο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων.  

 

3.4 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Ο βασικός και απαραίτητος μηχανολογικός εξοπλισμός μιας μονάδας κομποστοποίησης σε 
σειράδια είναι ο ακόλουθος:  

- Τεμαχιστής ή θρυμματιστής κλαδοκάθαρων 

- Αναστροφέας σειραδίων  

- Φορτωτής 

Πέρα από αυτόν το εξοπλισμό που είναι απόλυτα απαραίτητος, ως βοηθητικός εξοπλισμός 
χρησιμοποιείται επίσης: 

- Κόσκινο ραφιναρίσματος  

- Φορτηγό αυτοκίνητο  

Στην περίπτωση που η κομποστοποίηση πραγματοποιείται σε κομποστοποιητές, δηλαδή 
όταν η κομποστοποίηση γίνεται σε μικρή κλίμακα και συνεπώς όλη η διαδικασία γίνεται πιο 
εύκολα και πιο ελεγχόμενα, απαιτούνται μόνο κομποστοποιητές (υπάρχουν διάφοροι τύποι 
στο εμπόριο, αλλά και ιδιοκατασκευές) και όχι άλλος εξειδικευμένος μηχανολογικός 
εξοπλισμός. 

1. Τεμαχιστής ή θρυμματιστής 
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Ο τεμαχιστής ή θρυμματιστής αποτελεί την παραγωγική βάση της μονάδας, 
δεδομένου ότι από την ποσοτική απόδοσή του εξαρτάται η πλήρης απασχόληση και 
αξιοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ από την ποιοτική απόδοση του 
(κοκκομετρία θρυμματισμένου υλικού) εξαρτάται η ταχύτητα της κομποστοποίησης 
αλλά και η ποιότητα του τελικού κόμποστ.  

2. Αναστροφέας 

Ο αναστροφέας, αποτελεί τη βάση για την ταχεία και αποτελεσματική ολοκλήρωση της 
ταχείας φάσης κομποστοποίησης των κλαδοκάθαρων. Στα πλαίσια της παρούσας, ο 
αναστροφέας που χρησιμοποιήθηκε είναι ο EcoEngineers BACKHUS 16.3, με λειτουργικό 
ύψος 1-1,2m, 3.000 στροφών ρότορα, κινητήρας 35m3 και δύναμη υδραυλικών 150atm. 
Δημιουργεί σειράδια πλάτους 3,0m, ύψους 1,3m και διατομής 2,2m2. 

 

 
 

Εικόνα 3-10. Μπροστινή (αριστερά) και πλαϊνή (δεξιά) όψη αναστροφέα 

 

  

Εικόνα 3-11. Αναστροφέας ΤΕΙ Κρήτης  

 

3. Φορτωτής 

Ο φορτωτής είναι εντελώς απαραίτητος δεδομένου ότι καλύπτει μεγάλο αριθμό 
εργασιών όπως είναι: 

- Η τροφοδοσία του θρυμματιστή  

- Η διαμόρφωση των σειραδίων  
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- Η τροφοδοσία του κόσκινου  

- Η μεταφορά του κόμποστ από την πίστα κομποστοποίησης στο χώρο 
ωρίμανσης.  

- Η μεταφορά του κόμποστ από το κόσκινο στο χώρο αποθήκευσης. 

- Η φόρτωση του κόμποστ στο φορτηγό για χύμα διάθεση 

Απαραίτητο στοιχείο του όποιου φορτωτή είναι να φέρει και αρθρωτή αρπάγη για 
καλύτερη τροφοδοσία του τεμαχιστή. Στα πλαίσια της παρούσας χρησιμοποιήθηκε 
φορτωτάκι BOBCAT 743, έτους 1992, με πλάτος 1,55m και κινητήρα KUBOTA 50Hp.  

 

Εικόνα 3-12. Φορτωτής ΤΕΙ Κρήτης 

 

3.5 ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Στα πλαίσια της παρούσας, δυο διαδοχικές διαδικασίες κομποστοποίησης 
πραγματοποιήθηκαν. 

 

3.5.1 Πρώτη (1η) Κομποστοποίηση (COMPOSTING1) σε σειράδια 

Η πρώτη διαδικασία κομποστοποίησης πραγματοποιήθηκε στο δάπεδο κομποστοποίησης 
του αγροκτήματος του ΤΕΙ Κρήτης, διαστάσεων 50x40m2. Τρία διαφορετικά είδη νωπής 
κοπριάς (χοίρων, ορνίθων και βοοειδών, όπως έχει ήδη αναφερθεί), συνολικού όγκου 10m3 
κάθε μια αναμίχθηκε με κομποστοποιημένα κλαδέματα, ίδιου όγκου, προκειμένου να 
υπάρχει μια αναλογία νωπού προς διογκωτικό, περίπου 1:1 (v/v). Έτσι, δημιουργήθηκαν 
τρία διαφορετικά σειράδια. Κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης καθημερινά γινόταν 
μέτρηση της θερμοκρασίας του υλικού, ενώ αναστροφή των σειραδίων γινόταν περίπου 
κάθε 10 μέρες, με τον αναστροφέα. Κατά την αναστροφή του σειραδίου, για διόρθωση της 
υγρασίας προστίθονταν κατσίγαρος. Η διαδικασία της πρώτης κομποστοποίησης διήρκησε 
περίπου τρείς (3) μήνες.  

 

Πιο συγκεκριμένα, τρία (3) σειράδια σχηματίστηκαν:  

- Σειράδιο με νωπή κοπριά χοίρων (pig manure). Το τελικό προϊόν – compost της 
διαδικασίας ήταν το COMPOST1PG. Εννέα (9) αναστροφές πραγματοποιήθηκαν και 
περίπου 3.100lit κατσίγαρου συνολικά προστέθηκαν. 
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- Σειράδιο με νωπή κοπριά ορνίθων (poultry manure). Το τελικό προϊόν – compost της 
διαδικασίας ήταν το COMPOST1PL. Οχτώ (8) αναστροφές πραγματοποιήθηκαν και 
περίπου 2.800lit κατσίγαρου συνολικά προστέθηκαν. 

- Σειράδιο με νωπή κοπριά βοοειδών (cow manure). Το τελικό προϊόν – compost της 
διαδικασίας ήταν το COMPOST1CW. Εννέα (9) αναστροφές πραγματοποιήθηκαν 
και περίπου 2.800lit κατσίγαρου συνολικά προστέθηκαν. 

Το τελικό προϊόν – COMPOST1 αυτής της διαδικασίας χρησιμοποιήθηκε ως διογκωτικό στην 
αμέσως επόμενη, δεύτερη διαδικασία κομποστοποίησης (COMPOSTING2) με φρέσκια 
κοπριά. Σημειώνεται ότι, η νωπή κοπριά χοίρων αναμίχθηκε με το παραγόμενο κόμποστ 
χοίρων (COMPOST1PG), η νωπή κοπριά ορνίθων αναμίχθηκε με το παραγόμενο κόμποστ 
ορνίθων (COMPOST1PL)και η νωπή κοπριά βοοειδών αναμίχθηκε με το παραγόμενο 
κόμποστ βοοειδών (COMPOST1CW).  

 

  

Εικόνα 3-13. Αναστροφή των σειραδίων στο δάπεδο κομποστοποίησης του αγροκτήματος του ΤΕΙ 
Κρήτης κατά τη διαδικασία της πρώτης κομποστοποίησης  

 

Εικόνα 3-14. Προσθήκη κατσίγαρου στα 
σειράδια κατά τη διάρκεια της ανάδευσης 
αυτών με τον αναστροφέα  
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Εικόνα 3-15. Δεξαμενή αποθήκευσης 
κατσίγαρου στο δάπεδο κομποστοποίησης  

 

Εικόνα 3-16. Τελικό προϊόν πρώτης  
κομποστοποίησης νωπής κοπριάς ορνίθων– 
COMPOST1PL  

 

 

 

Εικόνα 3-17. Τελικό προϊόν πρώτης  
κομποστοποίησης νωπής κοπριάς χοίρων – 
COMPOST1PG  

 

 

Εικόνα 3-18. Τελικό προϊόν πρώτης  
κομποστοποίησης νωπής κοπριάς βοοειδών – 
COMPOST1CW  
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3.5.2 Δεύτερη (2η) Κομποστοποίηση (COMPOSTING2) σε κομποστοποιητές 

Η δεύτερη κομποστοποίηση πραγματοποιήθηκε σε κομποστοποιητές, όπου οι συνθήκες 
είναι περισσότερο ελεγχόμενες. Στη διαδικασία αυτή, ως διογκωτικό υλικό 
χρησιμοποιήθηκε το κόμποστ της προηγούμενης διαδικασίας και νωπή κοπριά, όπως έχει 
προηγούμενα αναφερθεί. Σημειώνεται ότι, το τελικό προϊόν της πρώτης κομποστοποίησης 
COMPOST1, πέρασε από κόσκινο (10mm), με ηλεκτροκινητήρα 1,5HP και παλινδρομική 
κίνηση, και διαχωρίστηκε σε λεπτόκοκκο – Fine (F) (που ήταν το κοσκίνισμα) και σε 
χονδρόκοκκο – Coarse (C), που ήταν το υπόλοιπο υλικό. Μέρος των υλικών αυτών 
χρησιμοποιήθηκε στη δεύτερη κομποστοποίηση. Στην εικόνα που ακολουθεί 
παρουσιάζονται τα τελικά προϊόντα που προέκυψαν από το κοσκίνισμα. Τρεις σωροί 
κοσκινισμένου υλικού (Fine) και τρεις σωροί χονδρόκοκκου υλικού (coarse). 

 

 

Εικόνα 3-19. Χονδρόκοκκο και 
λεπτόκοκκο τελικό προϊόν πρώτης 
κομποστοποίησης αμέσως μετά το 
κοσκίνισμα (COMPOST1CWC και 
COMPOST1CWF) αντίστοιχα για 
κάθε υλικό 

 

 

Εικόνα 3-20. Λεπτόκοκκα 
διογκωτικά υλικά, χοίρων, 
βοοειδών και ορνίθων (από 
αριστερά προς τα δεξιά) 

 

 

 

Εικόνα 3-21. Χονδρόκοκκα διογκωτικά 
υλικά ορνίθων, βοοειδών και χοίρων 
(από αριστερά προς τα δεξιά) 
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Αμέσως μετά, τα υλικά αυτά ογκομετρήθηκαν και ζυγίστηκαν προκειμένου να αναμιχθούν 
με νωπή κοπριά και να ξεκινήσει η δεύτερη διαδικασία κομποστοποίησης, μέσα σε 
κομποστοποιητές, αυτή τη φορά.  

 

Εικόνα 3-22. Ογκομέτρηση 
και ζύγιση διογκωτικών 
λεπτόκοκκων και 
χονδρόκοκκων υλικών και 
ανάμιξή τους με νωπή 
κοπριά, σε ίσους όγκους 

 

 

 

Σε αυτό το στάδιο, χρησιμοποιήθηκαν συνολικά έξι (6) κομποστοποιητές, με 10 δακτυλίους 
ο καθένας και χωρητικότητας περίπου 700lt (όγκος κάθε δακτυλίου 70lt). Για κάθε 
ξεχωριστό υλικό χρησιμοποιήθηκαν δυο (2) κομποστοποιητές, ένας για κομποστοποίηση 
νωπής κοπριάς με λεπτόκοκκο κόμποστ και ένας για κομποστοποίηση νωπής κοπριάς με 
χονδρόκοκκο κόμποστ. Η διαδικασία διήρκησε περίπου 2 μήνες. Στο διάστημα αυτό, όπως 
και στην πρώτη κομποστοποίηση γινόταν καθημερινή μέτρηση της θερμοκρασίας, σε 2 
διαφορετικά βάθη του κομποστοποιητή (κορυφή και καρδιά). Σχεδόν κάθε 2 εβδομάδες 
γινόταν ανάδευση των υλικών με προσθήκη κατσίγαρου για έλεγχο και διόρθωση της 
υγρασίας. Κατά την ανάδευση των υλικών γινόταν δειγματοληψία, τόσο πριν, όσο και μετά. 

 

Πιο αναλυτικά, σημειώνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν έξι (6) κομποστοποιητές, με τα 
ακόλουθα υλικά: 

COMPOST2CWF (νωπή κοπριά βοοειδών, με λεπτόκοκκο κόμποστ βοοειδών - 
COMPOST1CWF): Διάρκεια κομποστοποίησης 83 μέρες. Έξι αναστροφές 
πραγματοποιήθηκαν και περίπου 50lit κατσίγαρου προστέθηκαν συνολικά. 

COMPOST2CWC (νωπή κοπριά βοοειδών, με χονδρόκοκκο κόμποστ βοοειδών - 
COMPOST1CWC): Διάρκεια κομποστοποίησης 83 μέρες. Έξι αναστροφές 
πραγματοποιήθηκαν και περίπου 50lit κατσίγαρου προστέθηκαν συνολικά. 

COMPOST2PLF (νωπή κοπριά ορνίθων με λεπτόκοκκο κόμποστ ορνίθων - COMPOST1PLF): 
Διάρκεια κομποστοποίησης 96 μέρες. Οχτώ αναστροφές πραγματοποιήθηκαν και 70lit 
κατσίγαρου προστέθηκαν συνολικά. 

COMPOST2PLC (νωπή κοπριά ορνίθων με χονδρόκοκκο κόμποστ ορνίθων - COMPOST1PLC): 
Διάρκεια κομποστοποίησης 96 ημέρες. Οχτώ αναστροφές πραγματοποιήθηκαν και 70lit 
κατσίγαρου προστέθηκαν συνολικά. 
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COMPOST2PGF (νωπή κοπριά χοίρων με λεπτόκοκκο κόμποστ χοίρων - COMPOST1PGF): 
Διάρκεια κομποστοποίησης 74 μέρες. Έξι αναστροφές πραγματοποιήθηκαν και 110lit 
κατσίγαρου προστέθηκαν συνολικά. 

COMPOST2PGC (νωπή κοπριά χοίρων με χονδρόκοκκο κόμποστ χοίρων - COMPOST1PGC): 
Διάρκεια κομποστοποίησης 74 μέρες. Έξι αναστροφές πραγματοποιήθηκαν και 114lit 
κατσίγαρου προστέθηκαν συνολικά. 

 

Ακολούθως παρουσιάζονται τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε είδους νωπή κοπριά, 
κατά την ανάμιξή τους και στους κομποστοποιητές, σε διάφορες φάσεις κατά τη διαδικασία 
κομποστοποίησης τους. 

 

  

Εικόνα 3-23. Ανάμιξη νωπής κοπριάς ορνίθων με λεπτόκοκκο διογκωτικό (κόμποστ ορνίθων 
πρώτης κομποστοποίησης – COMPOST1PLF) στα αριστερά και ανάμιξη νωπής κοπριάς ορνίθων 
με χονδρόκοκκο διογκωτικό (κόμποστ ορνίθων πρώτης κομποστοποίησης – COMPOST1PLC) στα 
δεξιά. 

 

  

Εικόνα 3-24. Κομποστοποιητές κατά τη διαδικασία της κομποστοποίησης κοπριάς ορνίθων (τομές 
υλικού). Ο αριστερός κομποστοποιητής περιέχει το λεπτόκοκκο υλικό και ο δεξιός το 
χονδρόκοκκο. 
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Εικόνα 3-25. Ανάμιξη νωπής κοπριάς βοοειδών με λεπτόκοκκο διογκωτικό (κόμποστ βοοειδών 
πρώτης κομποστοποίησης – COMPOST1CWF) στα αριστερά και ανάμιξη νωπής κοπριάς βοοειδών 
με χονδρόκοκκο διογκωτικό (κόμποστ βοοειδών πρώτης κομποστοποίησης – COMPOST1CWC) 
στα δεξιά. 

 

  

Εικόνα 3-26. Κομποστοποιητές κατά τη διαδικασία της κομποστοποίησης κοπριάς βοοειδών 
(τομές υλικού). Ο αριστερός κομποστοποιητής περιέχει το λεπτόκοκκο υλικό και ο δεξιός το 
χονδρόκοκκο. 

 

  

Εικόνα 3-27. Κομποστοποιητές κατά τη διαδικασία της κομποστοποίησης κοπριάς χοίρων (τομές 
υλικού). Ο αριστερός κομποστοποιητής περιέχει το λεπτόκοκκο υλικό και ο δεξιός το 
χονδρόκοκκο. 
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3.6 ΗΛΙΑΚΗ ΞΗΡΑΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κομποστοποίησης, πραγματοποιήθηκαν επίσης δυο 
διαδοχικές διαδικασίες ηλιακής ξήρανσης. Σκοπός αυτών, η προσθήκη όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερης ποσότητας κατσίγαρου στο παραγόμενο από την προηγούμενη διαδικασία 
προϊόν, προκειμένου να αυξηθούν οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών και κυρίως του N, του P 
και του K σε αυτό. Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε αρχικά η πρώτη διαδικασία 
ξήρανσης σε ειδικά διαμορφωμένες λεκάνες, καλυμμένες με πλαστικό κάλυμμα και 
χρησιμοποιήθηκαν διαχωριστικά μεταξύ των υλικών. Ωστόσο, επειδή προέκυψαν διάφορα 
προβλήματα κατά την ανάδευση των υλικών με το πλαστικό κάλυμμα και παρατηρήθηκαν 
διαρροές από το υλικό, συνεχίστηκε η διαδικασία (η οποία και αναφέρεται ως δεύτερη 
ηλιακή ξήρανση) σε στεγανές, πλαστικές δεξαμενές. 

Η διαδικασία της ξήρανσης πραγματοποιήθηκε εντός θερμοκηπίου, που βρίσκεται στις 
εγκαταστάσεις του αγροκτήματος του ΤΕΙ Κρήτης. 

 

3.6.1 Πρώτη διαδικασία ηλιακής ξήρανσης (DRYING1) σε λεκάνες  

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης διαδοχικής κομποστοποίησης, προέκυψαν 
έξι διαφορετικά τελικά προϊόντα - κόμποστ (COMPOST2), τα οποία εν συνεχεία 
υποβλήθηκαν σε διαδικασία ηλιακής ξήρανσης σε λεκάνες (λωρίδες). 

Κατά τη διαδικασία της ηλιακής ξήρανσης τα έξι διαφορετικά υλικά που προέκυψαν από τις 
προηγούμενες διαδικασίες, τοποθετήθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένες θέσεις, ώστε αυτά να 
είναι απλωμένα στο δάπεδο, με συνολικό πάχος υλικού 15 – 20cm. Δημιουργήθηκαν, 
δηλαδή, έξι λωρίδες – λεκάνες - απλωμένου υλικού, στο οποίο προστίθονταν κατσίγαρος με 
«ράντισμα». Η διάρκεια αυτής της διαδικασίας ήταν περίπου δυο μήνες (55 μέρες). Οι 
διαστάσεις των λεκανών ήταν 3x1x0,25m. Ο συνολικός όγκος του κάθε υλικού ήταν περίπου 
600lt. Ανάδευση των υλικών γινόταν περισσότερο από δυο φορές την ημέρα. 

Ακολούθως, παρουσιάζονται αναλυτικά τα έξι διαφορετικά στρώματα που διαμορφώθηκαν 
ειδικά για το σκοπό της ξήρανσης, δίνοντας τα υλικά: 

DRYING1CWF: Κόμποστ βοοειδών με λεπτόκοκκο διογκωτικό βοοειδών. Συνολικά 
προστέθηκαν 96lt κατσίγαρου 

DRYING1CWC: Κόμποστ βοοειδών με χονδρόκοκκο διογκωτικό βοοειδών. Διάρκεια 
ξήρανσης υλικού 55 days. Συνολικά προστέθηκαν 96lt κατσίγαρου 

DRYING1PLF: Κόμποστ ορνίθων με λεπτόκοκκο διογκωτικό ορνίθων. Συνολικά προστέθηκαν 
78lt κατσίγαρου. 

DRYING1PLC: Κόμποστ ορνίθων με χονδρόκοκκο διογκωτικό ορνίθων. Συνολικά 
προστέθηκαν 84lt κατσίγαρου. 

DRYING1PGF: Κόμποστ χοίρων με λεπτόκοκκο διογκωτικό χοίρων. Συνολικά προστέθηκαν 
85lt κατσίγαρου. 

DRYING1PGC: Κόμποστ χοίρων με χονδρόκοκκο διογκωτικό χοίρων. Συνολικά προστέθηκαν 
100lt κατσίγαρου. 
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Εικόνα 3-28. Γενική εικόνα των λεκανών που χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη διαδικασία ηλιακής 
ξήρανσης  

 

Εικόνα 3-29. Προσθήκη κατσίγαρου κατά τη διάρκεια 
της ηλιακής ξήρανσης σε λεκάνη 

 

 

  

Εικόνα 3-30. Λεκάνες κατά την ηλιακή ξήρανση του COMPOST2PGF (αριστερά) και COMPOST2PGC 
(δεξιά), δίνοντας αντίστοιχα τα DRYING1PGF και DRYING1PGC 
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Εικόνα 3-31. Λεκάνες κατά την ηλιακή ξήρανση του COMPOST2CWF (αριστερά) και 
COMPOST2CWC (δεξιά), δίνοντας αντίστοιχα τα DRYING1CWF και DRYING1CWC 

 

  

Εικόνα 3-32. Λεκάνες κατά την ηλιακή ξήρανση του COMPOST2PLF (αριστερά) και COMPOST2PLC 
(δεξιά), δίνοντας αντίστοιχα τα DRYING1PLF και DRYING1PLC 

 

3.6.2 Δεύτερη διαδικασία ηλιακής ξήρανσης (DRYING2) – σε δεξαμενές 

Η διαδικασία της δεύτερης ξήρανσης πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 
πρώτης, λόγω προβλημάτων κατά την ανάδευση του υλικού, αλλά και διαρροών που 
παρατηρήθηκαν. Όλα τα υλικά μεταφέρθηκαν σε στεγανές στρογγυλές δεξαμενές από 
εύκαμπτο PVC. Η συγκεκριμένη διαδικασία διήρκησε για περίπου τέσσερις (4) μήνες (114 
μέρες), όπου καθημερινά γινόταν ανάδευση του υλικού, τουλάχιστον δυο φορές 
ημερησίως, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία της ξήρανσης – συμπύκνωσης. 
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Ακολούθως, παρουσιάζονται τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και τα τελικά προϊόντα της 
ξήρανσης.  

 

DRYING2CWF: Προστέθηκαν συνολικά 220lt κατσίγαρου. 

DRYING2CWC: Προστέθηκαν συνολικά 241lt κατσίγαρου  

DRYING2PLF: Προστέθηκαν συνολικά 260lt κατσίγαρου  

DRYING2PLC: Προστέθηκαν συνολικά 260lt κατσίγαρου  

DRYING2PGF: Προστέθηκαν συνολικά 281lt κατσίγαρου  

DRYING2PGC: Προστέθηκαν συνολικά 186lt κατσίγαρου  

 

Το τελικό προϊόν που προέκυψε από την εξάμηνη συνεχόμενη διαδικασία ηλιακής 
ξήρανσης χρησιμοποιήθηκε σε αγρονομικές εφαρμογές, προκειμένου να ελεγχθεί, τόσο ως 
προς τη φυτοτοξικότητά του, όσο και ως προς την απόδοση συγκεκριμένων καλλιεργειών. 

 

 

Εικόνα 3-33. Γενική εικόνα της διαδικασίας της ξήρανσης σε πλαστικές δεξαμενές 
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Εικόνα 3-34. Ξήρανση λεπτόκοκκου κόμποστ βοοειδών (DRYING2CWF) στα αριστερά και 
χονδρόκοκκου κόμποστ βοοειδών (DRYING2CWC) στα δεξιά, σε πλαστικές δεξαμενές 

 

  

Εικόνα 3-35. Ξήρανση λεπτόκοκκου κόμποστ ορνίθων (DRYING2PLF) στα αριστερά και 
χονδρόκοκκου κόμποστ ορνίθων (DRYING2PLC) στα δεξιά, σε πλαστικές δεξαμενές 

 

 

Εικόνα 3-36. Ξήρανση λεπτόκοκκου κόμποστ χοίρων (DRYING2PGF), σε πλαστική δεξαμενή  
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3.7 ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

3.7.1 Γενική περιγραφή 

Για την αξιολόγηση της φυτοτοξικότητας και της πιθανής χρήσης του παραγόμενου 
προϊόντος ως εδαφοβελτιωτικό, μετά από διαδοχικές διαδικασίες κομποστοποίησης και 
ηλιακής ξήρανσης κτηνοτροφικών αποβλήτων με υγρά απόβλητα ελαιοτριβείου, στα 
πλαίσια της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκαν αγρονομικές εφαρμογές.  

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι αγρονομικές εφαρμογές πραγματοποιήθηκαν σε τρεις 
διαφορετικές καλλιέργειες: 

- Σε τομάτα ποικιλίας Elpida, με κόμποστ ορνίθων. Πρόκειται για υβρίδιο 
αναρριχώμενης τομάτας κατάλληλο για φθινοπωρινή και χειμωνιάτικη 
θερμοκηπιακή καλλιέργεια καθώς και για πολύ όψιμες υπαίθριες καλλιέργειες. 
Πολύ δυνατό σκούρο πράσινο φυτό, με πολλή καλή καρπόδεση ακόμα και σε 
δύσκολες συνθήκες. Καρποί ομοιόμορφοι, 240-270 γρ. με πολύ όμορφο κόκκινο 
χρώμα και εξαιρετική γεύση που έχει αναγνωρισθεί από όλη την αγορά. Μεγάλο 
δυναμικό παραγωγής που δίνει την δυνατότητα για μεγάλη διάρκεια καλλιέργειας. 

- Σε πιπεριά κέρατο, ποικιλίας Teseo και πιπεριά φλάσκα, ποικιλίας Ferrari με 
κόμποστ βοοειδών. Η πρώτη αποτελεί υβρίδιο πιπεριάς πολύ μακρύ, με χρώμα 
σκουροπράσινο που καταλήγει σε λαμπερό κόκκινο. Στην ελληνική αγορά πωλείται 
στην κατηγορία της Φλωρίνης παρά το γεγονός ότι είναι πολύ πιο μακριά από την 
ποικιλία αναφοράς. Η παραγωγικότητα του υβριδίου είναι πάρα πολύ μεγάλη, γι’ 
αυτό είναι πολύ απαιτητική σε νερό και θρεπτικά συστατικά, ειδικά σε ασβέστιο. Η 
δεύτερη ποικιλία χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή πιπεριά με έντονο κόκκινο 
χρώμα καρπού κατά την ωρίμανση, χοντρά τοιχώματα και πολύ καλή 
διατηρησιμότητα που την καθιστά κατάλληλη και για εξαγωγή. Διάμετρος καρπού 
75-85 mm. Έχει ανοχή σε φυλές 0-2 ΤΜV και είναι κατάλληλη και για χειμωνιάτικη 
καλλιέργεια. Φυτό ανοιχτό με σταθερό και συνεχές δέσιμο 

- Σε αγγούρι μικρόκαρπο, ποικιλίας Fadia με κόμποστ χοίρων. Η συγκεκριμένη 
ποικιλία αγγουριού είναι αυτοκλαδευόμενο υβρίδιο κοντού αγγουριού. Πρόκειται 
για φυτό με καλή ισορροπία βλάστησης και καρποφορίας, με σταθερή και μεγάλη 
παραγωγή υψηλής ποιότητας καρπών. Εύκολο στην καλλιέργεια, με υψηλή 
καρπόδεση, ακόμα και σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών. Συστήνεται ιδιαίτερα 
για ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές φυτεύσεις. 

Η πραγματοποίηση των εφαρμογών αυτών έγινε σε γλάστρες των 7lt, όπου μέρος του 
υποστρώματος ήταν και το τελικό παραγόμενο, από τις προηγούμενες διαδικασίες, προϊόν. 
Επιπρόσθετα, για τη λίπανση των φυτών χρησιμοποιήθηκε εκχύλισμα του τελικού 
προϊόντος, η εφαρμογή του οποίου γινόταν κατά την άρδευση. Η άρδευση των φυτών 
γινόταν καθημερινά, με συγκεκριμένη, ίδια δόση σε κάθε γλάστρα. 

 

3.7.2 Στήσιμο πειράματος αγρονομικών εφαρμογών 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο αγρονομικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε τρεις 
διαφορετικές καλλιέργειες. Για κάθε καλλιέργεια στήθηκαν 11 γλάστρες για κάθε 
δοκιμαστική εφαρμογή, για λόγους ασφαλείας (για πιθανές απώλειες). Το σύνολο των 
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εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκε τελικά στην παρούσα ήταν δέκα (10), συνεπώς, 
χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 66 γλάστρες - φυτά. Το σύνολο των γλαστρών του πειράματος 
ήταν 198, για τις τρεις καλλιέργειες. 

Σκοπός του πειράματος ήταν η σύγκριση και αξιολόγηση των αποδόσεων σε εφαρμογές 
όπου: 

- δεν έγινε καμία λίπανση,  

- χρησιμοποιήθηκε χημική λίπανση και  

- χρησιμοποιήθηκε το τελικό παραγόμενο προϊόν – κόμποστ. 

 

Η αξιολόγηση των αγρονομικών εφαρμογών βασίστηκε στις ακόλουθες μετρήσεις: 

1. Ανάπτυξη φυτού - Ύψος  

2. Αριθμός καρπών 

3. Παραγωγή  

4. Νωπό βάρος φυτού 

5. Αριθμός φύλλων 

6. Χλωροφύλλη 

7. Φθορισμός 

 

3.7.3 Σύνθεση Υποστρωμάτων 

Για τη σύνθεση του βασικού εδαφικού μείγματος που χρησιμοποιήθηκε ως βασικό 
υπόστρωμα χρησιμοποιήθηκαν: 

- 80lt ξανθιά τύρφη 

- 350lt λεπτόκοκκη (2mm) ποταμίσια άμμος 

- 1300lt επιφανειακό ακαλλιέργητο χώμα 

Το βασικό εδαφικό μείγμα χρησιμοποιήθηκε ως βασικό υπόστρωμα σε κάθε εφαρμογή. Για 
κάθε εφαρμογή δημιουργήθηκε ξεχωριστά ένας σωρός από το συγκεκριμένο εδαφικό 
υπόστρωμα, ογκομετρημένο για το σύνολο των γλαστρών. Δηλαδή, για την εφαρμογή του 
1% κόμποστ χοίρων, που εφαρμόστηκε σε 11 γλάστρες των 7 λίτρων, δημιουργήθηκε σωρός 
77 λίτρων βασικού υποστρώματος, το οποίο είχα ομογενοποιηθεί πολύ καλά και σε αυτό 
προστέθηκε 1% (v/v) κόμποστ χοίρων. Αντίστοιχα δημιουργήθηκαν τα τελικά βασικά 
υποστρώματα όλων των εφαρμογών. 

