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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείου (ΥΑΕ) παράγονται κατά την εξαγωγή του 

ελαιόλαδου από τα παραδοσιακά και τα φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία τριών φάσεων. 

Τα ΥΑΕ έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά τα οποία εξαρτώνται από τη διαδικασία 

παραγωγής και τον τύπο των ελιών που χρησιμοποιούνται. Τα περισσότερα 

ελαιοτριβεία στην Ελλάδα χρησιμοποιούν την τριφασική διαδικασία εξαγωγής του 

ελαιόλαδου. Παρόλα αυτά, κάποια καινούρια χρησιμοποιούν τη διφασική διαδικασία 

εξαγωγής του ελαιολάδου. Παραδοσιακά ελαιοτριβεία συνεχίζουν να υπάρχουν, αλλά 

σε μικρότερη έκταση. Τα ΥΑΕ αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα για την περιοχή 

της Μεσογείου, όπου παράγεται το 95 % της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου, 

εξαιτίας της υψηλής τους συγκέντρωσης σε χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (ΧΑΟ) και 

της ικανότητάς τους να αντιστέκονται στη βιοαποδόμηση εξαιτίας της υψηλής τους 

περιεκτικότητας σε φαινολικές ενώσεις. Αυτές οι ενώσεις οφείλονται για το μαύρο 

χρώμα και τις φυτοτοξικές και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες των ΥΑΕ. 

 

Διάφορες φυσικοχημικές μέθοδοι έχουν προταθεί για την επεξεργασία των ΥΑΕ, 

συμπεριλαμβανομένων της απλής συμπύκνωσης, της επίπλευσης και καθίζησης, της 

εξάτμισης και της χρήσης επιλεγμένων μεμβρανών, της ουδετεροποίησης με την 

προσθήκη H2SO4, της οξείδωσης με O3 και αντιδραστήριο Fenton, καθώς επίσης και 

την επαναχρησιμοποίηση των ΥΑΕ με διασκορπισμό σε αγροτικά εδάφη σαν 

λίπασμα.  

 

Σε ότι αφορά τις βιολογικές μεθόδους, οι αναερόβιες βιολογικές διεργασίες είναι 

ιδιαίτερα αποδοτικές εξαιτίας των γνωστών πλεονεκτημάτων που εμφανίζουν και 

σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και χημικών και της μικρής παραγωγής 

λάσπης, ειδικότερα όταν αφορά την επεξεργασία αποβλήτων με υψηλή συγκέντρωση 

ΧΑΟ. Η εποχιακή λειτουργία των ελαιοτριβείων (Νοέμβριος – Φεβρουάριος) δεν 

αποτελεί μειονέκτημα για τις αναερόβιες διεργασίες εξαιτίας των χαμηλών 

παρατηρούμενων ρυθμών αποδόμησης των μεθανογόνων μικροοργανισμών και της 

εύκολης επαναλειτουργίας των αναερόβιων χωνευτήρων μετά από αρκετούς μήνες μη 

λειτουργίας. Παρόλο που η αναερόβια χώνευση χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για 

τη μείωση του υψηλού οργανικού φορτίου των ΥΑΕ, η παρουσία ενώσεων στα ΥΑΕ  

τοξικών προς τους μεθανογόνους φαίνεται να είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για την 



αναερόβια επεξεργασία των ΥΑΕ. Μία προσέγγιση στο πρόβλημα θα ήταν η 

αραίωση του αποβλήτου ώστε να μειωθεί η συγκέντρωση των φαινολικών ενώσεων 

και των λιπαρών οξέων. Σε αυτή την περίπτωση εξετάζεται και η απομάκρυνση των 

στερών του αποβλήτου πριν την αναερόβια χώνευση. Μία δεύτερη προσέγγιση θα 

ήταν η εφαρμογή αερόβιας προεπεξεργασίας του αποβλήτου ώστε να απομακρυνθούν 

ενώσεις που είναι τοξικές για τα μεθανογόνα βακτήρια. Πιο συγκεκριμένα, ένα πρώτο 

στάδιο αερόβιας προεπεξεργασίας του ΥΑΕ με μύκητα λευκής σήψης, έχει προταθεί 

ως η πιο κατάλληλη μικροβιακή διεργασία προεπεξεργασίας για την επιλεκτική 

απομάκρυνση των φαινολικών. 

 

Στόχος της παρούσας διατριβής ήταν να μελετηθεί η ικανότητα του μύκητα λευκής 

σήψης Pleurotus ostreatus κάτω από άσηπτες ή μη συνθήκες να λειτουργήσει σε έναν 

καινοτόμο βιοαντιδραστήρα καθοδικής ροής και να διευρενηθεί η αποδοτικότητα 

εναλλακτικά της αραίωσης ή/και της προεπεξεργασίας στην αναερόβια χώνευση 

ΥΑΕ σε αναδευόμενο μεσόφιλο αντιδραστήρα. Επίσης, μελετήθηκε η αναερόβια 

χώνευση ΥΑΕ σε αντιδραστήρα τύπου ASBR και αντιδραστήρα PABR, αντίστοιχα.  

 

Μία καινοτόμος μέθοδος ακινητοποίησης των μυκήτων αποδείχτηκε κατάλληλη για 

την ανάπτυξη μιας αποδοτικής διεργασίας προεπεξεργασίας για την απομάκρυνση 

των φαινολικών. Η αναερόβια χώνευση είναι η πιο αποδοτική διεργασία για την 

επεξεργασία υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου. Παρόλα αυτά, αραίωση ή/και κάποιου 

τύπου προεπεξεργασία είναι απαραίτητη για την αποφυγή τοξικότητας των 

φαινολικών στους μεθανογόνους. Θερμική προεπεξεργασία ακολουθούμενη από 

καθίζηση ώστε να απομακρυνθεί το στερεό περιεχόμενο, από την άλλη, αποδείχτηκε 

ένας μη επιθυμητός τρόπος προεπεξεργασίας. Επιπλέον, αραιωμένο ΥΑΕ 1:1, χωρίς 

την απομάκρυνση των στερεών μπορεί να υποστεί επεξεργασία αποδοτικά σε 

υδραυλικό χρόνο παραμονής 30 ημέρες, εξασφαλίζοντας σταθερή παραγωγή 

βιοαερίου. Βιολογική προεπεξεργασία με μύκητα μπορεί να οδηγήσει σε σταθερή 

διεργασία σε υδραυλικό χρόνο παραμονής 30 ημέρες. Η αναερόβια επεξεργασία του 

αποβλήτου σε αντιδραστήρα ASBR είναι εφικτή με ισοδύναμο χρόνο παραμονής 30 

ημερών χωρίς να αραιωθεί το απόβλητο. Η επεξεργασία σε αντιδραστήρα PABR 

είναι ωστόσο πιο αποδοτική εξαιτίας του σχεδόν κατά μία τάξη μεγέθους μικρότερο 

υδραυλικού χρόνου παραμονής (3.75 ημέρες), που αυτός μπορεί να λειτουργήσει και 

της μεγαλύτερης απόδοσης του σε βιοαέριο. 



 

Το αναερόβια επεξεργασμένο απόβλητο μπορεί να καταστεί κατάλληλο για διάθεση 

μετά από κατάλληλη επεξεργασία μεμβρανών (συνδυασμός υπερδιήθησης και 

αντίστροφης όσμωσης). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
Olive mill wastewater (OMW) is produced during the extraction of oil from the olive 

fruit by the traditional mill and press process. ΟΜW has a wide range of 

characteristics depending on the type of the mill and the type of olive and equipment 

employed. Most of the mills in Greece use a 3-phase extraction process. However, 

some of the newer ones use the 2-phase extraction process. Traditional mills are still 

present but to a limited extent. OΜW treatment and disposal has become a critical 

environmental problem in the Mediterranean area that accounts for approximately 

95% of the world olive oil production.  This is because of its high organic chemical 

oxygen demand (COD) concentration, and because of its resistance to biodegradation 

due to its high content in phenolic compounds. These compounds are responsible for 

its dark color, and its phytotoxic and antibacterial properties.  

 

Various physico-chemical methods have been proposed for treating OMW, including 

simple evaporation, flotation and settling, vaporization and use of selected 

membranes, neutralization with addition of H2SO4, oxidation by O3 and Fenton 

reagent, as well as reuse of the OMW by spreading onto agricultural soil as an organic 

fertilizer.  

 

As far as biological processes are concerned, anaerobic biological processes are 

particularly suitable because of their well known advantages related to energy and 

chemicals saving and to the low production of sludge, especially when it comes to 

treatment of high COD wastewaters. The seasonal nature of the operation of olive 

mills (typically November to February) is not a disadvantage for anaerobic processes 

because the observed decay rates for methanogens are very low and a digester can be 

easily restarted following several months of shut-down. Although anaerobic digestion 

may be in principle used for reducing the high organic content of OMW, the presence 

of compounds toxic to methanogens in OMW appears to be a significant problem for 

the anaerobic digestion of OMW. One approach to the problem has been to 

sufficiently dilute the OMW to reduce the concentration of phenolics and fatty acids. 

In this case, the possibility of prior solids removal needs to be examined. A second 

approach has been the use of aerobic pretreatment of OMW to remove compounds 

that are toxic to methanogenic consortia. In particular, a preceding aerobic treatment 



of OMW with white-rot fungi, has been proposed as the most suitable microbial 

pretreatment process for the selective removal of phenolics. 

 

The aim of the present study was to study the ability of the white rot fungus Pleurotus 

ostreatus under aseptic or non aseptic conditions to function in a novel trickling filter 

immobilized fungi bioreactor and to investigate the feasibility of alternative dilution 

and/or pretreatment processes for the anaerobic digestion of olive-mill wastewater in 

a stirred tank mesophilic digester. The anaerobic digestion of OMW in an anaerobic 

sequencing batch reactor (ASBR) and in a periodic anaerobic baffled reactor (PABR) 

was also studied.   

 

A novel fungi immobilization method proved very suitable for the development of an 

efficient pretreatment process for phenolics removal. Anaerobic digestion is the most 

effective process for the treatment of olive mill wastewater. However, dilution and/or 

some type of pretreatment are necessary to avoid toxicity of the phenolics on the 

methanogens. Thermal pretreatment followed by sedimentation to remove the solids 

content, on the other hand proved to be an undesirable type of pretreatment. Diluted 

1:1 raw OMW on the other hand, without any solids removal, can be effectively 

treated at an HRT of 30d, securing a stable high biogas yielding operation. Biological 

pre-treatment with fungi may lead to a stable process at an HRT of 30d. Anaerobic 

digestion of OMW using an ASBR (anaerobic sequencing batch reactor)  is feasible at 

an equivalent HRT of 30d with the advantage that it can treat nondiluted wastewater.  

Treatment in a PABR, however, is much more effective as it requires an order-of –

magnitude lower HRT ( 3.75 d) and yields large amounts of biogas. 

 

The anaerobically treated effluent is still not suitable for disposal. A membrane 

process such as reverse osmosis may be effectively used to render the anaerobically 

treated wastewater readily disposable. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
1.1 Γενικά 
 

Ο ελαιοπαραγωγικός κλάδος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της 

γεωργικής παραγωγής της χώρας μας. Η παραγωγή τόσο της ελιάς όσο και του 

ελαιόλαδου εντοπίζεται κυρίως στις χώρες της Ευρώπης όπου παράγεται σχεδόν το 

80,2 % της παγκόσμιας παραγωγής ελαιόλαδου (περίπου 2.056.200 τόνοι, κατά μέσο 

όρο, για τις ελαιοκομικές περιόδους 1999/2000 – 2002/2003) (Σχήμα 1.1) 

(Niaounakis & Halvadakis, 2006). Η μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή παραγωγή 

συγκεντρώνεται στη λεκάνη της Μεσογείου και παίζει σημαντικό ρόλο για την 

αγροτική οικονομία, την τοπική κληρονομιά και το περιβάλλον (Εικόνα 1.1).  

 
Εικόνα 1.1: Περιοχές που παράγουν ελαιόλαδο στη λεκάνη της Μεσογείου. 

Σκιασμένες περιοχές: υψηλή παραγωγικότητα, διάστικτες περιοχές: χαμηλή 

παραγωγικότητα. (Niaounakis and Halvadakis, 2006) 

 

Η Ελλάδα είναι η τρίτη ελαιοπαραγωγός χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο (405.600 τόνοι 

κατά μέσο όρο, που αντιστοιχεί στο 19.7% της ευρωπαϊκής παραγωγής, για τις 

ελαιοκομικές περιόδους 1999/2000 – 2002/2003), μετά την Ισπανία (978.800 τόνοι 

κατά μέσο όρο, που αντιστοιχεί στο 47.6% της ευρωπαϊκής παραγωγής, για τις 

ελαιοκομικές περιόδους 1999/2000 – 2002/2003) και την Ιταλία (633.700 τόνοι κατά 
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μέσο όρο, που αντιστοιχεί στο 30.8% της ευρωπαϊκής παραγωγής, για τις 

ελαιοκομικές περιόδους 1999/2000 – 2002/2003) (Σχήμα 1.2).  

Μαρόκο 
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Τουρκία Τυνησία Συρία 
  

4,4%  4,3% 4,9% 

 Αλγερία 
1%  
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Ένωση  
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Σχήμα 1.1: Μέση παγκόσμια παραγωγή ελαιόλαδου για την περίοδο 1999/2000-

2002/2003 
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Σχήμα 1.2: Μέση ευρωπαϊκή παραγωγή ελαιόλαδου για την περίοδο 1999/2000-

2002/2003 
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Άλλες χώρες που παράγουν ελαιόλαδο, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η Συρία 

(4.9%), η Τουρκία (4.4%) και η Τυνησία (4.3%), ενώ περιορισμένη παραγωγικότητα 

παρουσιάζουν το Μαρόκο (1.8%) και η Αλγερία (1%). Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για το έτος 2004 που αφορούν την παραγωγή 

ελαιοκάρπου, την καλλιεργήσιμη έκταση και την απόδοση (εκατόγραμμο ανά 

εκτάριο).  

 

Πίνακας 1.1: Παγκόσμια παραγωγή ελαιοκάρπου, καλλιεργήσιμη έκταση και 

απόδοση για το έτος 2004. 

Χώρα Παραγωγή 

(τόνοι)  

Καλλιεργήσιμη 

έκταση (ha)  

Απόδοση 

(hg/ha)  

Αλβανία 30,000  28,500  10,526  

Αλγερία 170,000  200,000  8500  

Αργεντινή  95,000  33,000  28,788  

Αυστραλία 1800  1000  18,000  

Αζερμπαϊτζάν 600  1500  4000  

Βραζιλία 5  10  5000  

Χιλή 18,000  7000  25,714  

Κίνα  2500  300  83,333  

Κροατία  33,000  15,000  22,000  

Κύπρος 27,500  8600  31,977  

Αίγυπτος 320,000  50,000  64,000  

Ελ Σαλβαδόρ  3500  5000  7000  

Γαλλία 24,231  17,352  13,964  

Ελλάδα 2,300,000  765,000  30,065  

Ιράν  43,000  15,000  28,667  

Ισραήλ  25,000  14,000  17,857  

Ιταλία 3,149,830  1,140,685  27,613  

Ιορδανία  85,000  65,000  13,077  

Κουβέιτ 11  –  –  

Λίβανος  180,000  58,000  31,034  

Λιβύη 148,000  100,000  14,800  

Πρώην Γιουγκοσλαβική 15,500  6200  25,000  
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Δημοκρατία της 

Μακεδονίας 

Μάλτα 1  3  3333  

Μεξικό 14,200  4900  28,980  

Μαρόκο 470,000  500,000  9400  

Παλαιστίνη 125,000  90,000  13,889  

Περού 38,100  7900  48,228  

Πορτογαλία 270,000  360,000  7500  

Σερβία-Μαυροβούνιο  1000  1500  6667  

Σλοβενία 800  800  10,000  

Ισπανία 4,556,000  2,400,000  18,983  

Συρία 950,000  500,000  19,000  

Τυνησία 350,000  1,500,000  2333  

Τουρκία 1,800,000  597,000  30,151  

ΗΠΑ 77,110  14,500  53,179  

Ουρουγουάη 3300  1500  22,000  

Ουζμπεκιστάν 100  100  10,000  

Παγκόσμια 15,340,488  8,514,300  18,017  

Εκατόγραμμο ανά Εκτάριο 

 

Ο κλάδος της παραγωγής ελαιόλαδου από τον ελαιόκαρπο αποτελείται σε εθνικό 

επίπεδο από 2000-2500 ελαιουργεία που λειτουργούν διασκορπισμένα κυρίως σε 

επαρχίες της Κρήτης, της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, των Ιόνιων νησιών 

και της Λέσβου. Η γεωγραφική κατανομή των πληθυσμών των ελαιουργείων 

εξαρτάται από τη γεωγραφική κατανομή των πληθυσμών ελαιόδεντρων. Η λειτουργία 

των ελαιουργείων είναι εποχιακή, από το Νοέμβριο έως το Μάρτιο. Οι περιοχές με τη 

μεγαλύτερη συγκέντρωση Ελαιοτριβείων είναι οι νομοί Μεσσηνίας, Ηρακλείου, 

Ηλείας, Χανίων, Λακωνίας και Αχαΐας. Στον πίνακα 1.2 παρουσιάζεται η χωροταξική 

κατανομή των ελαιοτριβείων στην Ελλάδα (Οργανισμός Ελέγχου Επιδοτήσεων 

Ελαιολάδου). 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας (Μπαλατσούρας, 1999) 

κατά το 1984 στην Ελλάδα λειτουργούσαν 3530 ελαιοτριβεία, εκ των οποίων τα 2825 
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ήταν κλασσικού τύπου υδραυλικά πιεστήρια, και τα υπόλοιπα 705 φυγοκεντρικού 

τύπου.  

 

Πίνακας 1.2: Χωροταξική κατανομή των ελαιοτριβείων στην Ελλάδα 

 Ελαιοτριβεία σε λειτουργία 

Νομός Σύνολο Κλασικά Φυγοκεντρικά 

Αττικής 46 8 38 

Αργολίδας 72 6 66 

Αρκαδίας 37 10 27 

Αχαΐας 120 42 78 

Βοιωτίας 43 0 43 

Δωδεκανήσου 37 7 30 

Εύβοιας 71 16 55 

Κορινθίας 82 3 79 

Ηρακλείου 248 5 243 

Λασιθίου 74 1 73 

Ρεθύμνου 93 3 90 

Φθιώτιδας 56 2 54 

Χαλκιδικής 40 1 39 

Ηλείας 153 20 133 

Μεσσηνίας 263 27 236 

Λακωνίας 132 38 94 

Λέσβου 63 1 62 

Αιτωλοακαρνανίας 85 7 78 

Κέρκυρας 109 21 88 

Μαγνησίας 49 5 44 

Σύνολο 1873 223 1650 

Σύνολο χώρας 2310 282 2028 

 

Συγκρίνοντας τα στοιχεία της τελευταίας εικοσαετίας στην Ελλάδα, είναι 

αξιοσημείωτη η μείωση του συνολικού αριθμού των ελαιοτριβείων, ο 

υποδεκαπλασιασμός των ελαιοτριβείων κλασσικού τύπου, και ο τριπλασιασμός των 

αντίστοιχων φυγοκεντρικών. Ο κύριος λόγος που οδήγησε στην αύξηση του 

 5



ποσοστού των φυγοκεντρικών ελαιοτριβείων, ήταν η θεαματική αύξηση της 

δυναμικότητας επεξεργασίας καρπού, που προσέδωσε η ανάπτυξη της τεχνολογίας 

των φυγοκεντρικών μεθόδων διαχωρισμού. Η μείωση του συνολικού αριθμού 

ελαιοτριβείων δε συνοδεύτηκε από αντίστοιχη μείωση και της δυναμικότητας 

επεξεργασίας ελαιόκαρπου διότι υπήρξε θεαματική αύξηση του αριθμού των 

φυγοκεντρικών ελαιοτριβείων τα οποία διακρίνονται από ικανότητα επεξεργασίας 

σημαντικά μεγαλύτερης ποσότητας ελαιόκαρπου σε σχέση με τα κλασσικά 

ελαιοτριβεία, στον ίδιο χρόνο. 

 

Η καλλιέργεια της ελιάς στην Ελλάδα είναι σημαντική όχι μόνο σε οικονομικό, αλλά 

και σε κοινωνικό επίπεδο, αν αναλογιστεί κανείς ότι 450.000 περίπου οικογένειες 

ασχολούνται με την καλλιέργεια της ελιάς. Η παραγωγική διαδικασία της ελιάς και 

του ελαιόλαδου είναι ένας από τους πιο αναπτυσσόμενους αγρο-τροφικούς τομείς 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης μεγαλύτερο του 4 % 

(IOOC, 2004). Η παραγωγή είναι πιθανόν να συνεχίζει να αυξάνεται εξαιτίας της 

σημαντικής αύξησης που καταγράφεται στην καλλιέργεια του ελαιόδεντρου.  

 

1.2 Ελαιόδεντρο 
 

Το ελαιόδεντρο είναι ένα ευλογημένο δέντρο, που ευδοκιμεί στον πετρώδη και άγονο 

χώρο της Μεσογείου. Παράγει καρπό κάτω από αντίξοες συνθήκες ανομβρίας, 

δυνατών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών, ενώ η μακροζωία και η 

παραγωγικότητά του, έγραψε την ιστορία των μεσογειακών λαών. Η ελιά φώτισε, 

έθρεψε, θεράπευσε, στεφάνωσε, καλλώπισε και ταυτίστηκε με υψηλά ιδανικά ενώ 

ενέπνευσε τον ακμαιότατο για πολλά χρόνια πολιτισμό της ανατολικής Μεσογείου. 

 

Σύμβολο γνώσης, σοφίας, αφθονίας, ειρήνης, υγείας, δύναμης και ομορφιάς 

λατρεύτηκε επί χιλιάδες χρόνια. Αποτελεί ζωντανό μέρος μιας βαριάς πολιτιστικής 

κληρονομιάς, με θρύλους, παραδόσεις και θρησκευτικές τελετουργίες άρρηκτα 

συνδεδεμένες με την ανθοφορία, με τη συγκομιδή και την παραγωγή του ελαιολάδου. 

 

Η ελιά είναι μεταξύ των παλαιότερων γνωστών καλλιεργήσιμων δέντρων στον κόσμο 

(Liphschitz et al., 1991). Στο παρελθόν, ήταν το σύμβολο φιλίας και ειρήνης μεταξύ 
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των εθνών. Η χρησιμοποίηση των κλαδιών της ελιάς σε πολλές αρχαίες τελετουργίες 

(εξαγνισμοί, καθαρμοί, κ.λ.π.) προσδιορίζει το συμβολισμό της ελιάς ως δέντρο του 

καλού. Επιπλέον, η πληθώρα των αλσυλλίων με ελιές στην Αττική, αλλά και στην 

Κρήτη, που πλαισίωναν τους αρχαίους ναούς, είναι αδιάψευστος μάρτυρας της 

ιερότητας του δέντρου της ελιάς. 

 

Πολλές πληροφορίες σχετικά με τον κοινωνικό και θρησκευτικό ρόλο της ελιάς 

δίνονται στην ελληνική μυθολογία, καθώς και στην Παλαιά Διαθήκη. Ένας από τους 

ελληνικούς μύθους είναι αυτός που αφορά την προέλευση του ονόματος της 

σημερινής πρωτεύουσας της Ελλάδας, της πόλης της Αθήνας. Όπως αναφέρεται, η 

θεά Αθηνά, θεά της σοφίας, κέρδισε το θεό Ποσειδώνα, θεό της θάλασσας, αφού 

προσέφερε στους Αθηναίους ως δώρο μια ελιά, σε αντίθεση με τον Ποσειδώνα που 

πρόσφερε μια μικρή λίμνη με αλμυρό νερό. Από την Παλαιά Διαθήκη αναφορά για 

την ελιά έχουμε στην ιστορία του «κατακλυσμού του Νώε», που ο Νώε 

απελευθέρωσε ένα περιστέρι, όταν σταμάτησε ο κατακλυσμός, κι αυτό επέστρεψε με 

κλάδο ελιάς στο ράμφος του, κάτι που έδειχνε ότι υποχώρησαν τα νερά και ότι 

αποκαταστάθηκε η ειρήνη μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Πολλά αντικείμενα 

που περιγράφονται στους μύθους και τους θρύλους των μεσογειακών λαών είναι 

φτιαγμένα από ξύλο ελιάς όπως: το ρόπαλο του Ηρακλή, το κρεβάτι του Οδυσσέα, η 

εικόνα της θεάς Αθηνάς στον Παρθενώνα κ.α. 

 

Περισσότερα από 30 είδη ελαιόδεντρων είναι γνωστά στις μέρες μας (Siggelakis, 

1982). Βέβαια η καταγωγή του ελαιόδεντρου έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών  

συζητήσεων (Loukas and Krimbas, 1983). Αν και απολιθώματα που έχουν βρεθεί, και 

χρονολογούνται 1 εκατομμύριο έτη πριν, αποδεικνύουν την ύπαρξη ενός προγόνου 

της ελιάς στην Ιταλία (Boskou, 1996), φαίνεται σίγουρο ότι η ελιά, όπως είναι 

γνωστή σήμερα, είχε την προέλευσή της 5000-6000 χρόνια πριν, στην περιοχή που 

αντιστοιχεί στην αρχαία Περσία και Μεσοποταμία και από εκεί διαδόθηκε στη Συρία 

και την Παλαιστίνη (Kiritsakis et al., 1998; Di Giovacchino, 2000). Οι άνθρωποι που 

ζούσαν σε αυτές τις περιοχές ανέπτυξαν την καλλιέργεια της ελιάς και την έφεραν 

έπειτα στη βόρεια Αφρική από τη στεριά ή τη θάλασσα (Loukas and Krimbas, 1983). 

Άλλοι θεωρούν ότι το δέντρο δημιουργήθηκε στην Αφρική, δεδομένου ότι οι αρχαίοι 

Αιγύπτιοι καλλιεργούσαν ελιές (Μπαλατσούρας, 1997). 

 

 7



Ήταν οι Φοίνικες που διέδωσαν την ελιά στις δυτικές περιοχές, καθώς έκαναν 

εμπόριο με άλλα θαλάσσια κέντρα. Γύρω στο 2800 π.Χ., άρχισε να καλλιεργείται στα 

ελληνικά νησιά (Κρήτη), τη Λιβύη και την Καρχηδόνα (αρχαία πόλη στη σημερινή 

Τυνησία). Στην αρχαία Ελλάδα, το ελαιόλαδο, χρησιμοποιήθηκε για φαρμακευτικούς 

και θρησκευτικούς λόγους και ως κύριο καλλυντικό για λίγα εκλεκτά πρόσωπα. Οι 

Έλληνες δημιουργώντας αποικίες σε άλλα μέρη της λεκάνης της Μεσογείου, όπως 

στην Ισπανία, εισήγαγαν την ελιά στις αποικημένες περιοχές (de Graaff and Eppink, 

1999). Η πρώτη σημαντική βελτίωση στην καλλιέργεια ελιών εμφανίστηκε στο 8ο 

και 7ο αιώνα π.Χ., όταν καλλιεργήθηκε πιο συστηματικά η ελιά (Fiorino and Nizzi 

Griffi, 1992). Από τον 7ο αιώνα π.Χ., στους νικητές των ολυμπιακών αγώνων 

απονεμόταν ένα στεφάνι από κλάδους ελιών.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.2: Μελανόμορφη παράσταση ελαιοσυγκομιδής από αμφορέα του 6ου αι. 

π.Χ. Στον μελανόμορφο αμφορέα του 6ου αι. π.Χ. απεικονίζεται η αγροτική εργασία 

της ελαιοσυγκομιδής (Διαδίκτυο 4).  

 

Αργότερα οι Ρωμαίοι ανακάλυψαν τις ελιές μέσω των επαφών τους με τις ελληνικές 

αποικίες στην Ιταλία. Αν και δεν ήταν θαυμαστές των ελιών και του ελαιολάδου, οι 

Ρωμαίοι διέδωσαν το δέντρο σε όλη την αυτοκρατορία τους (Boskou, 1996). Η αξία 

του δέντρου οδήγησε το Ρωμαίο γεωπόνο Collumela να αποκαλέσει το ελαιόδεντρο η 

βασίλισσα των δέντρων (Frankel et al., 1994). Οι Ρωμαίοι χρησιμοποίησαν αρχικά το 

ελαιόλαδο στα λουτρά τους και ως καύσιμο, αλλά όχι για διατροφικούς λόγους, 

δεδομένου ότι το θεωρούσαν προϊόν μέτριας ποιότητας (Fiorino and Nizzi Griffi, 
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1992). Με την κατάκτηση όμως, της Ελλάδας, της Μικράς Ασίας και της Αιγύπτου, 

από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αυξήθηκαν οι δρόμοι των εμπορικών συναλλαγών 

γύρω από τη Μεσόγειο Θάλασσα με αποτέλεσμα το ελαιόλαδο να γίνει πιο 

σημαντικό, όχι μόνο ως βασικό τρόφιμο, αλλά και ως πηγή φαρμακευτικών ειδών και 

ενέργειας (Chazau-Gillig, 1994). Στον 5ο αιώνα μ.Χ., η επέκταση της 

ελαιοκαλλιέργειας άρχισε να ακμάζει και πάλι λόγω της ανάπτυξής του εμπορίου. 

Στον 15ο αιώνα μ.Χ., οι ιεραπόστολοι και οι πρώτοι άποικοι εισήγαγαν τις ελιές στην 

πρόσφατα ανακαλυφθείσα Αμερική. Οι ελιές καλλιεργήθηκαν μόνο σε περιορισμένες 

περιοχές, στη Χιλή, την Αργεντινή και την Καλιφόρνια, περιοχές όπου υπήρχαν 

παρόμοιες κλιματολογικές συνθήκες με αυτές της λεκάνης της Μεσογείου Θάλασσας 

(Kapellakis et al., 2007). 

 

Σήμερα, υπάρχουν 750-850 εκατομμύρια παραγωγικές ελιές στον πλανήτη, 

καταλαμβάνοντας μια έκταση επιφάνειας 7-8,5 εκατομμυρίων εκταρίων (Molina 

Alcaide and Nefzaoui, 1996; Niaounakis and Halvadakis, 2006). Το ελαιόλαδο δεν 

χρησιμοποιείται πλέον ως καύσιμο φωτισμού, εκτός από τους θρησκευτικούς 

σκοπούς, αλλά συνεχίζει να χρησιμοποιείται ακόμα για την παρασκευή φαρμάκων 

και καλλυντικών καθώς και για βρώση. Η βρώση του ελαιολάδου μαζί με τις 

επιτραπέζιες ελιές αποτελούν σήμερα βασικά αγαθά για τη λεγόμενη «μεσογειακή 

διατροφή» που δίνει στον άνθρωπο μακροζωία. 

 

Η επίσημη ονομασία της αειθαλούς υπεραιωνόβιας ελιάς είναι Olea Europea Sativa. 

Το εξημερωμένο ελαιόδεντρο έχει καταγωγή από την ανατολική λεκάνη της 

Μεσογείου. Προσαρμόζεται σε μακριάς διάρκειας ξηρά και θερμά καλοκαίρια ενώ 

δείχνει ιδιαίτερη αντοχή και σε θερμοκρασίες που αγγίζουν πολλές φορές τους 0°C. 

Τα ελαιόδεντρα στην ενήλικη ζωή τους είναι δέντρα μεσαίου μεγέθους. Σε κάποιες 

περιπτώσεις τα δέντρα μπορούν να φτάσουν και τα 10 μέτρα. Παρόλα αυτά 

συναντιόνται και ελαιόδεντρα νάνοι για καλλωπιστικούς λόγους. 
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Εικόνα 1.3: Το ελαιόλαδο και οι ελιές βασικό αγαθό της «μεσογειακής διατροφής». 

 

Στο Μεσογειακό χώρο τα ελαιόδεντρα ανθοφορούν στα τέλη της Άνοιξης (από 

Απρίλιο-Μάϊο) ενώ η συγκομιδή ξεκινά από τα τέλη Νοεμβρίου και τελειώνει τον 

Φεβρουάριο για τις πιο νότιες περιοχές. 

 

Θα περίμενε κανείς ότι η μόνη κρίσιμη εποχή να είναι ο χειμώνας που μαζεύει κανείς 

τις ελιές. Η εποχή αυτή όμως είναι τελικά η έκβαση των συνθηκών οι οποίες 

επικρατούν τις προηγούμενες περιόδους όπως είναι η άνοιξη, το καλοκαίρι και το 

φθινόπωρο. 

 

Ας προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε λίγο πιο αναλυτικά: Η ελιά είναι ένα πολυετές 

δέντρο και, όπως βεβαίως όλοι οι οργανισμοί, έχει έναν συγκεκριμένο βιολογικό 

κύκλο. Η ελιά ανθίζει, τα άνθη γονιμοποιούνται, εξελίσσονται σε καρπούς, οι καρποί 
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μεγαλώνουν, κάποια στιγμή ωριμάζουν, τους καρπούς τους συλλέγουμε, τους 

μαζεύουμε και πάλι έχουμε την ίδια διαδικασία. 

Η ανθοφορία 

Έτσι λοιπόν ξεκινώντας από την άνοιξη, θα την χαρακτηρίζαμε σαν περίοδο 

ανθοφορίας, όπου είναι η περίοδος εκείνη που η ελιά παράγει τους ανθούς οι οποίοι 

αργότερα θα μετεξελιχθούν σε καρπούς. Η άνοιξη είναι μια πολύ σημαντική 

περίοδος, υπό την έννοια ότι θα μας δώσει κάποιες πρώτες αλλά πολύ σημαντικές 

ενδείξεις, για το πώς «κυοφορείται» η επόμενη σεζόν. Είναι η εποχή της σύλληψης 

δηλαδή και ουσιαστικά η εποχή της έναρξης της κυοφορίας. Είναι πολύ σημαντικό να 

έχουμε κάποιες συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες την άνοιξη, όπως είναι όχι πολύ 

έντονα καιρικά φαινόμενα, όχι συνδυασμό υψηλής υγρασίας σε σχέση με απότομες 

μεταβολές της θερμοκρασίας ή υψηλές θερμοκρασίες, διότι μπορεί να βλάψουν τον 

ανθό της ελιάς και ένας ανθός ο οποίος έχει πάθει ζημιά είναι πολύ δύσκολο 

μετέπειτα να αποδώσει καρπό. 

Ο καρπός 

Οδεύοντας προς το καλοκαίρι, οι ανθοί σιγά-σιγά μετεξελίσσονται σε μικρούς 

καρπούς, τα «σκάγια» όπως ονομάζονται, γιατί είναι στην αρχή πάρα πολύ μικρά και 

σιγά-σιγά μεγαλώνουν. Είναι πολύ σημαντικό επίσης αυτή η περίοδος να μη 

χαρακτηριστεί από καιρικές συνθήκες με κάποιες ανωμαλίες, όπως είναι υψηλή 

ατμοσφαιρική υγρασία, πολύ ζέστη, με στόχο σιγά-σιγά να μεγαλώσουν τα φρούτα 

και να ωριμάσουν. Το καλοκαίρι επίσης είναι πολύ κρίσιμη περίοδος, ιδίως για τις 

νότιες περιοχές της Ελλάδος όπου έχουν την πιο εντατική ελαιοκαλλιέργεια. Το 

καλοκαίρι έχουμε συχνά παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να 

κινδυνεύουν να αρρωστήσουν οι καρποί και να αναπτυχθούν κάποιες συγκεκριμένες 

ασθένειες. 

Η ωρίμανση 

Φτάνοντας στο φθινόπωρο, είναι η περίοδος όπου αρχίζει ο καρπός και μεγαλώνει. 

Αυτό είναι πολύ κρίσιμο στάδιο, διότι σε αυτό το στάδιο ο καρπός αρχίζει και 

δημιουργεί το λάδι μέσα του και είναι σημαντικό να μην έχουμε προσβολές από 
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ασθένειες, όπως είναι ο δάκος, ο οποίος ξεκινάει από πολύ νωρίς. Ο δάκος είναι μία 

μύγα η οποία προσβάλει την ελιά, έχει την ικανότητα μέσα στη χρονική περίοδο να 

πολλαπλασιάζεται σε πολλούς διαφορετικούς βιολογικούς κύκλους και να βλάπτει 

σημαντικά την ελιά. Είναι ο μεγαλύτερος εχθρός, η πιο σοβαρή ασθένεια της ελιάς 

και συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουν την ανάπτυξή του. Και 

αντίστοιχα, άλλες καιρικές συνθήκες, όπως είναι πολύ υψηλές θερμοκρασίες το 

καλοκαίρι, να διακόψουν το βιολογικό κύκλο. 

Η συγκομιδή 

Τέλος, το φθινόπωρο και ο χειμώνας, όπου είναι και η περίοδος της 

ελαιοσυγκομιδής, είναι εξίσου σημαντικοί. Για παράδειγμα, όταν έχουμε πάρα 

πολλές βροχές, οι παραγωγοί δεν μπορούν να συλλέξουν τις ελιές. Κατά συνέπεια, 

πέφτουν πολλές ελιές κάτω, λόγω του αέρα, λόγω της έντονης βροχής ή ο καρπός 

χτυπιέται από τη βροχή, με αποτέλεσμα να αναφέρονται κάποιες όψιμες ασθένειες, οι 

οποίες ασφαλώς επηρεάζουν μετέπειτα την ποιότητα του ελαιολάδου. 

 

Αξιοσημείωτο είναι ότι το ελαιόλαδο από τις ίδιες ακριβώς ποικιλίες ελιάς διαφέρει 

από περιοχή σε περιοχή. Η αιτία είναι οι καιρικές συνθήκες και το μικροκλίμα, 

δηλαδή οι τοπικές συνθήκες που έχουν να κάνουν με τη σύσταση του εδάφους, με την 

ατμοσφαιρική υγρασία, με βροχές τοπικές, με αέρα. Για παράδειγμα, ελιές Καλαμών 

έχουν φυτέψει και στην Κέα και στην Καλιφόρνια. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι 

ελιές που παίρνουμε είναι ίδιες μεταξύ τους (Διαδίκτυο 13). 

 

 

Εικόνα 1.4: Το ελαιόδενδρο και το άνθος του την περίοδο της καρποφορίας.  
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Η σύσταση του ελαιοκάρπου φαίνεται στον πίνακα 1.3. Ο καρπός της ελιάς περιέχει 

ένα κουκούτσι το οποίο αποτελείται από 30% λιπίδια, 20% υδατάνθρακες και 50%  

νερό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μεσοκάρπιο 

 
 
 

 

 
Κουκούτσι Πυρήνας  

 

Σχήμα 1.3: Τα επιμέρους τμήματα του καρπού.  

 

Πίνακας 1.3: Βασικά συστατικά των επιμέρους τμημάτων του καρπού 

Συστατικά Μεσοκάρπιο (%) Κουκούτσι (%) Πυρήνας (%) 

Νερό 50 - 60 9,3 30 

Λάδι 15 - 30 0,7 27,3 

Αζωτούχες ενώσεις 2 - 5 3,4 10,2 

Σάκχαρα 3 - 7,5 41 26,6 

Κυτταρίνη 3 - 6 38 1,9 

Μέταλλα 1 - 2 4,1 1,5 

Πολυφαινόλες 2 - 2,25 0,1 0,5 - 1 

Άλλα - 3,4 24 
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1.3 Τύποι ελαιουργείων 
 

Η επέκταση της καλλιέργειας ελιών προώθησε και μια ταυτόχρονη επέκταση και 

ανάπτυξη των διαδικασιών εξαγωγής ελαιολάδου. Από το περίπου 5000 π.Χ. ο 

άνθρωπος χρησιμοποίησε για να συλλέξει και να συμπιέσει τις ελιές μεγάλες πέτρες 

(Di Giovacchino, 2000). Στην αρχαία αυτή διαδικασία εξαγωγής του λαδιού η 

κεκλιμένη λεκάνη πετρών (γουδόπετρα) είχε μια έξοδο μέσω της οποίας η 

συλλεγόμενη ελαιοζύμη κατέληγε σε ένα στρογγυλό δοχείο. Στη συνέχεια, μετά από 

την προσθήκη ζεστού νερού, συλλεγόταν από την επιφάνεια, ως ελαφρύτερο του 

νερού, το λάδι (Melena, 1983) και αποθηκευόταν σε πήλινα δοχεία (Davaras, 1976; 

Ψιλάκης et al., 2003). Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι άνθρωποι παρήγαγαν αρκετό 

λάδι για να καλύψουν τις προσωπικές ανάγκες τους, οι εγκαταστάσεις παραγωγής 

ελαιολάδου ήταν αρχικά τοποθετημένες μέσα στα σπίτια και χρησιμοποιούνταν από 

τα μέλη κάθε οικογένειας. Το διάγραμμα ροής της παραγωγικής διαδικασίας του 

ελαιόλαδου και των αποβλήτων κατά τη διάρκεια της περιόδου του Χαλκού 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.5: Η διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου κατά τη διάρκεια της περιόδου του 

Χαλκού.  

 

Κατά τη διάρκεια της Μυκηναϊκής εποχής (μεταξύ περίπου 1450 π.Χ. και 1150 π.Χ.), 

η διαδικασία που χρησιμοποιείται για εξαγωγή του ελαιολάδου ήταν παρόμοια με 

αυτή της περιόδου του Χαλκού. Εντούτοις, υπάρχουν ενδείξεις ότι υφάσματα, 

παρόμοια με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν από τους Αιγυπτίους (Αλεξάκης, 2003), 
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χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου (Ψιλάκης et al., 2003). 

Κατά τη διαδικασία αυτή, συνθλιμμένες ελιές τοποθετούνταν στα υφάσματα και 

συμπιέζονταν επάνω από εγκατεστημένες δεξαμενές για καλύτερο φιλτράρισμα της 

ελαιοζύμης (Faure, 1976; Isager and Skydsgaard, 1995). Το διάγραμμα ροής αυτής 

της διαδικασίας φαίνεται στην Εικόνα 1.6.   

Εικόνα 1.6: Η διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου κατά τη διάρκεια της Μυκηναϊκής 

εποχής.  

 

Εντούτοις, καθώς οι αιώνες περνούσαν και οι εμπορικές συναλλαγές της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας γύρω από τη Μεσόγειο Θάλασσα αυξάνονταν, οι προαναφερόμενες 

μέθοδοι παραγωγής δεν ήταν κατάλληλες για την αυξανόμενη απαίτηση ελαιολάδου. 

Οι Ρωμαίοι συνέβαλαν στην τεχνολογική ανάπτυξη της επεξεργασίας των ελιών με 

την επίσπευση της λειτουργίας συντριβής με περιστρεφόμενες μυλόπετρες 

(θραυστήρες, trapetum) και στη βελτίωση του συστήματος διαχωρισμού της 

ελαιοζύμης με την εισαγωγή του πιεστηρίου (Kiourellis, 2005). Το ξύλινο ή σιδερένιο 

χειροκίνητο  πιεστήριο, που χρησιμοποιείτο πρώτα από τους Έλληνες (50 π.Χ.), 

βελτιώθηκε αργότερα από τους Ρωμαίους, δημιουργώντας μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα στην όλη επεξεργασία (Di Giovacchino, 2000). Το διάγραμμα ροής 

αυτής της διαδικασίας φαίνεται στην Εικόνα 1.7. 

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου που ακολούθησε μετά την πτώση της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας δεν υπήρξε καμία καινοτομία στην επεξεργασία ελιών, η οποία 

συνέχισε να βασίζεται στην πίεση των μυλόπετρων (Di Giovacchino, 2000). Κατά τη 

διάρκεια της Ενετικής περιόδου, η παραγωγή ελαιόλαδου αυξήθηκε, δεδομένου ότι οι 
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Βενετοί ενθάρρυναν την καλλιέργεια ελιών και την παραγωγή ελαιόλαδου στα 

κατακτημένα εδάφη τους (Τσουγκαράκης, 1990). 

Εικόνα 1.7: Η διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας. 

 

Μέχρι τους προηγούμενους τρεις αιώνες, η παραγωγή ελαιόλαδου ήταν ακόμα μια 

πολύ δύσκολη διαδικασία λόγω της μεγάλης φυσικής προσπάθειας που απαιτείται για 

τη συντριβή του ελαιόκαρπου. Εντούτοις, η κατάσταση βελτιώθηκε από την 

ανακάλυψη των περιστρεφόμενων τροχών που κινούνταν συνήθως είτε από άλογα 

(Coppa-Zuccari, 1962) είτε από αγελάδες (Ψιλάκης et al., 1999). Η ελαιοζύμη που 

παραγόταν μετά από την αρχική άλεση του ελαιόκαρπου, αναμιγνυόταν, όπως και την 

περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, με ζεστό νερό, προκειμένου να επιτευχθεί ο 

καλύτερος διαχωρισμός του ελαιόλαδου (Καρύδης, 1983), και έπειτα τοποθετείτο στα 

διαφράγματα ελαιόλαδου, αποκαλούμενα «μποξάδες». Αυτά τα διαφράγματα 

ελαιόλαδου, που λειτουργούσαν σαν φίλτρα για την ελαιοζύμη, ήταν τοποθετημένα 

το ένα πάνω από το άλλο στην κατώτατη πλευρά του πιεστηρίου. Κατόπιν, μετά από 

το πιεστήριο, το μίγμα ελαίου και νερού που εξαγόταν τοποθετείτο σε μια σειρά 

πέτρινων δεξαμενών, όπου το ελαιόλαδο συλλεγόταν από την επιφάνεια. Το 

διάγραμμα ροής του ελαιολάδου και της διαδικασίας παραγωγής των υποπροϊόντων 

αυτής της προαναφερόμενης χρονικής περιόδου παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.8. 

 

 Μια σημαντική εξέλιξη στα συστήματα εξαγωγής ελαιόλαδου εμφανίστηκε το 1795 

από τον Joseph Graham, ο οποίος εφηύρε το υδραυλικό πιεστήριο (Μπαλατσούρας, 

1986). Η επέκταση εντούτοις του υδραυλικού πιεστηρίου στη διαδικασία παραγωγής 
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ελαιολάδου, συνέβη κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα, όπου 

είχαν γίνει πολλές τεχνολογικές βελτιώσεις και καινοτομίες. Οι διαχωριστές 

ελαιολάδου είχαν αντικαταστήσει τις παραδοσιακές μεθόδους και η παραγωγικότητα 

είχε αυξηθεί με τη διαδεδομένη χρήση του υδραυλικού πιεστηρίου (Σηφουνάκης, 

1994). Εντούτοις, ακόμη και με αυτή την τεχνολογία, η παραγωγικότητα δεν ήταν 

ικανοποιητική.  

Εικόνα 1.8: Η διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου κατά τον 20ό αιώνα.  

 

Σήμερα, η αυξανόμενη χρήση της μεθόδου της φυγοκέντρισης ως μεθόδου 

διαχωρισμού νερού-ελαιόλαδου-στερεών έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή 

ελαιολάδου υψηλότερης ποιότητας και μεγαλύτερης ποσότητας σε σχέση με τους 

προηγούμενους αιώνες. Το διάγραμμα ροής παραγωγής ελαιολάδου στα σημερινά 

ελαιουργεία παρουσιάζεται στην Eικόνα 1.9. 

Εικόνα 1.9: Η διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου σήμερα. 

 
Τα φυγοκεντρικά συστήματα, διακρίνονται σε τριών και δύο φάσεων, ανάλογα με τα 

προϊόντα που δίνουν στο τέλος της επεξεργασίας. Βέβαια ακόμη και σήμερα 

υπάρχουν κάποιες λίγες μονάδες στις οποίες εφαρμόζεται η «παραδοσιακή 

 17



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.  
 
Έχουν αναπτυχθεί επίσης και άλλες τεχνικές παραγωγής ελαιόλαδου, όπως η μέθοδος 

Sinolea (Boskou, 2006) ή μέθοδοι που αποτελούν συνδυασμό της παραδοσιακής 

μεθόδου και των πιο μοντέρνων φυγοκεντρικών μεθόδων. Η αποδοχή όμως αυτών 

των μεθόδων είναι περιορισμένη εξαιτίας της μικρής απόδοσης που έχουν. Στο Σχήμα 

1.4 φαίνεται το εύρος των πιο διαδεδομένων μεθόδων παραγωγής ελαιόλαδου. 

 

Σχήμα 1.4: Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα ελαιοτριβεία της Ευρώπης 

(IMPEL, 2003). 

 

1.4 Παραγωγική διαδικασία ελαιολάδου 
 

Η επεξεργασία του ελαιολάδου αποτελείται από επτά βήματα: 

 

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 
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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 100-120 L νερού για την 

πλύση 1000 kg 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 (100-150 L ανά 1000 kg 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 28-30ºC. Στο 

μαλακτήρα προστίθεται νερό μέχρι και 10 % 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). Η παραδοσιακή μέθοδος (Σχήμα 1.5.α) 

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 
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1000 kg καρπού παράγονται περίπου 350 kg ελαιοπυρήνα (περιεκτικότητα σε 

υγρασία 25 %) και περίπου 450 kg 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 (Σχήμα 1.5.β) 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. 

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 1000 kg καρπό, παράγονται 500 kg 

ελαιοπυρήνα (περιεκτικότητα σε υγρασία 50 %) και 1200 kg υγρά απόβλητα. 

 

 

Nερό 

Ελαιοζύμη 

Υγρή φάση 

 
Οργανική 
φάση 

Ελαιοπυρήνας  
 

Εικόνα 1.10: Ο τριφασικός διαχωριστήρας. 

 

Πριν μερικά χρόνια εμφανίστηκε στην αγορά το διφασικό σύστημα (αποκαλούμενο 

και «οικολογικό σύστημα») (Σχήμα 1.5.γ). 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 1000 kg 

καρπού παράγονται 800 kg περίπου υγρής ελαιοπυρήνας. Σοβαρό, όμως, μειονέκτημα 

της μεθόδου είναι ότι η ελαιοπυρήνα που προκύπτει έχει αυξημένη υγρασία και είναι 
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δύσκολη στο χειρισμό, στη μεταφορά και την επεξεργασία. Επιπλέον, ξηραίνεται με 

αργό ρυθμό και έχει υψηλό ρυπαντικό φορτίο. 

 

 

Ελαιοζύμη 

Ελαιόλαδο  Ελαιοπολτός (olive pulp) 

 
 
Εικόνα 1.11: Ο διφασικός διαχωριστήρας. 

 

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. 

 

7. Τελικός διαχωρισμός 

Ο τελικός διαχωρισμός του ελαιόλαδου από τα φυτικά υγρά γίνεται με τη χρήση 

φυγοκεντρικών ελαιοδιαχωριστήρων.  

 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι τρεις διαφορετικές επεξεργασίες παραλαβής ελαιόλαδου 

(παραδοσιακή, τριφασική και διφασική) διαφέρουν σημαντικά στον όγκο και τη 

σύσταση των αποβλήτων που παράγουν. Στον Πίνακα 1.4 παρουσιάζονται οι 

διαφορές μεταξύ των τριών διαδικασιών: 
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α) β) γ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Σχήμα 1.5: Διάγραμμα ροής των τριών διαφορετικών διαδικασιών παραγωγής 

ελαιόλαδου α) Παραδοσιακή β) τριών φάσεων γ) δύο φάσεων.  

 

Πίνακας 1.4: Σύγκριση ορισμένων χαρακτηριστικών των αποβλήτων από τις 

διάφορες επεξεργασίες παραγωγής ελαιόλαδου 

 Παραδοσιακή 3 Φάσεων 2 Φάσεων 

Στερεό υπόλειμμα (kg/tn καρπού) 330 500 800 

Υγρά απόβλητα (l/tn καρπού]) 600 1200 250 

Φυτικό νερό των υγρών αποβλήτων (%) 94 90 99 

Λάδι Φυτικό 
νερό 

Εκχυλισμένη 
Ελαιο- 
πυρήνα 

Πυρη-
νέλαιο 

Φυτικό 
νερό 

Περαιτέρω 
επεξεργασία 

Φυγοκέντριση 

Φυτικό νερό& 
νερό 

επεξ/σίας 

Ελαιο- 
πυρήνας 

Λάδι 

Νερό 

Ελιές Ελιές Ελιές 

Πλύσιμο Πλύσιμο Πλύσιμο 

Σπάσιμο/Άλεση Σπάσιμο/Άλεση Ελαιόμυλος 

Οριζόντια διάταξη 
φυγοκέντρισης 

Οριζόντια διάταξη 
φυγοκέντρισης 

Πίεση 

Λάδι/ Ελαιο- Λάδι Υγρός 
Νερό πυρήνας Ελαιο- 

πυρήνας 

Κάθετη 
διάταξη 

φυγοκέντριση

Περαιτέρω 
επεξεργασία 

Λάδι 

Πυρη-
νέλαιο 

Εκχυλισμένη 
Ελαιο- 
πυρήνα 
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BOD5 υγρών αποβλήτων (g/l) 100 80 10 

Πολυφαινόλες στα υγρά απόβλητα (mg/l) 203 164 200 

Δείκτης Πικρότητας 1.4 0.5 - 

 

 

Πίνακας 1.5 : Μέση σύσταση υγρών αποβλήτων ελαιουργείων 

Χαρακτηριστικά Τιμή (g/L) 

Ολικά στερεά 14-126 

Πτητικά οργανικά στερεά 12-105 

Ολικά αιωρούμενα στερεά 0.4-24 

Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο 25-162 

Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο 9.2-100 

Ολικό οργανικό άζωτο 0.009-3.2 

Ολικός φώσφορος ίχνη-1.4 

 

Πίνακας 1.6: Χαρακτηριστικά των αποβλήτων των κλασικών και των 

φυγοκεντρικών ελαιουργείων 

ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ 

Μέγεθος   

pH 4.5-5.5 4.7-5.2 

Pυπογόνο δυναμικό   

Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο, 

(ΧΑΟ) (g/L) 
120-130 45-60 

Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο, 

(ΒΑΟ) (g/L) 
90-100 35-48 

Αιωρούμενα στερεά (%) 0.1 0.9 

Ολικά στερεά (%) 12 6 

Ολικά οργανικά στερεά (%) 10.5 5.5 

Ολικά ανόργανα στερεά (%) 1.5 0.5 

Οργανικές ουσίες (%)   

Ολικά σάκχαρα 2-8 0.5-2.6 

Αζωτούχες ενώσεις 0.5-2 1.7-2.4 

Οργανικά οξέα 0.5-1 0.2-0.4 
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Πολυαλκοόλες 1-1.5 0.3-0.5 

Πηκτίνες, ταννίνες 1-1.5 0.2-0.5 

Πολυφαινόλες 2-2.4 0.3-0.8 

Λίπη 0.03-1 0.5-2.3 

Ανόργανα στοιχεία (%)   

P 0.11 0.03 

K 0.72 0.27 

Ca 0.07 0.02 

Mg 0.04 0.01 

Na 0.09 0.03 

 

Από τους παραπάνω πίνακες 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 (ΒΑΟ5). Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι η περιεκτικότητα του ελαιόλαδου 

σε πολυφαινόλες είναι μικρότερη στο τριφασικό σύστημα λόγω των υψηλών ποσών 

προστιθέμενου νερού. 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. 

 

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 (Διαδίκτυο 14). 
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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. 

 

1.5   Υγρά Απόβλητα Ελαιοτριβείου (ΥΑΕ) 

 
Στη βιομηχανία τροφίμων που σχετίζεται με την επεξεργασία του ελαιοκάρπου το 

κύριο προϊόν είναι το ελαιόλαδο. Τα δευτερεύοντα προϊόντα καλούνται απόβλητα 

όταν είναι τελείως άχρηστα ενώ όταν περιέχουν συστατικά χρήσιμα και αποτελούν 

αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας καλούνται υποπροϊόντα ή παραπροϊόντα.  
 
Στην περίπτωση της ελαιουργίας τα υγρά παραπροϊόντα γνωστά ως λιόζουμα, 

απόνερα ή κατσίγαρος, αποτελούν προϊόντα χωρίς εμπορική αξία, αλλά είναι πλούσια 

σε πολύτιμα συστατικά όπως σάκχαρα, πρωτεΐνες, υπολείμματα λαδιού, φαινολικές 

ουσίες, χρωστικές και χλωροφύλλες.  
 
Τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων (ΥΑΕ) παράγονται κυρίως από φυγοκεντρικά 

ελαιοτριβεία τριών φάσεων και προέρχονται από το υγρό κλάσμα του χυμού του 

ελαιοκάρπου και του νερού που προστίθενται στην πλύση του καρπού, τη μάλαξη, τη 

φυγοκέντριση στον οριζόντιο φυγοκεντρικό διαχωριστήρα (decanter) και στον 

ελαιοδιαχωριστήρα κατά το διαχωρισμό του ελαιολάδου. Στη διεθνή βιβλιογραφία 

για τον προσδιορισμό των ΥΑΕ δίνονται διάφοροι όροι όπως olive mill waste-water 

(OMW), olive press waste-water, olive vegetation water, olive vegetable water 

(OVW) (Fiestas Ros de Ursinos and Borja-Padilla, 1992). Στον Πίνακα 1.7 που 

ακολουθεί παρουσιάζεται η ορολογία που χρησιμοποιείται στις διάφορες χώρες για 

την περιγραφή των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου. 
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Πίνακας 1.7: Ορολογία για τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείου 

Παραδοσιακή ή κλασσική 
μέθοδος 

Φυγοκεντρική τριών 
φάσεων 

Φυγοκεντρική δύο φάσεων 

acqua di vegetazione/ 
Ιταλικά 

acqua di vegetazione/ 
Ιταλικά 

água residual de 2 fases/ 
Πορτογαλικά  

água ruça/ Πορτογαλικά água ruça de 3 fases/ 
Πορτογαλικά  

alpechín -2/ Ισπανικά  

alpechín/ Ισπανικά alpechín / Ισπανικά margine-2/ Γαλλικά  
amorca/ Ισπανικά amorca/ Ισπανικά  jamila-2/ Ιταλικά  
amorgi (αμόργη)/ Αρχαία 
Ελληνικά 

kara su/ Τούρκικα mrar/ Μαλτέζικα  

amurca/ Λατινικά katsigaros(κατσίγαρος)/ 
Ελληνικά  

 

mourga (μούργα)/ Ελληνικά liozumia (λιοζούμια)/ 
Ελληνικά  

 

kara su/ Τούρκικα margine/ Γαλλικά  
katsigaros(κατσίγαρος)/ 
Ελληνικά  

morga/ Ισπανικά  

liozumia (λιοζούμια)/ 
Ελληνικά 

mrar/ Μαλτέζικα   

margine/ Γαλλικά murga/ Ισπανικά  
morga/ Ισπανικά veget abilna voda/ 

Κροάτικα  
 

mrar/ Μαλτέζικα zubar/ Αραβικά  
murga/ Ισπανικά   
olive lees/ Αγγλικά   
veget abilna voda/ Κροάτικα   
vegetable water/ Αγγλικά   
olive mill wastewater/ 
Αγγλικά 

  

 
 

 Γενικά πρόκειται για υγρά απόβλητα σκούρου χρώματος (με απόχρωση από κίτρινο-

πράσινο έως καφέ-μαύρο), θολά, με χαρακτηριστική έντονη οσμή η οποία οφείλεται 

κυρίως σε πτητικά οξέα. Επίσης εμφανίζουν όξινο pΗ, υψηλή ρυθμιστική ικανότητα 

και επιφανειακή τάση, και είναι πλούσια σε ανόργανα και οργανικά υδατοδιαλυτά 

συστατικά (Μπαλατσούρας, 1997).  
 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται ο όγκος των 

παραγόμενων ΥΑΕ είναι:  

 Η ποικιλία προέλευσης των ελαιοκάρπου, ο βαθμός ωριμότητας και ο χρόνος 

εναποθήκευσης πριν την ελαιοποίηση. 
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 Η μέθοδος παραλαβής του ελαιολάδου από την ελαιοζύμη, με τη κλασική 

μέθοδο του υδραυλικού πιεστηρίου, με τη μέθοδο φυγοκέντρισης τριών 

φάσεων ή με φυγοκέντριση δύο φάσεων.  

 Η ποσότητα νερού που είναι διαθέσιμη για την επεξεργασία του ελαιοκάρπου.  

 

Στα φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία τριών φάσεων, από 100 kg ελαιοκάρπου παράγονται 

περίπου, 20 kg ελαιόλαδο, 4 kg ελαιόφυλλα, 40 kg ελαιοπυρήνα και περίπου 100 kg 

υγρών αποβλήτων (ΥΑΕ), λόγω του νερού που προστίθεται για την εκχύλιση του 

ελαιόλαδου από τη ζύμη.  

 

Στους Πίνακες 1.8 και 1.9 παρουσιάζονται τα κυριότερα φυσικοχημικά 

χαρακτηριστικά και συστατικά των ΥΑΕ. Η σύνθεση και τα κύρια φυσικοχημικά και 

βιολογικά χαρακτηριστικά των ΥΑΕ εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως, 

την ποικιλία της ελιάς, τις κλιματολογικές συνθήκες, το στάδιο ωρίμανσης, την 

κατάσταση θρέψης (Cabrera et al., 1996), το σύστημα συλλογής του ελαιοκάρπου με 

σημαντικότερη την τεχνική επεξεργασίας όπου οι διαφορές της σύστασης μεταξύ 

υδραυλικών πιεστηρίων και φυγοκεντρικών συστημάτων τριών και δύο φάσεων, είναι 

σημαντικές (Πίνακας 1.10).  

 

Πίνακας 1.8: Κύρια φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των ΥΑΕ (Fiestas Ros de Ursinos 

and Borja-Padilla, 1992; Hamdi and Ellouz, 1992).  

Παράμετρος Όρια τιμών 

Νερό %  83-94  

Οργανικά συστατικά %  4-16  

Ανόργανα συστατικά %  1-2  

Πυκνότητα (g/cm3)  1,024  

Αγωγιμότητα (μS/cm)  80.000-160.000  

pH  4,5-6,5  

Βιολογικά απαιτούμενα οξυγόνο (BOD5) mg/L 14.000-110.0000 

Χημικά απαιτούμενα οξυγόνο (COD) mg/L 41.400-130.000  
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Τα ανόργανα συστατικά των OMW όπως το Κάλιο, ο Φώσφορος, το Μαγνήσιο 

καθώς και πολλά ιχνοστοιχεία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της μεγάλης 

λιπαντικής τους αξίας.  

 

Πίνακας 1.9: Κύρια συστατικά των ΥΑΕ (Zervakis and Balis, 1996).  

Συστατικό Συγκέντρωση(%) Κύρια συστατικά 

Νερό 83-92   

Λίπη 0,03-1,00  Υπολείμματα ελαίου 

Αζωτούχες ουσίες 1,2-2,4  Γλουταμίνη, Γλυκίνη, Αργινίνη, Ιστιδίνη, 

Προλίνη, Τυροσίνη, Φαινυλαλανίνη, 

Λυσίνη, Μεθειονίνη, Γλυκοζαμίνη κ.ά.  

Σάκχαρα 2,0-8,0  Ραφινόζη, Μανόζη, Σακχαρόζη, Γλυκόζη, 

Αραβινόζη, Ραμνόζη, Γαλακτόζη, Ξυλόζη 

Οργανικά οξέα 0,5-1,5  Οξικό, Ηλεκτρικό, Κιτρικό, Γλυκερινικό, 

Γαλακτικό, Μηλικό, Μηλονικό, Οξαλικό, 

Τρυγικό, Φουμαρικό, 

Πολυαλκοόλες 0,5-1,5  Γλυκερίνη, Μανιτόλη 

Πηκτίνες, 

Ταννίνες 

0,4-1,5  Πηκτίνες, Ταννίνες 

Φαινολικές 

ενώσεις 

0,3-0,8  Φλαβονοειδή: Απεγινίνη, Λουτεολίνη, 

Κερσετίνη,Λουτεολίνη.  

Φαινόλες: Καφεϊικό, Κινναμικό, 2,6- 

διυδροξυβενζοϊκό, π-υδροηυβενζοϊκό, 

Συρινγγικό, Φερουλικό, π-κουμαρικό, 

Βανιλλικό, Βερατρικό, Πρωτοκατεχικό, 

Υδροξυτυροσολή, Τυροσόλη, 

Πυροκατεχικό.  

Ελαιοευρωπαϊνη 

Ανόργανα 

συστατικά 

0,4-1,5  K, P, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, Cl, S  

 

Στα φαινολικά που έχουν ανιχνευθεί θα πρέπει να προστεθούν επίσης πολυμερείς 

ουσίες καστανόμαυρου χρώματος που δεσμεύονται δευτερογενώς μέσω ενζυμικών 
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αντιδράσεων που αρχίζουν αμέσως μετά την έκθλιψη του ελαιοκάρπου (Saiz-Jimenez 

et al., 1986).  

 

Περισσότερες από 30 διαφορετικές φαινολικές ενώσεις έχουν ανιχνευθεί στα ΥΑΕ 

και έχουν δημοσιευθεί από διάφορους ερευνητές. Σε ότι αφορά το μοριακό τους 

βάρος (ΜΒ), παρατηρούνται δύο βασικές κατηγορίες (Tsagaraki et al., 2006). 

1. Φαινολικά μονομερή, φλαβονοειδή, μη αυτοοξειδούμενες ταννίνες και 

άλλες ενώσεις με ΜΒ < 10kDa. 

2. Μεσαίου και μεγάλου μοριακού βάρους (ΜΒ > 10kDa) σκουρόχρωμα 

πολυμερή, τα οποία προέρχονται από τον πολυμερισμό και την 

αυτοοξείδωση των φαινολικών ενώσεων της πρώτης ομάδας. 

 

Το χρώμα των ΥΑΕ εξαρτάται από την αναλογία των δύο αυτών ομάδων. Ανάλογα 

με τη χημική τους σύσταση χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: 

1. Παράγωγα του κινναμικού οξέος (κινναμικό οξύ, ο-, π- κουμαρικό οξύ, 

καφεϊκό οξύ, φερουλικό οξύ). 

2. Παράγωγα του βενζοϊκού οξέος (βενζοϊκό οξύ, πρωτοκατεχικό οξύ). 

3. Παράγωγα της β-3,4-διυδροξυφαινυλαιθανόλης όπως τυροσόλη και 

υδροξυτυροσόλη. 

  
Γενικά οι οργανικές ουσίες των OMW μπορούν να διαχωριστούν σε ενώσεις άμεσα 

διασπούμενες (π.χ. σάκχαρα, οργανικά οξέα, αμινοξέα), βιοαποδομήσιμα πολυμερή 

(πρωτεΐνες, ημικυταρρίνες) και δύσκολα διασπώμενα συστατικά όπως 

μεγαλομοριακές λιπαρές ουσίες και φαινολικές ενώσεις (Οιχαλιώτης και Ζερβάκης, 

1999).  

 

Πίνακας 1.10: Κύρια συστατικά των ΥΑΕ ανάλογα με την παραγωγική μέθοδο. 

Παράμετρος Παραδοσιακή 

μέθοδος 

Φυγοκεντρική 

3 φάσεων 

Φυγοκεντρική 

2 φάσεων 

Αναφορά 

L ΥΑΕ / tn 

ελαιοκάρπου 

 900 - 1500 50 - 70 Aktas et al., (2001) 

  500 - 1500  Rozzi and Malpei, (1996) 

  500 - 1400  Sierra et al., (2001) 

 400 1000  Improlive, (2000) 
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 400 - 600 1000 - 1200 85 - 110 Caputo et al., (2003) 

pH 4,5 - 5 4,7 – 5,2  Azbar et al., (2004) 

 4,5 ± 0,3 4,8 ± 0,3  Aktas et al., (2001) 

 4,5 - 5 4,5 - 5  Caputo et al., (2003) 

ΧΑΟ (g/L) 120 - 130 40  Azbar et al., (2004) 

 65,7 ± 27,1 103,4 ± 19,5 5 - 25 Aktas et al., (2001) 

 125 50  Caputo et al., (2003) 

ΒΑΟ (g/L) 90 - 100 33  Azbar et al., (2004) 

 90 40  Caputo et al., (2003) 

ΟΑΣ (%) 0,1 0,9  Azbar et al., (2004) 

        (%) 0,1 0,9  Caputo et al., (2003) 

        (g/L) 2,7 ± 1,1 27,6 ± 5,1  Aktas et al., (2001) 

ΠΑΣ (%) 10,5 2,6  Azbar et al., (2004) 

         (g/L) 2,5 ± 1,1 24,5 ± 5  Aktas et al., (2001) 

ΟΣ (%) 12 3  Azbar et al., (2004) 

      (g/L) 44,4 ± 13,8 78,2 ± 13,6  Aktas et al., (2001) 

Σάκχαρα (%) 2 - 8 1  Azbar et al., (2004) 

               (g/L) 2,2 ± 1,7 4,7 ± 1,8  Aktas et al., (2001) 

Πολυαλκοόλες (%) 1 – 1,5 1  Azbar et al., (2004) 

Πηκτίνες/Ταννίνες (%) 1 0,37  Azbar et al., (2004) 

Πολυφαινόλες (%) 1 – 2,4 0,5  Azbar et al., (2004) 

 1,7 0,63  Caputo et al., (2003) 

Λίπη & Έλαια (%) 0,03 - 10 0,5 – 2,3  Azbar et al., (2004) 

 

Οι Visioli et al. (1995) αναφέρουν ότι τα εκχυλίσματα από YAE διαθέτουν ισχυρή 

αντιοξειδωτική δράση και θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια φθηνή πηγή φυσικών 

αντιοξειδωτικών.  

 

Παρά το ότι το πιο σημαντικό από ποσοτική άποψη τμήμα του οργανικού κλάσματος 

καταλαμβάνουν τα σάκχαρα από ποιοτική άποψη οι πολυφαινόλες και οι λιπαρές 

ουσίες είναι τα πιο σημαντικά συστατικά, διότι προσδίδουν στα YAE ανεπιθύμητες 

ιδιότητες (χρώμα, φυτοτοξικότητα κ.α.).  
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Η συγκέντρωση μικροοργανισμών στα OMW είναι της τάξης των 10
5
/ mL. Οι πιο 

κοινοί είναι βακτήρια του γένους Pseudomonas ή μικροοργανισμοί που 

χαρακτηρίζονται από την ικανότητα τους να μετασχηματίζουν δύσκολα διασπώμενα 

συστατικά, όπως μεγαλομοριακές λιπαρές ουσίες, και φαινολικά συστατικά. Επίσης 

συναντάμε ζύμες του γένους Saccharomyces και μύκητες Penicillium και Aspegillus.  

Άλλοι μικροοργανισμοί που έχουν απομονωθεί από ελαιόκαρπο είναι στελέχη 

μυκήτων και βακτηρίων από τα γένη Aerobacter, Escherichia, Bacillus, Rhizopus, 

Alternaria, Fusarium (Fiestas Ros de Ursinos and Borja-Padilla, 1992; Oikonomou et 

al., 1994 ).  

 

Μια θετική προσέγγιση επίλυσης του προβλήματος διάθεσης των τεράστιων όγκων 

ΥΑΕ ήταν η εισαγωγή στη βιομηχανία επεξεργασίας ελαιόκαρπου των 

φυγοκεντρικών συγκροτημάτων δυο φάσεων. Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα 

λειτουργούν χωρίς προηγούμενη αραίωση της ελαιοζύμης με νερό και διαχωρίζουν 

τελικά δυο προϊόντα, ελαιόλαδο και ελαιοπυρήνα εμποτισμένη με το σύνολο των 

φυτικών υγρών του καρπού.  

 

Η δεκαετής και πλέον εμπειρία που έχει μέχρι τώρα συσσωρευτεί από τη χρήση των 

φυγοκεντρικών δυο φάσεων στην Ισπανία, καταδεικνύει τη δυσκολία εφαρμογής της 

μεθόδου αυτής στην Ελληνική πραγματικότητα.  

Ο κυριότεροι λόγοι είναι:  

 Το πολύ υψηλό κόστος εγκατάστασης μονάδων επεξεργασίας του 

ελαιοπυρήνα δύο φάσεων.  

 Η ποιότητα του ελαιολάδου repasso, που θα παράγεται στις μονάδες 2
ης 

φυγοκέντρισης.  

 Ο τρόπος διαχείρισης του τελικού αποβλήτου (πούλπα).  

 Η γενικότερη επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με το συντονισμό των 

ενεργειών συλλογής του αποβλήτου από το πλήθος ελαιοτριβείων μικρής 

δυναμικότητας που υπάρχουν διασκορπισμένα στη χώρα μας.  
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1.6 Περιβαλλοντικά προβλήματα από την ανεξέλεγκτη διάθεση 

των αποβλήτων ελαιουργείων 

 
Τα απόβλητα των ελαιουργείων συγκαταλέγονται στα ιδιαίτερα τοξικά, από άποψη 

ρυπαντικού φορτίου, αγροτοβιομηχανικά απόβλητα. Δεδομένου ότι από 1 τόνο 

επεξεργάσιμου ελαιοκάρπου παράγονται μόλις 200 κιλά ελαιόλαδο και ταυτόχρονα 

400-1200 λίτρα υγρά απόβλητα και 400-800 κιλά στερεά απόβλητα (ανάλογα τη 

μέθοδο που χρησιμοποιείται), γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η ρύπανση που 

προκαλείται από τα ελαιουργεία είναι ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά 

προβλήματα που απασχολούν τις χώρες της Μεσογείου (Διαδίκτυο, 5). 

