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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Τν ειαηόιαδν είλαη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθό πξντόλ, ηόζν δηαηξνθηθά, ιόγσ
ησλ επεξγεηηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ, όζν θαη νηθνλνκηθά γηα ηηο ρώξεο ηεο Μεζνγείνπ πνπ
θαηέρνπλ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηεο παγθόζκηαο παξαγσγήο.
Οη κέζνδνη επεμεξγαζίαο – κεηαπνίεζεο ηεο ειηάο γηα ηελ παξαγσγή
ειαηνιάδνπ πνπ εθαξκόδνληαη είλαη ε πίεζε, ε θπγνθέληξηζε, θαη ε εθιεθηηθή
δηήζεζε κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ε θάζε κία παξνπζηάδεη.

Από ηελ ιεηηνπξγία ησλ ειαηνπξγείσλ παξάγνληαη πγξά απόβιεηα. Η
απόξξηςε ησλ πγξώλ απνβιήησλ ησλ ειαηνπξγείσλ ζην πεξηβάιινλ ρσξίο ηελ
πξνεγνύκελε ζσζηή επεμεξγαζία ηνπο πξνθαιεί κεγάιε επηβάξπλζε θαη δεκία.
Σηα ειαηνπξγεία κε θπγνθεληξηθό ζύζηεκα δηαρσξηζκνύ ηξηώλ θάζεσλ ην
πξόβιεκα εληνπίδεηαη ζηελ πγξή θάζε ησλ απνβιήησλ.
Η επεμεξγαζία ησλ πγξώλ απνβιήησλ ησλ ειαηνπξγείσλ

παξνπζηάδεη

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ιόγσ, ηνπ κεγάινπ όγθνπ παξαγσγήο, ηεο επνρηθόηεηαο, θαη
θπξίσο ιόγσ ησλ πνιπθαηλνιώλ πνπ πεξηέρνπλ.
Με ζθνπό ηελ ζπκβνιή ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο επεμεξγαζίαο ησλ
πγξώλ απνβιήησλ ησλ ειαηνπξγείσλ κειεηήζεθε, ζρεδηάζηεθε θαη θαηαζθεπάζζεθε
πεηξακαηηθή ζπζθεπή Υπεξδηήζεζεο.
Σηελ παξνύζα κειέηε παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ πνπ
γίλαλε κε ηνλ ζπλδπαζκό ησλ κεζόδσλ Υπεξδηήζεζεο θαη Γηαιπδηήζεζεο όπνπ
κεηξήζεθε ε δηεζεηηθόηεηα ηξηώλ ηύπσλ κεκβξαλώλ Υπεξδηήζεζεο θπιηλδξηθήο
γεσκεηξίαο ηεο εηαηξίαο PCI κε MW cut off 8.000, 25.000 θαη 100.000.
Οη ηηκέο ηνπ flux πνπ κεηξήζεθαλ ήηαλ όιεο απηέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηνπο
ζπλδπαζκνύο ησλ 4 δηαιπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ( 1:10, 1:5, 1:3, 1:2 ), ησλ
ηξηώλ ζεξκνθξαζηώλ ( 30, 40, 60ν C) θαη ησλ έμη πηέζεσλ ( 1, 2, 3, 4, 5, 6 bar ) πνπ
ξπζκίζηεθαλ γηα θάζε κεκβξάλε.
Ο ζπλδπαζκόο ησλ κεζόδσλ Υπεξδηήζεζεο θαη Γηαιπδηήζεζεο έδσζε
ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα επηηπγράλνληαο, πςειά ξνή δηεζεηηθόηεηαο θαη
έιιεηςε θαηλνκέλσλ θξαγήο ησλ κεκβξαλώλ, έηζη ώζηε λα είλαη δπλαηή αθόκα θαη ε

εκπνξηθή αμηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε εθαξκνγή ηνπ γηα παξαγσγή δσνηξνθήο
κε βάζε ηελ αθαηέξγαζηε κνλνθπηηαξηθή πξσηείλε.