 

Για τη σύνθεση των υποστρωμάτων με τα κόμποστ, χρησιμοποιήθηκε κόμποστ με την 
ακόλουθη αναλογία:  

- Για την εφαρμογή με το 1% κόμποστ, χρησιμοποιήθηκε κοσκινισμένο κόμποστ, το 
οποίο προστέθηκε σε αναλογία 1% (v/v) του συνολικού υποστρώματος. 
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- Για την εφαρμογή με το 5% κόμποστ, χρησιμοποιήθηκε κοσκινισμένο κόμποστ, το 
οποίο προστέθηκε σε αναλογία 5% (v/v) του συνολικού υποστρώματος. 

- Για την εφαρμογή με το 10% κόμποστ, , χρησιμοποιήθηκε κοσκινισμένο κόμποστ, το 
οποίο προστέθηκε σε αναλογία 10% (v/v) του συνολικού υποστρώματος. 

 

Δημιουργήθηκαν τρία διαφορετικά υποστρώματα για κάθε είδος φυτού που ελέγχθηκε 
αγρονομικά και ένα κοινό (μάρτυρας) για όλες τις περιπτώσεις. 

Στην εικόνα ακολούθως παρουσιάζεται σωρός που δημιουργήθηκε από τη μίξη των 
υποστρωμάτων και το γέμισμα γλαστρών μιας εφαρμογής.  

 

Εικόνα 3-37. Προετοιμασία υποστρωμάτων 

 

3.7.4 Εφαρμογές (Treatments) 

Οι ακόλουθες εφαρμογές (treatments) πραγματοποιήθηκαν σε κάθε καλλιέργεια: 

1. Blank - (B) – Μάρτυρας: Χρησιμοποιήθηκε ως υπόστρωμα μόνο χώμα (βασικό 
εδαφικό μείγμα), χωρίς καμία εφαρμογή λιπάσματος κατά την άρδευση.  

10 γλάστρες για την καλλιέργεια του αγγουριού, 10 γλάστρες για την καλλιέργεια της 
τομάτας και 10 γλάστρες για την καλλιέργεια της πιπεριάς. Συνολικά 30 γλάστρες στην 
εφαρμογή του μάρτυρα. 

2. 1/2 fertilisation - (1/2F) - Μισή Λίπανση: Χρησιμοποιήθηκε ως υπόστρωμα μόνο χώμα 
και σε κάθε δεύτερη άρδευση γινόταν εφαρμογή μισής, ως προς την απαιτούμενη, 
δόση χημικού λιπάσματος.  

10 γλάστρες για την καλλιέργεια του αγγουριού, 10 γλάστρες για την καλλιέργεια της 
τομάτας και 10 γλάστρες για την καλλιέργεια της πιπεριάς. Συνολικά 30 γλάστρες στην 
εφαρμογή της μισής λίπανσης. 

 

3. 1/1 fertilisation - (1/1F) – Ολόκληρη λίπανση: Χρησιμοποιήθηκε ως υπόστρωμα μόνο 
χώμα και σε κάθε δεύτερη άρδευση γινόταν εφαρμογή ολόκληρης, ίση δηλαδή με την 
απαιτούμενη, δόσης χημικού λιπάσματος.  
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10 γλάστρες για την καλλιέργεια του αγγουριού, 10 γλάστρες για την καλλιέργεια της 
τομάτας και 10 γλάστρες για την καλλιέργεια της πιπεριάς. Συνολικά 30 γλάστρες στην 
εφαρμογή της ολόκληρης λίπανσης. 

4. 1% compost - (1%C): Χρησιμοποιήθηκε υπόστρωμα με 1% κόμποστ (σε κάθε 
καλλιέργεια αντίστοιχο κόμποστ) και σε κάθε δεύτερη άρδευση γινόταν εφαρμογή 
«λίπανσης» με εκχύλισμα κόμποστ (εκχύλισμα για κάθε καλλιέργεια του αντίστοιχου 
κόμποστ).  

10 γλάστρες για την καλλιέργεια του αγγουριού με 1% κόμποστ χοίρων, 10 γλάστρες 
για την καλλιέργεια της πιπεριάς με 1% κόμποστ βοοειδών και 10 γλάστρες για την 
καλλιέργεια της τομάτας με 1% κόμποστ ορνίθων. Συνολικά 30 γλάστρες για την 
επέμβαση του 1% κόμποστ. 

5. 5% compost - (5%C): Χρησιμοποιήθηκε υπόστρωμα με 5% κόμποστ (σε κάθε 
καλλιέργεια αντίστοιχο κόμποστ) και σε κάθε δεύτερη άρδευση γινόταν εφαρμογή 
«λίπανσης» με εκχύλισμα κόμποστ (εκχύλισμα για κάθε καλλιέργεια του αντίστοιχου 
κόμποστ). 

10 γλάστρες για την καλλιέργεια του αγγουριού με 5% κόμποστ χοίρων, 10 γλάστρες 
για την καλλιέργεια της πιπεριάς με 5% κόμποστ βοοειδών και 10 γλάστρες για την 
καλλιέργεια της τομάτας με 5% κόμποστ ορνίθων. Συνολικά 30 γλάστρες για την 
επέμβαση του 5% κόμποστ. 

6. 10% compost - (10%C): Χρησιμοποιήθηκε υπόστρωμα με 10% κόμποστ (σε κάθε 
καλλιέργεια αντίστοιχο κόμποστ) και σε κάθε δεύτερη άρδευση γινόταν εφαρμογή 
«λίπανσης» με εκχύλισμα κόμποστ (εκχύλισμα για κάθε καλλιέργεια του αντίστοιχου 
κόμποστ). 

10 γλάστρες για την καλλιέργεια του αγγουριού με 10% κόμποστ χοίρων, 10 γλάστρες 
για την καλλιέργεια της πιπεριάς με 10% κόμποστ βοοειδών και 10 γλάστρες για την 
καλλιέργεια της τομάτας με 10% κόμποστ ορνίθων. Συνολικά 30 γλάστρες για την 
επέμβαση του 10% κόμποστ. 

 

 

Εικόνα 3-38. Στήσιμο πειράματος – 
γέμισμα γλαστρών για κάθε 
εφαρμογή (με διαφορετικά 
υποστρώματα) 
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Εικόνα 3-39. Εγκατάσταση πειράματος 

 

3.7.5 Εφαρμογές επιφανειακών λιπάνσεων με χημικό λίπασμα 

a. Στην εφαρμογή του μάρτυρα δε γίνεται κανένα είδος λίπανσης. 

b. Επέμβαση, με το ½ της βασικής χημικής λίπανσης με λίπασμα (19 – 19 – 19). 

i. Εφαρμόζεται μισή δόση από την κανονική απαιτούμενη δόση χημικού 
λιπάσματος. 

ii. Η κανονική επιφανειακή λίπανση είναι 2g από ένα ευδιάλυτο σύνθετο 
λίπασμα ανά 1lit νερού. 

iii. Άρα γι αυτήν την επέμβαση προστίθεται 1g/lit νερού. 

iv. Από αυτό το διάλυμα προστίθεται στο πιατάκι κάθε γλάστρας της επέμβασης 
0,5λίτρο κάθε δεύτερη άρδευση. 

v. Προσδιορίζεται το pH και η EC σε αυτό το διάλυμα με το 1g/lit νερού. 

c.  Επέμβαση, με 1/1 (ολόκληρη) επιφανειακή λίπανση με λίπασμα (19 – 19 – 19).  

i. Παρασκευάζεται διάλυμα με 2g του ευδιάλυτου σύνθετου λιπάσματος ανά 1 
λίτρο νερού. 

ii. Από αυτό, κάθε δεύτερη άρδευση προστίθεται 0,5 λίτρο στο πιάτο κάθε 
γλάστρας. 

 

Πίνακας 3-1: Επιφανειακές λιπάνσεις με λίπασμα 19 – 19 - 19 

Ποσότητα χημικού λιπάσματος 
(19 - 19 - 19) 

Επέμβαση Ποσότητα Ν EC 

2g λιπάσματος/lt 
Ολόκληρη λίπανση  
/ lt νερού 

0,38g N/lt 1,8mS 
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Ποσότητα χημικού λιπάσματος 
(19 - 19 - 19) 

Επέμβαση Ποσότητα Ν EC 

2g λιπάσματος/0,5lt 
Ολόκληρη λίπανση 
/ 0,5lt νερού 

0,19g N/0,5lt 1,8mS 

1g λιπάσματος/0,5lt 
Μισή λίπανση  
/ 0,5lt νερού 

0,095g N/0,5lt 1,2mS 

 

Σημειώνεται ότι, για τα 33 φυτά της ολόκληρης λίπανσης, με 0,5lit/φυτό παρασκευάζεται 
διάλυμα στο οποίο προστίθενται: 

33 φυτά * 0,5lit/φυτό = 16,5lit νερού * 2gr λιπάσματος/Lit = 33gr λίπασμα 

Και για τα 33 φυτά της 1/2 λίπανσης, με 0,5lit/φυτό παρασκευάζουμε διάλυμα 

33 φυτά * 0,5lit/φυτό = 16,5lit νερού * 1gr λιπάσματος/Lit = 16,5gr λίπασμα 

 

3.7.6 Εφαρμογές επιφανειακών λιπάνσεων με οργανικό λίπασμα 

Για την παρασκευή των διαλυμάτων του παραγόμενου οργανικού λιπάσματος που 
χρησιμοποιούνται στην επιφανειακή λίπανση, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

1. Ξεραίνουμε τα κομπόστ στους 105oC, μέχρι σταθεροποίησης του βάρους του 

2. Γίνεται άλεση του παραγόμενου κομπόστ σε μύλο 

3. Ζυγίζονται συγκεκριμένες ποσότητες από το υλικό  

4. Τοποθετούνται 5,5 λίτρα νερού σε κουβά 

5. Διαλύουμε τα κομπόστ στο νερό 

6. Ανακατεύουμε περιοδικά για 24 ώρες  

7. Διηθούμε με πυκνό δίκτυ(ίσως και με βαμβάκι) το αιώρημα 

8. Βάζουμε από 0,5 λίτρα διαλύματος σε κάθε γλάστρα. 

 

 

Εικόνα 3-40. Προετοιμασία 
οργανικού λιπάσματος για την 
εφαρμογή του σε επιφανειακή 
λίπανση 
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Σημειώνεται ότι, τα κομπόστ έχουν περίπου 2% Ν σε ξηρή βάση. Επίσης, από δοκιμές που 
πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο προέκυψε ότι σε 20g ξηρού κομπόστ στο 1 λίτρο 
νερού βρύσης έχουμε EC≈ 2mS περίπου για όλα τα κομπόστ και N = 0,4g/lt νερού (20g * 
2%=0,4gN/lit νερού). 

Για την επιφανειακή λίπανση παρασκευάζουμε βασικό διάλυμα με την προσθήκη τόσου 
κομπόστ (g) ανά λίτρο νερού βρύσης, που να δίνει μετά από 24 ώρες και διαδοχικές 
αναταράξεις, EC περίπου 4mS. 

 

d. Εφαρμογή οργανικού λιπάσματος - κομπόστ ορνίθων σε φυτά τομάτας. 

Με κομπόστ ορνίθων 1%. 

i. από το παραπάνω διάλυμα προσθέτουμε 10ml/lit (1%) και από το νέο αυτό 
διάλυμα προσθέτουμε 0,5lt σε κάθε γλάστρα, κάθε δεύτερη άρδευση.  

Με κομπόστ ορνίθων 5%. 

ii. Από το παραπάνω βασικό διάλυμα προσθέτουμε 50ml/lit (5%) νερού και από 
αυτό προσθέτουμε 0,5lt σε κάθε γλάστρα, κάθε δεύτερη άρδευση. 

Με κομπόστ ορνίθων 10%. 

iii. Από το παραπάνω βασικό διάλυμα προσθέτουμε 100 ml/lit (10%) σε ένα λίτρο 
νερού και από αυτό προσθέτουμε 0,5lt σε κάθε γλάστρα, κάθε δεύτερη 
άρδευση. 

e. Εφαρμογή οργανικού λιπάσματος - κομπόστ χοίρων σε φυτά αγγουριού (όμοια 
διαδικασία με d). 

f. Εφαρμογή οργανικού λιπάσματος - κομπόστ βοοειδών σε φυτά πιπεριάς (όμοια 
διαδικασία με d). 
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Κωδικοποίηση Δειγμάτων 

Στον Πίνακα ακολούθως παρουσιάζεται συνοπτικά η όλη διαδικασία  

Πίνακας 3-2: Κωδικοποίηση και περιγραφή δειγμάτων αγρονομικών εφαρμογών 

Κωδικοποίηση 
Δειγμάτων ως 

προς τη λίπανση 

Κωδικοποίηση 
/ ανά είδος 
φυτού και 
λίπανση 

Επεμβάσεις Επεμβάσεις / 
είδος φυτού 

Περιγραφή 
Χαρακτηριστικά επεμβάσεων 

a 

aa 

Μάρτυρας  
 

Blank  
(B) 

Μάρτυρας 
αγγουριού 

Επέμβαση χωρίς λίπανση  
χρησιμοποιήθηκαν: 
3 είδη φυτών * 11 γλάστρες/φυτό = 33 
γλάστρες 
 
33 γλάστρες * 7lit εδαφικού μείγματος = 
231Lit + 50lit = 281 lit εδαφικού μείγματος 

Σύνθεση Βασικού Εδαφικού 
μείγματος: 
Τύρφη ξανθιά: 80Lit 
Άμμος ποταμίσια λεπτόκοκκη 
(2mm): 350lit 
Χώμα επιφανειακό ακαλλιέργητο: 
1300Lit 

ap 
Μάρτυρας 
πιπεριάς 

at 
Μάρτυρας 
τομάτας 

b 

ba 
1/2 λίπανση 

  
1/2 

fertilisation  
(1/2F): 

Μάρτυρας 
αγγουριού 

Επέμβαση με 1/2 λίπανση  
χρησιμοποιήθηκαν: 
3 είδη φυτών * 11 γλάστρες/φυτό = 33 
γλάστρες 
33 γλάστρες * 7lit εδαφικού μείγματος = 
231Lit + 50lit = 281 lit εδαφικού μείγματος 
281 Lit εδαφικού μείγματος +191gr 
λιπάσματος 

Λίπασμα Βασικής Λίπανσης : 
Με αναλογία 1,5Kg Λιπάσματος/m3 
μείγματος. 
Στα 281Lit Μείγματος αντιστοιχούν 
231Lit * 1,5g/lit = 316,5g για την 
ολόκληρη λίπανση και 158,2g για τη 
μισή λίπανση, στα 210lit. 

bp 
Μάρτυρας 
πιπεριάς 

bt 
Μάρτυρας 
τομάτας 

 
 
 
c 

ca 
1/1 λίπανση 

 
1/1 

fertilisation  
(1/1F): 

Μάρτυρας 
αγγουριού 

Επέμβαση με 1 λίπανση (ολόκληρη)  
χρησιμοποιήθηκαν: 
3 είδη φυτών * 11 γλάστρες/φυτό = 33 
γλάστρες 
33 γλάστρες * 7lit εδαφικού μείγματος = 
231Lit + 50lit = 281 lit εδαφικού μείγματος 
281 Lit εδαφικού μείγματος +191gr 
λιπάσματος 

cp 
Μάρτυρας 
πιπεριάς 

ct 
Μάρτυρας 
τομάτας 
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Κωδικοποίηση 
Δειγμάτων ως 

προς τη λίπανση 

Κωδικοποίηση 
/ ανά είδος 
φυτού και 
λίπανση 

Επεμβάσεις Επεμβάσεις / 
είδος φυτού 

Περιγραφή 
Χαρακτηριστικά επεμβάσεων 

d 

d1t 

Compost 
ορνίθων  σε  

φυτά 
τομάτας 

Επέμβαση με 
compost 
ορνίθων 1% 

Επέμβαση με COMPOST ορνίθων σε φυτά 
τομάτας 
χρησιμοποιήθηκαν: 
1%. 1 είδος φυτού * 11 γλάστρες/φυτό = 11 
γλάστρες 
11 γλάστρες * 8,5lit εδαφικού μείγματος = 
93,51lit ε.μ. *1%v/v = 0,935lit compost 
ορνίθων 
5t. 93,51lit ε.μ. *5%v/v = 4,67lit compost 
ορνίθων 
10t. 93,51lit ε.μ. *10%v/v = 9,35lit compost 
ορνίθων 

• Το οργανικό λίπασμα προστέθηκε 
στο εδαφικό μείγμα σε τρία επίπεδα 
: 
o Πρώτο επίπεδο : 1% v/v. 
o Δεύτερο επίπεδο : 5% v/v. 
o Τρίτο επίπεδο : 10% v/v. 
 
Φυτοτοξικότητα Οργανικών 
Λιπασμάτων με βλάστηση σπόρων 
(μόνο λεπτόκοκκα υλικά). 
1. Εφαρμόζουμε τη μέθοδο 1:1/2 για 
pH και EC. 
2. Μετράμε το pH και την EC. 
3. Από το διήθημα παίρνουμε 6,5ml 
και το βάζουμε σε τρυβλίο με ηθμό 
στον πάτο του. 
4. Πάνω στο βρεγμένο ηθμό 
τοποθετούμε 10 σπόρους τομάτας η 
μαρουλιού. 
5. Κλείνουμε το τρυβλίο με το 
καπάκι και με παραφίλμ. 
6. Αφήνουμε τα τρυβλία στο 
περιβάλλον του εργαστηρίου   και 
παρακολουθούμε κάθε μέρα για την 
βλάστηση των σπόρων. 
7. Με την ίδια διαδικασία αλλά με 
6,5 ml νερού βρύσης κάνουμε τον 

d5t 
Επέμβαση με 
compost 
ορνίθων 5% 

d10t 
Επέμβαση με 
compost 
ορνίθων 10% 

e 

e1a 

Compost 
χοίρων  σε  

φυτά 
αγγουριού 

Επέμβαση με 
compost 
χοίρων 1% 

Επέμβαση με COMPOST χοίρων σε φυτά 
αγγουριού 
χρησιμοποιήθηκαν: 
1a. 1 είδος φυτού * 11 γλάστρες/φυτό = 11 
γλάστρες 
11 γλάστρες * 8,5lit εδαφικού μείγματος = 
93,51lit ε.μ. *1%v/v = 0,935lit compost χοίρων 
5a. 93,51lit ε.μ. *5%v/v = 4,67lit compost 
χοίρων 
10a. 93,51lit ε.μ. *10%v/v = 9,35lit compost 
χοίρων 

e5a 
Επέμβαση με 
compost 
χοίρων 5% 

e10a 
Επέμβαση με 
compost 
χοίρων 10% 

f f1p 
Compost 

βοοειδών  σε  
φυτά 

Επέμβαση με 
compost 
βοοειδών 1% 

Επέμβαση με COMPOST χοίρων σε φυτά 
αγγουριού 
χρησιμοποιήθηκαν: 
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Κωδικοποίηση 
Δειγμάτων ως 

προς τη λίπανση 

Κωδικοποίηση 
/ ανά είδος 
φυτού και 
λίπανση 

Επεμβάσεις Επεμβάσεις / 
είδος φυτού 

Περιγραφή 
Χαρακτηριστικά επεμβάσεων 

f5p 

πιπεριάς Επέμβαση με 
compost 
βοοειδών 5% 

1p. 1 είδος φυτού * 11 γλάστρες/φυτό = 11 
γλάστρες 
11 γλάστρες * 8,5lit εδαφικού μείγματος = 
93,51lit ε.μ. *1%v/v = 0,935lit compost χοίρων 
5p. 93,51lit ε.μ. *5%v/v = 4,67lit compost 
χοίρων 
10p. 93,51lit ε.μ. *10%v/v = 9,35lit compost 
χοίρων 

μάρτυρα.   
8. Όταν τα ριζίδια του μάρτυρα θα 
έχουν μήκος γύρο στο 1cm 
μετρούμε και τρυβλία με τους 
άλλους σπόρους. 

f10p 
Επέμβαση με 
compost 
βοοειδών 10% 
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3.8 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  

Πριν την ανάδευση, τόσο στην περίπτωση των σειραδίων, όσο και των κομποστοποιητών, 
γινόταν δειγματοληψία, μόνο για τον προσδιορισμό της υγρασίας, ακολουθώντας τη 
διαδικασία, όπως περιγράφεται ακολούθως, σε σχετική παράγραφο.  

Για όλες τις άλλες αναλύσεις, η δειγματοληψία γινόταν αμέσως μετά την ανάδευση των 
υλικών. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση των σειραδίων πριν την ανάδευση, γινόταν 
δειγματοληψία από τρία διαφορετικά βάθη και σημεία, κατά μήκος του σειραδίου. Τα 
δείγματα αυτά τοποθετούνταν σε διαφορετικά κεσεδάκια. Αμέσως μετά την ανάδευση και 
ομογενοποίηση των υλικών, γινόταν δειγματοληψία από διάφορα σημεία και τα δείγματα 
ενώνονταν και τοποθετούνταν σε μεγάλη σακούλα.  

Αναλύσεις στο νωπό αυτό δείγμα πραγματοποιούνταν για τον προσδιορισμό του pH, της 
ηλεκτρικής αγωγιμότητας, των νιτρικών και αμμωνιακών. Όλες οι υπόλοιπες αναλύσεις 
γινόντουσαν μετά την προετοιμασία του δείγματος, η οποία περιλάμβανε ξήρανση του 
υλικού σε φούρνο στους 40oC μέχρι σταθεροποίησης του βάρους του, άλεση σε μύλο και 
κοσκίνισμα με κόσκινο των 2mm. 

 

Εικόνα 3-41. Δειγματοληψία από σειράδιο 

 

 

Εικόνα 3-42. Σειράδιο κομποστοποίησης και σημεία δειγματοληψίας (Szabová et al., 2010) 

 

3.9 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Αμέσως μετά τη δειγματοληψία, σε νωπό υλικό γίνεται η διαδικασία για τον προσδιορισμό 
του pH και της ηλεκτρικής αγωγιμότητας, καθώς επίσης και για τον προσδιορισμό των 
νιτρικών και αμμωνιακών. Σε προζυγισμένη κάψα, προστίθεται μικρή ποσότητα νωπού 
υλικού για τον προσδιορισμό της υγρασίας.  

Όλες οι υπόλοιπες αναλύσεις πραγματοποιούνται επί ξηρού βάρους. 

Συνεπώς, για την προετοιμασία του ξηρού δείγματος ακολουθείται η εξής διαδικασία. 

- Χρειάζεται περίπου 1,5 με 2Kg κόμποστ – νωπό δείγμα 
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- Το δείγμα αυτό τοποθετείται σε κεσεδάκια αλουμινίου 

- Γίνεται κωδικοποίηση των δειγμάτων (χάρτινη επισήμανση σε κάθε κεσεδάκι) 

- Τοποθετούνται σε φούρνο ξήρανσης στους 105-110οC για τουλάχιστον 24h (μέχρι 
σταθεροποίησης του βάρους τους)  

- Μόλις ολοκληρωθεί η ξήρανση των υλικών, βγαίνουν από το φούρνο και αφήνονται 
μέχρι να αποκτήσουν θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

- Στη συνέχεια, αλέθονται στον μύλο άλεσης και είναι έτοιμα προς ανάλυση. 

- Μετά από το στάδιο αυτό, μπορούν να φυλαχθούν σε πλαστικές σακούλες αφού 
τοποθετηθούν καρτέλες με τα στοιχεία του δείγματος. 

Σημειώνεται ότι για τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Πολυτεχνείο Κρήτης, η 
διαδικασία προετοιμασίας των δειγμάτων ήταν ακριβώς η ίδια, με μοναδική διαφορά στο 
ότι η ξήρανση αυτών γινόταν στους 40oC, μέχρι σταθεροποίησης του βάρους τους. 

 

 

Εικόνα 3-43. Φούρνος ξήρανσης δειγμάτων 
εργαστηρίου ΤΕΙ Κρήτης 

 

 

Εικόνα 3-44. Μύλος άλεσης υλικού 
εργαστηρίου ΤΕΙ Κρήτης  

 

 

 

3.10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ  

 

3.10.1 Μέτρηση Θερμοκρασίας  

Αμέσως μετά τη διαμόρφωση του σειραδίου με το υλικό, αρχίζει η μικροβιακή δράση που 
έχει ως αποτέλεσμα την ελευθέρωση ενέργειας και συνεπώς την άνοδο της θερμοκρασίας 
αυτού, καθώς τα εξωτερικά στρώματά του επενεργούν θερμομονωτικά στα εσωτερικά. Έτσι 
στα πρώτα δύο ή τρία 24/ωρα η θερμοκρασία μπορεί να υπερβεί και τους 70oC και να 
διατηρηθεί σε αυτό το επίπεδο για αρκετές ημέρες. Συνήθως όμως, μετά από την πάροδο 5-
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10 περίπου ημερών, η θερμοκρασία αρχίζει να πέφτει εξαιτίας της εξάντλησης του 
διαθέσιμου οξυγόνου ή της μείωσης της υγρασίας. Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητη η 
επέμβαση για οξυγόνωση του υλικού που μπορεί να γίνει είτε με το γύρισμα (ανακάτεμα) 
του σειραδίου, είτε με την παροχή αέρα υπό πίεση στη βάση του σωρού, είτε ακόμα και με 
αναρρόφηση των εγκλωβισμένων αερίων στη μάζα του υλικού και την αντικατάστασή τους 
με ατμοσφαιρικό αέρα. 

Ως ιδανική θερμοκρασία για τη μικροβιακή δραστηριότητα στους σωρούς του composting 
θεωρείται εκείνη μεταξύ των 50 και 65oC. 

 

Εικόνα 3-45. Μέτρηση θερμοκρασίας σε σειράδιο 

 

Κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης η θερμοκρασία του υλικού παρακολουθείται σε 
καθημερινή βάση, σε τρία σημεία του σειραδίου (αρχή - μέση - τέλος) με χρήση 
ηλεκτρονικού θερμομέτρου κλασσικού τύπου. Το θερμόμετρο τοποθετείται στην καρδιά 
του σειραδίου μέχρι σταθεροποίησης της ένδειξης για ένα λεπτό. Παράλληλα, πριν τη 
μέτρηση της θερμοκρασίας του σειραδίου σημειωνόταν και η θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

 

 

Εικόνα 3-46. Θερμόμετρο εργαστηρίου ΤΕΙ 
Κρήτης 

 

3.10.2 Μέτρηση Υγρασίας  

Η περιεχόμενη στο έδαφος υγρασία ορίζεται ως το ποσοστό του βάρους του περιεχόμενου 
νερού, προς το βάρος της στερεής φάσης (των εδαφικών κόκκων), σύμφωνα με την 
παρακάτω σχέση. 
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Τα όργανα και οι συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν για μέτρηση της υγρασίας είναι:  

- Φούρνος ξήρανσης ρυθμισμένος στους 105 βαθμούς: MEMMERT. 

- Πυρίμαχες κάψες. 

- Ζυγαριά ακριβείας : Kern 

   α.    β. 

Εικόνα 3-47. Ζυγαριά εργαστηρίου ΤΕΙ Κρήτης α. ζύγισμα νωπής κοπριάς ορνίθων και β. ζύγισμα 
νωπής κοπριάς χοίρων 

 

Τεχνική προσδιορισμού υγρασίας δειγμάτων 
1. Τεμαχισμός υλικού σε όσο το δυνατόν μικρότερα τεμάχια με προσοχή, ώστε να μην 

υπάρξει αλλοίωση των χαρακτηριστικών του. 

2. Ζυγίζονται οι κάψες άδειες, στεγνές και καθαρές  

3. Τοποθετείται μικρή ποσότητα δείγματος σε κάθε κάψα. 

4. Ζυγίζονται οι κάψες με το δείγμα (περιλαμβάνει το βάρος της κάψας, του 

εδαφικού δείγματος και της περιεχόμενης υγρασίας) 

5. Τοποθετείται η κάψα στον φούρνο, στους 105oC για 24 ώρες (μέχρι 

σταθεροποίησης του βάρους) 

6. Μετά τον φούρνο, τοποθετούνται οι κάψες σε ειδικά δοχεία – αφυγραντήρες (για 

την αποφυγή απορρόφησης υγρασίας από το περιβάλλον) μέχρι να αποκτήσουν 

θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

7. Ζυγίζονται οι κάψες που περιέχουν το αποξηραμένο πλέον δείγμα. 

8. Η διαφορά του 4 μείον το 7 μας δίνει το Ww  

9. Η διαφορά του 7 μείον το 2 δίνει το Ws 

10. Με εφαρμογή της προηγούμενης σχέσης προκύπτει η υγρασία του δείγματος 

 

3.10.3 pH και Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (EC) 

Είναι γνωστό ότι με το pH εκφράζεται η συγκέντρωση των ιόντων Η+ και ΟΗ-. Το pH 
επηρεάζει έμμεσα την αποδόμηση του υλικού δεδομένου ότι ασκεί καθοριστικό ρόλο στο 
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φάσμα των αναπτυσσόμενων μικροοργανισμών. Ως άριστο pH για το Composting θεωρείται 
εκείνο της ελαφρώς αλκαλικής περιοχής, δεδομένου ότι ευνοεί τη δραστηριότητα των 
βακτηρίων χωρίς να περιορίζει σημαντικά εκείνη των μυκήτων. Δεν είναι όμως απαραίτητη 
η διόρθωση του pH του υλικού, πριν από την έναρξη της εφαρμογής του Composting, 
δεδομένου ότι με την έναρξη της χώνευσης το pH ανεβαίνει στην ελαφρώς αλκαλική 
περιοχή, εξαιτίας κυρίως της ελεύθερης αμμωνίας και κατά συνέπεια καλύπτεται αυτή η 
ανάγκη από την ίδια τη διαδικασία (Διάγραμμα 5-1).  

 

Διάγραμμα 3-1: Τυπικές τιμές θερμοκρασίας και pH που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της 
κομποστοποίησης.  

 

Με την αγωγιμότητα (E.C.) εκφράζεται η συγκέντρωση των διαλυτών αλάτων στο οργανικό 
υλικό μας  ή στο υπόστρωμα  μας. Η υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα  δεν αποτελεί 
μειονέκτημα για τη διαδικασία του Composting αλλά απαιτεί, ιδιαίτερη προσοχή ως προς 
την ποσότητα που θα εφαρμοστεί κατά στρέμμα ή ως προς την αναλογία συμμετοχής του 
στην παρασκευή υποστρωμάτων. 