 

Τα μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργούνται από τα υγρά απόβλητα των 

ελαιουργείων. Τα απόνερα αυτά όπως προκύπτουν από τα ελαιοτριβεία, εκχύνονται 

αρκετές φορές, μέχρι και σήμερα, σε κοντινούς υδάτινους αποδέκτες όπως ρεματιές, 

ποτάμια, λίμνες και θάλασσες. Στις περιπτώσεις αυτές δημιουργούνται τεράστια 

προβλήματα μόλυνσης των υπογείων υδάτων λόγω της τοξικότητας των αποβλήτων, 

καθώς και μία γενικότερη υποβάθμιση του περιβάλλοντος γύρω από τα ελαιοτριβεία. 

Είναι σύνηθες το φαινόμενο της καταστροφής των υδάτινων συστημάτων στα σημεία 

απόρριψης των αποβλήτων αυτών, λόγω της έλλειψης οξυγόνου που παρατηρείται 

(καταναλώνεται για την οξείδωση των οργανικών ουσιών), από ομάδες 

μικροοργανισμών που αναπτύσσονται και επικρατούν σε αυτούς τους αποδέκτες. 

 

Ωστόσο και τα στερεά απόβλητα των ελαιουργείων μπορούν να δημιουργήσουν 

σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, ιδιαίτερα όταν διατεθούν χωρίς καμία 

επεξεργασία. Το στερεό υπόλειμμα, που προκύπτει κατά την παραγωγική διαδικασία, 

χαρακτηρίζεται από το υψηλό οργανικό φορτίο και από τη μεγάλη περιεκτικότητα σε 

αδρανή στοιχεία (όπως άλλωστε και τα υγρά απόβλητα). Θεωρείται ως ένα 

παραπροϊόν δύσκολο στη διαχείριση του, εξαιτίας: α) της μεγάλης τιμής του χημικά 

και βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου (COD, BOD5) που έχει, β) της υψηλής 

συγκέντρωσης σε λιπαρά οξέα που αναστέλλει την ανάπτυξη των μικροοργανισμών 

και γ) της μεγάλης περιεκτικότητας του σε φαινόλες, που παρεμποδίζει τις 

μικροβιακές δραστηριότητες (Διαδίκτυο, 5). Η αποθήκευσή του ή η διάθεσή του στο 

έδαφος χωρίς προεπεξεργασία δεν αποτελεί λύση για το περιβάλλον. Αντιθέτως 
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οξύνεται ακόμη περισσότερο το πρόβλημα, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν υγρές διαρροές 

που μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα ή παρατηρούνται αλλαγές στη μορφολογία του 

εδάφους. 

 

Παράλληλα πρέπει να σημειωθεί ότι για πολλές δεκαετίες υπήρχαν ελλείψεις στη 

νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων 

και των στερεών αποβλήτων από τα ελαιουργεία. Από το 1986 και μετά μπήκε σε 

εφαρμογή η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (74/442/Ε.Ε., 15-6-1975), η οποία 

προτρέπει τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων (Λυμπεράτος, 2000_α). Έτσι και 

στη χώρα μας άρχισαν να λειτουργούν τα πρώτα πυρηνελαιουργεία, τα οποία 

προσφέρουν μία λύση στο πρόβλημα. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και στις μέρες μας, σε 

πολλές περιοχές της Ευρώπης υπάρχει απουσία ολοκληρωμένων μεθόδων διαχείρισης 

των αποβλήτων των ελαιουργείων, οι οποίες να μπορούν να εγγυηθούν αφενός την 

αποτελεσματική επεξεργασία αυτών και αφετέρου τη βιωσιμότητα της σχετικής 

επένδυσης ή έστω το χαμηλό κόστος της (κατασκευαστικό και λειτουργικό), ώστε να 

μην επιβαρυνθεί τελικά το συνολικό κόστος παραγωγής του ελαιόλαδου. 

 

Όπως και να είναι η κατάσταση με τη νομοθεσία, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση η 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων από τα ελαιουργεία να γίνεται με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα 

μέτρα για την προστασία των νερών, του αέρα, του εδάφους, της χλωρίδας, της 

πανίδας, του τοπίου, των περιοχών γύρω από αυτά που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

οικολογικό, πολιτιστικό ή και αισθητικό ενδιαφέρον και δεν θα πρέπει να 

δημιουργούνται ενοχλήσεις από οσμές ή θορύβους. Είναι λοιπόν επόμενο στην εποχή 

μας να γίνονται προσπάθειες, ώστε να αναπτυχθούν ολοκληρωμένες και οικονομικά 

βιώσιμες μέθοδοι επεξεργασίας των αποβλήτων/παραπροϊόντων των ελαιουργείων, 

σε όλες σχεδόν τις χώρες που αντιμετωπίζουν αυτό το έντονο περιβαλλοντικό 

πρόβλημα. 
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1.7 Μέθοδοι διαχείρισης των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων 
 

Τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείου παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον από 

περιβαλλοντικής απόψεως. Αυτά τα απόβλητα έχουν διπλό ρόλο: είναι μία πηγή για 

ανάκτηση χρήσιμων προϊόντων και ταυτόχρονα ένα απόβλητο για διαχείριση. Τα 

YAE έχουν υψηλό οργανικό φορτίο, αιωρούμενα στερεά, και λιπίδια και παράλληλα 

παράγονται σε μεγάλες ποσότητες. Πολλοί επιστήμονες εργάζονται πάνω στην 

εύρεση αποδοτικών, και από άποψη κόστους, εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης. 

Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός διάφορες μέθοδοι, αλλά και συνδυασμοί αυτών, 

έχουν εφαρμοστεί, συμπεριλαμβανομένου χημικών, μηχανικών, φυσικών, βιολογικών 

και θερμικών μεθόδων. 

 

Κάποιες από τις φυσικοχημικές, χημικές, βιολογικές (αερόβιες ή αναερόβιες) 

μεθόδους διαχείρισης φαίνεται να είναι αποδοτικές. Ωφέλιμη χρήση των ΥΑΕ και 

των τελικών προϊόντων του είναι αναμενόμενη, όπως η ανακύκλωση του νερού που 

περιέχουν και η χρήση των υπολειμμάτων σαν λίπασμα είτε απευθείας ή μετά από 

κομποστοποίηση ή σαν ακατέργαστο υλικό για την παραγωγή αντιοξιδωτικών. Τα 

απόβλητα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν καύσιμα είτε με απευθείας 

καύση είτε μετά την παραγωγή βιοαερίου. 

 

Α) Μηχανική επεξεργασία  

 

Α1) Διήθηση (Filtration) 

Η διήθηση είναι μια από τις παλαιότερες μεθόδους για την απομάκρυνση των 

στερεών από τα υγρά απόβλητα. Τα στερεά περιλαμβάνουν άργιλο και ιλύ, οργανική 

ουσία, ιζήματα από άλλες επεξεργασίες, σίδηρο, μαγγάνιο και μικροοργανισμούς. Ο 

διαχωρισμός γίνεται με τη βοήθεια πορώδους υλικού που συγκρατεί τα στερεά και 

επιτρέπει τη διέλευση της υγρής φάσης. Τα φίλτρα μπορεί να είναι στρώματα άμμου, 

αμμοχάλικου ή ενεργού άνθρακα που βοηθούν στην αφαίρεση και των πιο μικρών 

μορίων. Η διήθηση καθαρίζει το νερό και ενισχύει την αποτελεσματικότητα της 

απολύμανσης (Israilides et al., 1996). Μπορεί να εφαρμοστεί μόνη της ή σε 

συνδυασμό με άλλη τεχνολογία επεξεργασίας. Η διήθηση μπορεί να γίνει είτε με 

φυσική ροή (με βαρύτητα), είτε με εξαναγκασμένη ροή (με εφαρμογή πίεσης) στην 
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πλευρά εισόδου ή με εφαρμογή κενού στην πλευρά εξόδου των αποβλήτων. Συνήθως, 

η διήθηση χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των στερεών υλικών από τα υγρά 

απόβλητα που μπορεί να εμποδίσουν την περαιτέρω επεξεργασία (πχ φράξιμο 

σωλήνων). Η διήθηση για την απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών από τα υγρά 

απόβλητα βασίζεται στις μεθόδους διαχωρισμού μεμβρανών. 

 

Α2) Επίπλευση (Flotation)  

 

Η επίπλευση είναι μια μηχανική μέθοδος διαχωρισμού των αιωρούμενων στερεών 

από τα υγρά απόβλητα. Η χρήση ενός αερίου στο σύστημα, όπως αέρα ή αζώτου, 

διευκολύνει το διαχωρισμό. Η αρχή της μεθόδου είναι απλή. Το αέριο διοχετεύεται 

υπό πίεση στα απόβλητα σχηματίζοντας λεπτές φυσσαλίδες και προσροφάται στην 

επιφάνεια των στερεών, μειώνοντας το ειδικό βάρος και διευκολύνοντας το 

διαχωρισμό. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες 

όπως: 

I. Ουσίες που προκαλούν αφρισμό (foaming chemicals). Η δημιουργία αφρού 

σταθεροποιεί τις φυσαλίδες και τον αφρό στην επιφάνεια της δεξαμενής. Σε 

διαφορετική περίπτωση, εάν σταματήσει ο σχηματισμός φυσαλίδων και αφρού, τα 

αιωρούμενα στερεά θα κατακρημνιστούν. 

II. Ουσίες που καθιστούν τα αιωρούμενα στερεά υδρόφοβα. Με τη χρήση των ουσιών 

αυτών, τα αιωρούμενα στερεά προσκολλώνται ευκολότερα στις φυσαλίδες του αέρα 

και κινούνται προς την επιφάνεια. Αυτοί οι χημικοί παράγοντες καλούνται επίσης 

συλλέκτες (collectors). 

III. Μερικοί ρυθμιστικοί παράγοντες όπως ρυθμιστές pH, ουσίες που προκαλούν 

κροκίδωση, κλπ. 

 

Εφαρμόζονται διάφοροι τύποι επίπλευσης, οι όποιοι διαφέρουν κυρίως στον τρόπο 

που παράγονται οι φυσαλίδες. Η Επίπλευση με Διαλυμένο Αέρα (Dissolved Air 

Flotation) είναι η ευρύτερη μέθοδος που εφαρμόζεται λόγω της αποτελεσματικότητας 

στην απομάκρυνση μεγάλου εύρους στερεών. Μέχρι τώρα η επίπλευση 

χρησιμοποιούνταν μόνο σε πειραματικό στάδιο για την επεξεργασία των αποβλήτων 

των ελαιοτριβείων. Η επίπλευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση της 

πολύ λεπτής φάσης ελαίου (γαλάκτωμα) στα απόβλητα, αλλά η εφαρμογή παραμένει 
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οριακή λόγω της χαμηλής αναλογίας δαπάνη/όφελος (Διαδίκτυο 1; Διαδίκτυο 2; 

Διαδίκτυο 3). 

 

Ορισμένα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι δυνατό να αφαιρεθεί η λιγνίνη 

και πολυμερή της λιγνίνης από τα υγρά απόβλητα με διήθηση. Τα συστατικά αυτά 

μπορεί να διασπαστούν στη συνέχεια από κάποιους μύκητες (π.χ. Actinobacteria), 

που χρησιμοποιούν τη λιγνίνη ως θρεπτικό υπόστρωμα. (Perez et al., 2001) 

 

Α3) Καθίζηση (Sedimentation) 

 

Η καθίζηση στηρίζεται στη μεγαλύτερη πυκνότητα των μορίων από αυτή του νερού 

για την απομάκρυνσή τους από την υδατική φάση. Η διαδικασία μπορεί να είναι 

φυσική (κατακρήμνιση λόγω βαρύτητας) ή εξαναγκασμένη (σε φυγοκεντρικό 

διαχωριστή ή κυκλώνα). Μετά από την αφαίρεση των ογκωδών στερεών, τα υγρά 

απόβλητα ρέουν στις δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης, όπου η ταχύτητα ροής 

μειώνεται και τα αιωρούμενα υλικά βυθίζονται στον πυθμένα της δεξαμενής. Σε αυτό 

το στάδιο απομακρύνεται το 50% περίπου των διαλυμένων στερεών και το 35% του 

BOD5. Επίσης, τα συστατικά που επιπλέουν, όπως το έλαιο, συλλέγονται από την 

επιφάνεια των δεξαμενών. Το υλικό που καθιζάνει (πρωτοβάθμια ιλύς) συλλέγεται σε 

μια χοάνη και οδηγείται για περαιτέρω επεξεργασία. Μερικές φορές χρησιμοποιείται 

ασβέστης για τον έλεγχο των ανεπιθύμητων οσμών. (Διαδίκτυο 5) 

 

Α4) Απολίπωση (Degreasing) 

 

Πριν την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων στο σύστημα βιολογικού καθαρισμού, 

θα πρέπει πρώτα να απομακρυνθεί η λιπαρή φάση με τη χρήση παγίδας λιπών, 

δεδομένου ότι εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των βιολογικών εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Παράγοντας αποφασιστικής σημασίας για την 

επιλογή του κατάλληλου συστήματος απολίπωσης είναι το μέγεθος των 

ελαιοσταγονιδίων. Όσο μεγαλύτερα είναι τα σταγονίδια, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

τάση τους να σχηματίσουν ένα φιλμ ελαίου στην επιφάνεια του νερού, για την 

απομάκρυνση του οποίου χρησιμοποιούνται ειδικές συσκευές, οι απολιπωτές (oil 

skimmer). Οι συσκευές αυτές είναι ιμάντες ή δίσκοι από χάλυβα ή πλαστικό που 

βυθίζονται συνεχώς στα υγρά απόβλητα. Το έλαιο προσκολλάται στην υδρόφιλη 
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φάση και στη συνέχεια απομακρύνεται από την επιφάνεια. Στην περίπτωση που τα 

σταγονίδια του ελαίου είναι πολύ μικρά ή η συγκέντρωση του ελαίου είναι χαμηλή, 

χρησιμοποιούνται οι φυγοκεντρικοί διαχωριστές ή διαχωριστές βαρύτητας. 

 

Β) Βιολογική επεξεργασία  

 

Β1) Λίμνες Εξάτμισης (Lagoons) 

 

Οι λίμνες εξάτμισης είναι μία από τις παλαιότερες μεθόδους για την επεξεργασία των 

υγρών αποβλήτων. Αποτελεί ικανοποιητική τεχνική για την επεξεργασία υγρών 

αποβλήτων με μικρό ρυπαντικό φορτίο. Οι βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας 

βασίζονται στη δράση μικροοργανισμών που αποικοδομούν τα οργανικά συστατικά 

των αποβλήτων σε απλούστερα, αβλαβή και ενεργειακά σταθερότερα προϊόντα. Το 

κύριο μειονέκτημα των λιμνών εξάτμισης είναι οι μεγάλες επιφάνειες που 

απαιτούνται και η μεγάλη περίοδος επεξεργασίας που διαρκεί περισσότερο από 60 

ημέρες (Διαδίκτυο 6). Σήμερα οι λίμνες εξάτμισης χρησιμοποιούνται για 

"αποθήκευση" και εξάτμιση του ύδατος, ενώ παράλληλα έχουμε και διαχωρισμό των 

στερεών από την υγρή φάση με καθίζηση. Το μέγιστο ποσοστό εξάτμισης μπορεί να 

φθάσει σε τιμές 1m3 ανά 1m2 κατά τη διάρκεια ενός μήνα. Μετά την εξάτμιση των 

υγρών αποβλήτων, τα στερεά που απομένουν χρησιμοποιούνται ως λίπασμα (Rozzi et 

al., 1996). Οι λίμνες εξάτμισης είναι απλές εφαρμογές, χαμηλού κόστους, αλλά 

υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα εάν η μόνωση της 

λεκάνης δεν είναι σωστή ή εάν υπάρξει κάποια διαρροή. Κύριο μειονέκτημα της 

μεθόδου είναι η έντονη δυσοσμία που αναδύεται από τα υγρά απόβλητα, η οποία 

είναι αντιληπτή σε μεγάλη απόσταση. Ο ρυθμός εξάτμισης εξαρτάται από το κλίμα 

και μπορεί να διαρκέσει μερικές εβδομάδες. Στο τέλος της διαδικασίας παραμένει μια 

ελαιούχος και υγρή λάσπη (Διαδίκτυο 6; Rozzi et al., 1996). 

 

Β2) Μέθοδος Ενεργού ιλύος (Activated Sludge) 

 

Οι πρώτες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων δημιουργήθηκαν στις 

αρχές της δεκαετίας του 1930. Κύριος σκοπός τότε ήταν η απομάκρυνση των μη 

διαλυτών στερεών (π.χ. άμμος, περιττώματα). Τα διαλυμένα συστατικά (οργανικές 

ενώσεις, άζωτο, και φωσφόρος) απορρίπτονταν στα ποτάμια (Cyl. C). Τα 
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αποτελέσματα ήταν τοξικά και δημιούργησαν συνθήκες ευτροφισμού στους 

υδατικούς αποδέκτες. Η πρώτη βιολογική επεξεργασία υγρών αποβλήτων 

επικεντρώθηκε στην αποικοδόμηση των οργανικών πηγών άνθρακα. 

 

Σήμερα, η κατάσταση έχει αλλάξει ριζικά και τα πρότυπα ποιότητας στις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων είναι πολύ υψηλά. Η μέθοδος 

εστιάζεται στη βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, λόγω της χαμηλότερης 

λειτουργικής δαπάνης και της υψηλότερης αποδοτικότητας σε σύγκριση με τη χημική 

επεξεργασία (Lemmer et al., 1996). Η μέθοδος της ενεργού ιλύος είναι η περισσότερο 

διαδεδομένη βιολογική επεξεργασία υγρών αποβλήτων στον κόσμο (Drysdale et al., 

1999). Η βιομάζα αποτελείται από βακτήρια, που είναι υπεύθυνα για τη διαδικασία 

αποικοδόμησης και πρωτόζωα που τρώνε τα βακτήρια. Η διαδικασία αυτή της 

βιοκένωσης (biocenosis) καλείται ενεργός ιλύς. 

 

Η διαδικασία αποικοδόμησης οδηγεί στην παραγωγή υψηλών ποσοτήτων ιλύος, 

διοξείδιο του άνθρακα και νιτρικά ιόντα (NO3-). Η ιλύς ανακυκλώνεται μερικώς στη 

δεξαμενή αερισμού και το πλεόνασμα θα πρέπει να υποβληθεί σε κάποια επεξεργασία 

πριν διατεθεί για περαιτέρω χρήση. 

 

Βελτιώσεις στην επεξεργασία των αποβλήτων οδήγησαν στην τροποποίηση της 

μεθόδου από μια δεξαμενή αερόβιας επεξεργασίας, σε ένα συνδυασμό δεξαμενών 

που περιλαμβάνουν αερόβιες, ανοξικές (anoxic, δηλ. συνθήκες όπου το διαλυμένο 

οξυγόνο είναι μεταξύ 0-0,5 ppm) και αναερόβιες συνθήκες, οι οποίες απομακρύνουν 

ανόργανα στοιχεία όπως το άζωτο και ο φωσφόρος (Drysdale et al., 1999). 

 

Για να γίνουν κατανοητές αυτές οι διαδικασίες, θα πρέπει να αναφερθούν σύντομα 

μερικά βασικά στοιχεία. 

 

Απομάκρυνση Αμμωνιακού Αζώτου 

Οι αζωτούχες ενώσεις όπως η αμμωνία, τα νιτρώδη και νιτρικά άλατα προκαλούν το 

φαινόμενο του ευτροφισμού και είναι επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία (Cyl. C; 

Drysdale et al., 1999). Η απομάκρυνση του αζώτου από τα υγρά απόβλητα χωρίζεται 

σε δύο φάσεις: νιτροποίηση (nitrification) και απονιτροποίηση (denitrification). Αυτό 

οδηγεί στην οξείδωση της οργανικής ουσίας καθώς επίσης και στην αναγωγή των 
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νιτρικών σε νιτρώδη και τέλος σε οξείδια του αζώτου και αέριο άζωτο (Drysdale et 

al., 1999; Schlegel, 1992). 

 

Η νιτροποίηση πραγματοποιείται σε έντονα οξειδωτικές συνθήκες και περιλαμβάνει 

δύο στάδια: 

1. Μετατροπή των αμμωνιακών ιόντων σε νιτρώδη με τη δράση νιτροβακτηρίων του 

γένους Nitrozomonas: 

NH4
+ + 1,5 O2 → NO2

- + H2O + 2H+ 

2. Μετατροπή των νιτρωδών ιόντων σε νιτρικά με τη δράση νιτροβακτηρίων του 

γένους Nitrobacter 

NO2
- + 0,5 O2 → NO3

- (Cyl. C, Schlegel, 1992) 

 

Η απονιτροποίηση είναι το δεύτερο στάδιο στην απομάκρυνση του αζώτου από τα 

υγρά απόβλητα, κατά το οποίο οι μικροοργανισμοί προσλαμβάνουν την απαραίτητη 

ενέργεια για την αναπαραγωγή τους από την αναγωγή των νιτρικών σε αέριο άζωτο. 

Για την αναγωγή των νιτρικών σε άζωτο απαιτείται οπωσδήποτε μία πηγή άνθρακα 

που μπορεί να προέρχεται από τις διαλυτές οργανικές ενώσεις των ακατέργαστων 

αποβλήτων. Η ακόλουθη σχέση παρουσιάζει αυτήν τη διαδικασία: 

 

2NO3
- + 2H+ + 10[H] → N2↑ + 6H2O (Cyl. C; Drysdale et al., 1999; Schlegel, 1992) 

 

Απομάκρυνση Φωσφόρου 

Ο φωσφόρος είναι σε μεγαλύτερο βαθμό υπεύθυνος για τη δημιουργία συνθηκών 

ευτροφισμού, συγκριτικά με το άζωτο, προκαλώντας σημαντική αύξηση στην 

πληθυσμιακή πυκνότητα των αλγών. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση του διαλυμένου 

οξυγόνου στους υδατικούς αποδέκτες και η θανάτωση των υδρόβιων οργανισμών. 

Κατά τη βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων, ένα μέρος του στοιχείου αυτού 

ενσωματώνεται στην κυτταρική βιομάζα ως απαραίτητο συστατικό της δομής της, 

ενώ η περίσσεια μπορεί να απομακρυνθεί είτε με βιολογική διεργασία είτε με χημική 

καθίζηση. Σήμερα συμβαίνει συχνά να απομακρύνεται ο φωσφόρος από τα υγρά 

απόβλητα με χημική διεργασία (καθίζηση), χρησιμοποιώντας χημικά πρόσθετα 

Ca(OH)2 και FeCl3. O φωσφόρος καταβυθίζεται είτε ως άλας ασβεστίου ή άλας 

σιδήρου. Τα ιζήματα παραλαμβάνονται είτε στην πρωτογενή είτε στη δευτερογενή 

λάσπη. Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι το αυξημένο κόστος, λόγω της χημικής 
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επεξεργασίας, ενώ παράλληλα παράγονται υψηλά ποσά κατακρημνισμένης λάσπης, η 

οποία πρέπει να απορριφθεί. (Lemmer et al., 1996) 

 

Γενική περιγραφή της μεθόδου 

 

 
Σχήμα 1.6: Διάγραμμα ροής με μερικές σημαντικές λειτουργίες στην επεξεργασία 

των υγρών αποβλήτων.  

 

Η μέθοδος της ενεργού ιλύος περιλαμβάνει τη χρήση διαφορετικών μικροοργανισμών 

όπως βακτήρια, νηματοειδή βακτήρια, πεντάζωα ή τριχόποδα (rotifers), πρωτόζωα 

και φύκη (algae) (Lacko et al., 1999). Είναι σημαντικό κατά τη διαδικασία της 

ενεργού ιλύος η υπάρχουσα μικροχλωρίδα να σχηματίζει συσσωματώματα, τα οποία 

καθιζάνουν εύκολα, δημιουργώντας διαυγή απόβλητα με χαμηλή συγκέντρωση 

αιωρούμενων στερεών (Lacko et al., 1999). Για την επιτυχία της μεθόδου είναι επίσης 

σημαντικό να γνωρίζουμε τους τύπους βακτηρίων και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

τους (Dabert et al, 2002). 

 

Πρόσφατα, βιο-αντιδραστήρες μεμβρανών (MBRs), με εξωτερική ή εσωτερική 

μονάδα μικρο-διήθησης (microfiltration) και υπερδιήθησης (ultrafiltration) αρχίζουν 

να αποτελούν ελπιδοφόρα εναλλακτική λύση στα συμβατικά συστήματα της ενεργού 

ιλύος. Τα συστήματα αυτά είναι συμπαγή (αποφεύγοντας τη δεξαμενή καθίζησης), 

υψηλής απόδοσης (με συγκεντρώσεις λάσπης 2-3 φορές μεγαλύτερες από τα 

συμβατικά συστήματα) και ικανά για επεξεργασία υγρών αποβλήτων της βιομηχανίας 

τροφίμων με υψηλό COD. 

 

Αυτή η μέθοδος (ενεργός ιλύς) χρησιμοποιείται για υγρά απόβλητα με BOD < 3000 

mg/L και χρησιμοποιείται ως δεύτερο στάδιο για την επεξεργασία των υγρών 
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αποβλήτων ελαιουργείων, μόλις δηλαδή μειωθεί το υψηλό BOD5 (20.000-35.000 

mg/L) που αντιστοιχεί στα απόβλητα αυτά (Brenes et al., 1993). 

 

Οι μικροοργανισμοί χρησιμοποιούν τους ρύπους στα απόβλητα ως θρεπτικό 

υπόστρωμα, οξειδώνοντάς τους σε CO2 και παράλληλα δημιουργούν νέα βιομάζα (ή 

λάσπη). Η ενεργός ιλύς αξιοποιείται συνήθως για την αφαίρεση διαλυμένων 

κολλοειδών ρύπων από τα υγρά απόβλητα που βρίσκονται σε χαμηλή συγκέντρωση. 

Υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων στα υγρά απόβλητα και αργές κινητικές 

απομάκρυνσης των ρύπων, καθιστούν τη μέθοδο ακατάλληλη για άμεση επεξεργασία 

και αποτελεσματική απομάκρυνση των πολυφαινολών και χρωστικών ουσιών 

(ταννίνες). 

 

Β3) Αναερόβια επεξεργασία (Anaerobic treatment) 

 

Η αναερόβια επεξεργασία αποτελεί κατάλληλη μέθοδο για την απομάκρυνση του 

οργανικού φορτίου από ιδιαίτερα μολυσμένα υγρά απόβλητα. Πραγματοποιείται από 

βακτήρια που δεν χρειάζονται οξυγόνο για την αποικοδόμηση των οργανικών 

ενώσεων από τα υγρά απόβλητα. Η αναερόβια επεξεργασία γίνεται όμως με 

βραδύτερο ρυθμό, επειδή αυτοί οι μικροοργανισμοί έχουν χαμηλότερη μεταβολική 

δραστηριότητα αποικοδόμησης από ότι οι αερόβιοι, με αποτέλεσμα η αναερόβια 

επεξεργασία να είναι περισσότερο ευαίσθητη από την αερόβια μέθοδο. Η αναερόβια 

επεξεργασία των αποβλήτων εφαρμόζεται όλο και περισσότερο επειδή επιτρέπει την 

ανάκτηση σημαντικής ποσότητας μεθανίου για χρήση ως πηγή ενέργειας. Επιπλέον, 

κατά την αναερόβια επεξεργασία παράγονται σημαντικά μικρότερες ποσότητες ιλύος 

(λάσπης). Τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων είναι κατάλληλα για αναερόβια 

επεξεργασία, καθώς το ρυπαντικό φορτίο αποτελείται από οργανικές και διαλυτές 

ενώσεις, όπως σάκχαρα, πηκτίνη, κ.λ.π. Όμως η παραγωγή μεθανίου 

(methanogenesis) συχνά παρεμποδίζεται στη βιολογική επεξεργασία των υγρών 

αποβλήτων ελαιοτριβείων. Οι υψηλές συγκεντρώσεις COD και BOD5 (πάνω από 7 

g/L), η παρουσία πολυφαινολών και λιπαρών οξέων στα υγρά απόβλητα προκαλούν 

αστάθεια στο μεταβολισμό των μικροοργανισμών και συμβάλλουν στη συσσώρευση 

πτητικών λιπαρών οξέων (Rozzi et al., 1996). Εάν το οργανικό και ανόργανο φορτίο 

των αποβλήτων δεν είναι υψηλό, είναι δυνατόν η επεξεργασία να γίνει σε 

εγκαταστάσεις αστικών λυμάτων. 
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Η επεξεργασία με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος έχει μεγάλη ικανότητα αφαίρεσης 

COD και BOD5 (έως και 80 – 85% του ολικού φορτίου), αλλά μόνο εάν ο ρυθμός 

λειτουργίας είναι της τάξεως των 2-4 g/L ανά ημέρα. (Rozzi et al., 1996) 

 

Γ) Φυσικοχημική επεξεργασία  

 

Η αποτελεσματική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων περιλαμβάνει 

την κατάλληλη προ-επεξεργασία με μεθόδους όπως η διήθηση, η συσσωμάτωση 

(flocculation) και το φιλτράρισμα. Με την επιλογή του καλύτερου χημικού 

παράγοντα (πολυηλεκτρολύτη) για συσσωμάτωση, είναι δυνατό να αποβληθεί 

σημαντικό ποσοστό κολλοειδών σωματιδίων από τα υγρά απόβλητα, τα οποία θα 

αφαιρεθούν στη συνέχεια με ένα φίλτρο άμμου (sandbed). Tο τελικό στάδιο 

περιλαμβάνει διήθηση μέσω μεμβρανών που εξασφαλίζει συνολική μείωση του 

οργανικού φορτίου κατά 95%. Η μέθοδος αυτή βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και 

θα μπορούσε να αποτελέσει μια μελλοντική λύση (Διαδίκτυο 7). 

 

Γ1) Διαχωρισμός με μεμβράνες (Membrane separation) 

 

H μέθοδος αυτή εφαρμόζεται για την απομάκρυνση αιωρούμενων, κολλοειδών και 

διαλυμένων ουσιών από τα υγρά απόβλητα. Χρησιμοποιείται μια ημιπερατή ή 

πορώδης μεμβράνη, η οποία λειτουργεί σαν φυσικό φράγμα μέσω του οποίου οι 

ουσίες είτε περνούν είτε παρακρατούνται ανάλογα με το μέγεθός τους. Η δομή και τα  

χαρακτηριστικά της μεμβράνης καθορίζουν τη φύση του διαχωρισμού. Κοινό 

χαρακτηριστικό όλων των διαδικασιών διήθησης με μεμβράνες είναι η εφαρμογή 

πίεσης, η οποία αναγκάζει το διάλυμα να περάσει μέσω της πορώδους μεμβράνης και 

να επιτευχθεί εκλεκτικός διαχωρισμός. Η διαπερατότητα εξαρτάται από το μέγεθος 

των μορίων και των πόρων των μεμβρανών. 

 

Τα συστήματα διαχωρισμού με μεμβράνες μπορεί να διαχωρίσουν : 

 

 Στερεά από αέρια Αέρια από υγρά 

Υγρά από υγρά Στερεά από υγρά 

Διαλυμένα ή κολλοειδή υλικά από υγρά Αέρια από αέρια 
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Η τεχνολογία των μεμβρανών χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση (concentration), 

τον καθαρισμό (purification) και την κλασματοποίηση (fractionation) και είναι 

αποτελεσματική για την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών, 

προϊόντων και νερού. Εφαρμόζεται για τη συγκέντρωση των υγρών στη βιομηχανία 

επεξεργασίας τροφίμων.  

 

Γενικά, ο διαχωρισμός με μεμβράνες διακρίνεται ανάλογα με το μέγεθος των πόρων 

σε: 

 

Μεγάλα Μικροδιήθηση (Microfiltration) (συγκρατεί βακτήρια) 

 
 

Πριν το διαχωρισμό με μεμβράνες είναι απαραίτητο ένα στάδιο προ-διήθησης ώστε 

να αφαιρεθούν τα μεγάλα αιωρούμενα στερεά. 

 

Έχει υποστηριχτεί ότι η τεχνολογία των μεμβρανών επιτρέπει το διαχωρισμό ουσιών 

υψηλής προστιθέμενης αξίας από τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων (π.χ. 

πολυφαινόλες) (Rozzi et al., 1996), αλλά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία μονάδα 

που να αξιοποιεί τα υγρά απόβλητα προς την κατεύθυνση αυτή. Ο διαχωρισμός με 

μεμβράνες δεν είναι κατάλληλος για υγρά απόβλητα υψηλού ρυπαντικού φορτίου από 

την παραγωγή ελαιολάδου, γιατί δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία 

των μεμβρανών λόγω φραξίματος των πόρων και φαινομένων συσσωμάτωσης και 

προσρόφησης, γεγονός που συμβάλλει στη δημιουργία ενός στρώματος γλοιώδους 

υφής στην επιφάνεια των μεμβρανών. 

 

Τα λιπαρά οξέα, που βρίσκονται στα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων, μπορούν 

επίσης να μειώσουν την απόδοση του συστήματος των μεμβρανών. Τα λιπαρά οξέα 

μπορούν να φράξουν τους πόρους και να μειώσουν τη ροή διαμέσου των μεμβρανών, 

Μικρά 

Μ
έγ
εθ
ος

 
σω

μα
τι
δί
ω
ν 

Υπερδιήθηση (Ultrafiltration) (συγκρατεί πρωτεΐνες, 

αιωρούμενα στερεά) 

Νανοδιήθηση (Nanofiltration) (συγκρατεί σάκχαρα) 

Αντίστροφη ώσμωση (Reverse osmosis) (συγκρατεί άλατα) 
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λόγω της ικανότητάς τους να προσροφώνται στις υδρόφοβες επιφάνειες, όπως αυτές 

των μεμβρανών (Rozzi et al., 1996; Brinck et al., 1998). Η τεχνολογία των 

μεμβρανών είναι αποτελεσματική στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 

ελαιουργείων μόνο όταν το υψηλό ρυπαντικό φορτίο έχει μειωθεί προηγουμένως με 

άλλες μηχανικές ή βιολογικές μεθόδους και έχουν απομακρυνθεί κατά κύριο λόγο τα 

λιπαρά οξέα και το μεγαλύτερο ποσοστό των αιωρούμενων σωματιδίων. Η 

τεχνολογία αυτή είναι υψηλού κόστους για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 

των ελαιουργείων (Brenes et al., 1993). 

 

Ένα αποτελεσματικό σύστημα διήθησης που χρησιμοποιεί μεμβράνη είναι η 

νανοδιήθηση (nanofiltration). Η νανοδιήθηση είναι μια μέθοδος φιλτραρίσματος που 

χρησιμοποιεί μεμβράνες για να διαχωρίσει διαφορετικά ρευστά ή ιόντα. Δεν είναι 

τόσο αποτελεσματική μέθοδος όπως η αντίστροφη όσμωση, αλλά απαιτεί λιγότερη 

ενέργεια για να εκτελέσει το διαχωρισμό. Η νανοδιήθηση είναι αποτελεσματική για 

το διαχωρισμό σακχάρων, δισθενών αλάτων, βακτηρίων, πρωτεϊνών, σωματιδίων, 

χρωστικών ουσιών και άλλων συστατικών που έχουν μοριακό βάρος μεγαλύτερο από 

1000 daltons. Η νανοδιήθηση και η αντίστροφη όσμωση επηρεάζονται από το φορτίο 

των προς επεξεργασία σωματιδίων. Έτσι, σωματίδια με μεγαλύτερο φορτίο είναι 

πιθανότερο να απορριφθούν. Η μέθοδος της διήθησης δεν είναι αποτελεσματική για 

οργανικές ουσίες μικρού μοριακού βάρους, όπως η μεθανόλη (Διαδίκτυο 8).   

 

Πίνακας 1.11: Παροχή και διαπερατές παράμετροι  

Συστατικό Είσοδος Έξοδος Απόρριψη (%) 

Βακτήρια (No/mL) 108 0 100 

Αιωρούμενα στερεά (mg/L) 1090 0 100 

COD (mg/L) 8950 705 92 

BOD5 (mg/L) 5970 500 92 

Έλαιο/λίπος (mg/L) 150 0 100 

Διαλυτά στερεά (mg/L) 150 0 100 

 

Συνδυασμός συστήματος νανοδιήθησης με εξατμιστή «κύματος» (flash evaporator), 

μειώνει τον όγκο των υγρών αποβλήτων κατά 75%. Η υγρή φάση που εξέρχεται από 

το σύστημα επαναχρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας για να μειώσει 

τη δαπάνη του χρησιμοποιούμενου ύδατος. Μερικές πειραματικές εγκαταστάσεις 
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διαχωρίζουν τα λιπαρά οξέα από τα υγρά απόβλητα με υπερδιήθηση. Το σύστημα 

ανακτά περίπου 900 kg λιπαρά οξέα / ημέρα με δαπάνη περίπου 1,13 US$ / kg 

ανακτημένου προϊόντος (Dangel et al., 1995). 

 

Γ2)  Αποτέφρωση (Incineration) 

 

Η αποτέφρωση είναι η καταστροφή του οργανικού περιεχομένου των αποβλήτων 

παρουσία αέρα σε υψηλή θερμοκρασία, που συνοδεύεται από πλήρη εξάτμιση του 

ύδατος. Η επεξεργασία αυτή είναι αποτελεσματική για τα υγρά απόβλητα των 

ελαιουργείων λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε οργανική ουσία. Όσο 

υψηλότερο είναι το οργανικό περιεχόμενο των υγρών αποβλήτων (οργανική ουσία 

τουλάχιστον 10%), τόσο αποτελεσματικότερη είναι η τεχνολογία αποτέφρωσης σε 

σύγκριση με τη μηχανική-βιολογική επεξεργασία. Ο φούρνος ρευστοποιημένης 

κλίνης (fluid bed oven) ή οι θάλαμοι στατικής αποτέφρωσης (static incineration 

chambers) χρησιμοποιούνται γενικά για αποτέφρωση των υγρών αποβλήτων, ενώ οι 

θάλαμοι αποτέφρωσης με περιστροφικούς σωλήνες (rotary tube ovens) 

χρησιμοποιούνται για συνδυασμένη αποτέφρωση στερεών και υγρών αποβλήτων. 
  

Τα υγρά απόβλητα ψεκάζονται στο θάλαμο αποτέφρωσης υπό μορφή λεπτών 

σταγονιδίων μέσω ειδικών ακροφυσίων, επιτυγχάνοντας έτσι την καλύτερη ανάμιξη 

με το θερμό αέρα. Η θερμοκρασία αποτέφρωσης κυμαίνεται από 650°C μέχρι 1600°C 

περίπου. Το ιξώδες των υγρών αποβλήτων είναι εξαιρετικής σημασίας, επειδή ενεργεί 

ως υπόστρωμα (feed) και θα πρέπει να είναι μικρότερο από 10.000 SSU (Saybolt 

Universal Seconds). Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρουμε ότι ιξώδες 10.000 SSU 

αντιστοιχεί στο ιξώδες του μελιού, ενώ τα φυτικά έλαια έχουν ιξώδες 200 SSU 

περίπου. 

 

Όλοι οι τύποι αποτεφρωτήρων μπορεί να λειτουργήσουν σε καθεστώς πυρόλυσης και 

μειωμένου οξυγόνου (Διαδίκτυο 9). Το κυριότερο πρόβλημα είναι η σχηματιζόμενη 

τέφρα και τα καυσαέρια, η διαχείριση των οποίων είναι δαπανηρή (Rozzi et al., 1996; 

Brenes et al., 1993; Διαδίκτυο 10). 
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Γ3) Εξάτμιση και απόσταξη (Evaporation and Distillation) 

 

Αυτές οι μέθοδοι επεξεργασίας συμπυκνώνουν το οργανικό και ανόργανο 

περιεχόμενο των υγρών αποβλήτων ελαιουργείων καθώς επίσης και τις μη-πτητικές 

διαλυμένες ουσίες με εξάτμιση. Η ενέργεια για την εξάτμιση προέρχεται από 

θερμότητα καύσης ή από φυσική πηγή (ήλιος). Το μειονέκτημα αυτών των 

διαδικασιών σχετίζεται με την επεξεργασία και τη διάθεση των προϊόντων που 

προκύπτουν, όπως η διάθεση των ημιστερεών υπολειμμάτων. Τα υπολείμματα αυτά 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφή, αλλά η χρήση τους είναι περιορισμένη 

λόγω της πικρής γεύσης και της υψηλής περιεκτικότητας σε κάλιο (Rozzi et al., 

1996). 

 

Είναι γνωστό ότι τα στερεά υπολείμματα έχουν υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο που 

χρησιμοποιείται συχνά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το νερό που 

εξατμίζεται μπορεί να συμπυκνωθεί και χρησιμοποιείται στη γραμμή επεξεργασίας 

της μεταποιητικής μονάδας. Ο συμπυκνωμένος ατμός από την έξοδο της τουρμπίνας 

μεταφέρεται στο λέβητα και χρησιμοποιείται ως κινητήριος δύναμη για τις μηχανές. 

Μετά την απομάκρυνση του νερού (ξήρανση), το στερεό υπόλειμμα μπορεί να 

αποτεφρωθεί και να συμβάλει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή το 

συμπύκνωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα. Η αποδοτικότητα της εξάτμισης 

υπολογίζεται στο 50% των ολικών διαλυμένων στερεών. 

 

Η μέθοδος της απόσταξης εφαρμόζεται για ιδιαίτερα μολυσμένα υγρά απόβλητα 

ελαιοτριβείων ή αλατούχα απόβλητα από βιομηχανίες ψαριών ή κρέατος ή για την 

αναγέννηση ιοντο-ανταλλακτικών ρητινών. Το συμπυκνωμένο στερεό υλικό που 

προκύπτει από την εξάτμιση μπορεί να καεί και να παρέχει θερμική ενέργεια στις 

εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Όμως η καύση απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία των 

αερίων που δημιουργούνται. Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι το συμπύκνωμα από την 

απόσταξη το οποίο δεν είναι από καθαρό νερό και περιέχει κλάσματα πτητικών 

λιπαρών οξέων και αλκοολών. Αυτές οι ενώσεις είναι υπεύθυνες για τις υψηλές τιμές 

COD (πάνω από 3 gCOD/L) και απαιτείται πρόσθετη επεξεργασία του 

συμπυκνώματος πριν από τη διάθεσή του (Rozzi et al., 1996). 
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Γ4) Συσσωμάτωση (Flocculation) 

 

Η συσσωμάτωση αναφέρεται στη χημική αποσταθεροποίηση των κολλοειδών 

διασπορών εξαιτίας της προσθήκης κατάλληλων ηλεκτρολυτών, οι οποίοι μειώνουν 

το φορτίο των κολλοειδών σωματιδίων, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι 

ηλεκτροστατικές απωστικές δυνάμεις και τα κολλοειδή τεμαχίδια να σχηματίζουν 

μεγαλύτερα συσσωματώματα τα οποία καθιζάνουν ως ίζημα. 

 

Οι παράγοντες που ευνοούν τη συσσωμάτωση είναι η βαθμίδα (gradient) ταχύτητας, 

ο χρόνος και το pH. Ο χρόνος και η ταχύτητα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για 

την κροκίδωση-συσσωμάτωση των σωματιδίων. Επιπλέον το pH είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας στην απομάκρυνση των κολλοειδών. Συχνά είναι απαραίτητη 

η προσθήκη ενός χημικού αντιδραστηρίου (πολυ-ηλεκτρολύτη) που ονομάζεται 

κροκιδωτικό μέσο που προάγει τη συσσωμάτωση (Διαδίκτυο 11). Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, για την επεξεργασία των αποβλήτων σφαγείων, οι διαλυτές κολλοειδείς 

ουσίες αφαιρούνται με συνδυασμό συσσωμάτωσης-κροκίδωσης.  

 

Δυστυχώς αυτή η διαδικασία δεν είναι πολύ αποδοτική για τη μείωση των ρύπων στα 

ΥΑΕ. Τα περισσότερα οργανικά συστατικά των ΥΑΕ είναι δύσκολο να 

κατακρημνιστούν, όπως τα σάκχαρα ή τα πτητικά οξέα. Είναι κατάλληλη μόνο για 

την αφαίρεση των υπόλοιπων ανασταλμένων στερεών μετά από τη βιολογική 

επεξεργασία (Rozzi et al., 1996). 

 

Γ5) Καθίζηση (Precipitation) 

 

Η μέθοδος της καθίζησης χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των διαλυμένων 

ουσιών από τα απόβλητα, με την προσθήκη ενός χημικού παράγοντα που ευνοεί τη 

συσσωμάτωση των σωματιδίων, παρεμποδίζοντας τις ηλεκτροστατικές δυνάμεις που 

τα κρατούν χωριστά. Υπάρχουν τέσσερα βασικά στάδια στη διαδικασία: ρύθμιση pH, 

συσσωμάτωση, διαύγαση και διήθηση. Η καθίζηση είναι μέθοδος απομάκρυνσης του 

ρυπαντικού φορτίου από τα απόβλητα υπό μορφή στερεού ιζήματος. Το ίζημα 

εμφανίζεται μόνο όταν το διάλυμα είναι υπερκορεσμένο. Υπερκορεσμός σημαίνει ότι 

ένα διάλυμα περιέχει περισσότερες διαλυμένες ουσίες από εκείνες που θα μπορούσαν 

να βρίσκονται διαλυμένες (Διαδίκτυο 12). Η μέθοδος αυτή είναι πολύ χρήσιμη στην 
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επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, όπου μια χημική αντίδραση μπορεί να 

δημιουργήσει ένα στερεό ίζημα από το διάλυμα, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να 

απομακρυνθεί με φιλτράρισμα, φυγοκέντριση ή να χωριστεί διαφορετικά από την 

υγρή φάση (Brenes et al., 1993). 

 

Γ6) Οξείδωση/Αναγωγή και Αποτοξικοποίηση (Oxidation/Reduction and 

Detoxification) 

 

Μια μεγάλη ποικιλία συστατικών των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων τοξικών 

ουσιών, μπορεί να καταστραφεί ή να αποτοξινωθεί μέσω οξειδοαναγωγικών 

αντιδράσεων. Η χημική οξείδωση χρησιμοποιεί οξειδωτικά μέσα όπως το υπεροξείδιο 

του υδρογόνου (H2O2) ή το χλώριο για να μειωθεί το COD και BOD5 και για να 

απομακρυνθεί τόσο το οργανικό όσο και το οξειδούμενο ανόργανο ρυπαντικό φορτίο. 

Η διαδικασία οξείδωσης ενισχύεται όταν εφαρμόζονται τα οξειδωτικά μέσα σε 

συνδυασμό με υπεριώδη ακτινοβολία.  

 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σπάνια για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 

ελαιοτριβείων, λόγω των μεγάλων ποσοτήτων οξειδωτικών μέσων που χρειάζονται 

για την επεξεργασία του υψηλού οργανικού φορτίου των αποβλήτων. Μετά την 

οξείδωση, οι χημικές ουσίες παραμένουν στην υδατική φάση και είναι αδύνατο να 

υποστούν περαιτέρω βιολογική επεξεργασία. 

 

Γ7) Προσρόφηση (Adsorption) 

 

Η προσρόφηση είναι η φυσική σύνδεση αερίων ή διαλυμένων ουσιών στην επιφάνεια 

των στερεών, ιδιαίτερα σε πορώδη στερεά. Χρησιμοποιείται κυρίως ενεργός 

άνθρακας ως παράγοντας προσρόφησης. Η προσρόφηση εφαρμόζεται στις ακόλουθες 

περιπτώσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων: εξάλειψη οσμών, χρώματος ή γεύσης, 

ανάκτηση διαλυτών, καθαρισμός υγρών αποβλήτων, απομάκρυνση τοξικών ουσιών 

από τα απόβλητα, όπως φυτοφάρμακα, φαινόλες κλπ.  
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Δ)  Άλλες μέθοδοι 

 

Διάφορες μέθοδοι που συμπεριλαμβάνουν την αποτοξικοποίηση και τον καθαρισμό 

έχουν ελεγχθεί για τη μερική ή ολική επεξεργασία των ΥΑΕ. Για παράδειγμα, σε μία 

μελέτη η μαγιά Yarrowia lipolytica ATCC 20255 χρησιμοποιήθηκε για την 

επεξεργασία ΥΑΕ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μαγιά ήταν ικανή να μειώσει το 

COD κατά 80% στις 24h, και τη βιομάζα κατά 22,45 g/L, ενώ αποκτήθηκε το ένζυμο 

λιπάση σε έναν αντιδραστήρα ζύμωσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της διεργασίας 

απομακρύνθηκαν λίπη και έλαια, φαινόλες, και υδατάνθρακες. Η ενζυματική 

απομάκρυνση φαινολικών ενώσεων μικρού μοριακό βάρους και η χρήση καθαρής 

μικροβιακής πολυφαινολών – οξυδάσεις (Trametes versicolor laccasi) ελέγχθηκε σε 

άλλη μελέτη για την απομάκρυνση των φαινολών από τα ΥΑΕ. Παρόλο που τα δύο 

ενζυματικά συστήματα είχαν παρόμοια δραστικότητα έναντι του πολυμερισμού των 

φαινολών, η φλούδα της ελιάς είναι πιο ελκυστική απ’ ότι τα ΥΑΕ για πιθανές 

εφαρμογές.  Αυτό οφείλεται στην τεράστια διαθεσιμότητα χαμηλού κόστους στα 

ελαιουργεία καθώς επίσης και στην ενζυματική δραστικότητα και ειδικότητα. 
 

Ε) Χρήση των υγρών αποβλήτων ελαιουργείων σαν υλικό για την παραγωγή 

αντιοξειδωτικών  

 

Αρκετές ενώσεις που λειτουργούν σα φυσικοί αντιβακτηριδιακοί παράγοντες στον 

καρπό της ελιάς εμφανίζονται σα σημαντικά συστατικά στα απόβλητα μετά την 

παραγωγή του ελαιολάδου. Παρόλο που, στις μέρες μας,  αυτά απορρίπτονται μαζί με 

τα απόβλητα, προβλέπεται ότι αυτά τα φυσικά αντιοξειδωτικά έχουν μεγάλη 

οικονομική αξία καθώς μπορούν να εκχυλιστούν από τα απόβλητα και να 

χρησιμοποιηθούν σαν ακατέργαστη πρώτη ύλη στη βιομηχανία. Οι Mulinacci et al., 

έδειξαν την παρουσία 1500 – 4000 mg/L πολυφαινολών, σε απόβλητα που 

προέρχονταν από ελαιοτριβεία της Ιταλίας, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την παραγωγή αντιοξειδωτικών. 

 

Χρήση υποπροϊόντων 

 

Μια σημαντική έρευνα για την επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων 

ελαιουργείων, δείχνει ότι περιέχουν 4,5 g/L ολικά στερεά, εκ των οποίων 1,5 g/L 
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είναι ανόργανα άλατα, κυρίως καλιούχα, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως 

θρεπτικά συστατικά για την παραγωγή βιομάζας αλγών, πλούσιας σε πρωτεΐνες, 

υδατάνθρακες και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (Sanchez et al. 2000). 

 

Πίνακας 1.12: Χρήσεις των υποπροϊόντων των ελαιοτριβείων (Διαδίκτυο 15). 

Χρήση Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Πηγή 

Λίπασμα (για τους 
ελαιώνες) 

Εύκολη, άμεση 
εφαρμογή στο 
έδαφος. 

Δυσοσμία. 
Ρύπανση υπόγειου 
υδροφόρου ορίζοντα 
(πολλές χώρες έχουν 
θεσπίσει περιορισμούς στις 
ποσότητες που διαθέτουν, 
λόγω της υψηλής 
απαίτησης σε COD). 
Ζημιές στα ελαιόδενδρα 
(ιδίως στις ρίζες). 

Ramos, et al., 
(1995). 
The Olive Oil 
Sources, 
(2001). 

Δημιουργία κομπόστ 
και βιοαποκατάσταση 

Υψηλής ποιότητας 
προϊόν, 
πλούσιο σε άζωτο. 

Μεγάλη περίοδος 
ωρίμανσης. 
Χρειάζονται πρόσθετα 
μέτρα για να αποτραπεί η 
δυσοσμία. 

Improlive, 
UCM 
(2000). 
Carter, (2001). 

Παραγωγή βιο-αερίου Αποδοτική μέθοδος. Απαιτείται εξειδικευμένος 
εξοπλισμός. 
Υψηλό κόστος. 

Tekin, et al., 
(2000). 

Ζωοτροφή Χαμηλό κόστος. Χαμηλή περιεκτικότητα σε 
πρωτεΐνη. 
Έλλειψη λυσίνης. 
Υψηλή περιεκτικότητα σε 
κυτταρίνη. 
Πικρή γεύση. 

Clemente, et al., 
(1997). 
Haddadin, et 
al., 
(1999). 

Καύσιμα, εμπορικός 
ξυλάνθρακας 

Φιλικός προς το 
περιβάλλον 
και βιο-διασπόμενος. 

Χαμηλή θερμαντική αξία. Alexander, 
(2001). 

Ανάκτηση ενέργειας 
(π.χ. ο πυρήνας 
χρησιμοποιείται ως 
καύσιμο για παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας) 

Υψηλή αποδοτικότητα 
(η 
θερμαντική αξία είναι 
3.600 - 
3.700 kcal/kg και η 
υγρασία 10- 
14%) 

Ατμοσφαιρική ρύπανση 
(υπάρχει οριακή τιμή 
εκπομπών για τα βιο-
καύσιμα στην Ιταλία, την 
Ισπανία και σύντομα στην 
Πορτογαλία. Τα όρια αυτά 
αναμένεται να περιορίσουν 
τη χρήση της 
ελαιοπυρήνας ως βιο-
καύσιμο). 

Torre, et al., 
(1995). 
Mariani, et al., 
(1992). 

Ενεργός άνθρακας Υψηλή ικανότητα 
προσρόφησης. 

Υψηλή σχέση κόστους–
αξίας 
(cost/value ratio). 

Gharaibed, et 
al., (1998). 
Baçaoui, et al., 
(1998). 
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Η επεξεργασία του ελαιόλαδου χαρακτηρίζεται από μεγάλη κατανάλωση νερού και 

παραγωγή αποβλήτων με υψηλό οργανικό περιεχόμενο. Οι περισσότερες μονάδες, 

υποβάλλουν τα απόβλητά τους σε προκαταρκτική επεξεργασία πριν τη διάθεσή τους 

στις δημοτικές εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού. Ο μεγάλος όγκος των 

αποβλήτων αυξάνει το κόστος διάθεσης, ενώ παράλληλα το υψηλό ρυπαντικό φορτίο 

δυσκολεύει την επεξεργασία στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού. Η καύση 

και η αεριοποίηση έχουν αποδοτικότητα μεταξύ 65-70%, η γρήγορη πυρόλυση 45- 

60%, η αναερόβια χώνευση ή κομποστοποίηση 35-50%. 

 

1.8 Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής 
 

Στην παρούσα διατριβή μελετάται η βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 

ελαιοτριβείων, τα οποία προέρχονται από τα φυγοκεντρικά ελαιουργεία τριών 

φάσεων.  Πιο συγκεκριμένα μελετάται η βιολογική μέθοδος επεξεργασίας των υγρών 

αποβλήτων ελαιουργείου με τη χρήση μυκήτων λευκής σήψης (Βασιδιομύκητες) με 

σκοπό την αποτοξικοποίησή τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του αποτελεσματικού 

μεταβολισμού πολυφαινολικών συστατικών και μείωση του οργανικού φορτίου.  

Επίσης μελετάται η μεσοφιλική αναερόβια χώνευση προεπεξεργασμένου ΥΑΕ, το 

οποίο προέρχεται από την επεξεργασία του αποβλήτου με το μύκητα λευκής σήψης, 

σε συνεχή αναδευόμενο αντιδραστήρα (CSTR).  Επιπλέον μελετάται η μεσοφιλική 

αναερόβια χώνευση ΥΑΕ το οποίο έχει υποστεί θερμική επεξεργασία, με σκοπό την 

απομάκρυνση των στερεών και η μεσοφιλική αναερόβια χώνευση ΥΑΕ το οποίο δεν 

έχει υποστεί καμία επεξεργασία. Η έρευνα και εδώ γίνεται σε αντιδραστήρα CSTR.  

Τέλος, η παρούσα μελέτη ολοκληρώνεται με τη μελέτη της μεσοφιλικής αναερόβιας 

χώνευσης ΥΑΕ σε αναερόβιο χωνευτήρα ASBR και σε αναερόβιο χωνευτήρα PABR. 

Επιπλέον μελέτη της αναερόβιας εκροής του χωνευτήρα ASBR και του χωνευτήρα 

PABR αφορά την περαιτέρω επεξεργασία αυτής με σύστημα μεμβρανών, 

υπερδιήθηση-αντίστροφη ώσμωση. Στόχος λοιπόν, της παρούσας έρευνας είναι να 

προσεγγίσουμε το πρόβλημα επεξεργασίας και αποτοξικοποίησης του κατσίγαρου.  



2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 
2.1 Εισαγωγή 

 
Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκαν χημικοί προσδιορισμοί διαφόρων 

παραμέτρων, με σκοπό να υπάρχει μία ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας των 

διεργασιών. Οι παράμετροι οι οποίες προσδιορίστηκαν ήταν το ολικό και διαλυτό 

Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο, το ολικό άζωτο κατά Kjeldahl, η αλκαλικότητα, τα 

πτητικά λιπαρά οξέα, τα πτητικά λιπαρά οξέα μακριάς αλυσίδας, οι ολικοί και 

διαλυτοί υδατάνθρακες, τα ιόντα Na+ και Κ+, τα λίπη και έλαια και οι φαινολικές 

ενώσεις. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις pH, συγκέντρωσης ολικών και 

πτητικών αιωρούμενων στερεών, παροχής και σύστασης βιοαερίου σε μεθάνιο. 

 

Οι ποσοτικοί προσδιορισμοί του ολικού χημικά απαιτούμενου οξυγόνου, των ολικών 

υδατανθράκων, του ολικού αζώτου, της αλκαλικότητας, του pH, των πτητικών 

λιπαρών οξέων μακριάς αλυσίδας, των λιπών και ελαίων και της συγκέντρωσης 

ολικών και πτητικών αιωρούμενων στερεών, γίνονταν σε δείγματα που λαμβάνονταν 

είτε από τους αντιδραστήρες, είτε από τις αντίστοιχες τροφοδοσίες τους, κατόπιν 

πολύ καλής ανάδευσης. Οι συγκεντρώσεις του διαλυτού χημικά απαιτούμενου 

οξυγόνου, των διαλυτών υδατανθράκων, των πτητικών λιπαρών οξέων και των 

φαινολικών προσδιορίζονταν στο διαλυτό μέρος των δειγμάτων που προέκυπτε μετά 

από διήθηση υπό κενό μέσω ηθμών ινών υάλου. 

 

2.2 Αναλυτικές μέθοδοι  
 

Ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή όλων των αναλυτικών μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής. 
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2.2.1 Μέτρηση pH 

 

Η μέτρηση του pH γίνεται με την εμβάπτιση του ηλεκτροδίου, φορητού, 

βαθμονομημένου, ηλεκτρονικού pH-μέτρου (Hanna Instruments, pH 211, 

Microprocessor pHmeter) μέσα σε δείγμα όγκου 10-15 mL.  

 

2.2.2 Προσδιορισμός ολικών και πτητικών αιωρούμενων στερεών 

 

Ο προσδιορισμός ολικών και πτητικών αιωρούμενων στερεών πραγματοποιήθηκε 

σύμφωνα με την αντίστοιχη μέθοδο, που περιγράφεται στο ˝Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater˝ (APHA, 1995). 

 

Ως ολικά αιωρούμενα στερεά (Total Suspended solids, TSS) χαρακτηρίζονται τα μη 

διηθούμενα στερεά. Για τον προσδιορισμό τους, γνωστή ποσότητα καλώς 

αναμεμειγμένου δείγματος, διηθείται σε προζυγισμένο ηθμό ινών υάλου. Το υλικό 

που κατακρατείται στον ηθμό ξηραίνεται μέχρι σταθερού βάρους, σε φούρνο στους 

103–105oC. Η αύξηση του βάρους του ηθμού αντιστοιχεί στα ολικά αιωρούμενα 

στερεά. 

 

Τα πτητικά αιωρούμενα στερεά (Volatile Suspended solids, VSS) αποτελούν το 

κλάσμα των ολικών αιωρούμενων στερεών, το οποίο εξαερώνεται στους 550oC. Για 

τον προσδιορισμό τους, ο ηθμός στον οποίο έχουν κατακρατηθεί τα ολικά 

αιωρούμενα στερεά πυρακτώνεται, μέχρι σταθερού βάρους σε πυραντήριο στους 

550oC. Η μείωση του βάρους του ηθμού αντιστοιχεί στα πτητικά αιωρούμενα στερεά.  

 

2.2.3 Προσδιορισμός ολικού και διαλυτού χημικά απαιτούμενου οξυγόνου 

(ΧΑΟ) 

 

Ως χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (ΧΑΟ) (Chemical Oxygen Demand, COD)  ορίζεται 

η ισοδύναμη ποσότητα οξυγόνου, που απαιτείται για την οξείδωση των συστατικών 

ενός δείγματος, από ένα ισχυρά οξειδωτικό μέσο. Ο προσδιορισμός του ΧΑΟ 

βασίζεται στο γεγονός ότι όλες οι οργανικές ενώσεις, με ελάχιστες εξαιρέσεις, 

μπορούν να οξειδωθούν από ισχυρά οξειδωτικά. Η οξείδωση του οργανικού υλικού 

ενός διαλύματος γίνεται από περίσσεια διχρωμικού καλίου (K2Cr2O7) με θέρμανση 
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και σε ισχυρά όξινες συνθήκες. Ως καταλύτης για την οξείδωση των αλειφατικών 

ενώσεων, χρησιμοποιείται θειϊκός άργυρος (AgSO4). Για την αποφυγή της δέσμευσης 

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

συνήθως υπάρχουν στα απόβλητα, γίνεται προσθήκη ιόντων υδραργύρου με τη 

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

αλογόνων, οδηγώντας τα, σε ίζημα. 

 

Η αντίδραση οξείδωσης του οργανικού υλικού από τα διχρωμικά ιόντα περιγράφεται 

γενικά από την εξίσωση (Sawyer και McCarty, 1978α): 

CnHaOb  +  cCr2   +  8cH+  →   nCO2  +  −2
7O

2
8ca + H2O  +  2Cr3+             (2.1) 

όπου                     
363

2 banc −+=  

 

Ο προσδιορισμός του διαλυτού χημικά απαιτούμενου οξυγόνου έγινε με τη μέθοδο 

της κλειστής επαναρροής που περιγράφεται στο ˝Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater˝ (APHA, 1975), με φωτομέτρηση στα 600 

nm, ενώ του ολικού χημικά απαιτούμενου οξυγόνου, με τη μέθοδο της ανοικτής 

επαναρροής με τιτλοδότηση, η οποία είναι κατάλληλη για μετρήσεις σε δείγματα που 

περιέχουν στερεά. Η πρώτη μέθοδος βασίζεται στη φωτομέτρηση των ιόντων Cr3+ 

που προκύπτουν από την οξείδωση του οργανικού υλικού (αντίδραση 2.1), ενώ η 

δεύτερη μέθοδος βασίζεται στην τιτλοδότηση με αντιδραστήριο εναμμώνιου θειϊκού 

σιδήρου (Fe(NH4)2(SO4)2*6H2O) των εναπομείναντων ιόντων Cr6+. Η 

οξειδοαναγωγική αντίδραση μεταξύ των ιόντων Fe+2, και των Cr2 έχει ως εξής 

(Sawyer και McCarty, 1978α): 

−2
7O

 

        6Fe+2  +  Cr2O7
-2  +14H+    6Fe+3  +2Cr+3  +7H2O                         (2.2) →

 

2.2.4 Μέτρηση συγκέντρωσης φαινολικών 

 

Για τον προσδιορισμό των φαινολικών ενώσεων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Folin & 

Ciocalteu (Waterman, 1994). Η μέθοδος αυτή ανιχνεύει το σύνολο των υδροξυ-

φαινολομάδων (phenolic hydroxyl groups) που υπάρχει σε ένα δείγμα χωρίς όμως να 

τις διαχωρίζει. Βασίζεται στην ικανότητα των φαινολικών ενώσεων να ανάγουν τις 
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ενώσεις του φωσφομολυβδαινικού οξέος (phosphomolybdic acid) και του 

φωσφοβολφραμικού οξέος (phosphotungstic acid) που περιέχονται στο 

αντιδραστήριο Folin & Ciocalteu, δημιουργώντας χρωμοφόρες ενώσεις (μπλε 

χρώματος). Από την τιμή της απορρόφησης των χρωμοφόρων αυτών ενώσεων σε 

φωτόμετρο (τύπου Milton Roy Spectronic 601) στα 760 nm, προσδιορίζεται η 

συγκέντρωση των φαινολικών. 

 

Επειδή η αναγωγική δράση (μεταφορά ηλεκτρονίων) των φαινολικών ενώσεων 

προάγεται σε αλκαλικό περιβάλλον, γίνεται προσθήκη διαλύματος ανθρακικού 

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

συγκέντρωσης των φαινολικών γίνεται από την πρότυπη καμπύλη συγκέντρωσης 

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

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

συγκέντρωσης των φαινολικών κάθε δείγματος εκφραζόταν σε ισοδύναμο συριγγικό 

οξύ. 

 

2.2.5 Μέτρηση πτητικών λιπαρών οξέων, πτητικών λιπαρών οξέων μακριάς 

αλυσίδας και σύστασης  βιοαερίου 

 

Η μέτρηση των πτητικών λιπαρών οξέων (VFAs), των πτητικών λιπαρών οξέων 

μακριάς αλυσίδας (LCFAs) και της σύστασης του βιοαερίου πραγματοποιούταν με 

χρήση αέριας χρωματογραφίας. 

 

Τα βασικά συστατικά ενός αέριου χρωματογράφου φαίνονται στο σχήμα 2.1. Το 

φέρον αέριο περιέχεται σε χαλύβδινους κυλίνδρους με μεγάλη πίεση και παρέχεται 

στη συσκευή με έναν ή περισσότερους ρυθμιστές πίεσης που ρυθμίζουν την ταχύτητα 

της ροής.  Το δείγμα εισάγεται σε ένα θερμαινόμενο θάλαμο είτε με μια σύριγγα που 

τρυπάει ένα λεπτό ελαστικό δίσκο, είτε με μια ειδική βαλβίδα. Το φέρον αέριο 

μεταφέρει τα συστατικά του δείγματος μέσα στη στήλη όπου διαχωρίζονται το ένα 

από το άλλο, και διέρχονται από τον ανιχνευτή που στέλνει σήμα στον καταγραφέα. 

Η στήλη βρίσκεται σε θερμοστατούμενο φούρνο, ενώ και το σύστημα εισαγωγής του 

δείγματος και ο ανιχνευτής μπορούν να θερμανθούν ξεχωριστά (Pecsok et al., 1980). 
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Σχήμα 2.1: Βασικά χαρακτηριστικά αέριας χρωματογραφίας (Pecsok et al., 1980). 

 

Τα συνηθισμένα φέροντα αέρια που χρησιμοποιούνται στην αέρια χρωματογραφία 

είναι το ήλιο, το υδρογόνο, το άζωτο και το αργό. Η επιλογή του φέροντος αερίου 

εξαρτάται από την κατάσταση καθαρότητας στην οποία βρίσκεται ή από τις 

απαιτήσεις του ανιχνευτή.  

 

Υπάρχουν δυο διαφορετικά είδη στηλών που χρησιμοποιούνται συνήθως, οι 

γεμισμένες και οι τριχοειδείς, ενώ οι κυριότεροι τύποι ανιχνευτών είναι: α) 

ανιχνευτής ιονισμού φλόγας (FID), β) ανιχνευτής θερμικής αγωγιμότητας (TCD) και 

γ) ανιχνευτής σύλληψης ηλεκτρονίων (ECD). 

 

2.2.5.1  Μέτρηση πτητικών λιπαρών οξέων 
 

Η μέτρηση των πτητικών λιπαρών οξέων πραγματοποιήθηκε σε αέριο χρωματογράφο 

της εταιρίας Varian (CP-3800). Η στήλη διαχωρισμού ήταν τριχοειδής (Agilent 

technologies INC. 30m x 0.53mm) και ο ανιχνευτής ήταν ιονισμού φλόγας (FID). Το 

φέρον αέριο ήταν ήλιο, το οποίο προωθούσε το δείγμα με ροή 15 mL/min. 

 

Τα διηθημένα δείγματα, οξυνίζονταν με προσθήκη διαλύματος θειϊκού οξέος (1mL 

δείγματος + 30 μL H2SO4, 20% κ.ο.). Στη συνέχεια 1 μL οξυνισμένου δείγματος 

εγχέονταν με μικροσύριγγα στο σύστημα υποδοχής του χρωματογράφου, 

θερμοκρασίας 175° C. 

 

Για την ανάλυση των πτητικών λιπαρών οξέων χρησιμοποιήθηκε θερμοκρασιακό 

πρόγραμμα στο φούρνο, όπου από θερμοκρασία αρχικά 105οC, αυξανόταν σταδιακά, 
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με ρυθμό 15οC / min μέχρι τους 160ο C, και στη συνέχεια με ρυθμό 20οC/ min μέχρι 

τους 235οC, όπου η θερμοκρασία ήταν σταθερή για 3 min. Η θερμοκρασία στον 

ανιχνευτή ήταν 225οC. 

 
2.2.5.2  Μέτρηση πτητικών λιπαρών οξέων μακριάς αλυσίδας 
 

Η μέτρηση των πτητικών λιπαρών οξέων μακριάς αλυσίδας πραγματοποιήθηκε σε 

αέριο χρωματογράφο της εταιρίας Agilent Technologies (7890A GC System). Η 

στήλη διαχωρισμού ήταν τριχοειδής (Agilent technologies INC. DB-FFAP 30m x 

0.25mm x 0.25μm) και ο ανιχνευτής ήταν ιονισμού φλόγας (FID). Το φέρον αέριο 

ήταν ήλιο, το οποίο προωθούσε το δείγμα με ροή 20 mL/min. 

 

Αρχικά 1mL δείγματος αποβλήτου τοποθετούνταν σε γυάλινα φιαλίδια των 5 mL. 

Στη συνέχεια γινόταν προσθήκη 0,05 g NaCl, δύο σταγόνων H2SO4, 50% κ.ο. και 2 

mL μίγματος εξανίου:ΜΤΒΕ (methyl tertiary butyl ether) 50:50. Τα δοχεία 

πωματίζονταν και ακολουθούσε ανακίνηση στα 200 rpm σε περιστροφικό 

αναδευτήρα (IKA HS 260) για 2h. Κατόπιν τα δείγματα φυγικεντρούνταν και η 

οργανική φάση συλλεγόταν και τοποθετούταν σε γυάλινα φιαλίδια των 1.5 mL. Τέλος 

1 μL από την οργανική φάση εγχέονταν με μικροσύριγγα στο σύστημα υποδοχής του 

χρωματογράφου, θερμοκρασίας 250°C. 

 

Για την ανάλυση των πτητικών λιπαρών οξέων μακριάς αλυσίδας χρησιμοποιήθηκε 

θερμοκρασιακό πρόγραμμα στο φούρνο, όπου από θερμοκρασία αρχικά 90οC, 

αυξανόταν σταδιακά, με ρυθμό 5οC / min μέχρι τους 220οC, όπου η θερμοκρασία 

παρέμενε σταθερή για 10 min. Η θερμοκρασία στον ανιχνευτή ήταν 250οC. 

 

2.2.5.3 Μέτρηση σύστασης βιοαερίου σε μεθάνιο 

 

Και η ποσοτικοποίηση της σύστασης του παραγόμενου βιοαερίου σε μεθάνιο γινόταν 

σε αέριο χρωματογράφο της εταιρίας Varian (STAR 3600), που ήταν εξοπλισμένος 

με γεμισμένη στήλη (Poropak Q, 80/100-mesh) και με ανιχνευτή θερμικής 

αγωγιμότητας (TCD). Το φέρον αέριο που προωθούσε τα δείγματα ήταν άζωτο 

υψηλής καθαρότητας. 
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Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν ισοθερμοκρασιακό και έτσι η 

θερμοκρασία της στήλης ήταν σταθερή στους 80ο C, η θερμοκρασία στον ανιχνευτή 

ήταν 180οC, ενώ η θερμοκρασία στο σύστημα εισαγωγής του δείγματος ήταν 70°C. 