ABSTRACT
Olive oil is a particularly important product, so much alimentary, due to its beneficial
attributes, as also economically for all the countries of Mediterranean that possess the
bigger percentage of world production.
The direct rejection of the Olive Mill Waste Waters (OMWW) in the
environment without an appropriate treatment results to a serious pollution problem.
The problem in Olive mills that employ three phases centrifugal system of
segregation is oriented in the liquid OMWW.
The OMWW treatment presents significant problems due to its huge annual
volume that comes out within a limited season and mainly due to their polyphenols
content.
The aim of this work is to study the application of UF technology in OMWW
treatment.
An experimental rig was built up employing a tubular membrane module and the
related tanks, pumps and connections.
Three different membranes were tested with MWCO 8000, 25000 and 100000
respectively by introducing them in the membrane module.

The flux values that were measured, resulted from all possible combination of : 4
solutions that were used (1:10, 1:5, 1:3, 1:2), three temperatures (the 30,.40,.60 C) and
six pressures (1,.2,.3,.4,.5,.6 bar ) that were regulated for each membrane.
A dialifiltration technique up to a dilution factor 1:10 starting however from 1:2
was applied and the measured average fluxes where adequately high to ensure
applicability of the method at industrial scale.
Furthermore sample were collected from UF permeate and retentate in order to
be conducted chemical analysis for polyphenols.
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Η εμαγσγή θαη ρξήζε ηνπ ειαηνιάδνπ ζηηο ρώξεο ηεο Μεζνγείνπ ρξνλνινγείηαη γηα
πεξηζζόηεξν από 5.000 ρξόληα θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ Μεζνγεηαθή παξάδνζε
θαη ηζηνξία.
Τν ειαηόιαδν ζρεδόλ ζην ζύλνιό ηνπ παξάγεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ.
Πεξηζζόηεξν από ηα ηξία ηέηαξηα ηεο εηήζηαο παγθόζκηαο παξαγσγήο παξάγεηαη από
ηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ βξίζθνληαη γύξσ από ηελ Μεζόγεην.

Πίλαθαο 1. Παξαγσγή ειαηνιάδνπ από ηηο Μεζνγεηαθέο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην έηνο 2003 (Πεγή:
FAOSTAT Database, FAO 2006).

Table 1. Olive oil production in EU Mediterranian countries in 2003 (Source: FAOSTAT Database, FAO 2006).

Διιάο
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663.252
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Olive oil production
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Παξαγωγή
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Olive oil production
(In percentage)

Οη κέζνδνη επεμεξγαζίαο – κεηαπνίεζεο ηεο ειηάο γηα ηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ πνπ
έρνπλ εκπνξηθή εθαξκνγή είλαη ηξεηο:
- Η κέζνδνο δηαρσξηζκνύ κε πίεζε: Δίλαη ε παιαηόηεξε κέζνδνο θαη ηεο νπνίαο ε
εθαξκνγή έρεη πεξηνξηζηεί αξθεηά ηα ηειεπηαία ρξόληα, από ηηο πην ζύγρξνλεο
κεζόδνπο, αιιά έρεη αξρίζεη λα αλαθάκπηεη θαη πάιη ιόγσ ηεο ηάζεσο γηα επηζηξνθή

ζηηο παξαδνζηαθέο θαη βηνινγηθέο κεζόδνπο επεμεξγαζίαο ησλ δηαηξνθηθώλ
πξντόλησλ.
- Η κέζνδνο δηαρσξηζκνύ κε θπγνθέληξηζε: Δίλαη ε κέζνδνο πνπ έρεη θπξηαξρήζεη
ιόγσ ηεο κεγάιεο απνδνηηθόηεηαο πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη.
- Η κέζνδνο δηαρσξηζκνύ κε εθιεθηηθή δηήζεζε ή ζπλάθεηα: Δίλαη ε πην ζύγρξνλε
κέζνδνο κε επνίσλεο πξννπηηθέο ιόγσ ησλ πνιύ θαιώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ
επηηξέπεη ζην ειαηόιαδν λα ζπγθξαηεί θαηά ηνλ δηαρσξηζκό ηνπ.