Οι τιμές, τόσο του pH, όσο και της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC) προσδιορίζονται στο 
εκχύλισμα πάστας (κορεσμένου δείγματος) με χρήση πεχάμετρου (Crison, GLP 21) και 
αγωγιμόμετρου (Crison, 525), αντίστοιχα. 

Προετοιμασία δειγμάτων (Διήθηση) για προσδιορισμό pH και ηλεκτρικής αγωγιμότητας. 

Η προετοιμασία των δειγμάτων έγινε με την τεχνική με νερό σε αναλογία 1:1½, ως 
ακολούθως (Μανιός Θ., 2009):  

- Αρχικά, προστίθεται νερό στο υπόστρωμα (νωπό υλικό), προκειμένου να έρθει 

μακροσκοπικά η υγρασία του σε pF=1,5 (εμπειρικά), δηλαδή να έρθει το δείγμα σε 

κατάσταση κορεσμού. 

- Στη συνέχεια, οι δύο κύλινδροι που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση αυτή 

τοποθετούνται στη βάση τους, οπότε γεμίζουμε τον κάτω (μικρό κύλινδρο) και 

ακολούθως τον επάνω, μέχρι τη μέση (μεγάλο κύλινδρο). 

- Τοποθετείται βαρίδιο (βάρους 1.385g) εντός των κυλίνδρων και στη συνέχεια 

κόβουμε με μαχαίρι τον κάτω κύλινδρο και αδειάζουμε το εσωτερικό του σε 

πλαστικό ποτήρι. 

- Προσθέτουμε 120mL απιονισμένο νερό (αναλογία 1:1½ κατ’ όγκο ) και 

ανακατεύουμε επί 15 min . Αφήνουμε το δείγμα μέσα στο νερό για 2h. 



"Μελέτη και Αξιολόγηση της Διαδικασίας Βιοξήρανσης Κτηνοτροφικών Υπολειμμάτων " 
Κεφάλαιο 3: Υλικά και Μέθοδοι 

Γάλλιου Φένια 3-92 
Οκτώβριος, 2014 

- Τοποθετούμε διηθητικό χαρτί σε χωνί Buchner και διηθούμε. 

- Στο διήθημα μετράμε pH και αγωγιμότητα. 

 

Εικόνα 3-48. Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την επίτευξη κορεσμού των δειγμάτων. 
Χαρακτηριστικά κάτω κυλίνδρου, εσωτ. Διάμετρος 42mm και ύψος 58mm (80cm3) και βαρίδιο 
για τη συμπίεση των δειγμάτων  

 

 

Εικόνα 3-49. Διήθηση σε χωνί Buchner 

 

 

Εικόνα 3-50. Πεχάμετρο εργαστηρίου ΤΕΙ Κρήτης  
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Εικόνα 3-51. Αγωγιμόμετρο εργαστηρίου ΤΕΙ Κρήτης  

 

3.10.4 Ολικός Οργανικός Άνθρακας (Total Organic Carbon – TOC) 

Για τον προσδιορισμό του οργανικού άνθρακα σε οργανικά υλικά (π.χ. compost, φυτικό 
ιστό) χρησιμοποιείται η μέθοδος της ξηρής καύσης. Με την καύση προσδιορίζεται η 
οργανική ουσία, ενώ ο C προκύπτει από το πηλίκο της οργανικής ουσίας με το συντελεστή 
1,8. Ο συντελεστής αυτός προέκυψε από μελέτες όπου φάνηκε ότι, σε αυτού του τύπου τα 
υλικά, ο C αποτελεί το 45 - 50% της οργανικής ουσίας (Ασημακόπουλος Ι., 2005; Σινάνης, Κ. 

2003). 

 

Εκτέλεση 

- Μετά το άλεσμα (βλ. προετοιμασία φυτικού ιστού για ανάλυση) μέρος του δείγματος 
τοποθετείται σε φούρνο στους 90-105οC για τουλάχιστον 2h προκειμένου να 
απομακρυνθεί πλήρως η υγρασία. 

- Αμέσως μετά ζυγίζονται σε κάψα πορσελάνης περίπου 2-3gr από το δείγμα και η 
ακριβής μέτρηση καταγράφεται. 

- Στη συνέχεια η κάψα τοποθετείται στον φούρνο αποτέφρωσης στους 600oC για 16 ώρες 
περίπου ή μέχρι σταθερού βάρους. 

- Ζυγίζεται η τέφρα και προσδιορίζεται το ποσοστό % στο ξηρό δείγμα. 

 

Υπολογισμός του αποτελέσματος 

Για τον προσδιορισμό της οργανικής ουσίας εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος: 

 

Οργανική ουσία% = 100-Τέφρα% 

ενώ για τον υπολογισμό του οργανικού C εφαρμόζεται ο τύπος: 

C% = 
8,1

%100 έ
 

 

Για τον προσδιορισμό του οργανικού άνθρακα, αρχικά γίνεται ζύγιση, σε ειδική κάψα, πολύ 
μικρής ποσότητας δείγματος (σε ζυγό ακριβείας τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων). 
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Αμέσως μετά, το δείγμα τοποθετείται σε φούρνο, στους 550oC για περίπου 16 ώρες ή έως 
σταθεροποίησης του βάρους τους. Οι μετρήσεις των αρχικών δειγμάτων της πειραματικής 
διαδικασίας έγιναν στον φούρνο καύσης. Οι υπόλοιπες μετρήσεις του οργανικού άνθρακα 
πραγματοποιήθηκαν σε ειδικό μηχάνημα μέτρησης (Total Organic Carbon Analyzer, TOC-V 
CSH, Shimadzu). Το δείγμα, εφόσον έχει προσδιοριστεί το βάρος του σε ειδικές κάψες, 
τοποθετείται στο μηχάνημα και η απευθείας μέτρηση ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά. 

 

Εικόνα 3-52. Αναλυτικό ζυγός ακριβείας εργαστηρίου ΤΕΙ Κρήτης (μέχρι τέσσερα δεκαδικά ψηφία) 

 

 

Εικόνα 3-53. Φούρνος καύσης (550oC) εργαστηρίου ΤΕΙ Κρήτης 

 

  

Εικόνα 3-54. Μηχάνημα μέτρησης TOC, εργαστηρίου ΤΕΙ Κρήτης 
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3.10.5 Νιτρικό και Αμμωνιακό άζωτο 

Οι μετρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν από το Πολυτεχνείο Κρήτης, ωστόσο και στο 
εργαστήριο διαχείρισης στερεών Υπολειμμάτων και Υγρών Αποβλήτων έλαβαν χώρα τέτοιες 
μετρήσεις. Η διαδικασία μέτρησης στο εργαστήριο του ΤΕΙ Κρήτης είχαν ως ακολούθως. 

Σε ποτήρι ζέσεως τοποθετούνται 50gr νωπού δείγματος και 100ml διαλύματος χλωριούχου 
ασβεστίου (Calcium Chloride Solution) 0.025mol/l και ελάχιστη ποσότητα ενεργού άνθρακα 
(Charcoal activated for soil tests). Το διάλυμα που προκύπτει τοποθετείται για μια ώρα σε 
τράπεζα δόνησης για ανάδευση. Στη συνέχεια ακολουθεί φυγοκέντρηση και το διάλυμα 
που προκύπτει διηθείται αρχικά σε απλό διηθητικό χαρτί και εν συνεχεία σε διηθητικό 
χαρτί Whatman, 40 (110mm).  

 

Εικόνα 3-55. Φυγοκέντρηση υλικού  

 

  

  

Εικόνα 3-56. Διήθηση για προσδιορισμό νιτρικών και αμμωνιακών 
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Το διήθημα που προκύπτει από την παραπάνω διαδικασία χρησιμοποιείται σε ειδικά 
αντιδραστήρια, τα όποια τοποθετούνται σε φωτόμετρο όπου παίρνουμε την ένδειξη των 
νιτρικών και αμμωνιακών, σε mg/l (πραγματοποιούνται αραιώσεις των δειγμάτων για 
ελαχιστοποίηση του χρώματος του δείγματος, που επηρεάζει και τη μέτρηση). 

 

 

Εικόνα 3-57. Φωτόμετρο για τη μέτρηση νιτρικών και αμμωνιακών, εργαστηρίου ΤΕΙ Κρήτης 

 

3.10.6 Ολικό Άζωτο (TN) και Άζωτο Kheldhal  

Ορισμένη ποσότητα ξηρού δείγματος τοποθετείται στον πυθμένα ενός σωλήνα καύσης. Η 
οργανική ουσία οξειδώνεται με θειϊκό οξύ παρουσία καταλύτη, το άζωτο (εκτός από αυτό 
των νιτρικών) μετατρέπεται ποσοτικά σε αμμωνία και αυτή στη συνέχεια σε θειϊκό 
αμμώνιο.  

2 NH3 + H2SO4 (NH4)2SO4 

Το θειϊκό αμμώνιο σε θερμό αλκαλικό περιβάλλον διασπάται και παράγεται αμμωνία, η 
οποία ψύχεται και διαβιβάζεται σε διάλυμα βορικού οξέος, όπου δεσμεύεται με την μορφή 
βορικού αμμωνίου. Ακολουθεί ογκομέτρηση με θειϊκό οξύ. Ο όγκος του προτύπου 
διαλύματος HCl που καταναλώθηκε μετατρέπεται σε ποσότητα αζώτου. Οι αντιδράσεις 
παραγωγής και δέσμευσης της αμμωνίας έχουν ως εξής:  

(NH4)2SO4 + 2 NaOH Na2SO4 + 2 NH3 + 2 H2O 

3 NH3 + H3BO3 (NH4)3BO3 

Η διαδικασία που ακολουθείται για τον προσδιορισμό του αζώτου κατά Kjeldahl έχει ως 
ακολούθως (Clesceri et al, 1999; Τσικαλάς Π., 1992; http://biotech.aua.gr/EPEAEK/) 

- Σε αναλυτική ζυγαριά ζυγίζεται συγκεκριμένη ποσότητα δείγματος (ανάλογα με το 
υλικό, ακολουθείται ο Πίνακας παρακάτω, με χρήση χαρτιού ζυγίσματος και 
τοποθετείται στην ειδική κυλινδρική φιάλη της συσκευής, χωρητικότητας 250mL 
περίπου. 

- Στη συνέχεια τοποθετούνται τα εξής αντιδραστήρια: 

http://biotech.aua.gr/EPEAEK/
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 20mL Η2SO4(π) (το ρίχνουμε στα τοιχώματα της φιάλης και όχι απ’ ευθείας στα 
δείγματα για να μην αφρίσουν ) και 

 2 Kjeltabs 

- Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται 7 φορές με χρήση δείγματος και 1 φορά χωρίς να 
τοποθετηθεί δείγμα (blank). Στο τέλος είναι έτοιμες 8 φιάλες. 

- Η φιάλη χωρίς δείγμα αποτελεί το «τυφλό» δείγμα. 

 

Πίνακας 3-3. Ποσότητες δειγμάτων ανά τύπο δείγματος 

Τύπος Δείγματος Ποσότητα δείγματος 

Χώμα -Λάσπη 1-2 g 

Φυτικός ιστός 1-2 g 

Κομπόστ 1-5 g 

 

- Στη συνέχεια τοποθετούνται στη συσκευή όπου γίνεται πέψη (ανοίγεται η βρύση, 
κλείνονται οι φιάλες με τα ειδικά πώματα και ανοίγεται η συσκευή) 

- Ρυθμίζεται η θερμοκρασία της συσκευής  

- Το πρόγραμμα θερμοκρασιών και χρόνου που ακολουθείται σύμφωνα με τον Πίνακα 
παρακάτω. 

- Αφού τελειώσει το πρόγραμμα σηκώνουμε τα φιαλίδια χωρίς να απομακρύνουμε τα 
πώματα και τα τοποθετούμε στην ειδική θέση (θήκες). Αυξάνουμε τη ροή της βρύσης να 
φύγουν εντελώς οι ατμοί και να κρυώσουν για τουλάχιστον 30min. Οι ατμοί αυτοί είναι 
πολύ επικίνδυνοι για το αναπνευστικό. Για αυτό το λόγο, το τμήμα αυτό της Kjeldahl 
βρίσκεται στον απαγωγό. Επίσης, δεν απομακρύνουμε τα πώματα και τα φιαλίδια από 
τη συσκευή μέχρι να έχουν φύγει όλοι οι ατμοί.  

- Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στο σύστημα απόσταξης Vapodest, όπου παγιδεύεται το 
άζωτο με τη μορφή αμμωνίας, μέσα σε βορικό οξύ. 

- Προσέχουμε η φιάλη του απιονισμένου νερού και η φιάλη του NaOH 32% να έχουν 
ικανή ποσότητα για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία. 

- Ανοίγουμε τη βρύση. 

- Η συσκευή ανοίγει και περιμένουμε την ένδειξη P.  

- Εντωμεταξύ, σε ποτήρι ζέσεως των 250mL προσθέτονται 50mL από το διάλυμα του 
βορικού οξέος και 3-4 σταγόνες δείκτη Kjeldahl και τοποθετείται σε ειδική θέση μέσα 
στη συσκευή. 

- Η κυλινδρική φιάλη με το δείγμα τοποθετείται σε ειδική θέση στη συσκευή. 

- Αν η ένδειξη στην οθόνη είναι P, πατάμε το run και ξεκινά το πρόγραμμα. 

- Όταν τελειώσει, αν έχει παραμείνει υγρό στη φιάλη, πατάμε empty για να φύγει. 



"Μελέτη και Αξιολόγηση της Διαδικασίας Βιοξήρανσης Κτηνοτροφικών Υπολειμμάτων " 
Κεφάλαιο 3: Υλικά και Μέθοδοι 

Γάλλιου Φένια 3-98 
Οκτώβριος, 2014 

- Τέλος παίρνουμε το ποτήρι και τιτλοδοτούμε με διάλυμα H2SO4 0,05Ν και 
καταγράφουμε τον όγκο που καταναλώνεται. 

- Απομακρύνουμε την κυλινδρική φιάλη φορώντας γάντι και τοποθετούμε νέο δείγμα και 
νέο ποτήρι με βορικό. 

- Όταν τελειώσουμε με τα δείγματα κλείνουμε τη βρύση. 

 

Πίνακας 3-4. Πρόγραμμα θερμοκρασιών και χρόνου ανάλογα με τον τύπο δείγματος 

Τύπος Δείγματος  Χρόνος 

 (min) 

Θερμοκρασία 
(οC) 

Σχόλια 

 Φυτικός Ιστός 

 Κομπόστ 

 Χώμα με μεγάλη 

περιεκτικότητα σε 

άμμο. 

Π
Ρ

Ο
ΓΡ

Α
Μ

Μ
Α

 1
 30 120  

30 170  

45 280  

90 400  

 Χώμα 

 Λάσπη 

Π
Ρ

Ο
ΓΡ

Α
Μ

Μ
Α

 2
 30 120-150 Για να μη σχηματιστεί αφρός. 

90 420 1
ο
 μέρος οξείδωσης στα 45 min και  

2
ο
 μέρος στα επόμενα 45min. 

Ο υπολογισμός του Αζώτου γίνεται με βάση τις παρακάτω εξισώσεις ανάλογα σε τι μέγεθος 
επιθυμούμε να εκφράσουμε τη συγκέντρωση: 

α. %Ν =
gίά

VbVc



 )(4,1
 

β. mgΝ/L =
mLίΌ

VbVc



)(14000 
 

γ. mgN/Kg ή ppmN=
gίά

VbVc



 )(14000
 

 

όπου: 

c   :  η συγκέντρωση του τιτλοδοτικού διαλύματος σε Ν 

V  : ο όγκος του τιτλοδοτικού διαλύματος σε mL που απαιτήθηκε κατά την τιτλοδότηση του 
δείγματος 

Vb : ο όγκος του τιτλοδοτικού διαλύματος σε mL που απαιτήθηκε κατά τη τιτλοδότηση του 
τυφλού δείγματος. 
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   α.    β. 

Εικόνα 3-58. α. Σύστημα απόσταξης (Vapodest) β. Μηχάνημα πέψης (Συσκευή Kjeldahl Digestion 
Instrument) εργαστηρίου ΤΕΙ Κρήτης  

 

3.10.7 Εκχύλιση Φυτικού Ιστού για προσδιορισμό Καλίου  

Για την εκτέλεση του προσδιορισμού ολικών ποσοτήτων των διαφόρων θρεπτικών 
στοιχείων (K, Na, P, Ca, Mg και Ιχνοστοιχείων), εκτός του αζώτου, είναι αναγκαία η 
μετατροπή αυτών, σε μορφή ενός ανόργανου άλατος. Αυτή επιτυγχάνεται με την καύση της 
λειοτριβημένης οργανικής ουσίας των φύλλων, ή άλλων φυτικών ιστών με μία από τις 
γνωστές μεθόδους, όπως η μέθοδος της ξηρής καύσης που παρουσιάζεται παρακάτω 
(Ασημακόπουλος 2005, Τσικαλάς, 1992). 

- Μετά το άλεσμα του ξηρού υλικού, μέρος του δείγματος τοποθετείται σε φούρνο, στους 
90-105οC για τουλάχιστον 2h προκειμένου να απομακρυνθεί πλήρως η υγρασία. 

- Αμέσως μετά, ζυγίζεται σε κάψα πορσελάνης περίπου 1gr από το δείγμα και η ακριβής 
μέτρηση καταγράφεται. 

- Στη συνέχεια η κάψα τοποθετείται στον φούρνο αποτέφρωσης στους 550oC μέχρι το 

δείγμα να ασπρίσει. Ο χρόνος που θα γίνει αυτό είναι  2,5h. 

- Αφού τελειώσει η καύση, η κάψα τοποθετείται σε θερμαινόμενη πλάκα και 
προστίθενται 5mL διαλύματος HCl 1Μ.  

- Ακολουθεί θέρμανση (όχι βρασμός) μέχρι να αρχίσουν να βγαίνουν ατμοί από την 
κάψα, προκειμένου να διαλυθούν ευκολότερα τα διάφορα άλατα. 

- Σε ογκομετρική φιάλη των 50mL τοποθετείται ένα μικρό χωνί και πάνω του ένα φίλτρο 
Whatman Νο40. 

- Ρίχνουμε το περιεχόμενο της κάψας μέσα στο φίλτρο καθώς και 3 εκπλύσεις της κάψας 
με απιονισμένο νερό. Αφού περάσουν από το φίλτρο το ξεπλένουμε 3 φορές. 

- Απομακρύνουμε το χωνί και η ογκομετρική φιάλη συμπληρώνεται με νερό μέχρι τη 
χαραγή. 

- Το διάλυμα μεταφέρεται σε άλλη φιάλη, όπου αναγράφεται ο αριθμός του δείγματος 
και φυλάσσεται στο ψυγείο. 
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- Ακολουθούν μετρήσεις (π.χ. K+, P, κ.α.)  

 

3.10.8 Φαινόλες - Φυτοτοξικότητα 

Σύμφωνα με τον Salma Hachita (2008), μετά από κομποστοποίηση αγροτοκτηνοτροφικών 
αποβλήτων με προσθήκη υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων (OMW) παρατηρήθηκε μείωση 
της συγκέντρωσης των φαινολών κατά 49% περίπου, ενώ παράλληλα, μετά από αγρονομική 
εφαρμογή του τελικού προϊόντος σε πατάτες δεν παρατηρήθηκε καμία αρνητική επίδραση 
στο έδαφος. Μάλιστα, ο ίδιος τονίζει ότι η χρήση κατσίγαρου στην κομποστοποίηση 
αγροτοκτηνοτροφικών αποβλήτων μπορεί να αποτελέσει μια φιλοπεριβαλλοντική πρακτική 
στο πρόβλημα διάθεσης και των δυο αποβλήτων και μάλιστα μια χαμηλού κόστους 
στρατηγική ανακύκλωσης αυτών.  

Στα πλαίσια της παρούσας, αμέσως μετά από κάθε ανάδευση του εκάστοτε υλικού γινόταν 
δειγματοληψία, προετοιμασία δειγμάτων και αποστολή αυτών για προσδιορισμό των 
φαινολών, των μετάλλων και του μικροβιακού πληθυσμού από αντίστοιχα εργαστήρια του 
Πολυτεχνείου Κρήτης. Συνοπτικά, παρουσιάζεται ακολούθως η τεχνική που 
χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των φαινολών. 

 

1. Παρασκευή απαραίτητων διαλυμάτων. 

Διάλυμα γαλλικού οξέος (για την παρασκευή των προτύπων) 

Σε ογκομετρική φιάλη των 100mL, διαλύουμε 0,5g ξηρού γαλλικού οξέος σε 10mL 
αιθανόλης και αραιώνουμε μέχρι τα 100mL. Το διάλυμα αυτό έχει συγκέντρωση 5000mg/L 
γαλλικού οξέος και με αυτό φτιάχνουμε τα απαραίτητα πρότυπα για την καμπύλη 
βαθμονόμησης. Διατηρείται στο ψυγείο για 2 εβδομάδες.  

Διάλυμα ανθρακικού νατρίου (sodium carbonate) 

Διαλύουμε 200g άνυδρο ανθρακικό νάτριο σε 800mL νερού, μετά το βράζουμε μέχρι να 
διαλυθεί το ανθρακικό νάτριο και αφού κρυώσει προσθέτουμε μερικούς κρυστάλλους 
ακόμα ανθρακικό νάτριο. Μετά από 24 ώρες προσθέτουμε νερό μέχρι να φτάσει το 1L (πριν 
προσθέσουμε το νερό αφαιρούμε τους κρυστάλλους που δεν έχουν διαλυθεί). Σκοπός είναι 
να δημιουργήσουμε ένα υπέρκορο διάλυμα ανθρακικού νατρίου. Επίσης για τη μέθοδο 
είναι απαραίτητο το Folin-Ciocalteu το οποίο προμηθεύεται από το εμπόριο.  

 

2. Αρχική μέθοδος 

Προσθέτουμε 20μL δείγματος και 1,58mL νερό. Έπειτα προσθέτουμε 100μL αντιδραστηρίου 
Folin-Ciocalteu και ανακατεύουμε καλά. Στα επόμενα 30sec – 8min προσθέτουμε 300μL 
διαλύματος ανθρακικού νατρίου και ανακατεύουμε καλά. Αφήνουμε τα διαλύματα για 2 
ώρες στους 20οC και μετράμε την απορρόφηση στα 765nm. Πριν μετρήσουμε μηδενίζουμε 
με υπερκαθαρό νερό. Επίσης, μετράμε και το ένα διάλυμα blank (αντί για δείγμα 
προσθέτουμε νερό) του οποίου την απορρόφηση την αφαιρούμε από την απορρόφηση των 
δειγμάτων προς μέτρηση.  

 

3. Τελική μέθοδος  
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Προσθέτουμε 1,6mL δείγματος. Έπειτα προσθέτουμε 100μL αντιδραστηρίου Folin-Ciocalteu 
και ανακατεύουμε καλά. Στα επόμενα 30sec – 8 min προσθέτουμε 300 μL διαλύματος 
ανθρακικού νατρίου και ανακατεύουμε. Αφήνουμε τα διαλύματα για 2 ώρες στους 20οC (ή 
30 min στους 40oC) και μετράμε την απορρόφηση στα 765nm. Πριν μετρήσουμε 
μηδενίζουμε με υπερκαθαρό νερό. Επίσης μετράμε και το ένα διάλυμα blank (αντί για 
δείγμα προσθέτουμε νερό) του οποίου την απορρόφηση την αφαιρούμε από την 
απορρόφηση των δειγμάτων προς μέτρηση.  

 

Πρότυπη καμπύλη  

Για τη δημιουργία της πρότυπης καμπύλης δημιουργήθηκε αρχικά ένα ενδιάμεσο πρότυπο 
διάλυμα συγκέντρωσης 500mg/L. Για το διάλυμα αυτό πήραμε 10mL από το διάλυμα 
γαλλικού οξέος 5000 mg/L και τα αραιώνουμε ως 100mL σε μια ογκομετρική φιάλη.  

Από το ενδιάμεσο πρότυπο διάλυμα των 500mg/L φτιάχνουμε τα υπόλοιπα πρότυπα 
διαλύματα. Προσθέτουμε 0 - 0,02 - 0,1 - 0,2 - 0,6 - 1 - 1,4 - 2 - 3 - και 4mL για τη δημιουργία 
πρότυπων διαλυμάτων συγκέντρωσης 0 – 0,1 – 0,5 – 1 – 3 – 5 – 7 – 10 – 15 και 20mg/L σε 
ογκομετρικές φιάλες και συμπληρώνουμε με νερό ως 100mL. Ακολουθούμε την παραπάνω 
μέθοδο και μετράμε την απορρόφηση. Τα αποτελέσματα δίνονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Πίνακας 3-5. Απορροφήσεις για τα πρότυπα διαλύματα 

Συγκέντρωση 
(mg/L) 

Απορρόφηση 

blank 0,0175 

0,1 0,0399 

0,5 0,0515 

1 0,0947 

3 0,1135 

5 0,3927 

7 0,5492 

10 0,7463 

15 1,0688 

20 1,3988 

 

Η μέτρηση των 3mg/L απορρίφθηκε. Από τις υπόλοιπες μετρήσεις έγιναν 2 καμπύλες 
βαθμονόμησης. Η πρώτη είναι για χαμηλές τιμές ενώ η δεύτερη για υψηλότερες.  
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Standard Curve (Folin-Ciocolteau)
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Standard Curve (Folin-Ciocolteau)

y = 14,3x
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Καμπύλη βαθμονόμησης πρέπει να γίνεται για κάθε καινούριο διάλυμα ανθρακικού 
νατρίου.  

 

4. Εύρεση ορίου ανίχνευσης μεθόδου  

Η πιθανότερη τιμή για το όριο ήταν τα 0,5mg/L. Επομένως για την εύρεσή του μετρήθηκαν 
6 διαλύματα 10 φορές μεγαλύτερης συγκέντρωσης (δηλ 5mg/L). Υπολογίζουμε την τυπική 
απόκλιση των συγκεντρώσεων των 6 αυτών διαλυμάτων. Το όριο ανίχνευσης της μεθόδου 
είναι η τυπική απόκλιση πολλαπλασιασμένη με το 3,365. Αν είχαμε πάνω από 6 διαλύματα 
πολλαπλασιάζουμε την τυπική απόκλιση με διαφορετικό αριθμό.  

Τελικά το όριο ανίχνευσης της μεθόδου είναι: 0,402mg/L.  

 

3.10.9 Μέταλλα  - Κάλιο 

Τα στερεά δείγματα αναλύθηκαν για τον ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης των 
ολικών μετάλλων (Cr, Cu, Zn, Pb, Cd, As κλπ.) με τη χρήση του ICP-MS 7500cx, αφού 
προετοιμάστηκαν κατάλληλα με τη βοήθεια της υγρής χώνευσης με μικροκύματα 
(Microwave 3000, Anton Paar), προκειμένου να παραληφθούν σε διαλυτή μορφή τα προς 
ανάλυση στοιχεία. Για την υγρή χώνευση χρησιμοποιήθηκε μια παραλλαγή της μεθόδου 
EPA3051a (Standard methods in microwave assisted sample preparation, Application Note 
by Anton Paar). Συγκεκριμένα, ζυγίστηκε ποσότητα στερεού δείγματος (0.25-0.5g) και 
χωνεύτηκε με 9mL ΗΝΟ3 (>69% trace select grade, Fluka) ακολουθώντας το εξής 
πρόγραμμα:  
 

Πίνακας 3-6. Πρωτόκολλο υγρής χώνευσης στερεών δειγμάτων 

Stage Power Ramp in Hold Comment 

1 600W 6 min  At 800W: 

Max Temperature: 200oC 

Max Pressure: 40bar 
2 800W  14min 

3 0W  15min Reach room temperature 

 



"Μελέτη και Αξιολόγηση της Διαδικασίας Βιοξήρανσης Κτηνοτροφικών Υπολειμμάτων " 
Κεφάλαιο 3: Υλικά και Μέθοδοι 

Γάλλιου Φένια 3-103 
Οκτώβριος, 2014 

Έπειτα, τα χωνευμένα δείγματα αραιώθηκαν και φυγοκεντρήθηκαν. Το υπερκείμενο υγρό 
απομακρύνθηκε προσεκτικά, διηθήθηκε (0,45μm, Whatman), αραιώθηκε κατάλληλα και 
αναλύθηκε με συνθήκες ίδιες με αυτές των υγρών δειγμάτων EPA 6020a (παράμετροι 
λειτουργίας ICP-MS, επεξεργασία και ανάλυση αποτελεσμάτων, έλεγχος αξιοπιστίας 
χώνευσης και ανάλυσης των στερεών δειγμάτων).  

Κατά την ανάλυση των μετάλλων με το ICP-MS αξιοποιήθηκε η δυνατότητα του οργάνου να 
λειτουργεί σε collision (He) ή/και reaction (H2) mode με στόχο την παραγωγή ακόμα πιο 
αξιόπιστων αποτελεσμάτων, λόγω του περιορισμού των ισοβαρών παρεμποδίσεων (π.χ., 
παρεμπόδιση του 40Ar12C στην ανάλυση του 52Cr). Η ανάλυση με το ICP-MS πλεονεκτεί των 
άλλων τεχνικών (ατομική απορρόφηση, φασματοφωτομετρία, σταθμικός προσδιορισμός 
κλπ.) ως προς τα χαμηλότερα όρια ανίχνευσης, το μεγαλύτερο εύρος γραμμικότητας, την 
ταυτόχρονη πολυστοιχειακή ανάλυση και την ανάλυση μεγάλου αριθμού δειγμάτων σε 
σειρά, σε σύντομο χρόνο (batch analysis). Οι συνθήκες λειτουργίας του ICP-MS ήταν οι 
ακόλουθες: 
 

Πίνακας 3-7. Συνθήκες λειτουργίας ICP-MS 

RF power (W) 1500 Collision gas He 

Plasma gas flow (L/min) 0,82 Collision gas flow (mL/min) 4,5 

Auxiliary gas flow (L/min) 0,26 Reaction gas H2 

Sampling/Skimmer cone Ni Reaction gas flow (mL/min) 3,5 

Nebulizer type MicroMist Solution uptake (uL/min) 160 

S/C temperature 2o C Integration time (sec per mass) 0,30 

Replicates 3   

Γενικά, η έκφραση των αποτελεσμάτων έγινε με τη χρήση εξωτερικής καμπύλης 
βαθμονόμησης (5 τουλάχιστον επίπεδα συγκέντρωσης, με συντελεστή συσχέτισης (r) της 
τάξης του 0,99 για κάθε στοιχείο) χρησιμοποιώντας πρότυπες ενώσεις κατάλληλης 
καθαρότητας της εταιρείας Merck. Τα όρια ανίχνευσης προέκυψαν από τις καμπύλες 
βαθμονόμησης με κατάλληλους μαθηματικούς υπολογισμούς (Chemstation Software by 
Agilent). 