 

2.2.6 Μέτρηση παροχής βιοαερίου 

 

Για τη μέτρηση του παραγόμενου βιοαερίου χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο σύστημα 

μέτρησης (Σχήμα 2.2). Αποτελείται από μια τρίοδη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (Ι), 

έναν κατακόρυφο γυάλινο σωλήνα διαμέτρου 30 mm διαμορφωμένο σε σχήμα U με 

σκέλη ύψους 200 mm που περιέχει έως τη μέση του ύψους ορυκτέλαιο (ΙΙ), ένα 

διακόπτη τύπου πλωτήρα (ΙΙΙ), ένα χρονοδιακόπτη ακρίβειας δευτερολέπτου (ΙV), 

έναν ηλεκτρονόμο δύο επαφών τύπου λυχνίας (V), κι ένα καταγραφικό του πλήθους 

των φορών ενεργοποίησης του διακόπτη (VI). Το βιοαέριο διοχετεύεται μέσω της 

τρίοδης βαλβίδας στο αριστερό σκέλος του σωλήνα, το οποίο είναι κλεισμένο 

αεροστεγώς με ελαστικό πώμα. Η διαφορά πίεσης που ασκείται στο αριστερό σκέλος 

ωθεί το ορυκτέλαιο προς τα κάτω και η ελεύθερη επιφάνειά του πλησιάζει τον 

πλωτήρα στο δεξιό σκέλος. Όταν το ορυκτέλαιο αγγίζει τον πλωτήρα, ο διακόπτης 

του κλείνει κι έτσι ενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης, ο οποίος θέτει σε λειτουργία τον 

ηλεκτρονόμο. Τότε για τρία δευτερόλεπτα, οι επαφές (1) και (2) κλείνουν με 

αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του οπλισμού της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας και τη 

δημιουργία ψηφιακού σήματος προς την κάρτα. Η ενεργοποίηση της βαλβίδας 

επιτρέπει την εκτόνωση του συσσωρευμένου βιοαερίου προς την ατμόσφαιρα και την 

επιστροφή του ορυκτέλαιου στο σημείο ισορροπίας του. Το ψηφιακό σήμα 

αναγνωρίζεται από το καταγραφικό και αυξάνεται κατά ένα το πλήθος σημάτων.  
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Σχήμα 2.2: Συσκευή μέτρησης βιοαερίου 

 

2.2.7 Προσδιορισμός ολικού αζώτου κατά Kjeldahl 

 

Η μέθοδος Kjeldahl προσδιορίζει το άζωτο που βρίσκεται στην οξειδωτική βαθμίδα -

3 και έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες του ˝Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater˝ (APHA, 1975). Χρησιμοποιήθηκε συσκευή Kjeldahl (DK 6, 

VELP SCIENTIFICA) με κυλίνδρους χωρητικότητας 150 mL δείγματος. Η βασική 

αρχή του προσδιορισμού είναι η εξής: παρουσία θειϊκού οξέος (H2SO4), θειϊκού 

καλίου (K2SO4) και θειϊκού χαλκού (CuSO4) και κάτω από τη θερμοκρασία βρασμού 

του θειϊκού οξέος (340οC), το οργανικό άζωτο και η ελεύθερη αμμωνία 

μετατρέπονται σε αμμωνιακό άλας (NH4HSO4), αφού προηγηθεί οξείδωση (χώνευση) 

του οργανικού υλικού. Ως παράδειγμα της αντίδρασης που λαμβάνει χώρα, είναι η 

οξείδωση της αλανίνης (Sawyer και McCarty ,1978β): 

 

  CH3CHNH2COOH  +  7H2SO4          3CO2  + 6SO2  + 8H2O  +  NH4HSO4        (2.3) 

 

Μετά το τέλος της χώνευσης, προστίθεται αντιδραστήριο υδροξειδίου του νατρίου 

(NaOH) για την ανύψωση της τιμής του pH και ακολουθεί απόσταξη. Η 
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αποσταχθείσα αμμωνία κατακρατείται από διάλυμα βορικού οξέος και δείκτη. Η 

ποσότητά της, προσδιορίζεται εν συνεχεία, με τιτλοδότηση με πρότυπο διάλυμα 

θειϊκού οξέος 0.02 Ν.  

 

2.2.8 Προσδιορισμός αλκαλικότητας 

 

Ως αλκαλικότητα ορίζεται η ικανότητα ενός διαλύματος να εξουδετερώνει οξέα και 

αντιστοιχεί στο άθροισμα όλων των βασικών ενώσεων σε αυτό. Συνήθως το 

μεγαλύτερο ποσοστό της αλκαλικότητας ενός αποβλήτου οφείλεται στα ανθρακικά 

(CO3
-2), όξινα ανθρακικά (HCO3

-) και στα ιόντα υδροξυλίου (ΟΗ-). Άλλες ενώσεις οι 

οποίες συνεισφέρουν στην αύξηση της αλκαλικότητας είναι τα βορικά, φωσφορικά 

και πυριτικά άλατα.  

 

Ο προσδιορισμός της αλκαλικότητας γινόταν με τιτλοδότηση γνωστού όγκου 

δείγματος με πρότυπο διάλυμα θειϊκού οξέος 0.1 Ν έως τελική τιμή pH = 4.5, όπως 

περιγράφεται στο ˝Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater˝ 

(APHA, 1975). Το αποτέλεσμα δινόταν, έπειτα από τους απαραίτητους 

υπολογισμούς, σε μονάδες συγκέντρωσης ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3).  

 

2.2.9 Προσδιορισμός υδατανθράκων 

 

Ο προσδιορισμός των υδατανθράκων γινόταν σύμφωνα με τη μέθοδο η οποία 

περιγράφεται από τον Josefsson (1983). Η μέθοδος περιλαμβάνει αντίδραση των 

υδατανθράκων με L-τρυπτοφάνη παρουσία βορικού και θειϊκού οξέος για 20 min, 

μέσα σε υδατόλουτρο που βράζει και φωτομέτρηση στα 520 nm. Ο υπολογισμός της 

συγκέντρωσης των υδατανθράκων γινόταν με τη χρήση πρότυπης καμπύλης οπτικής 

απορρόφησης, συναρτήσει της συγκέντρωσης πρότυπων διαλυμάτων D-γλυκόζης. 

Έχει αποδειχτεί ότι η τρυπτοφάνη δίνει παράγωγα της ίδιας περίπου έντασης 

απορρόφησης με διαφορετικούς μονοσακχαρίτες. 

 

2.2.10 Προσδιορισμός λιπών και ελαίων 

 

Ο προσδιορισμός των λιπών και ελαίων γινόταν με τη μέθοδο Soxhlet. Η μέθοδος 

προσδιορίζει ομάδες ουσιών με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά με βάση την κοινή 
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τους διαλυτότητα σε τετραχλωράνθρακα (CCl4). Σύμφωνα με τη μέθοδο οι διαλυτοί 

σάπωνες υδρολύονται με οξίνιση του δείγματος. Τα λίπη και έλαια που βρίσκονται 

στο δείγμα διαχωρίζονται από το υγρό δείγμα με διήθηση. Έπειτα από εκχύλιση του 

δείγματος σε συσκευή Soxhlet με κατάλληλο διαλύτη, το υπόλειμμα που παραμένει 

μετά την εξάτμιση του διαλύτη, ζυγίζεται για να προσδιοριστούν τα περιεχόμενα λίπη 

στο δείγμα. Ουσίες οι οποίες πτητικοποιούνται στους ή κάτω από τους 103οC μπορεί 

να χαθούν κατά την ξήρανση του φίλτρου. 

 

2.2.11 Προσδιορισμός ιόντων Νa+ και Κ+ 

 
O προσδιορισμός των ιόντων Νa+ και Κ+ έγινε με ατομική εκπομπή έπειτα από 

χώνευση των δειγμάτων με τη βοήθεια μικροκυμάτων.  

 

Τα μικροκύματα είναι υψηλής συχνότητας (300 MHz έως 300GHz) 

ηλεκτρομαγνητικά κύματα και χρησιμοποιούνται κυρίως ως φορείς ενέργειας. Η 

ιδιότητα τους αυτή βρίσκει εφαρμογή πάνω σε υλικά που είναι σε θέση να 

απορροφήσουν μέρος της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας και να τη μετατρέψουν σε 

θερμότητα. Στους φούρνους μικροκυμάτων δημιουργούνται κύματα συχνότητας 2450 

MHz.  

 

Το φαινόμενο της θέρμανσης ενός υλικού κατά τη δράση μικροκυμάτων πάνω σε 

αυτό οφείλεται στην αλληλεπίδραση του ηλεκτρικού πεδίου με τα συστατικά του 

υλικού. Η μετατροπή αυτή συμβαίνει λόγω της ιονικής αγωγιμότητας και της 

περιστροφής των διπόλων. Η ιονική αγωγιμότητα παράγει ενέργεια από την 

αντίσταση του μέσου στη ροή ιόντων. Η κίνηση των ιόντων έχει ως αποτέλεσμα τη 

σύγκρουση των μορίων μεταξύ τους καθώς η κατεύθυνση των ιόντων αλλάζει τόσες 

φορές όσες και οι αλλαγές στο σήμα του πεδίου. Από την άλλη μεριά, η περιστροφή 

των διπόλων σχετίζεται με τις κινήσεις των πολικών μορίων στην προσπάθεια τους να 

ευθυγραμμιστούν με το ηλεκτρικό πεδίο. Οι πολλαπλές αυτές συγκρούσεις των 

μορίων απελευθερώνουν ενέργεια με συνέπεια την αύξηση της θερμοκρασίας (Neas 

and Collins, 1988).   

 

Η απελευθέρωση θερμότητας παρατηρείται μόνο στα υλικά που έχουν διπολικές 

απώλειες ή απώλειες αγωγιμότητας. Συνήθως τέτοια υλικά είναι οι πολικές ενώσεις. 
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Συνεπώς μια ιδιαιτερότητα της μικροκυματικής θέρμανσης είναι η επιλεκτικότητα. 

Μια άλλη ιδιαιτερότητα είναι η αντίστροφη μεταφορά της θερμότητας σε σχέση με 

την κλασσική θέρμανση (Σχήμα 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.3: Σύγκριση μικροκυματικής και κλασσικής θέρμανσης (Neas and Collins, 

1988). 

 

Χώνευση με χρήση μικροκυμάτων 
  

Η χώνευση με τη βοήθεια μικροκυμάτων έγινε στη συσκευή παραγωγής 

μικροκυμάτων για εκχύλιση MARS 5 της εταιρείας CEM (North Carolina, USA). Το 

συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να χωνεύσει ταυτόχρονα 14 δείγματα σε κλειστά 

δοχεία (HP 500) όγκου 100 mL. H συσκευή έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της 

θερμοκρασίας ή της πίεσης στο εσωτερικό του δοχείου, και λειτουργεί με ισχύ 300, 

600 ή 1200W. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα δείγματα που υφίστανται επεξεργασία 

σε κάθε λειτουργία της συσκευής πρέπει να είναι παρόμοια (ίδιος διαλύτης, ίδια 

υγρασία, παρόμοια ποσότητα υλικού) για να απορροφούν παρόμοια ποσότητα 

μικροκυματικής ενέργειας. Ο διαλύτης που χρησιμοποιήθηκε ήταν μίγμα HCl/HNO3 

1:1. 

 

Τα δείγματα χωνεύονται με τη βοήθεια μικροκυμάτων στη συσκευή MARS 5 της 

CEM. O διαλύτης που χρησιμοποιήθηκε ήταν 15 mL μίγματος HCl/HNO3 1:1 και η 

μέθοδος για τη χώνευση των δειγμάτων περιελάμβανε 2 λεπτά ανόδου της 

θερμοκρασίας μέχρι τους 150οC και διατήρηση σε αυτή τη θερμοκρασία για 15 

λεπτά. Η ισχύς της συσκευής ρυθμίστηκε στα 600 W. Το δείγμα όταν έρθει σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος εξέρχεται από τη συσκευή και διηθείται. Κατόπιν 
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αραιώνεται μέχρι τα 50 mL με τρις-απεσταγμένο H2O και φυλάσσεται σε πλαστικό 

δοχείο. Οι συγκεντρώσεις των ιόντων Νa+ και Κ+ μετρήθηκαν σε συσκευή ατομικής 

εκπομπής (Perkin Elmer Analyst 300; Perkin Elmer, Wellesley, Massachusetts). 

 

2.3 Χαρακτηρισμός αποβλήτου 

 
Το απόβλητο που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματά μας, προερχόταν από ελαιοτριβείο 

τριών φάσεων που βρίσκεται εγκατεστημένο στο Δ. Πατρέων του Ν. Αχαΐας και τα 

χαρακτηριστικά του παρουσιάζονται στον πίνακα 2.1. Στα δεξιά του πίνακα 

αναφέρεται η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της κάθε 

παραμέτρου. Μέχρι την εκτέλεση όλων των πειραμάτων, το απόβλητο αυτό, 

φυλασσόταν σε μεγάλα δοχεία τα οποία συντηρούνταν σε ψυγείο που βρισκόταν 

στους 4ºC. 

 

Πίνακας 2.1: Χαρακτηριστικά αποβλήτου πειραμάτων 

Παράμετροι Τιμές (mg/L)* 
Μέθοδος 

υπολογισμού 

pH 5,12 (±0,02) 
Hanna Electrode(HI 

8224) 

ΟΑΣ (TSS) 49829 (±8349) 

Περιγράφεται 

Standard Methods    

2540 D 

ΠΑΣ (VSS) 46969 (±7305) 

Περιγράφεται 

Standard Methods    

2540 E 

Ολικό ΧΑΟ  

(t-COD) 
157955 (±8831) 

Open Reflux 

Method 

Διαλυτό ΧΑΟ  

(d-COD) 
82800 (±8806) 

Closed Reflux, 

Colorimetric 

Method 

Ολικά Φαινολικά 6260 (±55) 
Folin-Ciocalteu 

Method 
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Ολικό Ν 815,5 (±71) Kjeldahl Method 

Ολικοί 

Υδατάνθρακες 
23679 (±3671) Μέθοδος Josefsson 

Διαλυτοί 

Υδατάνθρακες 
22182 (±3673) Μέθοδος Josefsson 

Λίπη και Έλαια 13836 (±2092) Soxhlet Method    

                * εκτός από το pH 

Με βάση τις μετρήσεις που έγιναν, είναι φανερό ότι πρόκειται για ένα πολύ ισχυρό 

απόβλητο, με υψηλό οργανικό φορτίο, μεγάλη συγκέντρωση πολυφαινολών και 

υψηλή συγκέντρωση στερεών που σε συνδυασμό με το μαύρο χρώμα του, το 

καθιστούν ιδιαίτερα τοξικό και συνεπώς ακατάλληλο για διάθεση σε 

περιβαλλοντικούς αποδέκτες. 

 

 



3. ΟΙ ΜΥΚΗΤΕΣ 

  
3.1 Εισαγωγή 

 
Οι μύκητες (fungus, πλ. fungi, προέρχεται από την ελληνική λέξη σπόγγος, σφόγγος) 

αποτελούν διακριτή κατηγορία οργανισμών και υπάγονται ταξινομικά σε ξεχωριστό 

βασίλειο, ενώ θεωρούνται ως η δεύτερη πολυπληθέστερη ομάδα οργανισμών στη 

βιόσφαιρα, μετά τα έντομα. Ο αριθμός των καταγεγραμμένων ειδών μυκήτων σε όλο 

τον κόσμο ανέρχεται σε 75.000, ενώ συντηρητικοί υπολογισμοί εκτιμούν πως το 

συνολικό μέγεθος των υπαρχόντων ειδών υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο 

(Hawksworth, 1991). Από τα 75.000 είδη μυκήτων τα 10.000 κατατάσσονται στους 

μακρομύκητες (μύκητες µε χαρακτηριστικές μακροσκοπικά ορατές σαρκώδεις 

καρποφορίες - μανιτάρια) και από αυτά τα 2.000 είναι αξιόλογα εδώδιμα μανιτάρια, 

αλλά µόνο 20 περίπου καλλιεργούνται σε εμπορική κλίμακα για ανθρώπινη 

κατανάλωση (Φιλιππούσης και Ζερβάκης, 1998). 

 

Οι μύκητες μαζί µε τα βακτήρια παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη φύση και 

θεωρούνται οργανισμοί αναντικατάστατοι στη διατήρηση του κύκλου του άνθρακα 

(Σχήμα 3.1). 

 

 

Σχήμα 3.1: Μερική άποψη του κύκλου του άνθρακα (Brown, 1985; Colberg, 1988). 
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Οι ενώσεις άνθρακα που χρησιμοποιούνται από τους μύκητες είναι άπειρες, μεταξύ 

των οποίων περιλαμβάνονται υδατάνθρακες, αμινοξέα, οργανικά οξέα, αλκοόλες, 

λιποειδή και αλκαλοειδή. Είναι δύσκολο να βρεθούν ουσίες που περιέχουν άνθρακα 

και δεν αποσυντίθενται από κάποιο μύκητα. 

 

3.2 Στοιχεία βιολογίας μυκήτων 
 

Είναι ετερότροφοι μικροοργανισμοί, δηλαδή δεν έχουν την ικανότητα να συνθέτουν 

οργανικές ουσίες, διαθέτουν συμπαγή κυτταρικά τοιχώματα και στερούνται κίνησης 

(εκτός λίγων ειδών που διαθέτουν αναπαραγωγικά κύτταρα µε δυνατότητα κίνησης). 

Το σώμα ή θαλλός των μυκήτων αποτελείται από λεπτά σωληνοειδή νημάτια που 

ονομάζονται υφές και αυξάνονται-επιμηκύνονται επάκρια. Οι υφές διακλαδίζονται 

προς όλες τις κατευθύνσεις, συνήθως κατά την έννοια της ακτίνας, και δημιουργούν 

το βλαστικό σώμα ή μυκήλιο. Όμως, υπάρχουν και μύκητες που δεν σχηματίζουν 

μυκήλιο, όπως οι ζύμες, που απαντώνται ως μονοκύτταροι οργανισμοί και 

αναπαράγονται µε εκβλάστηση ή διαίρεση. Κάθε υφή αποτελείται συνήθως από 

διαφανή κυτταρικά τοιχώματα (περιέχουν κυτταρίνη ή χιτίνη ή και τα δύο) και 

πρωτόπλασμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συνέχεια του πρωτοπλάσματος στο 

εσωτερικό των υφών διακόπτεται ή παρεμποδίζεται από την ύπαρξη εγκαρσίων 

διαφραγμάτων (=septa). Άλλοτε πάλι οι υφές στερούνται σεπτών και το μυκήλιο 

χαρακτηρίζεται ως κοινόκοιτο (coenocytic ή non-septate). Οι μάζες υφών οι οποίες 

διατάσσονται µε συγκεκριμένο τρόπο ώστε να σχηματίζουν διαφοροποιημένες και 

συμπαγείς ειδικές κατασκευές (συνήθως αναπαραγωγικά όργανα) ονομάζονται 

ψευδοϊστοί. 

 

Οι μύκητες προσλαμβάνουν τον άνθρακα που απαιτείται για την ανάπτυξη τους 

κυρίως σε μορφή γλυκόζης, σακχαρόζης και μαλτόζης, ενώ χρησιμοποιούν το ίδιο 

αποδοτικά διάφορες πηγές αζώτου (οργανικού ή ανόργανου). Πολλά είδη είναι σε 

θέση να συνθέσουν μόνα τους τις βιταμίνες που χρειάζονται ενώ άλλα χρειάζονται 

συνήθως θειαµίνη και βιοτίνη. Οι κύριες μορφές αποθησαυριστικών ουσιών είναι το 

γλυκογόνο και διάφορα έλαια. Τα υλικά πάνω στα οποία αναπτύσσονται οι μύκητες 

ονομάζονται υποστρώματα. 
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Η ανάπτυξη των μυκήτων επηρεάζεται από φυσικούς και χημικούς παράγοντες, όπως 

θερμοκρασία, σχετική υγρασία, φως, pH, θρεπτικά συστατικά, τοξικούς παράγοντες 

κ.λπ. 

1. Θερμοκρασία 

Οι μύκητες είναι μεσόφιλοι μικροοργανισμοί με άριστες θερμοκρασίες ανάπτυξης 

από 20-30ºC. Μερικοί θερμόφιλοι μύκητες έχουν άριστη θερμοκρασία πάνω από 

50ºC και δεν αναπτύσσονται καθόλου σε θερμοκρασία κάτω από 20ºC. Όλοι οι 

μύκητες μπορούν να επιβιώσουν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, όπως αυτή του 

υγρού αζώτου, στους -196ºC. 

2. pH 

Άριστο pH για μυκηλιακή ανάπτυξη είναι γύρω στο 6 για τους περισσότερους 

μύκητες. Αντίθετα τα βακτήρια συνήθως έχουν άριστο pH 7 ή υψηλότερο. Αυτή η 

διαφορά, χρησιμοποιείται στην πράξη για το διαχωρισμό μίγματος μυκήτων και 

βακτηρίων. 

3. Φως 

Το φως, παρόλο που δεν είναι απαραίτητο για τη βλαστική ανάπτυξη των μυκήτων, 

είναι συχνά αναγκαίο για την επαγωγή σχηματισμού αγενών και εγγενών 

καρποφοριών σε πολλά είδη, καθώς επίσης και στην απελευθέρωση σπορίων 

αναπαραγωγής. 

 

Οι μύκητες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες ως προς τις θρεπτικές τους απαιτήσεις. 

1. Παράσιτα 

Οι παρασιτικοί μύκητες παίρνουν την τροφή τους από τα κύτταρα του ξενιστή. Οι 

παρασιτικοί μύκητες μπορεί να είναι: 

• Υποχρεωτικά παράσιτα (obligate parasites) τα οποία αναπτύσσονται μόνο στα 

κύτταρα ενός ζωντανού ξενιστή. 

• Δυνητικά παράσιτα (facultative parasites) είναι συνήθως σαπρόβια, αλλά 

κάτω από ορισμένες συνθήκες ζουν και παρασιτικά. 

 

2. Σαπρόφυτα ή Σαπρόβια (saprophytes or saprobes) 

Είναι μύκητες που αναπτύσσονται σε νεκρά οργανικά υλικά. Διακρίνονται σε: 

• Υποχρεωτικά σαπρόφυτα ή σαπρόβια (obligate saprophytes or saprobes), τα 

οποία αναπτύσσονται μόνο σε νεκρά οργανικά υλικά. 
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• Δυνητικά σαπρόφυτα ή σαπρόβια (facultative saprophytes or saprobes). Είναι 

μύκητες που ζουν κυρίως σαν παράσιτα, αλλά κάτω από ειδικές συνθήκες 

μπορούν να ζήσουν και σαπροφυτικά. 

 

3. Συμβιοτικά (symbionts) 

Πολλοί μύκητες αναπτύσσουν συμβιοτικές σχέσεις με άλλους οργανισμούς, όπως τα 

φυτά, τα φύκη κ.λπ. Και τα δύο μέλη αντλούν πλεονεκτήματα από τέτοιες 

συμβιοτικές σχέσεις. Παράδειγμα τέτοιας συμβίωσης αποτελεί η μυκητόρριζα 

(mycorrhiza), συμβίωση ορισμένων μυκήτων με τις ρίζες των φυτών. Τα φυτά 

προσφέρουν στο μύκητα υδατάνθρακες και σε αντάλλαγμα οι μύκητες προσφέρουν 

στα φυτά νερό (σε περιόδους ξηρασίας) καθώς και ανόργανα άλατα. Ένα άλλο 

παράδειγμα συμβίωσης μυκήτων με φύκη είναι οι γνωστές λειχήνες (lichens). 

 

Η αναπαραγωγή στους μύκητες, όπως άλλωστε και σε όλους τους ζωντανούς 

οργανισμούς, σημαίνει τη δημιουργία νέων ατόμων που διαθέτουν τα τυπικά 

χαρακτηριστικά του είδους. Υπάρχουν δύο γενικευμένοι τύποι αναπαραγωγής: η 

εγγενής και η αγενής. Η εγγενής αναπαραγωγή χαρακτηρίζεται από τη σύντηξη δύο 

πυρήνων (=καρυογαµία) και την επακόλουθη μειωτική διαίρεση. Η σημασία της 

εγγενούς αναπαραγωγής εντοπίζεται στην επισύµβαση υψηλών ποσοστών 

ανασυνδυασµού και στη δημιουργία νέων γονότυπων. Κατά αυτόν τον τρόπο  ο 

οργανισμός είναι σε θέση να προσαρμόζεται µε ευχέρεια στις τυχόν περιβαλλοντικές 

μεταβολές. Η εγγενής αναπαραγωγή πραγματοποιείται µε τη βοήθεια ειδικών 

αναπαραγωγικών μονάδων (=σπόρια, μονοκύτταρα ή πολυκύτταρα) και οργάνων. 

 

Αντίθετα, η αγενής αναπαραγωγή δεν περιλαμβάνει τη διαδικασία της καρυογαµίας 

και της μείωσης, και υλοποιείται είτε µε απλή διαίρεση ενός μονοκύτταρου 

οργανισμού σε θυγατρικά κύτταρα ή µε την κατάτμηση ενός πολυκύτταρου 

οργανισμού σε πολλά τμήματα που μπορούν να εξελιχθούν σε νέο άτομο. Πολύ 

συχνή είναι και η παραγωγή σπορίων από μιτωτικές διαιρέσεις (= αγενή σπόρια) τα 

οποία εκβλαστάνουν σχηματίζοντας νέο μυκήλιο. 
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3.3 Μεταβολικά βιοχημικά μονοπάτια και παραγόμενα προϊόντα µε 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

 
Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα βιοχημικά μεταβολικά μονοπάτια των μυκήτων και τα 

σχετικά ένζυμα, ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα που παρουσιάζονται στο σχήμα 3.2, 

εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον. 

Πολλά από αυτά τα μονοπάτια και οι μεταβολίτες έχουν στενές αλληλεξαρτήσεις µε 

τα βιοχημικά συστήματα των φυλών (Geissman and Grout, 1969; Weete, 1974; 

Garraway and Evans, 1984). Έτσι, προσφέρεται το κατάλληλο έδαφος για 

αλληλεπιδράσεις της χημείας των φυτών και μυκήτων στο περιβάλλον (φύση) και 

στις βιομηχανικές διεργασίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.2: Βιοχημικά μονοπάτια μυκήτων και τα προϊόντα τους. 

 

Πολλοί μύκητες παράγουν ένα μεγάλο αριθμό ενζύμων ή ομάδων ενζύµων χρήσιμων 

στη βιομηχανία, συµπεριλαµβανοµένων αµυλασών, γλυκοσιδασών, σελλουλασών, 

χιτινασών, λιγνινασών, λιπασών, πεκτινασών, υπεροξειδασών και φαινολοξειδασών 

(Weete, 1974; Garraway and Evans, 1984; Bigelis and Lasure, 1987; Cooke and 

Whipps, 1993; Bonnen et al., 1994). 

 

Στα μεταβολικά μονοπάτια ανήκουν εκείνα που σχετίζονται µε τον πολύπλοκο 

μεταβολισμό των φαινολικών, τη σύνθεση των αλκαλοειδών (Cooke and Whipps, 

1993; Garraway and Evans, 1984), τη γλυκόλυση, τα μονοπάτια της πεντόζης (Cooke 

and Whipps, 1993; Garraway and Evans, 1984), τα μονοπάτια των τερπενίων, το 

μονοπάτι του σικκιµικού οξέος (Garraway and Evans, 1984) και τα «σύµπλοκα» των 
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ενζύµων που συνδέονται µε την αποδόµηση ή σύνθεση της σελλουλόζης, λιγνίνης 

και άλλων πολυφαινολών (Cooke and Whipps, 1993; Bonnen, 1994; Thurston, 1994; 

Agrios, 1997). 

 

Ειδικές χημικές ομάδες µε αρκετό ενδιαφέρον περιλαμβάνουν μύκητες, 

πολυσακχαρίτες, ισοτερπένια, τριτερπένια (Weete, 1974), διάφορα φαινολικά 

συστατικά και αρωματικά αμινοξέα (Garraway and Evans, 1984), λεκτίνες 

(Kawagishi et al., 1997; Kiho and Ukai, 1995) και βιοενεργά νουκλεοσίδια (Kiho and 

Ukai, 1995). Οι πρωτεάσες των μυκήτων είναι χρήσιμες σε μερικές εφαρμογές αλλά 

δεν αποτελούν οικονομικές λύσεις (Beuchat, 1987; Bigelis and Lasure, 1987). 

 

3.4 Χρήση μυκήτων στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων 

ελαιοτριβείων 

 
3.4.1 Εισαγωγή 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αντιμετώπιση του σημαντικότατου προβλήματος της 

αποτοξικοποίησης των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων φαίνεται να παρουσιάζει ο 

ρόλος των μυκήτων. Η ικανότητα που έχουν οι μύκητες να βιομετατρέπουν τα ΥΑΕ, 

μπορεί να αξιοποιηθεί προς δύο κατευθύνσεις: α) μέσω της παραγωγής ενός 

ενδιάμεσου προϊόντος το οποίο επιδέχεται περαιτέρω φυσικοχημικούς και 

βιολογικούς χειρισμούς και, β) στην παραγωγή ενός χρήσιμου τελικού προϊόντος. 

 

Στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα είδη ζυμών, όπως οι Torulopsis utilis, 

Saccharomyces lipolitica και Geotrichum candidum, για την παραγωγή 

μονοκυτταρικής πρωτεΐνης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο ζωοτροφών. 

Επιπλέον, οι παραπάνω ζύμες έχουν την ικανότητα να μειώνουν σημαντικά το 

οργανικό φορτίο του αποβλήτου των ελαιουργείων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι 

η χρήση της ζύμης Yarrowia lipolytica για παραγωγή βιομάζας επέφερε θετικά 

αποτελέσματα, ενώ προκάλεσε ταυτόχρονη μείωση του χημικά απαιτούμενου 

οξυγόνου του αποβλήτου κατά 80 % σε 24h (Scioli and Vollaro, 1997). Είναι λοιπόν 

φανερό ότι έναν από τους μελλοντικούς στόχους των ερευνητών αποτελεί η εμπορική 

αξιοποίηση της παραγόμενης βιομάζας. Επίσης, η χρήση του μύκητα Aspergillus 
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niger ήταν ιδιαίτερα αποδοτική αφού προκάλεσε μείωση του οργανικού φορτίου του 

αποβλήτου κατά 72 %, μερικό αποχρωματισμό αυτού και μείωση των φαινολικών 

ενώσεων κατά 76 % (Garcia Garcia et al., 1999). Επιπλέον, οι Sayadi και Ellouz, 

(1993) παρατήρησαν ότι ο μύκητας Aspergillus niger κατάφερε να αποδομήσει 

μεγάλη ποσότητα τανινών και άλλων αρωματικών ενώσεων, χωρίς όμως να επιδράσει 

στις πολυφαινολικές ενώσεις μεγάλου μοριακού βάρους. 

 

Η χρήση ορισμένων μυκήτων στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων 

είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική εξαιτίας της ικανότητας που έχουν να παράγουν 

εξωκυτταρικά ένζυμα. Η ικανότητά τους αυτή τους καθιστά καλούς αποδομητές των 

φαινολικών ενώσεων, τανινών και άλλων ενώσεων παρεμφερών δομών. Όπως 

γνωρίζουμε οι ενώσεις αυτές είναι τοξικές και δρουν παρεμποδιστικά ως προς τα 

αναερόβια μεθανογόνα βακτήρια. Επομένως η μείωση της συγκέντρωσης των 

ενώσεων αυτών μπορεί να συσχετιστεί με την αποτελεσματικότερη λειτουργία των 

αναερόβιων μεθανογόνων βακτηρίων (Sierra-Alvarez and Lettinga, 1990; Hamdi, 

1992; Beccari et al., 1999). Οι Garcia Garcia et al., (1999) αναφέρουν ότι η χρήση 

του μύκητα Aspergillus terreus για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 

ελαιοτριβείων επέφερε ικανοποιητικά αποτελέσματα επιτυγχάνοντας μείωση του 

χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (ΧΑΟ) και των φαινολικών ουσιών κατά 63% και 64 

% αντίστοιχα. 

 

3.4.2 Οι μύκητες ως συντελεστές αποδόμησης των υγρών αποβλήτων 

ελαιοτριβείων 

 

3.4.2.1 Γενικά  

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα ΥΑΕ περιέχουν αρωματικές ενώσεις που ανήκουν στην 

ομάδα των φαινολών. Οι ενώσεις αυτές ευθύνονται για την τοξικότητα των υγρών 

αποβλήτων ελαιοτριβείων και το ιδιαίτερο χρώμα τους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό 

αυτών των ενώσεων είναι ότι έχουν δομικά χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά της 

λιγνίνης. Οι μικροοργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για την αποδόμηση της λιγνίνης 

στη φύση είναι οι μυκηλιακοί μύκητες. Οι πιο αποδοτικοί αποδομητές της ομάδας 

των μυκηλιακών μυκήτων είναι οι βασιδιομύκητες (Kirk and Farrell, 1987). 

 

 71



3.4.2.2 Κατηγορίες ανώτερων βασιδιομυκήτων 

 

Υπάρχουν τρεις συγκεκριμένοι τύποι μυκήτων, οι οποίοι αναπτύσσονται 

σαπροτροφικά στο νεκρό (σάπιο) ξύλο και αποδομούν επιλεκτικά ένα ή περισσότερα 

από τα συστατικά του: οι μύκητες φαιάς σήψης (brown rot), μαλακής σήψης (soft rot) 

και οι μύκητες λευκής σήψης (white rot). 

 

Οι μύκητες φαιάς σήψης, αποτελούν μια σχετικά μικρή ομάδα βασιδιομυκήτων, οι 

οποίοι αποσυνθέτουν την κυτταρίνη και την ημικυτταρίνη του ξύλου (Ander and 

Eriksson, 1978; Janshekar and Fiechter, 1983; Kirk, 1983; 1984), παρακάμπτοντας τη 

λιγνίνη (περιορίζεται σε αποµεθυλιοποιήσεις) (Kirk, 1983). Παρόλο που οι μύκητες 

αυτοί διασπούν τις κυτταρίνες και τις ημικυτταρίνες, τα ένζυμα που παράγουν είναι 

αρκετά μεγάλα, ώστε να μπορέσουν να διαπεράσουν το υλικό του κυτταρικού 

τοιχώματος του ξύλου, κάτι που καθιστά απαραίτητη τη συνύπαρξή τους μαζί με 

άλλα ενζυμικά συστήματα για αποτελεσματική αποδόμηση. Το βιοχημικό σύστημα 

που επιτρέπει στους μύκητες αυτούς να δρουν κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν έχει ακόμα 

χαρακτηρισθεί. 

 

Οι μύκητες μαλακής σήψης (Ασκομύκητες και Δευτερομύκητες), είναι πιο αργοί και 

λιγότερο αποτελεσματικοί αποδομητές από τις άλλες δύο κατηγορίες μυκήτων και 

συνεπώς είναι μικρότερης σημασίας από ποσοτική άποψη. Αποδομούν επιλεκτικά 

τους πολυσακχαρίτες του ξύλου και εμφανίζουν μερική ικανότητα αποδόμησης της 

λιγνίνης (Dix and Webster, 1995). Ελάχιστη έρευνα έχει γίνει επάνω στους μύκητες 

μαλακής σήψης και γι’ αυτό οι μηχανισμοί αποδόμησης που χρησιμοποιούν 

παραμένουν άγνωστοι. 

 

Οι μύκητες λευκής σήψης είναι οι πιο συχνά απαντώμενοι και οι πλέον αποδοτικοί 

αποδομητές στη φύση, οι οποίοι αποδομούν την κυτταρίνη και τη λιγνίνη. Οι μύκητες 

αυτοί αποσυνθέτουν πρώτα τη λιγνίνη, ώστε να είναι πιο εύκολη η πρόσβασή τους 

στην κυτταρίνη και τις ημικυτταρίνες που προστατεύονται από αυτή. Οι ιδιαίτερες 

ιδιότητες του ενζυμικού συστήματος των μυκήτων λευκής σήψης, που τους 

καθιστούν τόσο αποδοτικούς αποδομητές φαινολικής φύσης, συσχετίζονται άμεσα με 

τη δομή της λιγνίνης. Πολλά είδη μυκήτων λευκής σήψης, διαφόρων γενών, που 
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βρίσκονται σε δασικά οικοσυστήματα, έχουν ήδη ταξινομηθεί και περιγραφεί (Rayner 

and Boddy, 1988; Boddy, 1992; Dix and Webster, 1995). 

Εικόνα 3.1: Αριστερά: ξύλο που αποσυντέθηκε από μύκητες φαιάς σήψης (Διαδίκτυο 

16). Στο κέντρο: ξύλο που αποσυντέθηκε από μύκητες μαλακής σήψης (Διαδίκτυο 

17). Δεξιά: ξύλο που αποσυντέθηκε από μύκητες λευκής σήψης (Διαδίκτυο 18).  

 

3.4.2.3 Η δομή της λιγνίνης 

 

Μετά την κυτταρίνη και την ημικυτταρίνη, η πιο διαδεδομένη οργανική ουσία στα 

φυτά είναι η λιγνίνη, ένα πολυδιακλαδιζόµενο πολυμερές της φαινυλοπροπανικής 

ομάδας, το οποίο σχηματίζεται από την επανάληψη βασικών πρόδρομων μονομερών 

μονάδων. Υπάρχουν τρεις πρόδρομες μονάδες, με κοινή τη δομή τύπου φαινυλ-

προπανίου και διαφέρουν ως προς τον αριθμό των μεθοξυλομάδων του αρωματικού 

δακτυλίου (Σχήμα 3.3). 

Σχήμα 3.3: Οι τρεις πρόδρομες ενώσεις που συνθέτουν το µόριο της λιγνίνης. 

 

Η ακριβής δομή της λιγνίνης δεν είναι γνωστή, διότι είναι δύσκολο να εκχυλιστεί η 

λιγνίνη από τα φυτά. Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι η λιγνίνη είναι 

ομοιοπολικά συνδεδεμένη µε την κυτταρίνη και άλλους πολυσακχαρίτες του 
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κυτταρικού τοιχώματος. Οι βασικές μονάδες (p-coumaryl alcohol, coniferyl alcohol 

και synapyl alcohol) συνδέονται μεταξύ τους με σταθερούς ανθρακικούς και 

αιθερικούς δεσμούς, σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς (μεταξύ δύο βενζολικών 

δακτυλίων, δύο πλάγιων προπανοϊκών αλυσίδων, πλάγιας αλυσίδας και δακτυλίου, 

κ.λ.π.), δημιουργώντας έτσι το ιδιαίτερα πολύπλοκο και πολύ σταθερό μόριο της 

λιγνίνης (Σχήμα 3.4). 

Σχήμα 3.4: Μια δομή του µορίου της λιγνίνης (Διαδίκτυο 19). 

 

Η µοριακή μάζα της λιγνίνης είναι απίστευτα διαφορετική και κυμαινόμενη. Από τη 

δομή του μορίου της λιγνίνης γίνεται φανερό, ότι οι μύκητες που την αποδομούν 
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έρχονται αντιμέτωποι με διάφορα προβλήματα. Εξαιτίας του γεγονότος ότι το 

πολυμερές είναι ιδιαίτερα μεγάλο και έντονα διακλαδιζόμενο, οι λιγνινολυτικοί 

μηχανισμοί που ενεργοποιούν οι μύκητες, πρέπει να είναι εξωκυτταρικοί. Επιπλέον, 

επειδή οι πρόδρομες δομικές μονάδες συνδέονται μεταξύ τους με σταθερούς 

ανθρακικούς και αιθερικούς δεμούς, οι μηχανισμοί αυτοί πρέπει να είναι περισσότερο 

οξειδωτικοί παρά υδρολυτικοί. Επίσης, αφού η λιγνίνη αποτελείται από ένα σύνολο 

στερεοϊσομερών μονάδων, τα λιγνινολυτικά ένζυμα των μυκήτων, πρέπει να είναι 

όσο το δυνατόν λιγότερο εξειδικευμένα (επιλεκτικά), σε σχέση με τους συνήθεις 

βιολογικούς καταλύτες. Τέλος η μη διαλυτότητα της λιγνίνης στο νερό, έχει ως 

αποτέλεσμα να περιορίζεται η βιοδιαθεσιμότητά της (η βιοαποδομησιμότητά της) σε 

αποτελεσματικά λιγνινολυτικά συστήματα. Αυτό εξηγεί το γιατί η λιγνινόλυση είναι 

γενικά αργή διεργασία. 

 

Η τυχαία δομή της λιγνίνης και οι ισχυροί δεσμοί μεταξύ των υποµερών την κάνουν 

πολύ ανθεκτική στη διαδικασία μικροβιακής αποικοδόμησης. 

 

Η αποικοδόμηση της λιγνίνης μπορεί να εξετασθεί σε τρία στάδια: 

• Στο πρώτο στάδιο οι εκτεθειμένες υδροξυλοµάδες εστεροποιούνται. 

• Στο δεύτερο στάδιο γίνεται η πορεία (διαδικασία) του αποπολυµερισµού. 

• Στο τρίτο στάδιο γίνεται η διάσπαση του φαινολικού δεσμού μετά την αρχική 

μετακίνηση της πλευρικής αλυσίδας. 

 

Στο Σχήμα 3.5, παρουσιάζεται ένα υποθετικό σχήμα αποδόµησης της λιγνίνης. 

Ανεξάρτητα της πολυπλοκότητας της πορείας διάσπασης της, μετά τον 

αποπολυµεμισµό η λιγνίνη αρχίζει να γίνεται μια πηγή υπόστρωμα-ενέργειας για τους 

μικροοργανισμούς. 

 

Ενώ πολλοί μικροοργανισμοί μπορούν να αποδοµούν μερικά από τα συστατικά του 

µορίου της λιγνίνης, μόνον ένας μικρός αριθμός μπορεί να αποδοµεί την εσωτερική 

δομή της. Οι περισσότεροι από αυτούς τους μικροοργανισμούς είναι μύκητες λευκής 

σήψης (White rot fungi), όμως η αποδόµηση της λιγνίνης στο έδαφος μπορεί να 

ανασταλεί από υψηλές συγκεντρώσεις αζώτου σε αυτό. 
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Εξαιτίας αυτού έχει προταθεί ότι η αποδόµηση της λιγνίνης μπορεί να είναι μια 

δευτερογενής μεταβολική λειτουργία, επαγώµενη (παρακινούµενη) από έλλειψη 

αζώτου, παρά μια λειτουργία πρωτογενούς μεταβολισμού (Fenn and Kirk, 1981). 

Σχήμα 3.5: Υποθετικό σχήµα αποδόµησης της λιγνίνης. 

 

3.4.2.4 Συνθήκες δράσης λιγνολυτικών μυκήτων 

 

Τόσο η απουσία εξειδίκευσης, που χαρακτηρίζει τα ένζυμα που παράγονται από 

αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες μυκήτων, όσο και οι δομικές σχέσεις πολλών 

αρωματικών ρύπων με τα φυσικά υποστρώματα αυτών των ενζύμων, υπέδειξαν τη 

χρήση των λιγνινολυτικών αυτών μικροοργανισμών στην επεξεργασία των υγρών 

αποβλήτων των ελαιουργείων. Οι λιγνινολυτικοί μύκητες δεν μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τη λιγνίνη, ως μοναδική πηγή ενέργειας και άνθρακα. Αντίθετα 

εξαρτώνται από τα πιο ευαφομοίωτα πολυσακχαρίδια που υπάρχουν στα 

λιγνινοκυτταρινούχα υποστρώματα. 

 

Στους περισσότερους από τους μύκητες που έχουν μελετηθεί, η λιγνινόλυση λαμβάνει 

χώρα κατά το δευτερογενή μεταβολισμό, κάτω από συνθήκες έλλειψης θρεπτικών 

συστατικών. Το περιοριστικό θρεπτικό συστατικό για την παραγωγή των 

λιγνινολυτικών ενζύμων είναι στις περισσότερες περιπτώσεις το άζωτο, γι’ αυτό και 

οι έρευνες για τους λιγνινολυτικούς μύκητες εστιάζονται στην καλλιέργειά τους σε 

φτωχά, σε άζωτο, υποστρώματα. Με δεδομένο το γεγονός ότι η λιγνίνη αποτελεί ένα 

δύσκολα αποδομήσιμο πολυμερές, είναι προφανές ότι οι μύκητες επιστρατεύουν 
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ασυνήθιστους μηχανισμούς για να την αποδομήσουν. Αρκετές έρευνες έχουν 

μελετήσει τους μηχανισμούς αυτούς και όλοι παρουσιάζουν ένα θεμελιώδες 

χαρακτηριστικό: έχουν ως βάση τη δημιουργία ελεύθερων ριζών, προερχόμενων από 

τη λιγνίνη, όπου στη συνέχεια (εξαιτίας της αστάθειάς τους), λαμβάνουν μέρος σε μια 

σειρά αυθόρμητων αντιδράσεων διάσπασης. 

 

3.4.2.5 Λιγνολυτικά ένζυμα και μηχανισμοί λιγνινόλυσης 

 

Πολλά από τα ένζυμα των μυκήτων λευκής σήψης, που αποδομούν τη λιγνίνη σε 

πολύ μεγάλο βαθμό, δεν έχουν ακόμα χαρακτηρισθεί. Ωστόσο, τρία οξειδωτικά 

ένζυμα είναι γνωστό ότι λαμβάνουν μέρος στην αποδόμηση της λιγνίνης και τα οποία 

παράγονται από τους μύκητες λευκής σήψης. Πρόκληση για την επιστήμη αποτελεί, η 

συλλογή σίγουρων πληροφοριών, όσον αφορά το ρόλο και τον τρόπο με τον οποίο 

δρουν τα ένζυμα αυτά, πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την περιγραφή ενός 

ολοκληρωμένου λιγνινολυτικού ενζυμικού συστήματος. Αυτό πάντως που είναι 

ξεκάθαρο, είναι πως διάφοροι συνδυασμοί ενζύμων, παράγονται από τα διάφορα είδη 

των λιγνινολυτικών ενζύμων (Hatakka, 1994), καταλήγοντας έτσι στο συμπέρασμα 

ότι υπάρχουν περισσότερες από μία «στρατηγικές» για την επιτυχή αποδόμηση της 

λιγνίνης. 

 

Λιγνινάσες (Lignin peroxidases, LiPs) 

 

Από τα πρώτα λιγνινολυτικά ένζυμα των μυκήτων που ανακαλύφθηκαν, είναι οι 

λιγνινάσες (LiPs) (Glenn et al., 1983; Tien and Kirk, 1983), που ανήκουν στην ομάδα 

των υπεροξειδασών. Η παρουσία τους έχει ανιχνευθεί σε μύκητες λευκής σήψης όπως 

οι Phanerochaete chrysosporium (Kirk and Farell, 1987), Trametes versicolor (Kaal 

et al., 1993), κ.α, ενώ δεν παρατηρήθηκαν σε άλλα είδη όπως οι Dichomitus squalens 

(Perie and Gold, 1991), Pleurotus ostreatus (Ruttimann-Johnson et al., 1993) και 

Geriporiopsis subvermispora (Kerem et al., 1992). 

 

Οι λιγνινάσες οξειδώνονται από το υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2) και η 

ενδιάμεση (οξειδωμένη) μορφή τους επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση, 

προσλαμβάνοντας τα δύο ηλεκτρόνια που της λείπουν από τον αρωματικό δακτύλιο 

του υποστρώματος (δότης), μέσω δύο οξειδωτικών αντιδράσεων. Οι λιγνινάσες είναι 
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πολύ ισχυροί οξειδωτές, μια και οξειδώνουν όχι μόνο τα συνηθισμένα υποστρώματα 

δράσης των υπεροξειδασών (πολυφαινόλες), αλλά και πολλές μη φαινολικές δομές 

λιγνίνης και αρωματικών αιθέρων, που μοιάζουν με τη βασική μονάδα αυτής. Η 

οξείδωση της βερατρυλ-αλκοόλης (3,4-διμέθοξυβενζυλ-αλκοόλη) σε βερατραλδεΰδη, 

από το υπεροξείδιο του υδρογόνου, αποτελεί μια από τις βασικότερες μεθόδους 

ανίχνευσης της LiP, σε διάφορες καλλιέργειες μυκήτων (Kirk et al., 1990). 

 

Με βάση το μηχανισμό των οξειδωτικών αντιδράσεων, οι λιγνινάσες (LiPs) οδηγούν 

στον αποπολυμερισμό των λιγνινοκυτταρινούχων υποστρωμάτων, με ενδιάμεσο 

στάδιο τη δημιουργία ελεύθερων ριζών, που αντιδρούν σε μια σειρά μετενζυμικών 

αντιδράσεων. Όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.6α, η LiP επιδρά στο σπάσιμο του 

δεσμού (α-β), που αποτελεί την κύρια διαδικασία λιγνινόλυσης σε πολλούς μύκητες 

λευκής σήψης (Kirk and Farrell, 1987). 
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Σχήμα 3.6: Διάσπαση του μορίου της λιγνίνης, (α) από το ένζυμο LiP (υπεροξειδάση 

της λιγνίνης) και (β) από το ένζυμο MnP (υπεροξειδάση του μαγγανίου) 

 

Ωστόσο, ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο στην υπόθεση ότι η LiP καταλύει την 

λιγνινόλυση, είναι το μέγεθος του ενζύμου, που είναι πολύ μεγάλο για να μπορεί να 
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διεισδύει στους πόρους του ξύλου (Srebotnik et al., 1988). Εάν λοιπόν το ένζυμο 

ξεκινάει άμεσα τη λιγνινόλυση, θα πρέπει να δρα στην επιφάνεια του δευτερεύοντος 

κυτταρικού τοιχώματος. Αυτή η δράση έχει διαπιστωθεί για ορισμένα είδη μυκήτων 

ενώ, από παρατηρήσεις που έχουν γίνει σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, υποδεικνύεται 

ότι οι μύκητες λευκής σήψης μπορούν επίσης να «μετακινούν» τη λιγνίνη από το 

εσωτερικό του κυτταρικού τοιχώματος, πριν την αποδομήσουν αρκετά, έτσι ώστε τα 

ένζυμα να μπορούν να διεισδύσουν. 

 

Βέβαια, υπάρχει και μια υπόθεση για έμμεση δράση της LiP, η οποία παρακάμπτει το 

πρόβλημα της διείσδυσης. Αυτό συμβαίνει, οξειδώνοντας μικρού μοριακού βάρους 

υποστρώματα που μπορούν να διεισδύσουν στο λιγνινοκυτταρικό υλικό και να 

δράσουν τα ίδια ως οξειδωτές, σε απόσταση από το ένζυμο (Harvey et al., 1986), αν 

και ακόμα δεν έχουν ταυτοποιηθεί ενώσεις που να παίζουν τέτοιο ρόλο. 

 

Άξιο επισήμανσης, είναι ότι η LiP παραμένει το μόνο γνωστό οξειδωτικό μέσο των 

μυκήτων, που μπορεί να μιμηθεί in vitro την αντίδραση διάσπασης του δεσμού Cα-Cβ. 

Η αντίδραση αυτή αποτελεί και το χαρακτηριστικό της λιγνινόλυσης από το μύκητα 

Phanerochaete chrysosporium. Έτσι λοιπόν, η LiP μπορεί να θεωρηθεί ως πολύ 

σημαντικός παράγοντας στη διεργασία της λιγνινόλυσης, που όμως δρα σε συμφωνία 

με άλλους μικρότερους «οξειδωτές», ικανούς να διεισδύσουν και να διανοίξουν το 

κυτταρικό τοίχωμα. 

 

Υπεροξειδάσες του μαγγανίου (Manganese peroxidases, MnPs) 

 

Οι υπεροξειδάσες του μαγγανίου (MnPs), είναι από τα ένζυμα που ανήκουν στην 

ομάδα των υπεροξειδασών και παράγεται από τους μύκητες λευκής σήψης. Είναι οι 

καταλύτες, από τη δράση των οποίων μπορεί να παρέχονται τα μικρού μοριακού 

βάρους οξειδωτικά μέσα, στα οποία αναφερθήκαμε παραπάνω. Ο μηχανισμός 

οξείδωσης που ακολουθούν παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.6β. 

 

Η διαφορά της MnP από τις συμβατικές υπεροξειδάσες, είναι ότι το Mn2+ είναι ο 

υποχρεωτικός δότης, που δίνει στο ένζυμο το ένα ηλεκτρόνιο που του λείπει, για να 

επανέλθει στην αρχική του κατάσταση και ταυτόχρονα μετατρέπεται σε Mn3+. Η 

αντίδραση αυτή απαιτεί την παρουσία χηλικών οργανικών οξέων, όπως το οξαλικό, 
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που σταθεροποιούν το Mn3+ και προάγουν την ελευθέρωσή του από το ένζυμο. Δεν 

αποτελούν ισχυρά οξειδωτικά μέσα, πράγμα που τα καθιστά ανίκανα να δράσουν στις 

πολύπλοκες μη φαινολικές δομές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 10 % του μορίου 

της λιγνίνης. Μια ενδιαφέρουσα άποψη υποστηρίζει ότι το Mn3+, που προέρχεται από 

την MnP, μπορεί να αποδομεί φαινολικές δομές της λιγνίνης και έτσι να κάνει δυνατή 

αργότερα την επίδραση της περισσότερο ισχυρής LiP. Πρέπει, ωστόσο, να 

παρατηρήσουμε ότι οι αντιδράσεις που καταλύονται από τις λιγνινάσες (LiPs) και τις 

υπεροξειδάσες του μαγγανίου (MnPs), δεν αποτελούν το μόνο δρόμο που 

ακολουθούν οι μύκητες για τη διάσπαση της λιγνίνης και παρεμφερών δομών, αφού 

υπάρχουν και μύκητες που χρησιμοποιούν άλλους μηχανισμούς (Srebotnik et al., 

1994). 

 

Λακκάσες (Laccases) 

 

Οι λακκάσες είναι μια άλλη ομάδα λιγνινολυτικών ενζύμων, που ανήκουν στην 

ομάδα των φαινολοξειδάσων και παρουσιάζουν μικρή εκλεκτικότητα στα 

υποστρώματα που καταλύουν. Πολλά είδη λιγνινολυτικών μυκήτων παράγουν 

λακκάσες, ενώ σημαντική εξαίρεση αποτελεί το είδος Phanerochaete chrysosporium. 

Πρόκειται για ένζυμα, τα οποία περιέχουν πολλαπλά άτομα χαλκού και τα οποία 

ανάγονται, οξειδώνοντας ταυτόχρονα τα υποστρώματα πάνω στα οποία δρουν. Μετά 

από τη λήψη τεσσάρων ηλεκτρονίων από ένα μόριο λακκάσης, το μόριο ανάγει το 

μοριακό οξυγόνο σε νερό και επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση. Η παρουσία 

κάποιων τεχνητών βοηθητικών υποστρωμάτων, μπορεί να επιτείνει τη δράση της 

λακκάσης, ώστε να οξειδώνει και μη φαινολικές ενώσεις, που πιθανόν δεν θα 

οξείδωνε υπό διαφορετικές συνθήκες. Όμως δεν είναι γνωστό κατά πόσο, φυσικές 

παραλλαγές τέτοιων βοηθητικών υποστρωμάτων, δρουν in vivo στην βιοαποδόμηση 

της λιγνίνης (Bourbonnais and Paice, 1992). 

 

3.4.3 Ένζυμα που παράγουν υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2) 

 

Για να είναι δυνατή η δράση των ανώτερων υπεροξειδάσων, οι οποίες είναι 

υπεύθυνες για τη λιγνινόλυση, οι μύκητες λευκής σήψης χρειάζονται πηγές 

εξωκυτταρικού H2O2. Η ανάγκη αυτή καλύπτεται από τις εξωκυτταρικές οξειδάσες, 

που ανάγουν το μοριακό οξυγόνο σε υπεροξείδιο με συνεπακόλουθη την οξείδωση 

 80



του υποστρώματος (Σχήμα 3.7α). Ένα τέτοιο ένζυμο είναι η γλουοξαλική οξειδάση 

(glyoxal oxidase, GLOX) (Kersten, 1990) που έχει ανιχνευθεί σε πολλούς μύκητες 

λευκής σήψης. Η GLOX γίνεται δέκτης ηλεκτρονίων (ανάγεται) από πολλές (1-3) 

αλδεΰδες. Οι αρυλ-αλκοοξειδάσες (AOOS, Σχήμα 3.7β) παρέχουν ένα άλλο τρόπο 

παραγωγής H2O2 σε ορισμένους μύκητες λευκής σήψης. Έτσι σε ορισμένα είδη που 

παράγουν LiP, εκκρίνονται χλωριωμένες ανισιλ-αλκοόλες σαν εξωκυτταρικοί 

μεταβολίτες και μετά ανάγονται από συγκεκριμένες αρυλ-αλκοοξειδάσες προς H2O2 

(de Jong et al., 1994). 
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Σχήμα 3.7: Παραγωγή εξωκυτταρικού υπεροξειδίου του υδρογόνου από (α) το 

ένζυμο glyoxal oxidase (γλουοξαλική οξειδάση) και (β) το ένζυμο aryl alcohol 

oxidase (αρυλ-αλκοολ οξειδάση). 

 

Μια διαφορετική πορεία ακολουθείται από τους μύκητες οι οποίοι στερούνται την 

ύπαρξη LiP (π.χ. Pleurotus). Αυτοί παράγουν και οξειδώνουν ένα μείγμα από βενζυλ-

αλκοόλες, συμπεριλαμβανομένης και της ανισυλ-αλκοόλης, για να διατηρούν παροχή 

H2O2 (Guillen et al., 1992). Σε άλλους μύκητες, εσωκυτταρικές οξειδάσες πιθανόν να 

ευθύνονται για την παραγωγή υπεροξειδίου του υδρογόνου (Kirk and Farrell, 1987). 
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3.4.4 Αξιολόγηση των μυκήτων λευκής σήψης στην βιοαποδόμηση φαινολικών 

ενώσεων που περιέχονται στα υγρά απόβλητα ελαιουργείων 

 

Μύκητες που ανήκουν στην ομάδα λευκής σήψης όπως οι Phanerocheate 

chrysosporium, Trametes versicolor, Dichomitus squalens, κ.α., έχουν κατά καιρούς 

αξιολογηθεί, ως προς την ικανότητά τους να βιομετατρέπουν υγρά απόβλητα 

ελαιουργείων. Η σημαντική ικανότητα αποχρωματισμού που υπέδειξε ο μύκητας 

Phanerocheate chrysosporium (Sayadi and Ellouz, 1992), συσχετίστηκε με την 

ταχύτητα και την ικανότητά του να αποδομεί αρωματικές ενώσεις μεγάλου και 

μικρού μοριακού βάρους. Ο ιδιαίτερα υψηλός βαθμός αποχρωματισμού που 

παρατηρείται σε ορισμένους από τους μύκητες αυτούς, συσχετίζεται με τη δράση των 

ενζύμων LiP και MnP. 

 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Grappeli et al., (1991), όπου 

διαπιστώθηκε η ικανότητα του μύκητα Lentinula edodes να μειώνει το φαινολικό 

φορτίο των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων, παράγοντας ταυτόχρονα σημαντική 

ποσότητα μυκηλιακής βιομάζας. Ο μύκητας αυτός είναι επιλεκτικός αποδομητής της 

λιγνίνης, αποδομώντας την σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (Leatham and Kirk, 

1983). 

 

Οι μύκητες του γένους Pleurotus, είναι από τους πιο αποδοτικούς, όσον αφορά την 

παραγωγή κυτταρινολυτικών και λιγνινολυτικών ενζύμων. Στο γένος αυτό, τα ένζυμα 

που είναι υπεύθυνα για τη διάσπαση της λιγνίνης, είναι οι λακκάσες, ενώ πρόσφατα 

ανιχνεύτηκε η LiP (Burla et al., 1992). Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι κατά την 

καλλιέργεια τεσσάρων ειδών του γένους Pleurotus, σε υγρά απόβλητα ελαιουργείου 

διαπιστώθηκε ότι τα είδη αυτά που παρήγαγαν περισσότερη λακκάση, αποδομούσαν 

τις φαινολικές ενώσεις ταχύτερα και πληρέστερα (Sanjust et al., 1991). Επίσης 

διαπιστώθηκε ότι η αύξηση της βιομάζας προκαλεί ταυτόχρονη αύξηση παραγωγής 

ενζύμου (Kerem et al., 1992). Άρα γίνεται φανερό ότι, η λειτουργία του ενζυμικού 

συστήματος βιοαποδόμησης των μυκήτων του γένους Pleurotus, ενεργοποιείται από 

μια σειρά ενώσεων που υπάρχουν στα υγρά απόβλητα ελαιουργείων όπως οι 

πολυφαινόλες, οι αρωματικές αμίνες, οι διμέθυλο-τριμέθυλοφαινόλες κ.α., έχοντας 

ως τελικό αποτέλεσμα τη μείωση της τοξικότητας των αποβλήτων (Martirani et al., 

1996). 
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Επίσης, ένα ακόμα σημαντικό συμπέρασμα που προκύπτει, από πολλές ερευνητικές 

εργασίες, είναι ότι οι μύκητες λευκής σήψης, ανάλογα με το είδος και το γένος που 

ανήκουν, παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις, όσον αφορά την ικανότητα 

αποχρωματισμού και μείωσης φαινολικών ουσιών των αποβλήτων των ελαιουργείων. 

 

Τα πλεονεκτήματα χρήσης των μυκήτων λευκής σήψης μπορούν να συνοψιστούν ως 

εξής: 

• Μπορούν να αναπτυχθούν σε φθηνά υποστρώματα όπως υπολείμματα 

γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων (οι υπεροξειδάσες αναπτύσσονται λόγω 

τροφικής ανεπάρκειας και όχι λόγω καταστολής της σύνθεσης πρωτεϊνών, και έτσι 

για τους μύκητες λευκής σήψης δε χρειάζεται να μεσολαβήσει περίοδος 

προσαρμογής). 

• Με την προϋπόθεση πως θα αναπτυχθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί 

εμβολιασμού και διασποράς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδόμηση 

ρυπαντών σε υδάτινους και εδαφικούς αποδέκτες. 

• Τα παραγόμενα από τους μύκητες ένζυμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν απ’ 

ευθείας, ιδιαίτερα μετά την ακινητοποίηση τους σε κατάλληλα συστήματα-φορείς. 

 

3.5 Οι μύκητες του γένους Pleurotus 

 
3.5.1 Γενικά 

 

Οι μύκητες του γένους Pleurotus υπάγονται στο φύλο των βασιδιομυκήτων και 

ανήκουν στους μύκητες λευκής σήψης (white rot fungi). Αρχικά περιγράφηκαν από 

τον Jacquin (1774) και αναφέρθηκαν από τον Fries (1821) ως Agaricus. Ο Kummer 

(1871) και στη συνέχεια ο Quelet (1886) τους ξεχώρισαν από τους Agaricus και τους 

ονόμασαν Pleurotus (Διαδίκτυο 20). Σήμερα οι μύκητες του γένους Pleurotus και 

ειδικότερα τα μανιτάρια Pleurotus Ostreatus (γνωστά και ως «μανιτάρια στρειδιών» - 

oyster mushrooms) είναι από τα βασικότερα καλλιεργήσιμα εδώδιμα μανιτάρια 

(Διαδίκτυο 21; Διαδίκτυο 22). 

 

Οι μύκητες του γένους Pleurotus αναπτύσσονται στο ξύλο, σε νεκρά δέντρα ή σε 

πεσμένα κούτσουρα, δηλαδή σε περιβάλλοντα πλούσια σε λιγνίνη και κυτταρίνη. Το 
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πάνω μέρος αυτού του γένους των μυκήτων (πίλος ή στέμμα) μπορεί να φτάσει σε 

μέγεθος 1,5 – 20 cm και παρουσιάζει χρώματα, ανάλογα με το είδος, άσπρο, κίτρινο, 

καστανό, μέχρι και μαύρο. Το πόδι των μυκήτων του γένους αυτού (στίπος) 

παρουσιάζει χρώμα συνήθως λευκό έως και καστανό. Οι μύκητες Pleurotus 

παρουσιάζουν ραβδώσεις από το σημείο που φυτρώνουν μέχρι το πάνω μέρος τους 

και δημιουργούν μικρά σπόρια (βασιδιοσπόρια), με σχήμα ελλειπτικό, που τους 

επιτρέπει να διαιωνίσουν το είδος τους. Το όνομά τους θεωρείται ότι προέρχεται από 

αρχαίες ελληνικές λέξεις οι οποίες περιγράφουν το γένος αυτό να έχει «πλευρικά 

αυτιά» (Διαδίκτυο 23). 

 

Το γένος Pleurotus παρουσιάζει μεγάλη ταχύτητα ανάπτυξης και υψηλή σαπροφυτική 

ικανότητα αποικισμού υποστρώματος (υπόστρωμα=υλικό πάνω στο οποίο 

αναπτύσσεται ο μύκητας). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ένζυμα που παράγουν οι 

μύκητες του γένους Pleurotus για την αποδόμηση της λιγνίνης και της κυτταρίνης δεν 

είναι τα ίδια με αυτά που παράγονται από τους άλλους μύκητες λευκής σήψης. Πιο 

συγκεκριμένα οι μύκητες του γένους Pleurotus φαίνεται να παράγουν MnP και Lac, 

αλλά όχι LiP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.2: Ο μύκητας Pleurotus ostreatus με το παλιό όνομα Agaricus (Διαδίκτυο 

24). 
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3.5.2 Στοιχεία οικοφυσιολογίας 

 

Από φυσιολογικής πλευράς, όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι μύκητες του γένους 

Pleurotus χαρακτηρίζονται από μεγάλη ταχύτητα ανάπτυξης και υψηλή σαπροφυτική 

ικανότητα αποικισμού του υποστρώματος.  

 

Η αύξηση του μυκηλίου εξαρτάται κυρίως από τη θερμοκρασία, τη συγκέντρωση των 

CO2 και Ο2 στην ατμόσφαιρα και το pH.  

 

Η άριστη θερμοκρασία για την ανάπτυξη του μυκηλίου κυμαίνεται μεταξύ των 25 και 

30°C ανάλογα και µε το είδος. Σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 15°C και 

υψηλότερες από 35°C ο ρυθμός αύξησης μειώνεται αισθητά, ενώ τιμές που 

υπερβαίνουν τους 40°C νεκρώνουν το μυκήλιο (Zadrazil & Schneidereit, 1972). Έτσι 

στο P. ostreatus για την επαγωγή των καταβολών των καρποφοριών, είναι 

απαραίτητο ένα ψυχρό σοκ, πτώση δηλαδή της θερμοκρασίας στους 5-8 ºC (για 

χρονικό διάστημα λίγων ημερών), που θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα μια υψηλότερη 

ποσοτικά και καλύτερη ποιοτικά παραγωγή. 

 

Υψηλές συγκεντρώσεις CO2 (22-28% κ.ο.) ευνοούν τη μυκηλιακή ανάπτυξη και 

γρήγορη εξάπλωση των Pleurotus, ιδιότητα η οποία σε συνθήκες εµπορικής 

καλλιέργειας καθιστά το μύκητα ανταγωνιστικό σε σχέση µε άλλους 

μικροοργανισμούς ως προς τον αποικισμό του υποστρώματος. Πρέπει όμως να 

σημειωθεί ότι η προαναφερθείσα ευνοϊκή επίδραση δεν υποβαθμίζει τη σημασία του 

Ο2. Μολονότι η αύξηση του μυκηλίου γίνεται σε ηµιαναερόβιες συνθήκες, η 

προσθήκη Ο2 στο υπόστρωμα είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα κατά την περίοδο 

εμφάνισης των καρποφοριών, όπου οι απαιτήσεις σε αερισμό του μύκητα είναι 

υψηλές (Zadrazil, 1975). Η σύνθεση του αέρα είναι στενά συνδεδεμένη µε την 

ανάπτυξη των καρποφοριών. Συχνή ανανέωση του αέρα έχει σαν συνέπεια τη μείωση 

της πυκνότητας σχηματισμού μανιταριών για μια συγκεκριμένη επιφάνεια 

υποστρώματος (Zadrazil, 1974). 

 

To pH του θρεπτικού υλικού πάνω στο οποίο αναπτύσσεται ο μύκητας αποτελεί έναν 

ακόμα σημαντικό παράγοντα. Οι άριστες τιμές του ρΗ κυμαίνονται μεταξύ 5 και 6.5, 
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ενώ τιμές κάτω του 4 και άνω του 7 παρεμποδίζουν σημαντικά ή και σταματούν την 

ανάπτυξη των Pleurotus (Zadrazil, 1978). 

 

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζουν σημαντικά και το στάδιο οντογένεσης των 

καρποφοριών. Το φως αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την μετάβαση του 

μύκητα από τη φάση της βλαστικής ανάπτυξης στη φάση σχηματισμού των 

καταβολών των καρποφοριών. Μήκη κύματος που βρίσκονται κοντά στην κυανή 

περιοχή του φάσματος, ασκούν πιο ευνοϊκή επίδραση στην εμφάνιση και ανάπτυξη 

των καρποφοριών (Zadrazil, 1978). 

 

Η σχετική υγρασία της ατμοσφαίρας κατά την διάρκεια του αποικισμού παραμένει 

γύρω στο 60%, ενώ όταν διαμορφώνονται οι καταβολές απαιτείται ρύθμιση της 

σχεδόν σε επίπεδα κορεσμού. 

 

3.6 Ανάπτυξη του μύκητα PO LGAM P69 σε θερμικά 

αποστειρωμένο απόβλητο ελαιοτριβείου 

 
3.6.1 Γενικά 

 

Είναι γνωστό ότι η δράση των μυκήτων λευκής σήψης στην επεξεργασία των υγρών 

αποβλήτων ελαιοτριβείων έχει θετικά αποτελέσματα σε ότι αφορά τη μείωση των 

φαινολικών ενώσεων και την αποτοξικοποίηση αυτών. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα 

θετικά αποτελέσματα ερευνών που είχαν γίνει στο εργαστήριο Βιοχημικής 

Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και αφορούσαν τον αποδοτικότερο 

μύκητα ως προς την αποδόμηση των φαινολικών ενώσεων και τη μείωση της 

τοξικότητας των αποβλήτων προχωρήσαμε στη διεξαγωγή πειραμάτων 

χρησιμοποιώντας το μύκητα Pleurotus ostreatus PO LGAM P69.  

 

Το υγρό απόβλητο ελαιοτριβείου είναι ιδιαίτερα τοξικό από άποψη οργανικού-

ρυπαντικού φορτίου. Οι περισσότερες ερευνητικές εργασίες για την επεξεργασία των 

ΥΑΕ με τη χρήση ανώτερων βασιδιομυκήτων, έχουν πραγματοποιηθεί μόνο σε 

εργαστηριακό επίπεδο και με απόβλητο που έχει προηγουμένως αποστειρωθεί (121ºC 

για 20 min) και σε πολύ μεγάλες αραιώσεις του αποβλήτου (12.5%, 25% και 50%), 
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ενώ ελάχιστα έχουν γίνει για το πυκνό απόβλητο. Κρίθηκε σκόπιμο, λοιπόν, να 

εξεταστεί εάν μπορούμε να επεξεργαστούμε το πυκνό απόβλητο ελαιοτριβείου 

(100%) με το συγκεκριμένο μύκητα. Τα πρώτα πειράματα που έγιναν στο εργαστήριο 

πραγματοποιήθηκαν από τον κ. Αγγελή Γεώργιο στα πλαίσια της διδακτορικής του 

διατριβής και αποτέλεσαν τη βάση για τη σχεδίαση και διεξαγωγή των πειραμάτων 

της διδακτορικής μου διατριβής. Πιο κάτω ακολουθεί μία σύντομη παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων των πρώτων πειραμάτων. 

 

3.6.2 Πειραματική διάταξη και διαδικασία 

 

3.6.2.1 Καλλιέργειες μυκήτων 

 

Στέλεχος μύκητα 

  

Όπως προαναφέρθηκε το στέλεχος του μύκητα που χρησιμοποιήθηκε ανήκε στο γένος 

Pleurotus στο είδος ostreatus. Συγκεκριμένα η ονοματολογία του στελέχους ήταν PO 

Ρ69. Ο μύκητας προερχόταν από το Ινστιτούτο Ελαίας και Οπωροκηπευτικών της 

Καλαμάτας (Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, ΕΘΙΑΓΕ). 

 

Στερεές καλλιέργειες μυκήτων 

 

Το υγρό απόβλητο διατηρήθηκε στους 4 οC. Στη συνέχεια, για την παρασκευή του 

στερεού υποστρώματος, γινόταν προσθήκη στερεοποιητικού υλικού (άγαρ 16g/L) και 

μετά από ανάμειξη αποστειρωνόταν στους 121 οC για 20 min. Μετά το τέλος της 

αποστείρωσης και αφού η θερμοκρασία του υλικού έπεφτε περίπου στους 45 οC 

(ρευστή κατάσταση) προσθέτονταν 20 mL σε πλαστικά τριβλία Petri (διαμέτρου 

9cm) υπό ασηπτικές συνθήκες. Κατά τον εμβολιασμό με μύκητα, το εμβόλιο 

προερχόταν από την περιφέρεια της αποικίας των στελεχών, που είχαν προηγουμένως 

αναπτυχθεί σε θρεπτικό υλικό PDA (potato dextrose agar) διαμέτρου 10 mm και 

πάχους 2-3 mm. Μετά τον εμβολιασμό τα τριβλία τοποθετούνταν για επώαση στους 

28 οC.  
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Εικόνα 3.3: Καλλιέργειες μυκήτων λευκής σήψης σε στερεοποιημένο απόβλητο 

ελαιουργείου. 