Γηάγξακκα 1. Η δηαδηθαζία παξαγσγήο ειαηνιάδνπ

Diagram 1. Olive oil production process

ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΧΝ ΔΛΑΗΟΤΡΓΔΗΧΝ

Καηά ηελ θαηεξγαζία ηνπ ειαηνθάξπνπ ζηα ειαηνπξγεία, παξάιιεια κε ην ειαηόιαδν
παξάγεηαη θαη κία ζεηξά παξαπξντόλησλ. Απηά είλαη ν ειαηνππξήλαο, πνπ
απνηειείηαη από ηα αιεζκέλα ζηεξεά ζπζηαηηθά ηνπ θαξπνύ (θπξίσο ηνπ
θνπθνπηζηνύ), ηα ειαηόθπιια πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί κε ηνλ ειαηόθαξπν θαη κηα
ζεκαληηθή ζε όγθν θαη νξγαληθό θνξηίν πνζόηεηα πγξώλ απνβιήησλ, πνπ είλαη
γλσζηά σο "ιηνδνύκη", "θαηζίγαξνο" ή "κνύξγα".
Ο ειαηνππξήλαο θαη όια ηα ζηεξεά απόβιεηα ησλ ειαηνπξγείσλ δελ πξνθαινύλ
ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηελ δηαρείξηζή ηνπο δηόηη είηε πξνσζνύληαη γηα πεξαηηέξσ
επεμεξγαζία (εμαγσγή ππξελειαίνπ) είηε ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ιίπαλζε ή σο
θαύζηκε ύιε έπεηηα από θπζηθή μήξαλζε ζηελ νπνία ππόθεηληαη ζπλήζσο.
Ο θαηζίγαξνο ζπλίζηαηαη από ην πδαηηθό θιάζκα ηνπ ρπκνύ ηνπ ειαηνθάξπνπ θαη
από ην λεξό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο δηάθνξεο θάζεηο παξαγσγήο ηνπ ιαδηνύ ζην
ειαηνπξγείν. Οπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα έλα πδαηηθό θπηηθό εθρύιηζκα, πνπ πεξηέρεη
κία ζεηξά από νπζίεο όπσο ζάθραξα, αδσηνύρεο ελώ-ζεηο, νξγαληθά νμέα,
πνιπαιθνόιεο, πνιπθαηλόιεο θαη ππνιείκκαηα ειαίνπ.
Η άκεζε επίπησζε ηνπ θαηζίγαξνπ ζην πεξηβάιινλ είλαη ε αηζζεηηθή ππνβάζκηζε
πνπ πξνθαιεί θαη ε νπνία νθείιεηαη ζηελ έληνλε νζκή ηνπ θαη ζην ζθνύξν ρξώκα
ηνπ. Παξάιιεια, εμαηηίαο ηνπ πςεινύ νξγαληθνύ θνξηίνπ πνπ πεξηέρεη, είλαη πηζαλόλ
λα δεκηνπξγήζεη επηξνθηθά θαηλόκελα ζε πεξηπηώζεηο πνπ θαηαιήγεη ζε απνδέθηεο
κε κηθξή αλαθπθινθνξία λεξώλ (θιεηζηνύο ζαιάζζηνπο θόιπνπο, ιίκλεο θ.η.ι.).
Τα πγξά απόβιεηα ησλ ειαηνπξγείσλ είλαη έλα από ηα πην ηνμηθά γεσξγηθά απόβιεηα
ζε ζρέζε κε ην ξππνγόλν θνξηίν (Οηθνλόκνπ, 1994).