 

3.10.10 Μικροβιακός Πληθυσμός 

Μέρος των μικροοργανισμών που συναντάμε στα υγρά απόβλητα και στερεά υπολείμματα 
είναι παθογόνοι. Κυρίως, είναι βακτήρια αλλά επίσης πρωτόζωα και ιοί. Επειδή βρίσκονται 
σε μικρές συγκεντρώσεις αλλά σε μεγάλη ποικιλία ειδών, η ταυτοποίηση και ο ποσοτικός 
προσδιορισμός κάθε είδους παθογόνων μικροοργανισμών είναι πρακτικά αδύνατος. Έτσι, 
αντί για τον προσδιορισμό κάθε είδους παθογόνων μικροοργανισμών γίνεται ο 
προσδιορισμός ενδεικτικών μικροοργανισμών.  

Ως τέτοιοι ενδεικτικοί μικροοργανισμοί χρησιμοποιούνται τα κολοβακτηριοειδή και τα 
βακτηρίδια, που βρίσκονται σε μεγάλους αριθμούς στο γαστρεντερικό σύστημα του 
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ανθρώπου και των θερμόαιμων ζώων και κατ’ επέκταση στα ανθρώπινα και ζωικά 
απόβλητα (Δρούµπαλη, 2010). 

Τρεις βακτηριακοί δείκτες κοπρανώδους μόλυνσης ελέγχθηκαν σε όλα τα δείγματα. 

Οι δείκτες αυτοί συγκεκριμένα ήταν:  

 Ολικά κολοβακτηρίδια (TC),  

 Escherichia coli και  

 Εντερόκοκκοι.  

Η ανίχνευση και καταμέτρηση των βακτηρίων πραγματοποιήθηκε με χρήση διαδοχικών 
δεκαδικών αραιώσεων σε τριβλία με εκλεκτικό θρεπτικό υλικό.  

 

Εικόνα 3-52. Διαδοχικές δεκαδικές αραιώσεις  

 

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά υπολογίστηκε ο συντελεστής υγρασίας για κάθε νωπό δείγμα και 
στη συνέχεια δημιουργήθηκαν διαδοχικές αραιώσεις:  

Χρησιμοποιώντας 10gr νωπού δείγματος τα οποία διαλύονται σε 95ml αποστειρωμένου 
υδατικού διαλύματος 0.8% (w / v) NaCl, δημιουργούμε την αραίωση 10-1. 

Από το παραπάνω διάλυμα το οποίο βρίσκεται συνεχώς υπό ανάδευση μεταφέρομε 1ml σε 
9ml NaCl 0.8% (w / v), δημιουργώντας την αραίωση 10-2. 

Ανακινούμε και μεταφέρομε 1ml από την προηγούμενη αραίωση σε 9ml NaCl 0.8% (w / v), 
δημιουργώντας την αραίωση 10-3. Επαναλαμβάνομε το προηγούμενο στάδιο και 
δημιουργούμε τις αραιώσεις 10-4 και 10-5. 

Αφού αναδεύσομε τοποθετούμε 0.1ml από κάθε αραίωση σε εκλεκτικό θρεπτικό υλικό και 
επωάζομε στους 37oC. 

Τα θρεπτικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν m-Endo Agar Les (HIMEDIA Laboratories) 
για τα ολικά κολοβακτηρίδια (TC), HiCrome Agar (HIMEDIA Laboratories) για E. coli και 
Slanetz & Bartley (HIMEDIA Laboratories) για εντερόκοκκους. Η επώαση πραγματοποιήθηκε 
στους 37oC. Η καταμέτρηση του μικροβιακού πληθυσμού πραγματοποιούνταν μετά από 20-
24 ώρες για τα TC και E. coli και μετά από 48 ώρες για τους εντερόκοκκους. Τα 
αποτελέσματα εκφράστηκαν ως μονάδες σχηματισμού αποικιών - colony forming units 
(CFU) ανά γραμμάριο ξηρού δείγματος. 
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Στην ποσοτική μικροβιολογία, η μέτρηση των βιώσιμων βακτηρίων που σχηματίζουν 
αποικίες σε ένα δείγμα, γίνεται µε τον προσδιορισμό των αποικιών που αναπτύσσονται από 
το εκάστοτε βακτήριο, σε ειδικό θρεπτικό υλικό. Η μονάδα μέτρησης των αποικιών 
ονομάζεται Colony Forming Units (CFU’s), και εκφράζεται συνήθως ως αριθμός των CFU’s 
ανά mL ή ανά γραμμάριο δείγματος. Η συγκέντρωση των CFU’s στο νερό θεωρείται 
σημαντικής σημασίας και υπολογίζεται κάνοντας διαδοχικές δεκαδικές αραιώσεις (δηλαδή, 
1/10 αραιώσεις, καθεμία µε την προσθήκη ενός μέρους του αποβλήτου σε 9 μέρη του 
διαλύτη) και εμβολιάζοντας ένα mL σε κάθε ένα από τα τριβλία. Σημειώνεται ότι κάθε 
αραίωση γίνεται μέχρι το 1/106 cfu/mL, ώστε να υπολογιστεί µε μεγαλύτερη ακρίβεια ο 
αριθμός των αποικιών (∆ρούμπαλη, 2010).  
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αναλυτική παρουσίαση όλων των αποτελεσμάτων που 
προέκυψαν κατά τη διάρκεια όλων των διεργασιών που έλαβαν χώρα, στα πλαίσια της 
παρούσας εργασίας, όπως αυτές έχουν ήδη παρουσιαστεί αναλυτικά σε προηγούμενο 
κεφάλαιο. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της πρώτης και 
δεύτερης διαδοχικής κομποστοποίησης, με σκοπό τον έλεγχο της μεταβολής των θρεπτικών 
κατά τις διαδικασίες αυτές. Επιπρόσθετα, θα γίνει η ίδια αξιολόγηση και για τη διαδικασία 
της ηλιακής ξήρανσης, που εφαρμόστηκε για τη “συμπύκνωση” των θρεπτικών των υλικών, 
με ταυτόχρονη προσθήκη σε αυτά, υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων. 

 

4.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Στην παράγραφο αυτή θα γίνει παρουσίαση και αξιολόγηση, τόσο αναλυτικά, όσο και 
συγκεντρωτικά, όλων των αποτελεσμάτων και για τα τρία υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, 
από την έναρξη της διαδικασίας της κομποστοποίησης, μέχρι και την ολοκλήρωση αυτής. 

 

4.1.1 Διογκωτικό – πράσινα υπολείμματα 

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενη παράγραφο, στην πρώτη διαδικασία 
κομποστοποίησης, ως διογκωτικό χρησιμοποιήθηκε - σε ίσους όγκους με τη νωπή (σε κάθε 
μια από τις τρεις περιπτώσεις) κοπριά – τεμαχισμένο υλικό πράσινων υπολειμμάτων και πιο 
συγκεκριμένα κλαδέματα του Δήμου Ηρακλείου.  

Όλες οι αναλύσεις των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των φυτικών υπολειμμάτων 
πραγματοποιήθηκαν σε επί τοις % ξηρού βάρους.  

Στον Πίνακα 4-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών. 
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Πίνακας 4-1. Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά φυτικών υπολειμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν ως 
διογκωτικό στην πρώτη διαδικασία κομποστοποίησης με νωπή κοπριά 

Παράμετροι τιμές

pH 8,1

EC (mS/cm) 1,5

N (%) 1,8

K (%) 0,8

P (%) 0,3

TOC (%) 46,9

NO3
- (mg/Kg) 84,0

NH4
+ (mg/Kg) 149,1

Mg (g/Kg) 6,3

Ca (g/Kg) 105,7

Phenols  (g gallic acid/Kg) 0,1

Cu (mg/Kg) 27,1

Zn (mg/Kg) 207,5

Ni (mg/Kg) 24,8

Cr (mg/Kg) 15,6

Pb (mg/Kg) 4,2

Total coliforms 0

Faecal coliforms 0

Faecal Streptococci 11.846

Φυτικά υπολείμματα - Διογκωτικό υλικό 

πρώτης κομοστοποίησης

Heavy metals

Pathogens (CFU/gr)

 

 

4.1.2 Υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε υγρά 
απόβλητα ελαιοτριβείων, τόσο για τις διαδικασίες της κομποστοποίησης, όσο και για την 
ξήρανση των παραγόμενων προϊόντων, το εργαστήριο προμηθεύτηκε κατσίγαρο από 
τέσσερα διαφορετικά ελαιοτριβεία του Νομού Ηρακλείου και πιο συγκεκριμένα, από τα 
ακόλουθα Δημοτικά Διαμερίσματα της περιοχής: 

- Αγ. Παρασκιές 

- Αγ. Δέκα 

- Αρκαλοχώρι και  

- Σταυράκια 

Τα υγρά απόβλητα αποθηκεύτηκαν σε ειδικές 10tn δεξαμενές στις εγκαταστάσεις του 
αγροκτήματος του ΤΕΙ Κρήτης, όπου πριν από κάθε χρήση τους γινόταν ανακυκλοφορία του 
υλικού, με ειδικές υποβρύχιες αντλίες λυμάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 
πρόβλημα της καθίζησης θρεπτικών αλλά και για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής 
ομοιογένειας αυτού σε κάθε εφαρμογή αλλά και σε κάθε διαφορετικό υλικό. 
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Στον Πίνακα 4-2 που παρουσιάζεται ακολούθως, παρατίθενται τα στοιχεία αυτά και πιο 
συγκεκριμένα, σημειώνονται οι μέσες τιμές για κάθε παράμετρο. Αυτό έγινε, καθώς κατά 
τις διάφορες διαδικασίες δεν χρησιμοποιούνταν πάντοτε ο ίδιος κατσίγαρος. Προς 
διευκρίνιση του παραπάνω σημειώνεται ότι δεν χρησιμοποιούνταν σε κάθε διαφορετικό 
υλικό οι ίδιες ποσότητες, ούτε και οι ποσότητες των διαφορετικών υγρών αποβλήτων ήταν 
ίδιες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης των υλικών, μόλις 
εξαντλούνταν μια δεξαμενή, να χρησιμοποιείται μια άλλη, το υλικό της οποίας είχε 
διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αρά και το ίδιο υλικό, μέσα στη διάρκεια των όποιων 
διεργασιών έχει περάσει, αλλά και τα τρία διαφορετικά υλικά, έχουν δεχτεί διαφορετικές 
ποσότητες από τους τέσσερις διαφορετικούς κατσίγαρους που χρησιμοποιήθηκαν. 
Συνεπώς, για λόγους διευκόλυνσης έγινε η παραδοχή μιας μέσης τιμής των 
χαρακτηριστικών αυτών. 

 

Πίνακας 4-2. Μέσες τιμές των χαρακτηριστικών τεσσάρων διαφορετικών υγρών αποβλήτων 
ελαιοτριβείων 

Παράμετροι τιμές

pH 4,9

EC (mS/cm) 2,3

N (mg/l) 331,95

K (mg/l) 2.345,1

P (mg/l) 152,4

TOC (%) 23,0

NO3
- (mg/l) <Dl

NH4
+ (mg/l) 95,8

Mg (mg/l) 143,2

Ca (mg/l) 307,6

Phenols  (g gallic acid/l) 3,4

Heavy metals

Cu (μg/l) 229,4

Zn  (μg/l) 5.441,1

Ni  (μg/l) 253,3

Cr  (μg/l) 5,3

Pb  (μg/l) <DL
<DL = Κάτω από το όριο ανίχνευσης

DL (ΝΟ
3

) = 0,31mg/l - DL (NH
4

) = 0,01mg/l  - DL (P) = 0,0007mg/l  

Υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων - 

Κατσίγαρος

 

Γενικότερα σημειώνεται ότι, ο κατσίγαρος που χρησιμοποιήθηκε, στις τρεις από τις 
τέσσερις περιπτώσεις προερχόταν από το υπερκείμενο υγρό των δεξαμενών εξάτμισης των 
ελαιοτριβείων, ενώ μόνο ο κατσίγαρος από τα Σταυράκια προερχόταν κατευθείαν από την 
πρώτη δεξαμενή συλλογής του ελαιοτριβείου, πριν από τη διάθεσή του στις δεξαμενές 
εξάτμισης, συνεπώς και ήταν περισσότερο συμπυκνωμένος σε σχέση με τους άλλους. 
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4.1.3 Κτηνοτροφικά απόβλητα 

Στα πλαίσια της παρούσας, χρησιμοποιήθηκαν τρία διαφορετικά είδη κτηνοτροφικών 
αποβλήτων. Νωπή κοπριά βοοειδών, ορνίθων και χοίρων. 

Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά αυτών παρουσιάζονται στον Πίνακα 4-3 που ακλουθεί.  

 

Πίνακας 4-3. Παρουσίαση φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των τριών ειδών νωπής κοπριάς που 
χρησιμοποιήθηκε για κομποστοποίηση 

Παράμετροι

Κ
ο

π
ρ

ιά
 β

ο
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ώ
ν

Κ
ο

π
ρ

ιά
 Ο

ρ
νί

θ
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Κ
ο

π
ρ

ιά
 χ

ο
ίρ

ω
ν

pH 8,5 8,4 7,9

EC (mS/cm) 3,5 16,5 2,2

N (%) 1,0 2,7 1,3

K (%) 2,1 4,3 0,3

P (%) 0,4 0,9 0,7

TOC (%) 36,6 38,4 49,7

NO3
- (mg/Kg) 81,7 <DL 84,0

NH4
+ (mg/Kg) 67,3 271,9 303,3

Mg (g/Kg) 17,3 12,8 3,4

Ca (g/Kg) 94,9 123,4 33,4

Phenols  (g gallic acid/Kg) 0,9 0,5 0,6

Cu (mg/Kg) 31,6 89,4 50

Zn (mg/Kg) 254,9 1.574,1 926,2

Ni (mg/Kg) 121,2 3,2 3,7

Cr (mg/Kg) 58,5 1,4 <DL

Pb (mg/Kg) 5,4 <DL <DL

Total coliforms 3.333 4.620.000 3.800

Faecal coliforms 16.667 2.425.500 1.900

Faecal Streptococci 18.333 764.400 19.950
<DL = τιμή κάτω από το όριο ανίχνευσης

DL (ΝΟ
3

) = 0,31mg/l - DL (NH
4

) = 0,01mg/l  - DL (P) = 0,0007mg/l  

Νωπή Κοπριά που χρησιμοποιήθηκε στην κομποστοποίηση

Heavy metals

Pathogens (CFU/gr)

 

4.1.3.1 Κομποστοποίηση σε σειράδιο κοπριάς Βοοειδών – COMPOST1CW 

Στον Πίνακα 4-4 που ακολουθεί, παρουσιάζονται αναλυτικά, οι μετρήσεις της 
θερμοκρασίας του σειραδίου, οι οποίες λαμβάνονταν καθημερινά, καθώς και οι μετρήσεις 
της εξωτερικής θερμοκρασίας. Όπου δεν υπάρχει τιμή θερμοκρασίας, δεν 
πραγματοποιήθηκε μέτρηση.  

Επίσης, στον ίδιο πίνακα παρουσιάζονται και οι αναστροφές του σειραδίου που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία της κομποστοποίησης, η προσθήκη σε λίτρα του 
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κατσίγαρου που προστίθονταν κατά τη διάρκεια της ανάδευσης και η υγρασία του υλικού, 
αμέσως μετά την αναστροφή. Σημειώνεται ότι η δειγματοληψία γινόταν κάθε φορά και σε 
κάθε υλικό, αμέσως μετά την ανάδευση, οπότε και είχε προστεθεί (εφόσον χρειαζόταν) 
κατσίγαρος. 

 

Πίνακας 4-4. Παρουσίαση θερμοκρασιών σειραδίου, εξωτερικής θερμοκρασίας, αριθμός 
αναστροφών, προσθήκη κατσίγαρου και υγρασία υλικού COMPOST1CW 

Ημέρα 
Εξωτερική 

Θερμοκρασία. 
Θερμοκρασία 

σειραδίου  
Αναστροφές 

Προσθήκη 
Κατσίγαρου 

(lt) 

Υγρασία (%) 
υλικού, μετά από 
κάθε αναστροφή 

1 24,50 21,50 Νωπό υλικό 0 66 

2 26,40 31,90       

3 24,00 35,80       

4 26,20 41,37       

5 25,60 43,63       

6 26,70 46,60       

7 25,80 45,27       

8 26,00 49,53       

9 25,70 51,60       

10 26,50 52,97       

11 25,00 54,37       

12 24,90 53,73       

13 24,70 55,57       

14 26,60 56,60       

15 21,50 55,03       

16 24,00 54,67       

17 25,20 62,10       

18 27,00 48,53 1η αναστροφή 0 44,3 

19 25,00 70,03       

20 26,20 79,07       

21 25,60 76,93       

22 24,70 76,43       

23 25,60 75,50       

24 26,60 75,30       

25 25,60 75,53       

26 24,20 75,43       

27 25,80 74,03       

28 25,40 72,60       

29 24,00 71,37       

30 25,80 69,43       

31 26,40 70,20       

32 25,30 70,17       

33 28,00 70,67       

34 26,50 68,60       
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35 26,40 69,97       

36 28,10 68,03 2η αναστροφή  800 48,4 

37 28,40 43,90       

38 28,60 53,80       

39 28,50 63,03       

40 28,60 64,90       

41 31,10 74,17       

42 32,50 75,50       

43 33,00 78,00 3η αναστροφή  300 45,2 

44 33,20 
 

      

45 34,00 
 

      

46 32,00 
 

      

47 33,80 
 

      

48 31,60 
 

      

49 33,00 
 

      

50 34,50 
 

4η αναστροφή 300 44 

51 34,30 
 

      

52 33,80 
 

      

53 34,00 67,75       

54 30,90 70,93       

55 31,40 66,25       

56 30,10 65,25       

57 32,40 69,63 5η αναστροφή 400 42,8 

58 32,50 56,50       

59 30,00 59,75       

60 29,30 61,50       

61 30,10 62,25       

62 31,50 
 

      

63 32,20 63,25       

64 33,50 63,75 6η αναστροφή 600 46,5 

65 35,50 64,20       

66 34,80 64,50       

67 33,70 64,75       

68 33,20 65,25       

69 36,00 65,00       

70 36,20 63,25       

71 38,00 45,15 7η αναστροφή 400 48,6 

72 34,20 58,00       

73 34,80 61,25       

74 35,20 63,75       

75 33,60 65,00       

76 32,80 65,75       

77 30,10 66,50       

78 29,00 58,50 8η αναστροφή 0 42 
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Συνολικά πραγματοποιήθηκαν οκτώ αναστροφές του σειραδίου, όγκου 20m3, σε σύνολο 78 
ημερών και η συνολική ποσότητα κατσίγαρου που προστέθηκε ήταν 2.800lt.  

Τα αποτελέσματα του Πίνακα 4-4 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο Γράφημα 4-1 που 
ακολουθεί. 
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Γράφημα 4-1. Προφίλ θερμοκρασίας, υγρασίας και προσθήκης κατσίγαρου κατά την 
κομποστοποίηση κοπριάς βοοειδών. 

 

Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι η γραμμή της θερμοκρασίας του υλικού 
παρουσιάζει “μύτες”, δηλαδή απότομες μειώσεις, αμέσως μετά από κάθε αναστροφή, 
όπου και γίνεται προσθήκη κατσίγαρου. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην ανάδευση του 
υλικού με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Ωστόσο, η ανάδευση έχει ως αποτέλεσμα την 
“οξυγόνωση” του υλικού και συνεπώς την άμεση ενεργοποίηση των μικροοργανισμών 
αυτού, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μια με δυο ημέρες μετά την ανάδευση, σημαντική 
αύξηση της θερμοκρασίας του. 

Το υλικό ανέβασε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, μεταξύ 70 και 80oC, τις οποίες και κράτησε 
για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, αμέσως μετά την ανάμιξη της νωπής κοπριάς 
με το διογκωτικό, οι θερμοκρασίες του υλικού αυξήθηκαν κατακόρυφα. Παρατηρήθηκε ότι 
οι μεγαλύτερες τιμές της θερμοκρασίας εμφανίστηκαν σε ποσοστό υγρασίας περίπου στο 
45%. 

Ωστόσο, και ενώ η διαδικασία κράτησε περίπου τρεις μήνες δεν ολοκληρώθηκε και 
διακόπηκε, προκειμένου να μεταφερθεί το υλικό σε πιο ελεγχόμενες συνθήκες, σε 
κομποστοποιητές και να γίνει και σε μικρότερη κλίμακα, προκειμένου να 
πραγματοποιούνται πιο εύκολα όλες οι απαιτούμενες διεργασίες. Ένας λόγος που 
ενδέχεται να μην επέτρεψε την ολοκλήρωση της κομποστοποίησης στο διάστημα αυτό 
είναι η προσθήκη του κατσίγαρου, καθώς η παρουσία ελαίων σε αυτών συμβάλει στην 
παράταση της διαδικασίας. 
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Στον Πίνακα 4-5 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του 
υλικού καθ’ όλη τη διάρκεια της κομποστοποίησης. 

 

Πίνακας 4-5. Φυσικοχημικές Παράμετροι Νωπής Κοπριάς Βοοειδών 
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pH 8,5 8,3 8,6 8,6 8,5 8,7 9,0 9,1

EC (mS/cm) 3,7 3,1 3,3 3,7 3,3 4,3 5,5 6,8

N (%) 1,0 1,7 1,4 1,3 2,0 2,8 2,5 2,4

K (%) 0,9 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,2

P (%) 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6

TOC (%) 30,6 27,4 26,2 26,1 25,5 24,7 24,6 25,0

C/N 29,4 16,2 18,2 19,7 12,7 8,8 9,8 10,5

NO3
- (mg/Kg) <DL <DL <DL 52,4 126,9 377,5 269,2 463,4

NH4
+ (mg/Kg) 217,3 127,9 80,3 131,4 74,7 88,7 51,8 53,8

Mg (g/Kg) n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 10,6 11,1 9,7

Ca (g/Kg) n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 139,2 130,0 119,4

Phenols  (g gallic acid/Kg) 0,7 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7

Cu (mg/Kg) n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 37,6 31,1 40,1

Zn (mg/Kg) n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 417,0 398,9 402,4

Ni (mg/Kg) n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 76,9 80,9 73,6

Cr (mg/Kg) n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 51,0 53,3 44,3

Pb (mg/Kg) n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 6,3 3,3 5,7

Total coliforms n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 8

Faecal coliforms n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 0

Faecal Streptococci 2.561 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 0
* CW1 = Μίγμα νωπής κοπριάς βοοειδών με κλαδοκάθαρα

**CW2 = 2η ανάδευση υλικού

n.m. = not measured

<DL = τιμή κάτω από το όριο ανίχνευσης

DL (ΝΟ
3

) = 0,31mg/l - DL (NH
4

) = 0,01mg/l  - DL (P) = 0,0007mg/l  

1η Κομποστοποίηση βοοειδών σε σειράδια - COMPOSTING1CW

Παράμετροι

Ημέρες

Κωδικοποίηση Δειγμάτων

Pathogens (CFU/gr)

Heavy metals

Προσθήκη κατσίγαρου (lt) σε κάθε ανάδευση

 

Σύμφωνα με τον προηγούμενο πίνακα, φαίνεται ότι η έναρξη της διαδικασίας της 
κομποστοποίησης να γίνεται την 18η μέρα. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι οι μέρες της 
διαδικασίας ξεκίνησαν να μετράνε από την ημέρα που μεταφέρθηκε η νωπή κοπριά των 
βοοειδών στις εγκαταστάσεις του αγροκτήματος του ΤΕΙ Κρήτης, όπου και τοποθετήθηκε σε 
σωρό. Από την πρώτη μέρα λοιπόν γινόταν μέτρηση της θερμοκρασίας του υλικού, καθώς 
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από τότε ξεκινάει η κομποστοποίηση. Ωστόσο, την δέκατη όγδοη ημέρα έγινε η μίξη αυτής 
με το διογκωτικό και από εκεί και πέρα ξεκίνησαν οι προσθήκες κατσίγαρου, προκειμένου 
να διευκολυνθεί η όλη διαδικασία. 

 

Έτσι λοιπόν, συγκεντρωτικά από τα παραπάνω στοιχεία θα μπορούσαν να διεξαχθούν τα 
ακόλουθα συγκεντρωτικά συμπεράσματα: 

 Παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του ολικού αζώτου, από 1% στο 2,4% (ξηρής 
ουσίας). 

 Επίσης, αυξήθηκε και η συγκέντρωση του Καλίου, από 0,9% σε 1,2%  (ξηρής ουσίας). 

 Μικρή αύξηση παρατηρήθηκε και στον ολικό φώσφορο, από 0,4% σε 0,6% (ξηρής 
ουσίας). 

 Η διακύμανση του pH καθ’ όλη τη διαδικασία δεν ακολούθησε την αναμενόμενη 
πορεία, όπως όταν η κομποστοποίηση πραγματοποιείται χωρίς εξωτερικές 
παρεμβάσεις (προσθήκη άλλων υλικών) και όταν η δειγματοληψία γίνεται πριν την 
ανάδευση του υλικού. Έτσι το pH  κινήθηκε σε σταθερά σχεδόν επίπεδα, με μια 
μικρή αύξηση της τιμής του προς το τέλος της διαδικασίας.  

 Η πορεία της αγωγιμότητας ακολουθεί μια αυξητική τάση, η οποία θεωρείται λογική 
και αναμενόμενη, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός της μείωσης των αμμωνιακών και 
αύξησης των νιτρικών, στο υλικό. 

 Η πορεία του ολικού οργανικού άνθρακα ακολουθεί την αναμενόμενη καθοδική 
πορεία, από 30,6% σε 25%. 

 Η συγκέντρωση των φαινολών φαίνεται να κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα σε όλη τη 
διαδικασία της κομποστοποίησης, με αυξομειώσεις της τάξης του 0,1%. Και ενώ 
βιβλιογραφικά αναφέρεται ότι με την κομποστοποίηση πραγματοποιείται 
αποδόμηση αυτών, ωστόσο, η παράλληλη προσθήκη κατσίγαρου μάλλον 
αντισταθμίζει το γεγονός αυτό. 

 Μια άλλη σημαντική παράμετρος που εξετάστηκε στη διάρκεια του πειραματικού 
μέρους της παρούσας, ήταν και η παρουσία μικροβιακού πληθυσμού, η οποία θα 
απέτρεπε τη χρήση του τελικού προϊόντος. Ωστόσο προκύπτει ότι αν και το 
μικροβιακό φορτίο είναι ιδιαίτερα αυξημένο στο νωπό υλικό, καταλήγει με το τέλος 
της διαδικασίας να είναι μηδενικό. 

 Όσον αφορά στα μέταλλα, με την προσθήκη του κατσίγαρου κατά τη διαδικασία της 
κομποστοποίησης εμφανίζουν σχεδόν σταθερές συγκεντρώσεις, με μικρές 
αυξομειώσεις. 

 

4.1.3.2 Κομποστοποίηση σε σειράδιο κοπριάς ορνίθων – COMPOST1PL 

Όμοια με την προηγούμενη παράγραφο, στον Πίνακα 4-6, παρουσιάζονται αναλυτικά, οι 
μετρήσεις της θερμοκρασίας του σειραδίου, οι οποίες λαμβάνονταν καθημερινά, καθώς και 
οι μετρήσεις της εξωτερικής θερμοκρασίας.  

Επίσης, στον ίδιο πίνακα παρουσιάζονται και οι αναστροφές του σειραδίου που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία της κομποστοποίησης, η προσθήκη σε λίτρα του 
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κατσίγαρου που προστίθονταν κατά τη διάρκεια της ανάδευσης και η υγρασία του υλικού, 
αμέσως μετά την αναστροφή. 

 

Πίνακας 4-6. Παρουσίαση θερμοκρασιών σειραδίου, εξωτερικής θερμοκρασίας, αριθμός 
αναστροφών, προσθήκη κατσίγαρου και υγρασία υλικού COMPOST1PL 

Ημέρα 
Εξωτερική 

Θερμοκρασία. 
Θερμοκρασία 

σειραδίου  
Αναστροφές 

Προσθήκη 
Κατσίγαρου 

(lt) 

Υγρασία (%) 
υλικού, μετά 

από κάθε 
αναστροφή 

1 26,00 38 Νωπό υλικό 
 

71,59 

2 25,70 54 

   3 26,50 62 

   4 29,00 62 

   5 24,90 57 

   6 24,70 57 

   7 26,60 57 

   8 21,50 55 

   9 24,00 56 

   10 25,20 58 

   11 27,00 48 1η ανάδευση 0 59,75 

12 25,00 71 

   13 26,20 74 

   14 25,60 74 

   15 24,70 73 

   16 25,60 71 

   17 26,60 72 

   18 25,60 72 

   19 24,20 72 

   20 25,80 67 

   21 25,40 70 

   22 24,00 68 

   23 25,80 66 

   24 26,40 67 

   25 25,30 67 

   26 28,00 68 

   27 26,50 69 

   28 26,40 67 

   29 28,10 67 2η ανάδευση 700 47,18 

30 28,40 60 

   31 28,60 75 

   32 28,50 76 

   33 28,60 75 

   34 31,10 74 

   35 32,50 74 
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Ημέρα 
Εξωτερική 

Θερμοκρασία. 
Θερμοκρασία 

σειραδίου  
Αναστροφές 

Προσθήκη 
Κατσίγαρου 

(lt) 

Υγρασία (%) 
υλικού, μετά 

από κάθε 
αναστροφή 

36 33,00 74 3η ανάδευση 300 44,71 

37 33,20 50 

   38 34,00 60 

   39 32,00 69 

   40 33,80 73 

   41 31,60 73 

   42 33,00 73 

   43 34,50 73 4η ανάδευση 200 45,33 

44 34,30 47 

   45 33,80 65 

   46 34,00 66 

   47 30,90 74 

   48 31,40 70 

   49 30,10 74 

   50 32,40 65 5η ανάδευση 400 40,58 

51 32,50 73 

   52 30,00 72 

   53 29,30 70 

   54 30,10 67 

   55 31,50 70 

   56 32,20 64 

   57 33,50 64 6η ανάδευση 500 41,55 

58 35,50 70 

   59 34,80 71 

   60 33,70 74 

   61 33,20 74 

   62 36,00 73 

   63 36,20 70 

   64 38,00 48 8η ανάδευση 700 52,17 

65 34,20 66 

   66 34,80 74 

   67 35,20 74 

   68 33,60 74 

   69 32,80 72 

   70 30,10 72 

   71 29,00 63 9η ανάδευση 0 39,15 

 

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν εννέα αναστροφές του σειραδίου, όγκου 20m3, σε σύνολο 
71 ημερών και η συνολική ποσότητα κατσίγαρου που προστέθηκε ήταν επίσης 2.800lt, 
όπως και στο σειράδιο των βοοειδών. 
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Τα αποτελέσματα του Πίνακα 4-6 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο Γράφημα 4-2 που 
ακολουθεί. 
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Γράφημα 4-2. Προφίλ θερμοκρασίας, υγρασίας και προσθήκης κατσίγαρου κατά την 
κομποστοποίηση κοπριάς Ορνίθων. 