 

Υγρές καλλιέργειες μυκήτων 

 

Για τα πειράματα διαλείποντος έργου ανάπτυξης των μυκήτων ακολουθήθηκε η ίδια 

με την παραπάνω διαδικασία με τη διαφορά ότι δεν γινόταν προσθήκη 

στερεοποιητικού παράγοντα (άγαρ). Τα πειράματα έλαβαν χώρα σε φιάλες των 

250mL (Erlenmeyer) που περιείχαν από 100 mL αποβλήτου και πωματίζονταν με 

υδρόφοβο βαμβάκι προς αποφυγή των μολύνσεων. Μετά το τέλος της αποστείρωσης 

και αφού το υλικό ερχόταν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, γινόταν εμβολιασμός με 

εμβόλιο που προερχόταν από τις ενεργές υφές (άκρα) των μυκήτων, οι οποίοι είχαν 

προηγούμενα αναπτυχθεί σε στερεοποιημένο απόβλητο (όπως περιγράφηκε 

παραπάνω). Ο εμβολιασμός γινόταν προσεκτικά ώστε το εμβόλιο με το μύκητα να 

επιπλέει στην επιφάνεια του αποβλήτου της φιάλης και να μη βυθίζεται. Στη συνέχεια 

οι φιάλες τοποθετούνταν σε θάλαμο επώασης στους 28 οC, όπου γινόταν 

παρακολούθηση της πορείας ανάπτυξης του μύκητα. 
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Εικόνα 3.4: Καλλιέργεια μύκητα λευκής σήψης στο υγρό απόβλητο ελαιουργείου. 

 

3.6.2.2 Στερεές και υγρές καλλιέργειες του μύκητα PO LGAM P69 σε θερμικά 

αποστειρωμένο υγρό απόβλητο ελαιοτριβείου (Αγγελής, 2000) 

 

• Στερεές καλλιέργειες 

 

Στην πρώτη σειρά πειραμάτων (σε αποστειρωμένο απόβλητο), πραγματοποιήθηκαν 

στερεές καλλιέργειες του μύκητα PO LGAM P69 και σε αραιώσεις 25%, 50%, 75% 

και 100%. Οι συνθήκες αποστείρωσης, καθώς και ο τρόπος εμβολιασμού και 

ανάπτυξης των καλλιεργειών ήταν ακριβώς όπως περιγράφονται παραπάνω. 

 

Ένα πλεονέκτημα του υγρού αποβλήτου ελαιοτριβείου, για την επεξεργασία του με 

τη συγκεκριμένη κατηγορία μικροοργανισμών είναι ότι έχει pH (~5.4), που ευνοεί 

την ανάπτυξη τους. Παρ’ όλα αυτά, πραγματοποιήθηκε μικρή διόρθωση του pH του 

αποβλήτου από 5.4 σε ~6.0, με προσθήκη ΝαΟΗ (1Ν) προκειμένου να επιτευχθούν 

ευνοϊκότερες συνθήκες ανάπτυξης. 
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Για να είναι τα αποτελέσματα πιο αντιπροσωπευτικά, χρησιμοποιήθηκαν τρεις 

επαναλήψεις για κάθε αραίωση, ενώ δεν παρατηρήθηκαν ίχνη μολύνσεων. Ο μύκητας 

κατά την επώαση του, επέδειξε σημαντική ανάπτυξη σε όλες τις αραιώσεις του 

αποβλήτου, χωρίς να παρουσιάσει κάποια σημαντική φάση υστέρησης (lag phase), 

ενώ τα μυκήλια που αναπτύχθηκαν επέδειξαν μεγάλη πυκνότητα υφών (μέσω οπτικής 

παρατήρησης). 

 

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η ανάπτυξη αυτή του μύκητα 

πραγματοποιήθηκε στο απόβλητο χωρίς καμία προεπεξεργασία αυτού πέραν της 

αποστείρωσης. Η ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση των στερεών δεν παρεμπόδισε την 

ανάπτυξη του μύκητα. 

 

• Υγρές καλλιέργειες 

 

Στη συνέχεια, και προκειμένου να μπορέσουν να μετρηθούν και άλλες ιδιότητες του 

αποβλήτου όπως, συγκέντρωση φαινολικών και μείωση ΧΑΟ, οι οποίες δεν ήταν 

δυνατό να γίνουν στις στερεές καλλιέργειες, πραγματοποιήθηκαν υγρές καλλιέργειες 

και μόνο στο απόβλητο ελαιοτριβείου (100%), καθώς η επεξεργασία του παρουσίαζε 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έτσι πραγματοποιήθηκαν πειράματα διαλείποντος έργου 

(batch) υπό τις ίδιες συνθήκες, όπως περιγράφονται παραπάνω. Όλες οι παράμετροι 

όπως, ποσότητα αποβλήτου, βάρος εμβολίου θερμοκρασία επώασης, κ.α. παρέμειναν 

τα ίδια. 

 

3.6.3 Αποτελέσματα - Συμπεράσματα 

 

Από τις μετρήσεις που έγιναν, προέκυψαν πολύ σημαντικά αποτελέσματα για την 

επίδραση του μύκητα στην επεξεργασία του πυκνού αποβλήτου. Πιο συγκεκριμένα ο 

μύκητας οδήγησε σε μείωση του pH από ~6.62 (παρουσίασε μικρή αύξηση μετά την 

αποστείρωση) σε 6.04 και μετά από 21 ημέρες ανάπτυξης, ενώ δεν παρατηρήθηκε 

μεταβολή στην τιμή του pH του μάρτυρα. 

 

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επίδραση του μύκητα στην αποδόμηση της ιδιαίτερα 

υψηλής συγκέντρωσης πολυφαινολών του αποβλήτου, φθάνοντας σε ποσοστό 78.3%, 

μετά το πέρας 21 ημερών επώασης. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το 75% του 
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συνολικά αποδομήσιμου φαινολικού κλάσματος αποδομείται κατά τις 7 πρώτες 

ημέρες επώασης, ενώ το 91% μετά το πέρας των 10 ημερών. Φάνηκε λοιπόν ότι το 

συγκεκριμένο είδος μύκητα είναι ιδιαίτερα αποδοτικό (στη μείωση των φαινολικών), 

παρ’ ότι χρησιμοποιήθηκε σε πυκνό απόβλητο, ενώ επιτυγχάνει τις ανωτέρω 

αποδόσεις, σε μικρούς χρόνους παραμονής. 

 

Ενώ ο μύκητας επέδρασε θετικά στη μείωση των φαινολικών, δε μείωσε σημαντικά 

το οργανικό φορτίο του αποβλήτου. Η μείωση του ΧΑΟ περιορίστηκε σε ποσοστό 

10%, από ~58.0 g/L σε ~52.0 g/L. 

 

3.7 Ανάπτυξη του μύκητα PO LGAM P69 σε παστεριωμένο 

απόβλητο ελαιοτριβείου 

 
3.7.1 Γενικά 

 
Στη συνέχεια εξετάστηκε η δυνατότητα χρήσης της διεργασίας της παστερίωσης στην 

επεξεργασία των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου. Έτσι πραγματοποιήθηκε μία 

δεύτερη σειρά πειραμάτων, με παστεριωμένο απόβλητο ελαιοτριβείου (θέρμανση 

στους 60ºC για 30 min) (Αγγελής, 2000).  

 

3.7.2 Πειραματική διάταξη και διαδικασία 

 

• Στερεές καλλιέργειες 

 

Πραγματοποιήθηκαν στερεές καλλιέργειες του μύκητα PO LGAM P69 σε 

παστεριωμένο απόβλητο και σε αραιώσεις 25%, 50%, 75% και 100%, 

χρησιμοποιώντας τρεις επαναλήψεις για κάθε αραίωση. Τα αποτελέσματα των 

στερεών καλλιεργειών δεν ήταν ενθαρρυντικά. Ο μύκητας κατάφερε να αναπτυχθεί 

ελάχιστα, καθώς κατά τη διάρκεια της επώασής του προκλήθηκαν αρκετές μολύνσεις 

(από βακτήρια) στα τριβλία ανάπτυξης, οι οποίες (λόγω του μεγαλύτερου ρυθμού 

ανάπτυξής τους) προσέβαλαν και ανέστειλαν εντελώς την ανάπτυξη του μύκητα. Το 

φαινόμενο αυτό δεν ήταν τυχαίο, καθώς παρατηρήθηκε σε όλες τις αραιώσεις και για 

όλες τις επαναλήψεις που έγιναν. 
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Το δεύτερο βήμα ήταν να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα της παστερίωσης του 

αποβλήτου σε υψηλότερες θερμοκρασιακές περιοχές. Έτσι πραγματοποιήθηκαν δύο 

παράλληλα πειράματα στερεών καλλιεργειών αυξάνοντας τη θερμοκρασία του 

αποβλήτου στους 80ºC και στους 100ºC, διατηρώντας ίδιες όλες τις άλλες συνθήκες. 

 

Αυτό που παρατηρήθηκε κατά την ανάπτυξη των καλλιεργειών ήταν το εξής: 

λιγότερες μολύνσεις εμφανίστηκαν στις καλλιέργειες των 80ºC, επιτρέποντας την 

ανάπτυξη του μύκητα σε μεγαλύτερο βαθμό, από την αντίστοιχη περίπτωση της 

παστερίωσης στους 60ºC, ενώ το φαινόμενο παρατηρήθηκε σε όλες τις αραιώσεις του 

αποβλήτου. Στους 100ºC όμως, η παστερίωση ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική όσον 

αφορά την ανάπτυξη του μύκητα, αφού αναπτύχθηκε πάρα πολύ γρήγορα και χωρίς 

καμία παρεμπόδιση, που σημαίνει  ή ότι δεν αναπτύχθηκαν μολύνσεις ή ότι αυτές που 

ίσως αναπτύχθηκαν δε στάθηκαν ικανές να εμποδίσουν την ανάπτυξή του. Ο μύκητας 

αναπτύχθηκε ομοιόμορφα σε όλες τις επαναλήψεις που έγιναν, δημιουργώντας 

(ακτινικά) πυκνές υφές προς όλες τις κατευθύνσεις της επιφάνειας του 

υποστρώματος. 

 

Μία βασική διαφορά που πρέπει να επισημανθεί για τη διεργασία της παστερίωσης 

στους 100ºC, είναι ότι η διάρκειά της δεν ήταν 30 min αλλά περίπου 10 – 15 min. 

Αυτό γινόταν διότι κοντά στους 100ºC το απόβλητο «αγγίζει» το όριο βρασμού του 

και ο μεγάλος χρόνος παραμονής θα οδηγούσε σε εξάτμιση μέρους του αποβλήτου. 

 

• Υγρές καλλιέργειες 

 

Με συνθήκες παστερίωσης (100ºC για 10-15 min) και χρησιμοποιώντας πυκνό 

απόβλητο (100%) πραγματοποιήθηκαν υγρές καλλιέργειες του μύκητα προκειμένου 

να μελετηθεί η δράση του στα χαρακτηριστικά του «νέου» αυτού υποστρώματος. 

 

Οι υγρές καλλιέργειες πραγματοποιήθηκαν όπως ακριβώς περιγράφηκε στην 

παράγραφο 3.6.2.1. Χρησιμοποιήθηκαν τρεις επαναλήψεις (φιάλες) για κάθε 

δειγματοληψία και οι οποίες καταστρεφόταν μετά το τέλος των μετρήσεων, ενώ 

υπήρχαν και μη εμβολιασμένες φιάλες που χρησιμοποιούνταν ως μάρτυρες. 
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Το απόβλητο εξάγεται από τα ελαιοτριβεία σε μία τιμή pH ~5.4, που ευνοεί την 

ανάπτυξη αυτού του είδος των μυκήτων. Για να υπάρξουν όμως ακόμα καλύτερες 

συνθήκες ανάπτυξης, αυξήθηκε το pH ~6.0, προσθέτοντας μικρή ποσότητα ΝαΟΗ 

(1Ν), πριν τη διεργασία της παστερίωσης. 

 

3.7.3 Αποτελέσματα – Συμπεράσματα 

 

Μετά το τέλος της παστερίωσης μια μικρή αύξηση σημειώθηκε στην τιμή του pH 

~6.5, ενώ στη συνέχεια και από τη δράση του μύκητα μειώθηκε στην τιμή 5.8, μετά 

το τέλος της επώασης. 

 

Πολύ σημαντική ήταν και η αποδόμηση των φαινολικών που προκάλεσε η δράση του 

μύκητα. Η διεργασία της παστερίωσης οδήγησε σε μικρή ˝αύξηση˝ της ολικής 

συγκέντρωσης των φαινολικών (από 8.18 g/L σε 10.51 g/L), που σημαίνει ότι 

δημιουργήθηκαν κάποιες δομές, οι οποίες όταν αντιδρούν με το συγκεκριμένο 

αντιδραστήριο (Folin-Ciocalteu), που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό αυτών 

των ενώσεων, επιδεικνύουν μεγαλύτερη απορρόφηση (στα 760nm). 

 

Η δράση του μύκητα οδήγησε σε τελικό ποσοστό απομάκρυνσης φαινολικών 66.7% 

(19η ημέρα ανάπτυξης), έναντι του 78.3% στην περίπτωση του αποστειρωμένου 

αποβλήτου, ενώ το μεγαλύτερο μέρος αυτών (54.3%) αποδομείται τις πρώτες 7 

ημέρες ανάπτυξης. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται σε πυκνό 

απόβλητο ελαιοτριβείου (100%), καταλήγουμε στο ότι η διεργασία της παστερίωσης 

αποτελεί μία επιτυχή διαδικασία για την ανάπτυξη του μύκητα και συνεπώς την 

επεξεργασία του αποβλήτου. 

 

Πρέπει ακόμα να τονίσουμε ότι από τη δράση του μύκητα παρατηρήθηκε μια μικρή 

μείωση του ΧΑΟ κατά 12% (από ~58.0 g/L σε ~51.0 g/L). 

 

Ως τελικό συμπέρασμα από τις δύο διεργασίες (αποστείρωση και παστερίωση) 

προκύπτει ότι ο μύκητας αναπτύσσεται και αποδομεί φαινολικές ενώσεις σε πολύ 

μεγάλο ποσοστό και σε μικρούς χρόνους παραμονής. 
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3.8 Ακινητοποίηση του μύκητα ΡΟ LGAM Ρ69 σε τεμαχίδια 

πυροσυσσωματωμένου γυαλιού 

 
3.8.1 Γενικά 

 

Στα προηγούμενα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν και αφορούσαν την ανάπτυξη 

του μύκητα στο υγρό απόβλητο ελαιοτριβείου, ο μύκητας αναπτυσσόταν 

˝αιωρούμενος˝ (suspended) στην επιφάνεια του υγρού αποβλήτου. Η μορφή αυτή 

ανάπτυξής του μπορεί να παρομοιαστεί σαν μία ενιαία γέλη, η οποία αποτελείται από 

υφές και αυξάνεται ακτινικά προς όλες τις κατευθύνσεις της ελεύθερης επιφάνειας 

του υποστρώματος. Το μυκήλιο είναι αρκετά ˝συνεκτικό˝ και οι υφές του μπορούν να 

διασπαστούν και να αποτελέσουν πυρήνες δημιουργίας νέων κυττάρων, μόνο κατόπιν 

ισχυρής ανάδευσης. 

 

Καθώς οι μύκητες αυτής της κατηγορίας παρουσιάζουν τέτοια μορφή ανάπτυξης, 

σημαντικό ρόλο παίζει η διαθέσιμη επιφάνεια στην οποία αναπτύσσονται. Πρώτα θα 

πλαισιώσουν (αποικίσουν) όλη την επιφάνεια ανάπτυξης του υλικού και κατόπιν 

(όταν αρχίσουν να περιορίζονται, π.χ. από τα τοιχώματα του αντιδραστήρα) 

προχωρούν προς το εσωτερικό του υλικού. 

 

Έτσι λοιπόν και σε περίπτωση που αποδείξουμε, στη συνέχεια των ερευνών μας, ότι η 

επεξεργασία με μύκητα αποτελεί ένα στάδιο που θα συνεισφέρει στην ολοκληρωμένη 

και αποτελεσματική επεξεργασία του αποβλήτου, η μορφή αυτής της ˝αιωρούμενης˝ 

ανάπτυξής του δεν είναι και τόσο κατάλληλη για εφαρμογή στους συνήθεις τύπους 

αντιδραστήρων σε αιώρηση, ιδιαίτερα αν επιθυμούμε να σχεδιάσουμε μία διεργασία 

συνεχούς λειτουργίας. Έτσι λοιπόν γίνεται φανερό ή ότι θα πρέπει να κατασκευαστεί 

ένας ιδιαίτερος τύπος αντιδραστήρα ή διάταξης, που να εξυπηρετεί αυτό το είδος 

ανάπτυξης του μύκητα, ή ότι ο μύκητας θα πρέπει να αναπτύσσεται με έναν 

διαφορετικό τρόπο, που να μη δημιουργεί αυτή την ενιαία γέλη, η οποία περιορίζει το 

διαθέσιμο όγκο προς επεξεργασία του αποβλήτου στο εσωτερικό αυτών των 

αντιδραστήρων. Μία δυνατότητα θα ήταν ο συνεχής διαχωρισμός μέρους της 

μηκυλιακής βιομάζας σε μία διάταξη ανάλογη με την ενεργό ιλύ. 
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Ένα πρόσθετο πρόβλημα της ανάπτυξης του μύκητα σε αιώρηση κατά την 

επεξεργασία είναι η περιορισμένη πρόσβαση του οξυγόνου (απαραίτητου συστατικού 

για την ανάπτυξη του μύκητα). 

 

Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι στην περίπτωση που η επεξεργασία του αποβλήτου με το 

μύκητα θα αποτελούσε ένα τμήμα της όλης διεργασίας και με δεδομένο ότι θα έπρεπε 

να αναπτύσσεται εντός αντιδραστήρα, ο οποίος να επεξεργάζεται μεγάλες ποσότητες 

αποβλήτου σε συνθήκες συνεχούς ή ημισυνεχούς λειτουργίας, κρίθηκε αναγκαίο να 

εξεταστεί η ανάπτυξη/ακινητοποίηση του μύκητα επάνω σε σωματίδια 

(υποστηρικτές), τα οποία θα έπαιζαν το ρόλο του πληρωτικού υλικού κατά την 

εφαρμογή τους σε αντιδραστήρες - φίλτρα καθοδικής στάγδην ροής που να επιτρέπει 

ικανοποιητική παροχή οξυγόνου στο μύκητα. 

 

Επιπλέον γνωρίζοντας τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της γρήγορης αποδόμησης 

των φαινολικών ενώσεων που προέκυψαν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

ακινητοποίησης μύκητα λευκής σήψης σε τεμαχίδια πολυουρεθάνης, επόμενο στόχο 

αποτέλεσε ο σχεδιασμός και η λειτουργία ενός παρόμοιου συστήματος του οποίου το 

πληρωτικό υλικό θα μπορούσε να υποστεί θερμική αποστείρωση. Η αποστείρωση 

τόσο του πληρωτικού υλικού όσο και της όλης διάταξης κρίθηκε απαραίτητη, διότι 

από πειράματα που είχαν πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο φάνηκε ότι οι μύκητες 

λευκής σήψης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις μολύνσεις.  

 

Απαραίτητη λοιπόν κρίθηκε η εύρεση ενός στηρικτικού υλικού, που θα μπορούσε να 

υποστεί τη διαδικασία της θερμικής αποστείρωσης πριν ο μύκητας αποικίσει την 

επιφάνεια του. Ένα τέτοιο υλικό αποτελεί το πυροσυσσωματωμένο γυαλί. Από τα 

πρώτα πειράματα που έγιναν στο εργαστήριο φάνηκε ότι ο μύκητας μπορεί να τα 

αποικήσει γρήγορα και εύκολα, πραγματοποιώντας ένα είδος ακινητοποίησης. Οι νέοι 

αυτοί «πυρήνες» (pellets μυκηλίου), αποτελούν πλέον τα ενεργά κέντρα του 

μικροοργανισμού, από τον οποίο θα παράγονται τα απαραίτητα για την οξείδωση του 

υποστρώματος ένζυμα και τα οποία θα διαχέονται ευκολότερα, προς όλες τις 

κατευθύνσεις, στο εσωτερικό του υγρού μέσου. 
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3.8.2 Πειραματική μεθοδολογία και πειραματικές διατάξεις 

 

3.8.2.1 Υγρές καλλιέργειες ακινητοποίησης του μύκητα 

 

Τα πειράματα αυτά λάμβαναν χώρα ακολουθώντας σε γενικές γραμμές τη διαδικασία 

που περιγράφηκε παραπάνω. Για τη διεξαγωγή αυτών των πειραμάτων 

χρησιμοποιούνταν φιάλες των 250mL (Erlenmeyer) στις οποίες τοποθετούνταν 

αρχικά 4 τεμαχίδια πυροσυσσωματωμένου γυαλιού. Στη συνέχεια οι φιάλες 

πωματίζονταν με υδρόφοβο βαμβάκι και αποστειρώνονταν σε ειδικό κλίβανο στους 

121ºC. Παράλληλα και το υλικό το οποίο θα χρησιμοποιούταν ως υπόστρωμα 

(συνθετικό θρεπτικό υλικό, CYM, ή απόβλητο ελαιοτριβείου) αποστειρωνόταν. Μετά 

το τέλος της αποστείρωσης και αφού το υλικό ερχόταν σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος, 50 mL αυτού τοποθετούταν σε κάθε φιάλη. Στη συνέχεια  γινόταν 

εμβολιασμός με εμβόλιο που προερχόταν από τις ενεργές υφές (άκρα) των μυκήτων, 

οι οποίοι είχαν προηγούμενα αναπτυχθεί σε στερεοποιημένο απόβλητο (όπως 

περιγράφηκε παραπάνω). Ο εμβολιασμός γινόταν προσεκτικά ώστε το εμβόλιο με το 

μύκητα να επιπλέει στην επιφάνεια του αποβλήτου της φιάλης και στο κέντρο αυτής 

και να μη βουλιάζει. Στη συνέχεια οι φιάλες τοποθετούνταν σε θάλαμο επώασης 

στους 28ºC, όπου γινόταν παρακολούθηση της πορείας ανάπτυξης του μύκητα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Εικόνα 3.5: Πληρωτικό υλικό από πυροσυσσωματωμένο γυαλί. 
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Εικόνα 3.6: Αποικισμένο πληρωτικό υλικό από το μύκητα. 

 

Την επόμενη κιόλας μέρα το μυκήλιο ανέπτυσσε ενεργές λευκές υφές σα βαμβάκι. 

Μετά από μια βδομάδα περίπου ο μύκητας είχε ήδη αναπτυχθεί μέχρι την επιφάνεια 

της κωνικής φιάλης και τη μισή εξωτερική επιφάνεια του κυλινδρικού 

πυροσυσσωματωμένου γυαλιού το οποίο δεν ήταν εκτεθειμένο στο θρεπτικό μέσο.  

 

3.8.2.2 Πειραματική διάταξη 

 

Βιοαντιδραστήρας τύπου διαβρεχόμενης κλίνης με ανακυκλοφορία 

 

Η διάταξη η οποία χρησιμοποιήθηκε αποτελείτο από μία κυλινδρική κλίνη από γυαλί, 

εσωτερικής διαμέτρου και ύψους ίσα με 4.5 cm x 21 cm, αντίστοιχα και 

χωρητικότητας ίσης με 190 mL. Το πληρωτικό υλικό της κλίνης ήταν 6 τεμαχίδια 

πυροσυσσωματωμένου γυαλιού σχήματος κυλίνδρου. Επιπλέον η διάταξη 

αποτελείται και από ένα δοχείο συλλογής απ’ όπου ξεκινάει και η ροή 

ανακυκλοφορίας. Συνεπώς, το πληρωτικό υλικό δεν είναι συνέχεια σε επαφή με το 

υγρό μέσο. Το υλικό αυτό είχε προέλθει από υγρές καλλιέργειες ακινητοποίησης του 

μύκητα. Η έξοδος των τεμαχιδίων από την κωνική φιάλη και η είσοδος τους στην 

κλίνη έγινε με προσεκτικό τρόπο χρησιμοποιώντας αποστειρωμένα μέσα. Η όλη 

διάταξη άλλοτε βρισκόταν υπό άσηπτες συνθήκες και άλλοτε υπό μη άσηπτες 

συνθήκες.  
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Αποστειρωμένο 
φίλτρο 

 
Σχήμα 3.8: Απεικόνιση της πειραματικής διάταξης του αντιδραστήρα τύπου 

διαβρεχόμενης κλίνης (ακινητοποίηση σε τεμαχίδια πυροσυσσωματωμένου γυαλιού). 

 

Ο αντιδραστήρας ήταν διαλείποντος έργου και λειτουργούσε με στάγδην καθοδική 

ροή (trickling flow) και ανακυκλοφορία. Η ανακυκλοφορία επιτυγχανόταν με τη 

χρήση περισταλτικής αντλίας. Από προηγούμενα πειράματα που είχαν γίνει βρέθηκε 

ότι η πιο αποτελεσματική ροή ήταν τα 10 mL/min. Αυτή η ροή χρησιμοποιήθηκε και 

στη δική μας περίπτωση.   

 

Τα τεμαχίδια του πυροσυσσωματωμένου γυαλιού είχαν κυλινδρικό σχήμα. Το κάθε 

τεμαχίδιο είχε εξωτερική διάμετρο 2.5 cm, εσωτερική διάμετρο 2.0 cm και ύψος 2.5 

cm. Οι ιδιότητες του υλικού αυτού δίνονται στον πίνακα 3.1. 
 

 

 

 

 

 

 

Περισταλτική 
αντλία 

Τεμαχίδια 
πυροσυσσωματωμένου 

γυαλιού με τον 
ακινητοποιημένο 

μύκητα 

Αεραντλία

Είσοδος 
τροφοδοσίας 

Είσοδος 
αερισμού

∆οχείο 
συλλογής
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Πίνακας 3.1: Χαρακτηριστικές ιδιότητες ενός τεμαχιδίου, σχήματος κυλινδρικού 

σωλήνα, από πυροσυσσωματωμένο γυαλί 

Διάμετρος 

(mm) 
Όγκος πόρων 

(%) 

Διάμετρος 

πόρων (μm) 

Φαινομενική 

πυκνότητα 

(g/L) 

Ειδική 

επιφάνεια 

1-2 55-60 60-300 570 
0.15 m2/g 

87m2/L 

 

Βιοαντιδραστήρας μεγάλης εργαστηριακής κλίμακας τύπου διαβρεχόμενης κλίνης με 

ανακυκλοφορία 

 

Η διάταξη η οποία χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από μία κυλινδρική κλίνη από 

πλαστικό, εσωτερικής διαμέτρου και ύψους ίσα με 8.2 cm x 43 cm, αντίστοιχα και 

χωρητικότητας ίσης με 980 mL. Το πληρωτικό υλικό της κλίνης ήταν 32 τεμαχίδια 

πυροσυσσωματωμένου γυαλιού σχήματος κυλίνδρου. Επιπλέον, η διάταξη 

αποτελείται και από ένα δοχείο συλλογής απ’ όπου ξεκινάει και η ροή 

ανακυκλοφορίας. Συνεπώς, το πληρωτικό υλικό δεν είναι συνέχεια σε επαφή με το 

υγρό μέσο. Το υλικό αυτό είχε προέλθει από υγρές καλλιέργειες ακινητοποίησης του 

μύκητα. Η έξοδος των τεμαχιδίων από την κωνική φιάλη και η είσοδος τους στην 

κλίνη έγινε με προσεχτικό τρόπο, ώστε να μη βυθιστεί ο μύκητας στο υγρό μέσο. 

Κατά τη διεξαγωγή αυτών των πειραμάτων η όλη διάταξη βρίσκεται υπό μη άσηπτες 

συνθήκες.  

 

Ο αντιδραστήρας ήταν διαλείποντος έργου και λειτουργούσε με καθοδική 

ανακυκλορία (trickling flow). Η ανακυκλοφορία επιτυγχανόταν με τη χρήση 

περισταλτικής αντλίας. Στην περίπτωση αυτή η ροή που εφαρμόστηκε ήταν τα 36 

mL/min. 
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Εικόνα 3.7: Πειραματική διάταξη της διαβρεχόμενης κλίνης μεγάλης εργαστηριακής 

κλίμακας. 

 

3.8.2.3 Προετοιμασία τροφοδοσίας 

 

Διάλυμα συνθετικού μέσου 

 

Το διάλυμα του συνθετικού μέσου (συριγγικό οξύ) το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως 

τροφοδοσία στα πρώτα πειράματα υπέστη πριν τη χρησιμοποίησή του, θερμική 

αποστείρωση στους 121°C για 20 λεπτά. Μετά το τέλος της αποστείρωσης, το υλικό 

τοποθετούταν σε χώρο όπου επικρατούσαν άσηπτες συνθήκες έως ότου έρθει σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος και στη συνέχεια εισαγόταν στην κλίνη. 

 

Υγρό απόβλητο ελαιοτριβείου 

 

Το απόβλητο ελαιουργείου, πριν χρησιμοποιηθεί ως τροφοδοσία είχε υποστεί κάποια 

προεπεξεργασία προκειμένου να απομακρυνθούν τα μεγάλα, στερεά σωματίδια του, 

που πιθανόν να δημιουργούσαν τεχνικό πρόβλημα κατά τη διεξαγωγή των 

πειραμάτων. Η απομάκρυνση των στερεών πραγματοποιήθηκε μέσω διήθησης υπό 

κενό. Προηγουμένως όμως η τροφοδοσία είχε υποστεί θερμική αποστείρωση σε 

θερμοκρασία 121ºC για 20 λεπτά. Με την αποστείρωση, τα στερεά σωματίδια του 
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αποβλήτου συσσωματώνονταν, με αποτέλεσμα η διήθηση που ακολουθούσε αμέσως 

μετά να είναι ευκολότερη. Μετά τη διήθηση το υγρό απόβλητο ελαιουργείου 

υπόκειτο και πάλι σε θερμική αποστείρωση ή παστερίωση για την απομάκρυνση 

τυχόν μικροοργανισμών οι οποίοι θα προκαλούσαν μόλυνση του μύκητα. 

 
3.8.3 Αποτελέσματα-Συμπεράσματα 

 
3.8.3.1 Λειτουργία βιοαντιδραστήρα τύπου διαβρεχόμενης κλίνης με ακινητοποιημένο 

το μύκητα PO LGAM P69 σε πυροσυσσωματωμένο γυαλί για την επεξεργασία ΥΑΕ 

 

3.8.3.1.1 Θρεπτικό μέσο: Διάλυμα συριγγικού οξέος 

 

Κρίθηκε πιο σωστό στην αρχή και έως ότου μελετηθεί το νέο αυτό υλικό πλήρωσης 

του συστήματος της κλίνης και να αριστοποιηθούν οι συνθήκες λειτουργίας του, να 

χρησιμοποιηθεί ως τροφοδοσία ένα εύκολα βιοαποδομήσιμο μέσο. Το θρεπτικό μέσο 

που χρησιμοποιήθηκε ήταν αρχικά διάλυμα συριγγικού οξέος, συγκέντρωσης 2 g/L, 

μαζί με θρεπτικά. Στον πίνακα 3.2 παρουσιάζονται τα συστατικά του σύνθετου 

μέσου. Το διάλυμα του συριγγικού οξέος είχε υποστεί θερμική αποστείρωση πριν 

εισαχθεί στην κλίνη. Ο όγκος του διαλύματος που χρησιμοποιούταν κάθε φορά ήταν 

180 mL.  

 

Όπως προαναφέρθηκε κατά τη λειτουργία του βιοαντιδραστήρα εφαρμόστηκε ροή 

ανακυκλοφορίας με τη βοήθεια περισταλτικής αντλίας ίση με 10 mL/min και γινόταν 

παροχή αερισμού με τη βοήθεια αεραντλίας. Η όλη διάταξη βρισκόταν υπό άσηπτες 

συνθήκες για την αποφυγή μολύνσεων. 

 

Πίνακας 3.2: Συστατικά του μέσου του συριγγικού οξέος 

Συστατικά Συγκέντρωση (g/L) 

Συριγγικό οξύ 2.0 

MgSO4.7H2O 0.5 

KH2PO4 0.6 

K2HPO4 1.0 
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Στο πείραμα αυτό έλαβαν χώρα τρεις διαδοχικοί κύκλοι τροφοδοσίας. Και στους 

τρεις κύκλους τροφοδοσίας ο βιοαντιδραστήρας λειτούργησε με το συνθετικό 

διάλυμα του συριγγικού οξέος. 

 

Στον πίνακα 3.3 φαίνονται τα χαρακτηριστικά του αποστειρωμένου διαλύματος 

συριγγικού οξέος που χρησιμοποιήθηκε ως τροφοδοσία στον αντιδραστήρα πριν την 

είσοδο του στον κάθε κύκλο τροφοδοσίας. 
 

Πίνακας 3.3: Αρχικά χαρακτηριστικά της τροφοδοσίας. 

 pH Φαινολικά 

(g/l) 

1ος κύκλος τροφοδοσίας 4.41 1.969±0.021 

2ος κύκλος τροφοδοσίας 4.40 1.931±0.027 

3ος κύκλος τροφοδοσίας 4.42 1.898±0.018 

 

Στο διάγραμμα 3.1 φαίνεται το προφίλ της συγκέντρωσης του συριγγικού οξέος του 

αποστειρωμένου θρεπτικού εφαρμόζοντας ροή ανακυκλοφορίας ίση με 10 mL/min 

και μικρή παροχή αερισμού, με την πάροδο του χρόνου, για τους τρεις κύκλους 

τροφοδοσίας. 

 

Παρατηρώντας το γράφημα 3.1 βλέπουμε ότι, παρόλο που η συγκέντρωση των 

φαινολικών ουσιών στο θρεπτικό μέσο πριν την είσοδο του στην κλίνη είναι κοντά 

στα 2 g/L (πίνακας 3.3), στην πρώτη δειγματοληψία (χρονική στιγμή t=0) του κάθε 

κύκλου τροφοδοσίας, υφίσταται μια σημαντική μείωση. Η μείωση αυτή είναι 

ιδιαίτερα σημαντική κατά τον πρώτο κύκλο λειτουργίας της κλίνης. Αυτό οφείλεται 

στην αραίωση του θρεπτικού που λαμβάνει χώρα λόγω του ποσοστού υγρασίας που 

περιέχει ο μύκητας, του οποίου η συγκέντρωση των φαινολικών είναι μικρότερη (από 

την αρχική) ή μηδενική (στην περίπτωση του πρώτου κύκλου).  

 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι μετά τη δεύτερη ημέρα άρχισε να αναπτύσσεται ο 

μύκητας και να δημιουργεί νέες υφές διαμέσου των πόρων του υλικού. Μετά την 
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τέταρτη ημέρα ο μύκητας είχε αναπτυχθεί και στο εσωτερικό των κυλινδρικών 

τεμαχιδίων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

new feed

 

 
Σ
υγ

κέ
ντ
ρω

σ
η 
φ
α
ιν
ολ

ικ
ώ
ν 

(g
/L

)

Χρόνος (d)

 syringic acid

 

Διάγραμμα 3.1: Μεταβολή της συγκέντρωσης του συρριγγικού οξέος με το χρόνο 

λειτουργίας  

 

Από το διάγραμμα αυτό βλέπουμε ότι πραγματοποιείται μια αποδόμηση του 

συριγγικού οξέος ίση με 90% για όλους τους κύκλους λειτουργίας. Η αποδόμηση του 

συριγγικού οξέος επιτυγχάνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, με την πάροδο μίας ή 

δύο ημερών. Είναι εντυπωσιακό ότι κατά την τρίτη τροφοδοσία ο μύκητας κατάφερε 

να φτάσει στη μέγιστη αποδόμηση μέσα σε λίγες μόνο ώρες. Η επιπλέον παροχή 

αερισμού που δινόταν στο σύστημα φαίνεται να επιταχύνει και να βοηθά σε μεγάλο 

βαθμό στην ανάπτυξη του μύκητα και συνεπώς στην αποδόμηση του συριγγικού 

οξέος. 

 

3.8.3.1.2 Θρεπτικό μέσο: Υγρό απόβλητο ελαιουργείου χωρίς στερεά 

 

Αφού υπήρξαν τα πρώτα αισιόδοξα αποτελέσματα για τη σταθερή ακινητοποίηση του 

μύκητα στο πυροσυσσωματωμένο γυαλί και την ικανοποιητική μείωση της 

συγκέντρωσης των φαινολικών της πρότυπης ουσίας, αποφασίστηκε η λειτουργία της 

κλίνης να συνεχιστεί χρησιμοποιώντας απόβλητο ελαιοτριβείου. 
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Το απόβλητο είχε υποστεί αρχικά θερμική αποστείρωση ή παστερίωση προκειμένου 

τα στερεά του να συσσωματωθούν και η διήθηση που ακολουθεί να είναι πιο εύκολη 

και γρήγορη. Τα χαρακτηριστικά της τροφοδοσίας φαίνονται στον πίνακα 3.4. Ο 

όγκος του αποβλήτου που χρησιμοποιούταν σε κάθε κύκλο ήταν 180 mL. Και σε 

αυτό το πείραμα εφαρμόστηκε ροή ανακυκλοφορίας ίση με 10 mL/min με τη βοήθεια 

περισταλτικής αντλίας και γινόταν επιπλέον παροχή αερισμού με τη βοήθεια 

αεραντλίας. Σε αυτή τη σειρά πειραμάτων η όλη διάταξη έχει μεταφερθεί και 

λειτουργεί υπό μη άσηπτες συνθήκες. 

 

Πίνακας 3.4: Χαρακτηριστικά ΥΑΕ τροφοδοσίας 

pΗ 
ΟΑΣ 

(g/L) 

ΠΑΣ 

(g/L) 

Συγκέντρωση φαινολικών 

ενώσεων 

(g/L) 

Διαλυτό ΧΑΟ 

(g/L) 

Ολικό ΧΑΟ 

(g/L) 

5.35 3.3 2.9 12.6 80 86 

 

Στον πίνακα 3.5 δίνονται τα χαρακτηριστικά του αποβλήτου που χρησιμοποιήθηκε ως 

τροφοδοσία στον αντιδραστήρα πριν την είσοδό του στον κάθε κύκλο τροφοδοσίας, 

καθώς και η μέθοδος επεξεργασίας, αποστείρωση ή παστερίωση, στην οποία είχε 

υποβληθεί το απόβλητο πριν αυτό εισαχθεί στην κλίνη. 

 

Πίνακας 3.5: Αρχικά χαρακτηριστικά της τροφοδοσίας. 

 pH Φαινολικά 

(g/l) 

Μέθοδος 

επεξεργασίας 

1ος κύκλος τροφοδοσίας 5.28 10.046±0.051 Αποστείρωση 

2ος κύκλος τροφοδοσίας 5.32 9.583±0.067 Αποστείρωση 

3ος κύκλος τροφοδοσίας 5.33 13.272±0.108 Αποστείρωση 

4ος κύκλος τροφοδοσίας 5.40 12.704±0.091 Αποστείρωση 

5ος κύκλος τροφοδοσίας 5.37 9.934±0.078 Αποστείρωση 
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6ος κύκλος τροφοδοσίας 5.37 11.130±0.085 Αποστείρωση 

7ος κύκλος τροφοδοσίας 5.70 11.823±0.101 Παστερίωση 

8ος κύκλος τροφοδοσίας 5.51 12.148±0.099 Παστερίωση 

 

Παρά το γεγονός ότι η κλίνη τροφοδοτήθηκε με υγρό απόβλητο ελαιουργείου, ως 

υπόστρωμα στις υγρές καλλιέργειες είχε χρησιμοποιηθεί διάλυμα CYM. Αυτό 

οφείλεται στα στερεά σωματίδια του αποβλήτου που πιθανόν να προκαλούσαν φραγή 

των πόρων των πυροσυσσωματωμένων γυαλιών (πληρωτικό υλικό), με αποτέλεσμα, 

να καταστεί αδύνατη η ροή της τροφοδοσίας διαμέσου τους. Το γεγονός ότι ο 

μύκητας αναπτύχθηκε σε διάλυμα CYM, είναι λογικό να επιφέρει μια μικρή 

καθυστέρηση έως ότου πραγματοποιηθεί αξιόλογη αποδόμηση των φαινολικών 

ενώσεων του αποβλήτου. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στον εγκλιματισμό του 

μύκητα στο πολυσύνθετο αυτό υπόστρωμα.   

 

Στο διάγραμμα 3.2 φαίνεται το προφίλ της συγκέντρωσης των φαινολικών του υγρού 

διηθημένου και αποστειρωμένου ή παστεριωμένου αποβλήτου ελαιουργείου με την 

πάροδο του χρόνου.  

 

Όπως και με το διάλυμα του συριγγικού οξέος έτσι και με το ΥΑΕ, τη δεύτερη ημέρα 

άρχισε να αναπτύσσεται ο μύκητας και να δημιουργεί νέες υφές διαμέσου των πόρων 

υλικού. Μετά την τέταρτη ημέρα ο μύκητας είχε αναπτυχθεί και στο εσωτερικό των 

κυλινδρικών τεμαχιδίων. Οι τέσσερις ημέρες αντιπροσωπεύουν το χρονικό διάστημα 

που χρειάστηκαν οι ακινητοποιημένοι μύκητες PO LGAM Ρ69 να εγκλιματιστούν 

στο, υψηλής συγκέντρωσης φαινολικών, υγρό απόβλητο ελαιουργείου.  

 

Είναι φανερό ότι με την είσοδο της τροφοδοσίας στην κλίνη, υφίσταται μια μικρή 

αραίωση εξαιτίας του ποσοστού υγρασίας που περιέχουν οι μύκητες και αυτού που 

έχει απορροφηθεί από τα τεμαχίδια του πυροσυσσωματωμένου γυαλιού.  
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Διάγραμμα 3.2: Μεταβολή της συγκέντρωσης των φαινολικών του αποστειρωμένου 

ή παστεριωμένου ΥΑΕ με το χρόνο λειτουργίας. 

 

Όπως παρατηρούμε στο διάγραμμα 3.2 ο μύκητας ανταποκρίθηκε ιδιαίτερα 

ικανοποιητικά στο σύνθετο υπόστρωμα του αποβλήτου. Από το διάγραμμα βλέπουμε 

ότι πραγματοποιείται μια αποδόμηση των φαινολικών ενώσεων του αποβλήτου της 

τάξης του 50 - 85%. Πιο συγκεκριμένα, στον πρώτο κύκλο λειτουργίας μέσα σε 8 

περίπου ημέρες επιτεύχθηκε μείωση των φαινολικών κατά 76%. Κατόπιν περάσαμε 

στο δεύτερο κύκλο, ο οποίος διήρκησε 6 ημέρες και σε αυτό το χρονικό διάστημα ο 

μύκητας κατάφερε να αποδομήσει το 69% των φαινολικών ενώσεων του αποβλήτου. 

Ο τρίτος κύκλος λειτουργίας της κλίνης διήρκησε 9 ημέρες. Κατά τη διάρκεια του 

τρίτου κύκλου η συγκέντρωση των φαινολικών ενώσεων μειώθηκε σχεδόν 80%. Στη 

συνέχεια ακολουθεί ο τέταρτος κύκλος, διάρκειας 12 ημερών, με αποδόμηση 

φαινολικών που φθάνει το 78%. Τις επόμενες 14 ημέρες έλαβε χώρα ο πέμπτος 

κύκλος λειτουργίας. Σε αυτόν τον κύκλο οι φαινολικές ενώσεις μειώθηκαν κατά 71%. 

Ο έκτος κύκλος λειτουργίας είναι ο τελευταίος κύκλος που η κλίνη λειτουργεί με 

απόβλητο το οποίο είχε υποστεί θερμική αποστείρωση πριν εισαχθεί στην κλίνη. Η 

διάρκεια του κύκλου ήταν 13 ημέρες ενώ η αποδόμηση των φαινολικών έφθασε το 

75%. Στους δύο επόμενους κύκλους που έλαβαν χώρα, ο μύκητας επεξεργάστηκε 

απόβλητο που είχε υποστεί παστερίωση πριν την εισαγωγή του στην κλίνη. Πιο 

συγκεκριμένα στον έβδομο κύκλο λειτουργίας, ο οποίος διήρκησε 10 ημέρες, η 
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αποδόμηση των φαινολικών ήταν μόλις 50%. Πιθανότατα η διαφοροποίηση αυτή να 

οφείλεται στη διαφορετική μέθοδο επεξεργασίας του αποβλήτου. Τέλος ο όγδοος 

κύκλος λειτουργίας, διάρκειας 30 ημερών, επέφερε μείωση των φαινολικών ενώσεων 

του αποβλήτου κατά 86%.  

 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρούμε ότι ο μύκητας ήταν ιδιαίτερα 

αποτελεσματικός σε όλους τους κύκλους λειτουργίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι 

το μεγαλύτερο μέρος της αποδόμησης των φαινολικών ενώσεων συμβαίνει στο 

διάστημα των τεσσάρων πρώτων ημερών του κάθε κύκλου, ενώ στη συνέχεια ο 

ρυθμός μειώνεται. Αυτό βέβαια είναι αναμενόμενο, αφού το ήδη ανεπτυγμένο 

μυκήλιο, είναι σε θέση να παράγει πολύ περισσότερα ένζυμα αλλά και πολύ πιο 

γρήγορα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα εύκολα βιοαποδομήσιμα φαινολικά, στα 

οποία ˝επεμβαίνει˝ πρώτα ο μύκητας, να μειώνονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό μέσα 

στις πρώτες ημέρες επώασης. Στη συνέχεια ο μύκητας επιδρά στις δύσκολα 

βιοαποδομήσιμες φαινολικές δομές, με αποτέλεσμα την πτώση του ρυθμού 

αποδόμησης.  

 

Όπως παρουσιάζεται και στο διάγραμμα 3.2 κατά τη διάρκεια του τέταρτου κύκλου 

λειτουργίας της κλίνης εντοπίστηκαν στα πυροσυσσωματωμένα τεμαχίδια γυαλιού 

όπου ήταν αποικισμένος ο μύκητας, ίχνη μόλυνσης από ξένους μικροοργανισμούς. 

Τις επόμενες ημέρες, οι εστίες μόλυνσης πολλαπλασιάστηκαν ταχύτατα. Παρ’ όλα 

αυτά, ο μύκητας συνέχισε να αποδομεί τις φαινολικές ενώσεις του αποβλήτου ακόμη 

και μετά από 100 ημέρες λειτουργίας. 

 

Παράλληλα με την απομάκρυνση των φαινολικών ενώσεων παρατηρείται και 

απομάκρυνση του διαλυτού χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (Διάγραμμα 3.3). Η 

αποδόμηση του διαλυτού ΧΑΟ κυμαίνεται από 30-56 % (Πίνακας 3.6). Παρατηρούμε 

ότι καθώς περνάει ο χρόνος και ο μύκητας εγκλιματίζεται στο σύνθετο αυτό 

υπόστρωμα, αυξάνεται η αποδόμηση του οργανικού φορτίου του αποβλήτου. Η 

μόλυνση η οποία, όπως προαναφέρθηκε, εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του τέταρτου 

κύκλου λειτουργίας και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα, δε φαίνεται να επηρέασε την 

ικανότητα που έχει ο μύκητας να αποδομεί το οργανικό φορτίο του αποβλήτου. 

Βέβαια και σε αυτή την περίπτωση, όπως άλλωστε και στην περίπτωση των 

φαινολικών ενώσεων, κατά τη διάρκεια του τελευταίου κύκλου λειτουργίας ο 
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μύκητας χρειάστηκε περισσότερο χρόνο για να επιφέρει ικανοποιητική απομάκρυνση 

του διαλυτού ΧΑΟ. Βέβαια παρατηρούμε κι εδώ ότι η διαφορετική μέθοδος 

επεξεργασίας του αποβλήτου έχει ως αποτέλεσμα τη διαφορετική συμπεριφορά του 

μύκητα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.3: Μεταβολή της συγκέντρωσης του διαλυτού ΧΑΟ του 

αποστειρωμένου ΥΑΕ με το χρόνο λειτουργίας. 

 

Πίνακας 3.6: Απομάκρυνση διαλυτού ΧΑΟ κατά τη διάρκεια των επιμέρους κύκλων 

λειτουργίας του βιοαντιδραστήρα. 

 Απομάκρυνση διαλυτού ΧΑΟ 

1ος κύκλος τροφοδοσίας 29,19 % 

2ος κύκλος τροφοδοσίας 27,30 % 

3ος κύκλος τροφοδοσίας 51,58 % 

4ος κύκλος τροφοδοσίας 48,52 % 

5ος κύκλος τροφοδοσίας 53,35 % 
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6ος κύκλος τροφοδοσίας 56,51 % 

7ος κύκλος τροφοδοσίας 41,78 % 

8ος κύκλος τροφοδοσίας 51,04 % 

 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις δύο πρώτες σειρές 

πειραμάτων, όπου ο μύκητας βρισκόταν σε ˝αιώρηση˝, με τα αποτελέσματα των 

πειραμάτων του ακινητοποιημένου μύκητα, καταλήγουμε σε πολύ ενθαρρυντικά 

συμπεράσματα για τη δράση του ακινητοποιημένου μύκητα σε ότι αφορά την 

αποδόμηση των φαινολικών ενώσεων, αλλά και την αποτοξικοποίηση του 

αποβλήτου. Το ακινητοποιημένο μυκήλιο, όχι μόνο επέδειξε ικανότητα μείωσης των 

φαινολικών, αλλά πέτυχε μεγαλύτερους ρυθμούς και υψηλότερη αποδόμηση, σε 

σχέση με την καλλιέργεια της αιωρούμενης ανάπτυξης. Το αποτέλεσμα αυτό, μπορεί 

εύλογα να εξηγηθεί, από τον αποικισμό των τεμαχιδίων του πυροσυσσωματωμένου 

γυαλιού από το μύκητα, που έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ενεργού επιφάνειας 

μεταξύ μυκηλίου και υποστρώματος (αποβλήτου), κάτι που οδηγεί σε αυξημένη 

ενζυμική δραστηριότητα (μεγαλύτερη παραγωγή ενζύμων), αποδίδοντας έτσι 

μεγαλύτερους ρυθμούς αποδόμησης φαινολικών σε σχέση με την αιωρούμενη 

ανάπτυξη.  

 

3.8.3.1.3 Θρεπτικό μέσο: Υγρό απόβλητο ελαιουργείου με τα στερεά 

 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο μύκητας είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσματικός σε ότι αφορά την αποτοξικοποίηση του αποβλήτου. 

Θεωρήσαμε όμως ότι θα ήταν φρόνιμο να εξετάσουμε την ικανότητα 

αποτοξικοποίησης που μπορεί να έχει ο μύκητας, αν δεν αφαιρέσουμε από το 

απόβλητο τα στερεά. Για το λόγο αυτό περάσαμε σε επόμενη σειρά πειραμάτων.  

 

Και σε αυτά τα πειράματα χρησιμοποιήσαμε την ίδια κλίνη που είχαμε 

χρησιμοποιήσει και στα προηγούμενα πειράματα. Όμως στην περίπτωση αυτή και 

στην προσπάθεια μας να μειώσουμε την πιθανότητα μόλυνσης του μύκητα, 

προσαρμόσαμε στη διάταξη μία λάμπα UV (Σχήμα 3.9).  
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Το απόβλητο είχε υποστεί αρχικά θερμική αποστείρωση πριν εισαχθεί για 

επεξεργασία στην κλίνη. Τα χαρακτηριστικά της τροφοδοσίας δίνονται στον πίνακα 

3.7. Ο όγκος του αποβλήτου που χρησιμοποιούταν σε κάθε κύκλο ήταν 180 mL. Και 

σε αυτό το πείραμα εφαρμόστηκε ροή ανακυκλοφορίας ίση με 10 mL/min με τη 

βοήθεια περισταλτικής αντλίας και γινόταν επιπλέον παροχή αερισμού με τη βοήθεια 

αεραντλίας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η όλη διάταξη επίσης 

βρισκόταν υπό μη άσηπτες συνθήκες. 

 

Πίνακας 3.7: Χαρακτηριστικά ΥΑΕ τροφοδοσίας 

pΗ 
TSS 

(g/l) 

VSS 

(g/l) 

d-phenolics

(g/l) 

d-COD 

(g/l) 

T-COD 

(g/l) 

5.51 36.3 14.9 5.3 50.5 86 

 

Αποστειρωμένο 
φίλτρο 

 
Σχήμα 3.9: Απεικόνιση της πειραματικής διάταξης του αντιδραστήρα τύπου 

διαβρεχόμενης κλίνης (ακινητοποίηση σε τεμαχίδια πυροσυσσωματωμένου γυαλιού). 

 

Αεραντλία 

Είσοδος 
αερισμού

 
U
V

∆οχείο 
συλλογής
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Στο διάγραμμα 3.4 φαίνεται το προφίλ της συγκέντρωσης των φαινολικών του υγρού 

αποβλήτου ελαιουργείου με την πάροδο του χρόνου.  

 

Όπως συνέβη και στα προηγούμενα πειράματα, τη δεύτερη ημέρα άρχισε να 

αναπτύσσεται ο μύκητας και να δημιουργεί νέες υφές διαμέσου των πόρων υλικού. 

Μετά την τέταρτη ημέρα, ο μύκητας είχε αναπτυχθεί και στο εσωτερικό των 

κυλινδρικών τεμαχιδίων. Οι τέσσερις ημέρες αντιπροσωπεύουν το χρονικό διάστημα 

που χρειάστηκαν οι ακινητοποιημένοι μύκητες PO Ρ69 να εγκλιματιστούν στο, 

υψηλής συγκέντρωσης φαινολικών, υγρό απόβλητο ελαιουργείου.  

 

Είναι φανερό, και σε αυτή την περίπτωση, ότι με την είσοδο της τροφοδοσίας στην 

κλίνη, το απόβλητο υφίσταται μια πολύ μικρή αραίωση εξαιτίας του ποσοστού 

υγρασίας που περιέχουν οι μύκητες και αυτού που έχει απορροφηθεί από τα τεμαχίδια 

του πυροσυσσωματωμένου γυαλιού.  
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Διάγραμμα 3.4: Μεταβολή της συγκέντρωσης των φαινολικών του αποστειρωμένου 

ΥΑΕ με το χρόνο λειτουργίας. 

 

Όπως παρατηρούμε στο διάγραμμα 3.4 ο μύκητας ανταποκρίθηκε ιδιαίτερα 

ικανοποιητικά στο σύνθετο υπόστρωμα του αποβλήτου. Αρχικά η παρουσία των 

στερεών δε φαίνεται να επηρεάζει την ικανότητα του μύκητα να αποδομεί τις 
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φαινολικές ενώσεις. Από το διάγραμμα βλέπουμε ότι πραγματοποιείται αποδόμηση 

των φαινολικών ενώσεων του αποβλήτου της τάξης του 20 - 80%. Πιο συγκεκριμένα, 

στον πρώτο κύκλο λειτουργίας μέσα σε 6 περίπου ημέρες επιτεύχθηκε μείωση των 

φαινολικών κατά 72%. Κατόπιν περάσαμε στο δεύτερο κύκλο, ο οποίος διήρκησε 7 

ημέρες και σε αυτό το χρονικό διάστημα ο μύκητας κατάφερε να αποδομήσει το 74% 

των φαινολικών ενώσεων του αποβλήτου. Ο τρίτος κύκλος λειτουργίας της κλίνης 

διήρκησε 6 ημέρες. Κατά τη διάρκεια του τρίτου κύκλου η συγκέντρωση των 

φαινολικών ενώσεων μειώθηκε σχεδόν 73%. Στη συνέχεια ακολουθεί ο τέταρτος 

κύκλος, διάρκειας 9 ημερών, με αποδόμηση φαινολικών που φθάνει το 61%. Τις 

επόμενες 7 ημέρες έλαβε χώρα ο πέμπτος κύκλος λειτουργίας. Σε αυτόν τον κύκλο οι 

φαινολικές ενώσεις μειώθηκαν κατά 53%. Ο έκτος κύκλος λειτουργίας, διάρκειας 9 

ημερών, είναι ο επόμενος κύκλος λειτουργίας με αποδόμηση φαινολικών που έφθασε 

το 78%. Τέλος ακολουθεί ο έβδομος κύκλος λειτουργίας, ο οποίος διήρκησε 11 

ημέρες, και κατά τη διάρκειά του η αποδόμηση των φαινολικών ήταν μόλις 23%. 

Πιθανότατα η καθυστέρηση στην αποδόμηση των φαινολικών, η οποία εμφανίζεται 

με την πάροδο του χρόνου να οφείλεται στην ύπαρξη των στερεών. Τα στερεά 

επικάθονταν πάνω στο μύκητα και τον κάλυπταν σιγά σιγά, με αποτέλεσμα η επαφή 

του αποβλήτου με το μύκητα να μην είναι άμεση.  

 

Επιπλέον η ύπαρξη των στερεών δημιούργησε και λειτουργικά προβλήματα στο 

σύστημα. Τα σωληνάκια τα οποία βοηθούσαν στη ροή του αποβλήτου γέμιζαν με 

στερεά και έπρεπε πολύ συχνά να πλένονται ή να αλλάζονται.  

 

Όμως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η προσαρμογή της λάμπας UV στο σύστημα 

είχε πολύ καλά αποτελέσματα, μιας και στο συγκεκριμένο πείραμα δεν εμφανίστηκαν 

ίχνη μόλυνσης στο μύκητα.  

 

Παράλληλα με την απομάκρυνση των φαινολικών ενώσεων παρατηρείται και 

απομάκρυνση του διαλυτού χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (Διάγραμμα 3.5). Η 

αποδόμηση του διαλυτού ΧΑΟ κυμαίνεται από 18-55 % (Πίνακας 3.8). Παρατηρούμε 

ότι καθώς περνάει ο χρόνος, ο μύκητας χάνει την ικανότητα αποδόμησης του 

οργανικού φορτίου του αποβλήτου. Πιθανότατα και σε αυτή την περίπτωση, όπως και 

στην περίπτωση των φαινολικών, η κάλυψη του μύκητα από τα στερεά του 

αποβλήτου να μην επιτρέπει την άμεση επαφή του μύκητα με το απόβλητο.  
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Διάγραμμα 3.5: Μεταβολή της συγκέντρωσης του διαλυτού ΧΑΟ του 

αποστειρωμένου ΥΑΕ με το χρόνο λειτουργίας. 

 

Πίνακας 3.8: Απομάκρυνση διαλυτού ΧΑΟ κατά τη διάρκεια των επιμέρους κύκλων 

λειτουργίας του βιοαντιδραστήρα. 

 Απομάκρυνση διαλυτού ΧΑΟ 

1ος κύκλος τροφοδοσίας 55,22 % 

2ος κύκλος τροφοδοσίας 50,25 % 

3ος κύκλος τροφοδοσίας 20,00 % 

4ος κύκλος τροφοδοσίας 34,91 % 

5ος κύκλος τροφοδοσίας -- 

6ος κύκλος τροφοδοσίας 18,81 % 

7ος κύκλος τροφοδοσίας -- 
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3.8.3.2 Λειτουργία βιοαντιδραστήρα μεγάλης εργαστηριακής κλίμακας τύπου 

διαβρεχόμενης κλίνης με ακινητοποιημένο το μύκητα PO LGAM P69 σε 

πυροσυσσωματωμένο γυαλί για την επεξεργασία ΥΑΕ 

 

3.8.3.2.1 Λειτουργία διαλείποντος έργου 

 

Έχοντας υπόψη μας τα θετικά αποτελέσματα των πειραμάτων που είχαν λάβει χώρα, 

αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε και να λειτουργήσουμε έναν μεγαλύτερο 

βιοαντιδραστήρα. Σκοπός μας ήταν να δούμε αν ο μύκητας θα ήταν το ίδιο 

αποδοτικός σε ένα σύστημα μεγαλύτερου μεγέθους.  

  

Για τη διεξαγωγή αυτών των πειραμάτων αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε 

απόβλητο ελαιοτριβείου από το οποίο θα είχαν αφαιρεθεί τα στερεά. Το απόβλητο 

είχε υποστεί αρχικά θερμική αποστείρωση προκειμένου τα στερεά του να 

συσσωματωθούν και η διήθηση που ακολουθεί να είναι πιο εύκολη και γρήγορη. Τα 

χαρακτηριστικά της τροφοδοσίας δίνονται στον πίνακα 3.9. Ο όγκος του αποβλήτου 

που χρησιμοποιούταν σε κάθε κύκλο ήταν 180 mL. Κατά τη λειτουργία αυτής της 

κλίνης εφαρμόστηκε ροή ανακυκλοφορίας ίση με 36 mL/min με τη χρήση 

περισταλτικής αντλίας. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα πειράματα που είχαν γίνει, 

εδώ δε γινόταν παροχή αέρα. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η όλη διάταξη 

βρισκόταν υπό μη άσηπτες συνθήκες. Έχοντας λάβει υπόψη ότι στην προηγούμενη 

σειρά πειραμάτων, με την προσαρμογή στη διάταξη λάμπας UV, δεν εμφανίστηκε 

μόλυνση στο μύκητα, αποφασίσαμε και σε αυτά τα πειράματα να πράξουμε 

αναλόγως. 

 

Πίνακας 3.9: Χαρακτηριστικά ΥΑΕ τροφοδοσίας 

pΗ 
TSS 

(g/l) 

VSS 

(g/l) 

d_phenolics

(g/l) 

d_COD 

(g/l) 

T_COD 

(g/l) 

5.49 3.1 2.7 5.8 58.5 89 

 

Στο διάγραμμα 3.6 φαίνεται το προφίλ της συγκέντρωσης των φαινολικών του υγρού 

διηθημένου αποβλήτου ελαιουργείου, εφαρμόζοντας ροή ανακυκλοφορίας 36 

mL/min, με την πάροδο του χρόνου.  
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Όπως και στα προηγούμενα πειράματα, τη δεύτερη ημέρα άρχισε να αναπτύσσεται ο 

μύκητας και να δημιουργεί νέες υφές διαμέσου των πόρων υλικού. Μετά την τέταρτη 

ημέρα ο μύκητας είχε αναπτυχθεί και στο εσωτερικό των κυλινδρικών τεμαχιδίων. 

Από το διάγραμμα βλέπουμε ότι πραγματοποιείται μια αποδόμηση των φαινολικών 

ίση με 53-70%. Αυτό επιτυγχάνεται με την πάροδο τριών έως δεκαπέντε ημερών.  
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Διάγραμμα 3.6: Μεταβολή της συγκέντρωσης των φαινολικών του αποστειρωμένου 

ΥΑΕ με το χρόνο λειτουργίας. 

 

Πιο συγκεκριμένα, στον πρώτο κύκλο λειτουργίας μέσα σε 3 περίπου ημέρες 

επιτεύχθηκε μείωση των φαινολικών κατά 70%. Κατόπιν περάσαμε στο δεύτερο 

κύκλο, ο οποίος διήρκησε 4 ημέρες και σε αυτό το χρονικό διάστημα ο μύκητας 

κατάφερε να αποδομήσει το 53.4% των φαινολικών ενώσεων του αποβλήτου. Ο 

τρίτος κύκλος λειτουργίας της κλίνης διήρκησε 4 ημέρες. Κατά τη διάρκεια του 

τρίτου κύκλου η συγκέντρωση των φαινολικών ενώσεων μειώθηκε σχεδόν 56%. Στη 

συνέχεια ακολουθεί ο τέταρτος κύκλος, διάρκειας 9 ημερών, με αποδόμηση 

φαινολικών που φθάνει το 68%. Τις επόμενες 10 ημέρες έλαβε χώρα ο πέμπτος 

κύκλος λειτουργίας. Σε αυτόν τον κύκλο οι φαινολικές ενώσεις μειώθηκαν κατά 57%. 

Ο έκτος κύκλος λειτουργίας, διάρκειας 15 ημερών, είναι ο επόμενος κύκλος 

λειτουργίας με αποδόμηση φαινολικών που έφθασε το 59%. Κατόπιν ακολουθεί ο 

έβδομος κύκλος λειτουργίας, ο οποίος διήρκησε επίσης 15 ημέρες, και κατά τη 
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διάρκειά του η αποδόμηση των φαινολικών ήταν 59%. Ο όγδοος κύκλος λειτουργίας 

της κλίνης διήρκησε 8 ημέρες. Κατά τη διάρκεια του όγδοου κύκλου η συγκέντρωση 

των φαινολικών ενώσεων μειώθηκε σχεδόν 59.5%. Τέλος ακολουθεί ο ένατος 

κύκλος, διάρκειας 14 ημερών, με αποδόμηση φαινολικών που φθάνει το 60%. 

 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω αποτελέσματα, ο ακινητοποιημένος μύκητας 

ανταποκρίθηκε κι εδώ ικανοποιητικά στη μείωση των φαινολικών ενώσεων του 

αποβλήτου. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να εξηγηθεί λόγω της αύξησης της ενεργού 

επιφάνειας μεταξύ μυκηλίου και υποστρώματος (αποβλήτου), κάτι που οδηγεί σε 

αυξημένη ενζυμική δραστηριότητα (μεγαλύτερη παραγωγή ενζύμων), αποδίδοντας 

έτσι μεγάλους ρυθμούς αποδόμησης φαινολικών.  

 

Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, και σε αυτό το πείραμα, η προσαρμογή της 

λάμπας UV στο σύστημα είχε πολύ καλά αποτελέσματα, μιας και δεν εμφανίστηκαν 

ίχνη μόλυνσης στο μύκητα.  

 

Παράλληλα με την απομάκρυνση των φαινολικών ενώσεων παρατηρείται και 

απομάκρυνση του διαλυτού χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (Διάγραμμα 3.7). Η 

αποδόμηση του διαλυτού ΧΑΟ κυμαίνεται από 16-40% (Πίνακας 3.10). 

Παρατηρούμε ότι καθώς περνάει ο χρόνος και ο μύκητας εγκλιματίζεται στο σύνθετο 

αυτό υπόστρωμα γίνεται πιο σταθερή η λειτουργία του σε ότι αφορά την αποδόμηση 

του οργανικού φορτίου του αποβλήτου. 

 

Πίνακας 3.10: Απομάκρυνση διαλυτού ΧΑΟ κατά τη διάρκεια των επιμέρους 

κύκλων λειτουργίας του βιοαντιδραστήρα. 

 Απομάκρυνση διαλυτού ΧΑΟ 

1ος κύκλος τροφοδοσίας 27,95 % 

2ος κύκλος τροφοδοσίας 38,43 % 

3ος κύκλος τροφοδοσίας 40,57 % 
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4ος κύκλος τροφοδοσίας 30,00 % 

5ος κύκλος τροφοδοσίας 19,71 % 

6ος κύκλος τροφοδοσίας 19,54 % 

7ος κύκλος τροφοδοσίας 16,52 % 

8ος κύκλος τροφοδοσίας 22,22 % 

9ος κύκλος τροφοδοσίας 21,23 % 
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Διάγραμμα 3.7: Μεταβολή της συγκέντρωσης του διαλυτού ΧΑΟ του 

αποστειρωμένου ΥΑΕ με το χρόνο λειτουργίας. 

 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα που πήραμε από τη λειτουργία του ˝μικρού˝ 

βιοαντιδραστήρα με αυτά του ˝μεγάλου˝ παρατηρούμε ότι κατά τη λειτουργία της 

μεγάλης κλίνης επιτυγχάνεται μικρότερη αποδόμηση φαινολικών ενώσεων και 

μικρότερη αποδόμηση οργανικού φορτίου σε μεγαλύτερο χρόνο. Στο σημείο αυτό θα 

πρέπει να σημειώσουμε ότι ο χρόνος που είχε περάσει από τη συλλογή του 
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αποβλήτου και την αποθήκευσή του στους 4ºC ήταν αρκετά μεγάλος. Κατά την 

αποθήκευση του αποβλήτου, οι φαινολικές ενώσεις και οι ταννίνες αυτοοξειδώνονται 

και στη συνέχεια πολυμερίζονται σε μη άμεσα βιοαποδομήσιμες δομές. Ο μύκητας 

λοιπόν χρειάζεται λοιπόν περισσότερο χρόνο για να υδρολύσει τις μεγάλου μοριακού 

βάρους φαινολικές ενώσεις και στη συνέχεια να τις απομακρύνει. 

 

Επιπλέον οι μικρότερες αποδόσεις κατά τη λειτουργία του ˝μεγάλου˝ 

βιοαντιδραστήρα να οφείλονται και στην έλλειψη επιπλέον αερισμού. Η μη παροχή 

επιπλέον αέρα κατά τη διάρκεια αυτών των πειραμάτων έγινε για δύο λόγους: πρώτον 

για μείωση του κόστους λειτουργίας και δεύτερον διότι τα διάκενα μεταξύ των 

σωματιδίων του υλικού πλήρωσης ήταν μεγαλύτερα σε σχέση με αυτά του ˝μικρού˝ 

βιοαντιδραστήρα. Το γεγονός αυτό μας έκανε να πιστέψουμε ότι ο αέρας ο οποίος 

εισερχόταν στη στήλη θα κάλυπτε τις ανάγκες λειτουργίας του μύκητα. Πιθανότατα 

όμως αυτό να μη συνέβη, με αποτέλεσμα ο ελλιπής αερισμός να μην επέτρεψε 

ικανοποιητική παραγωγή ενζύμων, και κυρίως λακκάσης. Αρκετοί ερευνητές έχουν 

προσπαθήσει να συνδέσουν τη μερική πίεση του οξυγόνου με την παραγωγή 

λακκάσης σε διάφορους μύκητες λευκής σήψης. Παρ’ όλα αυτά δεν έχει βρεθεί 

κάποια καθαρή σχέση ανάμεσα σε αυτές τις δύο παραμέτρους.  

 

3.8.3.2.2 Συνεχής λειτουργία 

 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο μύκητας 

αντέδρασε θετικά στην αύξηση του μεγέθους της κλίνης. Αποφασίσαμε λοιπόν να 

αλλάξουμε τη λειτουργία της κλίνης από διαλείποντος έργου σε συνεχή. Στόχος μας 

ήταν να δούμε πως θα ανταποκριθεί ο μύκητας σε αυτή την αλλαγή αλλά και σε τι 

χρόνο παραμονής θα μπορούσε να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

 

Έτσι μετά από 90 ημέρες λειτουργίας η στήλη άρχισε να λειτουργεί με συνεχή τρόπο. 

Η στήλη λειτούργησε σε τρεις διαφορετικούς χρόνους παραμονής: 5d, 3.5d και 1.7d.  

 

Στα διαγράμματα 3.8, 3.10 και 3.11 φαίνεται το προφίλ της συγκέντρωσης των 

φαινολικών του υγρού διηθημένου αποβλήτου ελαιουργείου, εφαρμόζοντας ροή 

ανακυκλοφορίας 36 mL/min, με την πάροδο του χρόνου.  
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Παρατηρώντας το διάγραμμα 3.8 παρατηρούμε ότι ο μύκητας καταφέρνει να 

αποδομήσει το 50% περίπου των φαινολικών ενώσεων του αποβλήτου σε χρόνο 

παραμονής 5d. Όμως κατά τη λειτουργία της στήλης σε αυτό το χρόνο παραμονής δεν 

υπάρχει σημαντική απομάκρυνση οργανικού φορτίου (Διάγραμμα 3.9). Ο μύκητας 

λοιπόν ενώ κατάφερε να απομακρύνει ένα μέρος των φαινολικών του αποβλήτου δε 

μπόρεσε να απομακρύνει το οργανικό του φορτίο σε τόσο μικρό χρόνο παραμονής.  
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Διάγραμμα 3.8: Μεταβολή της συγκέντρωσης των φαινολικών του αποστειρωμένου 

ΥΑΕ με το χρόνο λειτουργίας σε χρόνο παραμονής 5d. 

 

Στη συνέχεια ο χρόνος παραμονής μειώνεται σταδιακά από τις 5d στις 3.5d και 

ακολούθως στις 1.7d. Και στους δύο επόμενους χρόνους παραμονής ο μύκητας 

κατάφερε να απομακρύνει περίπου το 20-30% των φαινολικών ενώσεων του 

αποβλήτου (Διαγράμματα 3.10 και 3.11 αντίστοιχα). Η απομάκρυνση του οργανικού 

φορτίου του αποβλήτου και στους δύο αυτούς χρόνους παραμονής, 3.5d και 1.7d, 

ήταν σχεδόν μηδενική. 
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Διάγραμμα 3.9: Μεταβολή της συγκέντρωσης του διαλυτού ΧΑΟ του 

αποστειρωμένου ΥΑΕ με το χρόνο λειτουργίας σε χρόνο παραμονής 5d. 
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Διάγραμμα 3.10: Μεταβολή της συγκέντρωσης των φαινολικών του αποστειρωμένου 

ΥΑΕ με το χρόνο λειτουργίας σε χρόνο παραμονής 3.5d. 
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Διάγραμμα 3.11: Μεταβολή της συγκέντρωσης των φαινολικών του αποστειρωμένου 

ΥΑΕ με το χρόνο λειτουργίας σε χρόνο παραμονής 1.7d. 