Τεξάζηηεο πνζόηεηεο πγξώλ απνβιήησλ ειαηνπξγείσλ παξάγνληαη θάζε ρξόλν ζηελ
πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, κηα πεξηνρή ζηελ νπνία παξάγεηαη ην 95% ηεο ζπλνιηθήο
παξαγσγήο ειαηνιάδνπ παγθνζκίσο. Απηόο ν ηύπνο πγξνύ απόβιεηνπ πξνθαιεί έλαλ
κεγάιν πεξηβαιινληηθό θίλδπλν εάλ δελ αληηκεησπίδεηαη θαηάιιεια ιόγσ ηνπ πνιύ
πςεινύ νξγαληθνύ θνξηίνπ πνπ εκπεξηέρεη (Hytiris et al., 2004).
Τν αληίθηππν ηεο κόιπλζεο ησλ εδαθώλ θαη ησλ πδάησλ είλαη ηεξάζηην ζε όιεο ηηο
ειαηνπαξαγσγέο παξακεζόγεηεο ρώξεο (Μπαιήο, 1993).
Από ηα ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ θαηζίγαξν, νη πνιπθαηλόιεο παξνπζηάδνπλ
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ δηόηη από ηε κία πιεπξά πξνζδίδνπλ ζηα απόβιεηα ηνμηθέο
ηδηόηεηεο έλαληη ησλ θπηώλ θαη απνδνκνύληαη κε βξαδύ ζρεηηθά ξπζκό από
εμεηδηθεπκέλεο νκάδεο κηθξννξγαληζκώλ, ελώ από ηελ άιιε είλαη ππεύζπλεο γηα ηε
ζπληήξεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ ιαδηνύ ζην ρξόλν (ρακειή νμύηεηα) σο θπζηθό
ζπληεξεηηθό.
Δπεηδή ε παξαγσγή ηνπ ειαηνιάδνπ είλαη κία θπζηθή δηαδηθαζία, πξέπεη λα
ζεκεησζεί όηη ν θαηζίγαξνο δελ πεξηέρεη άιιεο νπζίεο πνπ είλαη ηδηαίηεξα ηνμηθέο,
όπσο ηα βαξέα κέηαιια θαη νη ζπλζεηηθέο νξγαληθέο ελώζεηο.
Τν πςειό νξγαληθό θνξηίν ηνπ θαηζίγαξνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξνπζία ησλ
πνιπθαηλνιώλ δελ επηηξέπεη ηελ απεπζείαο δηάζεζε ηνπ ζην πεξηβάιινλ, αιιά
θαζηζηά αλαγθαία ηελ πξόηεξε επεμεξγαζία ηνπ.

Ζ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ
Γηα ηελ επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ηνπ θαηζίγαξνπ έρνπλ δνθηκαζηεί δηάθνξεο κέζνδνη
ζε εξγαζηεξηαθή θαη πξαγκαηηθή θιίκαθα. Παξόια απηά, κέρξη ζήκεξα δελ έρεη

πξνηαζεί κία νινθιεξσκέλε ιύζε αιιά έρνπλ εθαξκνζηεί δηάθνξεο ηερληθέο θαηά
πεξίπησζε, πνπ παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο
θύζεσο θαη δελ έρνπλ επηιύζεη ηθαλνπνηεηηθά ην πξόβιεκα. Όιεο νη κέζνδνη πνπ
έρνπλ δνθηκαζηεί κέρξη ζήκεξα είλαη γεληθά πνιύ δαπαλεξέο ή / θαη αλεπαξθείο γηα
ηελ νπζηαζηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
Η πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο δηαρείξηζεο ησλ πγξώλ απνβιήησλ ησλ ειαηνπξγείσλ,
αιιά εληνύηνηο πεξηβαιινληηθά απαξάδεθηε, είλαη ε απόξξηςή ηνπο ζε ρείκαξξνπο,
πνηακνύο, ζηελ ζάιαζζα ή ζην έδαθνο (Οηθνλόκνπ, 1994).
Τα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινύληαη ζην πεξηβάιινλ από ηελ αλεμέιεγθηε δηάζεζε ησλ
πγξώλ απνβιήησλ ησλ ειαηνπξγείσλ είλαη (Οηθνλόκνπ, 1994):
α. Πξόθιεζε ηνμηθώλ θαηλόκελσλ ζηηο θαιιηέξγεηεο.
β. Μόιπλζε ησλ εδαθώλ, ησλ πδάησλ θαη ηεο ζάιαζζαο.
γ. Πξόθιεζε ηνμηθώλ θαηλνκέλσλ ζηελ ρισξίδα θαη ηελ παλίδα θαη θπξίσο ζηελ
πδξόβηα παλίδα.
Μηα νηθνλνκηθώο εθαξκόζηκε θαη απνδνηηθή κέζνδνο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ
ησλ ειαηνπξγείσλ είλαη ε δηάζεζή ηνπο ζε δεμακελέο εμάηκηζεο (Herold et al., 2000;
Ammar and Ben Rouina, 1999; Garci-Ortiz et al., 1999).
Σε αξθεηέο επξσπατθέο ρώξεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Ιηαιίαο θαη ηεο Διιάδαο,
είλαη παξάλνκε ε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ άκεζα ζηηο πδάηηλεο νδνύο, θαη ζα πξέπεη
λα απνζεθεύνληαη ζε θιεηζηέο ή αλνηθηέο δεμακελέο.

Απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο βηνινγηθή - θπζηθή κέζνδνο ιόγσ ησλ πςειώλ
πνζνζηώλ εμάηκηζεο πνπ επηηπγράλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ ζηηο
ρώξεο όπνπ θαιιηεξγνύληαη ηα ειαηόδεληξα (Hytiris et al., 2004).
Σηηο θιεηζηέο δεμακελέο ζπζζσξεύνληαη κεγάιεο πνζόηεηεο ρεκηθά αζηαζνύο
ηδήκαηνο πνπ θαζηδάλνπλ ζηνλ ππζκέλα ηνπο θαη απνηεινύλ ην 30% ηνπ όγθνπ ησλ
απνβιήησλ ησλ ειαηνπξγείσλ πνπ πξέπεη λα δηαηεζεί. Απηνί νη ηύπνη θιεηζηώλ
δεμακελώλ γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ απνβιήησλ ησλ ειαηνπξγείσλ είλαη πεγέο
κόιπλζεο γηα ηα επηθαλεηαθά θαη ηα ππόγεηα ύδαηα (Ramos-Cormenzana et al., 1995;
Hytiris et al., 2004).
Σηελ πεξίπησζε ησλ αλνηθηώλ δεμακελώλ, ην λεξό εμαηκίδεηαη από ηελ ειηαθή
αθηηλνβνιία θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ην ίδεκα πνπ θαζηδάλεη ζα πξέπεη λα
απνκαθξύλεηαη. Απηή ε κέζνδνο απαηηεί κεγάιεο εθηάζεηο θαιιηεξγήζηκνπ εδάθνπο
θαη γεληθά θξίλεηαη σο αλεπαξθήο από θάζε άπνςε (Ramos-Cormenzana et al., 1995).
Τόζν νη αλνηθηέο όζν θαη νη θιεηζηέο δεμακελέο παξάγνπλ πνιιέο πηεηηθέο δύζνζκεο
ελώζεηο. Καη ηα δύν ζπζηήκαηα είλαη πνιύ δαπαλεξά ραξαθηεξηζηηθό πνπ νθείιεηαη
ζηηο απμεκέλεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ απαηηνύληαη. Δπηπιένλ, ζε απηά ηα
ζπζηήκαηα, ην λεξό θαη νη πνιύηηκεο νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη κέζα ζηα απόβιεηα θαη
απνηεινύλ δπλεηηθά νηθνλνκηθά εηζνδήκαηα ράλνληαη (Ramos-Cormenzana et al.,
1995).
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Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλαο δηαρσξηζκόο ησλ ‘’πξνβιεκαηηθώλ’’ ζπζηαηηθώλ
από ηε κάδα ησλ πγξώλ απνβιήησλ κειεηήζεθε θαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο
κεκβξαλώλ, ηδηαίηεξα ε εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηεο δηαιπδηήζεζεο.
Γεληθόηεξεο κειέηεο επάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν έρνπλ γίλεη από ηνπο:
Borsani and Ferrando, 1996 έρνπλ ηξέμεη έλα πξόγξακκα επεμεξγαζίαο ησλ πγξώλ
απνβιήησλ ησλ ειαηνπξγείσλ εθαξκόδνληαο ηε κέζνδν ηεο ππεξδηήζεζεο θαη
ρξεζηκνπνηώληαο ζπζηνηρίεο πνιπκεξηθώλ κεκβξαλώλ, κε ζθνπό ηα απόβιεηα λα
πξνσζνύληαη ζε γξακκή βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ αζηηθώλ ιπκάησλ σο δεύηεξν
ζηάδην επεμεξγαζίαο έηζη ώζηε ε δηαδηθαζία λα είλαη ζύκθσλε κε ηα ηηαιηθά
πξόηππα.
Sayadi et al., 2000 έρνπλ κειεηήζεη ηηο επηβιαβείο ζπλέπεηεο ησλ κεγαινκνξίσλ ησλ
πνιπθαηλνιώλ ζηελ βηνεπεμεξγαζία ησλ πγξώλ απνβιήησλ ησλ ειαηνπξγείσλ. Απηή
ε κειέηε δηεμήρζε κε ζθνπό λα κειεηεζεί πνηεο από ηηο πνιπθαηλνιηθέο ελώζεηο
(κηθξν-, κεζν- ή κεγαιν- κνξηαθέο) είλαη νη πην πξνβιεκαηηθέο ζηελ βηνεπεμεξγαζία
ησλ πγξώλ απνβιήησλ ησλ ειαηνπξγείσλ. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν, κε ηελ κέζνδν ηεο
ππεξδηήζεζεο απνκνλώζεθαλ ηξία θιάζκαηα πνιπθαηλνιώλ από πξσηνγελέο πγξό
απόβιεην ειαηνπξγείνπ θαη ηαπηνπνηήζεθαλ κε κεζόδνπο αέξηαο ρξσκαηνγξαθίαο
ζπλδεδεκέλεο κε θαζκαηνγξάθν κάδαο (GC:MS) θαη ρξσκαηνγξαθηθήο αλάιπζεο
γέιεο (gel filtration analysis).
Turano et al., 2002 έρνπλ κειεηήζεη έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα θπγνθέληξηζεο ππεξδηήζεζεο γηα επεμεξγαζία ησλ πγξώλ απνβιήησλ ησλ ειαηνπξγείσλ. Με ηελ
ζπγθεθξηκέλε πεηξακαηηθή κειέηε θαηεύζπλαλ ηελ εξεπλά ηνπο ζηελ κειέηε ησλ
ξεπζηνδπλακηθώλ απαηηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππεξδηήζεζε ζε θαλνληθή
θιίκαθα