 

Όμοια και με το υλικό των βοοειδών, και στη συγκεκριμένη περίπτωση προέκυψε ότι η 
γραμμή της θερμοκρασίας του υλικού παρουσιάζει “μύτες”, δηλαδή απότομες μειώσεις, 
αμέσως μετά από κάθε αναστροφή, όπου και γίνεται προσθήκη κατσίγαρου.  

Σημειώνεται ότι το υλικό ανέβασε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, με τις υψηλότερες να 
είναι στους 75oC. Επίσης, σε αντίθεση με το υλικό των βοοειδών, το υλικό των ορνίθων 
άργησε να ανεβάσει υψηλές θερμοκρασίες. Το γεγονός αυτό πιθανολογείται ότι οφείλεται 
στην αρκετά αυξημένη αρχική υγρασία. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι τις μέγιστες 
θερμοκρασίες το κόμποστ των ορνίθων τις εμφάνισε σε μια υγρασία περίπου μεταξύ 45-
50%.  

Η υψηλή θερμοκρασία που ανέβασε το υλικό και οι μέρες που τη διατήρησε είχε ως 
αποτέλεσμα τη μείωση της υγρασίας του σειραδίου σε επίπεδα κάτω του 40%, με 
αποτέλεσμα να προστεθεί σημαντική ποσότητα κατσίγαρου, προκειμένου αυτή να 
επανέλθει στα επιθυμητά επίπεδα. 

Ωστόσο, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση με την κοπριά των βοοειδών και ενώ η 
διαδικασία κράτησε περίπου τρεις μήνες δεν ολοκληρώθηκε και διακόπηκε, προκειμένου 
να μεταφερθεί το υλικό σε πιο ελεγχόμενες συνθήκες, σε κομποστοποιητές και να γίνει και 
σε μικρότερη κλίμακα, προκειμένου να πραγματοποιούνται πιο εύκολα όλες οι 
απαιτούμενες διεργασίες.  

Όλες οι φυσικοχημικές αναλύσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης 
του συγκεκριμένου υλικού παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα 4-7.  



"Μελέτη και Αξιολόγηση της Διαδικασίας Βιοξήρανσης Κτηνοτροφικών Υπολειμμάτων " 
Κεφάλαιο 4: Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Γάλλιου Φένια 4-118 
Οκτώβριος, 2014 

Πίνακας 4-7. Φυσικοχημικές Παράμετροι κόμποστ Ορνίθων σε όλη την πορεία της 
κομποστοποίησης  
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pH 8,8 9,1 8,8 8,8 8,7 8,6 9,3 8,7

EC (mS/cm) 13,0 5,5 4,4 5,7 4,8 9,4 8,1 8,4

N (%) 2,5 2,7 2,9 2,6 2,5 2,7 2,4 2,9

K (%) 2,3 2,6 2,7 2,4 2,3 2,5 3,0 2,8

P (%) 0,9 1,0 1,0 1,0 1,6 1,8 1,8 1,7

TOC (%) 37,8 35,9 35,5 34,9 33,3 32,3 32,4 31,3

C/N 15,4 13,3 12,2 13,6 13,3 11,8 13,4 11,0

NO3
- (mg/Kg) 47,9 120,1 896,9 43,4 52,4 20,8 219,5 196,9

NH4
+ (mg/Kg) 901,3 572,0 495,3 611,2 368,1 393,9 299,6 66,8

Mg (g/Kg) n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 9,2 11,5 11,3

Ca (g/Kg) n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 157,3 185,9 212,3

Phenols  (g gallic acid/Kg) 4,8 5,5 4,5 5,7 4,6 6,6 6,0 0,8

Cu (mg/Kg) n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 56,9 71,7 77,9

Zn (mg/Kg) n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 649,7 745,9 796,9

Ni (mg/Kg) n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 19,6 27,7 35,5

Cr (mg/Kg) n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 12,0 15,7 36,5

Pb (mg/Kg) n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. <DL 1,9 11,3

Total coliforms n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 27

Faecal coliforms n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 6

Faecal Streptococci 30.913 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 4
* PL1 = Μίγμα νωπής κοπριάς ορνίθων με κλαδοκάθαρα

** PGL = 2η ανάδευση υλικού

n.m. = not measured

<DL = τιμή κάτω από το όριο ανίχνευσης

DL (ΝΟ
3

) = 0,31mg/l - DL (NH
4

) = 0,01mg/l  - DL (P) = 0,0007mg/l  

1η Κομποστοποίηση ορνίθων σε σειράδια - COMPOSTING1PL

Προσθήκη κατσίγαρου (lt) σε κάθε ανάδευση

Κωδικοποίηση Δειγμάτων

Pathogens (CFU/gr)

Heavy metals

Παράμετροι

Ημέρες 

 

Για τον παραπάνω πίνακα σημειώνεται ότι με βάση τον αριθμό των ημερών φαίνεται να 
σημειώνεται ότι η κομποστοποίηση ξεκινάει την ενδέκατη μέρα. Διευκρινίζεται ότι οι μέρες 
ξεκίνησαν να μετράνε από την ημέρα που μεταφέρθηκε η νωπή κοπριά στις εγκαταστάσεις 
του αγροκτήματος του ΤΕΙ Κρήτης, όπου τοποθετήθηκε σε σωρό. Από την πρώτη μέρα 
λοιπόν γινόταν μέτρηση της θερμοκρασίας του υλικού, καθώς από τότε ξεκινάει η 
κομποστοποίηση. Ωστόσο, την ενδέκατη ημέρα έγινε η μίξη αυτής με το διογκωτικό, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η όλη διαδικασία. 
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Από τα στοιχεία λοιπόν του Πίνακα 4-7 προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 Παρατηρήθηκε μια αξιόλογη αύξηση του ολικού αζώτου, από 2,5% στο 2,9% (ξηρής 
ουσίας). 

 Αυξήθηκε και η συγκέντρωση του Καλίου, από 2,3% σε 2,8%  (ξηρής ουσίας). 

 Η σημαντικότερη αύξηση παρατηρήθηκε στον ολικό φώσφορο, από 0,9% σε 1,7% 
(ξηρής ουσίας). 

 Η διακύμανση του pH είναι μικρή, ωστόσο η προσθήκη κατσίγαρου, πριν τη 
δειγματοληψία, με χαμηλό pH θα μπορούσε να δικαιολογήσει και τη μικρή αύξηση 
του pH του υλικού. 

 Η πορεία της αγωγιμότητας φαίνεται παράδοξη, καθώς αν και παρατηρείται αύξηση 
των νιτρικών και μείωση των αμμωνιακών κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης, 
ωστόσο, οι τιμές της αγωγιμότητας που προέκυψαν ακολουθούν καθοδική πορεία, 
που δεν αιτιολογείται. 

 Η πορεία του ολικού οργανικού άνθρακα ακολουθεί την αναμενόμενη καθοδική 
πορεία, από 37,8% σε 31,1%. 

 Η πορεία των φαινολών παρουσιάζει σημαντικές αυξομειώσεις, οι οποίες θα 
μπορούσαν να αποδοθούν στη δειγματοληψία, καθώς αυτή γίνεται μετά την 
ανάδευση και μετά την προσθήκη κατσίγαρου. Παρ’ όλα αυτά προκύπτει ότι στο 
τέλος της διαδικασίας, η συγκέντρωση των φαινολών εμφανίζεται μειωμένη. 

 Το ίδιο θα μπορούσε να σημειωθεί και για τον μικροβιακό πληθυσμό, καθώς αυτός 
είναι ιδιαίτερα αυξημένος στο νωπό υλικό και καταλήγει με το τέλος της 
διαδικασίας να είναι μηδενικός. 

 Όλα τα μέταλλα, με την προσθήκη του κατσίγαρου κατά τη διαδικασία της 
κομποστοποίησης εμφανίζουν αυξητική τάση. 

 

4.1.3.3 Κομποστοποίηση σε σειράδιο κοπριάς χοίρων – COMPOST1PG 

Όπως και στα προηγούμενα δυο υλικά, έτσι και στην περίπτωση της κοπριάς χοίρων, 
καταγράφηκαν στοιχεία, όπως θερμοκρασία του σειραδίου, μετρήσεις που λαμβάνονταν σε 
καθημερινή βάση, καθώς και η εξωτερική θερμοκρασία του χώρου. Όπου δεν υπάρχει τιμή 
θερμοκρασίας, δεν πραγματοποιήθηκε μέτρηση. Επίσης, καταγράφηκαν τα λίτρα 
κατσίγαρου που προστέθηκαν σε κάθε φάση της κομποστοποίησης, καθώς και η αντίστοιχη 
υγρασία του υλικού. Όλα αυτά τα στοιχεία παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 4-8 
που ακολουθεί. 
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Πίνακας 4-8. Παρουσίαση θερμοκρασιών σειραδίου, εξωτερικής θερμοκρασίας, αριθμός 
αναστροφών, προσθήκη κατσίγαρου και υγρασία υλικού COMPOST1PG 

Ημέρα 
Εξωτερική 

Θερμοκρασία 
Θερμοκρασία 

σειραδίου  
Αναστροφές 

Προσθήκη 
Κατσίγαρου 

(lt) 

Υγρασία (%) 
υλικού, μετά 

από κάθε 
αναστροφή 

1 24,50 
 

νωπό υλικό 
 

60 

1 24,50 55 1η ανάδευση 0 52 

2 26,40 66 
   

3 24,00 67 
   

4 26,20 71 
   

5 25,60 71 
   

6 26,70 71 
   

7 25,80 73 
   

8 26,00 74 
   

9 25,70 74 
   

10 26,50 74 
   

11 25,00 74 
   

12 24,90 74 
   

13 24,70 75 
   

14 26,60 75 
   

15 21,50 73 
   

16 24,00 73 
   

17 25,20 71 
   

18 27,00 57 2η ανάδευση 0 43 

19 25,00 66 
   

20 26,20 71 
   

21 25,60 71 
   

22 24,70 72 
   

23 25,60 73 
   

24 26,60 73 
   

25 25,60 74 
   

26 24,20 73 
   

27 25,80 72 
   

28 25,40 74 
   

29 24,00 74 
   

30 25,80 73 
   

31 26,40 72 
   

32 25,30 72 
   

33 28,00 72 
   

34 26,50 70 
   

35 26,40 71 
   

36 28,10 72 3η ανάδευση 1200 51 

37 28,40 47 
   

38 28,60 58 
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39 28,50 67 
   

40 28,60 58 
   

41 31,10 73 
   

42 32,50 73 
   

43 33,00 73 4η ανάδευση 300 49 

44 33,20 46 
   

45 34,00 56 
   

46 32,00 69 
   

47 33,80 69 
   

48 31,60 70 
   

49 33,00 70 
   

50 34,50 69 5η ανάδευση 200 51 

51 34,30 49 
   

52 33,80 61 
   

53 34,00 67 
   

54 30,90 66 
   

55 31,40 67 
   

56 30,10 69 
   

57 32,40 67 6η ανάδευση 400 50 

58 32,50 64 
   

59 30,00 70 
   

60 29,30 67 
   

61 30,10 66 
   

62 31,50 67 
   

63 32,20 67 
   

64 33,50 67 7η ανάδευση 600 54 

65 35,50 59 
   

66 34,80 64 
   

67 33,70 68 
   

68 33,20 69 
   

69 36,00 68 
   

70 36,20 69 
   

71 38,00 63 8η ανάδευση 400 59 

72 34,20 58 
   

73 34,80 71 
   

74 35,20 65 
   

75 33,60 67 
   

76 32,80 67 
   

77 30,10 65 
   

78 29,00 65 9η ανάδευση 400 52 

 

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν εννέα αναστροφές του σειραδίου, όγκου 20m3, σε σύνολο 
78 ημερών και η συνολική ποσότητα κατσίγαρου που προστέθηκε ήταν 3.500lt.  
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Τα αποτελέσματα του Πίνακα 4-8 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο Γράφημα 4-3 
ακολούθως. 
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Γράφημα 4-3. Προφίλ θερμοκρασίας, υγρασίας και προσθήκης κατσίγαρου κατά την 
κομποστοποίηση κοπριάς χοίρων. 

 

Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, παρατηρείται ότι το συγκεκριμένο υλικό 
παρουσιάζει μια πιο ομαλή πορεία κατά την κομποστοποίηση. Κρατάει γενικά πιο σταθερή 
πορεία η θερμοκρασία του, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 65 – 75oC. Σημειώνεται ότι η 
υψηλότερες θερμοκρασίες παρατηρούνται σε υψηλότερα ποσοστά υγρασίας (περίπου στο 
50 – 53%) σε σχέση με τα δυο προηγούμενα υλικά. Συνολικά, προστέθηκαν 3.500lt 
κατσίγαρου, σε εννέα (9) αναδεύσεις που έλαβαν χώρα μέσα σε 78 ημέρες. 
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Πίνακας 4-9. Φυσικοχημικές Παράμετροι κόμποστ Χοίρων σε όλη την πορεία της 
κομποστοποίησης 
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pH 8,1 7,1 8,4 8,6 8,5 8,3 8,5 9,1 8,9

EC (mS/cm) 1,9 2,4 1,5 1,8 1,5 1,5 1,9 4,0 4,2

N (%) 1,7 1,5 2,0 1,9 2,0 1,9 1,9 2,1 2,0

K (%) 0,7 0,8 0,8 0,8 1,0 0,9 1,3 1,4 1,4

P (%) 0,6 0,7 0,7 0,6 1,2 0,9 0,9 1,1 1,0

TOC (%) 39,7 39,4 39,1 38,6 38,8 38,4 37,9 37,6 37,2

C/N 22,8 25,6 19,6 20,1 19,8 19,7 19,9 17,7 18,4

NO3
- (mg/Kg) 88,5 34,3 <DL 192,4 115,6 75,0 20,8 <DL 7,2

NH4
+ (mg/Kg) 613,0 371,3 201,6 103,9 121,3 81,0 114,4 60,4 72,2

Mg (g/Kg) n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 8,7 9,0 9,9

Ca (g/Kg) n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 147,8 136,9 149,6

Phenols  (g gallic acid/Kg) 1,1 1,4 1,3 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8

Cu (mg/Kg) n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 57,4 57,8 68,2

Zn (mg/Kg) n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 589,4 625,9 698,3

Ni (mg/Kg) n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 26,2 27,9 30,0

Cr (mg/Kg) n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 15,5 17,1 15,1

Pb (mg/Kg) n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 2,6 <DL <DL

Total coliforms n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 0

Faecal coliforms n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 0

Faecal Streptococci 6.254 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 0
* PG1 = Μίγμα νωπής κοπριάς χοίρων με κλαδοκάθαρα

** PG2 = 2η ανάδευση υλικού

n.m. = not measured

<DL = τιμή κάτω από το όριο ανίχνευσης

DL (ΝΟ
3

) = 0,31mg/l - DL (NH
4

) = 0,01mg/l  - DL (P) = 0,0007mg/l  

1η Κομποστοποίηση χοίρων σε σειράδια - COMPOSTING1PG

Προσθήκη κατσίγαρου (lt) σε κάθε ανάδευση

Κωδικοποίηση Δειγμάτων

Pathogens (CFU/gr)

Heavy metals

Παράμετροι

Ημέρες

 

 

Σύμφωνα με τον προηγούμενο πίνακα, φαίνεται ότι η έναρξη της διαδικασίας της 
κομποστοποίησης ξεκινά αμέσως, με τη μεταφορά των υλικών στις εγκαταστάσεις του 
αγροκτήματος του ΤΕΙ Κρήτης, όπου και γίνεται η ανάμιξη της νωπής κοπριάς με 
διογκωτικό. Από την πρώτη μέρα λοιπόν γινόταν καθημερινά μέτρηση της θερμοκρασίας 
του υλικού. Ωστόσο, η πρώτη προσθήκη κατσίγαρου έγινε μετά από 36 μέρες. 

 

Έτσι λοιπόν, συγκεντρωτικά από τα παραπάνω στοιχεία θα μπορούσαν να διεξαχθούν τα 
ακόλουθα συγκεντρωτικά συμπεράσματα: 
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 Παρατηρήθηκε αύξηση του ολικού αζώτου, από 1,7% στο 2,0% (ξηρής ουσίας). 

 Επίσης, διπλασιάστηκε η συγκέντρωση του Καλίου, από 0,7% σε 1,4% (ξηρής 
ουσίας). 

 Η συγκέντρωση του ολικού φωσφόρου αυξήθηκε από 0,6% σε 1,0% (ξηρής ουσίας). 

 Η διακύμανση του pH καθ’ όλη τη διαδικασία δεν ακολούθησε την αναμενόμενη 
πορεία, όπως όταν η κομποστοποίηση πραγματοποιείται χωρίς εξωτερικές 
παρεμβάσεις (προσθήκη άλλων υλικών) και όταν η δειγματοληψία γίνεται πριν την 
ανάδευση του υλικού. Έτσι οι τιμές του pH εμφάνισαν μια γενική αύξηση στην 
πορεία της διαδικασίας. 

 Η πορεία της αγωγιμότητας, προς τη μέση της διαδικασίας παρουσίασε μια μείωση, 
ενώ στο τέλος η τιμή αυτής ήταν αυξημένη, σε αντίθεση με τη μείωση που φαίνεται 
να ακολούθησε η συγκέντρωση των νιτρικών. 

 Η πορεία του ολικού οργανικού άνθρακα αν και ακολουθεί την αναμενόμενη 
καθοδική πορεία, ωστόσο αυτή εντοπίζεται να είναι μικρότερη του αναμενόμενου, 
από 39,7% σε 37,2%. 

 Η συγκέντρωση των φαινολών παρουσιάζει μια μικρή μείωση κατά τη διαδικασία 
της κομποστοποίησης, ξεκινώντας από 1,1g gallic acid/l 0,8g gallic acid/l. 

 Όσον αφορά στην παρουσία μικροβιακού πληθυσμού, προέκυψε ότι, λόγω των 
υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύχθηκαν, στο τέλος της διαδικασίας η τιμή της 
παραμέτρου αυτής ήταν μηδενική. 

 Για τα μέταλλα, προκύπτει μια σχεδόν σταθερή πορεία, με σχεδόν ασήμαντες 
αυξομειώσεις. 

 

4.1.3.4 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα πρώτης κομποστοποίησης  

Συγκεντρωτικά, για την πρώτη διαδικασία κομποστοποίησης τριών διαφορετικών υλικών θα 
μπορούσε να σημειωθεί ότι η κοπριά των χοίρων ήταν πολύ πιο εύκολη στη διαχείρισή της. 
Δε σχημάτιζε σβώλους, που έχουν ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό της υγρασίας μέσα σε 
αυτούς, καθιστώντας το υλικό πολύ δύσκολο στη διαχείρισή του αλλά και στο να μπορέσει 
να “δουλέψει” η διαδικασία της κομποστοποίησης. 

Το πλέον δύσκολο υλικό ήταν αυτό των ορνίθων, το οποίο είχε υφή πάστας, με πολύ υψηλή 
υγρασία, που σχημάτιζε κρούστα γύρω, εμποδίζοντας την επικράτηση αερόβιων συνθηκών. 
Δεν ομογενοποιούνταν εύκολα με τον κατσίγαρο που προστίθονταν και ήθελε μικρότερη 
υγρασία για να μπορέσει να δουλέψει το υλικό. 

Στο γράφημα 4-4 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το θερμοκρασιακό προφίλ 
κατά τη διάρκεια της πρώτης κομποστοποίησης και των τριών κτηνοτροφικών αποβλήτων, 
με φυτικά υπολείμματα και προσθήκη υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων, ενώ στον Πίνακα 
4-10 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά αυτών, από την 
έναρξη της διαδικασίας μέχρι και την τελευταία δειγματοληψία. 
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Γράφημα 4-4. Προφίλ θερμοκρασιών συγκεντρωτικά και των τριών υλικών κατά την 
κομποστοποίηση σε σειράδια. 

 

Πίνακας 4-10. Σύγκριση φυσικοχημικών παραμέτρων πρώτης κομποστοποίησης κτηνοτροφικών 
αποβλήτων βοοειδών, χοίρων και ορνίθων, κατά την έναρξη και το τέλος της διαδικασίας. 

COMPOST1CW1* COMPOST1CW78*

*
COMPOST1PG1* COMPOST1PG78** COMPOST1PL1* COMPOST1PL71**

pH 8,5 9,1 8,1 8,9 8,8 8,7

EC (mS/cm) 3,7 6,8 1,9 4,2 13,0 8,4

N (%) 1,0 2,4 1,7 2,0 2,5 2,9

K (%) 0,9 1,2 0,7 1,4 2,3 2,8

P (%) 0,4 0,6 0,6 1,0 0,9 1,7

TOC (%) 30,6 25,0 39,7 35,2 37,8 31,3

NO3
- (mg/Kg) <DL 463,4 88,5 7,2 47,9 196,9

NH4
+ (mg/Kg) 217,3 53,8 613,0 72,2 901,3 66,8

Mg (g/Kg) n.m. 9,7 n.m. 9,9 n.m. 11,3

Ca (g/Kg) n.m. 119,4 n.m. 149,6 n.m. 212,3

Phenols  (g gallic acid/l) 0,7 0,7 1,1 0,8 4,8 0,8

Cu (mg/Kg) n.m. 40,1 n.m. 68,2 n.m. 77,9

Zn (mg/Kg) n.m. 402,4 n.m. 698,3 n.m. 796,9

Ni (mg/Kg) n.m. 73,6 n.m. 30,0 n.m. 35,5

Cr (mg/Kg) n.m. 44,3 n.m. 15,2 n.m. 36,5

Pb (mg/Kg) n.m. 5,7 n.m. <DL n.m. 11,3

Total coliforms n.m. 8 n.m. 0 n.m. 27

Faecal coliforms n.m. 0 n.m. 0 n.m. 6

Faecal Streptococci 2.561 0 6.254 0 30.913 4
*COMPOST1CW1 & COMPOST1PG1 & COMPOST1PL1  =  1ST COMPOSTING DAY 

**COMPOST1CW78 & COMPOST1PG78 & COMPOST1PL71  = END OF COMPOSTING  - FINAL 1st COMPOST

Όλες οι μετρήσεις είναι επί ξηρού βάρους του υλικού

n.m. = not measured

<DL = τιμή κάτω από το όριο ανίχνευσης

Heavy metals

Pathogens (CFU/gr)

1η κομποστοποίηση σε σειράδια - COMPOSTING1

Παράμετροι
COMPOST1CW COMPOST1PG COMPOST1PL
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Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της πρώτης κομποστοποίησης των τριών υλικών, 
προκύπτουν συγκεντρωτικά τα ακόλουθα: 

Για τα κτηνοτροφικά υπολείμματα των βοοειδών 

1. Το ολικό άζωτο αυξήθηκε κατά 1,4 μονάδα (ή 140%) δηλαδή σχεδόν μιάμιση φορά 
από την αρχική του τιμή. 

2. Το ολικό κάλιο αυξήθηκε κατά 33%  

3. Ο ολικός φώσφορος αυξήθηκε κατά 50% 

4. Οι φαινόλες κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα 

 

Αντίστοιχα και για τα υπόλοιπα υλικά, προκύπτει: 

Για τα κτηνοτροφικά υπολείμματα των χοίρων 

1. Το ολικό άζωτο αυξήθηκε σχεδόν κατά 20% 

2. Το ολικό κάλιο αυξήθηκε κατά 100%, δηλαδή διπλασιάστηκε η συγκέντρωσή του  

3. Ο ολικός φώσφορος αυξήθηκε κατά 67% 

4. Οι φαινόλες παρουσίασαν μια μείωση της τάξης του 27% 

 

Για τα κτηνοτροφικά υπολείμματα των ορνίθων 

1. Το ολικό άζωτο παρουσίασε αύξηση 16% 

2. Το ολικό κάλιο αυξήθηκε κατά 22%  

3. Ο ολικός φώσφορος αυξήθηκε σχεδόν κατά 90% 

4. Οι φαινόλες παρουσίασαν πολύ σημαντική μείωση, της τάξης του 85% 

 

Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι μεγαλύτερη αύξηση αζώτου παρατηρήθηκε στο υλικό 
των βοοειδών, ενώ μεγαλύτερη αύξηση καλίου στο υλικό των χοίρων και φωσφόρου στο 
υλικό των ορνίθων. Γενικότερα, από τη διαδικασία κομποστοποίησης παρατηρήθηκε 
αύξηση των υπό μελέτη θρεπτικών, σε διαφορετικά επίπεδα στο καθένα ξεχωριστά. 
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4.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Σε συνέχεια της πρώτης διαδικασίας κομποστοποίησης σε σειράδια, πραγματοποιείται μια 
δεύτερη κομποστοποίηση, αυτή τη φορά σε κομποστοποιητές. Στην περίπτωση αυτή 
χρησιμοποιείται και πάλι νωπή κοπριά βοοειδών, χοίρων και ορνίθων και ως διογκωτικό 
χρησιμοποιείται το παραγόμενο κόμποστ της προηγούμενης διαδικασίας.  

 

4.2.1 Διογκωτικά Υλικά  

Πιο συγκεκριμένα, το προϊόν COMPOST1PG χρησιμοποιείται ως διογκωτικό στην 
κομποστοποίηση της νωπής κοπριάς χοίρων, το COMPOST1PL χρησιμοποιείται ως 
διογκωτικό στην κομποστοποίηση της νωπής κοπριάς ορνίθων και το COMPOST1CW 
χρησιμοποιείται ως διογκωτικό στην κομποστοποίηση της νωπής κοπριάς βοοειδών, αφού 
κοσκινιστούν και διαχωριστούν το καθένα από αυτά σε λεπτόκοκκο και χονδρόκοκκο, με 
αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν έξι διαφορετικοί κομποστοποιητές, δυο για κάθε υλικό. 

 

4.2.2 Κτηνοτροφικά Απόβλητα 

Τα κτηνοτροφικά απόβλητα που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη πειραματική 
διαδικασία είχαν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 4-11. 

 

Πίνακας 4-11. Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά νωπής κοπριάς που χρησιμοποιήθηκε στη 2η 
κομποστοποίηση 

Παράμετροι

Κ
ο
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ρ

ιά
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ο
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ώ
ν

Κ
ο

π
ρ

ιά
 Ο

ρ
νί

θ
ω

ν 

Κ
ο

π
ρ

ιά
 χ

ο
ίρ

ω
ν

pH 8,4 8,7 8,1

EC (mS/cm) 5,6 16,9 1,3

N (%) 1,0 1,8 1,1

K (%) 1,0 3,8 0,2

P (%) 1,0 1,7 1,5

TOC (%) 49,8 38,8 50,2

NO3
- (mg/Kg) <DL <DL 173,6

NH4
+ (mg/Kg) 109,0 810,8 418,0

Mg (g/Kg) 4,8 9,6 3,9

Ca (g/Kg) 17,4 114,2 36,9

Phenols  (g gallic acid/Kg) 3,9 6,4 0,7

Cu (mg/Kg) 13,8 47,3 45

Zn (mg/Kg) 26,7 152,6 131,5

Ni (mg/Kg) 1,8 4,8 4,3

Cr (mg/Kg) <DL 2,1 0,8

Pb (mg/Kg) <DL <DL <DL

Total coliforms 507.000 TMTC TMTC

Faecal coliforms 824.850 TMTC TMTC

Faecal Streptococci 62.400 TMTC 864.000
<DL = τιμή κάτω από το όριο ανίχνευσης

DL (ΝΟ
3

) = 0,31mg/l - DL (NH
4

) = 0,01mg/l  - DL (P) = 0,0007mg/l  

TMTC = Too much to count

Νωπή Κοπριά που χρησιμοποιήθηκε στη 2η κομποστοποίηση

Heavy metals

Pathogens (CFU/gr)
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Στις παραγράφους που ακολουθούν γίνεται αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας 
κομποστοποίησης αυτών, σε κομποστοποιητές με δακτυλίους. 

 

4.2.2.1 Κομποστοποίηση σε κομποστοποιητή κοπριάς Βοοειδών με λεπτόκοκκο κόμποστ βοοειδών – 
COMPOST2CWF 

Χρησιμοποιήθηκαν αρχικά νωπή κοπριά βοοειδών 520lt, με ειδικό βάρος τα 100lt να 
ζυγίζουν 105Kg και διογκωτικό COMPOST1CWF 520lt, με ειδικό βάρος τα 100lt να ζυγίζουν 
74Kg. Με το υλικό αυτό γέμισε ένας κομποστοποιητής 16 δακτυλίων, με τον κάθε δακτύλιο 
να έχει όγκο 70lt. Έτσι, το τελικό μίγμα των δυο υλικών είχε τελικό όγκο 1.120lt, με ειδικό 
βάρος τα 100lt να ζυγίζουν 87,5Kg. Στο τέλος της διαδικασίας, μετά δηλαδή από 83 μέρες, 
και μετά από έξι αναδεύσεις όπου συνολικά προστέθηκαν 50lt κατσίγαρου, ο όγκος του 
υλικού ήταν στα 570lt, δηλαδή μειώθηκε στο μισό και το ειδικό βάρος του τελικού 
προϊόντος ήταν 65Kg τα 100lt. 