 

Συνολικά τα αποτελέσματα της συνεχούς λειτουργίας της στήλης στους τρεις 

διαφορετικούς χρόνους παραμονής παρουσιάζονται στον πίνακα 3.11 

 

Πίνακας 3.11: Απομάκρυνση φαινολικών κατά τη συνεχή λειτουργία του 

βιοαντιδραστήρα στους τρεις διαφορετικούς χρόνους παραμονής. 

HRT (d) Απομάκρυνση φαινολικών (%) 

5 50-55 

3.5 20-25 

1.7 20-30 
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3.9 Συμπεράσματα 
 

Με βάση όλα όσα παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο αυτό γίνεται φανερό ότι η 

επεξεργασία του υγρού αποβλήτου ελαιοτριβείου με χρήση ανώτερων 

βασιδιομυκήτων, αποτελεί πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω έρευνα που θα συνδυάζει 

τις τελευταίες σύγχρονες τεχνολογίες με στόχο την επίτευξη ενός καλύτερου 

αποτελέσματος για τη διαχείριση των αποβλήτων που θα έχει όμως και πάρα πολλές 

δυνατότητες για αποτελεσματική εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα. 

 

Ως τελικό συμπέρασμα προκύπτει ότι ο μύκητας αναπτύσσεται και αποδομεί 

φαινολικές ενώσεις σε πολύ μεγάλο ποσοστό και σε μικρούς χρόνους παραμονής. 

Γίνεται όμως φανερό ότι η επεξεργασία με μύκητα δε μπορεί να αποτελέσει αυτόνομη 

διεργασία για ολοκληρωμένη διαχείριση και διάθεση του αποβλήτου τόσο σε 

εδαφικούς όσο και σε υδάτινους αποδέκτες, 

 

Ο συνδυασμός όμως του σταδίου αυτού με άλλες βιολογικές διεργασίες αποτελεί μία 

πολλά υποσχόμενη προοπτική που μπορεί να οδηγήσει σε πολύ καλά αποτελέσματα 

για την αποτοξικοποίηση του αποβλήτου και προς αυτή την κατεύθυνση 

επικεντρώθηκαν οι ερευνητικές προσπάθειες για την επιτυχή διαχείριση των υγρών 

αποβλήτων ελαιοτριβείου που προκύπτει κατά την παραγωγική διαδικασία του 

ελαιολάδου. 

 

Από τα πειράματα επεξεργασίας του υγρού αποβλήτου ελαιοτριβείου με χρήση 

«ακινητοποιημένου» μυκηλίου επάνω σε στερεό υποστηρικτή φαίνεται να αποτελεί 

μία πολλά υποσχόμενη διεργασία, ιδιαίτερα για τη διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων 

αποβλήτου.  

 

Επίσης όπως προκύπτει από τη συνεχή λειτουργία της στήλης συμβαίνει μεγάλη 

αποδόμηση των φαινολικών ενώσεων σε μικρούς χρόνους, κάτι που μας οδηγεί στη 

σκέψη ότι με κατάλληλο σχεδιασμό μπορούμε να οδηγηθούμε σε μικρούς χρόνους 

παραμονής και άρα σε επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτου. 

 

 



4. ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ 

  
4.1 Εισαγωγή 

 
Αναερόβια χώνευση χαρακτηρίζεται η βιολογική διεργασία κατά την οποία 

παράγεται κυρίως μεθάνιο (CH4) και διοξείδιο του άνθρακα (CO2) από οργανική ύλη, 

με τη συνδυασμένη δράση μεικτού μικροβιακού πληθυσμού, υπό συνθήκες απουσίας 

οξυγόνου (Toerien and Hattingh, 1969).  

 

Η παραγωγή μεθανίου στη φύση από βιολογική δραστηριότητα είναι διαπιστωμένη 

από πολύ παλιά (1776), όταν ο Alessandro Volta περιέγραψε την έκλυση μεθανίου σε 

θαλάσσιο βούρκο. Η παρατήρηση αυτή οδήγησε την επιστημονική κοινότητα στη 

μελέτη της βιολογικής παραγωγής του μεθανίου. Αρκετά χρόνια πριν, το 1680, ο 

Leeuwenhoek, ήταν ο πρώτος επιστήμονας που παρατήρησε αναερόβιους 

μικροοργανισμούς. Βέβαια, εκείνη την εποχή, δεν ήταν εύκολο να γίνει κατανοητή η 

ανακάλυψη αυτή. Έτσι έπρεπε να περάσουν περίπου 200 χρόνια για να πιστοποιηθεί 

η ύπαρξη αναερόβιων βακτηρίων από τον Louis Pasteur (1862). Το 1913 ο Beijerinck 

κατάφερε και ταυτοποίησε τον αναερόβιο μικροοργανισμό Clostridium butyricum, 

ενώ μόλις το 1936, αναφέρθηκε από τον Barker η πρώτη απομόνωση και ˝καθαρή˝ 

καλλιέργεια μεθανογόνου μικροοργανισμού, του Methanobacillus omelianskii 

(Oremland, 1988). 

 

Η αναερόβια χώνευση είναι μία από τις παλαιότερες διεργασίες που 

χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία της ιλύος βιολογικών καθαρισμών.  

Συγκεκριμένα, η αναερόβια χώνευση αστικών λυμάτων (τα οποία χαρακτηρίζονται 

από υψηλή συγκέντρωση σε στερεά), αναπτύχθηκε στα τέλη του δέκατου ένατου 

αιώνα στην πόλη Vesoul της Γαλλίας από τον Louis H. Mouras, ο οποίος σχεδίασε 

και κατασκεύασε χωνευτήρες για την επεξεργασία της ιλύος (Malina and Pohland, 

1992).  Πιο πρόσφατα η αναερόβια χώνευση εφαρμόστηκε και στην επεξεργασία 

υγρών αποβλήτων κυρίως μέσου και υψηλού οργανικού φορτίου (Lawrence and 

McCarty, 1967). Επίσης τα τελευταία χρόνια διεξάγεται σημαντική έρευνα για τη 

δυνατότητα παραγωγής ενέργειας από βιομάζα μέσω της διεργασίας της αναερόβιας 

χώνευσης. 
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Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα μέχρι τώρα έχουν δημοσιευθεί πολλές 

εργασίες για τη λειτουργία αναερόβιων αντιδραστήρων. Ωστόσο, υπήρχαν δυσκολίες 

στη σύγκριση των αποτελεσμάτων, λόγω του μεγάλου πλήθους υποστρωμάτων και 

μικροοργανισμών που λαμβάνουν μέρος στη συνολική διεργασία. Γι’ αυτό το λόγο τα 

τελευταία χρόνια καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες για να συνδεθούν η 

μικροβιολογία και η βιοχημεία της αναερόβιας χώνευσης και οι θεωρητικές και 

πρακτικές παρατηρήσεις των αναερόβιων βιοαντιδραστήρων.  

 

Σε γενικές γραμμές και υπό τον όρο ότι η αναερόβια αποδόμηση του οργανικού 

υλικού μπορεί να είναι πλήρης, δηλαδή ο οργανικός άνθρακας να έχει μετατραπεί 

πλήρως σε μεθάνιο (CH4) και διοξείδιο του άνθρακα (CΟ2) (Schink, 1988), οι 

οργανικές ενώσεις μετατρέπονται σε μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα σύμφωνα με 

την εξίσωση 4.1 (Symons and Buswell, 1933; Tarvin and Buswell, 1934): 

 

        CnHαOb  + ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−

42
bn α H2O → ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−

482
bn α CO2 + ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+

482
bn α CH4                 (4.1)     

 

Είναι φανερό ότι η ποσοστιαία σύσταση του παραγομένου αερίου μίγματος σε 

μεθάνιο εξαρτάται από την οξειδωτική κατάσταση του άνθρακα στο υπόστρωμα.  

Έτσι οι υδατάνθρακες μετατρέπονται σε ίσες ποσότητες μεθανίου και διοξειδίου του 

άνθρακα, η μεθανόλη και τα λιπίδια σε περισσότερο μεθάνιο από διοξείδιο του 

άνθρακα, το μεθανικό και οξαλικό οξύ δίνουν μεγαλύτερη ποσότητα διοξειδίου του 

άνθρακα από μεθάνιο, ενώ δεν παράγεται καθόλου μεθάνιο από την υδρόλυση της 

ουρίας (Schink, 1988).  

 

Σε κανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας (1atm, 0oC), κάθε mole μεθανίου 

έχει όγκο 22.4 L και είναι ίσο με 64 g COD, και έτσι η μέγιστη θεωρητική παραγωγή 

σε μεθάνιο είναι ίση με 0.35 L CH4 /g COD που αποδομείται. 

 

Τα πλεονεκτήματα της αναερόβιας χώνευσης έναντι της συμβατικής αερόβιας 

επεξεργασίας αποβλήτων (διεργασία ενεργού ιλύος) (Lettinga et al., 1979) είναι τα 

εξής: 

 

• Είναι δυνατή η σταθεροποίηση υγρών αποβλήτων υψηλού οργανικού φορτίου. 
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• Παράγεται μικρή περίσσεια σταθεροποιημένης λάσπης. 

• Υπάρχουν μικρές απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά (όπως Ν και Ρ). 

• Καταναλώνεται ελάχιστη σχετικά ενέργεια, κυρίως για θέρμανση. 

• Παράγεται ενέργεια με τη μορφή βιοαερίου. 

• Οι αναερόβιοι μικροοργανισμοί μπορούν να διατηρηθούν χωρίς τροφοδοσία για 

πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς σημαντική μείωση της ενεργότητάς τους. 

• Παράγεται εδαφοβελτιωτικό, αφού η χωνευμένη λάσπη περιέχει Ν, Ρ, άλλα 

θρεπτικά και οργανική ύλη που βελτιώνει τη γονιμότητα και τη δομή του 

εδάφους. 

• Εξοικονομείται το κόστος αερισμού. 

 

Τα κυριότερα μειονεκτήματα της αναερόβιας χώνευσης σε σχέση με την αερόβια 

επεξεργασία είναι: 

 

• Η μεγάλη ευαισθησία των μεθανογόνων μικροοργανισμών σε πλήθος τοξικών 

ενώσεων (Lettinga et al., 1979). Τα τελευταία όμως χρόνια γίνονται προσπάθειες 

ανάπτυξης κατάλληλων μεθόδων και βιολογικών συστημάτων ώστε να γίνει 

δυνατή η βιοαποδόμηση τοξικών ενώσεων κάτω από αναερόβιες συνθήκες 

(Verstraete and Vandevivere, 1997). 

• Απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για την εκκίνηση της διεργασίας, που 

μπορεί να διαρκέσει από 8 έως και 12 εβδομάδες. Το πρόβλημα αυτό 

αντιμετωπίζεται με τη λειτουργία σε ετήσια βάση των μονάδων αναερόβιας 

επεξεργασίας αποβλήτων, ώστε να υπάρχουν μεγάλες ποσότητες αναερόβιων 

μικροοργανισμών που είναι διαθέσιμες να αποτελέσουν τη «μαγιά» σε νέους 

αντιδραστήρες (Gavala et al., 1996). 

• Απαιτούνται μεγαλύτεροι χρόνοι παραμονής εξαιτίας της αργής μικροβιακής 

ανάπτυξης των μεθανογόνων βακτηριδίων. Εξαιτίας αυτού, απαιτούνται 

μεγαλύτεροι βιοαντιδραστήρες και αυξάνεται το κόστος. 

• Παράγεται υδρόθειο που προκαλεί δυσοσμία. 
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4.2 Μικροβιολογία της αναερόβιας χώνευσης 

 
4.2.1 Διεργασία της αναερόβιας χώνευσης 

 

Η αναερόβια βιοαποδόμηση του σύνθετου οργανικού υλικού σε μεθάνιο και 

διοξείδιο του άνθρακα, περιγράφεται ως μια διαδικασία πολλαπλών σταδίων με 

οριζόντιες και παράλληλες αντιδράσεις (Σχήμα 4.1) (Kaspar and Wuhrmann, 1978; 

Zehnder, 1978; Bryant, 1979; Gujer και Zehnder, 1983; Zinder, 1984; Pavlostathis 

και Giraldo-Gomez, 1991). Στην όλη διεργασία διακρίνουμε τέσσερα στάδια: το 

στάδιο της υδρόλυσης, όπου τα οργανικά μακρομόρια, όπως είναι τα λιπίδια, οι 

πολυσακχαρίτες, οι πρωτεΐνες και τα νουκλεϊκά οξέα υδρολύονται από εξωκυτταρικά 

ένζυμα στα αντίστοιχα μονομερή, δηλαδή λιπαρά οξέα, μονοσακχαρίτες, αμινοξέα, 

πουρίνες και πυριμιδίνες. Στη συνέχεια διακρίνουμε το στάδιο της οξεογένεσης, 

κατά το οποίο μεταβολίζονται τα μονομερή κυρίως προς πτητικά λιπαρά οξέα, αλλά 

και προς αλκοόλες, αμίνες κ.λ.π., με ταυτόχρονη παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα 

και υδρογόνου. Στο τρίτο στάδιο της αναερόβιας χώνευσης (οξικογένεση), 

συντελείται η μετατροπή των ανώτερων πτητικών λιπαρών οξέων (εκτός του οξικού 

οξέος) καθώς και των αλκοολών σε οξικό οξύ, με ταυτόχρονη παραγωγή υδρογόνου, 

από τα οξικογόνα βακτήρια, και διοξειδίου του άνθρακα. Τέλος, κατά το τέταρτο 

στάδιο της αναερόβιας χώνευσης, τη μεθανογένεση, τα μεθανογόνα βακτήρια 

παράγουν μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα από οξικό οξύ, καθώς και μεθάνιο από 

υδρογόνο και διοξείδιο του άνθρακα.  

 

Η συνολική διαδικασία της μετατροπής του σύνθετου οργανικού υλικού σε μεθάνιο 

και διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να υποδιαιρεθεί σε 7 στάδια ανάλογα με το σχήμα 

4.1 (Gujer και Zehnder, 1983; Pavlostathis and Giraldo-Gomez,1991): 

 

1.  Υδρόλυση του σύνθετου οργανικού υλικού 

2.  Ζύμωση των αμινοξέων και των σακχάρων 

3.  Αναερόβια οξείδωση των μεγάλου μήκους λιπαρών οξέων και των αλκοολών 

4.  Αναερόβια οξείδωση των ενδιάμεσων προϊόντων  

5.  Παραγωγή οξικού οξέος από διοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο  

6.  Μετατροπή του οξικού οξέος σε μεθάνιο   
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7.  Παραγωγή μεθανίου μέσω αναγωγής του διοξειδίου του άνθρακα από υδρογόνο 

 

ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 

Λιπίδια Πολυσακχαρίτες Πρωτεϊνες Νουκλεϊκά οξέα 
Υ 

ΟΜΟΟΞΙΚΟΓΕΝΕΣΗ 
Οξικό οξύ 

Δ 
Ρ 
Ο 
Λ 
Υ 
Σ 
Η

 

Λιπαρά οξέα Μονοσακχαρίτες Αμινοξέα Πουρίνες, Πυριμιδίνες 

ΖΥΜΩΣΗ 
ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ 
ΟΞΕΙΔΩΣΗ 

Ενδιάμεσα προϊόντα 
(προπιονικό οξύ, βουτυρικό οξύ, κ.α.) 

ΟΞΕΟΓΕΝΕΣΗ

    Η2, CO2 

ΑΚΕΤΟΚΛΑΣΤΙΚΗ 
ΜΕΘΑΝΟΓΕΝΕΣΗ 

  ΑΝΑΓΩΓΙΚΗ 
ΜΕΘΑΝΟΓΕΝΕΣΗ 

CH4, CO2 

1 1 1 1 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 2
 

 

3
 

 4 5
 

 

 

 

Σχήμα 4.1: Μετατροπή του οργανικού υλικού προς μεθάνιο και διοξείδιο του 

άνθρακα κατά τη διεργασία της αναερόβιας χώνευσης.  

 

Όπως παρατηρούμε στο σχήμα 4.1, οι κύριες ομάδες βακτηρίων που παίρνουν μέρος 

στις αντιδράσεις αυτές είναι οι εξής (Zinder, 1984): 1) βακτήρια ζύμωσης, 2) 
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οξικογόνα βακτήρια που παράγουν υδρογόνο, 3) οξικογόνα βακτήρια που 

καταναλώνουν υδρογόνο, 4) μεθανογόνα βακτήρια που ανάγουν το διοξείδιο του 

άνθρακα, και (5) ακετικλαστικά μεθανογόνα βακτήρια.  

 

4.2.2 Λειτουργία κυττάρων 

 

Σε ένα ζωντανό κύτταρο λαμβάνει χώρα μεγάλος αριθμός χημικών αντιδράσεων που 

καταλύονται από ένζυμα. Το σύνολο των χημικών δραστηριοτήτων που γίνονται σ' 

ένα κύτταρο ονομάζεται μεταβολισμός (Rittmann and McCarty, 2001). Οι 

αντιδράσεις του μεταβολισμού διακρίνονται στις καταβολικές, μέσω των οποίων 

πολύπλοκες οργανικές ενώσεις διασπώνται σε απλούστερες απελευθερώνοντας 

ενέργεια και στις αναβολικές, μέσω των οποίων συντίθενται νέα κύτταρα από απλές 

χημικές ενώσεις. Ανάλογα τώρα με τη χημική σύσταση ενός περιβάλλοντος, 

αναπτύσσονται διαφορετικά είδη μικροοργανισμών, καταναλώνοντας ουσίες που 

χαρακτηρίζονται σαν υπόστρωμα, παράγοντας ταυτόχρονα μεταβολικά προϊόντα. 

 

Το μεγαλύτερο μέρος των καταβολικών αντιδράσεων είναι οξειδοαναγωγικού τύπου 

(περιλαμβάνουν μεταφορά ηλεκτρονίων από το ένα αντιδρών στο άλλο). Η ενέργεια 

που απελευθερώνεται ως αποτέλεσμα των οξειδοαναγωγικών αυτών αντιδράσεων 

χρησιμοποιείται για τις κυτταρικές λειτουργίες. Στους ζωντανούς οργανισμούς η 

ενέργεια αυτή μεταφέρεται, με τη μορφή δεσμών υψηλής ενέργειας, σε μια ποικιλία 

φωσφορικών ενώσεων (ενδιάμεσα υψηλής ενέργειας). Η πιο σημαντική ένωση αυτού 

του είδους είναι η τριφωσφορική αδενοσίνη (ΑΤΡ) και αποτελείται από τη 

ριβονουκλεοσιδική αδενοσίνη, στην οποία είναι συνδεδεμένα τρία φωσφορικά μόρια 

στη σειρά. 

 

Τα κύτταρα χρησιμοποιούν αυτήν την ενέργεια για να διεξάγουν τρεις λειτουργίες: α) 

τη χημική σύνθεση μεγάλων και σύνθετων μορίων (ανάπτυξη), β) τη μεταφορά 

ουσιών μέσα ή έξω από το κύτταρο και τα εσωτερικά οργανίδιά του και γ) την 

παραγωγή μηχανικού έργου που απαιτείται για την κυτταρική διαίρεση 

(πολλαπλασιασμός) και κίνηση. Όλες αυτές οι λειτουργίες είναι μη αυθόρμητες και 

συντελούν σε αύξηση της ελεύθερης ενέργειας του κυττάρου. Συνεπώς αυτές οι 

λειτουργίες συνυπάρχουν με άλλες διεργασίες οι οποίες συντελούν σε αρνητική 

αλλαγή της ελεύθερης ενέργειας.  
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Το σύνολο των αντιδράσεων που οδηγούν στην οξείδωση μιας ένωσης ονομάζεται 

βιοχημικό δίκτυο. Τα δίκτυα για την οξείδωση των οργανικών ενώσεων και τη 

διατήρηση της ενέργειας σε ΑΤΡ μπορούν να διαιρεθούν σε δύο κατηγορίες: τη 

ζύμωση, κατά την οποία οι αντιδράσεις οξειδοαναγωγής συμβαίνουν υπο την απουσία 

κάποιου ανόργανου τελικού δέκτη ηλεκτρονίων και την αναπνοή, κατά την οποία το 

μοριακό οξυγόνο ή κάποια άλλη οξειδωτική ουσία (ΝΟ3
-, SΟ4

2-), παίζει το ρόλο του 

τελικού αποδέκτη ηλεκτρονίων. Επειδή δεν έχουν όλοι οι μικροοργανισμοί την 

ικανότητα χρήσης του μοριακού οξυγόνου, ένα γενικό κριτήριο κατάταξης των 

μικροοργανισμών είναι η σχέση της κυτταρικής τους λειτουργίας με το οξυγόνο 

(Πίνακας 4.1). 

 

Πίνακας 4.1: Κατάταξη των μικροοργανισμών με κριτήριο τη σχέση της κυτταρικής 

τους λειτουργίας με το οξυγόνο (Αγγελής, 2000). 

Μικροοργανισμοί Ιδιότητα 

1. Αερόβιοι (aerobes) Χρησιμοποιούν το μοριακό οξυγόνο. 

2. Προαιρετικά αναερόβιοι 

(facultative anaerobes) 

Χρησιμοποιούν το μοριακό οξυγόνο αλλά 

μπορούν να ζήσουν με ζυμωτικό 

μεταβολισμό και σε αναερόβιες συνθήκες. 

3. Υποχρεωτικά αναερόβιοι 

(obligate anaerobes) 

Δε διαθέτουν την ικανότητα χρήσης το 

μοριακού οξυγόνου. 

3α. Αδιάφοροι αναερόβιοι 

(indifferent anaerobes) 

Μπορούν να επιβιώσουν και σε αερόβιες 

συνθήκες. 

3β. Ανθεκτικοί στον αέρα 

αναερόβιοι 

(aerotolerant anaerobes) 

Έχουν κάποιο όριο ανοχής στη συγκέντρωση 

οξυγόνου στο περιβάλλον τους. 

3γ. Αυστηρά αναερόβιοι 

(strict anaerobes) 

Πεθαίνουν ακόμα και με ίχνη ελεύθερου 

οξυγόνου στο περιβάλλον τους. 

 

4.2.3 Μικροβιολογία της αναερόβιας χώνευσης 

 

Γενικά στην αναερόβια χώνευση μπορούμε να πούμε ότι σε πρώτο στάδιο ένα 

ετερογενές σύμπλεγμα μικροοργανισμών μετατρέπει τις πρωτεΐνες, τους 

υδατάνθρακες και τα λίπη, κυρίως σε λιπαρά οξέα και, σε ένα δεύτερο στάδιο, τα 
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τελικά προϊόντα του μεταβολισμού των μικροοργανισμών του πρώτου σταδίου 

μετατρέπονται σε μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα από μια ξεχωριστή φυσιολογικά 

ομάδα αυστηρώς αναερόβιων βακτηρίων που ονομάζονται μεθανογόνα βακτήρια 

(Toerien and Hattingh, 1969). Στη συνέχεια μελετώνται ξεχωριστά οι δύο αυτές 

κύριες ομάδες μικροοργανισμών που συμβάλλουν στην αναερόβια επεξεργασία.  

  

4.2.3.1 Μικροβιολογία της μη μεθανογόνου φάσης 

 

Έχει διαπιστωθεί η παρουσία διαφόρων ομάδων μικροοργανισμών στο στάδιο της μη 

μεθανογόνου φάσης της αναερόβιας χώνευσης όπως είναι τα βακτήρια, τα πρωτόζωα 

και οι μύκητες ενώ έχουν απομονωθεί πολλά είδη των μικροοργανισμών αυτών 

(Metcalf and Eddy, 2003; McInernay et al., 1981_a; McInernay et al., 1981_b). Η 

ύπαρξη, ο αριθμός, ο τύπος και το είδος των μικροοργανισμών αυτών κάτω από 

αναερόβιες συνθήκες εξαρτάται από τα ποιοτικά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά 

των προς επεξεργασία αποβλήτων (Hobson et al., 1974).  

 

Η κύρια κατηγορία μικροοργανισμών που απαντώνται στους αναερόβιους 

αντιδραστήρες είναι τα βακτήρια. Στη μη μεθανογόνο φάση υπάρχουν είτε 

προαιρετικά αναερόβια είτε υποχρεωτικά αναερόβια βακτήρια. Στον πίνακα 1.2 

παρουσιάζονται διάφορα είδη μη μεθανογόνων βακτηρίων που έχουν καταγραφεί 

στην αναερόβια χώνευση.  

 

Υδρόλυση 

 

Οι μικροοργανισμοί δε μπορούν να μεταβολίσουν απ΄ευθείας οργανικό υλικό σε 

μορφή σωματιδίων, καθώς η κυτταρική τους μεμβράνη είναι αδιαπέραστη για τέτοιου 

είδους υλικά. Πρέπει να προηγηθεί διαλυτοποίηση ή αλλιώς υδρόλυση των 

οργανικών σωματιδίων προς διαλυτά πολυμερή και στη συνέχεια προς διμερή ή 

μονομερή τα οποία μπορούν να εισαχθούν στο κύτταρο και να μεταβολιστούν (Gujer 

και Zehnder, 1983; Pavlostathis and Giraldo-Gomez,1991). Η παραδοσιακή σημασία 

της υδρόλυσης είναι η «χημική αποσύνθεση με την οποία μία ένωση διασπάται σε 

άλλες ενώσεις με την πρόσληψη στοιχείων του νερού». Μια πιο πρόσφατη και 

τεχνικά πιο σωστή περιγραφή αυτής της διεργασίας, είναι με τον όρο 

«αποπολυμερισμός». Η υδρόλυση λαμβάνει χώρα με τη δράση ενζύμων, τις 

 130



υδρολάσες, τα οποία δρουν εξωκυτταρικά στην περίπτωση πολυμερών, είτε 

ενδοκυτταρικά στην περίπτωση μικρών διμερών (π.χ. λακτόζη). 

 

Πίνακας 4.2: Μη μεθανογόνα βακτήρια που έχει διαπιστωθεί η παρουσία τους στην 

αναερόβια χώνευση (Toerien and  Hattingh, 1969). 

Γένος Είδος Αναφορά 

Aerobacter A.aerogenes Toerien (1967a) 

Aeromonas Aeromonas sp. Kotze et al. (1968) 

Alcaligenes A. boukerii Toerien (1967b) 

Bacillus B. cereus Hattingh et al. (1967) 

Bacteroides Bacteroides sp. Post et al. (1967) 

Clostridium C. aminovalericum Hardman and Stadman 

(1960) 

Escherichia E. coli McCarty et al. (1962) 

Leptospira L. biflexa Toerien (1967b) 

Micrococcus M. candidus Toerien (1967a) 

Neisseria N. catarhhalis McCarty et al. (1962) 

Pseudomonas P. denitrificants Burbank et al. (1966) 

Sarcina S. lutea Burbank et al. (1966) 

Streptococcus S. diploidus Buck et al. (1953) 

Streptomyces S. bikiniesis Toerien (1967a) 

 

Οξεογένεση 
 

Κατά το στάδιο της οξεογένεσης διαλυτό οργανικό υλικό (τα μονομερή που έχουν 

προκύψει ήδη από την υδρόλυση των πολυμερών) αποδομείται βιολογικά κυρίως 

προς πτητικά λιπαρά οξέα και αλκοόλες, με τη δράση ενός ετερογενούς μικροβιακού 

πληθυσμού.  Το κυρίαρχο είδος των μικροοργανισμών και σ’ αυτό το στάδιο είναι τα 

βακτήρια, ενώ έχουν αναφερθεί και μικροί πληθυσμοί πρωτόζωων, μυκήτων και 

ζυμών (Toerien and Hattingh, 1969).  Μέχρι περίπου το έτος 1965 είχαν απομονωθεί 

πολύ λίγα είδη βακτηρίων από αναερόβιους χωνευτήρες και είχε επικρατήσει η 

άποψη ότι τα προαιρετικά αναερόβια βακτήρια υπερείχαν αριθμητικά των 

υποχρεωτικά αναερόβιων (Toerien et al., 1967). Στο σύνολο του, ο οξεογόνος 
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πληθυσμός αποτελεί περίπου το 90% του συνολικού μικροβιακού πληθυσμού σε ένα 

αναερόβιο χωνευτήρα (Zeikus, 1980).   

 

Οξικογένεση 

 

Το οξικό οξύ είναι ένα σημαντικό ενδιάμεσο προίόν του αναερόβιου μεταβολισμού 

των οργανικών ενώσεων, αφού αποτελεί την πρόδρομο ένωση για το σχηματισμό του 

μεθανίου. Γενικά, μπορούμε να διακρίνουμε δύο διαφορετικούς τύπους μηχανισμών 

οι οποίοι καταλήγουν στην παραγωγή οξικού οξέος: (1) τις οξικογόνες υδρογονώσεις 

(acetogenic hydrogenations) και (2) τις οξικογόνες αφυδρογονώσεις (acetogenic 

dehydrogenations). Οι οξικογόνες υδρογονώσεις λαμβάνουν χώρα με την ανάπτυξη 

δύο ομάδων μικροοργανισμών: (α) των μικροοργανισμών οι οποίοι υποχρεωτικά 

ανάγουν πρωτόνια ή αλλιώς παράγουν υδρογόνο κατά το μεταβολισμό τους (obligate 

proton-reducing or obligate hydrogen-producing) και (β) αυτών που έχουν τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιούν διάφορους δέκτες ηλεκτρονίων κατά την αποδόμηση 

οργανικών υποστρωμάτων. Οι τελευταίοι, ανάλογα με την υψηλή ή όχι συγκέντρωση 

υδρογόνου στο περιβάλλον τους ρυθμίζουν το μεταβολισμό τους προς την παραγωγή 

λιγότερο ή περισσότερο οξειδωμένων προϊόντων αντίστοιχα (facultative proton-

reducing). Αυτό, όπως έχει ήδη αναφερθεί, οφείλεται στο φαινόμενο της διαειδικής 

μεταφοράς υδρογόνου, κάτι που ερμηνεύει το γεγονός, γιατί ο μεταβολισμός των 

βακτηρίων καταλήγει στο οξικό οξύ, αντί σε λιγότερο οξειδωμένα προϊόντα (πίνακας 

4.3). 

 

Πίνακας 4.3: Αντιδράσεις οξικογόνων υδρογονώσεων 

Οξικογόνες υδρογονώσεις 

CH3CH2OH + H2O  →  CH3COOH + 2 H2 

CH3CH2COOH + 2 H2O  → CH3COOH + CO2 + 3 H2 

CH3CH2CH2COOH + 2 H2O  →  2 CH3COOH + 2 H2 

 

Οι οξικογόνες αφυδρογονώσεις περιλαμβάνουν την παραγωγή οξικού κυρίως α) από 

διοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο, β) από μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και νερό 

και γ) από μεθανόλη (CH3OH) και διοξείδιο του άνθρακα, όπως φαίνεται στον πίνακα 

4.4 (Gottschalk, 1986_a). Συνήθως αυτά τα βακτήρια έχουν τη δυνατότητα να 

 132



αναπτυχθούν και με άλλα οργανικά υποστρώματα, όπως σάκχαρα, γαλακτικό οξύ κ.α. 

(Dolfing, 1988). 

 

Πίνακας 4.4: Αντιδράσεις οξικογόνων αφυδρογονώσεων 

Οξικογόνες αφυδρογονώσεις 

2 CO2 + 4 H2  →   CH3COOH + 2 H2O 

4 CO + 2 H2Ο   CH3COOH + 2 CO2 →

4 CH3OH + 2 CO2 →   3 CH3COOH + 2 H2O 

 

4.2.3.2 Μικροβιολογία της μεθανογόνου φάσης 

 

Τα μεθανογόνα βακτήρια είναι αυστηρά αναερόβιοι μικροοργανισμοί. Ζουν στο 

στομάχι των μυρηκαστικών αλλά και άλλων ζώων. Γενικά απαντώνται στη φύση σε 

ανοξικά περιβάλλοντα. Έχει διαπιστωθεί η παρουσία τους στο εσωτερικό μέρος του 

κορμού ορισμένων δέντρων (ιδιαίτερα σε ξηρές περιοχές), σε λάσπες αποχετεύσεων 

και σε ιζήματα λιμνών γλυκού νερού. Έκλυση μεθανίου, προερχόμενου από 

βιολογική πηγή, έχει ανιχνευθεί και σε αρκετά υπεραλατούχα περιβάλλοντα (Kotzé 

et al., 1969). Ακόμη, από θερμόφιλα περιβάλλοντα (θερμές πηγές) έχουν απομονωθεί 

ενεργά είδη μεθανογόνων βακτηρίων (π.χ. το Methanothermus fervidus έχει βέλτιστη 

θερμοκρασία ανάπτυξης τους 83ºC) (Oremland, 1988). Τα κύρια γένη των 

μικροοργανισμών που έχουν προσδιοριστεί για μεθανογένεση είναι το 

Methanobacterium, ο Methanobacillus και οι κόκκοι Methanosarcina.  

 

Ως πηγή ενέργειας για τα μεθανογόνα βακτήρια χρησιμοποιείται περιορισμένος 

αριθμός απλών οργανικών ενώσεων. Μέχρι σήμερα έχει διαπιστωθεί ότι 

υποστρώματα για τους μεθανογόνους μικροοργανισμούς είναι το διοξείδιο του 

άνθρακα, το μεθανικό οξύ, το οξικό οξύ, η μεθανόλη, οι μεθυλαμίνες και το 

διμεθυλοσουλφίδιο. Κάποια είδη μεθανογόνων χρησιμοποιούν και το μονοξείδιο του 

άνθρακα ως υπόστρωμα (Oremland, 1988). Στον πίνακα 4.5 παρουσιάζονται οι 

αντιδράσεις παραγωγής μεθανίου από τις παραπάνω ενώσεις και οι αντίστοιχες 

μεταβολές της ελεύθερης ενέργειας (Vogels et al., 1988). 
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Πίνακας 4.5: Κυριότερες αντιδράσεις παραγωγής μεθανίου και οι αντίστοιχες 

μεταβολές της ελεύθερης ενέργειας. 

Αντιδράσεις ΔGo (KJ) 

Υπόστρωμα προϊόντα 

τύπου CO2   

     CO2 + 4H2                   →  CH4 + 2H2O -131 

     4HCOO- +4H+             →  CH4 + 3CO2 + 2H2O -304 

     4CO + 2H2O               →  CH4 + 3CO2 -210 

Μεθυλομάδες   

     4CH3OH          →  3CH4 + CO2 + 2H2O -319 

     4CH3NH3Cl + 2H2O →  3CH4 + CO2 + 4NH4Cl -230 

Οξικό   

    CH3COO- + H+      →  CH4 + CO2 -31 

 

Μέχρι πρόσφατα υπήρχε η πεποίθηση ότι όλοι οι μεθανογόνοι μικροοργανισμοί 

έχουν την ικανότητα να παράγουν μεθάνιο, από υδρογόνο και διοξείδιο του άνθρακα.  

Διαπιστώθηκε όμως, ότι αν και τα περισσότερα είδη μεθανογόνων έχουν αυτή την 

ικανότητα, υπάρχουν και κάποια είδη τα οποία χρησιμοποιούν το οξικό οξύ ως 

υπόστρωμα. Τα είδη αυτά έχουν χωριστεί σε δύο κατηγορίες: α) στα ˝οξικοτροφικά˝, 

όπως τα Methanothrix soehngenii, Methanosarcina TM-1, Methanosarcina 

acetivorans και β) στα ˝υποχρεωτικά μεθυλότροφα˝, όπως τα Methanolobus tindarus, 

Methanococcoides methylmutens, Methanococcus halophilus τα οποία μεταβολίζουν 

μόνο τη μεθανόλη, τις μεθυλαμίνες και το διμεθυλσουλφίδιο.  Έχει αποδειχθεί ότι και 

οι οξικότροφοι και οι μεθυλότροφοι μικροοργανισμοί παράγουν μεθάνιο απ’ ευθείας 

από τις μεθυλομάδες (-CH3) και όχι μέσω διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Μεταξύ των 

μεθανογόνων χρηστών υδρογόνου υπάρχουν αρκετά είδη τα οποία μεταβολίζουν το 

μεθανικό οξύ (π.χ. Methanococcus thermolithotrophicus, Methanobacterium 

formicicum) και το μονοξείδιο του άνθρακα (π.χ. Methanobacterium 

thermoautotrophicum). Επίσης κάποια είδη μεθανογόνων μικροοργανισμών είναι 

ικανά να μεταβολίσουν σχεδόν όλα τα μέχρι τώρα γνωστά υποστρώματα που έχουν 

αναφερθεί· για παράδειγμα τα Methanosarcina barkeri και Methanococcus mazei 

χρησιμοποιούν ως πηγή άνθρακα όλες τις παραπάνω ενώσεις εκτός του μεθανικού 

οξέος (Gottschalk, 1986_b; Oremland, 1988; Vogels et al., 1988). Τέλος όλοι οι 
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μεθανογόνοι μικροοργανισμοί χρησιμοποιούν NH4
+ ως πηγή αζώτου ενώ σε όλα τα 

είδη είναι απολύτως απαραίτητα το νικέλιο (Ni), ο σίδηρος (Fe) και το κοβάλτιο (Co) 

ως ιχνοστοιχεία (Madigan et al., 1997) και επίσης, έχει βρεθεί ένας σημαντικός 

αριθμός συνενζύμων που είναι μοναδικά και τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

λειτουργία των οργανισμών αυτών (Ferry, 1993). 

 

4.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την αναερόβια χώνευση 

 
Η αναερόβια χώνευση περιλαμβάνει πολλές ομάδες μικροοργανισμών, οι οποίοι λόγω 

της διαφορετικής φυσιολογίας τους είναι ευαίσθητοι σε πολλούς παράγοντες, όπως 

είναι η θερμοκρασία, το pH, η σύσταση του οργανικού υποστρώματος της 

τροφοδοσίας, η αλκαλικότητα, τα θρεπτικά στοιχεία και οι τοξικές ουσίες που 

επιδρούν στη διαδικασία παραγωγής μεθανίου κατά την αναερόβια επεξεργασία. Ο 

έλεγχος αυτών των παραγόντων είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την 

αποτελεσματικότητα και τη σωστή λειτουργία της διεργασίας. 

 

4.3.1 Θερμοκρασία 

 

Η παραγωγή του ενεργειακά χρήσιμου μεθανίου αλλά και η σημαντική μείωση του 

οργανικού φορτίου που επιτυγχάνεται κατά τη μεθανογένεση, την καθιστούν ως το 

σπουδαιότερο στάδιο της διεργασίας της αναερόβιας χώνευσης. Τα μεθανογόνα 

βακτήρια είναι εξαιρετικά ευαίσθητα σε μεταβολές της θερμοκρασίας, συνεπώς οι 

συνθήκες στις οποίες λαμβάνει χώρα η αναερόβια χώνευση πρέπει να είναι οι 

βέλτιστες για την ανάπτυξη των μεθανογόνων βακτηρίων. Μεθανογόνοι 

μικροοργανισμοί έχουν βρεθεί σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιακών περιοχών από 2 
oC σε θαλάσσια ιζήματα μέχρι πάνω από 100oC σε γεωθερμικές περιοχές (Ferry, 

1993). Γενικά οι ρυθμοί των αντιδράσεων αυξάνονται με τη θερμοκρασία μέχρι τους 

60oC. Για παράδειγμα, ο χρόνος διπλασιασμού της παραγόμενης ποσότητας Η2-CO2 

στους 37oC για τον Methanoccocus voltae είναι περίπου 2 ώρες ενώ ο αντίστοιχος 

χρόνος για τον Methanococcus thermolithotrophicus στους 65oC είναι 1 ώρα. Το 

ανώτατο θερμοκρασιακό όριο για ανάπτυξη, καθορίζεται από τη θερμική 

σταθερότητα των συστατικών του κάθε μικροοργανισμού, κυρίως των πρωτεϊνών, 

των νουκλεϊνικών οξέων και των λιπιδίων, τα οποία απενεργοποιούνται με 
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γρήγορους ρυθμούς στην περιοχή των 50-90oC (Stanier et al., 1964; Sundaram, 

1986). 

 

Για τη λειτουργία των αναερόβιων αντιδραστήρων έχουν βρεθεί δύο βέλτιστες 

θερμοκρασιακές περιοχές, η μεσόφιλη ( ~35oC) και η θερμόφιλη (55oC με 60oC), 

ανάμεσα στις οποίες οι ρυθμοί μειώνονται (Malina and Pohland, 1992). Η μείωση 

αυτή θεωρείται ότι οφείλεται στην έλλειψη προσαρμογής των μικροοργανισμών 

(Macki and Bryant, 1981). Ωστόσο, έχει αναφερθεί αναερόβια επεξεργασία λυμάτων 

σε χωνευτήρες που λειτουργούσαν ακόμη και στους 15oC (Zeeman et al.,1988). 

 

Η επίδραση της θερμοκρασίας στην παραγωγή μεθανίου κατά την αναερόβια 

χώνευση οργανικού υλικού, έχει μελετηθεί από πολλούς ερευνητές. Οι Fair και Moor 

(1932, 1934, 1937) και οι Maly και Fardus (1971) αναφέρουν ότι ο ρυθμός 

παραγωγής μεθανίου αυξάνει με τη θερμοκρασία (συγκεκριμένα η παραγωγή 

μεθανίου στους 25 οC είναι κατά 25 % μικρότερη από αυτή που επιτυγχάνεται στους 

60 οC). Ακόμη με τη θερμόφιλη αναερόβια χώνευση επιτυγχάνονται αυξημένοι 

ρυθμοί αντιδράσεων και κατά συνέπεια μεγαλύτερο ποσοστό αποδόμησης των 

οργανικών στερεών, καλύτερος διαχωρισμός υγρής - στερεάς φάσεως και τέλος 

καταστροφή παθογόνων μικροοργανισμών.  Οι υψηλές όμως ενεργειακές απαιτήσεις, 

σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη ευαισθησία σε τοξικές ενώσεις, καθώς και με τη 

μειωμένη ευστάθεια καθιστούν τη θερμόφιλη αναερόβια χώνευση οικονομικά 

ασύμφορη και δύσκολα εφαρμόσιμη (Buhr and Andrews, 1977). 

 

Η βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας αναερόβιων χωνευτήρων έχει απασχολήσει στο 

παρελθόν αρκετούς ερευνητές. Γενικά υπάρχουν αντικρουόμενα συμπεράσματα 

σχετικά με τους ρυθμούς ανάπτυξης των μικροοργανισμών σε αναερόβιους 

χωνευτήρες συναρτήσει της θερμοκρασίας. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στα 

διαφορετικά είδη μικροοργανισμών τα οποία επικρατούν σε κάθε αναερόβιο 

χωνευτήρα ανάλογα με το είδος του, τον υδραυλικό χρόνο παραμονής στερεών και 

την τροφοδοσία την οποία δέχεται. 
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Αυτό που είναι αξιοσημείωτο και πρέπει να προσεχθεί είναι οι απότομες 

θερμοκρασιακές μεταβολές, που μπορούν να αποβούν μοιραίες για τη διεργασία της 

αναερόβιας χώνευσης. 

 

4.3.2 pH  

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις η μετατροπή του οργανικού υλικού επιτυγχάνεται σε 

βέλτιστη περιοχή τιμών pH από 7.0 ~ 7.2 (Zinder, 1994; Γαβαλά, 1998). Πολλά όμως 

είδη βακτηρίων μπορούν να αναπτυχθούν ικανοποιητικά σε pH μεταξύ 6 και 9, 

δηλαδή, παραγωγή μεθανίου έστω και σε μικρές ποσότητες μπορεί να συμβεί είτε σε 

όξινο είτε σε βασικό περιβάλλον υποδηλώνοντας ότι η μεθανογένεση δεν 

περιορίζεται μόνο στα όρια του ουδέτερου pH.  Η Methanosarcina barkeri και   η 

Methanosarcina vacuolata, δυο μεθανοβακτήρια που καταναλώνουν οξικό,  

αναπτύσσονται και σε pH~5 (Maestrojuan and Boone, 1991).  Επίσης μεθανογόνοι 

μικροοργανισμοί σε βαλτώδη τύρφη παράγουν σημαντικές ποσότητες μεθανίου σε 

pH~3 ενώ η βέλτιστη τιμή τους είναι σε pH~6 (Williams and Crawford, 1984).   Από 

την άλλη μεριά, έχει παρατηρηθεί ανάπτυξη μεθανοβακτήριων σε pH~9 (Blotevogel 

et al., 1985).  

 

Δύο παράγοντες που επιδρούν στην τιμή του pH ενός χωνευτήρα είναι η 

συγκέντρωση των πτητικών λιπαρών οξέων (Volatile Fatty Acids, VFAs) καθώς και 

η αλκαλικότητα (εκφράζεται ως mg CaCO3/L). Η αύξηση της συγκέντρωσης των 

λιπαρών οξέων είναι από τα πιο κοινά προβλήματα των αναερόβιων αντιδραστήρων 

(Buswell and Neave, 1930; Buswell and Hatfield, 1939) και συμβαίνει συνήθως όταν 

οι οξικογόνοι ή οι μεθανογόνοι μικροοργανισμοί έχουν παρεμποδιστεί με 

αποτέλεσμα τα οξέα να μην καταναλώνονται από αυτούς και να συσσωρεύονται στον 

χωνευτήρα (Pohland et al., 1963, 1987). Η ευαισθησία στη μείωση του pH είναι 

μεγαλύτερη για τα μεθανογόνα βακτήρια απ’ ότι στα ζυμωτικά βακτήρια. Κατά 

συνέπεια, ενώ η παραγωγή των οξέων από τους ζυμωτικούς μικροοργανισμούς 

συνεχίζεται, η μεθανογένεση έχει παρεμποδιστεί αυξάνοντας συνεχώς το πρόβλημα 

της οξύτητας στον αντιδραστήρα και οδηγώντας τελικά σε αποτυχία τη διεργασία. 

Είναι γενικά αποδεκτό, ότι τα πτητικά λιπαρά οξέα που συσσωρεύονται σε 

συγκεντρώσεις μεταξύ 2000-3000 mg/L ή και μεγαλύτερες, μπορούν να 

προκαλέσουν παρεμπόδιση στη διεργασία της αναερόβιας χώνευσης (Schlenz, 1944, 
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1947; Schulze and Raju, 1958; Hindin and Dunstan, 1959, 1960; Mueller et al., 

1959). 

 

Η αλκαλικότητα οφείλεται κυρίως στα ιόντα HCO3
- τα οποία προέρχονται από την 

παραγωγή CO2 κατά την αποδόμηση οργανικών ενώσεων. Οι εξισώσεις είναι οι εξής: 

                                    CO2   +  H2O  →  H2CO3                                                      (4.2) 

                                    H2CO3  →  H+  +  HCO3
-                                                     (4.3) 

Τα λιπαρά οξέα, τα οποία παράγονται κατά την οξεογένεση, τείνουν να χαμηλώσουν 

το pH του βιοαντιδραστήρα. Κάτω από ομαλές συνθήκες η μείωση αυτή του pH 

ρυθμίζετα από τα ιόντα HCO3
-, καθώς και από την κατανάλωση των οξέων κατά τα 

στάδια της οξικογένεσης και μεθαογένεσης. Κάτω από αντίξοες συνθήκες (π.χ. 

παρεμπόδιση της μεθανογένεσης, απότομη αύξηση των λιπαρών οξέων) η ρυθμιστική 

ικανότητα του συστήματος μπορεί να ανατραπεί με συνέπεια την πτώση του pH και 

την τελική αποτυχία της διεργασίας, σε περίπτωση που δεν υπάρξει έγκαιρη 

επέμβαση στο σύστημα. Η αλκαλικότητα, αποτελεί μέτρο της ρυθμιστικής 

ικανότητας των συστατικών ενός αναερόβιου αντιδραστήρα. Έτσι υψηλές τιμές 

αλκαλικότητας αποτελούν ένδειξη ενός καλά ασφαλισμένου συστήματος στις 

διακυμάνσεις του pH, ενώ χαμηλές τιμές αλκαλικότητας υποδεικνύουν ότι μια 

απότομη αύξηση στη συγκέντρωση των πτητικών λιπαρών οξέων, μπορεί να 

προκαλέσει μείωση στο pH και παύση της βιολογικής δραστηριότητας. Αρκετοί 

ερευνητές έχουν δημοσιεύσει κάποιες περιοχές τιμών αλκαλικότητας (εκφρασμένης 

ως mg CaCO3/L) ως επιθυμητές, για την διεργασία της αναερόβιας χώνευσης 

(Haseltine, 1949; Coulter, 1953; Yencko, 1955; Backmeyer, 1955; Copeland, 1955; 

Gould, 1959; Fogarty, 1961) 

 

Μια μέθοδος για να διαφυλάσσεται η τιμή του pH μέσα στα όρια της επιθυμητής 

περιοχής είναι η αύξηση της αλκαλικότητας του συστήματος, προσθέτοντας αμμωνία 

(ΝH3), υδροξείδιο του νατρίου ή του ασβεστίου (ΝαΟΗ, Ca(OH)2), όξινο ανθρακικό 

ή ανθρακικό νάτριο (ΝaHCO3, Na2CO3) (Bitton, 1994). Αρκετοί ερευνητές, μεταξύ 

των οποίων οι Mueller (1959) και Pohland (1962), υπογράμμισαν την αναγκαιότητα 

μιας ισορροπίας μεταξύ της αλκαλικότητας και της συγκέντρωσης των πτητικών 

λιπαρών οξέων. 
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4.3.3 Χημική σύσταση της τροφοδοσίας 

 

Η χημική σύσταση του υποστρώματος είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες, 

που διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά ενός αναερόβιου χωνευτήρα. Η φυσική 

επιλογή των μικροοργανισμών εξαρτάται, από τα οργανικά και ανόργανα συστατικά 

του υποστρώματος και φυσικά οι μικροοργανισμοί εκείνοι που μπορούν να τα 

μεταβολίσουν, υπερτερούν αριθμητικά και επικρατούν.  Τα μεταβολικά προϊόντα που 

σχηματίζονται εμπλουτίζουν περαιτέρω την καλλιέργεια σε βακτήρια, τα οποία 

οδηγούν τη διεργασία σε τελικά προϊόντα, όπως μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα. 

Κάποια συστατικά πολυσύνθετων υποστρωμάτων μπορεί να είναι μη 

βιοαποδομήσιμα, οπότε δεν έχουμε πλήρη απομάκρυνση του οργανικού υλικού.  Η 

γνώση λοιπόν των χαρακτηριστικών του υποστρώματος είναι ουσιαστικής σημασίας, 

για την κατανόηση της συμπεριφοράς ενός χωνευτήρα, αλλά και για το σχεδιασμό 

διεργασιών αναερόβιας χώνευσης (Kotze et al., 1969).   

 

Για την ομαλή και προπαντός για τη βέλτιστη λειτουργία της αναερόβιας χώνευσης, 

τα βακτήρια εκτός από άνθρακα (C), χρειάζονται και άλλα στοιχεία προκειμένου να 

ικανοποιήσουν τις λειτουργικές τους ανάγκες. Τα κυριότερα στοιχεία είναι το άζωτο 

(N), και ο φώσφορος (P), τα οποία καλούνται και θρεπτικά συστατικά, καθώς και το 

θείο (S). Αρκετή έρευνα έχει γίνει για το ποια θα πρέπει να είναι η απαραίτητη 

αναλογία C:N:P σε ένα υλικό, ώστε να υπάρχει επαρκής μικροβιακή ανάπτυξη.  Κατά 

τον Sahm (1984), η προτιμώμενη C:N:P αναλογία για τα αναερόβια βακτήρια, είναι 

700:5:1. Άλλοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η επαρκής αναλογία C:N είναι 

25~30:1, ενώ οι Sanders και Bloodgood (1965) έκριναν απαραίτητη μία αναλογία 

C:N = 16:1. Γενικά, τα επίπεδα στην τροφοδοσία των βασικών θρεπτικών C και Ν 

συνήθως εκφράζονται με το λόγο ΧΑΟ:N (όπου ΧΑΟ το Χημικά Απαιτούμενο 

Οξυγόνο), που πρέπει να κυμαίνεται στην περιοχή 400:7 (Henze και Harremoes, 

1983) ή 1000:7 (van den Berg και Lentz, 1978). Η εξισορρόπηση ενός αποβλήτου σε 

άζωτο μπορεί να γίνει με την προσθήκη είτε ουρίας (NH2CONH2), είτε ιόντων ΝΗ4
+
, 

ενώ η εξισορρόπηση σε φώσφορο επιτυγχάνεται κυρίως με την προσθήκη ιόντων 

PO4
3-

. 
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Τέλος, απαραίτητα για τη μεθανογένεση είναι διάφορα ιχνοστοιχεία, όπως ο σίδηρος 

(Fe), το κοβάλτιο (Co), το μολυβδαίνιο (Mo), το νικέλιο (Ni), το μαγνήσιο (Mg), το 

ασβέστιο (Ca), το νάτριο (Na), το βάριο (Ba), το σελήνιο (Se) και ο ψευδάργυρος 

(Zn). Συνήθως, τα παραπάνω στοιχεία υπάρχουν σε επαρκείς συγκεντρώσεις στα 

περισσότερα απόβλητα. 

 

4.3.4 Τοξικές ουσίες 

 

Οι αναερόβιοι μικροοργανισμοί και ιδιαίτερα οι μεθανογόνοι, είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητοι σε αρκετές ουσίες. Η παρεμπόδιση των μεθανογόνων έχει ως αποτέλεσμα 

τη μειωμένη παραγωγή μεθανίου και την αύξηση της συγκέντρωσης των πτητικών 

λιπαρών οξέων. Μεταξύ των ουσιών που παρεμποδίζουν ή και ακόμη σταματούν την 

ανάπτυξη των μικροοργανισμών είναι οι εξής: 

 

Οξυγόνο 

 

Οι μεθανογόνοι μικροοργανισμοί είναι αυστηρά αναερόβιοι. Αυτό κάνει την 

παρουσία οξυγόνου, ακόμη και σε ίχνη, να δρα παρεμποδιστικά στην ανάπτυξή τους 

και κατά συνέπεια στην ομαλή λειτουργία της διεργασίας της αναερόβιας χώνευσης 

(Mignone, 2005).   

 

Αμμωνία 

 

Η αμμωνία στη μη ιονισμένη μορφή της (NH3) είναι πολύ τοξική για τα μεθανογόνα 

βακτήρια (Koster and Lettinga, 1988).  Η παρεμποδιστική της δράση ξεκινάει σε 

συγκεντρώσεις 1500-3000 mg/L και pH>7.4, ενώ σε συγκεντρώσεις πάνω από 3000 

mg/L επέρχεται πλήρης αναστολή της διεργασίας (Stronach et al., 1986; Mignone, 

2005). Η τοξικότητα της αυξάνεται σημαντικά με την αύξηση του pH, όπου σε τιμές 

pH κοντά στο 8 σχηματίζεται περισσότερη ελεύθερη αμμωνία, ενώ σε ουδέτερο pH 

(περίπου στο 7) παρατηρείται μικρή τοξικότητα (Σταματελάτου, 1999). 
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Ανώτερα λιπαρά οξέα 

 

Τα ανώτερα λιπαρά οξέα (π.χ. καπρυλικό οξύ {CH3(CH2)6COOH}, καπρινικό οξυ 

{CH3(CH2)8COOH}, λαουρικό οξύ {CH3(CH2)10COOH}, μυριστικό οξύ 

{CH3(CH2)12COOH}, παλμιτικό οξύ {CH3(CH2)14COOH}, στεατικό οξύ 

{CH3(CH2)16COOH}, ελαϊκό οξύ {CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH} κ.α.) 

παρεμποδίζουν τη δραστικότητα των οξικοχρηστικών μεθανογόνων βακτηρίων 

(Koster and Cramer, 1987; Mignone, 2005). Οι Hanaki et al. (1981) διεξήγαγαν 

κινητικά πειράματα διαλείποντος έργου με εγκλιματισμένη σε πλήρες γάλα 

αναερόβια καλλιέργεια και με υπόστρωμα μίγμα ανώτερων λιπαρών οξέων. 

Παρατήρησαν ότι έπειτα από την προσθήκη της τροφοδοσίας αναστελλόταν για λίγες 

ώρες η παραγωγή μεθανίου από οξικό οξύ και μειωνόταν ο ρυθμός παραγωγής 

μεθανίου από υδρογόνο, ενώ δεν επηρεαζόταν ο ρυθμός αποδόμησης της γλυκόζης. 

 

Βαρέα μέταλλα 

 

Τα βαρέα μέταλλα [π.χ χαλκός (Cu2+), κάδμιο (Cd2+), χρώμιο (Cr6+) ή χρώμιο (Cr3+), 

μόλυβδος (Pb2+), νικέλιο (Ni2+), ψευδάργυρος (Zn2+), αρσενικό (As3+), σίδηρος 

(Fe3+), μαγγάνιο (Mn2+), υδράργυρος (Hg2+), άργυρος (Ag+), κοβάλτιο (Co2+), 

μολυβδαίνιο (Μο6+), αλουμίνιο (Al3+), σελήνιο (Se2+) και κασσίτερος (Sn3+)] που 

βρίσκονται σε βιομηχανικά κυρίως απόβλητα είναι παρεμποδιστικά για την 

αναερόβια χώνευση (Lin, 1992; Mueller and Steiner, 1992; Mignone, 2005). Η 

ακολουθία των βαρέων μετάλλων ως προς την έκταση της παρεμπόδισης που 

προκαλούν είναι η εξής: Ni > Cu > Cd > Pb > Cr > Zn  (Hayes and Theis, 1978). Η 

τοξικότητα αυτών των μετάλλων μειώνεται όταν ακολουθεί αντίδραση με το 

υδρόθειο (H2S) η οποία οδηγεί στο σχηματισμό αδιάλυτων θειούχων αλάτων (Green 

et al., 1998; Mignone, 2005). Βέβαια, όπως έχει ήδη αναφερθεί, να μην ξεχνάμε ότι 

ορισμένα βαρέα μέταλλα (Ni, Co και Mo) είναι απαραίτητα σε ίχνη για την ανάπτυξη 

των μικροοργανισμών. 

     

Χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες 

 

Oι χλωριωμένοι αλειφατικοί υδρογονάνθρακες είναι τοξικοί για τους μεθανογόνους 

μικροοργανισμούς (Mignone, 2005).  Eιδικά το χλωροφόρμιο (CHCl3) είναι πολύ 

 141



τοξικό, ακόμη και σε ίχνη, και οδηγεί σε πλήρη παρεμπόδιση του μεταβολισμού των 

μεθανογόνων βακτηρίων, όταν η συγκέντρωση του ξεπεράσει το 1 mg/L. 

 

Αρωματικές ενώσεις 

 

Kαθαρές καλλιέργειες μεθανογόνων (π.χ. Methanotrix concilii, Methanobacterium 

espanolae, Methanobacterium bryantii) παρεμποδίζονται από αρωματικές ενώσεις 

[π.χ. βενζόλιο (C6H6), τολουόλιο (C7H8), φαινόλες]. Συγκεκριμένα η χλωροφαινόλη 

(Cl-C6H4-OH) είναι η πιο τοξική απ' όλες τις αρωματικές ενώσεις των οποίων η 

τοξικότητα έχει ερευνηθεί μέχρι τώρα (Mignone, 2005). H σχετική τοξικότητα των 

φαινολικών ενώσεων για τη μεθανογένεση έχει ως εξής: νιτροφαινόλες > 

χλωροφαινόλες > υδροξυφαινόλες. 

 

Φορμαλδεΰδη 

 

Τα μεθανοβακτήρια παρεμποδίζονται σημαντικά, όταν εκτίθενται σε συγκέντρωση 

φορμαλδεΰδης (HCHO) της τάξεως των 50-100 mg/L. Παρ’ όλα αυτά η λειτουργία 

τους αποκαθίσταται σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις φορμαλδεΰδης (κάτω των 5-10 

μιλιγραμμαρίων στο λίτρο) (Vidal et al., 1999). 

 

Υδρόθειο, θειούχα και θειικά ανιόντα 

 

To υδρόθειο (H2S) και γενικότερα τα θειούχα ανιόντα (HS-, S2-) είναι από τους πιο 

ισχυρούς παρεμποδιστές της αναερόβιας χώνευσης. Επειδή η διάχυση των 

αδιάστατων μορίων μέσα από την κυτταρική μεμβράνη είναι πιο γρήγορη, από ότι για 

τα ιονισμένα μόρια (HS- και S2-), η τοξικότητα του υδρόθειου εξαρτάται από το pH 

(Koster et al., 1986). Tο υδρόθειο είναι τοξικό για τα μεθανογόνα βακτήρια όταν η 

συγκέντρωσή του είναι μεγαλύτερη από 150-200 mg/L. Τα οξεογόνα βακτήρια είναι 

λιγότερο ευαίσθητα στο υδρόθειο σε σχέση με τα μεθανογόνα. 

 

Αλατότητα και ανόργανα στοιχειά 

 

Σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από 0.2 Μ NaCl η αλατότητα (εκφρασμένη συνήθως σε 

Μ NaCl) δρα παρεμποδιστικά, ενώ σε χαμηλότερα επίπεδα δεν έχουν αναφερθεί 

 142



συνέπειες στα μεθανογόνα βακτήρια. Επίσης και τα ανόργανα κατιόντα Na+, K+,Ca+2 

και Mg+2 σε υψηλές συγκεντρώσεις προκαλούν παρεμπόδιση στην διεργασία της 

αναερόβιας χώνευσης (Mignone, 2005). 

 

4.3.5 Οργανική φόρτιση και υδραυλικός χρόνος παραμονής αναερόβιων 

συστημάτων επεξεργασίας  

 

Ο ρυθμός με τον οποίο το οργανικό υλικό παρέχεται σε έναν αναερόβιο χωνευτήρα, 

έχει καθοριστική σημασία σε ότι αφορά τη διασφάλιση της σταθερότητας στη 

διεργασία της αναερόβιας χώνευσης. Επιβολή μεγάλων ρυθμών παροχής οργανικού 

υλικού μπορεί να επιφέρει συσσώρευση πτητικών λιπαρών οξέων και αποτυχία του 

συστήματος επεξεργασίας. 

 

Ως υδραυλικός χρόνος παραμονής (Hydraylic Retention Time, HRT) ενός 

αναερόβιου χωνευτήρα [= χρόνος], ορίζεται το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο το 

διαθέσιμο προς χώνευση υλικό παραμένει σε αυτόν. O υδραυλικός χρόνος παραμονής 

ενός χωνευτήρα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος, ώστε να επιτρέπει στα αναερόβια 

βακτήρια να ολοκληρώσουν τον μεταβολισμό τους και να πολλαπλασιαστούν. 

Συνεπώς η τιμή του εξαρτάται κυρίως από τα επιμέρους χαρακτηριστικά του 

απόβλητου και από τον τύπο του χωνευτήρα (Bitton, 1994).  
 

Οι αναερόβιοι μικροοργανισμοί, οι οποίοι κατ’εξοχήν επηρεάζονται από τον 

υδραυλικό χρόνο παραμονής είναι τα μεθανογόνα και τα οξικογόνα βακτήρια (Zhang 

and Noike, 1994).  Σε γενικές γραμμές, τυπικές τιμές υδραυλικού χρόνου παραμονής 

για χωνευτήρες που η λειτουργία τους βασίζεται σε ανάπτυξη βακτηρίων 

προσκολλημένων σε κάποιο μέσο είναι 1-10 ημέρες.  Oι χωνευτήρες των οποίων η 

λειτουργία βασίζεται σε ανάπτυξη αιωρούμενων βακτηρίων σε υγρό μέσο 

λειτουργούν σε μεγαλύτερους υδραυλικούς χρόνους παραμονής, από 10 ως 60 ημέρες 

(Bitton, 1994;  Polprasert, 1989).   

 

4.3.6 Εγκλιματισμός αναερόβιας καλλιέργειας 
 

Πλήρως εγκλιματισμένη (ή προσαρμοσμένη) καλλιέργεια σε ένα υπόστρωμα, είτε 

αυτό είναι συνθετικό είτε πραγματικό απόβλητο, μπορεί να χαρακτηρισθεί μία 
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ετερογενής αναερόβια μικροβιακή καλλιέργεια, η οποία έχει τροφοδοτηθεί με το 

συγκεκριμένο υπόστρωμα για διάστημα ίσο και μεγαλύτερο από δώδεκα  χρόνους 

παραμονής (Toerien et al., 1967).  

 

Αργότερα οι Chynoweth και Mah (1971) επισήμαναν ότι ο εγκλιματισμός μίας 

ετερογενούς αναερόβιας καλλιέργειας οδηγεί σε φυσική επιλογή και τελικά σε 

επικράτηση πληθυσμού μικροοργανισμών διαφορετικού από αυτόν που υπάρχει στην 

αρχική καλλιέργεια.  

 

Συνολικά έχει αποδειχτεί, από διάφορους ερευνητές, ότι εγκλιματισμένη αναερόβια 

μικροβιακή καλλιέργεια σε ένα υλικό προς χώνευση, παρουσιάζει καλύτερη 

αποδόμηση του υλικού αυτού, απ’ ότι η μη εγκλιματισμένη αναερόβια μικροβιακή 

καλλιέργεια στο ίδιο υλικό (Breure et al., 1986_a,b; Sorensen et al., 1991). 

 

4.4 Συστήματα αναερόβιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 

 
4.4.1 Γενικά 

 

Η επιλογή των κατάλληλων διατάξεων και βιοαντιδραστήρων παίζει σημαντικό ρόλο 

στην αποτελεσματική λειτουργία της αναερόβιας διεργασίας.  Tα τελευταία χρόνια 

έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί διάφοροι τύποι χωνευτήρων και διατάξεων 

αναερόβιας επεξεργασίας βιολογικής λάσπης, καθώς και άλλων αποβλήτων.  Η 

τελική επιλογή του συστήματος με το οποίο θα γίνει η επεξεργασία ενός αποβλήτου 

είναι συνάρτηση οικονομικών παραγόντων (κόστος κατασκευής και λειτουργίας του 

αναερόβιου συστήματος) αλλά εξαρτάται κυρίως από τα χαρακτηριστικά του 

αποβλήτου (οργανικό φορτίο, συγκέντρωση στερεών, πιθανή παρουσία τοξικών 

ουσιών).   

 

Ο Lettinga (1995), προσδιόρισε τις εξής πέντε συνθήκες που πρέπει να πληρεί ένα 

αποδοτικό αναερόβιο σύστημα: 

• υψηλή κατακράτηση βιομάζας στον αντιδραστήρα, κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας του, 

• επαρκής επαφή μεταξύ βιομάζας και υποστρώματος (απόβλητου), 
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• υψηλοί ρυθμοί αντίδρασης και έλλειψη περιορισμών από φαινόμενα μεταφοράς, 

• ικανότητα  εγκλιματισμού της βιομάζας σε διαφορετικούς τύπους αποβλήτων και 

• επικράτηση ευνοϊκών περιβαλλοντικών παραγόντων για όλους τους 

μικροοργανισμούς, στις διάφορες λειτουργικές συνθήκες. 

 
Διακρίνουμε δύο κατηγορίες συστημάτων αναερόβιας χώνευσης: α) συστήματα, που 

η λειτουργία τους βασίζεται στην ανάπτυξη αιωρούμενων μικροοργανισμών σε υγρό 

μέσο (συμβατική αναερόβια χώνευση) και β) συστήματα, στα οποία οι 

μικροοργανισμοί προσκολλώνται σε κάποιο στερεό πληρωτικό υλικό (ταχύρρυθμη 

αναερόβια χώνευση). 

 

4.4.2 Συμβατικές διατάξεις αναερόβιας χώνευσης 

 

Οι συμβατικοί αναερόβιοι χωνευτήρες είναι από κατασκευαστική άποψη οι 

απλούστεροι τύποι βιοαντιδραστήρων. Οι μικροοργανισμοί αναπτύσσονται 

αιωρούμενοι μέσα στο υγρό μέσο και η ομοιογένεια της υγρής φάσης επιτυγχάνεται 

με μηχανική ανάδευση (σχήμα 4.2). Σε αυτά τα συστήματα ο χρόνος παραμονής 

στερεών (και κατά συνέπεια μικροοργανισμών) είναι ίδιος με τον υδραυλικό χρόνο 

παραμονής, οπότε δεν υπάρχει η δυνατότητα επιβολής υψηλών ρυθμών αραίωσης. 

Για να μην υπάρχει λοιπόν υψηλή απομάκρυνση βιομάζας από τον αντιδραστήρα, 

προτάθηκε σύστημα με ανακυκλοφορία αυτής (σχήμα 4.3). 

 

Διακρίνουμε τρεις βασικούς τρόπους λειτουργίας. Ο αναδευομένος χωνευτήρας 

ονομάζεται διαλείποντος έργου (batch), όταν παραμένει κλειστός στη μεταφορά 

μάζας, κατά την διάρκεια της λειτουργίας του.  Τότε η σύσταση των αντιδρώντων 

μεταβάλλεται με τον χρόνο, ενώ τα προϊόντα συλλέγονται, αφού τελειώσουν όλες οι 

αντιδράσεις. Ο αντιδραστήρας ονομάζεται ημιδιαλείποντος έργου ή συνεχούς 

τροφοδότησης (semibatch ή fedbatch), όταν τα αντιδρώντα προστίθενται κατά την 

διάρκεια της λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση ο όγκος του αντιδρώντος 

διαλύματος μεταβάλλεται με τον χρόνο. Τέλος, ονομάζεται συνεχούς λειτουργίας 

(Continuous Stirred Tank Reactor, CSTR) όταν λειτουργεί με συνεχή 

τροφοδότηση και συνεχή απορροή.  Τότε ο όγκος του και η σύσταση του παραμένουν 

χρονικά σταθερές, ενώ το ίδιο σχεδόν ισχύει και για το παραγόμενο βιοαέριο.  
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Σχήμα 4.2: Συμβατικός αναερόβιος χωνευτήρας χωρίς ανακυκλοφορία. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.3: Συμβατικός αναερόβιος χωνευτήρας με ανακυκλοφορία. 

 

4.4.3 Ταχύρρυθμες διατάξεις αναερόβιας χώνευσης  

 

Οι χωνευτήρες ταχύρρυθμης αναερόβιας επεξεργασίας επιτυγχάνουν υψηλό ρυθμό 

αποδόμησης υποστρώματος ανά μονάδα όγκου. Είναι εφοδιασμένοι με συστήματα 

κατακράτησης των αιωρούμενων στερεών, ανάδευσης και ανακυκλοφορίας λάσπης. 

Διακρίνουμε δύο τύπους ταχύρρυθμων αναερόβιων χωνευτήρων: χωνευτήρες, η 

λειτουργία των οποίων βασίζεται α) στην ανάπτυξη αιωρούμενων σε υγρό μέσο 

μικροοργανισμών (υβριδικοί) και β) στην ανάπτυξη προσκολλημένων σε στερεά 
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επιφάνεια μικροοργανισμών. Αντιπροσωπευτικοί αντιδραστήρες του τύπου (α) είναι 

ο αντιδραστήρας ανοδικής ροής μέσα από κλίνη λάσπης (UASBR) (σχήμα 4.4) και ο 

αντιδραστήρας εναλλασσόμενης καθοδικής και ανοδικής ροής (ABR) (σχήμα 4.5), 

ενώ ταχύρρυθμα συστήματα του τύπου (β) είναι το αναερόβιο φίλτρο ανοδικής 

(σχήμα 4.6 α) και καθοδικής ροής (σχήμα 4.6 β) και η αναερόβια διάταξη 

ρευστοστερεάς κλίνης. 

Σχήμα 4.4: Xωνευτήρας ανοδικής ροής μέσω στρώματος λάσπης (UASBR). 
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Σχήμα 4.5: Αναερόβιος χωνευτήρας εναλλασσόμενης καθοδικής και ανοδικής ροής 

(ABR) με έξι διαμερίσματα. 

 

Σχήμα 4.6: Αναερόβιο φίλτρο: α) ανοδικής ροής και β) καθοδικής ροής. 