εθαξκνγήο

ζε

πγξά

απόβιεηα

ειαηνπξγείσλ.

Τα

απνηειέζκαηα

επεηεύρζεζαλ κε ηελ εθαξκνγή ελόο ζρεδίνπ ζπλδπαζκέλεο επεμεξγαζίαο,
θπγνθέληξηζε θαη ππεξδηήζεζε κε κεκβξάλε, επηηπγράλνληαο ζεκαληηθή κείσζε ηνπ
ξππνγόλνπ θνξηίνπ ησλ απνβιήησλ πεξίπνπ 80% γηα ηελ ηέθξα θαη ηα ζηεξεά θαη
90% γηα ην Chemical Oxygen Demand (COD). Τα πξνβιήκαηα ήηαλ ην παξκέλσλ
πςειό COD ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο θαη επίζεο ην ιέξσκα ησλ κεκβξαλώλ.
Η δπζθνιία ζηελ δηαρείξηζε ησλ πγξώλ απνβιήησλ ησλ ειαηνπξγείσλ, πξνθύπηεη από
ηνλ κεγάιν όγθν απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη κέζα ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα
ιόγσ ηεο επνρηθόηεηαο ηνπ πξντόληνο θαη ησλ πνιπθαηλνιώλ πνπ πεξηέρεη.
Παξά ην πιήζνο ησλ κειεηώλ πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα θαη ηηο κεζόδνπο πνπ
έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ πγξώλ
απνβιήησλ ησλ ειαηνπξγείσλ, κία απνηειεζκαηηθή θαη ηαπηόρξνλα νηθνλνκηθή ιύζε
δελ έρεη εμεπξεζεί αθόκε.
Σηελ παξνύζα πεηξακαηηθή εξγαζία εμεηάζηεθε, γηα πξώηε θνξά, ε εθαξκνγή ηεο
αξρήο ηεο Γηαιπδηήζεζεο (Dialifiltration) (DF) γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πγξώλ
απνβιήησλ ησλ ειαηνπξγείσλ.
Απώηεξνο ζθνπόο απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ ε επεμεξγαζία ησλ πγξώλ απνβιήησλ ησλ
ειαηνπξγείσλ θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ ηνμηθώλ νπζηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζ’ απηά
όπσο είλαη νη πνιπθαηλόιεο. Έπεηηα από ηελ αθαίξεζε ησλ πνιπθαηλνιώλ είλαη
πιένλ εθηθηή ε επεμεξγαζία ηνπο .
Η κέζνδνο ηεο Υπεξδηήζεζεο, πνπ έρεη δνθηκαζζεί παιαηόηεξα, εκθαλίδεη
πξνβιήκαηα κηθξήο δηεζεηηθόηεηαο θαη θξαγήο ησλ κεκβξαλώλ. Σθνπόο ηεο
παξνύζεο πεηξακαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε επίιπζε απηώλ ησλ πξνβιεκάησλ κε ηελ

εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηεο Γηαιπδηήζεζεο, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηνλ εμνπιηζκό θαη
ηηο κεκβξάλεο ηεο Υπεξδηήζεζεο (Ultrafiltration), (UF).

ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ
Γηα

πεηξακαηηθή

ρξήζε

ζρεδηάζηεθε

θαη

θαηαζθεπάζηεθε

έλα

ζηνηρείν

Υπεξδηήζεζεο θπιηλδξηθνύ ηύπνπ.
Η πξνηεξαηόηεηα ζε απηήλ ηελ κειέηε ήηαλ ν δηαρσξηζκόο ησλ ηνμηθώλ νπζηώλ από
ηα πγξά απόβιεηα ησλ ειαηνπξγείσλ θαη θπξίσο ησλ πνιπθαηλνιώλ πνπ είλαη πνιύ
ξππνγόλεο.
Σηελ πνξεία ηεο πεηξακαηηθήο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί ηύπνη
κεκβξαλώλ, ε PU 608 (8 000 MW), ε AN 620 (25 000 MW) θαη ε FP 100 (100 000
MW).
Όιεο νη κεκβξάλεο αξρηθά δνθηκάζηεθαλ κε απηνληζκέλν λεξό θαη ζηελ ζπλέρεηα κε
ηέζζεξα δηαιύκαηα πγξώλ απνβιήησλ ησλ ειαηνπξγείσλ κε ζρέζεηο αξαίσζεο 1:10,
1:5, 1:3 θαη 1:2 αληίζηνηρα.
Γίλαλε κεηξήζεηο δηεζεηηθόηεηαο γηα θάζε κεκβξάλε ζε όιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο
αξαηώζεηο ησλ πγξώλ απνβιήησλ θαζώο επίζεο θαη κε απηνληζκέλν λεξό
κεηαβάιινληαο ηελ ζεξκνθξαζία (30°C, 40°C, 60°C) θαη ηελ πίεζε (1, 2, 3, 4, 5, 6
bar) κε ζθνπό ηελ ιήςε κεηξήζεσλ κε όινπο ηνπο πηζαλνύο ζπλδπαζκνύο.
Έπεηηα από ηελ νινθιήξσζε ησλ κεηξήζεσλ ζε θάζε αξαίσζε ηνπ πγξνύ απνβιήηνπ,
γηλόηαλ κεηξήζεηο ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο ξνήο γηα θάζε κία από ηηο αξαηώζεηο.

ΤΕΖΣΖΖ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Από ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα εμάρζεθε ην ζπκπέξαζκα όηη κε ηελ εθαξκνγή
ηεο Γηαιπδηήζεζεο, αληί ηεο ακηγνύο εθαξκνγήο ηεο Υπεξδηήζεζεο, ε ξνή ηνπ
δηεζήκαηνο βειηηώλεηαη ηθαλνπνηεηηθά.