Στον Πίνακα 4-11 παρουσιάζονται ανά ημέρα οι θερμοκρασίες που ανέπτυξε το υλικό κατά 
τη διαδικασία της κομποστοποίησης, πριν και μετά την ανάδευσή του. Σημειώνεται ότι, οι 
αναγραφόμενες θερμοκρασίες προέκυψαν από τον μέσο όρο τριών θερμοκρασιών που 
λαμβάνονταν από τον κομποστοποιητή (15cm από επιφάνεια υλικού, από καρδιά υλικού 
και 15cm από πάτο κομποστοποιητή). Αναγράφονται επίσης, η εξωτερική θερμοκρασία, οι 
μέρες που πραγματοποιήθηκε ανάδευση, η υγρασία του υλικού (που επίσης προέκυψε από 
τον μέσο όρο τριών δειγματοληψιών, από τα ίδια σημεία, όπως αναφέρθηκα και 
προηγούμενα) πριν και μετά την ανάδευση και η προσθήκη κατσίγαρου σε κάθε ανάδευση. 

Όλα τα στοιχεία του Πίνακα 4-12 παρουσιάζονται και στο Γράφημα 4-5 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 4-12. Παρουσίαση θερμοκρασιών υλικού κομποστοποιητή COMPOST2CWF πριν και μετά 
την ανάδευση, εξωτερικής θερμοκρασίας, αριθμός αναδεύσεων, προσθήκη κατσίγαρου και 
υγρασία υλικού, πριν και μετά την ανάδευση 

Ημέρες 
Εξωτ. 

θερμοκρ 
Θερμοκρ. 

πριν 
Θερμοκρ. 

μετά 
Αναδεύ-

σεις 

Κατσί-
γαρος 

Lt 

Υγρασία 
(%) 

πριν 

Υγρασία 
(%) 

μετά 

1 24,40 29,90   
1η 

ανάδευση 
0   68,3 

2 24,00 34,15           

3 23,00 38,30           

6 21,00 42,45           

7 23,20 35,45           

8 26,40 49,80           

9 29,80 51,70           

10 28,30 51,20           

13 24,90 48,45           

14 19,50 46,50 32,00 
2η 

ανάδευση 
 0 55,5 57,2 

15 22,50 36,85           

16 23,00 53,20           
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Ημέρες 
Εξωτ. 

θερμοκρ 
Θερμοκρ. 

πριν 
Θερμοκρ. 

μετά 
Αναδεύ-

σεις 

Κατσί-
γαρος 

Lt 

Υγρασία 
(%) 

πριν 

Υγρασία 
(%) 

μετά 

17 23,40 57,30           

20 20,10 53,80           

21 25,60 58,65           

22 23,30 56,40           

23 22,70 56,00           

24 25,40 54,95           

27 24,40 51,40 31,30 
3η 

ανάδευση 
15 56,4 60,7 

28 27,30 46,35           

29 22,30 52,70           

30 22,30 56,20           

31 27,50 57,15           

34 19,40 53,40           

35 20,40 53,45           

36 19,70 50,45           

37 19,10 49,35           

38 23,80 48,90           

41 27,00 40,55 26,85 
4η 

ανάδευση 
15 54,2  57,3  

42 25,10 31,90           

43 22,90 34,70           

44 23,80 36,45           

45 29,40 37,45           

48 24,20 40,35           

49 27,40 39,65           

50 24,80 35,20           

51 18,20 38,60           

52 21,40 35,70           

55 19,70 26,80 20,90 
5η 

ανάδευση 
10 51,3 54,3 

56 20,40 23,65           

57 20,00 24,70           

58 20,50 26,60           

59 21,40 25,80           

62 18,00 24,60           

63 20,70 23,20           

64 19,70 23,90           

65 18,10 23,75           

66 17,70 22,05           

69 13,30 17,05 13,80 
6η 

ανάδευση 
10 57,5  55,0  

70 17,40 17,85           
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Ημέρες 
Εξωτ. 

θερμοκρ 
Θερμοκρ. 

πριν 
Θερμοκρ. 

μετά 
Αναδεύ-

σεις 

Κατσί-
γαρος 

Lt 

Υγρασία 
(%) 

πριν 

Υγρασία 
(%) 

μετά 

71 16,80 17,25           

72 17,70 16,05           

73 16,90 17,25           

76 14,70 17,70           

77 14,50 18,45           

78 16,20 20,45           

79 14,50 19,50           

80 17,30 17,75           

83 14,30 14,55         44 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0

10

20

30

40

50

60

70

80

15 15
10 10

T
e

m
p

e
ra

tu
re

 (
o
C

)

Days

 Temp. out.

 Temp. before turning

 Temp. after turning

 Moisture before turning

 Moisture after turning

 OMW

0

20

40

60

80

100

M
o

is
tu

re
 (%

)

0

20

40

60

80

100

O
M

W
 (lt)

COMPOST2CWF(1-83)

 

Γράφημα 4-5. Προφίλ θερμοκρασίας, υγρασίας και προσθήκης κατσίγαρου του COMPOST2CWF 
(πριν & μετά την ανάδευση). 

 

Παρατηρώντας την καμπύλη της θερμοκρασίας του υλικού του παραπάνω γραφήματος, 
προκύπτει ότι αυτή ακολουθεί μια ομαλή και αναμενόμενη πορεία που δείχνει την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας. Κάθε απότομη μείωση αυτής δηλώνει και την 
πραγματοποίηση ανάδευσης, όπου η θερμοκρασία του υλικού μειώνεται απότομα και 
αμέσως μετά από μια με δυο μέρες πραγματοποιεί μια επίσης απότομη αύξηση. Η 
θερμοκρασία του υλικού δεν ξεπέρασε τους 60oC και μετά από σχεδόν τρεις μήνες αυτή 
ήταν ίδια με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, υποδηλώνοντας και την ολοκλήρωση της 
κομποστοποίησης. Η υγρασία του υλικού όπου και παρατηρήθηκαν οι μεγαλύτερες 
θερμοκρασίες ήταν περίπου 55%. Όλα τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του κόμποστ, σε 
όλη την πορεία της κομποστοποίησης παρουσιάζοντα στον Πίνακα 4-13 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 4-13. Φυσικοχημικές Παράμετροι COMPOST2CWF σε όλη την πορεία της 
κομποστοποίησης 
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pH 8,6 9,0 8,7 8,4 8,0 8,2 8,1

EC (mS/cm) 2,3 2,6 5,8 5,2 5,3 5,7 5,9

N (%) 1,9 1,7 1,7 1,8 2,1 2,4 2,7

K (%) 1,3 1,3 2,1 2,2 1,9 2,2 2,3

P (%) 0,9 0,9 1,1 0,8 1,1 1,6 1,6

TOC (%) 34,4 28,2 27,5 26,7 25,9 25,7 25,6

C/N 18,1 16,6 16,2 14,8 12,3 10,7 9,5

NO3
- (mg/Kg) <DL 13,3 16,0 174,0 702,7 300,8 440,8

NH4
+ (mg/Kg) 97,9 84,8 56,3 43,6 66,3 50,1 13,5

Mg (g/Kg) 10,2 12,5 12,6 11,2 12,1 11,9 9,4

Ca (g/Kg) 79,9 107,3 107,1 92,5 86,0 111,4 78,8

Phenols  (g gallic acid/Kg) 2,2 1,1 0,9 0,6 0,5 0,5 0,9

Cu (mg/Kg) 30,4 35,9 37,0 33,0 44,3 37,4 36,0

Zn (mg/Kg) 63,7 59,8 59,6 58,6 126,3 298,1 309,4

Ni (mg/Kg) 45,8 67,0 59,2 57,8 51,3 61,9 54,9

Cr (mg/Kg) 28,6 39,3 35,3 33,9 30,9 37,9 30,4

Pb (mg/Kg) <DL <DL <DL <DL 17,0 <DL 2,2

Total coliforms 343.750 0 3.500 0 0 920 0

Faecal coliforms 265.000 2.070 750 0 0 0 0

Faecal Streptococci 68.750 15.563 63.500 23.730 55.335 690 0
<DL = τιμή κάτω από το όριο ανίχνευσης

DL (ΝΟ
3

) = 0,31mg/l - DL (NH
4

) = 0,01mg/l  - DL (P) = 0,0007mg/l  

Κωδικοποίηση Δειγμάτων

2η Κομποστοποίηση βοοειδών - COMPOSTING2CWF

Παράμετροι

Heavy metals

Pathogens (CFU/gr)

Ημέρες

Προσθήκη κατσίγαρου (lt) σε κάθε ανάδευση

 

 

Με βάση τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δεύτερης κομποστοποίησης, προέκυψε 
αύξηση του ολικού αζώτου, από 1,9% σε 2,7% (ξηρής ουσίας).  

 Επίσης, αυξήθηκε και η συγκέντρωση του Καλίου, από 1,3% σε 2,3% (ξηρής ουσίας). 
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 Η αύξηση που παρατηρήθηκε στον ολικό φώσφορο είναι από 0,9% σε 1,6% (ξηρής 
ουσίας). 

 Όσον αφορά τις παραμέτρους του pH και της ηλεκτρικής αγωγιμότητας, αυτές 
παρουσίασαν μια περίεργη πορεία, η οποία αποδίδεται στο γεγονός της παρουσίας 
του κατσίγαρου, καθώς η δειγματοληψία γινόταν αμέσως μετά την προσθήκη 
αυτού. Σε άλλη περίπτωση θα αναμενόταν σημαντικότερη αύξηση της 
αγωγιμότητας. 

 Η πορεία του ολικού οργανικού άνθρακα ακολουθεί μια αναμενόμενη καθοδική 
πορεία, καθώς μειώνεται τελικά από το 34,4% σε 25,6%. 

 Στη συγκεκριμένη εφαρμογή, η διαδικασία της κομποστοποίησης ξεκινά με 
αυξημένη παρουσία φαινολών, που αποδίδεται στην αυξημένη συγκέντρωσή της 
στο νωπό υλικό που χρησιμοποιήθηκε. Ωστόσο, στο τέλος της διαδικασία και παρά 
τις προσθήκες κατσίγαρου, παρατηρείται μείωση αυτών σε 0,9g gallic acid/Kg από 
τα 2,2 που ξεκίνησε. 

 Για την παρουσία μικροβιακού πληθυσμού, είναι εμφανής η εξαφάνιση αυτού μέσα 
στην πορεία της κομποστοποίησης, γεγονός που αποδίδεται στις θερμοκρασίες που 
αναπτύχθηκαν στο υλικό. 

 Όσον αφορά στα μέταλλα, δεν εμφανίζουν σταδιακή αύξηση, όπως θα αναμενόταν, 
αλλά παρουσιάζουν μικρές αυξομειώσεις, γεγονός που αποδίδεται από τη μια στην 
προσθήκη κατσιγάρου και από την άλλη, στην απώλεια αυτών λόγω απορροών του 
συστήματος. 

 

4.2.2.2 Κομποστοποίηση σε κομποστοποιητή κοπριάς Βοοειδών με χονδρόκοκκο κόμποστ βοοειδών – 
COMPOST2CWC 

Στην περίπτωση της κομποστοποίησης με χονδρόκοκκο κόμποστ βοοειδών 
χρησιμοποιήθηκαν αρχικά νωπή κοπριά βοοειδών 460lt, με ειδικό βάρος τα 100lt να 
ζυγίζουν 105Kg και διογκωτικό COMPOST1CWC 460lt, με ειδικό βάρος τα 100lt να ζυγίζουν 
65Kg. Με το υλικό αυτό γέμισε ένας κομποστοποιητής 16 δακτυλίων, με τον κάθε δακτύλιο 
να έχει όγκο 70lt. Έτσι, το τελικό μίγμα των δυο υλικών είχε τελικό όγκο 1.120lt, με ειδικό 
βάρος τα 100lt να ζυγίζουν 80Kg. Στο τέλος της διαδικασίας, μετά δηλαδή από 83 μέρες, 
όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, και μετά από έξι αναδεύσεις όπου συνολικά 
προστέθηκαν 50lt κατσίγαρου, ο όγκος του υλικού ήταν στα 560lt, δηλαδή μειώθηκε στο 
μισό και το ειδικό βάρος του τελικού προϊόντος ήταν 64Kg τα 100lt. 

Στον Πίνακα 4-14 παρουσιάζονται ανά ημέρα οι θερμοκρασίες που ανέπτυξε το υλικό κατά 
τη διαδικασία της κομποστοποίησης, πριν και μετά την ανάδευσή του. Σημειώνεται ότι, οι 
αναγραφόμενες θερμοκρασίες προέκυψαν από τον μέσο όρο τριών θερμοκρασιών που 
λαμβάνονταν από τον κομποστοποιητή (15cm από επιφάνεια υλικού, από καρδιά υλικού 
και 15cm από πάτο κομποστοποιητή). Αναγράφονται επίσης, η εξωτερική θερμοκρασία, οι 
μέρες που πραγματοποιήθηκε ανάδευση, η υγρασία του υλικού (που επίσης προέκυψε από 
τον μέσο όρο τριών δειγματοληψιών, από τα ίδια σημεία, όπως αναφέρθηκα και 
προηγούμενα) πριν και μετά την ανάδευση και η προσθήκη κατσίγαρου σε κάθε ανάδευση. 

Σε όλα τα υλικά, λεπτόκοκκα και χονδρόκοκκα ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία 
δειγματοληψιών και μέτρησης της θερμοκρασίας.  
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Όλα τα στοιχεία του Πίνακα 4-14 παρουσιάζονται και στο Γράφημα 4-6 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 4-14. Παρουσίαση θερμοκρασιών υλικού κομποστοποιητή COMPOST2CWC πριν και μετά 
την ανάδευση, εξωτερικής θερμοκρασίας, αριθμός αναδεύσεων, προσθήκη κατσίγαρου και 
υγρασία υλικού, πριν και μετά την ανάδευση 

 

Ημέρες 
Εξωτ. 

θερμοκρ 
Θερμοκρ. 

πριν 
Θερμοκρ. 

μετά 
Αναδεύ-

σεις 

Κατσί-
γαρος 

Lt 

Υγρασία 
(%) 

πριν 

Υγρασία 
(%) 

μετά 

1 24,40 30,00   
1η 

ανάδευση 
0    60,1 

2 24,00 33,55           

3 23,00 44,40           

6 21,00 47,25           

7 23,20 43,90           

8 26,40 57,70           

9 29,80 59,25           

10 28,30 62,30           

13 24,90 58,70           

14 19,50 56,95 33,90 
2η 

ανάδευση 
 0 48,8 53,2 

15 22,50 43,75           

16 23,00 56,85           

17 23,40 62,60           

20 20,10 61,10           

21 25,60 64,80           

22 23,30 62,75           

23 22,70 62,30           

24 25,40 60,80           

27 24,40 56,80 29,60 
3η 

ανάδευση 
15 51,5 58,8 

28 27,30 47,05           

29 22,30 53,50           

30 22,30 56,30           

31 27,50 59,30           

34 19,40 52,40           

35 20,40 52,65           

36 19,70 49,65           

37 19,10 47,80           

38 23,80 46,30           

41 27,00 41,65 28,35 
4η 

ανάδευση 
15 49,2 54,7 

42 25,10 35,85           

43 22,90 41,95           

44 23,80 44,90           
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Ημέρες 
Εξωτ. 

θερμοκρ 
Θερμοκρ. 

πριν 
Θερμοκρ. 

μετά 
Αναδεύ-

σεις 

Κατσί-
γαρος 

Lt 

Υγρασία 
(%) 

πριν 

Υγρασία 
(%) 

μετά 

45 29,40 45,55           

48 24,20 24,20           

49 27,40 27,40           

50 24,80 24,80           

51 18,20 18,20           

52 21,40 21,40           

55 19,70 28,15 21,65 
5η 

ανάδευση 
10 48,4 53,7 

56 20,40 24,20           

57 20,00 24,95           

58 20,50 26,60           

59 21,40 26,05           

62 18,00 24,10           

63 20,70 23,30           

64 19,70 23,90           

65 18,10 24,20           

66 17,70 21,40           

69 13,30 16,60 13,85 
6η 

ανάδευση 
10 52,3 55,6 

70 17,40 16,45           

71 16,80 16,80           

72 17,70 16,80           

73 16,90 17,15           

76 14,70 16,90           

77 14,50 17,55           

78 16,20 22,60           

79 14,50 20,00           

80 17,30 17,30           

83 14,30 15,50      0   49,3 
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Γράφημα 4-6. Προφίλ θερμοκρασίας, υγρασίας και προσθήκης κατσίγαρου του COMPOST2CWC 
(πριν & μετά την ανάδευση). 

 

Όμοια με το COMPOST2CWF λειτούργησε και το χονδρόκοκκο COMPOST2CWC, με τη μόνη 
διαφορά ότι το συγκεκριμένο υλικό, το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερους πόρους, ανέβασε 
υψηλότερες θερμοκρασίες, ξεπερνώντας τους 60oC, σε μια υγρασία υλικού μεταξύ 53 – 
58%. 

Όλα τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 4-15 
που ακολουθεί. 
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Πίνακας 4-15. Φυσικοχημικές Παράμετροι COMPOST2CWC σε όλη την πορεία της 
κομποστοποίησης 
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pH 8,5 8,8 9,1 8,3 8,0 7,9 8,2

EC (mS/cm) 2,8 2,9 5,9 5,1 5,7 5,5 5,8

N (%) 1,9 1,6 1,8 1,7 2,0 2,3 2,5

K (%) 1,4 1,5 1,9 2,2 2,2 2,1 2,6

P (%) 1,3 0,7 0,7 0,9 1,0 1,7 1,7

TOC (%) 38,1 24,8 27,1 26,2 27,2 25,6 25,2

C/N 20,1 15,5 15,1 15,4 13,6 11,1 10,1

NO3
- (mg/Kg) <DL 40,9 <DL 401,0 553,7 358,2 625,9

NH4
+ (mg/Kg) 138,4 83,5 88,8 69,5 51,3 54,5 13,0

Mg (g/Kg) 9,7 12,7 12,4 10,0 10,9 11,1 9,8

Ca (g/Kg) 69,8 103,4 115,9 79,7 85,0 99,2 89,3

Phenols  (g gallic acid/Kg) 2,1 1,2 1,0 0,4 0,5 0,4 0,6

Cu (mg/Kg) 36,6 33,1 37,4 30,3 35,4 33,3 28,6

Zn (mg/Kg) 59,5 56,4 57,0 61,2 257,6 242,1 104,4

Ni (mg/Kg) 43,5 62,5 63,7 53,3 53,4 52,4 50,7

Cr (mg/Kg) 29,5 37,9 37,6 33,0 32,1 34,0 29,9

Pb (mg/Kg) <DL <DL <DL <DL 4,8 2,5 2,6

Total coliforms 720.000 0 6.200 0 0 5.040 0

Faecal coliforms 954.000 1.200 1.500 0 500 0 0

Faecal Streptococci 45.600 15.133 7.600 20.900 23.875 1.890 0
<DL = τιμή κάτω από το όριο ανίχνευσης

DL (ΝΟ
3

) = 0,31mg/l - DL (NH
4

) = 0,01mg/l  - DL (P) = 0,0007mg/l  

Κωδικοποίηση Δειγμάτων
Παράμετροι

Heavy metals

Pathogens (CFU/gr)

2η Κομποστοποίηση βοοειδών - COMPOSTING2CWC

Ημέρες

Προσθήκη κατσίγαρου (lt) σε κάθε ανάδευση

 

 

Στην περίπτωση του χονδρόκοκκου υλικού και με βάση τα στοιχεία των φυσικοχημικών 
αναλύσεων, όπως αυτά προέκυψαν, σημειώνονται τα ακόλουθα: 

 Το ολικό άζωτο σημείωσε, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση αύξηση, λίγο 
μικρότερη όμως, ξεκινώντας από 1,9% σε 2,5% (ξηρής ουσίας).  

 Σχεδόν ίδια αύξηση παρατηρήθηκε και στη συγκέντρωση του Καλίου, η οποία 
κυμάνθηκε από 1,4% έως 2,6% (ξηρής ουσίας). 
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 Η αύξηση που παρατηρήθηκε στον ολικό φώσφορο ήταν μικρότερη σε σχέση με το 
λεπτόκοκκο υλικό, καθώς ξεκίνησε από υψηλότερη τιμή και κατέληξε σχεδόν στην 
ίδια, δηλαδή από 1,3% σε 1,7% (ξηρής ουσίας). 

 Η αποδόμηση της οργανικής ουσίας και η ολοκλήρωση της διαδικασίας διαφαίνεται 
και από τη μείωση του οργανικού άνθρακα στο προς κομποστοποίηση υλικό, όπως 
συμβαίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. 

 Η παρουσία φαινολών στο σύστημα φαίνεται πως με την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας μειώνεται. 

 Σημαντική μείωση του μικροβιακού πληθυσμού παρατηρείται από τα πρώτα στάδια 
της κομποστοποίησης, όπου και εντοπίζονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Στο 
τέλος της διαδικασίας δεν εντοπίζεται μικροβιακό φορτίο. 

 Η πορεία των μετάλλων εμφανίζεται παρόμοια με αυτή του λεπτόκοκκου υλικού. 

 

4.2.2.3 Κομποστοποίηση σε κομποστοποιητή κοπριάς Ορνίθων με λεπτόκοκκο κόμποστ ορνίθων – 
COMPOST2PLF 

Κατά την προετοιμασία των υλικών για την εγκατάσταση του κομποστοποιητή 
σημειώθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία.  

Χρησιμοποιήθηκαν 450lt νωπής κοπριάς ορνίθων, με ειδικό βάρος τα 100lt να ζυγίζουν 
108Kg και διογκωτικό COMPOST1PLF 450lt, με ειδικό βάρος τα 100lt να ζυγίζουν 50Kg. Με 
το υλικό αυτό γέμισε ένας κομποστοποιητής 12 δακτυλίων, τελικού όγκου 840lt, με ειδικό 
βάρος μίγματος τα 100lt να ζυγίζουν 92,5Kg. Στο τέλος της διαδικασίας, μετά δηλαδή από 
96 μέρες και μετά από οχτώ αναδεύσεις, όπου συνολικά προστέθηκαν 69,5lt κατσίγαρου, ο 
όγκος του υλικού ήταν στα 515lt, με ειδικό βάρος του τελικού προϊόντος στα 72,5Kg τα 
100lt. 

Στον Πίνακα 4-16 παρουσιάζονται ανά ημέρα οι θερμοκρασίες που ανέπτυξε το υλικό κατά 
τη διαδικασία της κομποστοποίησης, πριν και μετά την ανάδευσή του, τις αντίστοιχες 
υγρασίες και την ποσότητα του κατσίγαρου που προστέθηκε σε κάθε ανάδευση. Όλα τα 
στοιχεία του Πίνακα αυτού παρουσιάζονται και στο Γράφημα 4-7 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 4-16. Παρουσίαση θερμοκρασιών υλικού κομποστοποιητή COMPOST2PLF πριν και μετά 
την ανάδευση, εξωτερικής θερμοκρασίας, αριθμός αναδεύσεων, προσθήκη κατσίγαρου και 
υγρασία υλικού, πριν και μετά την ανάδευση 

 

Ημέρες 
Εξωτ. 

θερμοκρ 
Θερμοκρ. 

πριν 
Θερμοκρ. 

μετά 
Αναδεύ-

σεις 

Κατσί-
γαρος 

Lt 

Υγρασία 
(%) 

πριν 

Υγρασία 
(%) 

μετά 

1 25,80 37,00 
 

1η 
ανάδευση 

0 
 

58,72 

2 26,00 44,50 
     

5 27,70 44,75 
     

6 25,80 43,90 
     

7 25,60 43,05 32,00 2η 0 56,87 57,5 
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Ημέρες 
Εξωτ. 

θερμοκρ 
Θερμοκρ. 

πριν 
Θερμοκρ. 

μετά 
Αναδεύ-

σεις 

Κατσί-
γαρος 

Lt 

Υγρασία 
(%) 

πριν 

Υγρασία 
(%) 

μετά 

ανάδευση 

8 29,80 38,85 
     

9 34,00 50,85 
     

12 29,10 57,10 
     

13 26,30 58,00 
     

14 27,20 57,55 
     

15 24,00 53,95 
     

16 24,00 46,05 
     

19 21,00 38,10 26,60 
3η 

ανάδευση 
0 54,2 53,02 

20 23,20 40,60 
     

21 26,40 67,55 
     

22 29,80 67,20 
     

23 28,30 67,80 
     

26 24,90 64,56 
     

27 19,50 61,50 
     

28 22,50 63,20 
     

29 23,00 61,40 
     

30 23,40 59,25 
     

33 20,10 55,95 31,80 
4η 

ανάδευση 
15 47,53 48,6 

34 25,60 43,85 
     

35 23,30 71,95 
     

36 22,70 69,30 
     

37 25,40 63,60 
     

40 24,40 59,95 
     

41 27,30 61,50 
     

42 22,30 53,80 
     

43 22,30 52,95 
     

44 27,50 49,00 
     

47 19,40 36,65 24,45 
5η 

ανάδευση 
30 44,5 46,5 

48 20,40 38,35 
     

49 19,70 51,15 
     

50 19,10 46,40 
     

51 23,80 47,00 
     

54 27,00 
      

55 25,10 35,15 
     

56 22,90 
      

57 23,80 36,10 
     

58 29,40 35,40 
     

61 24,20 36,45 29,20 6η 10 47,2 46,8 
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Ημέρες 
Εξωτ. 

θερμοκρ 
Θερμοκρ. 

πριν 
Θερμοκρ. 

μετά 
Αναδεύ-

σεις 

Κατσί-
γαρος 

Lt 

Υγρασία 
(%) 

πριν 

Υγρασία 
(%) 

μετά 

ανάδευση 

62 27,40 35,90 
     

63 24,80 32,70 
     

64 18,20 37,60 
     

65 21,40 34,35 
     

68 19,70 25,00 
     

69 20,40 24,65 
     

70 20,00 25,40 
     

71 20,50 26,15 
     

72 21,40 23,90 
     

75 18,00 22,90 21,40 
7η 

ανάδευση 
4,5 46,42 47,7 

76 20,70 22,15 
     

77 19,70 25,45 
     

78 18,10 24,35 
     

79 17,70 22,35 
     

82 13,30 18,20 
     

83 17,40 19,80 
     

84 16,80 21,30 
     

85 17,70 20,45 
     

86 16,90 20,60 
     

89 14,70 19,25 18,7 
8η 

ανάδευση 
10 37,04 40,48 

90 14,50 20,20 
     

91 16,20 25,70 
     

92 14,50 25,35 
     

93 17,30 24,85 
     

96 14,30 21,75 
  

0 
 

37,5 
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Γράφημα 4-7. Προφίλ θερμοκρασίας, υγρασίας και προσθήκης κατσίγαρου του COMPOST2PLF 
(πριν & μετά την ανάδευση). 

 

Από την καμπύλη της θερμοκρασίας του υλικού προκύπτει ότι αυτό ξεπέρασε τους 70oC και 
μάλιστα σε μια σχετικά χαμηλότερη υγρασία (50-48%) σε σχέση με το υλικό των βοοειδών. 
Φαίνεται ότι οι υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν για περίπου σαράντα ημέρες, μεταξύ 
της 10ης και 50ης ημέρας. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε όταν διαπιστώθηκε ότι μετά από 
ανάδευση του υλικού η θερμοκρασία αυτού κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με την εξωτερική.  

Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 4-17, 
ακολούθως. 
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Πίνακας 4-17. Φυσικοχημικές Παράμετροι COMPOST2PLF σε όλη την πορεία της 
κομποστοποίησης 
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pH 8,7 8,6 8,7 8,8 8,6 8,7 8,1 8,2 8,0

EC (mS/cm) 13,8 14,8 12,9 11,7 8,7 9,5 6,6 9,3 8,9

N (%) 2,3 2,1 2,0 1,9 1,9 2,6 2,3 2,9 3,1

K (%) 3,2 3,4 3,5 3,7 3,7 3,6 3,9 3,8 4,0

P (%) 1,5 1,8 1,7 1,6 1,7 1,9 1,9 2,1 1,9

TOC (%) 37,2 33,2 34,0 29,5 29,7 29,0 28,2 23,3 28,4

C/N 16,2 15,9 16,7 15,4 15,4 10,9 12,2 8,0 9,1

NO3
- (mg/Kg) 114,4 <DL 28,6 <DL 75,6 2.066,6 224,0 1.978,5 1.195,0

NH4
+ (mg/Kg) 312,0 373,1 326,9 426,2 232,3 543,7 168,2 201,7 30,1

Mg (g/Kg) 12,1 11,9 11,2 13,2 13,7 11,4 10,8 10,3 10,2

Ca (g/Kg) 140,2 149,1 144,4 157,2 158,6 129,0 124,8 120,7 129,3

Phenols  (g gallic acid/Kg) 3,0 2,1 2,7 3,9 3,8 3,8 3,1 3,0 2,5

Cu (mg/Kg) 63,3 60,9 59,4 65,4 76,7 62,7 60,8 58,5 66,2

Zn (mg/Kg) 157,4 131,6 131,1 150,2 155,0 736,3 671,5 622,8 337,4

Ni (mg/Kg) 17,4 17,2 18,6 20,4 20,0 18,9 18,0 17,8 18,3

Cr (mg/Kg) 10,5 10,9 11,5 16,5 12,0 10,7 10,4 10,3 12,9

Pb (mg/Kg) <DL <DL <DL <DL <DL 0,3 <DL <DL <DL

Total coliforms TMTC 0 0 TMTC 11.340 0 0 0 0

Faecal coliforms TMTC 0 0 3.575 49.245 7.650 0 0

Faecal Streptococci TMTC 547.960 25.397 660 0 1.700 54.900 0 0
<DL = τιμή κάτω από το όριο ανίχνευσης

DL (ΝΟ
3

) = 0,31mg/l - DL (NH
4

) = 0,01mg/l  - DL (P) = 0,0007mg/l  

TMTC = Too much to count

Παράμετροι

2η Κομποστοποίηση ορνίθων - COMPOSTING2PLF

Pathogens (CFU/gr)

Heavy metals

Ημέρες

Προσθήκη κατσίγαρου (lt) σε κάθε ανάδευση

Κωδικοποίηση Δειγμάτων

 

 

Από τη δεύτερη διαδοχική διαδικασία κομποστοποίησης στην οποία υποβλήθηκαν τα 
παραπάνω υλικά, προκύπτουν συγκριτικά τα ακόλουθα: 

 Το ολικό άζωτο σημείωσε, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση αύξηση, από 
2,3% σε 3,1% (ξηρής ουσίας).  

 Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης και στη συγκέντρωση του Καλίου, η οποία κυμάνθηκε 
από 3,2% έως 4,0% (ξηρής ουσίας). 

 Η αύξηση στον ολικό φώσφορο ήταν μικρότερη στο λεπτόκοκκο υλικό των ορνίθων 
ήταν από1,5% έως 1,9% (ξηρής ουσίας). 

 Η μείωση που παρατηρήθηκε στη συγκέντρωση του ΤΟC ήταν από 37,2 σε 28,4%. 