 

Ένας άλλος χωνευτήρας ταχύρρυθμης αναερόβιας επεξεργασίας είναι ο περιοδικός 

αναερόβιος χωνευτήρας με ανακλαστήρες (Periodic Anaerobic Baffled Reactor, 

PABR) (εικόνα 4.1). Πρόκειται για έναν καινότυπο βιοαντιδραστήρα (Skiadas and 

Lyberatos, 1998), σχεδιασμένο να λειτουργεί σε υψηλούς ρυθμούς οργανικής 

φόρτισης. Ο PABR μοιάζει με έναν απλό αναερόβιο χωνευτήρα με ανακλαστήρες 

(Anaerobic Baffled Reactor, ABR) με τα διαμερίσματα τοποθετημένα κυκλικά. Η 
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τροφοδοσία εισέρχεται στο βιοαντιδραστήρα διαμέσω όλων των τμημάτων 

διαδοχικά, έτσι ώστε το οργανικό φορτίο του αποβλήτου να ˝εκτίθεται˝ σε όλη την 

κατακρατούμενη βιομάζα του αντιδραστήρα. Αυτός ο τύπος λειτουργίας έχει το 

πλεονέκτημα ότι μεθανογόνοι μικροοργανισμοί μπορούν να συγκρατηθούν ακόμη και 

στο πρώτο διαμέρισμα, ενώ αυτό δεν είναι δυνατό σε έναν απλό ABR, όπου μόνο τα 

οξικογόνα βακτήρια υπερισχύουν στα πρώτα τμήματα του αντιδραστήρα κάτω από 

συνθήκες υψηλού ρυθμού οργανικής φόρτισης. Η βιομάζα είναι συγκεντρωμένη στο 

χαμηλότερο τμήμα του βιοαντιδραστήρα εξαιτίας της βαρύτητας, επιτρέποντας 

υψηλή ικανότητα απομάκρυνσης του ΧΑΟ. Εξαιτίας της διαμερισματοποιημένης 

κατασκευής του PABR, η βιομάζα δε χρειάζεται να βρίσκεται υπό τη μορφή 

συσσωματωμάτων για να διατηρηθεί στο εσωτερικό του αντιδραστήρα (σε αντίθεση 

με τους αντιδραστήρες UASB). Η συχνότητα λειτουργίας (ή ισοδύναμα η περίοδος 

λειτουργίας, που είναι, το διάστημα που απαιτείται ώστε το σημείο εισόδου να 

αλλάξει όλα τα διαμερίσματα) επιτρέπει ευελιξία στη λειτουργία του PABR. Ο PABR 

μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας απλός ABR, εάν η συχνότητα λειτουργίας τεθεί ίση 

με μηδέν, και, στην εξαιρετική περίπτωση πολύ υψηλής συχνότητας λειτουργίας, σαν 

ένας βιοαντιδραστήρας ανοδικής ροής ενός διαμερίσματος. Έχει βρεθεί ότι κάτω από 

υψηλούς ρυθμούς οργανικής φόρτισης, υψηλές συχνότητες λειτουργίας (ή ισοδύναμα 

χαμηλές τιμές της περιόδου λειτουργίας) οδηγούν σε υψηλότερη απόδοση 

(Stamatelatou, 1999).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.1: Δομή Περιοδικού Αναερόβιου Χωνευτήρα με Ανακλαστήρες (a) κάτοψη 

PABR, (β) πρόσοψη PABR. 
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Σε μια μονάδα αναερόβιας επεξεργασίας αποβλήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε 

ένας χωνευτήρας είτε συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων χωνευτήρων. Στη δεύτερη 

περίπτωση, ανάλογα με τη διάταξη που χρησιμοποιείται, διακρίνουμε τις εξής 

κατηγορίες διεργασιών (Henze και Harremoes, 1983): 

 

1) Τις παράλληλες διεργασίες οι οποίες περιλαμβάνουν δύο ή και περισσότερους 

αναερόβιους χωνευτήρες οι οποίοι λειτουργούν εν παραλλήλω (σχήμα 4.7) 

2) τις διεργασίες δύο ή περισσότερων σταδίων, οι οποίες περιλαμβάνουν δύο ή 

περισσότερους αναερόβιους χωνευτήρες αντίστοιχα και οι οποίοι είναι 

διατεταγμένοι σε σειρά (σχήμα 4.8) και 

3) τις διεργασίες δύο φάσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων η οξεογένεση και η 

μεθανογένεση συντελούνται σε δύο χωριστούς αντιδραστήρες (σχήμα 4.9) 

 

Σε γενικές γραμμές οι διεργασίες δύο φάσεων μειώνουν τον απαιτούμενο συνολικό 

όγκο αντίδρασης και επιδέχονται καλύτερο έλεγχο. 

Σύνθετη 
τροφοδοσία 

Υπερκείμενο 
υγρό 

Καθιζάνουσα   
λάσπη + στερεά 

βιοαέριο 

βιοαέριο 

απορροή 

απορροή 

 
 

 

 

 

 

Σχήμα 4.7:  Παράλληλη διεργασία αναερόβιας επεξεργασίας αποβλήτων. 
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Σύνθετη 
τροφοδοσία 

βιοαέριο βιοαέριο 

απορροή 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.8: Διεργασία δύο σταδίων. 

 
 βιοαέριο 
 

Σύνθετη 
 τροφοδοσία απορροή 
 

 

 

 
στάδιο 

οξεογένεσης 
στάδιο 

μεθανογένεσης 
 

 

Σχήμα 4.9: Διεργασία δύο φάσεων. 

 

4.5 Αναερόβια χώνευση υγρού αποβλήτου ελαιοτριβείου σε 

αντιδραστήρα τύπου CSTR 

 
4.5.1 Γενικά 

 

Όπως παρουσιάστηκε και στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής υπάρχουν 

διάφορες μέθοδοι επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου. Από τις 

μεθόδους αυτές ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι βιολογικές μέθοδοι, και πιο 

συγκεκριμένα οι αναερόβιες βιολογικές διεργασίες. Το ενδιαφέρον αυτό πηγάζει από 

τα πλεονεκτήματα που εμφανίζουν οι αναερόβιες διεργασίες και τα οποία σχετίζονται 

με την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και τη μικρή παραγωγή σταθεροποιημένης 

λάσπης, ιδιαίτερα κατά την επεξεργασία αποβλήτων με υψηλό οργανικό φορτίο. Η 
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εποχιακή λειτουργία των ελαιοτριβείων (Νοέμβριος – Φεβρουάριος) δεν αποτελεί 

μειονέκτημα για τις αναερόβιες διεργασίες εξαιτίας των παρατηρούμενων ρυθμών 

αποσύνθεσης των μεθανογόνων μικροοργανισμών, που είναι πολύ χαμηλοί, αλλά και 

της εύκολης επανεκκίνησης ενός αναερόβιου χωνευτήρα μετά από αρκετούς μήνες μη 

λειτουργίας του (Lettinga et al., 1980). Παρ’ όλο που η αναερόβια χώνευση 

εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο για τη μείωση του υψηλού οργανικού φορτίου των 

υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου, η παρουσία ενώσεων στα ΥΑΕ οι οποίες είναι 

τοξικές για τα μεθανογόνα βακτήρια φαίνεται να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για 

την αναερόβια επεξεργασία αυτών. Μία προσέγγιση στο πρόβλημα θα ήταν η 

αραίωση του αποβλήτου πριν αυτό εισαχθεί στο χωνευτήρα για επεξεργασία, έτσι 

ώστε να μειωθεί η συγκέντρωση των φαινολικών ενώσεων, αλλά και των λιπαρών 

οξέων. Σε αυτή την περίπτωση, θα ήταν σωστό να εξεταστεί και η προηγούμενη 

απομάκρυνση των στερεών του αποβλήτου πριν την αναερόβια επεξεργασία του. Μία 

δεύτερη προσέγγιση του προβλήματος θα ήταν η αερόβια προεπεξεργασία των ΥΑΕ 

για την απομάκρυνση ενώσεων οι οποίες δρουν παρεμποδιστικά στη λειτουργία των 

μεθανογόνων μικροοργανισμών. Πιο συγκεκριμένα, μία προηγούμενη αερόβια 

επεξεργασία του ΥΑΕ με μύκητα λευκής σήψης έχει προταθεί ως η πιο κατάλληλη 

διεργασία προεπεξεργασίας για την επιλεκτική απομάκρυνση των φαινολικών 

(Fountoulakis et al, 2002; Blika et al., 2006). 

 

Στο παρόν υποκεφάλαιο γίνεται αναφορά στην πειραματική διαδικασία που 

ακολουθήθηκε αντίστοιχα για την αναερόβια επεξεργασία υγρού αποβλήτου 

ελαιοτριβείου το οποίο είτε ήταν αραιωμένο 1:1, είτε ήταν απαλλαγμένο από τα 

στερεά και αραιωμένο 1:1, είτε είχε υποστεί προεπεξεργασία με μύκητα λευκής 

σήψης και αραίωση 1:1, σε αντιδραστήρες τύπου CSTR (Continuous Stirred Tank 

Reactor). Παρουσιάζονται επίσης τα αποτελέσματα από τα συνεχή πειράματα. 

 

4.5.2 Πειραματική διάταξη κα διαδικασία 

 

Για τη μελέτη της αναερόβιας επεξεργασίας χρησιμοποιήθηκε ένας αναερόβιος 

αντιδραστήρας συνεχούς λειτουργίας (CSTR). Ο συνολικός όγκος του αντιδραστήρα 

είναι 4 L, ενώ ο λειτουργικός όγκος ρυθμίστηκε, στα 3 L. Όπως βλέπουμε από την 

εικόνα 4.2, ο αντιδραστήρας έχει διπλότοιχα τοιχώματα, από τα οποία περνά 

θερμαινόμενο νερό στους 35 ºC. Η απορροή του αντιδραστήρα πραγματοποιείται με 
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φυσική ροή (χωρίς αντλία) λόγω της αύξησης της πίεσης στο εσωτερικό από την 

παραγωγή βιοαερίου. 

      

Η τροφοδοσία του συστήματος διατηρούταν σε κλειστή φιάλη σε θερμοκρασία < 10 

ºC με τη βοήθεια θερμομονωτικού δοχείου και πάγου. Στην τροφοδοσία γινόταν 

προσθήκη (NH4)2HPO4, ως πηγή αζώτου και φωσφόρου, και ιχνοστοιχείων (Πίνακας 

4.6). Η προσθήκη του (NH4)2HPO4 γινόταν σύμφωνα με το λόγο ΧΑΟ:N:P 100:5:1 

και η προσθήκη των ιχνοστοιχείων ήταν ίση με 10 g/L. Το σύστημα είναι 

εφοδιασμένο με ρυθμιζόμενης ροής περισταλτική αντλία που τροφοδοτεί το 

βιοαντιδραστήρα. Επίσης η απορροή συλλέγεται σε κλειστή φιάλη, ενώ το 

παραγόμενο βιοαέριο καταλήγει σε ειδική συσκευή καταμέτρησης. Στην εικόνα 4.3 

παρουσιάζεται συνολικά η διάταξη που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του 

αναερόβιου CSTR.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.2: Πειραματική διάταξη αναερόβιου αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας 

(CSTR). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.3: Πειραματική διάταξη αναερόβιας επεξεργασίας ΥΑΕ σε αντιδραστήρα 

συνεχούς λειτουργίας (CSTR). 
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Πίνακας 4.6: Σύσταση του διαλύματος των ιχνοστοιχείων 

Συστατικά Συγκέντρωση 

CaCl2•2H2O 22.5 g/L 

NH4Cl 35.9 g/L 

MgCl2•6H2O 16.2 g/L 

KCl 117 g/L 

MnCl2•4H2O 1.8 g/L 

CoCl2•6H2O 2.7 g/L 

H3BO3 0.51 g/L 

CuCl2•2H2O 0.24 g/L 

Na2MoO4•2H2O 0.23 g/L 

ZnCl2 0.50 g/L 

NiCl2•6H2O 0.2 g/L 

H2WO4 0.01 g/L 

 

Η εκκίνηση του βιοαντιδραστήρα πραγματοποιήθηκε με 3 L αναερόβιας μαγιάς που 

προήλθε από τον αναερόβιο χωνευτήρα του βιολογικού καθαρισμού λυμάτων της 

Πάτρας. Κατά την εκκίνηση της λειτουργίας του βιοαντιδραστήρα, οι αναερόβιες 

συνθήκες στο εσωτερικό του εξασφαλίστηκαν έπειτα από τη διοχέτευση για μισή 

ώρα, αέριου αδρανούς μείγματος N2:CO2 (71.5:28.5), το οποίο απομάκρυνε όλο το 

εγκλωβισμένο οξυγόνο που περιείχε. 

 

4.5.3 Αποτελέσματα – Συμπεράσματα 

 

4.5.3.1 Αναερόβια χώνευση μη επεξεργασμένου υγρού αποβλήτου ελαιοτριβείου 

 

Κατά τη διεξαγωγή αυτής της σειράς πειραμάτων ο αναερόβιος χωνευτήρας 

λειτούργησε χρησιμοποιώντας ως τροφοδοσία υγρό απόβλητο ελαιοτριβείου, το 

οποίο δεν είχε υποστεί καμία φυσικοχημική προεπεξεργασία. Ο αναερόβιος 

χωνευτήρας λειτούργησε σε δύο διαφορετικούς χρόνους παραμονής, 30 και 20 

ημέρες αντίστοιχα, μία τιμή η οποία προτείνεται και από τη διεθνή βιβλιογραφία για 

τα συμβατικά συστήματα (15-35 ημέρες) (Bitton, 1994; Polprasert, 1989).   
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Η τροφοδοσία του βιοαντιδραστήρα ήταν αραιωμένη 1:1, ενώ γινόταν προσθήκη 

θρεπτικών και ιχνοστοιχείων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

 

Η αποδοτικότητα του χωνευτήρα εκφρασμένη σε λίτρα μεθανίου ανά λίτρο 

αντιδραστήρα και ημέρα για HRT 30 και 20 ημέρες αντίστοιχα φαίνεται στα 

διαγράμματα 4.1 και 4.2 που ακολουθούν. 
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Διάγραμμα 4.1: Ρυθμός παραγωγής μεθανίου του αναερόβιου χωνευτήρα σε HRT 30 

ημέρες. 

 

Όπως παρατηρούμε από τα διαγράμματα 4.1 και 4.2 η παραγωγή του βιοαερίου 

άρχισε να σταθεροποιείται μετά την 40η ημέρα λειτουργίας του αναερόβιου 

χωνευτήρα. Όταν ο χωνευτήρας λειτουργούσε σε υδραυλικό χρόνο παραμονής 30 

ημερών ο ρυθμός παραγωγής μεθανίου κυμαινόταν μεταξύ 0.4 – 0.6 λίτρα ανά λίτρο 

αντιδραστήρα και ημέρα. Από την άλλη, όταν ο χωνευτήρας λειτούργησε σε 

υδραυλικό χρόνο παραμονής 20 ημερών ο ρυθμός παραγωγής μεθανίου αρχικά και 

για 70 περίπου ημέρες κυμαινόταν μεταξύ 0.5 – 0.7 λίτρα ανά λίτρο αντιδραστήρα 

και ημέρα. Ο υψηλότερος αυτός ρυθμός παραγωγής μεθανίου οφείλεται στο 

μικρότερο χρόνο παραμονής του χωνευτήρα.  
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Διάγραμμα 4.2: Ρυθμός παραγωγής μεθανίου του αναερόβιου χωνευτήρα σε HRT 20 

ημέρες. 

 

Ωστόσο, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 4.2, μετά την 70η ημέρα λειτουργίας του 

αντιδραστήρα άρχισε να μειώνεται σταδιακά ο ρυθμός παραγωγής μεθανίου, ενώ 

μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ο αντιδραστήρας παρουσίασε σχεδόν μηδενικούς 

ρυθμούς παραγωγής. Η μείωση αυτή στο ρυθμό παραγωγής βιοαερίου συμπίπτει 

χρονικά με αύξηση της συγκέντρωσης των πτητικών λιπαρών οξέων (Διάγραμμα 4.4) 

που έλαβε χώρα και η οποία τελικά οδήγησε στην παύση της λειτουργίας του 

χωνευτήρα. 

 

Γενικά πρέπει να έχουμε κατά νου ότι κατά την επεξεργασία του υγρού αποβλήτου 

ελαιοτριβείου, παράγεται βιοαέριο από τη βιοαποδόμηση του διαλυτού οργανικού 

υλικού που υπάρχει αρχικά στην τροφοδοσία, καθώς επίσης και από τις διαλυτές 

ενώσεις που προκύπτουν με την υδρόλυση των πτητικών, αιωρούμενων, οργανικών 

στερεών του (VSS).  Εκφράζοντας τα οργανικά σε ΧΑΟ έχουμε ότι:  

 

διαλυτό ΧΑΟτροφοδοσίας  +  διαλυτό ΧΑΟυδρόλυση των VSS → βιοαέριο              (4.4). 

 

Ωστόσο, το διαλυτό ΧΑΟ που προκύπτει από την υδρόλυση είναι μικρό σε σχέση με 

το διαλυτό ΧΑΟ της τροφοδοσίας. Επομένως, αυξάνοντας τον υδραυλικό χρόνο 
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παραμονής του συστήματος, μειώνουμε την ποσότητα του διαλυτού ΧΑΟ που 

εισέρχεται στον αντιδραστήρα ανά μονάδα χρόνου και κατά συνέπεια μειώνεται η 

παραγωγή του βιοαερίου. 

 

Τέλος, να σημειωθεί ότι όσες φορές γινόταν έλεγχος για ύπαρξη υδρογόνου, αυτός 

έδειξε μηδενικό ποσοστό υδρογόνου στο βιοαέριο. Επίσης, η μυρωδιά του άχρωμου 

και γενικά άοσμου βιοαερίου ποτέ δεν υπήρξε άσχημη, κάτι που θα υποδείκνυε 

ύπαρξη υδρόθειου. Ως εκ τούτου σε όλες τις περιπτώσεις το βιοαέριο θεωρείτο ότι 

αποτελείτο πάντα από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα.   

 

Όπως έχει αναφερθεί μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους της αναερόβιας 

διεργασίας είναι τα πτητικά λιπαρά οξέα, τα οποία αναγνωρίζονται, ως τα πιο 

σημαντικά ενδιάμεσα προϊόντα της αναερόβιας διεργασίας και προτείνονται και ως οι 

παράμετροι ελέγχου όλης της διαδικασίας (Ahring and Angelidaki, 1997; Pind et al., 

1999; Mignone, 2005). Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας των αντιδραστήρων 

γίνονταν συνεχώς μετρήσεις σε δείγματα από αυτούς, τα αποτελέσματα των οποίων 

φαίνονται στα διαγράμματα 4.3 και 4.4 που ακολουθούν. 
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Διάγραμμα 4.3: Συγκέντρωση πτητικών λιπαρών οξέων στον αναερόβιο χωνευτήρα 

σε HRT 30 ημέρες. 
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Διάγραμμα 4.4: Συγκέντρωση πτητικών λιπαρών οξέων στον αναερόβιο χωνευτήρα 

σε HRT 20 ημέρες. 

 

Παρ’ όλο που η συγκέντρωση του οξικού οξέος ήταν χαμηλή κατά τη λειτουργία του 

βιοαντιδραστήρα και στους δύο χρόνους παραμονής, συσσώρευση προπιονικού οξέος 

παρατηρήθηκε κατά την έναρξη της λειτουργίας του χωνευτήρα σε χρόνο παραμονής 

30 ημερών (Διάγραμμα 4.3). Η συσσώρευση αυτή δε συνοδεύτηκε από μείωση της 

τιμής του pH στον αντιδραστήρα (Διάγραμμα 4.5). Αυτή η σχετικά υψηλή 

συγκέντρωση του προπιονικού οξέος ˝εξουδετερώθηκε˝ από την υψηλή 

αλκαλικότητα του συστήματος, γι’ αυτό και δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα 

προβλήματα. Πράγματι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα το προπιονικό οξύ 

˝απομακρύνθηκε˝ αφού τα αναερόβια βακτήρια ήταν σχετικά μη παρεμποδισμένα. 

 

Το ίδιο βέβαια δεν παρατηρήθηκε όταν ο αντιδραστήρας λειτούργησε σε χρόνο 

παραμονής 20 ημερών. Μετά την 80η ημέρα λειτουργίας του χωνευτήρα άρχισε να 

συσσωρεύεται προπιονικό οξύ, και στη συνέχεια και οξικό οξύ. Οι αναερόβιοι 

μικροοργανισμοί δεν κατάφεραν να ˝απομακρύνουν˝ το προπιονικό οξύ από τον 

αντιδραστήρα και η συγκέντρωση του παρέμεινε υψηλή μέχρι το τέλος της 

λειτουργίας του. Η αύξηση των πτητικών λιπαρών οξέων, με τη σειρά της, οδήγησε 

σε μεγάλη πτώση του pH (Διάγραμμα 4.6) του αντιδραστήρα και τελικά στην παύση 

της λειτουργίας του. Κάτω από pH 6.0, η συσσώρευση αυτών των οξέων προκαλεί 
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παρεμπόδιση στους οξικογόνους μικροοργανισμούς, μειώνοντας έτσι την ικανότητά 

τους να μετατρέπουν τα μεγαλύτερα οξέα σε οξικό. Επιπρόσθετα υπάρχει 

πιθανότητα, οι υψηλές συγκεντρώσεις του προπιονικού οξέος να δρούν 

παρεμποδιστικά στους μεθανογόνους μικροοργανισμούς (Brummeler et al., 1985). 
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Διάγραμμα 4.5: Το pH της τροφοδοσίας και του αναερόβιου χωνευτήρα σε HRT 30 

ημέρες. 
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Διάγραμμα 4.6: Το pH της τροφοδοσίας και του αναερόβιου χωνευτήρα σε HRT 20 

ημέρες. 

 

Μία σημαντική παράμετρος, η οποία παρακολουθείτο καθ’ όλη τη διάρκεια της 

πειραματικής διαδικασίας, ήταν το διαλυτό χημικά απαιτούμενο οξυγόνο του 

αντιδραστήρα, αλλά και της τροφοδοσίας αυτού. Στα διαγράμματα 4.7 και 4.8 

φαίνεται η συνολική του πορεία. 

 

Όπως διακρίνεται από το διάγραμμα 4.7 το δ-ΧΑΟ της τροφοδοσίας του 

αντιδραστήρα γενικά κυμαινόταν σε μία περιοχή από 20 g/L έως 30 g/L, ενώ σε 

μερικές περιόδους παρατηρούνταν μικρές αποκλίσεις από αυτήν την περιοχή είτε 

προς τα κάτω είτε προς τα πάνω. Η διακύμανση αυτή ήταν λογική, αν αναλογιστούμε 

το γεγονός ότι η τροφοδοσία παρασκευαζόταν από διαφορετικές παρτίδες αποβλήτου. 

Επίσης μερικά διαστήματα η τροφοδοσία που παρασκευαζόταν, συντηρούνταν στο 

ψυγείο για μεγάλο σχετικά χρονικό διάστημα. Αυτό το διάστημα ήταν αρκετό να 

λάβει χώρα μερική υδρόλυση των στερεών της τροφοδοσίας, η οποία θα μπορούσε να 

μεταβάλλει λίγο το δ-ΧΑΟ της τροφοδοσίας. 

 

Όπως διακρίνεται από το διάγραμμα 4.7 ο αντιδραστήρας τις πρώτες μέρες 

λειτουργίας του σημείωνε μία διαρκή μικρή άνοδο στην τιμή του δ-ΧΑΟ του, κάτι 

αναμενόμενο, αφού ήταν περίοδος προσαρμογής για την αναερόβια μαγιά του. Καθ’ 
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όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του ο αντιδραστήρας σημείωνε ένα ποσοστό 

απομάκρυνσης του δ-ΧΑΟ της τροφοδοσίας περίπου 66.5 - 83%. Είναι λογικό επίσης 

να υποτεθεί ότι ένα μέρος του διαλυτού ΧΑΟ του αποβλήτου (ένα πολύ σύνθετο 

υπόστρωμα γενικά) μπορεί να μην είναι βιοαποδομήσιμο κατά την αναερόβια 

διεργασία. Μία μικρή αύξηση της συγκέντρωσης του δ-ΧΑΟ που παρατηρείται στην 

έξοδο του αντιδραστήρα μετά την 20η ημέρα και για περίπου 15 ημέρες, συμπίπτει με 

την περίοδο που συσσωρεύτηκαν τα πτητικά λιπαρά οξέα.   

 

Ομοίως και κατά τη λειτουργία του αντιδραστήρα σε χρόνο παραμονής 20 ημέρες το 

δ-ΧΑΟ της τροφοδοσίας του αντιδραστήρα γενικά κυμαινόταν σε μία περιοχή από 20 

g/L έως 30 g/L (Διάγραμμα 4.8), ενώ σε μερικές περιόδους παρατηρούνταν μικρές 

αποκλίσεις από αυτήν την περιοχή. Όπως παρουσιάζεται και στο διάγραμμα 4.8, κι 

εδώ υπήρξε μία πολύ μικρή αύξηση στην τιμή του δ-ΧΑΟ κατά την έναρξη της 

λειτουργίας του χωνευτήρα, ενώ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ο χωνευτήρας 

σημείωνε ποσοστό απομάκρυνσης του δ-ΧΑΟ περίπου 65 – 75%. 
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Διάγραμμα 4.7: Συγκέντρωση δ-ΧΑΟ στην είσοδο και την έξοδο του αναερόβιου 

χωνευτήρα σε HRT 30 ημέρες. 
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Διάγραμμα 4.8: Συγκέντρωση δ-ΧΑΟ στην είσοδο και την έξοδο του αναερόβιου 

χωνευτήρα σε HRT 20 ημέρες. 

 

Τέλος, αν εκφραστούν τα πτητικά λιπαρά οξέα σε g ΧΑΟ/L, από τα διαγράμματα 4.9 

και 4.10 και σε σύγκριση με τα αντίστοιχα διαγράμματα 4.7 και 4.8, επιβεβαιώνεται 

ότι αυτά αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό του διαλυτού ΧΑΟ. Τα διαγράμματα 

4.9 και 4.10 αποδεικνύουν ότι υπήρχαν μέσα στους αντιδραστήρες διαλυτές ουσίες 

(εκτός από οξέα), οι οποίες αποτελούσαν ένα σημαντικό ποσοστό του διαλυτού ΧΑΟ 

και οι οποίες πιθανόν να μην ήταν βιοαποδομήσιμες. 
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Διάγραμμα 4.9: Τα πτητικά λιπαρά οξέα του αναερόβιου χωνευτήρα που 

λειτούργησε σε HRT 30 ημέρες, εκφρασμένα σε g ΧΑΟ/L. 
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Διάγραμμα 4.10: Τα πτητικά λιπαρά οξέα του αναερόβιου χωνευτήρα που 

λειτούργησε σε HRT 20 ημέρες, εκφρασμένα σε g ΧΑΟ/L. 
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Μία εξίσου σημαντική παράμετρος, η οποία παρακολουθείτο καθ’ όλη τη διάρκεια 

της πειραματικής διαδικασίας, ήταν τα ολικά και πτητικά αιωρούμενα στερεά των 

αντιδραστήρων (TSS, VSS), αλλά και της τροφοδοσίας αυτών. Στα σχήματα 4.11 και 

4.12 που ακολουθούν φαίνεται η συνολική τους πορεία στην τροφοδοσία και στον 

αναερόβιο χώνευτηρα που λειτούργησε σε χρόνο παραμονής 30 ημέρες και στα 

σχήματα 4.13 και 4.14 φαίνεται η συνολική τους πορεία στην τροφοδοσία και στον 

αναερόβιο χώνευτηρα που λειτούργησε σε χρόνο παραμονής 20 ημέρες. 
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Διάγραμμα 4.11: Τα αιωρούμενα στερεά της τροφοδοσίας του αναερόβιου 

χωνευτήρα σε HRT 30 ημέρες. 
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Διάγραμμα 4.12: Τα αιωρούμενα στερεά του αναερόβιου χωνευτήρα σε HRT 30 

ημέρες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4.13: Τα αιωρούμενα στερεά της τροφοδοσίας του αναερόβιου 

χωνευτήρα σε HRT 20 ημέρες. 
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Διάγραμμα 4.14: Τα αιωρούμενα στερεά του αναερόβιου χωνευτήρα σε HRT 20 

ημέρες. 

 

Όπως διακρίνεται από τα διαγράμματα 4.11 και 4.13 τα αιωρούμενα στερεά (ολικά 

και πτητικά) της τροφοδοσίας των αντιδραστήρων, καθ’ όλη τη διάρκεια της 

λειτουργίας των αντιδραστήρων, κυμαίνονταν σε μία περιοχή από 15 g/L έως 25 g/L, 

(εξαίρεση σε μερικές περιόδους, όπου παρατηρούνταν μικρές αποκλίσεις από αυτή 

την περιοχή είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω). Αυτή η μεγάλη διακύμανση σε μία 

περιοχή τιμών εξηγείται από το γεγονός, το οποίο έχει αναφερθεί και παραπάνω, ότι η 

τροφοδοσία παρασκευαζόταν από διαφορετικές παρτίδες αποβλήτου, κατά τη 

διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Επίσης, κατά μερικά 

διαστήματα η τροφοδοσία που παρασκευαζόταν, συντηρούταν στο ψυγείο για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Αυτό το διάστημα ήταν αρκετό να λάβει χώρα μερική υδρόλυση 

των στερεών της τροφοδοσίας, με συνέπεια να λαμβάνονται μερικές μετρήσεις για τα 

στερεά που να αποκλίνουν από αυτή την περιοχή τιμών. 

 

Από το διάγραμμα 4.12 διακρίνεται ότι τα αιωρούμενα στερεά (ολικά και πτητικά) 

του χωνευτήρα που λειτούργησε σε χρόνο παραμονής 30 ημέρες κυμαίνονταν σε μία 

περιοχή τιμών από 8 g/L έως 16 g/L, (εξαίρεση οι πρώτες μέρες λειτουργίας του 

χωνευτήρα, όπου τα στερεά αυξάνονταν συνεχώς μέχρι να σταθεροποιηθούν στην 

προαναφερθείσα περιοχή τιμών). Τέλος, αν συγκριθούν τα στερεά του αναερόβιου 
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χωνευτήρα με της τροφοδοσίας, παρατηρείται ένα ποσοστό απομάκρυνσης 

(υδρόλυσης) των πτητικών στερεών της τροφοδοσίας μεταξύ 25 - 60 %.  

 

Από το διάγραμμα 4.14 διακρίνεται ότι τα αιωρούμενα στερεά (ολικά και πτητικά)  

του χωνευτήρα που λειτούργησε σε χρόνο παραμονής 20 ημέρες κυμαίνονταν σε μία 

περιοχή τιμών από 10 g/L έως 20 g/L. Συγκεκριμένα τα ολικά αιωρούμενα στερεά 

κυμαίνονταν μεταξύ 15 - 20 g/L και τα πτητικά μεταξύ 10 - 15 g/L. Για τον 

υδραυλικό χρόνο παραμονής των 20 ημερών, τα αιωρούμενα στερεά του 

αντιδραστήρα παρουσίασαν μια μικρή, αναμενόμενη (λόγω αύξησης της οργανικής 

φόρτισης) αύξηση. Τέλος, αν συγκριθούν τα στερεά του αναερόβιου χωνευτήρα με 

της τροφοδοσίας, παρατηρείται ένα ποσοστό απομάκρυνσης (υδρόλυσης) των 

πτητικών στερεών της τροφοδοσίας μεταξύ 20 - 37 %, για υδραυλικό χρόνο 

παραμονής 20 ημέρες. Αυτή η διαφορά στο ποσοστό απομάκρυνσης σε συνάρτηση 

με τον υδραυλικό χρόνο παραμονής υποδηλώνει προφανώς ότι ο αντιδραστήρας που 

λειτούργησε σε χρόνο παραμονής 20 ημερών ήταν κινητικά περιορισμένος. 

 

Η μετάβαση του αντιδραστήρα από υδραυλικό χρόνο παραμονής 30 ημέρες σε 

υδραυλικό χρόνο παραμονής 20 ημέρες έγινε όταν πλέον είχε επιτευχθεί μόνιμη 

κατάσταση στο εσωτερικό του. Στον πίνακα 4.7 φαίνονται τα χαρακτηριστικά της 

μόνιμης κατάστασης για τον αντιδραστήρα σε υδραυλικό χρόνο παραμονής 30 

ημερών. 

 

Πίνακας 4.7: Χαρακτηριστικά μόνιμης κατάστασης του αναερόβιου χωνευτήρα. 

Υδραυλικός χρόνος παραμονής (d) 30 

Παράμετρος Τιμή 

Αποδοτικότητα σε Βιοαέριο (L/Lαντιδρd) 0.63 ± 0.04 

Αποδοτικότητα σε Μεθάνιο (L/Lαντιδρd) 0.43 ± 0.03 

% σε Μεθάνιο 69 ± 3 

Πτητικά λιπαρά οξέα (mg/L) 56 ± 60 

pH 7.50 ± 0.04 

Διαλυτό Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (mg/L) 7200 ± 2164 

Ολικά αιωρούμενα στερεά (g/L) 16.97 ± 0.34 

Πτητικά αιωρούμενα στερεά (g/L) 11.32 ± 0.23 
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Απόδοση (L CH4/gκαταν. ΧΑΟ) 0,565 

 

Αν συγκρίνουμε τις υπολογιζόμενες αποδόσεις μεθανίου με βάση το μετατρεπόμενο 

XAO με τη θεωρητική απόδοση μεθανίου (0.35 L CH4 ανά g καταναλισκόμενου 

ΧΑΟ), αποδεικνύεται ότι:  

(a) Το παραγόμενο μεθάνιο προέρχεται κυρίως από την απομάκρυνση του 

διαλυτού ΧΑΟ. 

(b) Μία επιπλέον πηγή ΧΑΟ, προερχόμενη από τη συγκέντρωση στερεών στην 

τροφοδοσία χρησιμοποιήθηκε από τους αναερόβιους μικροοργανισμούς. 

 

Το ΧΑΟ που αποδίδεται στα πτητικά στερεά της τροφοδοσίας εκτιμήθηκε από 

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις του ολικού και διαλυτού ΧΑΟ και των πτητικών 

αιωρούμενων στερεών σε δείγματα της τροφοδοσίας. Βρέθηκε ότι κάθε γραμμάριο 

ΠΑΣ περιέχει 1.6 gΧΑΟ. 

 

Τέλος, από τα αποτελέσματα των πειραμάτων αυτού του υποκεφαλαίου 

αποδεικνύεται ότι η αύξηση της οργανικής φόρτισης, που επιφέρει η μείωση του 

χρόνου παραμονής από τις 30 στις 20 ημέρες, στη συμβατική αναερόβια διεργασία 

αραιωμένου 1:1 υγρού αποβλήτου ελαιοτριβείου, οδηγεί σε αστοχία τον 

αντιδραστήρα αυτού του τύπου (ξίνισμα αυτού), που οφείλεται στην αύξηση των 

πτητικών λιπαρών οξέων του και η οποία εκδηλώνεται με πτώση του pH στο 

εσωτερικό του αντιδραστήρα και την ελάχιστη, μέχρι μηδενισμού, απόδοση σε 

βιοαέριο/μεθάνιο.  

 

4.5.3.2 Αναερόβια χώνευση θερμικά προεπεξεργασμένου υγρού αποβλήτου 

ελαιοτριβείου (χωρίς στερεά) 

 

Κατά τη διεξαγωγή αυτής της σειράς πειραμάτων ο αναερόβιος χωνευτήρας 

λειτούργησε χρησιμοποιώντας ως τροφοδοσία υγρό απόβλητο ελαιοτριβείου, το 

οποίο αρχικά είχε υποστεί θερμική προεπεξεργασία για την απομάκρυνση των 

στερεών του. Η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε ήταν ίδια με αυτή που 

περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, δηλαδή θέρμανση στους 121ºC για 20 

λεπτά. Με τη θερμική αποστείρωση, τα στερεά σωματίδια του αποβλήτου 

συσσωματώνονταν, με αποτέλεσμα η διήθηση που ακολουθούσε αμέσως μετά να 
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είναι ευκολότερη. Ο αναερόβιος χωνευτήρας λειτούργησε σε χρόνο παραμονής 30 

ημέρες. Η τροφοδοσία του βιοαντιδραστήρα ήταν αραιωμένη 1:1, ενώ γινόταν 

προσθήκη θρεπτικών και ιχνοστοιχείων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

 
Η αποδοτικότητα του χωνευτήρα εκφρασμένη σε λίτρα μεθανίου ανά λίτρο 

αντιδραστήρα και ημέρα φαίνεται στο διάγραμμα 4.15 που ακολουθεί. 

 

Όπως παρατηρούμε από το διάγραμμα 4.15, ο ρυθμός παραγωγής μεθανίου 

κυμαινόταν κοντά στο 0.4 λίτρα ανά λίτρο αντιδραστήρα και ημέρα, για τις 25 

πρώτες ημέρες λειτουργίας του αντιδραστήρα, ενώ στη συνέχεια άρχισε σταδιακά να 

μειώνεται και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ο αντιδραστήρας παρουσίασε 

σχεδόν μηδενικούς ρυθμούς παραγωγής. Η μείωση αυτή στο ρυθμό παραγωγής 

βιοαερίου συμπίπτει χρονικά με αύξηση της συγκέντρωσης των πτητικών λιπαρών 

οξέων (Διάγραμμα 4.16) που έλαβε χώρα και η οποία τελικά οδήγησε στην παύση της 

λειτουργίας του χωνευτήρα. 

 

0 10 20 30 40 50
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

Ρυ
θμ
ός

 π
αρ
αγ
ω
γή
ς 
με
θα
νί
ου

 (L
C

H
4/L

r/d
)

 

 

HRT 30d, 1:1

Χρόνος (d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4.15: Ρυθμός παραγωγής μεθανίου του αναερόβιου χωνευτήρα. 

 

Να σημειωθεί ότι όσες φορές γινόταν έλεγχος για ύπαρξη υδρογόνου, αυτός έδειξε 

μηδενικό ποσοστό υδρογόνου στο βιοαέριο. Επίσης, η μυρωδιά του άχρωμου και 
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γενικά άοσμου βιοαερίου ποτέ δεν υπήρξε άσχημη, κάτι που θα υποδείκνυε ύπαρξη 

υδρόθειου. Ως εκ τούτου σε όλες τις περιπτώσεις το βιοαέριο θεωρείτο ότι αποτελείτο 

πάντα από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα.   

 

Όπως έχει αναφερθεί μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους της αναερόβιας 

διεργασίας είναι τα πτητικά λιπαρά οξέα, τα οποία αναγνωρίζονται, ως τα πιο 

σημαντικά ενδιάμεσα προϊόντα της αναερόβιας διεργασίας και προτείνονται και ως οι 

παράμετροι ελέγχου όλης της διαδικασίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του 

αντιδραστήρα γίνονταν συνεχώς μετρήσεις σε δείγματα από αυτόν, τα αποτελέσματα 

των οποίων φαίνονται στο διάγραμμα 4.16 που ακολουθεί. 
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Διάγραμμα 4.16: Συγκέντρωση πτητικών λιπαρών οξέων στον αναερόβιο 

χωνευτήρα. 

 

Παρ’ όλο που η συγκέντρωση των οξέων ήταν χαμηλή κατά τις πρώτες ημέρες 

λειτουργίας του βιοαντιδραστήρα, μετά την 30η ημέρα αρχίζει να γίνεται 

συσσώρευση οξικού οξέος. Η συσσώρευση αυτή συνοδεύτηκε από μείωση της τιμής 

του pH (Διάγραμμα 4.17) στον αντιδραστήρα. Αυτή η υψηλή συγκέντρωση του 

οξικού οξέος δεν ˝εξουδετερώθηκε˝ από την υψηλή αλκαλικότητα του συστήματος. 
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Οι αναερόβιοι μικροοργανισμοί δεν κατάφεραν να ˝απομακρύνουν˝ το οξικό οξύ από 

τον αντιδραστήρα και η συγκέντρωσή του συνέχισε να αυξάνεται. Μετά την 35η 

ημέρα λειτουργίας του χωνευτήρα παρατηρήθηκε, επίσης, σταδιακή αύξηση της 

συγκέντρωσης του προπιονικού οξέος. Η αύξηση αυτή των πτητικών λιπαρών οξέων, 

με τη σειρά της, οδήγησε σε μεγάλη πτώση του pH του αντιδραστήρα και τελικά στην 

παύση της λειτουργίας του.  
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Διάγραμμα 4.17: Το pH της τροφοδοσίας και του αναερόβιου χωνευτήρα. 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας παρακολουθούταν η 

συγκέντρωση του διαλυτού χημικά απαιτούμενου οξυγόνου του αντιδραστήρα, αλλά 

και της τροφοδοσίας αυτού. Στο διάγραμμα 4.18 φαίνεται η συνολική του πορεία. 

 

Όπως διακρίνεται από το διάγραμμα 4.18 το δ-ΧΑΟ της τροφοδοσίας του 

αντιδραστήρα γενικά κυμαινόταν στα 30 g/L, ενώ σε μερικές περιόδους 

παρατηρούνταν μικρές αποκλίσεις από αυτήν την περιοχή είτε προς τα κάτω είτε 

προς τα πάνω. Η διακύμανση αυτή ήταν λογική, αν αναλογιστούμε το γεγονός ότι η 

τροφοδοσία παρασκευαζόταν από διαφορετικές παρτίδες αποβλήτου.  
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Διάγραμμα 4.18: Συγκέντρωση δ-ΧΑΟ στην είσοδο και την έξοδο του αναερόβιου 

χωνευτήρα. 

 

Όπως διακρίνεται από το διάγραμμα 4.18 καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του ο 

αντιδραστήρας σημείωνε ένα ποσοστό απομάκρυνσης του δ-ΧΑΟ της τροφοδοσίας 

περίπου 73%. Είναι λογικό επίσης να υποτεθεί ότι ένα μέρος του διαλυτού ΧΑΟ του 

αποβλήτου (ένα πολύ σύνθετο υπόστρωμα γενικά) μπορεί να μην είναι 

βιοαποδομήσιμο κατά την αναερόβια διεργασία. Μία μικρή αύξηση της 

συγκέντρωσης του δ-ΧΑΟ που παρατηρείται στην έξοδο του αντιδραστήρα μετά την 

25η ημέρα, συμπίπτει με την περίοδο συσσώρευσης πτητικών λιπαρών οξέων στο 

χωνευτήρα.   

 

Τέλος, αν εκφραστούν τα πτητικά λιπαρά οξέα σε g ΧΑΟ/L, από το διάγραμμα 4.19 

και σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάγραμμα 4.18, επιβεβαιώνεται ότι αυτά 

αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό του διαλυτού ΧΑΟ. Το διάγραμμα 4.19 

αποδεικνύει ότι υπήρχαν μέσα στον αντιδραστήρα διαλυτές ουσίες (εκτός από οξέα), 

οι οποίες αποτελούσαν ένα σημαντικό ποσοστό του διαλυτού ΧΑΟ και οι οποίες 

πιθανόν να μην ήταν βιοαποδομήσιμες. 
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Διάγραμμα 4.19: Τα πτητικά λιπαρά οξέα του αναερόβιου χωνευτήρα, εκφρασμένα 

σε g ΧΑΟ/L. 

 

Μία εξίσου σημαντική παράμετρος, η οποία παρακολουθείτο καθ’ όλη τη διάρκεια 

της πειραματικής διαδικασίας, ήταν τα ολικά και πτητικά αιωρούμενα στερεά του 

αντιδραστήρα (TSS, VSS). Στο σχήμα 4.20 που ακολουθεί φαίνεται η συνολική τους 

πορεία στον αναερόβιο χώνευτηρα. 

 

Όπως προαναφέραμε, στη συγκεκριμένη σειρά πειραμάτων τα στερεά του αποβλήτου 

είχαν αφαιρεθεί. Τα αιωρούμενα στερεά, ολικά και πτητικά, της τροφοδοσίας του 

αντιδραστήρα, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, κυμαίνονταν σε μία περιοχή 

από 3 - 5 g/L και ~3 g/L αντίστοιχα. 

 

Από το διάγραμμα 4.20 διακρίνεται ότι τα αιωρούμενα στερεά (ολικά και πτητικά) 

του χωνευτήρα που λειτούργησε σε χρόνο παραμονής 30 ημέρες κυμαίνονταν σε μία 

περιοχή τιμών από 6 g/L έως 10 g/L, (εξαίρεση οι πρώτες μέρες λειτουργίας του 

χωνευτήρα, όπου τα στερεά μειώνονταν συνεχώς μέχρι να σταθεροποιηθούν στην 

προαναφερθείσα περιοχή τιμών). Η μείωση αυτή των στερεών που παρατηρήθηκε 

κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του αντιδραστήρα συνεπαγόταν και 

απομάκρυνση ενός μέρους της βιομάζας που υπήρχε στον αντιδραστήρα.   
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Διάγραμμα 4.20: Τα αιωρούμενα στερεά του αναερόβιου χωνευτήρα. 

 

Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι παρεμπόδιση του σταδίου της μεθανογένεσης 

κατά την αναερόβια χώνευση υγρού αποβλήτου ελαιοτριβείου συμβαίνει σε μικρούς 

ρυθμούς φόρτισης της τάξης του 1.5 g COD L−1 day−1 (Hamdi, 1991). Βέβαια στη 

δική μας περίπτωση, παρ’ όλο που ο ρυθμός φόρτισης ήταν 1 g COD L-1 d-1, το 

στάδιο της μεθανογένεσης παρεμποδίστηκε. Στραφήκαμε λοιπόν στην άποψη 

ερευνητών οι οποίοι δήλωσαν ότι η παρουσία των φαινολικών ενώσεων στα υγρά 

απόβλητα ελαιοτριβείου παρεμποδίζει την ανάπτυξη μερικών μικροοργανισμών, 

κυρίως βακτηρίων, και είναι η βασική αιτία, μαζί με τα λιπαρά οξέα, για την 

τοξικότητα των ΥΑΕ προς τους μεθανογόνους μικροοργανισμούς (Perez et al., 1998).  

Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης, τόσο των φαινολικών ενώσεων όσο και των 

λιπαρών οξέων μακριάς αλυσίδας, στον αντιδραστήρα, έδειξε ότι οι ουσίες αυτές 

βρισκόταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, και σε συγκεντρώσεις που δεν ήταν 

παρεμποδιστικές για την αναερόβια χώνευση των ΥΑΕ.    

 

Πιθανότατα, λοιπόν, η αποτυχία της λειτουργίας του αναερόβιου χωνευτήρα ο οποίος 

επεξεργαζόταν απόβλητο ελαιοτριβείου, από το οποίο είχαν απομακρυνθεί τα στερεά, 

να οφείλεται στην έλλειψη αυτή των στερεών. Παρουσία των στερεών δημιουργείται 

ένα μικροπεριβάλλον στο οποίο οι αναερόβιοι μικροοργανισμοί καταφέρνουν να 

αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν. Στην περίπτωση λοιπόν που τα στερεά 
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απουσιάζουν από τη διεργασία της αναερόβιας χώνευσης, η δημιουργία αυτού του 

μικροπεριβάλλοντος δεν είναι εφικτή, με αποτέλεσμα η ανάπτυξη και λειτουργία των 

αναερόβιων μικροοργανισμών να είναι περιορισμένη. 

 

4.5.3.3 Αναερόβια χώνευση προεπεξεργασμένου υγρού αποβλήτου ελαιοτριβείου με 

μύκητα λευκής σήψης 

 

Κατά τη διεξαγωγή αυτής της σειράς πειραμάτων ο αναερόβιος χωνευτήρας 

λειτούργησε χρησιμοποιώντας ως τροφοδοσία υγρό απόβλητο ελαιοτριβείου, το 

οποίο αρχικά είχε υποστεί αερόβια επεξεργασία με μύκητα λευκής σήψης. Ο 

αναερόβιος χωνευτήρας λειτούργησε σε χρόνο παραμονής 30 ημέρες. Η τροφοδοσία 

του βιοαντιδραστήρα ήταν αραιωμένη 1:1, ενώ γινόταν προσθήκη θρεπτικών και 

ιχνοστοιχείων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η εκκίνηση του αντιδραστήρα και αυτή 

τη φορά έγινε όπως περιγράφηκε στην παράγραφο 4.5.2. 

 

Η αποδοτικότητα του χωνευτήρα εκφρασμένη σε λίτρα μεθανίου ανά λίτρο 

αντιδραστήρα και ημέρα φαίνεται στο διάγραμμα 4.21 που ακολουθεί. 

 

Όπως παρατηρούμε από το διάγραμμα 4.21, ο ρυθμός παραγωγής μεθανίου 

κυμαινόταν μεταξύ 0.1 – 0.17 λίτρα ανά λίτρο αντιδραστήρα και ημέρα και ήταν 

σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του αντιδραστήρα. Πράγματι, φαίνεται 

ότι, κατά τη λειτουργία του χωνευτήρα με προεπεξεργασμένο ΥΑΕ με το μύκητα 

Pleurotus ostreatus, η παραγωγή βιοαερίου, και κατ’ επέκταση μεθανίου, δεν 

παρεμποδίζεται. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία του αποβλήτου με το μύκητα 

Pleurotus ostreatus μειώνει την τοξικότητα του αποβλήτου προς τα μεθανογόνα 

βακτήρια.  
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Διάγραμμα 4.21: Ρυθμός παραγωγής μεθανίου του αναερόβιου χωνευτήρα. 

 

Επίσης, να σημειωθεί ότι όσες φορές γινόταν έλεγχος για ύπαρξη υδρογόνου, αυτός 

έδειξε μηδενικό ποσοστό υδρογόνου στο βιοαέριο. Επίσης, η μυρωδιά του άχρωμου 

και γενικά άοσμου βιοαερίου ποτέ δεν υπήρξε άσχημη, κάτι που θα υποδείκνυε 

ύπαρξη υδρόθειου. Ως εκ τούτου σε όλες τις περιπτώσεις το βιοαέριο θεωρείτο ότι 

αποτελείτο πάντα από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα.   

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του αντιδραστήρα γίνονταν συνεχώς μετρήσεις 

σε δείγματα από αυτόν και οι οποίες αφορούσαν τη συγκέντρωση των πτητικών 

λιπαρών οξέων. Τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων φαίνονται στο διάγραμμα 

4.22 που ακολουθεί. 

 

Παρ’ όλο που η συγκέντρωση των πτητικών λιπαρών οξέων ήταν χαμηλή κατά τη 

εκκίνηση του βιοαντιδραστήρα, μία αύξηση της συγκέντρωσης του οξικού οξέος 

παρατηρήθηκε μετά από λίγες ημέρες λειτουργίας του χωνευτήρα. Η συσσώρευση 

αυτή δε συνοδεύτηκε από μείωση της τιμής του pH (Διάγραμμα 4.23) στον 

αντιδραστήρα. Αυτή η σχετικά υψηλή συγκέντρωση του οξικού οξέος 

˝εξουδετερώθηκε˝ από την υψηλή αλκαλικότητα του συστήματος, γι’ αυτό και δεν 

παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα. Πράγματι μετά την 40η ημέρα λειτουργίας 

του αντιδραστήρα η συγκέντρωση του οξικού οξέος άρχισε σταδιακά να μειώνεται. 
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Διάγραμμα 4.22: Συγκέντρωση πτητικών λιπαρών οξέων στον αναερόβιο 

χωνευτήρα. 
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Διάγραμμα 4.23: Το pH της τροφοδοσίας και του αναερόβιου χωνευτήρα. 
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Μία σημαντική παράμετρος, η οποία παρακολουθείτο καθ’ όλη τη διάρκεια της 

πειραματικής διαδικασίας, ήταν το διαλυτό χημικά απαιτούμενο οξυγόνο του 

αντιδραστήρα, αλλά και της τροφοδοσίας αυτού. Στο διάγραμμα 4.24 φαίνεται η 

συνολική του πορεία. 

 

Όπως διακρίνεται από το διάγραμμα 4.24 το δ-ΧΑΟ της τροφοδοσίας του 

αντιδραστήρα γενικά κυμαινόταν στα 20 g/L, ενώ σε μερικές περιόδους 

παρατηρούνταν μικρές αποκλίσεις από αυτήν την περιοχή είτε προς τα κάτω είτε 

προς τα πάνω. Η διακύμανση αυτή ήταν λογική, αν αναλογιστούμε το γεγονός ότι η 

τροφοδοσία προερχόταν από προηγούμενη επεξεργασία του αποβλήτου με μύκητα 

λευκής σήψης όπου σε κάθε κύκλο λειτουργίας του βιοαντιδραστήρα απομακρυνόταν 

διαφορετικό ποσοστό δ-ΧΑΟ.  
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Διάγραμμα 4.24: Συγκέντρωση δ-ΧΑΟ στην είσοδο και την έξοδο του αναερόβιου 

χωνευτήρα. 

 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4.24 καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του ο 

αντιδραστήρας σημείωνε ένα ποσοστό απομάκρυνσης του δ-ΧΑΟ της τροφοδοσίας 

περίπου 50%. Είναι λογικό επίσης να υποτεθεί ότι ένα μέρος του διαλυτού ΧΑΟ του 
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αποβλήτου (ένα πολύ σύνθετο υπόστρωμα γενικά) μπορεί να μην είναι 

βιοαποδομήσιμο κατά την αναερόβια διεργασία. Μία μικρή αύξηση της 

συγκέντρωσης του δ-ΧΑΟ που παρατηρείται στην έξοδο του αντιδραστήρα μετά την 

15η ημέρα, συμπίπτει με την περίοδο αύξησης της συγκέντρωσης οξικού οξέος στο 

χωνευτήρα.   

 

Τέλος, αν εκφραστούν τα πτητικά λιπαρά οξέα σε g ΧΑΟ/L, από το διάγραμμα 4.25 

και σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάγραμμα 4.24, επιβεβαιώνεται ότι αυτά 

αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό του διαλυτού ΧΑΟ. Το διάγραμμα 4.25 

αποδεικνύει ότι υπήρχαν μέσα στον αντιδραστήρα διαλυτές ουσίες (εκτός από οξέα), 

οι οποίες αποτελούσαν ένα σημαντικό ποσοστό του διαλυτού ΧΑΟ και οι οποίες 

πιθανόν να μην ήταν βιοαποδομήσιμες. 
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Διάγραμμα 4.25: Τα πτητικά λιπαρά οξέα του αναερόβιου χωνευτήρα, εκφρασμένα 

σε g ΧΑΟ/L. 

 

Μία εξίσου σημαντική παράμετρος, η οποία παρακολουθείτο καθ’ όλη τη διάρκεια 

της πειραματικής διαδικασίας, ήταν τα ολικά και πτητικά αιωρούμενα στερεά του 
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αντιδραστήρα (TSS, VSS). Στο σχήμα 4.26 που ακολουθεί φαίνεται η συνολική τους 

πορεία στον αναερόβιο χώνευτηρα. 

 

Όπως προαναφέραμε, στη συγκεκριμένη σειρά πειραμάτων το απόβλητο που υπέστη 

αναερόβια χώνευση είχε ήδη υποστεί προεπεξεργασία με μύκητα λευκής σήψης. 

Αυτό συνεπάγεται ότι τα στερεά του αποβλήτου είχαν αφαιρεθεί πριν την 

προεπεξεργασία του με το μύκητα. Τα αιωρούμενα στερεά, ολικά και πτητικά, της 

τροφοδοσίας του αντιδραστήρα, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, 

κυμαίνονταν σε μία περιοχή από 5 - 7 g/L και 2 - 3 g/L αντίστοιχα. 

 

Από το διάγραμμα 4.26 διακρίνεται ότι τα αιωρούμενα στερεά (ολικά και πτητικά) 

του χωνευτήρα που λειτούργησε σε χρόνο παραμονής 30 ημέρες κυμαίνονταν σε μία 

περιοχή τιμών από 8 g/L έως 2 g/L, (εξαίρεση οι πρώτες μέρες λειτουργίας του 

χωνευτήρα, όπου τα στερεά μειώνονταν συνεχώς μέχρι να σταθεροποιηθούν στην 

προαναφερθείσα περιοχή τιμών). Η μείωση αυτή των στερεών που παρατηρήθηκε 

κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του αντιδραστήρα συνεπαγόταν και 

απομάκρυνση ενός μέρους της βιομάζας που υπήρχε στον αντιδραστήρα.   
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Διάγραμμα 4.26: Τα αιωρούμενα στερεά του αναερόβιου χωνευτήρα. 

 180



Στο σημείο αυτό, αν συγκρίνουμε τα διαγράμματα 4.16 και 4.22, θα παρατηρήσουμε 

ότι, κατά την αναερόβια επεξεργασία προεπεξεργασμένου ΥΑΕ με μύκητα λευκής 

σήψης, ο ρυθμός παραγωγής του οξικού οξέος είναι μεγαλύτερος σε σχέση με αυτόν 

που παρατηρείται κατά την αναερόβια επεξεργασία θερμικά προεπεξεργασμένου 

ΥΑΕ. Όμως, κατά την αναερόβια χώνευση ΥΑΕ, το οποίο έχει υποστεί 

προεπεξεργασία με το μύκητα Pleurotus ostreatus, η συσσώρευση του οξικού οξέος 

ήταν προσωρινή μιας και αυτό ˝απομακρύνθηκε˝ γρήγορα από τον αντιδραστήρα, 

λόγω της μη παρεμποδισμένης δράσης των μεθανογόνων βακτηρίων. Φαίνεται, 

λοιπόν, ότι η προεπεξεργασία του αποβλήτου με το μύκητα Pleurotus ostreatus είναι 

ιδιαίτερα σημαντική, μιας και η όλη διεργασία ήταν πιο σταθερή σε σχέση με την 

αναερόβια χώνευση ΥΑΕ από το οποίο έχουν απομακρυνθεί τα στερεά. Η 

σταθερότητα της διεργασίας κατά την αναερόβια χώνευση προεπεξεργασμένου με 

μύκητα ΥΑΕ οφείλεται στην αποτοξικοποίηση του αποβλήτου η οποία επιτυγχάνεται 

στο στάδιο της προεπεξεργασίας. 

 

Όταν πλέον είχε επιτευχθεί μόνιμη κατάσταση στο εσωτερικό του αντιδραστήρα 

έγινε χαρακτηρισμός όλων των επιμέρους παραμέτρων. Στον πίνακα 4.8 φαίνονται τα 

χαρακτηριστικά της μόνιμης κατάστασης για τον αντιδραστήρα σε υδραυλικό χρόνο 

παραμονής 30 ημερών. 

 

Πίνακας 4.8: Χαρακτηριστικά μόνιμης κατάστασης του αναερόβιου χωνευτήρα. 

Υδραυλικός χρόνος παραμονής (d) 30 

Παράμετρος Τιμή 

Αποδοτικότητα σε Βιοαέριο (L/Lαντιδρd) 0.18 ± 0.02 

Αποδοτικότητα σε Μεθάνιο (L/Lαντιδρd) 0.12 ± 0.02 

% σε Μεθάνιο 67 ± 3 

Πτητικά λιπαρά οξέα (mg/L) 323.5 ± 182.3 

pH 7.18 ± 0.03 

Διαλυτό Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (g/L) 5.3 ± 1.3 

Ολικά αιωρούμενα στερεά (g/L) 5.39 ± 0.69 

Πτητικά αιωρούμενα στερεά (g/L) 2.40 ± 0.55 

Απόδοση (L CH4/g δ-ΧΑΟμετατρ.) 0,331 
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Αν συγκρίνουμε τις υπολογιζόμενες αποδόσεις μεθανίου με βάση το μετατρεπόμενο 

XAO με τη θεωρητική απόδοση μεθανίου (0.35 L CH4 ανά g καταναλισκόμενου 

ΧΑΟ), αποδεικνύεται ότι:  

(a) Το παραγόμενο μεθάνιο προέρχεται κυρίως από την απομάκρυνση του 

διαλυτού ΧΑΟ. 

 

Αφού, λοιπόν, είχε επέλθει στο σύστημα μόνιμη κατάσταση σε υδραυλικό χρόνο 

παραμονής 30 ημερών, έγινε μετάβαση του συστήματος σε υδραυλικό χρόνο 

παραμονής 20 ημέρες. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με την 

ολοκλήρωση ουσιαστικά του δεύτερου χρόνου παραμονής, η όλη διεργασία 

οδηγήθηκε σε αστοχία (αύξηση πτητικών λιπαρών οξέων, μείωση του pH, μείωση 

του παραγόμενου βιοαερίου/μεθανίου). Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν την άποψη 

που διαμορφώθηκε ότι η αύξηση της οργανικής φόρτισης, που επιφέρει η μείωση του 

χρόνου παραμονής από τις 30 στις 20 ημέρες, στη συμβατική αναερόβια διεργασία 

αραιωμένου 1:1 υγρού αποβλήτου ελαιοτριβείου, προεπεξεργασμένου ή μη, οδηγεί 

σε αστοχία τον αντιδραστήρα αυτού του τύπου (ξίνισμα αυτού), που οφείλεται στην 

αύξηση των πτητικών λιπαρών οξέων του και η οποία εκδηλώνεται με πτώση του pH 

στο εσωτερικό του αντιδραστήρα και την ελάχιστη, μέχρι μηδενισμού, απόδοση σε 

βιοαέριο/μεθάνιο. Βέβαια κατά τη λειτουργία του αντιδραστήρα, ο οποίος 

επεξεργαζόταν μη επεξεργασμένο ΥΑΕ αραιωμένο 1:1, σε χρόνο παραμονής 20 

ημέρες, η αστοχία του συστήματος επήλθε μετά από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

(στα μέσα του τέταρτου χρόνου παραμονής), κάτι που ενισχύει την άποψη ότι η 

παρουσία των στερεών παίζει σημαντικό ρόλο στην ευστάθεια της λειτουργίας.   

 

4.6 Αναερόβια χώνευση υγρού αποβλήτου ελαιοτριβείου σε 

αντιδραστήρα τύπου ASBR 

 
4.6.1 Γενικά 

 

Έχοντας τα πρώτα αποτελέσματα από την αναερόβια χώνευση των υγρών αποβλήτων 

ελαιοτριβείου με τη χρήση ενός αναερόβιου χωνευτήρα τύπου CSTR, προχωρήσαμε 

στη δημιουργία μιας άλλης σειράς πειραμάτων. Τα νέα αυτά πειράματα αφορούσαν, 

επίσης, την αναερόβια χώνευση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου, αλλά με τη χρήση 
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ενός διαφορετικού τύπου αντιδραστήρα. Στη σειρά αυτή των πειραμάτων 

χρησιμοποιήθηκε ένας αναερόβιος χωνευτήρας τύπου SBR (ASBR, Anaerobic 

Sequencing Batch Reactor). Τέτοιου τύπου αναερόβιος χωνευτήρας έχει 

χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για την επεξεργασία ισχυρών αποβλήτων 

συμπεριλαμβανομένων, αποβλήτων σφαγείων (Morris et al., 1998; Masse and Masse, 

2000), αποβλήτων σκόνης γάλακτος χαμηλών λιπαρών (non-fat dry milk) (Welper et 

al., 1997), στραγγισμάτων ΧΥΤΑ (Timur and Ozturk, 1999), και αραιής κοπριάς 

χοίρων (Masse and Droste, 1997; Masse et al., 1997). Ο ASBR παρουσιάζει το 

πλεονέκτημα σε ένα μόνο αντιδραστήρα να επιτυγχάνεται τόσο η αναερόβια 

αποδόμηση όσο και η καθίζηση της αναερόβιας λάσπης, επιτρέποντας μεγαλύτερο 

χρόνο παραμονής των στερεών από τον υδραυλικό χρόνο παραμονής. Ακόμη μία 

τέτοια λειτουργία πιθανόν να επιτρέπει την επαρκή αραίωση του τροφοδοτούμενου 

αποβλήτου με το μείγμα στον αντιδραστήρα ούτως ώστε να μην απαιτείται πρότερη 

αραίωση του αποβλήτου. 

 

Στο παρόν υποκεφάλαιο γίνεται αναφορά στην πειραματική διαδικασία που 

ακολουθήθηκε για την αναερόβια επεξεργασία υγρού αποβλήτου ελαιοτριβείου σε 

αντιδραστήρα τύπου ASBR. Παρουσιάζονται επίσης τα αποτελέσματα των 

πειραμάτων.  

 

4.6.2 Πειραματική διάταξη και διαδικασία 

 

Για τη μελέτη της αναερόβιας επεξεργασίας κατασκευάστηκε ένας αναερόβιος 

αντιδραστήρας τύπου ASBR. Ο συνολικός όγκος του αντιδραστήρα είναι 125L, ενώ ο 

λειτουργικός όγκος ρυθμίστηκε στα 93 L. Όπως βλέπουμε από την εικόνα 4.4, ο 

αντιδραστήρας έχει διπλότοιχα τοιχώματα, από τα οποία περνά θερμαινόμενο νερό 

στους 35 οC. Η απορροή του αντιδραστήρα πραγματοποιείται με φυσική ροή (χωρίς 

αντλία) λόγω υπερχείλισης. Στον αντιδραστήρα τοποθετήθηκαν τέσσερις 

δειγματοληπτικές θύρες (στα 25 L, 50 L, 75 L, 100 L). Για να μην υπάρχει πρόβλημα 

στροβιλισμού κατά την ανάδευση τοποθετήθηκαν στο εσωτερικό του αντιδραστήρα 4 

ανακλαστήρες (65cm×3.8cm). Τo κάτω πτερύγιο ανάδευσης είναι 12cm και το πάνω 

πτερύγιο ανάδευσης 6cm.  
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Η τροφοδοσία του συστήματος διατηρούταν σε ψυγείο σε θερμοκρασία 4ºC. Το 

σύστημα ήταν εφοδιασμένο με ρυθμιζόμενης ροής περισταλτική αντλία που 

χρησιμοποιούταν για την ανακυκλοφορία του αποβλήτου. Η απορροή συλλεγόταν σε 

δοχεία και φυλασσόταν σε ψυγείο στους 4ºC έως ότου χρησιμοποιηθεί για το επόμενο 

στάδιο της επεξεργασίας, ενώ το παραγόμενο βιοαέριο κατέληγε σε ειδική κατασκευή 

εκτόπισης ελαίου για τη μέτρηση του όγκου.   

 

H = 75 cm 

δ = 46 cm 
Η2Ο 

Η2Ο 
H = 60 cm V = 100 L 

V = 75 L H = 45 cm 

V = 50 L 
H = 30 cm 

V = 25 L H = 15 cm 

Τροφοδοσία CH4

Ανακλαστήρας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.4: Πειραματική διάταξη αναερόβιου αντιδραστήρα ASBR. 

 

Η εκκίνηση του βιοαντιδραστήρα πραγματοποιήθηκε με αναερόβια μαγιά που 

προήλθε από τον αναερόβιο χωνευτήρα του βιολογικού καθαρισμού λυμάτων της 

Πάτρας. Κατά την εκκίνηση της λειτουργίας του βιοαντιδραστήρα, οι αναερόβιες 

συνθήκες στο εσωτερικό του εξασφαλίστηκαν έπειτα από τη διοχέτευση για μισή 

ώρα, αέριου αδρανούς μείγματος N2:CO2 (71.5:28.5), το οποίο απομάκρυνε όλο το 

εγκλωβισμένο οξυγόνο που περιείχε. 

 

Η λειτουργία του αναερόβιου χωνευτήρα αποτελείται από τα εξής στάδια: Αφού 

ολοκληρωθεί η πλήρωση του αντιδραστήρα, αρχίζει η ανάδευση ώστε να επιτευχθεί 

όσο το δυνατόν καλύτερη ανάμειξη των συστατικών. Η ανάδευση διαρκεί όσο και η 

φάση της αντίδρασης. Όταν πλέον διαπιστωθεί ότι έχει τελειώσει η φάση της 
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αντίδρασης, τότε αρχίζει η φάση καθίζησης. Μόλις γίνει καθίζηση των στερεών, 

αρχίζει η απορροή του υπερκειμένου, ενώ η μεγαλύτερη ποσότητα της βιομάζας 

παραμένει μέσα στον αντιδραστήρα. Όταν πλέον ολοκληρωθεί η απορροή αρχίζει η 

νέα πλήρωση του αντιδραστήρα και η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. 

 

4.6.3 Αποτελέσματα – Συμπεράσματα 

 

Κατά την έναρξη λειτουργίας του αντιδραστήρα μία μικρή ποσότητα αποβλήτου 

αναμείχθηκε με αναερόβια λάσπη. Πιο συγκεκριμένα αναμείχθηκαν 75 L αναερόβιας 

μαγιάς, αραιωμένης 1:1, και 18 L απόβλητο ελαιουργείου με συγκέντρωση δ-ΧΑΟ 

ίση με 57 g/L και συγκέντρωση ο-ΧΑΟ ίση με 157 g/L. Επειδή οι μικροοργανισμοί 

που περιέχονταν στην αναερόβια μαγιά δεν ήταν εγκλιματισμένοι σε τέτοιου είδους 

απόβλητα, χρειάστηκαν περίπου 50 ημέρες για να επιτευχθεί μείωση του δ-ΧΑΟ της 

τάξης του 91,5 % (Διάγραμμα 4.27 & 4.28) και μείωση του ο-ΧΑΟ κατά 89 % 

(Διάγραμμα 4.29). Κατά τον πρώτο κύκλο λειτουργίας ο ισοδύναμος υδραυλικός 

χρόνος παραμονής του αντιδραστήρα ήταν 253,2 d. Όταν πλέον παρατηρήθηκε αυτή 

η μείωση του ΧΑΟ και παράλληλα μείωση στην παραγωγή του βιοαερίου 

(Διαγράμματα 4.30 & 4.31), τότε έγινε αλλαγή τροφοδοσίας. Ακολουθήθηκε η 

διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω. Από τον αντιδραστήρα αφαιρέθηκε 

ποσότητα αποβλήτου ίση με 30 L και στη συνέχεια προστέθηκε ίση ποσότητα μη 

επεξεργασμένου αποβλήτου. Η ποσότητα αυτή αποφασίστηκε βάσει της 

συγκέντρωσης του δ-ΧΑΟ που θέλαμε να επιτύχουμε στον αντιδραστήρα κατά την 

έναρξη της φάσης αντίδρασης. Το απόβλητο που χρησιμοποιήθηκε σε αυτόν τον 

κύκλο λειτουργίας είχε συγκέντρωση d-COD ίση με 50 g/L και συγκέντρωση ο-ΧΑΟ 

ίση με 147 g/L. Επειδή οι μικροοργανισμοί δεν είχαν ακόμη εγκλιματιστεί πλήρως 

και εξαιτίας της μεγαλύτερης οργανικής φόρτισης, παρατηρήθηκε μία καθυστέρηση 

στην αποδόμηση του οργανικού φορτίου. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης 

λειτουργίας θεωρήθηκε απαραίτητο να γίνει ανακυκλοφορία της τροφοδοσίας για να 

γίνει καλύτερη ανάμειξη των στερεών. Επίσης κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης 

έγινε προσθήκη θρεπτικών, (ΝΗ4)2ΗΡΟ4 ως πηγή αζώτου και φωσφόρου, και 

ιχνοστοιχείων για την καλύτερη λειτουργία των μικροοργανισμών, μιας και η 

περιεκτικότητα του συγκεκριμένου αποβλήτου σε άζωτο και φώσφορο ήταν χαμηλή 

και δε μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες των μικροοργανισμών. Όμως, παρά την 
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Διάγραμμα 4.27: Μεταβολή του διαλυτού ΧΑΟ στον αναερόβιο αντιδραστήρα. 
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Διάγραμμα 4.28: Συγκέντρωση δ-ΧΑΟ στην είσοδο και την έξοδο του αναερόβιου 

αντιδραστήρα. 
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.Διάγραμμα 4.29: Συγκέντρωση ολικού ΧΑΟ στην είσοδο και την έξοδο του 

αναερόβιου αντιδραστήρα. 