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΔΗ
Έπεηηα από ηνλ επηηπρή δηαρσξηζκό ησλ πνιπθαηλνιώλ αλαπηύρζεθε κία
ζπλδπαζκέλε πβξηδηθή κέζνδνο θαζαξηζκνύ ησλ πνιπθαηλνιώλ από ηα απόβιεηα
ειαηνηξηβείσλ αιιά θαη νιηθήο αμηνπνίεζεο ησλ απνβιήησλ απηώλ κε ζπκπαξαγσγή
ιηπάζκαηνο θαη ζθόλεο πνιπθαηλόιεο.
Η κέζνδνο ζπλδπάδεη αξρηθά δηαιπδηήζεζε ηνπ απόβιεηνπ κε παξαγσγή ημώδνπο
θαηαθξαηήκαηνο, απαιιαγκέλνπ από πνιπθαηλόιεο, θαηάιιεινπ γηα ιίπαλζε
θαιιηεξγεηώλ θαη δηαπγνύο δηαιπδηεζήκαηνο πνπ ηηο πεξηέρεη. Σηελ ζπλέρεηα
αθνινπζεί ζηάδην αλάκεημεο ηνπ δηαπγνύο δηαιπδηεζήκαηνο κε ηνληνελαιιαθηηθέο
ξεηίλεο κε ζπγγέλεηα πξνο ηηο πνιπθαηλόιεο γηα πνζνηηθή πξνζξόθεζε ησλ
πνιπθαηλνιώλ ζην πιηθό ηεο ξεηίλεο, ζηάδην έθιπζεο ησλ πνιπθαηλνιώλ από ην
πιηθό ηεο ξεηίλεο κε ρξήζε πνιηθνύ δηαιύηε, ζηάδην μήξαλζεο κε ςεθαζκό (spray
drying) ηνπ ιεθζέληνο δηαιύκαηνο πνιπθαηλνιώλ γηα αλάθηεζε ηνπο ζε κνξθή
ζθόλεο θαη ηέινο ζηάδην ζπκπύθλσζεο ηνπ δηαπγνύο θαη απαιιαγκέλνπ από
πνιπθαηλόιεο δηαιπδηεζήκαηνο κε ρξήζε ηερλνινγίαο αληηζηξόθνπ σζκώζεσο
πςειήο πίεζεο ή ζεξκηθήο ζπκπύθλσζεο γηα παξαγσγή ζπκππθλσκέλνπ δηαπγνύο
ιηπάζκαηνο πδξνιίπαλζεο αιιά θαη σο ππόζηξσκα παξαγσγήο πςειήο ζξεπηηθήο
αμίαο δσνηξνθήο κεηά από δύκσζε γηα παξαγσγή κνλνθπηηαξηθήο πξσηείλεο (SCP)

κε ρξήζε ηνπ κηθξννξγαληζκνύ Candida Utilis. Η ρξήζε ηνπ ππνζηξώκαηνο γηα ηελ
παξαγσγή ηεο κνλνθπηηαξηθήο πξσηείλεο έδσζε ζηα πξνθαηαξθηηθά πεηξάκαηα πνιύ
ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα θαη ηδηαίηεξα δηόηη δελ απαηηείηαη πξόζζεηνο
θαζαξηζκόο γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ηειηθό πξντόλ γηα δηαηξνθή δώσλ.

Τα πεηξάκαηα ζηέθζεθαλ κε επηηπρία θαη ζηηο 22 Οθησβξίνπ ηνπ 2008 ππνβιήζεθε
ζηνλ Οξγαληζκό Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο (ΟΒΙ) αίηεζε γηα ρνξήγεζε Γηπιώκαηνο
Δπξεζηηερλίαο.
Σηηο 13 Ιαλνπαξίνπ 2010 απνλεκήζεθε από ηνλ ΟΒΙ ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα Γίπισκα
Δπξεζηηερλίαο κε ηίηιν: «Μέζνδνο Οιηθήο Αμηνπνίεζεο Απνβιήησλ Διαηνηξηβείσλ
κε ζπκπαξαγσγή ζθόλεο πνιπθαηλόιεο θαη ιηπάζκαηνο».
Έρεη ήδε ππνβιεζεί από ην Δξγαζηήξην Μεραληθήο Μεηαπνίεζεο ηνπ Τκήκαηνο
Μεραληθήο Βηνζπζηεκάησλ ηνπ ΤΔΙ Λάξηζαο πξόγξακκα εθαξκνγήο ηεο εθεύξεζεο
ζε ειαηνπξγείν ηεο πεξηνρήο ηεο Λάξηζαο κε ηελ πξνβιεπόκελε ελεξγό ζπκκεηνρή
ηνπ ΤΔΙ θαη κε ζθνπό ηελ πξώηε εθαξκνγή ηεο ζε Βηνκεραληθή Κιίκαθα.
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