 Η συγκέντρωση των φαινολών μειώθηκε κατά μισή μονάδα, δηλαδή από 3g 
γαλλικού οξέως στο λίτρο, έφτασε τα 2,5g. 
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 H εξάλειψη του μικροβιακού πληθυσμού είναι εμφανής στο τέλος της διαδικασίας. 

 Η πορεία ορισμένων μετάλλων εμφανίζεται ανοδική. 

 

4.2.2.4 Κομποστοποίηση σε κομποστοποιητή κοπριάς Ορνίθων με χονδρόκοκκο κόμποστ Ορνίθων – 
COMPOST2PLC 

Κατά την προετοιμασία των υλικών για την εγκατάσταση του κομποστοποιητή 
σημειώθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία.  

Χρησιμοποιήθηκαν 550lt νωπής κοπριάς ορνίθων, με ειδικό βάρος τα 100lt να ζυγίζουν 
108Kg και διογκωτικό COMPOST1PLC 550lt, με ειδικό βάρος τα 100lt να ζυγίζουν 44,7Kg. Με 
το υλικό αυτό γέμισε ένας κομποστοποιητής 12,5 δακτυλίων, τελικού όγκου 875lt, με ειδικό 
βάρος μίγματος τα 100lt να ζυγίζουν 90Kg. Στο τέλος της διαδικασίας, μετά δηλαδή από 96 
μέρες και μετά από οχτώ αναδεύσεις, όπου συνολικά προστέθηκαν 69,5lt κατσίγαρου, ο 
όγκος του υλικού ήταν στα 616lt, με ειδικό βάρος του τελικού προϊόντος στα 72,5Kg τα 
100lt. 

Στον Πίνακα 4-18 παρουσιάζονται ανά ημέρα οι θερμοκρασίες που ανέπτυξε το υλικό κατά 
τη διαδικασία της κομποστοποίησης, πριν και μετά την ανάδευσή του, τις αντίστοιχες 
υγρασίες και την ποσότητα του κατσίγαρου που προστέθηκε σε κάθε ανάδευση. Όλα τα 
στοιχεία του Πίνακα αυτού παρουσιάζονται και στο Γράφημα 4-8 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 4-18. Παρουσίαση θερμοκρασιών υλικού κομποστοποιητή COMPOST2PLC πριν και μετά 
την ανάδευση, εξωτερικής θερμοκρασίας, αριθμός αναδεύσεων, προσθήκη κατσίγαρου και 
υγρασία υλικού, πριν και μετά την ανάδευση 

 

Ημέρες 
Εξωτ. 

θερμοκρ 
Θερμοκρ. 

πριν 
Θερμοκρ. 

μετά 
Αναδεύ-

σεις 

Κατσί-
γαρος 

Lt 

Υγρασία 
(%) 

πριν 

Υγρασία 
(%) 

μετά 

1 25,5 35 
 

1η 
ανάδευση 0 

 
59,9 

2 26 44 
 

 
   

5 27,7 42,5 
 

 
   

6 25,8 43,05 
 

 
   

7 25,6 41,5 30 
2η 

ανάδευση 0 57,1 57,1 

8 29,8 36,65 
 

 
   

9 34 48,35 
 

 
   

12 29,1 58,8 
 

 
   

13 26,3 58,75 
 

 
   

14 27,2 59,4 
 

 
   

15 24 56,85 
 

 
   

16 23 50,25 
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Ημέρες 
Εξωτ. 

θερμοκρ 
Θερμοκρ. 

πριν 
Θερμοκρ. 

μετά 
Αναδεύ-

σεις 

Κατσί-
γαρος 

Lt 

Υγρασία 
(%) 

πριν 

Υγρασία 
(%) 

μετά 

19 21 49,9 25,9 
3η 

ανάδευση 0 50,2 51,18 

20 23,2 45,5 
 

 
   

21 26,4 66,15 
 

 
   

22 29,8 71,6 
 

 
   

23 28,3 71,1 
 

 
   

26 24,9 68,15 
 

 
   

27 19,5 67,15 
 

 
   

28 22,5 65,75 
 

 
   

29 23 65,1 
 

 
   

30 23,4 64,5 
 

 
   

33 20,1 62,25 36,05 
4η 

ανάδευση 15 52,3 44,8 

34 25,6 59,7 
 

 
   

35 23,3 69,2 
 

 
   

36 22,7 70,15 
 

 
   

37 25,4 60,1 
 

 
   

40 24,4 56,2 
 

 
   

41 27,3 51,9 
 

 
   

42 22,3 46,95 
 

 
   

43 22,3 46 
 

 
   

44 27,5 42,1 
 

 
   

47 19,4 34,8 25,7 
5η 

ανάδευση 30 37,4 48,03 

48 20,4 36,15 
 

 
   

49 19,7 47,7 
 

 
   

50 19,1 46 
 

 
   

51 23,8 45,7 
 

 
   

52 25,1 35,15 
 

 
   

54 27 37,1 
 

 
   

55 25,1 36,5 
 

 
   

56 22,9 33,1 
 

 
   

57 23,8 32,1 
 

 
   

58 29,4 34,95 
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Ημέρες 
Εξωτ. 

θερμοκρ 
Θερμοκρ. 

πριν 
Θερμοκρ. 

μετά 
Αναδεύ-

σεις 

Κατσί-
γαρος 

Lt 

Υγρασία 
(%) 

πριν 

Υγρασία 
(%) 

μετά 

61 24,2 35,35 29,25 
6η 

ανάδευση 10 46,5 46,4 

62 27,4 33,25 
 

 
   

63 24,8 33,25 
 

 
   

64 18,2 36,5 
 

 
   

65 21,4 35,45 
 

 
   

68 19,7 27,3 
 

 
   

69 20,4 27,2 
 

 
   

70 20 27,2 
 

 
   

71 20,5 28,4 
 

 
   

72 21,4 27,05 
 

 
   

75 18 27,1 22,65 
7η 

ανάδευση 4,5 45,9 48,03 

76 20,7 24,8 
 

 
   

77 19,7 27,95 
 

 
   

78 18,1 28,85 
 

 
   

79 17,7 27,85 
 

 
   

82 13,3 25,55 
 

 
   

83 17,4 26,4 
 

 
   

84 16,8 27,35 
 

 
   

85 17,7 26,4 
 

 
   

86 16,9 25,45 
 

 
   

89 14,7 23,45 20,3 
8η 

ανάδευση 10 39,5 34,2 

90 14,5 24,05 
 

 
   

91 16,2 27,6 
 

 
   

92 14,5 26,3 
 

 
   

93 17,3 25,15 
     

96 14,3 19,5 
  

0 
 

44,4 
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Γράφημα 4-8. Προφίλ θερμοκρασίας, υγρασίας και προσθήκης κατσίγαρου του COMPOST2PLC 
(πριν & μετά την ανάδευση). 

 

Όμοια και με το λεπτόκοκκο υλικό, έτσι και το COMPOST2PLC ανέπτυξε θερμοκρασίες που 
ξεπέρασαν τους 70oC σε υγρασία που κυμαινόταν σε 45-50%.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του υλικού, 
αμέσως μετά από την ανάδευση αυτού. 
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Πίνακας 4-19. Φυσικοχημικές Παράμετροι COMPOST2PLC σε όλη την πορεία της 
κομποστοποίησης 
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pH 8,6 8,4 8,7 8,9 8,5 8,2 8,1 8,4 8,1

EC (mS/cm) 14,7 13,7 9,7 10,2 9,3 8,3 6,8 9,5 8,5

N (%) 2,2 2,0 1,9 1,5 2,2 2,4 2,4 2,1 2,2

K (%) 3,2 3,1 3,4 3,3 3,3 3,2 3,5 3,4 3,9

P (%) 1,5 1,5 1,4 1,1 1,4 1,2 1,6 1,8 2,0

TOC (%) 37,8 36,7 33,6 33,5 28,9 25,8 29,7 28,2 25,4

C/N 17,2 18,2 17,6 22,4 13,0 10,6 12,4 13,7 11,8

NO3
- (mg/Kg) 23,7 72,2 31,1 <DL 278,9 2.116,3 666,6 553,7 1.113,7

NH4
+ (mg/Kg) 101,0 231,9 344,2 360,8 252,7 166,3 139,2 153,7 28,4

Mg (g/Kg) 11,8 11,0 8,1 11,9 12,1 10,3 12,9 13,5 10,0

Ca (g/Kg) 138,9 123,3 110,1 164,8 151,4 120,7 149,4 158,2 116,8

Phenols  (g gallic acid/Kg) 3,0 2,4 3,4 3,5 2,9 2,7 2,9 2,2 2,0

Cu (mg/Kg) 62,5 53,2 55,8 96,4 97,3 59,5 72,0 70,8 56,3

Zn (mg/Kg) 132,2 126,7 111,4 139,5 171,0 593,0 749,6 722,3 283,7

Ni (mg/Kg) 16,8 16,7 14,9 18,5 20,1 16,1 19,6 20,4 16,2

Cr (mg/Kg) 10,6 10,1 8,6 12,6 13,6 10,0 10,6 13,5 10,8

Pb (mg/Kg) <DL <DL <DL <DL <DL <DL 1,9 <DL <DL

Total coliforms TMTC 0 0 TMTC 11.340 0 0 0 0

Faecal coliforms TMTC 0 0 4.500 45.000 6.500 2.000 0 0

Faecal Streptococci TMTC TMTC 30.865 550 350 1.700 12.000 0 0
<DL = τιμή κάτω από το όριο ανίχνευσης

DL (ΝΟ
3

) = 0,31mg/l - DL (NH
4

) = 0,01mg/l  - DL (P) = 0,0007mg/l  

TMTC = Too much to count

Παράμετροι

2η Κομποστοποίηση ορνίθων - COMPOSTING2PLC

Heavy metals

Pathogens (CFU/gr)

Ημέρες

Προσθήκη κατσίγαρου (lt) σε κάθε ανάδευση

Κωδικοποίηση Δειγμάτων

 

 

Στην περίπτωση της δεύτερης κομποστοποίησης του υλικού των ορνίθων με χονδρόκοκκο 
διογκωτικό, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

 Η συγκέντρωση του ολικού αζώτου δεν μεταβλήθηκε. 

 Σε αντίθεση με το Κάλιο, το οποίο ξεκίνησε με μια τιμή 3,2% και έφτασε το 3,9% 
(ξηρής ουσίας). 

 Η αύξηση του ολικού φωσφόρου ήταν ελάχιστα μικρότερη του καλίου, η οποία 
ξεκίνησε από 1,5% και έφτασε στο 2,0% (ξηρής ουσίας). 

 Ο ολικός οργανικός άνθρακας μειώθηκε από 37,8 σε 25,4%. 

 Η συγκέντρωση των φαινολών μειώθηκε κατά μια μονάδα, δηλαδή από 3g γαλλικού 
οξέως στο λίτρο, έφτασε τα 2,0g. 
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 Και στην περίπτωση αυτή ο μικροβιακός πληθυσμός μηδενίστηκε με την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

 Η πορεία των μετάλλων είναι σχεδόν κοινή με την προηγούμενη περίπτωση. 

 

4.2.2.5 Κομποστοποίηση σε κομποστοποιητή κοπριάς Χοίρων με λεπτόκοκκο κόμποστ Χοίρων – 
COMPOST2PGF 

Στην περίπτωση της κομποστοποίησης νωπής κοπριάς χοίρων με λεπτόκοκκο διογκωτικό 
κόμποστ χοίρων, χρησιμοποιήθηκαν 500lt, με ειδικό βάρος τα 100lt να ζυγίζουν 50Kg και 
διογκωτικό COMPOST1CWC 500lt, με ειδικό βάρος τα 100lt να ζυγίζουν 55Kg. Με το υλικό 
αυτό γέμισε ένας κομποστοποιητής 9 δακτυλίων, με τον κάθε δακτύλιο να έχει όγκο 70lt. 
Έτσι, το τελικό μίγμα των δυο υλικών είχε τελικό όγκο 600lt, με ειδικό βάρος τα 100lt να 
ζυγίζουν 60Kg.  

Στο τέλος της διαδικασίας, μετά δηλαδή από 74 μέρες και μετά από έξι αναδεύσεις όπου 
συνολικά προστέθηκαν 109lt κατσίγαρου, ο όγκος του υλικού ήταν στα 510lt, και το ειδικό 
βάρος του τελικού προϊόντος ήταν 60Kg τα 100lt. 

Στον Πίνακα 4-20 παρουσιάζονται ανά ημέρα οι θερμοκρασίες που ανέπτυξε το υλικό κατά 
τη διαδικασία της κομποστοποίησης, πριν και μετά την ανάδευσή του, τις αντίστοιχες 
υγρασίες και την ποσότητα του κατσίγαρου που προστέθηκε σε κάθε ανάδευση. Όλα τα 
στοιχεία του Πίνακα αυτού παρουσιάζονται και στο Γράφημα 4-9 που ακολουθεί. 
 

Πίνακας 4-20. Παρουσίαση θερμοκρασιών υλικού κομποστοποιητή COMPOST2PGF πριν και μετά 
την ανάδευση, εξωτερικής θερμοκρασίας, αριθμός αναδεύσεων, προσθήκη κατσίγαρου και 
υγρασία υλικού, πριν και μετά την ανάδευση 

Ημέρες 
Εξωτ. 

θερμοκρ 
Θερμοκρ. 

πριν 
Θερμοκρ. 

μετά 
Αναδεύ-

σεις 

Κατσί-
γαρος 

Lt 

Υγρασία 
(%) 

πριν 

Υγρασία 
(%) 

μετά 

1 19,50 36,75 
 

1η 
ανάδευση 

0 
 

43,8 

2 22,50 52,80 
     

3 23,00 66,45 
     

4 23,40 69,15 
     

7 20,10 69,75 
     

8 25,60 69,70 
     

9 23,30 65,35 
     

10 22,70 63,20 
     

11 25,40 63,60 
     

14 24,40 60,65 
     

15 27,10 56,05 33,50 
2η 

ανάδευση 
30 26,3 51,3 

16 22,30 54,00 
     

17 22,30 67,25 
     

18 27,50 66,20 
     

21 19,40 48,70 
     

22 20,40 45,95 
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Ημέρες 
Εξωτ. 

θερμοκρ 
Θερμοκρ. 

πριν 
Θερμοκρ. 

μετά 
Αναδεύ-

σεις 

Κατσί-
γαρος 

Lt 

Υγρασία 
(%) 

πριν 

Υγρασία 
(%) 

μετά 

23 19,70 38,15 
     

24 19,10 28,65 
     

25 23,80 32,60 
     

28 27,00 30,40 25,65 
3η 

ανάδευση 
30 43,6 55,3 

29 25,10 38,10 
     

30 22,90 50,60 
     

31 23,80 53,55 
     

32 29,40 54,95 
     

35 24,20 47,20 
     

36 27,40 51,35 
     

37 24,80 46,75 
     

38 18,20 48,25 
     

39 21,40 45,70 
     

42 19,70 32,40 23,25 
4η 

ανάδευση 
15 49,7 52,75 

43 20,40 28,25 
     

44 20,00 31,35 
     

45 20,50 37,85 
     

46 21,40 39,90 
     

49 18,00 41,55 
     

50 20,70 41,55 
     

51 19,70 43,40 
     

52 18,10 42,80 
     

53 17,70 39,70 
     

56 13,30 33,45 19,95 
5η 

ανάδευση 
9 50,7 55,7 

57 17,40 27,15 
     

58 16,80 30,15 
     

59 17,70 32,30 
     

60 16,90 32,30 
     

63 14,70 36,20 
     

64 14,50 39,30 
     

65 16,20 41,35 
     

66 14,50 38,60 
     

67 17,30 36,35 
     

70 14,30 26,90 15,40 
6η 

ανάδευση 
25 47,5 55,4 

71 19,80 21,25 
     

72 12,90 20,85 
     

73 13,90 23,70 
     

74 13,60 21,85 
  

0 
 

53,3 
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Γράφημα 4-9. Προφίλ θερμοκρασίας, υγρασίας και προσθήκης κατσίγαρου του COMPOST2PGF 
(πριν & μετά την ανάδευση). 

 

Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι το συγκεκριμένο υλικό ανέπτυξε αμέσως αρκετά 
υψηλές θερμοκρασίες, κοντά στους 70oC, οι οποίες μετά από κάθε ανάδευση μειώνονταν 
ομαλά. Οι θερμοκρασίες αυτές παρατηρήθηκαν για υγρασία του υλικού που κυμαινόταν 
μεταξύ 43 και 50%. Γενικότερα και ως προς τα άλλα υλικά, το υλικό των χοίρων και σε 
αυτήν την περίπτωση ανταποκρίθηκε καλύτερα από τα άλλα δυο. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά και καθ’ όλη την πορεία της 
διαδικασίας τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του COMPOST2PGF. 
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Πίνακας 4-21. Φυσικοχημικές Παράμετροι COMPOST2PGF σε όλη την πορεία της 
κομποστοποίησης 
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pH 8,3 7,8 8,5 8,0 8,0 7,7 8,1

EC (mS/cm) 2,5 2,9 3,3 3,8 2,9 4,1 4,1

N (%) 1,6 1,9 1,7 2,1 2,1 2,4 2,5

K (%) 1,0 1,2 1,4 1,3 1,2 1,3 1,3

P (%) 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,7 1,9

TOC (%) 43,8 36,8 36,3 35,7 36,6 37,1 33,0

C/N 26,7 19,1 20,9 16,9 17,1 15,7 13,5

NO3
- (mg/Kg) 42,5 <DL 161,6 485,9 355,0 540,1 576,2

NH4
+ (mg/Kg) 157,5 72,6 41,7 19,0 9,9 10,0 13,2

Mg (g/Kg) 8,4 8,1 8,6 8,6 6,5 8,8 6,9

Ca (g/Kg) 93,5 100,1 101,9 82,6 74,3 89,5 70,2

Phenols  (g gallic acid/Kg) 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,3

Cu (mg/Kg) 53,4 52,5 53,7 45,1 43,5 50,2 46,6

Zn (mg/Kg) 93,8 112,0 139,1 185,3 176,4 302,5 234,4

Ni (mg/Kg) 24,6 21,7 23,0 18,5 18,6 21,0 20,8

Cr (mg/Kg) 13,9 12,1 12,2 9,4 11,0 11,5 13,0

Pb (mg/Kg) <DL <DL <DL <DL <DL <DL 1,2

Total coliforms TMTC n.m. 0 0 5.775 440 0

Faecal coliforms TMTC n.m. 0 1.200 0 0 0

Faecal Streptococci 1.045.000 n.m. 96.000 52.300 2.310 1.100 0
<DL = τιμή κάτω από το όριο ανίχνευσης

DL (ΝΟ
3

) = 0,31mg/l - DL (NH
4

) = 0,01mg/l  - DL (P) = 0,0007mg/l  

TMTC = Too much to count

n.m. = not measured

Παράμετροι

2η Κομποστοποίηση χοίρων - COMPOSTING2PGF

Heavy metals 

Pathogens (CFU/gr)

Ημέρες

Προσθήκη κατσίγαρου (lt) σε κάθε ανάδευση

Κωδικοποίηση Δειγμάτων

 

Με βάση τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά και σε όλη 
την πορεία της κομποστοποίησης οι μεταβολές των φυσικοχημικών παραμέτρων, 
προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δεύτερης κομποστοποίησης, προέκυψε 
αύξηση του ολικού αζώτου, από 1,6% σε 2,5% (ξηρής ουσίας).  

 Επίσης, αυξήθηκε και η συγκέντρωση του Καλίου, από 1,0% σε 1,3% (ξηρής ουσίας). 

 Η αύξηση που παρατηρήθηκε στον ολικό φώσφορο είναι από 1,6% σε 1,9% (ξηρής 
ουσίας). 
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 Η πορεία του ολικού οργανικού άνθρακα ακολουθεί μια αναμενόμενη καθοδική 
πορεία, καθώς μειώνεται τελικά από το 43,8% σε 33,0%. 

 Η διαδικασία της κομποστοποίησης ξεκινά με μια συγκέντρωση φαινολών από 0,8g 
gallic acid/Kg και με το τέλος της διαδικασίας παρατηρείται μείωση αυτών σε 0,3g 
gallic acid/Kg. 

 Για την παρουσία μικροβιακού πληθυσμού, είναι εμφανής η εξαφάνιση αυτού μέσα 
στην πορεία της κομποστοποίησης, παρά το γεγονός ότι οι αρχικές μετρήσεις 
ξεπερνούσαν τα όρια στα οποία θα μπορούσε να προσδιοριστεί ο πληθυσμός τους. 

 Η πορεία των μετάλλων δεν είναι ομαλή. 

 

4.2.2.6 Κομποστοποίηση σε κομποστοποιητή κοπριάς Χοίρων με χονδρόκοκκο κόμποστ Χοίρων – 
COMPOST2PGC 

Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήθηκαν 420lt νωπής κοπριάς, με ειδικό βάρος τα 100lt να 
ζυγίζουν 50Kg και διογκωτικό COMPOST1CWC όγκου 420lt, με ειδικό βάρος τα 100lt να 
ζυγίζουν 50Kg. Με το υλικό αυτό γέμισε ένας κομποστοποιητής 9 δακτυλίων, με τον κάθε 
δακτύλιο να έχει όγκο 70lt. Έτσι, το τελικό μίγμα των δυο υλικών είχε τελικό όγκο 600lt, με 
ειδικό βάρος τα 100lt να ζυγίζουν 48Kg.  

Στο τέλος της διαδικασίας, μετά δηλαδή από 74 μέρες και μετά από έξι αναδεύσεις όπου 
συνολικά προστέθηκαν 114lt κατσίγαρου, ο όγκος του υλικού ήταν στα 540lt, και το ειδικό 
βάρος του τελικού προϊόντος ήταν 47Kg τα 100lt. 

Στον Πίνακα 4-22 παρουσιάζονται ανά ημέρα οι θερμοκρασίες που ανέπτυξε το υλικό κατά 
τη διαδικασία της κομποστοποίησης, πριν και μετά την ανάδευσή του, τις αντίστοιχες 
υγρασίες και την ποσότητα του κατσίγαρου που προστέθηκε σε κάθε ανάδευση. Όλα τα 
στοιχεία του Πίνακα αυτού παρουσιάζονται και στο Γράφημα 4-10 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 4-22. Παρουσίαση θερμοκρασιών υλικού κομποστοποιητή COMPOST2PGC πριν και μετά 
την ανάδευση, εξωτερικής θερμοκρασίας, αριθμός αναδεύσεων, προσθήκη κατσίγαρου και 
υγρασία υλικού, πριν και μετά την ανάδευση 

 

Ημέρες 
Εξωτ. 

θερμοκρ 
Θερμοκρ. 

πριν 
Θερμοκρ. 

μετά 
Αναδεύ-

σεις 

Κατσί-
γαρος 

Lt 

Υγρασία 
(%) 

πριν 

Υγρασία 
(%) 

μετά 

1 19,50 35,95 
 

1η 
ανάδευση 

0 
 

32,2 

2 22,50 57,15 
     

3 23,00 68,80 
     

4 23,40 71,75 
     

7 20,10 64,45 
     

8 25,60 65,10 
     

9 23,30 58,75 
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Ημέρες 
Εξωτ. 

θερμοκρ 
Θερμοκρ. 

πριν 
Θερμοκρ. 

μετά 
Αναδεύ-

σεις 

Κατσί-
γαρος 

Lt 

Υγρασία 
(%) 

πριν 

Υγρασία 
(%) 

μετά 

10 22,70 54,75 
     

11 25,40 53,50 
     

14 24,40 49,25 
     

15 27,10 48,60 33,40 
2η 

ανάδευση 
30 29,1 43,7 

16 22,30 49,75 
     

17 22,30 68,70 
     

18 27,50 74,50 
     

21 19,40 51,95 
     

22 20,40 48,30 
     

23 19,70 41,00 
     

24 19,10 32,80 
     

25 23,80 30,65 
     

28 27,00 28,10 25,10 
3η 

ανάδευση 
30 37,3 52,9 

29 25,10 39,25 
     

30 22,90 49,25 
     

31 23,80 51,80 
     

32 29,40 56,00 
     

35 24,20 42,20 
     

36 27,40 51,30 
     

37 24,80 43,25 
     

38 18,20 48,00 
     

39 21,40 48,05 
     

42 19,70 33,20 23,10 
4η 

ανάδευση 
15 44,5 51,2 

43 20,40 30,80 
     

44 20,00 34,30 
     

45 20,50 45,50 
     

46 21,40 48,55 
     

49 18,00 49,20 
     

50 20,70 46,80 
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Ημέρες 
Εξωτ. 

θερμοκρ 
Θερμοκρ. 

πριν 
Θερμοκρ. 

μετά 
Αναδεύ-

σεις 

Κατσί-
γαρος 

Lt 

Υγρασία 
(%) 

πριν 

Υγρασία 
(%) 

μετά 

51 19,70 45,50 
     

52 18,10 43,70 
     

53 17,70 41,85 
     

56 13,30 33,95 19,90 
5η 

ανάδευση 
9 51,1 55,1 

57 17,40 26,40 
     

58 16,80 32,50 
     

59 17,70 37,90 
     

60 16,90 40,55 
     

63 14,70 42,55 
     

64 14,50 42,75 
     

65 16,20 41,65 
     

66 14,50 38,30 
     

67 17,30 36,75 
     

70 14,30 25,45 16,25 
6η 

ανάδευση 
30 48,5 51,7 

71 19,80 21,35 
     

72 12,90 22,35 
     

73 13,90 25,15 
     

74 13,60 25,55 
  

0 
 

56,14 
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Γράφημα 4-10. Προφίλ θερμοκρασίας, υγρασίας και προσθήκης κατσίγαρου του COMPOST2PGC 
(πριν & μετά την ανάδευση). 

 

Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στο συγκεκριμένο υλικό, αγγίζοντας τους 
75oC τη δεύτερη εβδομάδα, με μέση υγρασία κοντά στο 44%. Όπως και στην περίπτωση του 
λεπτόκοκκου υλικού, η πορεία που καταγράφηκε από τις αναπτυσσόμενες θερμοκρασίες 
είναι επίσης ομαλή, σημειώνοντας σημαντικές μειώσεις αμέσως μετά την ανάδευση του 
υλικού και σχεδόν αμέσως μετά αύξηση, η οποία όμως δεν ξεπερνά την προηγούμενη 
μεγαλύτερη τιμή. Μετά από δυόμιση μήνες η θερμοκρασία του υλικού ήταν σχεδόν ίδια με 
την εξωτερική, δείχνοντας και την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σημειώνεται ότι το υλικό 
COMPOST2PGC είχε εντονότερη παρουσία ακτινομυκήτων, καθώς λειτουργούσε σε υψηλές 
θερμοκρασίες και σχετικά χαμηλές υγρασίες. 

Στον Πίνακα 4-23 παρουσιάζονται τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας. 
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Πίνακας 4-23. Φυσικοχημικές Παράμετροι COMPOST2PGC σε όλη την πορεία της 
κομποστοποίησης 
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pH 8,3 7,6 8,5 8,1 8,1 8,2 8,4

EC (mS/cm) 2,5 2,8 3,2 3,6 2,2 3,8 3,8

N (%) 1,9 1,8 2,0 2,0 2,2 2,3 2,3

K (%) 1,1 1,2 1,6 0,9 1,2 1,5 1,4

P (%) 1,6 1,7 1,6 1,3 1,6 1,2 1,7

TOC (%) 42,2 38,6 37,2 41,2 36,8 35,8 34,6

C/N 22,3 21,9 18,9 20,7 16,4 15,2 15,0

NO3
- (mg/Kg) 36,4 12,4 120,7 323,4 201,4 205,9 287,2

NH4
+ (mg/Kg) 121,5 90,5 55,0 10,6 11,1 11,1 11,2

Mg (g/Kg) 8,6 7,6 7,3 5,6 7,5 7,9 7,4

Ca (g/Kg) 103,7 82,6 85,2 63,6 81,5 86,4 91,8

Phenols  (g gallic acid/Kg) 0,8 0,9 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5

Cu (mg/Kg) 59,3 57,6 54,7 55,3 51,1 64,5 50,1

Zn (mg/Kg) 100,8 93,1 93,0 179,4 424,0 230,0 205,0

Ni (mg/Kg) 20,5 19,5 16,2 18,2 18,7 18,9 24,1

Cr (mg/Kg) 11,1 12,3 7,9 10,9 9,1 9,5 13,5

Pb (mg/Kg) <DL <DL <DL <DL 152,2 <DL 27,1

Total coliforms TMTC 540 0 38.010 0 0

Faecal coliforms 3.280.000 180 0 37.800 0 0

Faecal Streptococci 464.000 19.530 10.830 14.700 1.980 0
<DL = τιμή κάτω από το όριο ανίχνευσης

DL (ΝΟ
3

) = 0,31mg/l - DL (NH
4

) = 0,01mg/l  - DL (P) = 0,0007mg/l  

TMTC = Too much to count

n.m. = not measured

Pathogens (CFU/gr)

Παράμετροι

2η Κομποστοποίηση χοίρων - COMPOSTING2PGC

Ημέρες

Προσθήκη κατσίγαρου (lt) σε κάθε ανάδευση

Κωδικοποίηση Δειγμάτων

Heavy metals 

 

Όσον αφορά στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν κατά τη διαδικασία της 
κομποστοποίησης κοπριάς χοίρων με χονδρόκοκκο διογκωτικό κόμποστ χοίρων, από 
προηγούμενη διαδικασία, προκύπτει ότι: 

 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δεύτερης κομποστοποίησης, η 
συγκέντρωση του ολικού αζώτου αυξήθηκε από 1,9% σε 2,3% (ξηρής ουσίας).  

 Επίσης, και η συγκέντρωση του Καλίου αυξήθηκε από 1,1% σε 1,4% (ξηρής ουσίας). 
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 Σχεδόν δεν παρατηρήθηκε αύξηση του οργανικού φωσφόρου. 

 Η συγκέντρωση του ολικού οργανικού άνθρακα μειώθηκε από το 42,2% σε 34,6%. 

 Η διαδικασία της κομποστοποίησης ξεκίνησε με μια συγκέντρωση φαινολών από 
0,8g gallic acid/Kg και ολοκληρώθηκε με 0,5g gallic acid/Kg. 

 Όμοια και με την προηγούμενη περίπτωση του λεπτόκοκκου υλικού παρατηρείται 
εξαφάνιση κάθε μικροβιακού φορτίου. 

 Η πορεία των μετάλλων παρουσιάζει μικρές αυξομειώσεις. 