 

προσθήκη των θρεπτικών και την εφαρμογή της ανακυκλοφορίας, χρειάστηκαν 

περίπου 115 ημέρες για να επιτευχθεί μείωση του δ-ΧΑΟ της τάξης του 88,8 % και 

μείωση του ο-ΧΑΟ κατά 83,4 %. Ήταν λοιπόν φανερό ότι οι μικροοργανισμοί δεν 

είχαν ακόμη εγκλιματιστεί σε αυτό το απόβλητο. Κατά το δεύτερο κύκλο λειτουργίας 

ο αντιδραστήρας λειτούργησε σε ισοδύναμο HRT 353,4 d. Μετά τη μείωση του ΧΑΟ 

και της πτώσης του βιοαερίου ακολούθησε αλλαγή τροφοδοσίας. Η διαδικασία ήταν 

αυτή που παρουσιάστηκε παραπάνω. Από τον αντιδραστήρα αφαιρέθηκαν 22 L και 

αντίστοιχη ποσότητα αποβλήτου προστέθηκε στον αντιδραστήρα. Το απόβλητο που 

χρησιμοποιήθηκε σε αυτόν τον κύκλο λειτουργίας είχε τα ίδια αρχικά χαρακτηριστικά 

με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στο δεύτερο κύκλο. Μετά την πάροδο 38 ημερών είχε 

επιτευχθεί μείωση του δ-ΧΑΟ κατά 82,4 % και του ο-ΧΑΟ κατά 78,7 % ενώ ο όγκος 

του παραγόμενου βιοαερίου είχε μειωθεί σημαντικά. Κατά τον τρίτο κύκλο 

λειτουργίας ο ισοδύναμος υδραυλικός χρόνος παραμονής του αντιδραστήρα ήταν 

162,9 d. Περάσαμε έτσι στον τέταρτο κύκλο λειτουργίας. Από τον αντιδραστήρα 

αφαιρέθηκαν 11 L και αντίστοιχος όγκος ΥΑΕ προστέθηκε στον αντιδραστήρα. Το 

απόβλητο που χρησιμοποιήθηκε σε αυτόν τον κύκλο λειτουργίας είχε συγκέντρωση 

δ-ΧΑΟ ίση με 68 g/L και συγκέντρωση ο-ΧΑΟ ίση με 170 g/L. Μείωση κατά 83,4 % 

στο δ-ΧΑΟ και 79,3 % στο ο-ΧΑΟ επιτεύχθηκε σε 28 ημέρες. Παρατηρήσαμε λοιπόν 
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ότι οι μικροοργανισμοί άρχιζαν να εγκλιματίζονται στο απόβλητο ελαιοτριβείου 

καθώς με την πάροδο του χρόνου επιτυγχανόταν ικανοποιητική μείωση του χημικά 

απαιτούμενου οξυγόνου σε λιγότερο χρόνο. Κατά τον τέταρτο κύκλο λειτουργίας ο 

ισοδύναμος υδραυλικός χρόνος παραμονής του αντιδραστήρα ήταν 236,7 d. Κατόπιν 

περάσαμε στην πέμπτη φάση λειτουργίας. Από τον αντιδραστήρα αφαιρέθηκαν 13 L 

και προστέθηκε ίση ποσότητα αποβλήτου το οποίο είχε 60,5 g/L δ-ΧΑΟ και 135 g/L 

ο-ΧΑΟ. Μέσα σε 19 ημέρες παρατηρήθηκε μείωση της τάξης του 78,5% για το δ-

ΧΑΟ και 71,7 % για το ο-ΧΑΟ. Σε αυτόν τον κύκλο λειτουργίας ο ισοδύναμος 

χρόνος παραμονής μειώθηκε στις 135,92 d. Κατά τον έκτο κύκλο λειτουργίας από τον 

αντιδραστήρα αφαιρέθηκαν 8 L. Το απόβλητο το οποίο προστέθηκε είχε 

συγκέντρωση 71,5 g/L δ-ΧΑΟ και 75 g/L ο-ΧΑΟ. Η μείωση αυτή του ολικού ΧΑΟ 

(Διάγραμμα 4.29) σε σχέση με τους προηγούμενους κύκλους λειτουργίας οφείλεται 

στην απόφαση που λάβαμε να περιορίσουμε λίγο τη συγκέντρωση των στερεών που 

εισαγόταν στον αντιδραστήρα. Αυτό πραγματοποιήθηκε όχι με αραίωση του 

αποβλήτου, αλλά χρησιμοποιώντας το υπερκείμενο μέρους αυτού, έπειτα από φυσική 

καθίζηση των στερεών. Παρόλο που από τις μετρήσεις που γινόντουσαν και 

αφορούσαν τα ολικά και πτητικά αιωρούμενα στερεά του αντιδραστήρα δε φαινόταν 

να υπάρχει κάποια συσσώρευση αυτών, εντούτοις λόγω της κατασκευής του 

αντιδραστήρα αυτό ήταν πολύ πιθανό να συμβαίνει. Μέσα σε 19 ημέρες μειώθηκε το 

δ-ΧΑΟ κατά 80,4 % και το ο-ΧΑΟ κατά 56,4 %. Κατά τη διάρκεια αυτού του 

κύκλου παρατηρήθηκε πάλι αύξηση στον ισοδύναμο χρόνο παραμονής του 

αντιδραστήρα στις 220,9 d. Ακολούθησε πολύ γρήγορα ο έβδομος κύκλος 

λειτουργίας του αναερόβιου χωνευτήρα. Από τον αντιδραστήρα αφαιρέθηκαν 7 L και 

προστέθηκε ίση ποσότητα αποβλήτου. Το απόβλητο αυτό χαρακτηριζόταν από 70 g/L 

δ-ΧΑΟ και 75 g/L ο-ΧΑΟ. Μέσα σε 8 ημέρες επιτεύχθηκε μείωση του δ-ΧΑΟ κατά 

79,6 % και του ο-ΧΑΟ κατά 58,4 %. Παρατηρήθηκε επίσης μείωση του ισοδύναμου 

HRT στις 106,3 d. Κατά την όγδοη φάση επαναλήφθηκε ακριβώς ότι είχε γίνει και 

στον έβδομο κύκλο λειτουργίας. Μέσα σε 8 επίσης ημέρες το δ-ΧΑΟ μειώθηκε κατά 

77,4 % και το ο-ΧΑΟ κατά 57,2 %. Και σε αυτόν τον κύκλο ο ισοδύναμος χρόνος 

παραμονής ήταν 106,3 d. Οι επόμενοι κύκλοι που ακολούθησαν ήταν επίσης πολύ 

γρήγοροι. Στον ένατο κύκλο αφαιρέθηκαν επίσης 7 L από τον αντιδραστήρα και 

χρησιμοποιήθηκε το ίδιο απόβλητο με αυτό που είχε χρησιμοποιηθεί και στους δύο 
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Διάγραμμα 4.30: Ειδικός ρυθμός παραγωγής βιοαερίου στον αναερόβιο 

αντιδραστήρα.  
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Διάγραμμα 4.31: Συνολικός όγκος παραγωγής βιοαερίου και μεθανίου στον 

αναερόβιο αντιδραστήρα. 

 189



προηγούμενους κύκλους. Η διάρκεια του ένατου κύκλου ήταν μόλις 5 ημέρες ενώ η 

μείωση του δ-ΧΑΟ έφτασε το 79,6 % και του ο-ΧΑΟ το 57,6 %. Κατά τη διάρκεια 

αυτού του κύκλου παρατηρήθηκε μείωση του ισοδύναμου HRT στις 66,4 d. Στο 

δέκατο κύκλο λειτουργίας αφαιρέθηκαν από τον αντιδραστήρα 5,5 L. Και σε αυτόν 

τον κύκλο χρησιμοποιήθηκε το ίδιο απόβλητο με τους προηγούμενους. Μείωση κατά 

78 % του δ-ΧΑΟ και κατά 57 % του ο-ΧΑΟ μόλις σε 3 ημέρες επιτεύχθηκε κατά τη 

διάρκεια του δέκατου κύκλου. Επιπλέον παρατηρήθηκε μείωση του ισοδύναμου HRT 

στις 50 d. Στον ενδέκατο κύκλο λειτουργίας αφαιρέθηκαν από τον αντιδραστήρα 8 L. 

Και σε αυτόν τον κύκλο χρησιμοποιήθηκε το ίδιο απόβλητο με τους προηγούμενους. 

Μείωση κατά 78,1 % του δ-ΧΑΟ και κατά 58 % του ο-ΧΑΟ σε επίσης 3 ημέρες 

επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια του ενδέκατου κύκλου. Επιπλέον παρατηρήθηκε 

μείωση του ισοδύναμου HRT στις 46,5 d. Κατόπιν περάσαμε στη δωδέκατη φάση 

λειτουργίας. Από τον αντιδραστήρα αφαιρέθηκαν 15,3 L και προστέθηκε ίση 

ποσότητα αποβλήτου το οποίο είχε 56 g/L δ-ΧΑΟ και 105 g/L ο-ΧΑΟ. Μέσα σε 5 

ημέρες παρατηρήθηκε μείωση της τάξης του 75 % για το δ-ΧΑΟ και 63,8 % για το ο-

ΧΑΟ. Σε αυτόν τον κύκλο λειτουργίας ο ισοδύναμος χρόνος παραμονής μειώθηκε 

στις 30,4 d. Στη συνέχεια ακολούθησε ο δέκατος τρίτος κύκλος λειτουργίας. Σε αυτή 

τη φάση αφαιρέθηκαν από τον αντιδραστήρα 19 L και ίση ποσότητα αποβλήτου 

προστέθηκε σε αυτόν. Το απόβλητο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ίδιο με αυτό που 

χρησιμοποιήθηκε και στον προηγούμενο κύκλο. Ο δέκατος τρίτος κύκλος, διάρκειας 

επίσης 5 ημερών, παρουσίασε μείωση του δ-ΧΑΟ κατά 71,3 % και του ο-ΧΑΟ κατά 

58 %. Κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου ο ισοδύναμος χρόνος παραμονής 

μειώθηκε στις 24,5 d. Κατά την δέκατη τέταρτη φάση αφαιρέθηκαν από τον 

αντιδραστήρα 23 L. Σε αυτόν τον κύκλο λειτουργίας χρησιμοποιήθηκε το ίδιο 

απόβλητο που χρησιμοποιήθηκε και στον προηγούμενο κύκλο λειτουργίας. Μέσα σε 

5 επίσης ημέρες το δ-ΧΑΟ μειώθηκε κατά 67 % και το ο-ΧΑΟ κατά 53 %. Σε αυτόν 

τον κύκλο ο ισοδύνομος χρόνος παραμονής ήταν 20 d. Τέλος περάσαμε στη δέκατη 

πέμπτη φάση λειτουργίας. Κατά τη δέκατη πέμπτη φάση επαναλήφθηκε ακριβώς ότι 

έγινε και στον προηγούμενο κύκλο λειτουργίας. Μέσα σε 5 επίσης ημέρες το δ-ΧΑΟ 

μειώθηκε κατά 72,1 % και το ο-ΧΑΟ κατά 43,8 %. Και σε αυτόν τον κύκλο ο 

ισοδύναμος χρόνος παραμονής ήταν 20 d. Ωστόσο, η προσπάθεια συνέχισης της 

λειτουργίας με ισοδύναμο χρόνο παραμονής 20 d για ακόμη ένα κύκλο οδήγησε το 

σύστημα σε αστοχία (υπερβολική αύξηση των πτητικών λιπαρών οξέων και πτώση 

του pH και της παραγωγής του βιοαερίου). 
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Στον πίνακα 4.9 παρουσιάζονται συνοπτικά η συγκέντρωση του χημικά 

απαιτούμενου οξυγόνου του αποβλήτου, η % μείωση του ΧΑΟ, η χρονική διάρκεια, 

σε ημέρες, του κάθε κύκλου, ο ισοδύναμος υδραυλικός χρόνος παραμονής, ο ειδικός 

ρυθμός παραγωγής μεθανίου και ο ρυθμός οργανικής φόρτισης του κάθε κύκλου. 

 

Πίνακας 4.9: Αρχική συγκέντρωση δ-ΧΑΟ, % μείωση δ-ΧΑΟ, χρονική διάρκεια, 

ισοδύναμος χρόνος παραμονής, ειδικός ρυθμός παραγωγής μεθανίου και ισοδύναμος 

ρυθμός οργανικής φόρτισης κάθε κύκλου λειτουργίας του αναερόβιου χωνευτήρα 

ASBR. 

Κύκλος 

λειτουργίας 

Συγκέντρωση 

δ-ΧΑΟ (g/L) 

ΥΑΕ 

% 

μείωση 

δ-ΧΑΟ 

Ημέρες 

λειτουργίας 

Ισοδύναμος 

χρόνος 

παραμονής 

(d) 

Ειδικός 

ρυθμός 

παραγωγής 

μεθανίου 

(L/L/d) 

Ισοδύναμος 

ρυθμός 

οργανικής 

φόρτισης  

(g δ-ΧΑΟ/L/d) 

1ος 57 91,5 50 253,2 0.087 0.225 

2ος 50 88,8 114 353,4 0.105 0.141 

3ος 50 82,4 38 162,9 0.157 0.307 

4ος 68 83,4 28 236,7 0.164 0.287 

5ος 60,5 78,5 19 135,9 0.166 0.445 

6ος 71,5 80,4 20 220,9 0.143 0.324 

7ος 70 79,6 8 106,3 0.188 0.659 

8ος 70 77,4 8 106,3 0.147 0.659 

9ος 70 79,6 5 66,4 0.280 1.054 

10ος 70 78,0 3 50,0 0.277 1.400 

11ος 70 78,1 3 46,5 0.510 1.505 

12ος 56 75,0 5 30,4 0.435 1.842 

13ος 56 71,3 5 24,5 0.389 2.286 

14ος 56 67,0 5 20,0 0.405 2.800 

15ος 56 72,1 5 20,0 0.243 2.800 

 

Όπως παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα και στο διάγραμμα 4.28 το δ-ΧΑΟ της 

τροφοδοσίας του αντιδραστήρα γενικά κυμαινόταν σε μία περιοχή από 50 g/L έως 70 
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g/L. Η διακύμανση η οποία παρατηρείται είναι λογική αν αναλογιστούμε το γεγονός 

ότι η τροφοδοσία προερχόταν από διαφορετικές παρτίδες αποβλήτου. Επίσης λόγω 

της εποχικότητας που παρουσιάζει η λειτουργία των ελαιοτριβείων το απόβλητο 

συντηρούνταν στο ψυγείο για μεγάλο σχετικά χρονικό διάστημα. Αυτό το διάστημα 

ήταν αρκετό να λάβει χώρα μερική υδρόλυση των στερεών του, η οποία θα μπορούσε 

να μεταβάλλει λίγο το δ-ΧΑΟ του αποβλήτου. 

 

Όπως διακρίνεται από το διάγραμμα 4.27 ο αντιδραστήρας τις πρώτες μέρες 

λειτουργίας κάθε κύκλου σημείωνε μία μικρή άνοδο στην τιμή του δ-ΧΑΟ του. Το 

γεγονός αυτό ήταν αναμενόμενο, λόγω της υδρόλυσης των στερεών η οποία 

ελάμβανε χώρα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του ο αντιδραστήρας 

σημείωνε ένα ποσοστό απομάκρυνσης του δ-ΧΑΟ της τροφοδοσίας περίπου 67 – 92 

% (Πίνακας 4.7). Είναι λογικό επίσης να υποτεθεί ότι ένα μέρος του διαλυτού ΧΑΟ 

του αποβλήτου (ένα πολύ σύνθετο υπόστρωμα γενικά) μπορεί να μην είναι 

βιοαποδομήσιμο κατά την αναερόβια διεργασία. Μία μικρή αύξηση της 

συγκέντρωσης του δ-ΧΑΟ που παρατηρείται στην έξοδο του αντιδραστήρα με το 

πέρασμα του χρόνου δείχνει πράγματι δυσκολία των αναερόβιων μικροοργανισμών 

να αποδομήσουν αυτό το σύνθετο υπόστρωμα, και ίσως κάποια παρεμπόδιση αυτών 

από τοξικό παράγοντα που περιέχεται στο συγκεκριμένο απόβλητο.   

 

Η αποδοτικότητα του χωνευτήρα εκφρασμένη σε λίτρα βιοαερίου ανά λίτρο 

αντιδραστήρα και ημέρα, η σύσταση του βιοαερίου σε μεθάνιο και ο συνολικός 

παραγόμενος όγκος βιοαερίου και μεθανίου φαίνονται στα διαγράμματα 4.30 και 4.31 

αντίστοιχα. 

 

Όπως παρατηρούμε από το διάγραμμα 4.30 η παραγωγή του βιοαερίου άρχιζε να 

σταθεροποιείται μετά τις πρώτες ημέρες κάθε κύκλου λειτουργίας του αναερόβιου 

χωνευτήρα. Η σύσταση του παραγόμενου βιοαερίου σε μεθάνιο για κάθε κύκλο 

λειτουργίας ήταν μεγαλύτερη από 60 %. Ο ειδικός ρυθμός παραγωγής βιοαερίου 

παρουσίαζε μεγάλες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια των κύκλων λειτουργίας του 

αντιδραστήρα. Αυτό όμως που είναι εμφανές είναι το γεγονός ότι μετά τον 7ο κύκλο 

λειτουργίας και στην αρχή όλων των επόμενων κύκλων, ο ειδικός ρυθμός παραγωγής 

βιοαερίου παρουσίαζε μία διαρκή αύξηση. Πιθανότατα αυτό να οφείλεται στον 

εγκλιματισμό πλέον των αναερόβιων μικροοργανισμών στο σύνθετο υπόστρωμα του 
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υγρού αποβλήτου ελαιοτριβείου, σε συνδυασμό βέβαια με τη συνεχή μείωση του 

χρόνου παραμονής.   

 

Τέλος, να σημειωθεί ότι πάντα γινόταν έλεγχος για ύπαρξη υδρογόνου στο βιοαέριο. 

Ο έλεγχος αυτός έδειξε ένα πολύ μικρό ποσοστό υδρογόνου στο βιοαέριο στους 4 

πρώτους κύκλους λειτουργίας του βιοαντιδραστήρα, ενώ σε όλους τους επόμενους το 

ποσοστό του υδρογόνου στο βιοαέριο ήταν μηδενικό. Επίσης, η μυρωδιά του 

άχρωμου και γενικά άοσμου βιοαερίου ποτέ δεν υπήρξε άσχημη, κάτι που θα 

υποδείκνυε ύπαρξη υδρόθειου.    

 

Όπως έχει αναφερθεί μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους της αναερόβιας 

διεργασίας είναι τα πτητικά λιπαρά οξέα, τα οποία αναγνωρίζονται, ως τα πιο 

σημαντικά ενδιάμεσα προϊόντα της αναερόβιας διεργασίας και προτείνονται και ως οι 

παράμετροι ελέγχου όλης της διαδικασίας (Ahring and Angelidaki, 1997; Pind et al., 

1999; Mignone, 2005). Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του αντιδραστήρα 

γίνονταν συνεχώς μετρήσεις σε δείγματα από αυτόν, τα αποτελέσματα των οποίων 

φαίνονται στο διάγραμμα 4.32 που ακολουθεί. 

 

Η συγκέντρωση των πτητικών λιπαρών οξέων παρουσίασε αυξομειώσεις κατά τη 

διάρκεια των φάσεων ως αποτέλεσμα της αποδόμησης πρώτα των εύκολα 

βιοδιασπάσιμων ενώσεων (διαλυτά σάκχαρα) και κατόπιν των πιο δύσκολα 

αποδομήσιμων ενώσεων (στερεά). Παρ’ όλο που η συγκέντρωση του οξικού οξέος 

ήταν υψηλή κατά τη λειτουργία του βιοαντιδραστήρα στους 5 πρώτους κύκλους 

λειτουργίας του, η συσσώρευση αυτή δε συνοδεύτηκε από μείωση της τιμής του pH 

στον αντιδραστήρα. Αυτή η σχετικά υψηλή συγκέντρωση του οξικού οξέος 

˝εξουδετερώθηκε˝ από την υψηλή αλκαλικότητα του συστήματος, γι’ αυτό και δεν 

παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα. Η συγκέντρωση του προπιονικού οξέος 

σχεδόν σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του χωνευτήρα ήταν περίπου 1g/L. Η σχετικά 

υψηλή συγκέντρωση του προπιονικού οξέος δε δημιούργησε κάποιο πρόβλημα στη 

λειτουργία του χωνευτήρα. Πράγματι ο αντιδραστήρας συνέχισε να λειτουργεί 

κανονικά αφού τα αναερόβια βακτήρια ήταν σχετικά μη παρεμποδισμένα. 
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Διάγραμμα 4.32: Μεταβολή της συγκέντρωσης των πτητικών λιπαρών οξέων στον 

αναερόβιο αντιδραστήρα.  

 

Συμπερασματικά, από τη λειτουργία του ASBR προκύπτει το συμπέρασμα ότι είναι 

πράγματι δυνατή χωρίς αραίωση του αποβλήτου, κάτι που κρίνεται ιδιαίτερα 

σημαντικό. Ωστόσο, ο απαιτούμενος χρόνος παραμονής για σταθερή λειτουργία είναι 

τουλάχιστον 24.5 d, μιας και με ισοδύναμο χρόνο παραμονής 20 ημερών το σύστημα 

απέτυχε.  

 

Έχοντας πλέον ολοκληρωμένη εικόνα για τη λειτουργία τόσο του χωνευτήρα ASBR 

όσο και των χωνευτήρων τύπου CSTR μπορούμε να πούμε ότι η λειτουργία του 

CSTR ήταν πιο αποδοτική από την άποψη της παραγωγής βιοαερίου και ποσοστού 

μείωσης του ΧΑΟ. Παρόλο που ο ισοδύναμος ρυθμός οργανικής φόρτισης κατά τη 

λειτουργία του ASBR σε ισοδύναμο χρόνο παραμονής 30 ημερών ήταν 1.8 g δ-

ΧΑΟ/L/d και ήταν διπλάσιος του ρυθμού οργανικής φόρτισης του αντιδραστήρα 

CSTR που λειτούργησε σε χρόνο παραμονής 30 ημέρες (0.9 g δ-ΧΑΟ/L/d), και οι 

δύο αντιδραστήρες παρουσίασαν τον ίδιο ειδικό ρυθμό παραγωγής μεθανίου. Πιο 

συγκεκριμένα, η απόδοση του αντιδραστήρα τύπου CSTR σε χρόνο παραμονής 30 
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ημέρες ήταν 0,565 LCH4/gμετατρ.ΧΑΟ ενώ η απόδοση του αντιδραστήρα ASBR σε 

ισοδύναμο χρόνο παραμονής 30 ημέρες ήταν 0,314 LCH4/gμετατρ.ΧΑΟ. Επιπλέον, κατά 

τη λειτουργία του ASBR σε ισοδύναμο χρόνο παραμονής 30 ημέρες η απομάκρυνση 

του οργανικού υλικού του αποβλήτου ήταν 75 % ενώ στην περίπτωση της 

λειτουργίας του CSTR σε χρόνο παραμονής 30 ημέρες με απόβλητο το οποίο δεν είχε 

υποστεί καμία φυσικοχημική επεξεργασία προηγουμένως, η απομάκρυνση του 

οργανικού φορτίου έφτασε το 83 %.  Βέβαια, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας 

του ASBR η συγκέντρωση των πτητικών λιπαρών οξέων ήταν υψηλή. Η χαμηλότερη 

παραγωγή μεθανίου μπορεί να αποδοθεί στη συσσώρευση πτητικών λιπαρών οξέων 

στο χωνευτήρα, όπου έστω και παροδική αύξηση της συγκέντρωσής τους κάνει 

εμφανή την ύπαρξη παρεμπόδισης κυρίως για τους μεθανογόνους μικροοργανισμούς. 

Τόσο η παρεμπόδιση από κάποια ένωση του αρχικού αποβλήτου όσο και η 

παρεμπόδιση που μπορεί να προκαλείται από τη συσσώρευση (με το πέρασμα του 

χρόνου) κάποιου ενδιάμεσου μεταβολικού προϊόντος, είναι ικανά να περιορίζουν 

σημαντικά την παραγωγή βιοαερίου. Τέλος, ένα θετικό στοιχείο στη λειτουργία του 

ASBR ήταν ότι ακόμη και όταν περιορίστηκε σημαντικά η συγκέντρωση των 

στερεών του αποβλήτου που εισέρχονταν στον ASBR δε δημιουργήθηκε κάποιο 

πρόβλημα στην όλη διεργασία, μιας και η βιομάζα η οποία είχε αναπτυχθεί παρέμενε 

στο σύστημα, σε αντίθεση με την περίπτωση της λειτουργίας του χωνευτήρα τύπου 

CSTR ο οποίος επεξεργάστηκε απόβλητο από το οποίο είχαν προηγουμένως 

αφαιρεθεί τα στερεά του (θερμικά προεπεξεργασμένο) όπου ένα μέρος της βιομάζας 

του αντιδραστήρα ˝ξεπλύθηκε˝ με αποτέλεσμα η όλη διεργασία να είναι ασταθής και 

η λειτουργία του αντιδραστήρα να οδηγηθεί σε αστοχία. 

 

Συμπερασματικά, στο βαθμό που ο κύριος στόχος είναι η απομάκρυνση του 

οργανικού φορτίου, ένας ASBR τροφοδοτούμενος με αναραίωτο απόβλητο και σε 

ισοδύναμο χρόνο παραμονής ενδεικτικά 30 ημερών αποτελεί πιο αποτελεσματικό 

σύστημα επεξεργασίας απ’ ό,τι ένας αντιδραστήρας τύπου CSTR τροφοδοτούμενος 

με αραιωμένο 1:1 απόβλητο και σε χρόνο παραμονής 30 ημερών. 

 

Ωστόσο, χρόνοι παραμονής της τάξεως των 30 ημερών είναι σε κάθε περίπτωση 

υπερβολικά μεγάλοι. Στο επόμενο υποκεφάλαιο εξετάζεται η δυνατότητα επίτευξης 

ικανοποιητικής επεξεργασίας με σημαντικά μικρότερους χρόνους παραμονής 

χρησιμοποιώντας ένα ταχύρρυθμο σύστημα επεξεργασίας. 
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4.7 Αναερόβια χώνευση υγρού αποβλήτου ελαιοτριβείου σε 

αντιδραστήρα τύπου PABR (Stamatelatou et al., 2009) 

 
4.7.1 Γενικά 

 

Όπως προαναφέραμε ο περιοδικός αναερόβιος χωνευτήρας με ανακλαστήρες 

(Periodic Anaerobic Baffled Reactor, PABR) είναι ένας καινότυπος 

βιοαντιδραστήρας (Skiadas and Lyberatos, 1998), σχεδιασμένος να λειτουργεί σε 

υψηλούς ρυθμούς οργανικής φόρτισης.  

  

Σε πειραματική βάση, έχει μελετηθεί η συμπεριφορά ενός PABR όγκου 15 L που 

τροφοδοτήθηκε με γλυκόζη από τους Skiadas et al. (1998) σε διαφορετικές περιόδους 

λειτουργίας (1, 1.5 και 2 ημέρες), αλλά με σταθερό ρυθμό οργανικής φόρτισης (4.55 

g COD/L/d). Η προσωρινή συμπεριφορά του PABR που τροφοδοτήθηκε με ζελατίνη 

ή γλυκόζη κάτω από συνθήκες αυξανόμενης οργανικής φόρτισης έχει επίσης 

μελετηθεί (Stamatelatou, 1999; Stamatelatou and Lyberatos, 2002; Stamatelatou et 

al., 2003). Η ανταπόκριση του PABR ήταν ικανοποιητική και για τους δύο τύπους 

υποστρώματος, όταν αυτά υπέστησαν επεξεργασία χωριστά σε οργανικούς ρυθμούς 

φόρτισης 6.25 και 12.5 g COD/L/d, αντίστοιχα. Άλλοι τύποι αποβλήτων που έχουν 

υποστεί επεξεργασία σε αυτό τον καινότυπο βιοαντιδραστήρα είναι οξυνισμένο 

τυρόγαλο (Antonopoulou, et al., 2008) και μία τυπική φαρμακευτική ουσία που 

περιέχεται σε βιομηχανικά απόβλητα (Liu et al., 2009).  

 

Στο παρόν υποκεφάλαιο γίνεται αναφορά στην πειραματική διαδικασία που 

ακολουθήθηκε για την αναερόβια επεξεργασία υγρού αποβλήτου ελαιοτριβείου σε 

αντιδραστήρα PABR. Παρουσιάζονται επίσης τα αποτελέσματα των πειραμάτων.  

 

4.7.2 Πειραματική διάταξη και διαδικασία 

 

Ο περιοδικός αναερόβιος χωνευτήρας με ανακλαστήρες αποτελείται από δύο 

ομόκεντρους κυλίνδρους με τον ενδιάμεσο χώρο μοιρασμένο σε διαμερίσματα με 

κατακόρυφα χωρίσματα, τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους στο κάτω τμήμα και στο 

άνω τμήμα μέσω των σωληνώσεων. Το απόβλητο εισρέει στο χωνευτήρα, κατέρχεται 
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στο καθοδικό τμήμα του πρώτου διαμερίσματος και ανέρχεται στο ανοδικό τμήμα 

όπου μέσω εξωτερικών σωληνώσεων περνάει στο επόμενο διαμέρισμα για να 

επαναληφθεί η ίδια διαδικασία μέχρι το κλείσιμο της περιόδου και εκροή του 

αποτοξικοποιημένου αποβλήτου από το χωνευτήρα. Έτσι λόγω της κυκλικής 

κατασκευής των διαμερισμάτων όλα τα διαμερίσματα μπορούν να γίνουν είτε είσοδος 

είτε έξοδος του χωνευτήρα. 

 

Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε ένας PABR τεσσάρων 

διαμερισμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα ενεργού όγκου 15L και όγκου αέριας φάσης 

2L. Οι εξωτερικές σωληνώσεις αποτελούνταν από τμήματα σκληρού σωλήνα PVC 

(½’’) συνδεδεμένες με ηλεκτροκίνητες σφαιρικές βαλβίδες, όπου ο χειρισμός τους 

γινόταν με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στον οποίο είχε ενσωματωθεί ειδική 

κάρτα επικοινωνίας. Έγιναν οι κατάλληλες ρυθμίσεις έτσι ώστε κάθε ένα διαμέρισμα 

να τροφοδοτείται για 12h δηλαδή ο PABR τεσσάρων διαμερισμάτων να έχει περίοδο 

λειτουργίας 48h. Στηριγμένα στο καπάκι του αντιδραστήρα και 10cm κάτω από την 

επιφάνεια του υγρού στο εσωτερικό κάθε διαμερίσματος είναι τοποθετημένες οι 

σωληνώσεις δειγματοληψίας. Επίσης στο καπάκι του αντιδραστήρα βρίσκονταν δύο 

έξοδοι βιοαερίου όπου διαμέσου αυτών, το παραγόμενο βιοαέριο της διεργασίας 

διοχετευόταν στο σύστημα μέτρησης παροχής βιοαερίου. Η παροχή της τροφοδοσίας 

του χωνευτήρα περιλαμβάνει βαθμονομημένη περισταλτική αντλία συνδεδεμένη με 

χρονικό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καθορισμένη τροφοδότηση του συστήματος. 

Ο αντιδραστήρας ήταν τοποθετημένος σε λουτρό σταθερής θερμοκρασίας 35ºC 

εξασφαλίζοντας έτσι τις μεσόφιλες συνθήκες. 

 

Η τροφοδοσία του συστήματος διατηρείται σε κλειστό δοχείο σε θερμοκρασία 4ºC. 

Στην τροφοδοσία γίνεται προσθήκη (NH4)2HPO4 ως πηγή αζώτου και φωσφόρου. Το 

σύστημα είναι εφοδιασμένο με ρυθμιζόμενης ροής περισταλτικές αντλίες που 

τροφοδοτούν το βιοαντιδραστήρα. Επίσης η απορροή συλλέγεται σε φιάλη, ενώ το 

παραγόμενο βιοαέριο καταλήγει σε ειδική κατασκευή εκτόπισης ελαίου για τη 

μέτρηση του όγκου.    

 

Η αναερόβια μαγιά που χρησιμοποιήθηκε για τα πειράματα προήλθε από τον 

αναερόβιο χωνευτήρα του βιολογικού καθαρισμού λυμάτων της Πάτρας.    
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4.7.3 Αποτελέσματα - Συμπεράσματα 

 

Η έναρξη των πειραμάτων με τον PABR έγινε σε υδραυλικό χρόνο παραμονής 17,5d 

(#1), χρησιμοποιώντας ως τροφοδοσία απόβλητο αραιωμένο 1:1. Έχοντας επιτύχει 

μόνιμη κατάσταση, έγινε διπλασιασμός του ρυθμού οργανικής φόρτισης, εισάγοντας 

το απόβλητο χωρίς αραίωση (#2). Έπειτα από 40 μέρες στην κατάσταση #2, η 

τροφοδοσία αραιώθηκε ξανά 1:1 (#3) επειδή το σύστημα έβαινε προς αστοχία λόγω 

αύξησης των λιπαρών οξέων. Έτσι το σύστημα επανήλθε ξανά σε μόνιμη περιοδική 

κατάσταση όπως κατά τη κατάσταση #1. Ο ρυθμός οργανικής φόρτισης αυξήθηκε 

ξανά, μειώνοντας όμως τον υδραυλικό χρόνο παραμονής αυτή τη φορά σε 

HRT=8,75d (#4), κατόπιν σε 5.00 d (#5) και τελικά σε 3.75 d (#6). Οι συνθήκες 

διεξαγωγής των πειραμάτων συνοψίζονται στον Πίνακα 4.10.  

 

Η λειτουργία του PABR ήταν σταθερή σε υδραυλικό χρόνο παραμονής 17.5 ημέρες, 

με τη συγκέντρωση του διαλυτού ΧΑΟ στην είσοδο του βιοαντιδραστήρα να 

κυμαινόταν στα 25 g/L (Διάγραμμα 4.33), ενώ η συγκέντρωση των πτητικών 

αιωρούμενων στερεών παρέμενε χαμηλότερη από 5 g/L (Πίνακας 4.10). Η 

σταθερότητα της διεργασίας επιβεβαιώνεται από το σταθερό ειδικό ρυθμό παραγωγής 

βιοαερίου (Διάγραμμα 4.34, φάσεις #1 and #3) και την αμελητέα συγκέντρωση 

πτητικών λιπαρών οξέων (Διάγραμμα 4.35). Η συγκέντρωση των φαινολικών 

ενώσεων παρέμενε επίσης σε χαμηλά επίπεδα. Από τα πρώτα αυτά αποτελέσματα 

βλέπουμε ότι η λειτουργία του PABR είναι πιο σταθερή σε σχέση με αυτή του CSTR, 

ο οποίος λειτούργησε μάλιστα με χαμηλότερο ρυθμό οργανικής φόρτισης. Απ’ ότι 

φαίνεται η παρουσία των πτητικών αιωρούμενων στερών σε συγκέντρωση μικρότερη 

από 5 g/L δε φαίνεται να επηρεάζει τη λειτουργία του συστήματος, παρόλο που η 

σωματιδιακή ύλη υποτίθεται ότι έχει άμεση επίδραση στη λειτουργία ταχύρρυθμων 

συστημάτων.   

 

Κατά την αύξηση της οργανικής φόρτισης (#2), μη αραιώνοντας το απόβλητο μετά 

την απομάκρυνση του μεγαλύτερου μέρους των στερεών, παρατηρήθηκε αύξηση στο 

ΧΑΟ στην εκροή (Διάγραμμα 4.33), η οποία συνοδευόταν από ραγδαία αύξηση του 

οξικού οξέος, σταθερή αύξηση του προπιονικού οξέος (Διάγραμμα 4.35) και πτώση 

του pH. Η αύξηση του προπιονικού οξέος υποδηλώνει δυσλειτουργία της διεργασίας. 

Αρχικά η παραγωγή βιοαερίου αυξανόταν, ακολούθησε όμως σημαντική μείωση και 

 198



μηδενισμός. Η αποτυχία της διεργασίας αποδόθηκε στην αύξηση των φαινολικών 

ουσιών αλλά και στη συσσώρευση στερεών στο εσωτερικό του αντιδραστήρα (οπτική 

παρατήρηση). 

 

Η εξυγίανση του συστήματος κατά τη μεταβατική περίοδο από τη φάση #2 στη φάση 

#3, περιελάμβανε την απομάκρυνση οξυνισμένου όγκου αποβλήτου από το 

εσωτερικό του χωνευτήρα και εμβολιασμό με μίγμα μεσόφιλων μικροβιακών 

καλλιεργειών που ελήφθησαν από τον αναερόβιο χωνευτήρα της μονάδας του 

βιολογικού καθαρισμού της πόλης των Πατρών. Έπειτα από τη μείωση των πτητικών 

λιπαρών οξέων, ο χωνευτήρας επανατροφοδοτήθηκε (#3) σε συνθήκες όμοιες με τη 

φάση #1 και το σύστημα επανήλθε σε ισορροπία. 

 

Η φάση #4 του πειράματος περιελάμβανε την αύξηση της οργανική φόρτισης σε 

επίπεδα παρόμοια με την φάση #2. Αυτό επιτεύχθηκε αραιώνοντας το απόβλητο με 

νερό σε αναλογία 1:1, μειώνοντας όμως τον υδραυλικό χρόνο παραμονής σε 8,75 

ημέρες. Η μείωση του HRT αυτή τη φορά οδήγησε σε ραγδαία αύξηση του βιοαερίου 

συγκρινόμενη με τη φάση #2. Επίσης η συγκέντρωση των πτητικών λιπαρών οξέων 

παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα και δεν υπήρξαν τα προβλήματα συσσώρευσης που 

οδήγησαν στην αποτυχία της διεργασίας κατά την κατάσταση #2. Στην προσπάθεια 

μας να αποφευχθεί μία πιθανή μείωση του pH, αλλά και να διατηρηθεί η 

αλκαλικότητα στις 4000 mg/L, γινόταν σποραδικά προσθήκη αλκαλικότητας, με τη 

μορφή NaHCO3. Η παραγωγή CO2 εξαιτίας της προσθήκης αλκαλικότητας λήφθηκε 

υπόψη στην προσωρινή αύξηση του βιοαερίου. Σημάδια παρεμπόδισης δεν έκαναν 

την εμφάνισή τους ακόμη και όταν ο χρόνος παραμονής μειώθηκε περαιτέρω στις 5 

ημέρες και τελικά στις 3.75 ημέρες.  
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Διάγραμμα 4.33: Μεταβολή του διαλυτού ΧΑΟ στον αναερόβιο αντιδραστήρα. 
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Διάγραμμα 4.34: Ρυθμός παραγωγής βιοαερίου και % περιεκτικότητα μεθανίου στον 

αναερόβιο αντιδραστήρα. 
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Διάγραμμα 4.35: Μεταβολή της συγκέντρωσης των πτητικών λιπαρών οξέων στον 

αναερόβιο αντιδραστήρα. 

 

Πίνακας 4.10: Σύνοψη πειραματικών συνθηκών 

 #1 #2 #3 #4 #5 #6 

HRT (d) 17.5 17.5 17.5 8.75 5.00 3.75 

ΠΑΣin (g/L) 3.15±0.92 11.09±6.00 2.89±2.08 5.51±2.2 5.15±2.14 5.75±0.65 

δ-ΧΑΟin (g/L) 25.6±3.6 57.8±10.3  16.5±6.7  25.3±4.8 28.07±4.9  22.5±5.7 

Ρυθμός οργανικής φόρτισης 

(g δ-ΧΑΟin/L/d) 

 1.46±0.2  3.30±0.59 0.94±0.38 2.89±0.55 5.61±0.98 6.00±1.52 

Φαινολικάin (g/L) 1.84±0.38 4.51±0.94 1.33±0.37 2.04±0.45 2.60±0.61 2.06±0.13 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις αύξησης του ρυθμού οργανικής φόρτισης μειώνοντας τον 

υδραυλικό χρόνο παραμονής, ο PABR απέδειξε ότι είναι ένα εύρωστο σύστημα. 

Πράγματι, ο υψηλότερος ρυθμός αραίωσης ευνοεί τη μεταφορά μάζας και, κατ’ 

επέκταση, τη μετατροπή της οργανικής ύλης σε αυτό τον τύπο βιοαντιδραστήρα. 

Επιπλέον, η συγκέντρωση ενδιάμεσων ενώσεων που μπορεί να έχουν παρεμποδιστική 
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δράση (όπως τα πτητικά λιπαρά οξέα ή τα λιπαρά οξέα μακριάς αλυσίδας) είναι 

χαμηλότερη στην περίπτωση εφαρμογής υψηλότερης αραίωσης, σε σχέση με την 

περίπτωση εφαρμογής υψηλότερου ρυθμού φόρτισης, ενώ ο ρυθμός οργανικής 

φόρτισης παραμένει σταθερός. Αυτό συμβαίνει σαν αποτέλεσμα του υψηλότερου 

ρυθμού εισόδου, εξαιτίας του οποίου, τα διαλυτά συστατικά (συμπεριλαμβανομένων 

και των παρεμποδιστικών ουσιών) απομακρύνονται με υψηλότερο ρυθμό. Παρόμοια 

συμπεριφορά έδειξε η αναερόβια χώνευση συνθετικού μέσου βασιζόμενου στην 

πρωτεΐνη σε αντιδραστήρα PABR, όπου η αύξηση του ρυθμού οργανικής φόρτισης 

μειώνοντας τον υδραυλικό χρόνο παραμανής κατέληξε σε γρηγορότερη σταθερότητα 

σε σχέση με αυτή που επιτεύχθηκε αυξάνοντας το ΧΑΟ εισόδου (Stamatelatou, 1999; 

Stamatelatou and Lyberatos, 2002). Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση μείωσης του 

υδραυλικού χρόνου παραμονής, η συγκέντρωση της αμμωνίας που παράχθηκε από 

την αποδόμηση της ζελατίνης παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με αυτά που ήταν πριν τη 

μείωση του χρόνου παραμονής (Stamatelatou and Lyberatos, 2002), ενώ στην 

περίπτωση αύξησης της συγκέντρωσης στην είσοδο του βιοαντιδραστήρα, η 

συγκέντρωση της αμμωνίας σχεδόν διπλασιάστηκε (Stamatelatou, 1999). 

 

Η μεγαλύτερη αποδοτικότητα του PABR κατά τη φάση #4 σε σχέση με τη φάση #2 

δεν οφείλεται μόνο σε αυτό τον παράγοντα. Η αραίωση του αποβλήτου επέφερε 

μείωση της συγκέντρωσης των παρεμποδιστικών παραγόντων που περιέχονται σε 

αυτό το είδος αποβλήτου, όπως οι φαινολικές ενώσεις. Πράγματι η συγκέντρωση των 

φαινολικών ενώσεων παρέμεινε χαμηλή στη φάση #4 σε αντίθεση με τη φάση #2. 

αυτές οι απόψεις αποδεικνύουν ότι επιλέγοντας να χρησιμοποιήσουμε ΥΑΕ το οποίο 

έχει υποστεί μικρή αραίωση, αφού πρώτα έχει αφαιρεθεί μεγάλο μέρος των στερεών 

του, και να λειτουργήσουμε έναν απλό βιοαντιδραστήρα τύπου PABR σε χαμηλό 

υδραυλικό χρόνο παραμονής φαίνεται να είναι ευεργετική πρακτική από άποψη 

σταθερότητας και αποδοτικότητας της διεργασίας. 

 

Η ανταπόκριση του βιοαντιδραστήρα στη μείωση του υδραυλικού χρόνου παραμονής 

ήταν τυπική. Αρχικά παρατηρήθηκε μία γρήγορη συσσώρευση ενδιάμεσων 

προϊόντων (όπως τα πτητικά λιπαρά οξέα, Διάγραμμα 4.35), σαν αποτέλεσμα της 

προσωρινής αστάθειας ανάμεσα στον υψηλότερο ρυθμό εισροής και κατ’ επέκταση, 

τον υψηλότερο ρυθμό παραγωγής οξέων κατά την οξικογένεση και των χαμηλότερων 

ρυθμών κατανάλωσης των οξέων κατά την οξικογένεση και τη μεθανογένεση. Στη 
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συνέχεια, η συσσώρευση μειώθηκε, όπως συνήθως συμβαίνει όταν οι 

μικροοργανισμοί οι οποίοι καταναλώνουν τα οξέα εγκλιματιστούν στις νέες 

συνθήκες. 

 

Η περιοδική αλλαγή του σημείου τροφοδοσίας από διαμέρισμα σε διαμέρισμα 

επιφέρει μία περιοδική διαταραχή στη δυναμική του συστήματος. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα, οι τιμές των παραμέτρων οι οποίες παρακολουθούνται σε ένα 

διαμέρισμα του PABR να μην είναι σταθερές, ακόμη και κάτω από σταθερές 

συνθήκες λειτουργίας. Τυπικά διαγράμματα συγκέντρωσης ΧΑΟ σε ένα διαμέρισμα 

του PABR που λειτουργούσε σε μόνιμη κατάσταση (Skiadas et al., 1998; 

Stamatelatou, 1999; Stamatelatou and Lyberatos, 2002) αποδεικνύουν ότι υψηλότερες 

τιμές στη συγκέντρωση του ΧΑΟ παρατηρούνται όταν το διαμέρισμα λειτουργεί σαν 

διαμέρισμα τροφοδοσίας ή λαμβάνει την εκροή του διαμερίσματος τροφοδοσίας. Η 

συγκέντρωση του ΧΑΟ σταθεροποιείται όταν το διαμέρισμα είναι το τρίτο στη σειρά 

ή το τελευταίο. Το προφίλ του ΧΑΟ διατηρεί το σχήμα του ακόμη και κατά τη 

μείωση του υδραυλικού χρόνου παραμονής (Stamatelatou and Lyberatos, 2002), 

παρόλο που η υψηλότερη παρατηρούμενη τιμή ΧΑΟ πριν το σημείο τροφοδοσίας 

αλλάξει διαμέρισμα, είναι μεγαλύτερη και πιο έντονη. Οι υψηλότερες τιμές της 

συγκέντρωσης του ΧΑΟ στα πρώτα σε σειρά διαμερίσματα δε φαίνεται να 

επηρεάζουν την ποιότητα της εκροής (συγκέντρωση ΧΑΟ στο τελευταίο 

διαμέρισμα). Παρατηρώντας, όμως, το διάγραμμα 4.33 βλέπουμε ότι σε χρόνο 

παραμονής 5 και 3.75 ημέρες, η συγκέντρωση του ΧΑΟ στην εκροή αυξάνεται, 

αποδεικνύοντας ότι το οργανικό φορτίο που επιβλήθηκε (και/ή το παρεμποδιστικό 

αποτέλεσμα που προκάλεσε) σε κάθε διαμέρισμα κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας 

του μείωσε την κατανάλωση ΧΑΟ στο διαμέρισμα, και έτσι, χειροτέρεψε την 

ποιότητα της εκροής.   

 

Η μεταβολή στην παραγωγή του βιοαερίου σε κάθε φάση οφειλόταν κυρίως στη 

μεταβολή του ΧΑΟ της εισροής, σαν αποτέλεσμα της μη καλής ανάδευσης του ΥΑΕ 

κατά το μοίρασμά του σε μικρότερα δοχεία. Κάθε φάση λειτουργίας διήρκησε 

τουλάχιστον τρεις χρόνους παραμονής και η μετάβαση στην επόμενη φάση έγινε όταν 

οι συγκεντρώσεις του διαλυτού ΧΑΟ και των πτητικών λιπαρών οξέων είχαν 

σταθεροποιηθεί. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα χαρακτηριστικά των μονίμων 

καταστάσεων για τον αντιδραστήρα στους υδραυλικούς χρόνους παραμονής, που 
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λειτούργησε. Οι τιμές των μονίμων καταστάσεων προέκυψαν από το χαρακτηρισμό 

του συστήματος για χρονικό διάστημα κάποιων ημερών, το οποίο επίσης φαίνεται 

στον πίνακα, και αφού είχε επιτευχθεί μόνιμη κατάσταση στο εσωτερικό τους. Στον 

πίνακα δε φαίνονται τα χαρακτηριστικά της φάσης #2 εξαιτίας της αστάθειας του 

συστήματος κατά τη διάρκειά της. 

 

Πίνακας 4.11: Χαρακτηριστικά μονίμων καταστάσεων του PABR. 

HRT, (d) 17.5 17.5 8.75 5 3.75 

Φάση #1 #3 #4 #5 #6 

Διάρκεια 
(χρονικό διάστημα 
λειτουργείας), (d) 

60 
(0-60) 

48 
(130-178) 

54 
(178-232) 

17 
(232-249) 

14 
(249-263) 

Χρονικό διάστημα μόνιμης 
κατάστασης (d) 

41-59 156-170 
174-177 

206-221 
226-231 

238-244 258-261 

ΠΑΣin, (g/L) 3.15±0.44 1.45±0.26 2.65±0.60 4.31±2.56 5.79±0.53 

δ-ΧΑΟin, (g/L) 22.84±1.08 22.22±0.48 24.37±1.37 25.23±0.09 19.49 

δ-ΧΑΟout, (g/L) 5.64±0.53 4.09±0.62 5.54±0.19 9.99±1.06 8.13±0.53 

Ρυθμός παραγωγής 
βιοαερίου, (L/L/d) 

0.598±0.037 0.587±0.066 1.176±0.073 2.568±0.136 2.846±0.143 

CH4, (%) 58.3±1.7 64.8±1.3 63.25±1.17 63.95±3.81 61.76±1.68 

Απόδοση 
(L CH4/g δ-ΧΑΟμετατρεπόμενο) 

0.355 0.367 0.346 0.539 0.580 

 

Αν συγκρίνουμε τις υπολογιζόμενες αποδόσεις μεθανίου με βάση το μετατρεπόμενο 

XAO με τη θεωρητική απόδοση μεθανίου (0.35 L CH4 ανα g καταναλισκόμενου 

ΧΑΟ), αποδεικνύεται ότι:  

(a) Το παραγόμενο μεθάνιο κατά τις φάσεις #1,#3 και #4 προέρχεται κυρίως από 

την απομάκρυνση του διαλυτού ΧΑΟ. 

(b) Μία επιπλέον πηγή ΧΑΟ, προερχόμενη από την υψηλότερη συγκέντρωση 

στερεών στην τροφοδοσία και/ή τη συσσώρευση πτητικών αιωρούμενων 

στερεών στον αντιδραστήρα, χρησιμοποιήθηκε από τους αναερόβιους 

μικροοργανισμούς κατά τις φάσεις #5 και #6. 

Το ισοζύγιο του ΧΑΟ δεν ήταν εφικτό να υπολογιστεί με βάση το ολικό ΧΑΟ, 

εξαιτίας της συσσώρευσης των στερεών (όχι σταθερές συνθήκες λειτουργίας με βάση 

το στερεό περιεχόμενο στον αντιδραστήρα). Η συσσώρευση των στερεών σε τέτοιου 
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τύπου συστήματα είναι γεγονός, που αποδεικνύεται από τη χαμηλή συγκέντρωση 

στερεών στην εκροή (περίπου 1.1 gΟΑΣ/L, 0.9 gΠΑΣ/L). Λόγω της κατασκευής και 

λειτουργίας του αντιδραστήρα δεν ήταν εφικτό να πάρουμε ομογενές δείγμα για να 

εκτιμήσουμε τη συγκέντρωση των στερεών στο βιοαντιδραστήρα, παρά μόνο αν το 

περιεχόμενο του μεταφερόταν σε άλλη δεξαμενή και ομογενοποιούταν. Παρ’ όλα 

αυτά ήταν δυνατό να εκτιμήσουμε το χρόνο παραμονής των στερεών (συγκέντρωση 

στερεών/ρυθμός απομάκρυνσης στερεών) βασιζόμενοι σε προηγούμενες μελέτες. 

Στην περίπτωση που ο PABR λειτούργησε με συνθετικό μέσο ζελατίνης 

(Stamatelatou and Lyberatos, 2002) με ρυθμό οργανικής φόρτισης 6.25 gΧΑΟ/L/d, η 

συσσωρευόμενη βιομάζα στον αντιδραστήρα εκτιμήθηκε ότι ήταν 12.84 gΠΑΣ/L ενώ 

ο ρυθμός απομάκρυνσης στερεών μέσω της εκροής ήταν περίπου 0.2 gΠΑΣ/L/d. Ο 

χρόνος παραμονής των στερεών βασιζόμενοι σε αυτά τα δεδομένα υπολογίστηκε ότι 

ήταν 64.2 d. Στην περίπτωση λειτουργίας του PABR με ΥΑΕ, ο ρυθμός 

απομάκρυνσης των στερεών ήταν μικρότερος από 0.24 gΠΑΣ/L/d, ενώ η 

συγκέντρωση των στερεών μέσα στον αντιδραστήρα αναμενόταν μεγαλύτερη από 

12.84 gΠΑΣ/L εξαιτίας της παρουσίας στερεών στην τροφοδοσία. Συμπερασματικά, 

λοιπόν, ο χρόνος παραμονής των στερεών ήταν μεγαλύτερος από 64.2 d.  

 

Βασιζόμενοι στα πειραματικά δεδομένα τα οποία αντιπροσωπεύουν τη μόνιμη 

κατάσταση του PABR σε κάθε φάση λειτουργίας, εκτιμήθηκε ότι η απομάκρυνση του 

διαλυτού ΧΑΟ κυμαίνεται από 58% (HRT:3.75d, OLR:5.2 g δ-ΧΑΟ/L/d) έως 82% 

(HRT:17.5d, OLR:1.3 g δ-ΧΑΟ/L/d). Παρ’ όλα αυτά, για να μπορέσουμε να 

συγκρίνουμε τη λειτουργία του PABR με τη λειτουργία άλλων ταχύρρυθμων 

βιοαντιδραστήρων, το ολικό ΧΑΟ έπρεπε να υπολογιστεί. Το ΧΑΟ που αποδίδεται 

στα πτητικά στερεά της τροφοδοσίας εκτιμήθηκε από επαναλαμβανόμενες μετρήσεις 

του ολικού και διαλυτού ΧΑΟ και των πτητικών αιωρούμενων στερεών σε δείγματα 

της εισροής. Βρέθηκε ότι κάθε γραμμάριο ΠΑΣ περιέχει 2.4 gΧΑΟ. Λαμβάνοντας 

υπόψη τη συγκέντρωση των στερεών στην τροφοδοσία κατά τη διάρκεια της μόνιμης 

κατάστασης κάθε φάσης, εκτιμήθηκε ο οργανικός ρυθμός φόρτισης με βάση το ολικό 

ΧΑΟ. Παρόμοια, τα ΠΑΣ στην εκροή ήταν περίπου 1 g/L συνεισφέροντας στο ολικό 

ΧΑΟ σε αναλογία 1 gΧΑΟ/gΠΑΣ, σύμφωνα με μετρήσεις που είχαν γίνει σε 

δείγματα της εκροής. Έτσι η εκτιμούμενη απομάκρυνση ολικού ΧΑΟ από ΥΑΕ που 

περιείχε 26-36 g ο-ΧΑΟ/L, κυμάνθηκε από 70% έως 80% σε ρυθμούς οργανικής 

φόρτισης που κυμαίνοταν από 1.5 έως 8.9 g ο-ΧΑΟ/L/d. Συμπερασματικά θα λέγαμε 
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ότι η λειτουργία του PABR ήταν ικανοποιητική. Επιπλέον, δεν υπάρχει ανάγκη 

εγκλιματισμού της βιομάζας, κάτι που ήταν απαραίτητο στην περίπτωση του ASBR, 

καθώς η λειτουργία του άρχισε άμεσα σε χρόνο παραμονής 17.5 d όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω. 

 

Έχοντας τώρα πια ολοκληρωμένη εικόνα για τη λειτουργία και των τριών 

διαφορετικών τύπων αντιδραστήρων, CSTR, ASBR και PABR, μπορούμε να πούμε 

ότι η πιο αποδοτική λειτουργία σε ότι αφορά την αναερόβια επεξεργασία υγρών 

αποβλήτων ελαιοτριβείου ήταν αυτή του PABR. Ο PABR κατάφερε να λειτουργήσει 

σε χαμηλό χρόνο παραμονής, 3.75 ημέρες, ενώ οι άλλοι δύο τύποι αντιδραστήρα δεν 

κατάφεραν να λειτουργήσουν σε χρόνο παραμονής μικρότερο των 20 ημερών, ενώ 

και η λειτουργία τους σε χρόνο παραμονής παρουσίασε αρκετά προβλήματα. Μία 

βασική διαφορά που υπήρχε ανάμεσα στον PABR και τους άλλους δύο 

αντιδραστήρες, CSTR και ASBR, ήταν ότι κατά τη λειτουργία του PABR δεν υπήρχε 

ανάδευση. Ένα τέτοιο σύστημα, πιθανότατα, προστατεύει τους αναερόβιους 

μικροοργανισμούς από την άμεση επαφή τους με κάποιον τοξικό παράγοντα που 

περιέχεται στα ΥΑΕ. Πράγματι, η διαμερισματοποίηση του PABR βοηθάει στη 

δημιουργία προστατευμένων θυλάκων για τους μικροοργανισμούς. 

 

4.8 Πειράματα μέτρησης της ειδικής μεθανογόνου δραστικότητας 

(Specific Methanogenic Activitity, SMA) 
 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτού του κεφαλαίου ολοκληρώνεται με τα 

πειράματα διαλείποντος έργου, που έγιναν χρησιμοποιώντας, ως μαγιά, είτε 

αναερόβια καλλιέργεια από το βιολογικό καθαρισμό της Πάτρας είτε αναερόβια 

καλλιέργεια μέσα από το χωνευτήρα και ενώ αυτή είχε εγκλιματιστεί. 

 

4.8.1 Πειραματική διαδικασία  
 

Βασιζόμενοι στις μετρήσεις της παραγωγής βιοαερίου και της σύστασής του σε 

μεθάνιο, υπολογίζεται η παραγωγή μεθανίου με το χρόνο. Η κλίση  της ευθείας κατά 

το στάδιο που η αναερόβια μαγιά είναι πλήρως ενεργή, αντιστοιχεί στη μεθανογόνο 

δραστικότητα (Σχήμα 4.10). Για τον προσδιορισμό της ειδικής μεθανογόνου 

δραστικότητας, διαιρούμε την ποσότητα του παραγομένου μεθανίου με την ποσότητα 
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της βιομάζας (σε g VSS, Volatile Suspended Solids) που βρίσκεται στα φιαλίδια. Η 

ειδική μεθανογόνος δραστικότητα τελικά εκφράζεται σε mL CH4 / h / gVSS.  
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Σχήμα 4.10: Προσδιορισμός της ειδικής μεθανογόνου δραστικότητας (Fang et al., 

1997). 

 

Στη συγκεκριμένη εργασία, έλαβαν χώρα τέσσερα διαφορετικά πειράματα 

προσδιορισμού της ειδικής μεθανογόνου δραστικότητας. Στα τρία πειράματα, τα 

οποία πραγματοποιήθηκαν παράλληλα, η αναερόβια μαγιά προήλθε από τον 

αναερόβιο χωνευτήρα του Βιολογικού καθαρισμού της Πάτρας, ενώ στο τέταρτο 

πείραμα η αναερόβια μαγιά προήλθε από τον αναερόβιο χωνευτήρα  ASBR μετά το 

τέλος του έκτου κύκλου λειτουργίας.  

 

Τα πειράματα διαλείποντος έργου έλαβαν χώρα σε φιαλίδια (serum bottles) 

χωρητικότητας 160 ml. Στα ειδικά φιαλίδια τοποθετήθηκε θρεπτικό μέσο (Πίνακας 

4.12). Η αναλογία αναερόβιας μαγιάς:θρεπτικού μέσου ήταν τέτοια ώστε η 

συγκέντρωση των ΠΑΣ να είναι περίπου 3 g/L. Στα φιαλίδια προστέθηκαν διάφορες 

συγκεντρώσεις ΥΑΕ και διαλύματος γλυκόζης με τον περιορισμό η τελική 

προστιθέμενη συγκέντρωση του ΧΑΟ να είναι 2 g/L. Επιπλέον υπήρχαν και τυφλά 

δείγματα (χωρίς προσθήκη ΥΑΕ ή διαλύματος γλυκόζης) και δείγματα ελέγχου, τα 

οποία περιείχαν μόνο διάλυμα γλυκόζης (Εικόνα 4.5).   

 
 
 
 
 
 

 207



Πίνακας 4.12: Συστατικά του θρεπτικού μέσου 

Συστατικά Συγκέντρωση (g/L) 

Yeast extract 1.34 

Καζεΐνη 1.34 

NaHCO3 5 

Διάλυμα A  

 CaCl2•2H2O 22.5  

 NH4Cl 35.9  

 MgCl2•6H2O 16.2  

 KCl 117  

 MnCl2•4H2O 1.8  

 CoCl2•6H2O 2.7  

 H3BO3 0.51  

 CuCl2•2H2O 0.24  

 Na2MoO4•2H2O 0.23  

 ZnCl2 0.50  

 NiCl2•6H2O 0.2  

 H2WO4 0.01  

Διάλυμα B  

 FeCl2.4H2O 368 

Διάλυμα Γ  

 Na2S.9H2O 50 

 

Περιληπτικά για το 1ο πείραμα (αναερόβια μαγιά μη εγκλιματισμένη): 94 mL από ένα 

χημικά καθορισμένο αναερόβιο μέσο, το οποίο περιείχε και την αναερόβια ιλύ 

προστέθηκε σε ειδικά φιαλίδια (serum bottles) χωρητικότητας 160ml. Ταυτόχρονα 

εκχεόταν στη φιάλη αέριο μίγμα Ν2-CO2 (70-30 % κ.ο) για την απομάκρυνση του Ο2.  

Στη συνέχεια σε κάθε φιαλίδιο προστέθηκαν από 6 mL γλυκόζης ή ΥΑΕ το οποίο δεν 

είχε υποστεί καμία φυσικοχημική επεξεργασία ή μίγμα αυτών, ενώ στο τυφλό 

προστέθηκε αντίστοιχη ποσότητα νερού. Στη συνέχεια, τα φιαλίδια (serum bottles) 

τοποθετήθηκαν σε υδατόλουτρο στους 35οC. Αρχικά και στο τέλος του πειράματος 

μετρήθηκαν διάφορες παράμετροι (Πίνακας 4.13). 
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Εικόνα 4.5: Πειραματική διάταξη για τη μέτρηση της ειδικής μεθανογόνου 

δραστικότητας αναερόβιας βιομάζας (υδατόλουτρο με serum bottles). 

 

Πίνακας 4.13: Αρχικά και τελικά χαρακτηριστικά πειράματος για την εκτίμηση της 

ειδικής μεθανογόνου δραστικότητας με μη εγκλιματισμένη μαγιά και ΥΑΕ χωρίς 

φυσικοχημική προεπεξεργασία. 

 Αρχικό 
ΧΑΟ 

Τελικό 
ΧΑΟ 

Αρχικά 
ΠΑΣ 

Τελικά 
ΠΑΣ 

Θεωρητικό CH4 
(βάσει ΧΑΟ που 
αποδομήθηκε) 

Πειραματικό 
CH4 

Blank 3.47 g/L 0.258 g/L 3.17 g/L 2.3 g/L 112.42 mL 108.2 mL 

Control 5.87 g/L 0.2712 g/L 3.21 g/L 2.46 g/L 195.96 mL 180 mL 

25% OMW 5.83 g/L 0.4464 g/L 4.08 g/L 2.52 g/L 188.43 mL 202.63 mL 

50% OMW 5.85 g/L 0.5544 g/L 4.32 g/L 2.42 g/L 185.35 mL 206.26 mL 

75% OMW 5.91 g/L 0.624 g/L 4.61 g/L 2.5 g/L 185.01 mL 239.18 mL 

100% OMW 5.93 g/L 1.056 g/L 5.47 g/L 2.66 g/L 170.59 mL 269.30 mL 

 

Περιληπτικά για το 2ο πείραμα (αναερόβια μαγιά μη εγκλιματισμένη): 95 mL από ένα 

χημικά καθορισμένο αναερόβιο μέσο, το οποίο περιείχε και την αναερόβια ιλύ 

προστέθηκε σε ειδικά φιαλίδια (serum bottles) χωρητικότητας 160ml. Ταυτόχρονα 

εκχεόταν στη φιάλη αέριο μίγμα Ν2-CO2 (70-30 % κ.ο) για την απομάκρυνση του Ο2.  

Στη συνέχεια σε κάθε φιαλίδιο προστέθηκαν από 5 mL γλυκόζης ή ΥΑΕ το οποίο 

είχε υποστεί θερμική προεπεξεργασία και απομάκρυνση των στερεών του ή μίγμα 

αυτών, ενώ στο τυφλό προστέθηκε αντίστοιχη ποσότητα νερού. Στη συνέχεια, τα 
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φιαλίδια (serum bottles) τοποθετήθηκαν σε υδατόλουτρο στους 35οC. Αρχικά και στο 

τέλος του πειράματος μετρήθηκαν διάφορες παράμετροι (Πίνακας 4.14). 

 

Πίνακας 4.14: Αρχικά και τελικά χαρακτηριστικά πειράματος για την εκτίμηση της 

ειδικής μεθανογόνου δραστικότητας με μη εγκλιματισμένη μαγιά και ΥΑΕ το οποίο 

είχε υποστεί θερμική προεπεξεργασία και απομάκρυνση των στερεών του. 

 Αρχικό 
ΧΑΟ 

Τελικό 
ΧΑΟ 

Αρχικά 
ΠΑΣ 

Τελικά 
ΠΑΣ 

Θεωρητικό CH4 
(βάσει ΧΑΟ που 
αποδομήθηκε) 

Πειραματικό 
CH4 

Blank 2.96 g/L 0.2316 g/L 3.53 g/L 2.59 g/L 95.49 mL 95.24 mL 

Control 5.50 g/L 0.2712 g/L 3.51 g/L 3.46 g/L 183.01 mL 180.90 mL 

25% OMW 5.52 g/L 0.5070 g/L 3.52 g/L 3.48 g/L 175.46 mL 171.25 mL 

50% OMW 5.52 g/L 0.6044 g/L 3.48 g/L 3.42 g/L 172.05 mL 170.14 mL 

75% OMW 5.53 g/L 0.7278 g/L 3.52 g/L 3.47 g/L 168.07 mL 168.07 mL 

100% OMW 5.55 g/L 0.8515 g/L 3.49 g/L 3.46 g/L 164.45 mL 163.15 mL 

 

Περιληπτικά για το 3ο πείραμα (αναερόβια μαγιά μη εγκλιματισμένη): 89 mL από ένα 

χημικά καθορισμένο αναερόβιο μέσο, το οποίο περιείχε και την αναερόβια ιλύ 

προστέθηκε σε ειδικά φιαλίδια (serum bottles) χωρητικότητας 160ml. Ταυτόχρονα 

εκχεόταν στη φιάλη αέριο μίγμα Ν2-CO2 (70-30 % κ.ο) για την απομάκρυνση του Ο2.  

Στη συνέχεια σε κάθε φιαλίδιο προστέθηκαν από 11 mL γλυκόζης ή ΥΑΕ το οποίο 

είχε υποστεί προεπεξεργασία με μύκητα λευκής σήψης ή μίγμα αυτών, ενώ στο τυφλό 

προστέθηκε αντίστοιχη ποσότητα νερού. Στη συνέχεια, τα φιαλίδια (serum bottles) 

τοποθετήθηκαν σε υδατόλουτρο στους 35οC. Αρχικά και στο τέλος του πειράματος 

μετρήθηκαν διάφορες παράμετροι (Πίνακας 4.15). 

 

Πίνακας 4.15: Αρχικά και τελικά χαρακτηριστικά πειράματος για την εκτίμηση της 

ειδικής μεθανογόνου δραστικότητας με μη εγκλιματισμένη μαγιά και ΥΑΕ που είχε 

υποστεί προεπεξεργασία με μύκητα λευκής σήψης. 

 Αρχικό 
ΧΑΟ 

Τελικό 
ΧΑΟ 

Αρχικά 
ΠΑΣ 

Τελικά 
ΠΑΣ 

Θεωρητικό CH4 
(βάσει ΧΑΟ που 
αποδομήθηκε) 

Πειραματικό 
CH4 

Blank 2.67 g/L 0.2052 g/L 3.17 g/L 2.88 g/L 86.29 mL 71.81 mL 
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Control 5.75 g/L 0.2244 g/L 3.21 g/L 3.18 g/L 195.03 mL 179.64 mL 

25% OMW 5.67 g/L 0.5676 g/L 3.22 g/L 3.31 g/L 178.58 mL 166.43 mL 

50% OMW 5.64 g/L 0.6544 g/L 3.18 g/L 3.24 g/L 174.50 mL 162.23 mL 

75% OMW 5.61 g/L 0.8316 g/L 3.22 g/L 3.38 g/L 167.24 mL 160.63 mL 

100% OMW 5.53 g/L 1.2860 g/L 3.19 g/L 3.42 g/L 148.54 mL 146.97 mL 

 

Περιληπτικά για το 4ο πείραμα (αναερόβια μαγιά εγκλιματισμένη): 97 mL από ένα 

χημικά καθορισμένο αναερόβιο μέσο, το οποίο περιείχε και την αναερόβια ιλύ 

προστέθηκε σε ειδικά φιαλίδια (serum bottles) χωρητικότητας 160ml. Ταυτόχρονα 

εκχεόταν στη φιάλη αέριο μίγμα Ν2-CO2 (70-30 % κ.ο) για την απομάκρυνση του Ο2.  

Στη συνέχεια σε κάθε φιαλίδιο προστέθηκαν από 3 mL γλυκόζης ή ΥΑΕ ή μίγμα 

αυτών, ενώ στο τυφλό προστέθηκε αντίστοιχη ποσότητα νερού. Στη συνέχεια, τα 

φιαλίδια (serum bottles) τοποθετήθηκαν σε υδατόλουτρο στους 35οC. Αρχικά και στο 

τέλος του πειράματος μετρήθηκαν διάφορες παράμετροι (Πίνακας 4.16). 

 

Πίνακας 4.16: Αρχικά και τελικά χαρακτηριστικά πειράματος για την εκτίμηση της 

ειδικής μεθανογόνου δραστικότητας με εγκλιματισμένη μαγιά και ΥΑΕ χωρίς 

φυσικοχημική προεπεξεργασία. 

 Αρχικό 
ΧΑΟ 

Τελικό 
ΧΑΟ 

Αρχικά 
ΠΑΣ 

Τελικά 
ΠΑΣ 

Θεωρητικό CH4 
(βάσει ΧΑΟ που 
αποδομήθηκε) 

Πειραματικό 
CH4 

Blank 4.95 g/L 2.632 g/L 2.05 g/L 1.45 g/L 81.13 mL 65.22 mL 

Control 7.17 g/L 3.641 g/L 1.95 g/L 1.56 g/L 123.52 mL 115.19 mL 

25% OMW 7.14 g/L 3.854 g/L 2.32 g/L 1.95 g/L 115.01 mL 121.53 mL 

50% OMW 7.12 g/L 3.998 g/L 2.61 g/L 2.31 g/L 109.27 mL 105.09 mL 

75% OMW 7.10 g/L 4.112 g/L 2.90 g/L 2.35 g/L 104.58 mL 114.76 mL 

100% OMW 7.06 g/L 4.521 g/L 3.2 g/L 2.26 g/L 88.87 mL 111.89 mL 
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4.8.2 Αποτελέσματα - Συμπεράσματα 

 

Η παραγωγή του μεθανίου σε συνάρτηση με το χρόνο παρουσιάζεται στα 

διαγράμματα 4.36, 4.37, 4.38 και 4.39 που ακολουθούν.  

 

Η ειδική μεθανογόνος δραστικότητα και των τεσσάρων πειραμάτων δίνεται στον 

πίνακα 4.17 που ακολουθεί. 

 

Τέλος ο μέσος ρυθμός παραγωγής μεθανίου των 5 πρώτων ημερών και των τεσσάρων 

πειραμάτων δίνεται στον πίνακα 4.18 που ακολουθεί. 
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Διάγραμμα 4.36: Παραγωγή μεθανίου κατά την εκτίμηση της ειδικής μεθανογόνου 

δραστικότητας με μη εγκλιματισμένη μαγιά και ΥΑΕ χωρίς φυσικοχημική 

επεξεργασία. 
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Διάγραμμα 4.37: Παραγωγή μεθανίου κατά την εκτίμηση της ειδικής μεθανογόνου 

δραστικότητας με μη εγκλιματισμένη μαγιά και ΥΑΕ το οποίο είχε υποστεί θερμική 

προεπεξεργασία και απομάκρυνση των στερεών του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4.38: Παραγωγή μεθανίου κατά την εκτίμηση της ειδικής μεθανογόνου 

δραστικότητας με μη εγκλιματισμένη μαγιά και ΥΑΕ το οποίο είχε υποστεί 

προεπεξεργασία με μύκητα λευκής σήψης. 
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Διάγραμμα 4.39: Παραγωγή μεθανίου κατά την εκτίμηση της ειδικής μεθανογόνου 

δραστικότητας με εγκλιματισμένη μαγιά και ΥΑΕ χωρίς φυσικοχημική 

προεπεξεργασία. 

 

Πίνακας 4.17: Ειδική μεθανογόνος δραστικότητα. 

Δείγμα Μη εγκλιματισμένη 
μαγιά και 

προεπεξεργασμένο με 
μύκητα ΥΑΕ 

Μη εγκλιματισμένη 
μαγιά και ΥΑΕ χωρίς 

στερεά 

Μη εγκλιματισμένη 
μαγιά και ΥΑΕ χωρίς 

φυσικοχημική 
προεπεξεργασία 

Εγκλιματισμένη μαγιά 
και ΥΑΕ χωρίς 
φυσικοχημική 
προεπεξεργασία 

Blank 23.21 mLCH4/d/gVSS 26.10 mLCH4/d/gVSS 29.78 mLCH4/d/gVSS 33.01 mLCH4/d/gVSS 

Control 63.13 mLCH4/d/gVSS 63.60 mLCH4/d/gVSS 63.50 mLCH4/d/gVSS 66.05 mLCH4/d/gVSS 

25 % ΥΑΕ 48.87 mLCH4/d/gVSS 38.54 mLCH4/d/gVSS 41.57 mLCH4/d/gVSS 60.71 mLCH4/d/gVSS 

50 % ΥΑΕ 42.96 mLCH4/d/gVSS 36.82 mLCH4/d/gVSS 38.04 mLCH4/d/gVSS 53.92 mLCH4/d/gVSS 

75 % ΥΑΕ 39.93 mLCH4/d/gVSS 34.85 mLCH4/d/gVSS 36.12 mLCH4/d/gVSS 56.76 mLCH4/d/gVSS 

100 % ΥΑΕ 23.27 mLCH4/d/gVSS 26.14 mLCH4/d/gVSS 24.93 mLCH4/d/gVSS 59.22 mLCH4/d/gVSS 
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Πίνακας 4.18: Μέσος ρυθμός παραγωγής μεθανίου των 5 πρώτων ημερών. 

Δείγμα Μη εγκλιματισμένη 
μαγιά και 

προεπεξεργασμένο με 
μύκητα ΥΑΕ 

Μη εγκλιματισμένη 
μαγιά και ΥΑΕ χωρίς 

στερεά 

Μη εγκλιματισμένη 
μαγιά και ΥΑΕ χωρίς 

φυσικοχημική 
προεπεξεργασία 

Εγκλιματισμένη μαγιά 
και ΥΑΕ χωρίς 
φυσικοχημική 
προεπεξεργασία 

Blank 2.04 mLCH4/d/gVSS 2.13 mLCH4/d/gVSS 2.76 mLCH4/d/gVSS 1.54 mLCH4/d/gVSS 

Control 3.71 mLCH4/d/gVSS 2.61 mLCH4/d/gVSS 3.46 mLCH4/d/gVSS 3.30 mLCH4/d/gVSS 

25 % ΥΑΕ 3.37 mLCH4/d/gVSS 1.81 mLCH4/d/gVSS 2.12 mLCH4/d/gVSS 3.77 mLCH4/d/gVSS 

50 % ΥΑΕ 3.21 mLCH4/d/gVSS 1.74 mLCH4/d/gVSS 1.87 mLCH4/d/gVSS 3.65 mLCH4/d/gVSS 

75 % ΥΑΕ 3.12 mLCH4/d/gVSS 1.54 mLCH4/d/gVSS 1.83 mLCH4/d/gVSS 3.43 mLCH4/d/gVSS 

100 % ΥΑΕ 2.31 mLCH4/d/gVSS 1.10 mLCH4/d/gVSS 1.00 mLCH4/d/gVSS 2.94 mLCH4/d/gVSS 

 

Συγκρίνοντας τα διαγράμματα 4.36, 4.37 και 4.38, που αφορούν τα πειράματα 

διαλείποντος έργου με τη μη εγκλιματισμένη μαγιά, και λαμβάνοντας υπόψη και τα 

δεδομένα του πίνακα 4.18, παρατηρούμε ότι υπήρξε κάποια καθυστέρηση στην 

παραγωγή του μεθανίου στα δείγματα που περιείχαν απόβλητο (25%, 50%, 75% και 

100%) σε σχέση με το δείγμα ελέγχου (control), που περιείχε μόνο γλυκόζη. Μάλιστα 

η καθυστέρηση αυτή είναι σαφώς μεγαλύτερη στο δείγμα που περιείχε μόνο 

απόβλητο (100%). Το γεγονός αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί αν λάβουμε υπόψη μας 

ότι η μαγιά η οποία χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν εγκλιματισμένη σε αυτό το είδος 

αποβλήτου. Οι μικροοργανισμοί λοιπόν χρειάστηκαν κάποιο χρόνο ώστε να 

προσαρμοστούν στο νέο αυτό σύνθετο υπόστρωμα. 

 

Θα πρέπει, επίσης, να παρατηρήσουμε ότι σε ότι αφορά το απόβλητο το οποίο είχε 

υποστεί προεπεξεργασία με μύκητα λευκής σήψης, η καθυστέρηση ήταν μικρότερη 

σε σχέση με τους άλλους δύο τύπους αποβλήτου, ΥΑΕ χωρίς φυσικοχημική 

προεπεξεργασία και ΥΑΕ με θερμική προεπεξεργασία και απομάκρυνση στερεών. 

Αυτό οφείλεται, πιθανότατα, στην αφαίρεση του παρεμποδιστικού παράγοντα που 

περιέχεται στα ΥΑΕ κατά την προεπεξεργασία με το μύκητα. Εναλλακτικά, κατά την 

προεπεξεργασία με το μύκητα μπορεί να συμβαίνει εμπλουτισμός του οργανικού 

φορτίου του αποβλήτου με μεγαλύτερο ποσοστό άμεσα βιοαποδομήσιμου υλικού. 

Ουσιαστικά, δηλαδή, ένα μέρος του δύσκολα βιοαποδομήσιμου οργανικού υλικού, 

μετά την επεξεργασία με το μύκητα να μετατρέπεται σε εύκολα βιοαποδομήσιμο. 
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Προκειμένου να διαλευκανθεί ποια από τις δύο εξηγήσεις είναι η ορθή απαιτείται 

περαιτέρω πειραματισμός. 

 

Παρατηρώντας το διάγραμμα 4.39 και λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του πίνακα 

4.18 βλέπουμε ότι δεν υπήρξε καθυστέρηση στην παραγωγή του μεθανίου στα 

δείγματα που περιείχαν απόβλητο (25%, 50%, 75% και 100%) σε σχέση με το δείγμα 

ελέγχου (control), που περιείχε μόνο γλυκόζη. Η παραγωγή του μεθανίου ξεκίνησε 

ταυτόχρονα σε όλα τα δείγματα. Το γεγονός αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί αν 

λάβουμε υπόψη μας ότι η μαγιά η οποία χρησιμοποιήθηκε ήταν εγκλιματισμένη σε 

αυτό το είδος αποβλήτου. Οι μικροοργανισμοί, λοιπόν, δε  χρειάστηκαν χρόνο ώστε 

να προσαρμοστούν στο νέο αυτό σύνθετο υπόστρωμα. 

 

Αν δούμε τα χαρακτηριστικά του πειράματος που αναφέρονται στον πίνακα 4.13, και 

συγκρίνοντας το διάγραμμα 4.36 με τα υπόλοιπα διαγράμματα, θα παρατηρήσουμε 

ότι καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση του αποβλήτου στο διάλυμα, αυξάνεται και η 

συγκέντρωση των στερεών. Στην υδρόλυση, λοιπόν, μέρους των στερεών αυτών 

οφείλεται και η επιπλέον ποσότητα μεθανίου (διαφορά θεωρητικού CH4, βάσει ΧΑΟ 

που αποδομήθηκε, και πειραματικού CH4) που παράγεται κατά τη διάρκεια του 

συγκεκριμένου πειράματος.    

 

Παρατηρώντας το διάγραμμα 4.39 βλέπουμε ότι όλα τα φιαλίδια παρήγαγαν τον ίδιο 

όγκο μεθανίου. Επιπλέον παρατηρώντας τα δεδομένα του πίνακα 4.16 και 

συγκρίνοντας τα με τα δεδομένα του πίνακα 4.13, παρατηρούμε ότι στο πείραμα με 

την εγκλιματισμένη μαγιά στο τέλος του πειράματος απομένει 1 g ΧΑΟ το οποίο 

οφείλεται στην ύπαρξη των θρεπτικών (yeast, καζεϊνη) στο αρχικό διάλυμα. Το 

γεγονός αυτό μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι, παρ’ όλο που η μαγιά ήταν 

εγκλιματισμένη σε υγρό απόβλητο ελαιοτριβείου, οι αναερόβιοι μικροοργανισμοί 

ήταν μερικώς παρεμποδισμένοι. Η παρεμπόδιση αυτή οφείλεται στην παρουσία 

κάποιου τοξικού παράγοντα. Ο τοξικός αυτός παράγοντας είτε προϋπήρχε στη μαγιά 

που προήλθε από τον αντιδραστήρα ASBR είτε παρήχθη κατά τη διάρκεια της 

διεργασίας και την περιόρισε. Από την άλλη, μπορεί, κατά τη διάρκεια του 

εγκλιματισμού της αναερόβιας μαγιάς, να άλλαξε η βιοποικιλότητα των 

μικροοργανισμών που περιείχε αρχικά η μαγιά. Μπορεί, δηλαδή, να έχουν 

επικρατήσει συγκεκριμένοι μικροοργανισμοί, οι οποίοι μπορούν να διαχειριστούν το 
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υγρό απόβλητο ελαιοτριβείου, αλλά δεν μπορούν να αποδομήσουν το ΧΑΟ που 

οφείλεται στα θρεπτικά.    

 

4.9 Συμπεράσματα 
 
Η αναερόβια χώνευση των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων είναι μία σχετικά 

αποδοτική διεργασία που οδήγησε σε ικανοποιητική απομάκρυνση οργανικού υλικού.  

 

Από τα αποτελέσματα των πειραμάτων φάνηκε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

εύρωστη λειτουργία της διεργασίας της αναερόβιας χώνευσης, κατά την επεξεργασία 

υγρού αποβλήτου ελαιοτριβείου, είναι η αραίωση του αποβλήτου. Η 1:1 αραίωση του 

αποβλήτου είναι ικανοποιητική και δεν είναι απαραίτητη αραίωση μεγαλύτερου 

βαθμού. 

 

Η αναερόβια επεξεργασία υγρού αποβλήτου ελαιοτριβείου σε αντιδραστήρα τύπου 

CSTR, το οποίο δεν είχε υποστεί καμία φυσικοχημική προεπεξεργασία, σε υδραυλικό 

χρόνο παραμονής 30 ημερών επέφερε απομάκρυνση του οργανικού φορτίου από 66.5 

έως 83 %. Προσωρινή συσσώρευση του προπιονικού οξέος στον αναερόβιο 

χωνευτήρα δε δημιούργησε πρόβλημα στην ευσταθή λειτουργία του. Από την άλλη, η 

λειτουργία του χωνευτήρα σε υδραυλικό χρόνο παραμονής 20 ημερών οδηγήθηκε σε 

αποτυχία λόγω υψηλής συσσώρευσης προπιονικού οξέος εξαιτίας της 

παρεμποδισμένης δράσης των αναερόβιων μικροοργανισμών.   

 

Η αναερόβια χώνευση υγρού αποβλήτου ελαιοτριβείου σε αντιδραστήρα τύπου 

CSTR, το οποίο είχε υποστεί θερμική προεπεξεργασία για την απομάκρυνση των 

στερεών του, σε υδραυλικό χρόνο παραμονής 30 ημερών δεν ήταν επιτυχημένη. Η 

χαμηλή παραγωγή βιοαερίου καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του χωνευτήρα, σε 

συνδυασμό με τη συσσώρευση οξικού οξέος που παρατηρήθηκε προβάλλουν 

σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παρεμποδιστικού παράγοντα στα στάδια τόσο της 

οξεογένεσης όσο και της μεθανογένεσης. 

 

Η αναερόβια χώνευση υγρού αποβλήτου ελαιοτριβείου σε αντιδραστήρα τύπου 

CSTR, το οποίο είχε υποστεί προεπεξεργασία με μύκητα λευκής σήψης, σε 

υδραυλικό χρόνο παραμονής 30 ημερών επέφερε επιπλέον απομάκρυνση του 
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οργανικού φορτίο του αποβλήτου κατά 50 %. Η συσσώρευση οξικού οξέος η οποία 

παρατηρήθηκε κατά τη λειτουργία του χωνευτήρα, ήταν προσωρινή και δε 

δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του συστήματος. 

Ωστόσο, η προεπεξεργασία με μύκητα λευκής σήψης δεν επέτρεψε τη μείωση του 

χρόνου παραμονής και επομένως δεν συνιστάται. 

 

Η λειτουργία αντιδραστήρα τύπου ASBR για την αναερόβια επεξεργασία των υγρών 

αποβλήτων ελαιοτριβείου επέδειξε ικανοποιητική συμπεριφορά. Ο αντιδραστήρας 

αυτός έχει το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτεί αραίωση του αποβλήτου. Πρόκειται για 

έναν αντιδραστήρα εύκολο στη χρήση του χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις για το χειρισμό 

του. Η απομάκρυνση του οργανικού υλικού του αποβλήτου κυμάνθηκε από 67 – 92 

%. Μετά τον εγκλιματισμό της βιομάζας του αντιδραστήρα αυτός αναμένεται να 

λειτουργήσει σε χρόνο παραμονής 30 ημερών χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.  

 

Η χρήση του καινότυπου ταχύρρυθμου αντιδραστήρα PABR για την αναερόβια 

επεξεργασία των ΥΑΕ οδήγησε σε ιδιαίτερα καλές αποδόσεις. Ο αντιδραστήρας 

κατάφερε να λειτουργήσει σε πολύ χαμηλό υδραυλικό χρόνο παραμονή, 3.75 ημέρες, 

χωρίς να παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα. Η γρήγορη και σταθερή ανταπόκριση του 

βιοαντιδραστήρα στην αύξηση του ρυθμού οργανικής φόρτισης επιτεύχθηκε μόνο με 

μείωση του υδραυλικού χρόνου παραμονής. Η αύξηση του ρυθμού οργανικής 

φόρτισης με αύξηση της συγκέντρωσης της τροφοδοσίας οδήγησε τη διεργασία σε 

αποτυχία, καθώς, μαζί με την αύξηση του ΧΑΟ της τροφοδοσίας, αυξήθηκε και η 

συγκέντρωση παρεμποδιστικών ενώσεων, όπως τα φαινολικά, που περιέχονται στο 

απόβλητο. Η μείωση του οργανικού φορτίο του αποβλήτου ήταν ιδιαίτερα 

ικανοποιητική και κυμάνθηκε μεταξύ 58 – 82 %.    

 

Από πειράματα που έγιναν για τον προσδιορισμό της ειδικής μεθανογόνου 

δραστικότητας της εγκλιματισμένης ή μη μαγιάς φάνηκε ότι η προεπεξεργασία του 

αποβλήτου με μύκητα καθιστά το απόβλητο λιγότερα τοξικό και άμεσα διαθέσιμο για 

επεξεργασία από τους αναερόβιους μικροοργανισμούς. Αν η μαγιά δεν είναι 

εγκλιματισμένη τότε απαιτείται ένας χρόνος προσαρμογής των μικροοργανισμών στο 

προς επεξεργασία υπόστρωμα. Κατά τη φάση εγκλιματισμού μπορεί να γίνει 

συσσώρευση κάποιου τοξικού-παρεμποδιστικού παράγοντα στον αντιδραστήρα ή να 

αλλάξει η βιοποικιλότητα των μικροοργανισμών της αναερόβιας μαγιάς.  
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Ο συνδυασμός της αναερόβιας χώνευσης με άλλες φυσικοχημικές διεργασίες 

αποτελεί, τέλος, μία ενδιαφέρουσα αντιμετώπιση, που μπορεί να οδηγήσει στην 

αποτελεσματική συνολική διαχείριση του συγκεκριμένου τύπου αποβλήτου και η 

περίπτωση αυτή εξετάζεται στη συνέχεια της παρούσας διδακτορικής διατριβής.   



5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 

  
5.1 Εισαγωγή 

 
5.1.1 Γενικά 

 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μεμβρανών (European Membrane Society,  

EMS), μεμβράνη είναι μία παρεμβαλλόμενη φάση που ενεργά ή παθητικά επιτρέπει 

το διαχωρισμό διαλυμένων συστατικών σε ένα μίγμα. Οι κυριότεροι τύποι 

μεμβρανών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του νερού και υγρών 

αποβλήτων είναι η ηλεκτροδιάλυση (Electrodialysis), οι μεμβράνες μικροδιήθησης 

ΜΔ (Microfiltration, MF), υπερδιήθησης ΥΔ (Ultrafiltration, UF), νανοδιήθησης ΝΔ 

(Nanofiltration, NF) και αντίστροφης όσμωσης ΑΟ (Reverse Osmosis, RO) (Judd, 

2003). Η ηλεκτροδιάλυση χρησιμοποιείται κυρίως στον επιλεκτικό διαχωρισμό 

στοιχείων διαλελυμένων στο νερό. 

 

5.1.2 Τύποι διαχωρισμού με μεμβράνες  

 

Η συμβατική διεργασία διαχωρισμού με μεμβράνες ονομάζεται διήθηση με ηθμό 

(Dead-end filtration). Η πίεση σε αυτόν τον τύπο ασκείται στο μέτωπο της μεμβράνης 

όπως φαίνεται και στην Εικόνα 5.1α.. Ο κύριος όμως τύπος που χρησιμοποιείται στις 

μεμβράνες υπερδιήθησης, νανοδιήθησης και αντίστροφης όσμωσης είναι η εγκάρσια 

διήθηση (Cross-flow filtration) όπου η ροή είναι παράλληλη με την επιφάνεια του 

μέσου διαχωρισμού Εικόνα 5.1β. Στη μικροδιήθηση εφαρμόζονται και οι δύο τύποι 

διαχωρισμού 
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Εικόνα 5.1: Τύποι διηθήσεων με μεμβράνες (Judd, 2003). 

 

Πρόβλημα με τη διήθηση με ηθμό μεμβρανών αποτελεί η συχνή φραγή των πόρων 

της μεμβράνης. Αντίθετα με την εγκάρσια διήθηση οι πόροι δεν φράζουν εύκολα και 

για αυτό το λόγο είναι ο κύριος τύπος διαχωρισμού που χρησιμοποιείται στην 

επεξεργασία υγρών αποβλήτων. 

 

Στο Σχήμα 5.1 παρουσιάζεται ο μηχανισμός με τον οποίο μπορεί να παρεμποδιστεί η 

λειτουργία ενός συστήματος μεμβρανών λόγω φραξίματος των πόρων τους. 

Σχήμα 5.1: Μηχανισμός φραγής α) πλήρης φραγή (complete blocking), β) σταθερή 

φραγή (standard blocking), γ) ενδιάμεση φραγή (intermediate blocking), δ) στρώμα 

φραγής (cake filtration) (Judd, 2006). 
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5.1.3 Κατάταξη μεμβρανών και υλικά που χρησιμοποιούνται 

 

Η κατάταξη των μεμβρανών με οδηγούσα δύναμη τη διαφορά πίεσης γίνεται βάσει 

της διαχωριστικής τους ικανότητας Εικόνα 5.2. Τα χαρακτηριστικά του κάθε ενός 

τύπου μεμβράνης παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.1. 

 

Πίνακας 5.1: Χαρακτηριστικά μεμβρανών (Ghosh, 2008). 

Τεχνολογία Δομή Οδηγούσα δύναμη Μηχανισμός 

Μικροδιήθηση Συμμετρικοί πόροι* 

(0,02-10 μm) 

Πίεση 1-5 atm Διαμέσου πόρων 

Υπερδιήθηση Ασύμμετροι πόροι** 

(1-20 nm) 

Πίεση 2-10 atm Διαμέσου πόρων 

Νανοδιήθηση Ασύμμετροι πόροι 

(0,01-5 nm) 

Πίεση 5-50 atm Διαμέσου πόρων 

Αντίστροφη 

όσμωση 

Ασύμμετρη με 

ομογενές περίβλημα 

και πόρους ( <1nm 

Πίεση 10-100 atm Διάχυση 

*Συμμετρικοί πόροι: Μια κάθετος τομή δείχνει μια ομοιόμορφη πορώδη δομή. 
**Ασύμμετροι πόροι: Μια κάθετος τομή δείχνει μια ανομοιόμορφη πορώδη δομή με τουλάχιστον δύο δομές, ένα 
λεπτό πυκνό στρώμα και παρακάτω μια πορώδη στιβάδα στήριξης. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.2: Κατάταξη μεμβρανών βάση της διαχωριστικής τους ικανότητας (Prudich 

et al., 2008) 
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Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των μεμβρανών ποικίλουν όσον 

αναφορά τη χημική τους σύσταση και τη διεργασία παραγωγής τους. Ωστόσο, 

ιδανικό υλικό θα μπορούσε να θεωρηθεί αυτό που προσδίδει μεγάλη μηχανική 

αντοχή, διατηρεί υψηλή ενεργότητα και πραγματοποιεί τον επιθυμητό διαχωρισμό. 

Στον πίνακα 5.2 παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισμένα από τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή μεμβρανών. 

 

Πίνακας 5.2: Κάποια υλικά που χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή μεμβρανών 

(Judd, 2006). 

Υλικό MF UF RO 

Polycarbonate (track-tech) X   

Πολυπροπυλένιο X   

Πολυτετραφθοροαιθυλενιο 

(PTFE) 

X   

Κυτταρίνη 

(αναγεννημένη) 

X X  

Συνθετικά κεραμικά 

(ζιρκόνια σε αλούμινα) 

X X  

Οξική κυταρρίνη (CA) X X X 

Αρωματικό πολυαμίδιο 

(PA) 

X X X 

Πολυιμίδιο   X X 

Σύνθετα πολυμερή σε 

ανόργανα υλικά (π.χ. 

πολυακρυλικό οξύ σε 

ζιρκόνια ή ανοξείδωτο 

μέταλλο) 

    X 

Σύνθετα πολυμερικά 

υμένια (PA ή 

πολυαιθερουρία ή 

πολυσουλφόνες) 

    X 

Πολυαιθεριμίδιο (PEI)     X 
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Υπάρχουν τέσσερις κυρίως μορφοποιήσεις που χρησιμοποιούνται στις διεργασίες 

μεμβρανών. Oι σχηματισμοί αυτοί μπορεί να έχουν επίπεδη ή κυλινδρική γεωμετρία 

και περιλαμβάνουν τους εξής τύπους: 

 

• Επίπεδες διατάξεις (flat sheet, FS) 

• Ανοιχτές ίνες (hollow fibre, HF) 

• Σωληνοειδής (multi-tubular, MT) 

• Σπειροειδή σωλήνα (Capillary tube, CT) 

• Φίλτρο με πτυχώσεις (pleated filter cartridge, FC) 

• Ελικοειδής διάταξη (spiral-wound, SW) 

 

Πίνακας 5.3: Μορφοποίηση διάταξης και εφαρμογές (Judd, 2006) 

Σχηματισμός Εφαρμογή 

Φίλτρο με πτυχώσεις Διήθηση με ηθμούς ΜΔ, για υγρά με χαμηλή 

συγκέντρωση TSS 

Επίπεδες διατάξεις ΥΔ, ΑΟ 

Ελικοειδής διάταξη ΑΟ/ΝΔ, ΥΔ 

Σωληνοειδής Εγκάρσια ροή ΜΔ/ΥΔ, για υγρά με υψηλή 

συγκέντρωση TSS, ΝΔ 

Σπειροειδής σωλήνα ΥΔ 

Ανοιχτές ίνες ΜΔ/ΥΔ, ΑΟ 

 

Εικόνα 5.3: Σχηματική απεικόνιση της ροής διαμέσου της μεμβράνης σε 

σχηματισμούς α) επίπεδης διάταξης, β) σωληνοειδούς διάταξης, γ) ανοιχτές ίνες 

(Judd, 2006). 
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5.1.4 Διεργασίες μεμβρανών με οδηγούσα δύναμη την πτώση πίεσης 

 

5.1.4.1 Μικροδιήθηση (ΜΔ) – Microfiltration (MF) 

 

Η μικροδιήθηση χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό ανόργανων και οργανικών 

σωματιδίων μεγέθους 0.02-10 μm. Η πίεση που εφαρμόζεται στη ΜΔ είναι μικρότερη 

σε σχέση με τις υπόλοιπες διεργασίες διαχωρισμού. Επίσης στη ΜΔ εφαρμόζονται 

και οι δύο τύποι διαχωρισμού (διήθηση με ηθμό και εγκάρσια ροή). Η εφαρμογή 

διήθησης με ηθμούς για διαχωρισμό οδηγεί σε φράξιμο των πόρων της μεμβράνης με 

αποτέλεσμα αυτού του τύπου οι μεμβράνες να θέλουν συχνό καθαρισμό ή 

αντικατάσταση. Σημαντικές εφαρμογές της ΜΔ βρίσκουμε τόσο στην επεξεργασία 

υγρών αποβλήτων για υγρά με υψηλό οργανικό φορτίο, όσο και στη βιομηχανία 

τροφίμων και ποτών π.χ. κατεργασία χυμών, διαύγαση κρασιών και μπύρας. 

 

5.1.4.2 Υπερδιήθηση (ΥΔ) – Ultrafiltration (UF) 

 

Η υπερδιήθηση είναι υπεύθυνη για το διαχωρισμό αιωρούμενου υλικού και 

μακρομορίων σε ένα φάσμα μεγέθους από 1-20 nm με διαφορά πίεσης. Ο χρόνος 

ικανοποιητικής απόδοσης των μεμβρανών εξαρτάται από το μέγεθος των σωματιδίων 

και τη συγκέντρωσή τους, από το μέγεθος των πόρων της μεμβράνης και από τη 

ταχύτητα ροής. Στα συστήματα ΥΔ, εφαρμόζεται διαχωρισμός με εγκάρσια ροή και 

γενικά λόγω των υλικών που χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή τους, οι μεμβράνες 

είναι πιο ανθεκτικές σε υψηλές θερμοκρασίες και ακραίες τιμές pH σε σχέση με τις 

μεμβράνες ΝΔ/ΑΟ. Κριτήριο διαχωρισμού αποτελεί το μοριακό βάρος των ενώσεων. 

Ωστόσο το σχήμα, το μέγεθος και το είδος της προς διαχωρισμό ένωσης, είναι 

σημαντικές παράμετροι. Στην Εικόνα 5.4 παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας της 

ΥΔ. 
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Εικόνα 5.4: Νερό και διαλελυμένα συστατικά σχετικά χαμηλού ΜΒ διέρχονται μέσα 

από τους πόρους της μεμβράνης ΥΔ υπό την εφαρμογή υδροστατικής πίεσης. 

 

Η ΥΔ έχει βρει σημαντικές εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, καθώς 

επίσης και στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων στις βιομηχανίες χαρτιού και 

υφασμάτων. 

 

5.1.4.3 Νανοδιήθηση (ΝΔ) – Nanofiltration (NF) 

 

Η νανοδιήθηση χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό συστατικών στην ενδιάμεση 

περιοχή μεταξύ 0.01-5 nm (ενδιάμεση περιοχή μεταξύ ΥΔ και ΑΟ). Ο διαχωρισμός 

επιτυγχάνεται λόγω ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων και μεγέθους πόρων. Η ΝΔ 

βρίσκει εφαρμογή στην επεξεργασία νερών και κυρίως στην αποσκλήρυνση του 

νερού με την αφαίρεση των ιόντων ασβεστίου και μαγνησίου, ακόμη και για την 

αφαλάτωση υφάλμυρων νερών. 

 

5.1.4.4 Αντίστροφη όσμωση (ΑΟ) – Reverse Osmosis (RO) 

 

Αντίστροφη όσμωση έχουμε, όταν ασκούμε πίεση σε ένα διάλυμα, που διαχωρίζεται 

με ημιπερατή μεμβράνη από τον καθαρό διαλύτη, μεγαλύτερη από την ωσμωτική του 

πίεση. Στην περίπτωση αυτή ο διαλύτης διαπερνά την ημιπερατή μεμβράνη, 

πηγαίνοντας από το διάλυμα της υψηλής προς το διάλυμα της χαμηλής 

συγκέντρωσης. Στην εικόνα 5.5 παρουσιάζεται σχηματικά η διεργασία. 
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Εικόνα 5.5: Αρχή της αντίστροφης όσμωσης. 

 

Η ΑΟ χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό διαλελυμένων στερεών από τα μόρια του 

νερού σε ένα υδατικό διάλυμα. Γι’ αυτό το λόγo οι μεμβράνες αυτές 

κατασκευάζονται από ειδικά πολυμερή, επιτρέποντας έτσι μόνο τη διέλευση ιόντων 

και χαμηλού μοριακού βάρους ενώσεων (ΜΒ<200) διαμέσου των πόρων της 

μεμβράνης (<1nm). Τα συχνότερα προβλήματα των εγκαταστάσεων ΑΟ, είναι η 

υψηλή συγκέντρωση αιωρούμενου και κολλοειδούς υλικού στην τροφοδοσία και η 

καθίζηση διαλελυμένων αλάτων στην επιφάνεια των μεμβρανών. 

 

Ο κύριος λόγος ανάπτυξης της τεχνολογίας αυτής ήταν η αφαλάτωση υδάτων. 

Ωστόσο σήμερα οι μεμβράνες ΑΟ βρίσκουν εφαρμογή σε τομείς όπως η επεξεργασία 

αποβλήτων, η βιομηχανία τροφίμων και ποτών, η φαρμακευτική βιομηχανία κ.α. 

 

5.1.5 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τεχνολογίας μεμβρανών 

 

Τα συστήματα μεμβρανών παρουσιάζουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα (Prudich, 

2008): 

 

• Εξοικονόμηση ενέργειας (Η κατανάλωση ενέργειας είναι πολύ μικρή αφού δεν 

λαμβάνει χώρα αλλαγή φάσης) 

• Διαχωρισμός σε χαμηλές θερμοκρασίες (Ιδιαίτερα σημαντικό στις 

βιοτεχνολογικές εφαρμογές καθώς εξασφαλίζεται η σταθερότητα του 

διαχωριζόμενου προϊόντος). 
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• Ανάκτηση του αρχικού διαλύματος (με απλή ανάμιξη των παραγόμενων 

κλασμάτων) 

• Ανάκτηση νερού (στις μονάδες νανοδιήθησης και αντίστροφης όσμωσης) 

• Ευελιξία εγκατάστασης (λειτουργικός σχεδιασμός – συμπαγής συσκευασία) 

 

Μειονεκτήματα αποτελούν: 

 

• Το υψηλό κόστος κατασκευής και εγκατάστασης 

• Η συντήρηση των συστημάτων (Ο περιοδικός καθαρισμός με τη χρήση χημικών 

είναι απαραίτητος. Ωστόσο η συχνότητα συντήρησης ποικίλει με τον τύπο του 

συστήματος).  

• Η ευαισθησία σε χημική επίθεση και η έλλειψη μηχανικής αντοχής (Η 

ευαισθησία μίας μεμβράνης στους παράγοντες αυτούς, εξαρτάται από τον τύπο 

– και τα υλικά της μεμβράνης που θα χρησιμοποιηθούν και τα χαρακτηριστικά 

του προς διαχωρισμό υλικού). 

• Προβλήματα εκλεκτικότητας (Σε εφαρμογές όπως η αφαλάτωση του 

θαλασσινού νερού επιτυγχάνεται η επιθυμητή εκλεκτικότητα, σε άλλους τομείς 

όμως η δημιουργία εκλεκτικών μεμβρανών είναι αντικείμενο έντονης 

ερευνητικής δραστηριότητας). 

 

5.1.6 Χρήση μεμβρανών για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου 

 

Η χρήση των μεμβρανών έχει παρουσιαστεί ως μία εναλλακτική μέθοδος 

επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου. Όμως, παρά την ικανοποιητική 

μείωση του ΧΑΟ που επιτυγχάνεται από τις μεμβράνες, αυτή η τεχνολογία είναι 

δύσκολο να εφαρμοστεί για την επεξεργασία των ΥΑΕ σε μικρού μεγέθους 

ελαιοτριβεία, εξαιτίας του υψηλού κόστους επένδυσης και λειτουργίας, της υψηλής 

απαίτησης σε ενέργεια και της μάλλον πολύπλοκης διεργασίας η οποία απαιτεί καλά 

εξειδικευμένο προσωπικό. Οι Canepa et al. (1988) ανέπτυξαν ένα σύνθετο σύστημα 

διεργασιών με μεμβράνες για την επεξεργασία των ΥΑΕ και έδειξαν ότι το οργανικό 

φορτίο μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Επίσης έδειξαν ότι το κόστος είναι υποφερτό 

για τα ελαιουργεία. Οι Turano et al. (2002) πρότειναν ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

φυγοκέντρισης – υπερδιήθησης (ultrafiltration, UF). Στο στάδιο της φυγοκέντρισης, 
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απομακρύνονται τα περισσότερα αιωρούμενα στερεά, ενώ κατά την υπερδιήθηση 

έλαβε χώρα μία εκλεκτική φάση διαχωρισμού. Ένα στάδιο προεπεξεργασίας ήταν 

απαραίτητο για να μειώσει το φράξιμο της μεμβράνης και να αυξήσει την απόδοση 

της μονάδας υπερδιήθησης. Οι Paraskeva et al. (2007a, b) πρότειναν τη χρήση ενός 

σταδίου προεπεξεργασίας (φιλτρόπρεσσα) για να απομακρύνουν στερεά και λίπη από 

το απόβλητο πριν την επεξεργασία με το σύστημα των μεμβρανών, π.χ. υπερδιήθηση 

και αντίστροφη όσμωση. Το τελικό διήθημα του προτεινόμενου σχήματος 

επεξεργασίας ήταν σχεδόν καθαρό νερό, ενώ τα συμπυκνώματα ελέγχθηκαν 

περαιτέρω για τη θρεπτική τους αξία ή τις φυτοτοξικές τους ιδιότητες. Φάνηκε ότι η 

εκμετάλλευση των κλασμάτων που συλλέχθηκαν και από τις δύο μονάδες, 

υπερδιήθηση και αντίστροφη όσμωση, μπορεί να μειώσει, πραγματικά, το υψηλό 

λειτουργικό κόστος. Οι Khoufi et al. (2009) εφάρμοσαν την υπερδιήθηση ως το 

τελευταίο βήμα μιας σύνθετης διεργασίας για την επεξεργασία των ΥΑΕ, η οποία 

περιλαμβάνει electro-Fenton οξείδωση, αναερόβια χώνευση και υπερδιήθηση. 

Παρόλο που η απόδοση των διαφόρων συστημάτων μεμβρανών έχει εκτιμηθεί κάτω 

από διάφορες συνθήκες λειτουργίας, δεν υπάρχει κάποια συγκριτική μελέτη για τη 

λειτουργία συστήματος επεξεργασίας ΥΑΕ που να περιλαμβάνει υπερδιήθηση – 

ανίστροφη όσμωση και, σαν ένα στάδιο μετεπεξεργασίας αναερόβια επεξεργασμένου 

ΥΑΕ. 

 

Έχει, επίσης, υποστηριχτεί ότι η τεχνολογία των μεμβρανών επιτρέπει το διαχωρισμό 

ουσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας από τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων (π.χ. 

πολυφαινόλες) (Rozzi et al., 1996), αλλά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία μονάδα 

που να αξιοποιεί τα υγρά απόβλητα προς την κατεύθυνση αυτή.  

 

5.2 Επεξεργασία των αναερόβιων εκροών του ASBR και του 

PABR και μη επεξεργασμένου ΥΑΕ με σύστημα υπερδιήθησης 

– αντίστροφης όσμωσης 

 
5.2.1 Γενικά 

 

Μετά την αναερόβια επεξεργασία του αποβλήτου στον αναερόβιο χωνευτήρα ASBR 

ή στον PABR οι απορροές, οι οποίες είχαν συγκεντρωθεί κατά τη λειτουργία των 

 229



αντιδραστήρων και είχαν συντηρηθεί σε ψυγείο στους 4ºC, οδηγήθηκαν για 

περαιτέρω επεξεργασία σε σύστημα μεμβρανών, υπερδιήθησης και αντίστροφης 

όσμωσης. Για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της έρευνας, στο ίδιο 

σύστημα επεξεργαστήκαμε και ΥΑΕ το οποίο δεν είχε υποστεί καμία φυσικοχημική ή 

βιολογική επεξεργασία, παρά μόνο προδιήθηση με φιλτρόπρεσσα για την αφαίρεση 

του μεγαλύτερου μέρους των στερεών. 

 

5.2.2 Πειραματική διάταξη και διαδικασία 

 

Το σύστημα διαχωρισμού με μεμβράνες αποτελούνταν από δύο μονάδες, μία μονάδα 

υπερδιήθησης (ultrafiltration, UF) (Εικόνα 5.6) και μία μονάδα αντίστροφης 

όσμωσης (reverse osmosis, RO) (Εικόνα 5.7) της εταιρείας Hydro Air Research SpA, 

Italy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.6: Σύστημα υπερδιήθησης που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της 

επεξεργασίας των ΥΑΕ (ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ). 
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Εικόνα 5.7: Σύστημα αντίστροφης όσμωσης που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή 

της επεξεργασίας των ΥΑΕ (ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ). 

 

Η μεμβράνη υπερδιήθησης που επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί, είχε υψηλή αντοχή σε 

ακραίες φυσικοχημικές συνθήκες και ευκολία ανάκτησης της ενεργότητάς της. Η 

χωρητικότητα του συστήματος των μεμβρανών ήταν 40 L/h για το ρεύμα του 

διηθήματος. Η μονάδα υπερδιήθησης αποτελούταν από ένα κεραμικό κυλινδρικό 

κομμάτι το οποίο έφερε 19 σωλήνες μήκους 1034 mm και διαμέτρου 4 mm ενώ η 

επιφάνεια της μεμβράνης ήταν 0.36 m2 και το μέγεθος των πόρων μικρότερο από 100 

μm. Η διαπερατότητα του καθαρού νερού ήταν κοντά στα 1800 l/hm2. Ο ρυθμός ροής 

ήταν 3.44 και 4.30 m3/h για την ταχύτητα της εγκάρσιας ροής 4 και 5 m/s αντίστοιχα 

και ο κατακρατούμενος όγκος ήταν 0.24 L για την τροφοδοσία και το συμπύκνωμα 

και 0.64 L για το διήθημα. Η εγκάρσια πίεση (trans-membrane pressure, TMP) 

διατηρούνταν στα 1.5 bars. Η εγκάρσια πίεση δίδετε από την εξίσωση: 

     Pin + PoutTMP=  - Pp
2

            (5.1) 

όπου Pin = Πίεση εισόδου,  

 Pout = Πίεση εξόδου και  

 Pp = Πίεση του διηθήματος 

Η επιλογή αυτής της εγκάρσιας πίεσης έγινε βασιζόμενη σε προηγούμενες 

πειραματικές μελέτες του (Paraskeva et al., 2007a, b). Το νερό και ενώσεις μικρού 

μοριακού βάρους (MB<100,000) περνούσαν διαμέσω της κεραμικής μεμβράνης 

(διήθημα), ενώ ενώσεις μεγάλου μοριακού βάρους και αιωρούμενη ύλη παρέμεναν 

στο ρεύμα του συμπυκνώματος της μονάδας υπερδιήθησης (συμπύκνωμα). Τα τυπικά 

 231



χαρακτηριστικά της μονάδας υπερδιήθησης σύμφωνα με την εταιρία κατασκευής 

(Hydro Air Research SpA, Merlino (LO), Milan, Italy) είναι: συνθετική μη 

κυτταρινούχος μεμβράνη, σημείο απόρριψης 150-300 Dalton (όπου 1 Dalton = 1.66 

*10-24 g), προτεινόμενες συνθήκες λειτουργίας 0.5 – 27.5 bar, με μέγιστο 41.4 bar. 

 

Το διήθημα της μονάδας υπερδιήθησης χρησιμοποιούταν στη συνέχεια σαν 

τροφοδοσία για τη μονάδα της αντίστροφης όσμωσης. Για την αντίστροφη όσμωση 

χρησιμοποιήθηκε πολυμερική μεμβράνη ελικοειδούς διάταξης (spiral wound), με 

διάμετρο 63.45 mm, μήκος 1015 mm και επιφάνεια 2.5 m2. Η ανώτατη θερμοκρασία 

λειτουργίας του συστήματος ήταν στους 50 οC, καθότι σε υψηλότερες θερμοκρασίες 

μπορούσε να γίνει αλλοίωση των χαρακτηριστικών της μεμβράνης. Ομοίως, η 

εγκάρσια πίεση που εφαρμόστηκε ήταν μεταξύ 30 - 40 bar, με παροχή διηθήματος 

30-35 L/h. Τυπικά χαρακτηριστικά για τη μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης είναι 

(πηγή: Hydro Air Research SpA, Italy): τρία στρώματα συνθετικού μη 

κυτταρινούχου υλικού, διαχωρισμός ουσιών με μοριακό βάρος <100, τυπική πίεση 

λειτουργίας 55.2 bar και με ανώτατο επιτρεπτό όριο λειτουργίας στα 60 bar.  

 

Το σύστημα μεμβρανών χρησιμοποιήθηκε για περαιτέρω καθαρισμό της απορροής 

είτε του αναερόβιου χωνευτήρα ASBR είτε του PABR. Για το λόγο αυτό, η απορροή 

των χωνευτήρων συγκεντρωνόταν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, έως ότου ο 

όγκος να φτάσει τα 50 L που απαιτούνταν για τη λειτουργία των μεμβρανών. Αρχικά 

οι απορροές του ASBR ή του PABR διηθήθηκαν, με τη βοήθεια φιλτρόπρεσσας, 

ώστε να μειωθεί η συγκέντρωση του στερεού περιεχομένου τους και το διήθημα 

οδηγήθηκε στο σύστημα των μεμβρανών. Οι πόροι των φίλτρων που 

χρησιμοποιήθηκαν στη φιλτρόπρεσσα ήταν περίπου 80 μm. Το σύστημα των 

μεμβρανών χρησιμοποιήθηκε επίσης για την επεξεργασία ΥΑΕ το οποίο δεν είχε 

υποστεί καμία προηγούμενη επεξεργασία. Αρχικά το απόβλητο είχε αφεθεί σε ηρεμία 

ώστε να επιτευχθεί φυσική καθίζηση των στερεών του και το υπερκείμενο μέρος του 

οδηγήθηκε για επεξεργασία στη φιλτρόπρεσσα ώστε να απομακρυνθούν όσο το 

δυνατόν περισσότερα στερεά. Το απαλλαγμένο από τα στερεά απόβλητο οδηγήθηκε 

στο σύστημα μεμβρανών για επεξεργασία, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που 

εφαρμόστηκε και στις αναερόβιες εκροές, προκειμένου να εξαχθούν συγκριτικά 

αποτελέσματα των διεργασιών. Δείγματα από όλα τα επιμέρους στάδια της 

επεξεργασίας συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν.  
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Μετά τη διεξαγωγή του πειράματος η μεμβράνη της μονάδας υπερδιήθησης πλύθηκε 

με διάλυμα HNO3 1% w/w, διάλυμα NaOH 2% w/w και διάλυμα 0.1% θειούχου 

ανυδρίτη (sodium bisulfite) το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως αποστειρωτικό, ενώ η 

μεμβράνη της μονάδας αντίστροφης όσμωσης πλύθηκε με 0.5 w/w P3-Ultrasil 11 

(Henkel-Ecolab, Athens, Greece) και με διάλυμα 0.1% θειούχου ανυδρίτη (sodium 

bisulfite) το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την αποφυγή μικροβιακής ανάπτυξης. 

 

Στο Σχήμα 5.2 παρουσιάζεται η συνολική διεργασία διαχωρισμού που 

χρησιμοποιήθηκε κατά την επεξεργασία του αποβλήτου με το σύστημα των 

μεμβρανών. Στο Σχήμα 5.3 παρουσιάζεται η συνολική διεργασία συνδυασμένης 

επεξεργασίας, αναερόβια χώνευση-μεμβράνες, που χρησιμοποιήθηκε κατά την 

επεξεργασία του αποβλήτου. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.2: Συνοπτικό διάγραμμα ροής του συνόλου της διεργασίας διαχωρισμού του 

ανεπεξέργαστου αποβλήτου. Τα υπολείμματα της διεργασίας οδηγούνται για 

βιοσταθεροποίηση. 
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Σχήμα 5.3: Διάγραμμα ροής συνδυασμού αναερόβιας χώνευσης και χρήσης 

μεμβρανών.  

 

5.2.3 Αποτελέσματα - Συμπεράσματα 

 

Κατά την έναρξη των διεργασιών διαχωρισμού με μεμβράνες και πριν τη λήψη 

διηθήματος, προηγήθηκε η φάση ελέγχου των μεμβρανών, με την ανακύκλωση του 

διηθήματος και του συμπυκνώματος για περίπου 30 min. Επιπλέον με αυτό τον τρόπο 

επιτεύχθηκε και αύξηση της θερμοκρασίας του συστήματος, παράμετρος θεμιτή για 

τη μετέπειτα διευκόλυνση στο χειρισμό και διαχωρισμό των αποβλήτων. 

 

Οι λειτουργικές παράμετροι της διεργασίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4. 

 

Πίνακας 5.4: Πειραματικές συνθήκες διαχωρισμού 

 
Αναερόβιες 

εκροές 

Ανεπεξέργαστο 

απόβλητο 

Εγκάρσια πίεση (TMP) bar 

ΥΔ: 

ΑΟ: 

 

1.75-2 

30 

 

1.75-2 

30 

Παροχή διηθήματος (Qp) L/h 

ΥΔ: 

 

10-12 

 

8-10 
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ΑΟ: 25-30* 20-25 

Θερμοκρασίες λειτουργίας (Τ) οC

ΥΔΣ: 

ΥΔΔ: 

ΑΟΣ: 

ΑΟΔ: 

 

58.7 

45 

59 

36.5 

 

54.4 

38 

51.5 

31 

* Στο τέλος της διεργασίας λόγω πιθανών προβλημάτων φραγμού, το Qp έπεσε σε 

πολύ χαμηλά επίπεδα (<10). 

 

Στους Πίνακες  5.5 και 5.6 παρουσιάζονται τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των 

κλασμάτων που προέκυψαν κατά την επεξεργασία της αναερόβιας εκροής του ASBR 

και του μη επεξεργασμένου αποβλήτου με το σύστημα των μεμβρανών. 

 

Πίνακας 5.5: Χαρακτηριστικά μη επεξεργασμένου αποβλήτου έπειτα από την 

κλασματοποίησή του. 

Μη 

επεξεργασμένο 

ΥΑΕ 

Αρχικά Φιλτρόπρεσσα ΥΔΔ ΥΔΣ ΑΟΔ ΑΟΣ 

pH 5.85 5.86 5.79 5.77 5.9 5.87 

Αγωγιμότητα 

(mS/cm) 
11.6 11.5 12.5 10.5 0.129 19.5 

Θολότητα 

(NTU) 
>999 >999 56 >999 6 22 

Αλατότητα 

(%) 
0.66 0.66 0.59 0.67 0 1.11 

ΟΑΣ (g/L) 42.0 18.56 2.36 46.98 0 3.32 

ΠΑΣ (g/L) 40.0 16.96 2.03 42.6 0 2.85 

ο-ΧΑΟ (g/L) 148.8 92.9 64.88 127.19 1 46.44 

δ-ΧΑΟ (g/L) 69.9 72.24 77.64 61.92 1 91.32 

Υδατάνθρακες (g/L) 

Ολικοί 33.8 30.128 26.843 51.430 0.310 45.116 

Διαλυτοί 21.3 20.51 24.135 18.776 0,072 41.827 
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Φαινολικά 

(g/L) 
5.59 5.08 5.03 4.16 0.1007 7.6 

ΤΚΝ (mgΝ/L) 364 364 154 924 11.2 210 

 

Πίνακας 5.6: Χαρακτηριστικά εκροής αναερόβιου χωνευτήρα ASBR έπειτα από την 

κλασματοποίησή της. 

Μη 

επεξεργασμένο 

ΥΑΕ 

Αρχικά Φιλτρόπρεσσα ΥΔΔ ΥΔΣ ΑΟΔ ΑΟΣ 

pH 7.96 7.97 8.67 8.84 9.4 8.46 

Αγωγιμότητα 

(mS/cm) 
11.3 11.5 12.2 12.4 0.61 35.9 

Θολότητα 

(NTU) 
>999 >999 32 >999 5 45 

Αλατότητα 

(%) 
0.60 0.65 0.69 0.70 0.02 2.22 

ΟΑΣ (g/L) 3.46 3.56 0.49 7.14 0.02 1.18 

ΠΑΣ (g/L) 2.56 2.54 0.23 5.62 0.02 0.56 

ο-ΧΑΟ (g/L) 9.18 9.69 4.76 16.84 0.09 15.80 

δ-ΧΑΟ (g/L) 6.69 6.24 3.34 6.99 0.13 9.13 

Υδατάνθρακες (g/L) 

Ολικοί 0.414 0.414 0.076 0.752 0.004 0.390 

Διαλυτοί 0.208 0.214 0.076 0.338 0.0 0.349 

Φαινολικά 

(g/L) 
0.862 0.786 0.729 0.894 0.038 1.392 

ΤΚΝ (mgΝ/L) 431.2 414.4 226.8 565.5 26.88 537.6 

 

Το ανεπεξέργαστο απόβλητο τοποθετήθηκε σε σταθερό σημείο προκειμένου να 

επέλθει η φυσική καθίζηση των στερεών. Στη συνέχεια το υπερκείμενο διοχετεύθηκε 

σε φιλτρόπρεσα με μέγεθος πόρων 80 μm. Το ανεπεξέργαστο απόβλητο είχε υψηλές 

συγκεντρώσεις σε ΟΑΣ. Ωστόσο κατά διάρκεια των πειραμάτων δεν παρατηρήθηκαν 

λειτουργικά προβλήματα σαν αποτέλεσμα των συγκεντρώσεων αυτών. Η 
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συγκέντρωση του φιλτραρισμένου απόβλητου σε ολικό και διαλυτό ΧΑΟ ήταν 92.9 

και 72.2 g/L αντίστοιχα και τα φαινολικά στα 5.08 g/L. Η αγωγιμότητα στα 11.5 

mS/cm και η αλατότητα του στο 0.66 %. Η θολότητα ξεπερνούσε τη κλίμακα 

μέτρησης του οργάνου (>999 NTU), κάτι που αποδίδεται στην παρουσία κολλοειδών 

στερεών στο απόβλητο. Με τη μονάδα ΥΔ επιτεύχθηκε μία μείωση στο ολικό ΧΑΟ 

της τάξεως του 30.16 % και 14.8 % για το διαλυτό. Η θολότητα μειώθηκε σημαντικά 

στα 56 NTU. Οι υπόλοιπες παράμετροι δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά. Με την ΑΟ 

είδαμε σημαντικές μεταβολές σε όλες τις παραμέτρους. Στο διήθημα της ΑΟ είχαμε 

σημαντική μείωση στο ολικό και διαλυτό ΧΑΟ το οποίο δεν ξεπερνούσε το 1 g/L. Η 

παρουσία ΟΑΣ ήταν αμελητέα. Οι τιμές του pH δεν σημείωσαν σημαντικές 

μεταβολές και παρέμειναν μεταξύ 5 και 5.8 στο σύνολο της διεργασίας. Η 

αγωγιμότητα (0.13 mS/cm), η αλατότητα 0 %, η θολότητα (6 NTU) και τα φαινολικά 

(0.1 g/L) του διηθήματος παρέμειναν σε επιθυμητά επίπεδα καθιστώντας το διήθημα 

αυτό κατάλληλο για χρήση. Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει η συγκέντρωση σε άλατα 

του διηθήματος που προκύπτει από την ΑΟ καθώς υψηλή συγκέντρωση αλάτων στο 

τελικό διήθημα είναι ανεπιθύμητη για την μετέπειτα χρήση του νερού που εξάγεται. 

Επιπλέον, υψηλές τιμές αλάτων στο διήθημα της ΑΟ θα ήταν ένδειξη αποτυχίας της 

διεργασίας. 

 

Τα συμπυκνώματα που προέκυψαν και τα οποία ήταν πλούσια σε οργανικό υλικό, 

αναμειγνύοντας τα με τα στερεά των προηγούμενων φάσεων και με τις κατάλληλες 

διεργασίες μπορούν μετατραπούν σε εδαφοβελτιωτικό. 

 

Η διεργασία της αναερόβιας χώνευσης και η παρουσία του ASBR ή του PABR σαν 

στάδιο προεπεξεργασίας επηρέασε σημαντικά τα χαρακτηριστικά της εισροής στο 

σύστημα των μεμβρανών. Οι τιμές του pH για τις εκροές του ASBR και του PABR 

ήταν φυσικό να είναι σε τιμές άνω του 7 καθώς είχε προηγηθεί η αναερόβια χώνευση 

του αποβλήτου. Τα ΟΑΣ και ΠΑΣ, είναι ανεπιθύμητα σε υψηλές συγκεντρώσεις κατά 

τις διεργασίες διαχωρισμού με μεμβράνες. Όπως προαναφέραμε, μπορούν να 

προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα φραγής και ολοκληρωτικής λειτουργικής 

αδρανοποίησης των μεμβρανών. Οι εκροές του ASBR και του PABR είχαν χαμηλές 

συγκεντρώσεις σε ΟΑΣ κάτι που ήταν επιθυμητό για την εύρυθμη λειτουργία των 

μεμβρανών. Το ολικό και διαλυτό ΧΑΟ της αναερόβιας εκροής του ASBR ήταν 9.2 

και 6.7 g/L αντίστοιχα και η συγκέντρωση των φαινολικών στο 0.86 g/L. Για την 
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αναερόβια εκροή του PABR, το ολικό και διαλυτό ΧΑΟ ήταν 7.5 και 6.24 g/L 

αντίστοιχα και η συγκέντρωση των φαινολικών στο 1.28 g/L. Ωστόσο η θολότητα 

παρέμεινε υψηλή και για τις δύο εκροές (>999 NTU και 844 NTU αντίστοιχα). Η 

τιμή της αγωγιμότητας ήταν στα 11.3 mS/cm και η αλατότητα στο 0.60 % για την 

εκροή του ASBR ενώ οι αντίστοιχες τιμές για την εκροή του PABR ήταν 14.8 mS/cm 

και 0.82 %. Κατά τα στάδια επεξεργασίας των εκροών με τη φιλτρόπρεσα και τη 

μονάδα ΥΔ, είχαμε μικρές μεταβολές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αναερόβιων 

εκροών. Αυτή η παρατήρηση ήταν πολύ σημαντική καθώς με τη διαμεσολάβηση του 

ASBR ή του PABR, θα μπορούσαν να παρακαμφθούν τα δύο αυτά στάδια 

μειώνοντας κατά πολύ το κόστος επένδυσης και λειτουργίας μιας τέτοιας μονάδας. 

Τέλος το διήθημα που παρελήφθη από τη μονάδα ΑΟ, περιείχε αμελητέα ποσότητα 

οργανικού  υλικού (ΧΑΟ: 0.1 g/L, φαινολικά: 0.04 g/L, θολότητα: 6 NTU για την 

εκροή του ASBR και ΧΑΟ: 0.1 g/L, φαινολικά: 0.01 g/L, θολότητα: 2 NTU για την 

εκροή του PABR) και απουσία ΟΑΣ και στις δύο περιπτώσεις. Συγκρίνοντας τα 

χαρακτηριστικά των διηθημάτων που παρελήφθησαν από τη μονάδα της αντίστροφης 

όσμωσης, διακρίνουμε ότι με την παρουσία του ASBR ή του PABR γίνεται λήψη 

ενός βελτιωμένου ποιοτικά τελικού διηθήματος. 

 

5.3 Συμπεράσματα 

 

Όπως είδαμε με την αναερόβια χώνευση επιτεύχθηκε υψηλή απομάκρυνση οργανικού 

φορτίου. Ωστόσο ένα 10-20 % του ΧΑΟ των εκροών, παρέμεινε μη αποδομήσιμο.  

Το γεγονός αυτό μας οδήγησε στη περαιτέρω επεξεργασία των εκροών με το 

σύστημα επιλεγμένων μεμβρανών. Το 60% του τελικού διηθήματος της ΑΟ ήταν 

νερό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική αραίωση του αποβλήτου. 

Έπειτα από τα πειράματα αυτά είδαμε πως θα μπορούσε να γίνει η παράκαμψη του 

σταδίου της υπερδιήθησης καθώς οι εκροές του ASBR ή του PABR είχαν πολύ 

χαμηλή συγκέντρωση σε στερεά. Κατά τη διήθηση του ανεπεξέργαστου αποβλήτου 

τα δύο συμπυκνώματα που προέκυψαν είχαν πάρα πολύ υψηλό οργανικό φορτίο, που 

καθιστά θεμιτή την παρασκευή οργανικών λιπασμάτων. 

 



6. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκε η βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 

ελαιοτριβείων, τα οποία προέρχονται από τα φυγοκεντρικά ελαιουργεία τριών 

φάσεων. Πιο συγκεκριμένα μελετήθηκε η βιολογική μέθοδος επεξεργασίας των 

υγρών αποβλήτων ελαιουργείου με τη χρήση μυκήτων λευκής σήψης 

(Βασιδιομύκητες) με σκοπό την αποτοξικοποίησή τους. Επίσης μελετήθηκε η 

μεσοφιλική αναερόβια χώνευση προεπεξεργασμένου ΥΑΕ, το οποίο προέρχεται από 

την επεξεργασία του αποβλήτου με το μύκητα λευκής σήψης, σε συνεχή 

αναδευόμενο αντιδραστήρα (CSTR), η μεσοφιλική αναερόβια χώνευση ΥΑΕ το 

οποίο έχει υποστεί θερμική επεξεργασία, με σκοπό την απομάκρυνση των στερεών 

και η μεσοφιλική αναερόβια χώνευση ΥΑΕ το οποίο δεν έχει υποστεί καμία 

επεξεργασία. Η έρευνα και εδώ έγινε σε αντιδραστήρα CSTR. Η παρούσα διατριβή 

συνεχίστηκε με τη μελέτη της μεσοφιλικής αναερόβιας χώνευσης ΥΑΕ σε αναερόβιο 

χωνευτήρα ASBR και σε καινότυπο ταχύρρυθμο αναερόβιο χωνευτήρα PABR. 

Τέλος, μελέτη της αναερόβιας εκροής του χωνευτήρα ASBR αφορά την περαιτέρω 

επεξεργασία αυτής με σύστημα μεμβρανών, υπερδιήθηση-αντίστροφη ώσμωση. 

Στόχος λοιπόν, της παρούσας έρευνας ήταν να προσεγγίσουμε το πρόβλημα 

επεξεργασίας και αποτοξικοποίησης του κατσίγαρου.  

 

Με βάση όλα όσα παρουσιάστηκαν στην παρούσα διδακτορική διατριβή γίνεται 

φανερό ότι η επεξεργασία του υγρού αποβλήτου ελαιοτριβείου με χρήση ανώτερων 

βασιδιομυκήτων, αποτελεί πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω έρευνα που θα συνδυάζει 

τις τελευταίες σύγχρονες τεχνολογίες με στόχο την επίτευξη ενός καλύτερου 

αποτελέσματος για τη διαχείριση των αποβλήτων που θα έχει όμως και πάρα πολλές 

δυνατότητες για αποτελεσματική εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα. 

 

Ως τελικό συμπέρασμα προκύπτει ότι ο μύκητας αναπτύσσεται και αποδομεί 

φαινολικές ενώσεις σε πολύ μεγάλο ποσοστό και σε μικρούς χρόνους παραμονής. 

Γίνεται όμως φανερό ότι η επεξεργασία με μύκητα δε μπορεί να αποτελέσει 

αυτόνομη διεργασία για ολοκληρωμένη διαχείριση και διάθεση του αποβλήτου τόσο 

σε εδαφικούς όσο και σε υδάτινους αποδέκτες, 
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Ο συνδυασμός όμως του σταδίου αυτού με άλλες βιολογικές διεργασίες αποτελεί μία 

πολλά υποσχόμενη προοπτική που μπορεί να οδηγήσει σε πολύ καλά αποτελέσματα 

για την αποτοξικοποίηση του αποβλήτου και προς αυτή την κατεύθυνση 

επικεντρώθηκαν οι ερευνητικές προσπάθειες για την επιτυχή διαχείριση των υγρών 

αποβλήτων ελαιοτριβείου που προκύπτει κατά την παραγωγική διαδικασία του 

ελαιολάδου. 

 

Από τα πειράματα επεξεργασίας του υγρού αποβλήτου ελαιοτριβείου με χρήση 

«ακινητοποιημένου» μυκηλίου επάνω σε στερεό υπόστρωμα έδειξαν να αποτελεί 

αυτή μία πολλά υποσχόμενη διεργασία, ιδιαίτερα για τη διαχείριση μεγάλων 

ποσοτήτων αποβλήτου. Υπάρχουν πολλές σκέψεις και προτάσεις για τη 

βελτιστοποίηση ενός τέτοιου συστήματος επεξεργασίας. Για να έχουμε όμως όλα τα 

στοιχεία που απαιτούνται για τον επιτυχή συνδυασμό και τη λειτουργία ενός τέτοιου 

συστήματος, θα πρέπει να γίνουν αναλυτικές μετρήσεις στις μεταβολές των 

χαρακτηριστικών του αποβλήτου αλλά και βέβαια να συσχετιστούν μεταξύ τους, όλες 

οι απαραίτητες παράμετροι που θα επηρεάσουν τη λειτουργία του συστήματος. Προς 

αυτή την κατεύθυνση πιστεύουμε ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να ερευνηθούν τα εξής: 

το μέγεθος των σωματιδίων του υποστηρικτικού υλικού καθώς και το σχήμα τους. 

Είναι πιθανόν κάποιο άλλο μέγεθος αλλά και διαφορετικό σχήμα τεμαχιδίων να 

οδηγήσουν σε καλύτερες συνθήκες αποικισμού για τη συγκεκριμένη κατηγορία 

μικροοργανισμών. 

 

Η μελέτη της ενζυμικής δραστηριότητας του ακινητοποιημένου μυκηλίου καθώς και 

πως αυτή συνδέεται με τη μεταβολή των χαρακτηριστικών του αποβλήτου, αποτελεί 

ένα ακόμη σημαντικό θέμα προς μελέτη. 

 

Χρήση και άλλων, αδρανών κυρίως, υποστηρικτών για την ακινητοποίηση του 

μύκητα, όπως π.χ. περλίτη, υπολλειμάτων γεωργικών προϊόντων, κ.α. και αναλυτική 

μελέτη των μηχανισμών με τους οποίου ο μύκητας ˝προσκολλάται˝ στους διάφορους 

υποστηρικτές. 

 

Επίσης όπως προέκυψε από τη συνεχή λειτουργία της στήλης συμβαίνει μεγάλη 

αποδόμηση των φαινολικών ενώσεων σε μικρούς χρόνους, κάτι που μας οδηγεί στη 
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σκέψη ότι με κατάλληλο σχεδιασμό μπορούμε να οδηγηθούμε σε μικρούς χρόνους 

παραμονής και άρα σε επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτου. 

Μπορούμε ακόμη να μελετήσουμε συστήματα «ακινητοποιημένων ενζύμων» , όπου 

πλέον δε γίνεται ακινητοποίηση του μυκηλίου σε κάποιον υποστηρικτή, αλλά 

˝παγιδεύονται˝ τα ένζυμα που παράγονται από το μύκητα και τα οποία είναι αυτά που 

ευθύνονται για την οξείδωση των φαινολικών ενώσεων που περιέχονται στο 

απόβλητο.    

 

Η αναερόβια χώνευση των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων είναι μία σχετικά 

αποδοτική διεργασία που οδήγησε σε ικανοποιητική απομάκρυνση οργανικού υλικού.  

 

Από τα αποτελέσματα των πειραμάτων φάνηκε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

εύρωστη λειτουργία της διεργασίας της αναερόβιας χώνευσης, κατά την επεξεργασία 

υγρού αποβλήτου ελαιοτριβείου, είναι η αραίωση του αποβλήτου. Η 1:1 αραίωση του 

αποβλήτου είναι ικανοποιητική και δεν είναι απαραίτητη αραίωση μεγαλύτερου 

βαθμού. 

 

Η αναερόβια επεξεργασία υγρού αποβλήτου ελαιοτριβείου σε αντιδραστήρα τύπου 

CSTR, το οποίο δεν είχε υποστεί καμία φυσικοχημική προεπεξεργασία, σε υδραυλικό 

χρόνο παραμονής 30 ημερών επέφερε απομάκρυνση του οργανικού φορτίου από 66.5 

έως 83 %. Προσωρινή συσσώρευση του προπιονικού οξέος στον αναερόβιο 

χωνευτήρα δε δημιούργησε πρόβλημα στην ευσταθή λειτουργία του. Από την άλλη, η 

λειτουργία του χωνευτήρα σε υδραυλικό χρόνο παραμονής 20 ημερών οδηγήθηκε σε 

αποτυχία λόγω υψηλής συσσώρευσης προπιονικού οξέος εξαιτίας της 

παρεμποδισμένης δράσης των αναερόβιων μικροοργανισμών.   

 

Η αναερόβια χώνευση υγρού αποβλήτου ελαιοτριβείου σε αντιδραστήρα τύπου 

CSTR, το οποίο είχε υποστεί θερμική προεπεξεργασία για την απομάκρυνση των 

στερεών του, σε υδραυλικό χρόνο παραμονής 30 ημερών δεν ήταν επιτυχημένη. Η 

χαμηλή παραγωγή βιοαερίου καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του χωνευτήρα, σε 

συνδυασμό με τη συσσώρευση οξικού οξέος που παρατηρήθηκε προβάλλουν 

σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παρεμποδιστικού παράγοντα στα στάδια τόσο της 

οξεογένεσης όσο και της μεθανογένεσης. Ο προσδιορισμός αυτού του 

παρεμποδιστικού παράγοντα αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα προς μελέτη, για τη 
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βελτιστοποίηση της αναερόβιας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου, 

η απομάκρυνση του οποίου είναι πιθανόν να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη 

απόδοση της διεργασίας αυξάνοντας ταυτόχρονα την παραγωγή βιοαερίου. 

 

Η αναερόβια χώνευση υγρού αποβλήτου ελαιοτριβείου σε αντιδραστήρα τύπου 

CSTR, το οποίο είχε υποστεί προεπεξεργασία με μύκητα λευκής σήψης, σε 

υδραυλικό χρόνο παραμονής 30 ημερών επέφερε επιπλέον απομάκρυνση του 

οργανικού φορτίο του αποβλήτου κατά 50 %. Η συσσώρευση οξικού οξέος η οποία 

παρατηρήθηκε κατά τη λειτουργία του χωνευτήρα, ήταν προσωρινή και δε 

δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του συστήματος. 

Ωστόσο, η προεπεξεργασία με μύκητα λευκής σήψης δεν επέτρεψε τη μείωση του 

χρόνου παραμονής και επομένως δεν συνιστάται. 

 

Η λειτουργία αντιδραστήρα τύπου ASBR για την αναερόβια επεξεργασία των υγρών 

αποβλήτων ελαιοτριβείου επέδειξε ικανοποιητική συμπεριφορά. Πρόκειται για έναν 

αντιδραστήρα εύκολο στη χρήση του χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις για το χειρισμό του. Η 

απομάκρυνση του οργανικού υλικού του αποβλήτου κυμάνθηκε από 67 – 92 %. Μετά 

τον εγκλιματισμό της βιομάζας του αντιδραστήρα αυτός αναμένεται να λειτουργήσει 

σε χρόνο παραμονής 30 ημερών χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο εμπλουτισμός της 

μικτής καλλιέργειας με τους κατάλληλους μικροοργανισμούς είναι ένα ενδιαφέρον 

θέμα για περαιτέρω μελέτη και ιδιαίτερης σημασίας για τη βελτιστοποίηση της 

λειτουργίας του χωνευτήρα. 

 

H λειτουργία του CSTR ήταν πιο αποδοτική από την άποψη της παραγωγής 

βιοαερίου και ποσοστού μείωσης του ΧΑΟ σε σχέση με τη λειτουργία του ASBR. 

Όμως η λειτουργία του ASBR ήταν δυνατή χωρίς αραίωση του αποβλήτου, κάτι που 

κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό. Συμπερασματικά, στο βαθμό που ο κύριος στόχος είναι 

η απομάκρυνση του οργανικού φορτίου, ένας ASBR τροφοδοτούμενος με αναραίωτο 

απόβλητο και σε ισοδύναμο χρόνο παραμονής ενδεικτικά 30 ημερών αποτελεί πιο 

αποτελεσματικό σύστημα επεξεργασίας απ’ ό,τι ένας αντιδραστήρας τύπου CSTR 

τροφοδοτούμενος με αραιωμένο 1:1 απόβλητο και σε χρόνο παραμονής 30 ημερών. 

 

Η χρήση του καινότυπου αντιδραστήρα PABR για την αναερόβια επεξεργασία των 

ΥΑΕ οδήγησε σε ιδιαίτερα καλές αποδόσεις. Ο αντιδραστήρας κατάφερε να 
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λειτουργήσει σε πολύ χαμηλό υδραυλικό χρόνο παραμονή, 3.75 ημέρες, χωρίς να 

παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα. Η γρήγορη και σταθερή ανταπόκριση του 

βιοαντιδραστήρα στην αύξηση του ρυθμού οργανικής φόρτισης επιτεύχθηκε μόνο με 

μείωση του υδραυλικού χρόνου παραμονής. Η αύξηση του ρυθμού οργανικής 

φόρτισης με αύξηση της συγκέντρωσης της τροφοδοσίας οδήγησε τη διεργασία σε 

αποτυχία, καθώς, μαζί με την αύξηση του ΧΑΟ της τροφοδοσίας, αυξήθηκε και η 

συγκέντρωση παρεμποδιστικών ενώσεων, όπως τα φαινολικά, που περιέχονται στο 

απόβλητο. Η μείωση του οργανικού φορτίο του αποβλήτου ήταν ιδιαίτερα 

ικανοποιητική και κυμάνθηκε μεταξύ 58 – 82 %.    

 

Από πειράματα που έγιναν για τον προσδιορισμό της ειδικής μεθανογόνου 

δραστικότητας της εγκλιματισμένης ή μη μαγιάς φάνηκε ότι η προεπεξεργασία του 

αποβλήτου με μύκητα καθιστά το απόβλητο λιγότερα τοξικό και άμεσα διαθέσιμο για 

επεξεργασία από τους αναερόβιους μικροοργανισμούς. Αν η μαγιά δεν είναι 

εγκλιματισμένη τότε απαιτείται ένας χρόνος προσαρμογής των μικροοργανισμών στο 

προς επεξεργασία υπόστρωμα. Κατά τη φάση εγκλιματισμού μπορεί να γίνει 

συσσώρευση κάποιου τοξικού-παρεμποδιστικού παράγοντα στον αντιδραστήρα ή να 

αλλάξει η βιοποικιλότητα των μικροοργανισμών της αναερόβιας μαγιάς.  

 

Η αναερόβια χώνευση επιδέχεται βελτίωση από πλευράς μείωσης του υδραυλικού 

χρόνου παραμονής. Ο χρόνος παραμονής των 30 ημερών με τον οποίο λειτούργησαν 

οι αναερόβιοι χωνευτήρες τύπου CSTR είναι μεγάλος και αποτελεί μειονέκτημα της 

διεργασίας όταν πρόκειται να εφαρμοστεί για την επεξεργασία μεγάλων όγκων 

αποβλήτου. Είναι χρήσιμο να μελετηθεί η αποτελεσματικότητα της αναερόβιας 

διεργασίας σε μικρότερους χρόνους παραμονής, αυξάνοντας σταδιακά (και όχι 

απότομα) την οργανική φόρτιση στην είσοδο των χωνευτήρων, ώστε να μην 

προκληθεί ˝στρεσάρισμα˝ των μικροοργανισμών και οδηγηθούμε σε αστοχία των 

συστημάτων. 

 

Η αναερόβια χώνευση του αποβλήτου στη θερμόφιλη περιοχή (~55ºC) όπου 

ενδείκνυται για υψηλές οργανικές φορτίσεις, πιθανόν να αποτελέσει μία πιο 

αποδοτική διεργασία. Ακόμα, η αναερόβια συγχώνευση των υγρών αποβλήτων 

ελαιοτριβείων μαζί με άλλου τύπου αγροτοβιομηχανικά απόβλητα, είναι πιθανόν να 

οδηγήσει σε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, όσον αφορά τη μείωση του οργανικού-
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ρυπαντικού φορτίου του αποβλήτου, που θα συνοδεύεται από μεγαλύτερη παραγωγή 

βιοαερίου και θα λειτουργεί σε μικρότερους χρόνους παραμονής. 

 
Όπως είδαμε με την αναερόβια χώνευση επιτεύχθηκε υψηλή απομάκρυνση οργανικού 

φορτίου. Ωστόσο ένα 10-20 % του ΧΑΟ των εκροών, παρέμεινε μη αποδομήσιμο.   

 

Το γεγονός αυτό μας οδήγησε στη περαιτέρω επεξεργασία των εκροών με το 

σύστημα επιλεγμένων μεμβρανών. 

 

Το 60% του τελικού διηθήματος της ΑΟ ήταν νερό το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την αρχική αραίωση του αποβλήτου. 

 

Έπειτα από τα πειράματα αυτά είδαμε πως θα μπορούσε να γίνει η παράκαμψη του 

σταδίου της υπερδιήθησης καθώς οι εκροές του ASBR είχαν πολύ χαμηλή 

συγκέντρωση σε στερεά. Τότε το αρχικό διάγραμμα ροής θα απλουστευόταν όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 6.1.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6.1. Διάταξη ολοκληρωμένης διαχείρισης παραπροϊόντων ελαιοτριβείου. 
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Όπως παρουσιάζεται στο παραπάνω σχήμα μια τέτοια διάταξη θα μπορούσε να 

αποφέρει σημαντικά οφέλη καθώς: 

• Θα εξάλειφε τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλεί η λειτουργία ενός 

ελαιοτριβείου. 

• Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του βιοαερίου. 

• Το νερό που θα εξαχθεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αραίωση του αρχικού 

αποβλήτου, καθώς επίσης για της υπόλοιπες ανάγκες της μονάδας, 

επιτυγχάνοντας έτσι ανακύκλωση του νερού στο σύστημα. 

• Θα παραχθεί οργανικό λίπασμα, αποφέροντας έτσι κέρδος στη βιομηχανία. 

 

Κατά την διήθηση του ανεπεξέργαστου αποβλήτου τα δύο συμπυκνώματα που 

προέκυψαν είχαν πάρα πολύ υψηλό οργανικό φορτίο παράμετρος θεμιτή για την 

παρασκευή οργανικών λιπασμάτων. 
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