 

4.2.2.7 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα δεύτερης κομποστοποίησης  

Στα Γραφήματα 4-11 και 4-12 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι καμπύλες των 
θερμοκρασιών των υλικών, λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων αντίστοιχα. 
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Γράφημα 4-11. Θερμοκρασιακό προφίλ όλων των λεπτόκοκκων υλικών 

 

Από το προηγούμενο θερμοκρασιακό προφίλ προκύπτει ότι δεν ξεκίνησε η διαδικασία της 
κομποστοποίησης την ίδια μέρα και για τα τρία υλικά. Πιο συγκεκριμένα, πρώτα ξεκίνησε η 
κομποστοποίηση της κοπριάς των ορνίθων, στη συνέχεια των βοοειδών και τέλος των 
χοίρων. Έτσι, η πρώτη μέρα κομποστοποίησης των βοοειδών αντιστοιχεί στην 15η των 
ορνίθων και η πρώτη μέρα κομποστοποίησης των χοίρων αντιστοιχεί στην 22η των ορνίθων 
και στην 6η των βοοειδών. Για τον λόγο αυτό οι καμπύλες της θερμοκρασίας των τριών 
υλικών δεν έχουν ίδια έναρξη. Ωστόσο και τα τρία υλικά ολοκληρώνουν μαζί την 
κομποστοποίηση. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα χονδρόκοκκα υλικά, το θερμοκρασιακό 
προφίλ των οποίων παρουσιάζεται στη συνέχεια. 
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Γράφημα 4-12. Θερμοκρασιακό προφίλ όλων των χονδρόκοκκων υλικών 

Στον Πίνακα ακολούθως, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα (αρχικά και 
τελικά) και των τριών υλικών, τόσο για τα χονδρόκοκκα, όσο και για τα λεπτόκοκκα. 

 

Πίνακας 4-24. Συγκεντρωτικές τιμές σύγκρισης φυσικοχημικών παραμέτρων 2ης κομποστοποίησης  
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pH 8,6 8,1 8,5 8,2 8,7 8,0 8,6 8,1 8,3 8,1 8,3 8,4

EC (mS/cm) 2,3 5,9 2,8 5,8 13,8 8,9 14,7 8,5 2,5 4,1 2,5 3,8

N (%) 1,9 2,7 1,9 2,5 2,3 3,1 2,2 2,2 1,6 2,5 1,9 2,3

K (%) 1,3 2,3 1,4 2,6 3,2 4,0 3,2 3,9 1,0 1,3 1,1 1,4

P (%) 0,9 1,6 1,3 1,7 1,5 1,9 1,5 2,0 1,6 1,9 1,6 1,7

TOC (%) 34,4 25,6 38,1 25,2 37,2 28,4 37,8 25,4 43,8 33,0 42,2 34,6

NO3
- (mg/Kg) <DL 440,8 <DL 625,9 114,4 1.195,0 23,7 1.113,7 42,5 576,2 36,4 287,2

NH4
+ (mg/Kg) 97,9 13,5 138,4 13,0 312,0 30,1 101,0 28,4 157,5 13,2 121,5 11,2

Mg (g/Kg) 10,2 9,4 9,7 9,8 12,1 10,2 11,8 10,0 8,4 6,9 8,6 7,4

Ca (g/Kg) 79,9 78,8 69,8 89,3 140,2 129,3 138,9 116,8 93,5 70,2 103,7 91,8

Phenols  (g gallic acid/Kg) 2,2 0,9 2,1 0,6 3,0 2,5 3,0 2,0 0,8 0,3 0,8 0,5

Cu (mg/Kg) 30,4 36,0 36,6 28,6 63,3 66,2 62,5 56,3 53,4 46,6 59,3 50,1

Zn (mg/Kg) 63,7 309,4 59,5 104,4 157,4 337,4 132,2 283,7 93,8 234,4 100,8 205,0

Ni (mg/Kg) 45,8 54,9 43,5 50,7 17,4 18,3 16,8 16,2 24,6 20,8 20,5 24,1

Cr (mg/Kg) 28,6 30,4 29,5 29,9 10,5 12,9 10,6 10,8 13,9 13,0 11,1 13,5

Pb (mg/Kg) <DL 2,2 <DL 2,6 <DL <DL <DL <DL <DL 1,2 <DL 27,1

Total coliforms 343.750 0 720.000 0 TMTC 0 TMTC 0 TMTC 0 TMTC 0

Faecal coliforms 265.000 0 954.000 0 TMTC 0 TMTC 0 TMTC 0 3.280.000 0

Faecal Streptococci 68.750 0 45.600 0 TMTC 0 TMTC 0 1.045.000 0 464.000 0
<DL = τιμή κάτω από το όριο ανίχνευσης

DL (ΝΟ
3

) = 0,31mg/l - DL (NH
4

) = 0,01mg/l  - DL (P) = 0,0007mg/l  

TMTC = Too much to count

Βοοειδή Όρνιθες Χοίροι

Συγκεντρωτικά χαρακτηριστικά 2ης κομποστοποίησης κτηνοτροφικών αποβλήτων 

Heavy metals

Pathogens (CFU/gr)

Παράμετροι
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Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της δεύτερης κομποστοποίησης των τριών υλικών σε 
κομποστοποιητές, προκύπτουν συγκεντρωτικά τα ακόλουθα: 

 

Για τα κτηνοτροφικά υπολείμματα των βοοειδών 

Για το λεπτόκοκκο υλικό: Για το χονδρόκοκκο υλικό: 

1. Το ολικό άζωτο αυξήθηκε κατά 42%. 

2. Το ολικό κάλιο αυξήθηκε κατά 77%  

3. Ο ολικός φώσφορος αυξήθηκε κατά 77% 

4. Οι φαινόλες μειώθηκαν κατά 60% 

1. Το ολικό άζωτο αυξήθηκε κατά 32% 

2. Το ολικό κάλιο αυξήθηκε κατά 85%  

3. Ο ολικός φώσφορος αυξήθηκε κατά 31% 

4. Οι φαινόλες μειώθηκαν κατά 70% 

 

Για τα κτηνοτροφικά υπολείμματα των ορνίθων 

Για το λεπτόκοκκο υλικό: Για το χονδρόκοκκο υλικό: 

1. Το ολικό άζωτο αυξήθηκε κατά 34%. 

2. Το ολικό κάλιο αυξήθηκε κατά 25%  

3. Ο ολικός φώσφορος αυξήθηκε κατά 26% 

4. Οι φαινόλες μειώθηκαν κατά 17% 

1. Το ολικό άζωτο αυξήθηκε κατά 0% 

2. Το ολικό κάλιο αυξήθηκε κατά 22%  

3. Ο ολικός φώσφορος αυξήθηκε κατά 33% 

4. Οι φαινόλες μειώθηκαν κατά 50% 

 

Για τα κτηνοτροφικά υπολείμματα των χοίρων 

Για το λεπτόκοκκο υλικό: Για το χονδρόκοκκο υλικό: 

1. Το ολικό άζωτο αυξήθηκε κατά 56%. 

2. Το ολικό κάλιο αυξήθηκε κατά 30%  

3. Ο ολικός φώσφορος αυξήθηκε κατά 19% 

4. Οι φαινόλες μειώθηκαν κατά 62% 

1. Το ολικό άζωτο αυξήθηκε κατά 21% 

2. Το ολικό κάλιο αυξήθηκε κατά 27%  

3. Ο ολικός φώσφορος αυξήθηκε κατά 6% 

4. Οι φαινόλες μειώθηκαν κατά 38% 

 

Στα Διαγράμματα 4-1 και 4-2 που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι μεταβολές των 
θρεπτικών Ν – K – P, για τα λεπτόκοκκα και χονδρόκοκκα υλικά, αντίστοιχα. 
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Διάγραμμα 4-1. Ποσοστιαία αύξηση θρεπτικών στα λεπτόκοκκα υλικά  

 

 

Διάγραμμα 4-2. Ποσοστιαία αύξηση θρεπτικών στα χονδρόκοκκα υλικά 

 

Από τα δυο προηγούμενα γραφήματα προκύπτει ότι η ποσοστιαία αύξηση που 
πραγματοποιήθηκε κυρίως σε κάλιο και φώσφορο είναι μεγαλύτερη στο λεπτόκοκκο 
κόμποστ των βοοειδών. 
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4.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ 

Μετά από συνολικά 170 ημέρες ηλιακής ξήρανσης, που αντιστοιχούν περίπου σε πεντέμισι 
μήνες, τα υλικά τα οποία είχαν τοποθετηθεί σε ειδικές δεξαμενές, όπως έχει ήδη 
περιγραφεί σε προηγούμενη παράγραφο, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ξήρανσης. 

Σε κάθε υλικό, προστέθηκε κατσίγαρος συνολικής ποσότητας ίσης σχεδόν με το μισό του 
όγκου του υλικού. Μετά και την τελευταία προσθήκη κατσίγαρου, τα υλικά αναδεύονταν 
καθημερινά, προκειμένου η υγρασία τους να πέσει κάτω από το 10%. Τα φυσικοχημικά 
χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 4-25. 

 

Πίνακας 4-25. Συγκεντρωτικές τιμές σύγκρισης φυσικοχημικών παραμέτρων ηλιακής ξήρανσης  
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pH 9,2 9,2 9,4 9,3 9,2 9,4

EC (mS/cm) 14,4 15,3 21,4 17,5 12,5 15,1

N (%) 3,1 3,0 3,3 2,8 2,8 2,0

K (%) 5,7 4,8 6,8 6,5 3,4 3,6

P (%) 1,9 1,7 1,8 1,4 1,6 1,2

TOC (%) 24,3 28,3 27,7 30,0 30,9 33,4

NO3
- (mg/Kg) <DL <DL <DL 97,6 <DL <DL

NH4
+ (mg/Kg) 168,2 191,8 442,3 288,8 201,1 295,4

Mg (g/Kg) 8,0 7,0 7,0 6,0 5,0 5,3

Ca (g/Kg) 101,6 90,6 131,6 199,6 108,3 121,5

Phenols  (g gallic acid/Kg) 2,46 2,53 5,66 4,94 1,58 1,64

Cu (mg/Kg) 27,96 24,48 46,94 54,84 37,12 42,53

Zn (mg/Kg) 647,62 573,13 347,63 840,24 247,33 295,76

Ni (mg/Kg) 45,78 39,92 12,61 10,47 15,11 15,79

Cr (mg/Kg) 21,48 19,28 5,22 3,98 4,92 4,56

Pb (mg/Kg) <DL <DL <DL <DL <DL <DL

Συνολική προσθήκη κατσίγαρου (lt) 315 318 319 344 266 285

Τελικός όγκος υλικού (lt) 750 730 680 800 670 670

Άλλα χαρακτηριστικά

Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά υλικών μετά από δυο διαδοχικές κομποστοποιήσεις και 

ηλιακή ξήρανση

Παράμετροι

Βοοειδή Όρνιθες Χοίροι

Heavy metals

 

 

Στα ακόλουθα Διαγράμματα 4-3 και 4-4 παρουσιάζονται οι ποσοστιαίες μεταβολές των 
θρεπτικών, τόσο για τα λεπτόκοκκα υλικά, όσο και για τα χονδρόκοκκα, αντίστοιχα. 
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Διάγραμμα 4-3. Ποσοστιαία αύξηση θρεπτικών στα χονδρόκοκκα υλικά 

 

 

Διάγραμμα 4-4. Ποσοστιαία αύξηση θρεπτικών στα χονδρόκοκκα υλικά 

 

Από τα παραπάνω διαγράμματα είναι εμφανής η σημαντική αύξηση του καλίου και στις 
δυο περιπτώσεις, που οφείλεται κυρίως και στην αυξημένη συγκέντρωση αυτού στον 
κατσίγαρο, σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία.  

Η αύξηση του αζώτου, σε κάθε περίπτωση ήταν πολύ μικρή, ενώ ο ολικός φώσφορος στα 
υλικά των ορνίθων και των χοίρων, όχι μόνο δεν αυξάνεται, αλλά αντίθετα μειώνεται, 
γεγονός που θα μπορούσε να αποδοθεί σε κακή δειγματοληψία, καθώς δεν υπήρχαν 
απορροές, κυρίως στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκαν τελευταία οι πλαστικές 
δεξαμενές. 

Όσον αφορά τις φαινόλες, από τα στοιχεία του Πίνακα 4-25, προκύπτει το ακόλουθα 
Διάγραμμα 4-5. 
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Χονδρόκοκκα Υλικά

Ποσοστιαία αύξηση φαινολών κατά τη διαδικασία της Ηλιακής ξήρανσης στα 
λεπτόκοκκα και χονδρόκοκκα υλικά 

 

Διάγραμμα 4-5. Ποσοστιαία αύξηση φαινολών σε λεπτόκοκκα και χονδρόκοκκα υλικά, μετά την 
ηλιακή ξήρανση 

 

Ένα σημαντικό λοιπόν πρόβλημα της παρούσας πειραματικής διεργασίας είναι η υψηλή 
συγκέντρωση φαινολών στο τελικό προϊόν που το καθιστά φυτοτοξικό. Ωστόσο, από τα 
στοιχεία του Πίνακα 4-25 προκύπτει και σημαντική αύξηση του ψευδαργύρου, που επίσης 
δρα τοξικά στις καλλιέργειες. 
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4.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Προκειμένου να ελεγχθεί αγρονομικά το τελικό προϊόν των προηγούμενων διεργασιών, ως 
προς την απόδοσή του, λόγω αύξησης ορισμένων θρεπτικών, αλλά και εξαιτίας της υψηλής 
συγκέντρωσης σε αυτό, φαινολών, πραγματοποιήθηκαν αγρονομικές εφαρμογές, όπως 
έχουν παρουσιαστεί σε προηγούμενη παράγραφο. Τα αποτελέσματα αυτών 
παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 

4.4.1 Εξέλιξη πειραματικών εφαρμογών – Ανάπτυξη φυτών 

Αμέσως μετά την εγκατάσταση του πειράματος, σε κάθε γλάστρα φυτεύτηκαν αντίστοιχα τα 
φυτά και ακολούθως, τοποθετήθηκαν μέσα σε θερμοκήπιο. Δηλαδή, στα υποστρώματα με 
το κόμποστ ορνίθων φυτεύτηκαν τομάτες, στα υποστρώματα με το κόμποστ χοίρων 
φυτεύτηκαν αγγούρια και στα υποστρώματα με κόμποστ βοοειδών φυτεύτηκαν πιπεριές. Η 
επιλογή των φυτών με τα αντίστοιχα υποστρώματά τους έγινε σύμφωνα με τις αντοχές των 
φυτών στο pH και την ηλεκτρική αγωγιμότητα αυτών. 

Στις φωτογραφίες 4-1 έως 4-6 παρουσιάζονται οι διάφορες εφαρμογές των φυτών σε 
διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. 

 

 

Φωτογραφία 4-1. Μάρτυρας 
φυτών πιπεριάς, αγγουριού 
και τομάτας (από αριστερά 
προς τα δεξιά) 

 

 

Φωτογραφία 4-2. Μισή λίπανση φυτών 
πιπεριάς, αγγουριού και τομάτας (από 
αριστερά προς τα δεξιά) 
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Φωτογραφία 4-3. Ολόκληρη λίπανση φυτών 
πιπεριάς, αγγουριού και τομάτας (από 
αριστερά προς τα δεξιά) 

 

 

Φωτογραφία 4-4. Γενική 
άποψη αγρονομικών 
εφαρμογών στο 
θερμοκήπιο του μάρτυρα, 
της μισής και ολόκληρης 
λίπανσης (από δεξιά προς 
τα αριστερά) 

 

 

 

 

Φωτογραφία 4-5. Φυτά 
πιπεριάς (10, 5 &1% 
κόμποστ – από αριστερά 
προς τα δεξιά) και φυτά 
αγγουριού (10, 5 &1% 
κόμποστ – από αριστερά 
προς τα δεξιά) 
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Φωτογραφία 4-6. Φυτά 
αγγουριού (10, 5 &1 % 
κόμποστ – από αριστερά 
προς τα δεξιά) και φυτά 
τομάτας (10, 5 &1 % 
κόμποστ – από αριστερά 
προς τα δεξιά) 

 

 

 

4.4.2 Αγγούρι 

Στην παράγραφο αυτή γίνεται παρουσίαση του τελικού σταδίου ανάπτυξης των φυτών, 
συγκριτικά όλων των εφαρμογών μεταξύ τους, καθώς και η παραγωγή που απέδωσε κάθε 
εφαρμογή, μέχρι την ημέρα που έγινε η συγκομιδή. Διευκρινίζεται ότι σκοπός της όλης 
εφαρμογής δεν ήταν η παραγωγή, αλλά η γενικότερη αξιολόγηση της απόδοσης των φυτών 
(σε φυτομάζα και όποια παραγωγή είχαν, μέχρι ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα). Στα 
πλαίσια της παρούσας, το χρονικό αυτό διάστημα για όλες της εφαρμογές ήταν περίπου 
δυο μήνες. 

 

 

Φωτογραφία 4-7. Φυτά 
αγγουριού (10, 5 &1 % 
κόμποστ – από αριστερά 
προς τα δεξιά) σε 
υπόστρωμα κόμποστ 
χοίρων 
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Φωτογραφία 4-8. Αγρονομική εφαρμογή  φυτών αγγουριού σε υπόστρωμα κόμποστ χοίρων, πριν 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας (Μάρτυρας – ½ λίπανση – 1/1 λίπανση – 1% κόμποστ – 5% 
κόμποστ – 10% κόμποστ), από αριστερά προς τα δεξιά. 

 

   

Φωτογραφία 4-9. Παραγωγή μάρτυρα. 

 

 

Φωτογραφία 4-10. Παραγωγή μισής λίπανσης. 

  

Φωτογραφία 4-11. Παραγωγή ολόκληρης  
λίπανσης. 
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Φωτογραφία 4-12. Παραγωγή 1% κόμποστ 

 

Φωτογραφία 4-13. Παραγωγή 5% κόμποστ 

 

 

Φωτογραφία 4-14. Παραγωγή 10% κόμποστ 

 

4.4.3 Τομάτα 

 

Φωτογραφία 4-15. Φυτά τομάτας 
(10, 5 &1 % κόμποστ – από 
αριστερά προς τα δεξιά) σε 
υπόστρωμα κόμποστ ορνίθων 
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Φωτογραφία 4-16. Αγρονομική εφαρμογή φυτών τομάτας σε υπόστρωμα κόμποστ ορνίθων, πριν 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας (Μάρτυρας – ½ λίπανση – 1/1 λίπανση – 1% κόμποστ – 5% 
κόμποστ – 10% κόμποστ), από αριστερά προς τα δεξιά. 

 

Δεν υπήρξε παραγωγή στην εφαρμογή του μάρτυρα, για τα φυτά τομάτας. 

 

Φωτογραφία 4-17. 
Παραγωγή μισής 
λίπανσης  

 

Φωτογραφία 4-18. 
Παραγωγή ολόκληρης 
λίπανσης 
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Φωτογραφία 4-19. Παραγωγή 1% κόμποστ 

 

Φωτογραφία 4-20. Παραγωγή 5% κόμποστ 

 

Φωτογραφία 4-21. Παραγωγή 10% κόμποστ (λείπουν φωτογραφίες) 
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4.4.4 Πιπεριά 

 

Φωτογραφία 4-22. Φυτά πιπεριάς (10, 5 &1 % κόμποστ – από αριστερά προς τα δεξιά) σε 
υπόστρωμα κόμποστ βοοειδών 

 

 

Φωτογραφία 4-23. Αγρονομική εφαρμογή φυτών πιπεριάς σε υπόστρωμα κόμποστ βοοειδών, 
πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας (Μάρτυρας – ½ λίπανση – 1/1 λίπανση – 1% κόμποστ – 5% 
κόμποστ – 10% κόμποστ), από αριστερά προς τα δεξιά. 
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Φωτογραφία 4-24. Παραγωγή μάρτυρα πιπεριάς 

 

Φωτογραφία 4-25. Παραγωγή μισής λίπανσης πιπεριάς 

 

 

Φωτογραφία 4-26. Παραγωγή ολόκληρης λίπανσης πιπεριάς 

 

 

Φωτογραφία 4-27. Παραγωγή 1% κόμποστ βοοειδών πιπεριάς 
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Φωτογραφία 4-28. Παραγωγή 5% κόμποστ βοοειδών πιπεριάς 

 

 

Φωτογραφία 4-29. Παραγωγή 10% κόμποστ βοοειδών πιπεριάς 

 

4.5 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Μετά τη συλλογή όλων των παραπάνω αποτελεσμάτων των αγρονομικών εφαρμογών, 
έγινε στατιστική επεξεργασία αυτών με τη μέθοδο της ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA), 
λαμβάνοντας ως ελάχιστη σημαντική διαφορά (p<0.05), προκειμένου να προσδιοριστούν οι 
διαφορές των υπό μελέτη παραμέτρων. 

Στα Διαγράμματα 4-6 και 4-7 παρουσιάζονται συνολικά οι παραγωγές και ο αριθμός 
καρπών για κάθε εφαρμογή και των τριών ειδών φυτών. 
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Διάγραμμα 4-6. Ολική παραγωγή για κάθε εφαρμογή των φυτών τομάτας, αγγουριού και 
πιπεριάς. 

 

Είναι εμφανής σε όλες τις περιπτώσεις η υπεροχή της ολόκληρης λίπανσης και αμέσως μετά 
της μισής. Ωστόσο, εντοπίζεται ότι αμέσως μετά ακολουθεί η παραγωγή κυρίως του 5% 
κόμποστ. Σίγουρα δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη, ωστόσο εμφανίζουν πολύ καλύτερα 
αποτελέσματα από τον μάρτυρα. Η συνολική παραγωγή της πιπεριάς υπερέχει των άλλων 
δυο, ακολουθώντας το αγγούρι και τέλος η τομάτα. 
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Διάγραμμα 4-7. Αριθμός καρπών για κάθε εφαρμογή των φυτών τομάτας, αγγουριού και 
πιπεριάς. 
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Όμοια εικόνα παρουσιάζεται και στο διάγραμμα με τον αριθμό των καρπών, όπου και πάλι 
υπερέχει η ολόκληρη λίπανση, στη συνέχεια η μισή και ακολούθως η εφαρμογή με 5% 
κόμποστ. Εξαίρεση αποτελεί το αγγούρι, όπου φαίνεται να υπερέχει η μισή της ολόκληρης 
λίπανσης, η οποία είναι στα ίδια επίπεδα με την εφαρμογή 5% κόμποστ. Ο συνολικός 
αριθμός καρπών είναι μεγαλύτερος στην πιπεριά, μικρότερος στην τομάτα και ακόμα 
μικρότερος στο αγγούρι, σε αντίθεση με τη συνολική παραγωγή. 
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Διάγραμμα 4-8. Συνολικό 
βάρος νωπών στελεχών 
κάθε εφαρμογής των φυτών 
τομάτας, αγγουριού και 
πιπεριάς. 

 

 

Εμφανής υπεροχή και στο συνολικό βάρος των νωπών στελεχών για την ολόκληρη λίπανση, 
ακολουθεί η μισή λίπανση και στη συνέχεια της εφαρμογής με 5% κόμποστ, εκτός από την 
περίπτωση του αγγουριού, όπου τρίτη έρχεται η εφαρμογή του 10% κόμποστ. 

 

Διάγραμμα 4-9. Συνολικό ύψος 
φυτού κάθε εφαρμογής των 
φυτών τομάτας, αγγουριού 
και πιπεριάς. 
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Διάγραμμα 4-10. Συνολικός 
αριθμός φύλλων κάθε 
εφαρμογής των φυτών τομάτας, 
αγγουριού και πιπεριάς. 

 

 

Διάγραμμα 4-11. 
Χλωροφύλλη φύλλων κάθε 
εφαρμογής των φυτών 
τομάτας, αγγουριού και 
πιπεριάς. 
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Όμοια εικόνα με τα προηγούμενα εμφανίζουν και τα Διαγράμματα 4-9, 4-10 και 4-11. 

 

4.6 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη και αξιολόγηση μιας σειράς διαδικασιών για 
την παραγωγή ενός “οργανικού λιπάσματος”, διαμέσου οικονομικών “τεχνολογιών – 
διεργασιών”, αξιοποιώντας “οργανικά απόβλητα”, όπως είναι τα κτηνοτροφικά 
υπολείμματα και τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων.  

Και στις δυο περιπτώσεις, η διάθεση αυτών αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό και όχι 
μόνο ζήτημα, ενώ η διαχείρισή τους απαιτεί τεχνολογίες αρκετά υψηλού κόστους, που δεν 
είναι σε κάθε περίπτωση απόλυτα αποτελεσματικές, κυρίως για τα υγρά απόβλητα. 

Με την ολοκλήρωση όλων των πειραματικών εφαρμογών, προέκυψε ότι με την 
κομποστοποίηση παρατηρήθηκαν οι ακόλουθες μεταβολές των θρεπτικών. 
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Συνοπτικά για το υλικό των βοοειδών: 

Θρεπτικά Μέσος όρος νωπής 
κοπριάς που 

χρησιμοποιήθηκε 

Αποτελέσματα μετά από 
δυο διαδοχικές 

κομποστοποιήσεις 

Αποτελέσματα μετά τις 
κομποστοποιήσεις και 

την ηλιακή ξήρανση 

Ν% 1 2,7 3,1 

K% 1,6 2,6 5,7 

P% 0,7 1,7 1,7 

Φαινόλες (g 
gallic acid/Kg) 

0,9 0,6 2,5 

 

Συνοπτικά για το υλικό των ορνίθων: 

Θρεπτικά Μέσος όρος νωπής 
κοπριάς που 

χρησιμοποιήθηκε 

Αποτελέσματα μετά από 
δυο διαδοχικές 

κομποστοποιήσεις 

Αποτελέσματα μετά τις 
κομποστοποιήσεις και 

την ηλιακή ξήρανση 

Ν% 2,2 3,1 3,3 

K% 3,8 4 6,8 

P% 1,2 2 1,8 

Φαινόλες (g 
gallic acid/Kg) 

0,5 2 5 

 

Συνοπτικά για το υλικό των χοίρων: 

Θρεπτικά Μέσος όρος νωπής 
κοπριάς που 

χρησιμοποιήθηκε 

Αποτελέσματα μετά από 
δυο διαδοχικές 

κομποστοποιήσεις 

Αποτελέσματα μετά τις 
κομποστοποιήσεις και 

την ηλιακή ξήρανση 

Ν% 1,2 2,5 2,8 

K% 0,2 1,4 3,6 

P% 1,1 1,9 1,6 

Φαινόλες (g 
gallic acid/Kg) 

0,6 0,3 1,6 

 

Ως μια γενική εικόνα από τα παραπάνω θα μπορούσε να ειπωθεί ότι παρατηρήθηκε αύξηση 
όλων των θρεπτικών.  

Πιο συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της κομποστοποίησης προκύπτει αύξηση των 
θρεπτικών του αζώτου, του καλίου και του φωσφόρου, σε άλλες περιπτώσεις μικρότερη και 
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σε άλλες μεγαλύτερη. Κατά την κομποστοποίηση όμως, παρατηρήθηκε μια μικρή μείωση 
των φαινολών, στην περίπτωση των υλικών των βοοειδών και των χοίρων. Θα μπορούσε να 
σημειωθεί ότι πιθανά η κομποστοποίηση να συμβάλει εν μέρει στη διάσπαση των 
φαινολών. 

Ωστόσο, μετά και από την ξήρανση των προϊόντων αυτών με ταυτόχρονη προσθήκη 
κατσίγαρου, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση σε αυτά του καλίου, μικρότερη αύξηση του 
αζώτου και ακόμα μικρότερη αύξηση του φωσφόρου. Στην περίπτωση μάλιστα των 
βοοειδών, ο φώσφορος φαίνεται πως τελικά παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Όσον αφορά στις 
φαινόλες, η συγκέντρωση αυτών παρουσιάζει μεγάλη αύξηση, σε όλες τις περιπτώσεις. 

Η αξιολόγηση των προηγούμενων αποτελεσμάτων βοηθάει και στην τελική αιτιολόγηση της 
γενικότερης εικόνας των αγρονομικών εφαρμογών. Από τη μια, η αύξηση των θρεπτικών 
συνέβαλλε στην ανάπτυξη των φυτών, με αποτέλεσμα η περίπτωση του 5% κόμποστ να 
έρχεται στο σύνολο των περιπτώσεων στην τρίτη θέση, ωστόσο όμως η τελική υψηλή 
συγκέντρωση των φαινολών υπήρξε ανασταλτικός παράγοντας της απόδοσής του.  

Συμπερασματικά, μπορεί να σημειωθεί ότι το τελικό προϊόν, θα μπορούσε να αποτελέσει 
οργανικό λίπασμα, ξεπερνώντας τα χαρακτηριστικά του εδαφοβελτιωτικού. Ωστόσο όμως, 
για τα συγκεκριμένα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας 
και για το συγκεκριμένο κύκλο επαναλήψεων, στο χρονικό διάστημα που κράτησε αυτή, το 
τελικό προϊόν δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα χημικό, συνθετικό λίπασμα. Διαφαίνεται 
ωστόσο ότι, με έναν μεγαλύτερο κύκλο επαναλήψεων των διαδικασιών κομποστοποίησης - 
ηλιακής ξήρανσης – κομποστοποίησης – χώνευσης, μπορεί να λειτουργήσει η 
«συμπύκνωση των αποβλήτων» αυτών, δημιουργώντας με απλές και ενεργειακά βιώσιμες 
τεχνολογίες ένα οργανικό προϊόν, ανταγωνιστικό προς τα χημικά λιπάσματα. 

Προτείνεται λοιπόν, προκειμένου να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά τα προϊόντα των 
διεργασιών αυτών η όλη διαδικασία να γίνει αντίστροφα, δηλαδή να προηγηθεί η ξήρανση 
και ακολούθως να γίνει κομποστοποίηση, με απώτερο στόχο, τη μείωση της συγκέντρωσης 
των φαινολών. 

Πολύ καλύτερα αποτελέσματα θα μπορούσαν να επιτευχθούν σε περίπτωση κλειστών και 
απόλυτα ελεγχόμενων συστημάτων (από περιβαλλοντικές συνθήκες, απορροές, κ.α.) και 
εφόσον τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων λαμβάνονται απευθείας από την εκροή της 
μονάδας και όχι από τις δεξαμενές εξάτμισης. 

Παράπλευρο αποτέλεσμα της προτεινόμενης διαδικασίας θα αποτελέσει η συμβολή στη 
βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τόσο των κτηνοτροφικών μονάδων, όσο και 
των ελαιοτριβείων.  
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