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1. Εισαγωγή:

Καθηµερινά µε τη διεξαγωγή των διάφορων δραστηριοτήτων του ανθρώπου παράγονται
ταυτόχρονα και τα αντίστοιχα απόβλητα (οικιακά, βιοµηχανικά κ.α.). Αυτά µε τη σειρά
τους είναι δυνατό να διαχωριστούν, ανάλογα µε τη βασική φάση τους σε στερεά και
υγρά. Για την αποφυγή και των περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
απαραίτητο είναι, πριν την τελική διάθεσή τους

προς

το

περιβάλλον να

πραγµατοποιούνται επεξεργασίες µε τις οποίες θα εξασφαλίζεται µια πιο οµαλή
βιοαποικοδόµηση από χερσαίους και υδάτινους αποδέκτες αντίστοιχα.
Η εντατικοποίηση του ρυθµού της ζωής, η ανάπτυξη της βιοµηχανίας, η έντονη
αστικοποίηση, η συνεχώς εντεινόµενη εκµετάλλευση των φυσικών πόρων και η
παραγωγή όλο και περισσότερων αγαθών έχουν προκαλέσει την αύξηση των υγρών
αποβλήτων. Λόγω της δυσµενούς αυτής κατάστασης, πραγµατοποιούνται διεθνείς
διασκέψεις(π.χ. ΚΙΟΤΟ)

οι οποίες έχουν ως θέµα συζήτησης

την προστασία του

περιβάλλοντος. Για να επιτευχθεί αυτό, επιτακτική ανάγκη αποτελεί και είναι η ορθή
διαχείριση µε θεώρηση µεθόδων ελέγχου στη πηγή, η εφαρµογή κατάλληλης
επεξεργασίας και ο σωστός τρόπος διάθεσης των αποβλήτων. Για την επίτευξη του
σκοπού αυτού, θα πρέπει να υπάρξει η απαραίτητη ενηµέρωση και η συµβολή
ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε πολιτικό, κοινωνικό και επιστηµονικό επίπεδο, παρουσιάζει η
διαχείριση των υγρών αποβλήτων από ελαιουργεία. Αν και έχουν περάσει πολλά χρόνια
από τότε που ξεκίνησε η παραγωγή ελαιόλαδου, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται
σηµαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος και οι λόγοι είναι οι εξής:
1. Η αλλαγή του τρόπου έκθλιψης του ελαιοκάρπου, δηλαδή η αλλαγή του τύπου
των ελαιουργείων από κλασσικά σε φυγοκεντρικά, η οποία έχει ως συνέπεια την
µεγαλύτερη παραγωγή ΥΑΕ (υγρών αποβλήτων ελαιουργείων) καθώς απαιτείται
πολύ µεγαλύτερη χρήση νερού
2. Η εκβιοµηχανοποίηση της

γεωργίας, δηλαδή οι ολοένα αυξανόµενες

καλλιεργήσιµες εκτάσεις, που µε τη σειρά τους οδηγούν

στην αυξανόµενη

παραγωγή ελαιόλαδου αλλά ταυτόχρονα και αποβλήτων
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3. Η µείωση των βροχοπτώσεων, που συµβάλλει στη δηµιουργία δυσοσµίας και
στη µόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα. Αυτό εξηγείται ως εξής: Μετά από
στοιχειώδη επεξεργασία, τα ΥΑΕ οδηγούνται σε ρέµατα και στη συνέχεια µε τη
βοήθεια της βροχόπτωσης καταλήγουν στη θάλασσα. Έτσι µε τη µείωση της
βροχόπτωσης τα ΥΑΕ λιµνάζουν σε ρέµατα µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία
στερεών ανθυγιεινών υπολειµµάτων
4. Η ύπαρξη µεγάλου αριθµού µικρής δυναµικότητας ελαιουργείων, που
δυσχεραίνει τη διαδικασία της διαχείρισης των ΥΑΕ, καθώς καθίσταται δύσκολη
και οικονοµικά ασύµφορη, τη συγκέντρωσή τους σε κάποια κεντρική µονάδα
επεξεργασίας, και
5. Η βραχεία διάρκεια της ελαιοκοµικής περιόδου (3-4 µήνες), που έχει ως
συνέπεια την παραγωγή µεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων σε µικρό χρονικό
διάστηµα µε ανάλογη δυσκολία στον τρόπο διαχείρισής τους.

Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στη διαχείριση των υγρών απόβλητων των ελαιουργείων
της περιοχής της Κέρκυρας και

σκοπός της είναι η καταγραφή και η έρευνα της

υφιστάµενης κατάστασης, καθώς επίσης η παρουσίαση εναλλακτικών µεθόδων για την
επεξεργασία τους. Παράλληλα εξετάζονται στοιχεία που αφορούν την ελαιοκαλλιέργεια,
την παραγωγή ΥΑΕ, τον αριθµό των ελαιουργείων και αξιολογούνται οι υπάρχουσες
τεχνολογίες επεξεργασίας για πιθανή χρήση τους.

2. Χρονική εξέλιξη της καλλιέργειας της ελιάς:

Το κλίµα της Ελλάδας θεωρείται ιδανικό για την καλλιέργεια της ελιάς και γι αυτό το
λόγο, το ελληνικό ελαιόλαδο έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα ποιοτικά καλύτερα του
κόσµου. Η ελιά κατάγεται από τη Περσία και τη Μεσοποταµία και εξαπλώθηκε από τη
Συρία και την Παλαιστίνη στην υπόλοιπη Μεσόγειο πριν από 5.000 χρόνια περίπου
(Kiritsakis 1998; Di Giovacchino 2000). Οι Φοίνικες είναι αυτοί που διέδωσαν την
καλλιέργεια της ελιάς στις δυτικές περιοχές. Γύρω στον 2ο αι. π.Χ. άρχισε να
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καλλιεργείται στα ελληνικά νησιά, και µε τη σειρά τους οι Έλληνες αφού αναγνώρισαν
τα πλεονεκτήµατά της, διέδωσαν την καλλιέργεια στην Ευρώπη (de Graaff and Eppink
1999). Το όνοµα OLEA και τα παράγωγά του (OLIVE, OLIVO κ.τ.λ.), προέρχονται από
την ονοµασία ελληνική «ΕΛΑΙΑ».
Κατά την αρχαιότητα ο κλάδος της ελιάς ήταν σύµβολο νίκης, αρετής, ευηµερίας,
ειρήνης, πολιτισµού, δόξας και θριάµβου. Γι αυτό το λόγο τιµούσαν τους Ολυµπιονίκες
µε στεφάνι ελιάς και στα Παναθήναια, το λάδι της ελιάς αποτελούσε το έπαθλο των
νικητών. Επίσης το ελαιόλαδο χρησιµοποιήθηκε σε πολλές θρησκείες και πολιτισµούς.
Αξιοσηµείωτο παράδειγµα αποτελεί το γεγονός ότι το χρησιµοποιούσαν για να χριστούν
οι νέοι βασιλείς των Ελλήνων και των Ιουδαίων καθώς και για να αλειφθούν οι νεκροί
σε πολλούς πολιτισµούς, όπως και µέχρι τις µέρες µας, διατηρήθηκε η χρήση του, στο
µυστήριο

της

βάπτισης.

Η

ελαιοκαλλιέργεια

συνεχίστηκε

και

κατά

τους

πρωτοχριστιανικούς χρόνους για να ανθίσει στα βυζαντινά χρόνια. Η ανάπτυξή της δε
διακόπτεται ούτε κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Το µάζεµά της γινόταν κυρίως
µε ραβδισµό, παρότι οι αρχαίοι συγγραφείς καταδίκαζαν τη µέθοδο αυτή και
συνιστούσαν το µάζεµα µε το χέρι, το οποίο ήταν µεν δαπανηρό, όµως δε κατέστρεφε τα
φύλλα και τα τρυφερά βλαστάρια.
Σήµερα ο ρόλος του ελαιόλαδου εξακολουθεί να είναι καθοριστικός για διάφορους
τοµείς, όπως για την οικονοµία και την κοινωνική εξέλιξη. Επίσης θεωρείται το πιο
ωφέλιµο από τα φυτικά έλαια καθώς, περιέχει µεγάλες ποσότητες βιταµινών Α,C,B,D
και Ε, οι οποίες βοηθούν τον ανθρώπινο οργανισµό να ρυθµίζει την καρδιακή
λειτουργία, προλαµβάνει την αρτηριοσκλήρωση, έλκη, ρυθµίζει τη χοληστερόλη στο
αίµα, δρα ενάντια στη γήρανση και γενικότερα προσφέρει ηρεµία, γονιµότητα, ευπεψία
και καλή ποιότητα ζωής.
Η συλλογή του ελαιοκάρπου γίνεται κυρίως µε ελαιοραβδιστικές µηχανές κατά την
περίοδο του Νοεµβρίου- Ιανουαρίου όπου, ο πράσινος καρπός της ελιάς κοκκινίζει και
αρχίζει να αποκτά ένα λαµπερό µαυροϊδές χρώµα. Είναι τότε που η ωρίµανση της ελιάς
φτάνει σε ένα ικανοποιητικό στάδιο και αυξάνει η ποσότητα του ελαιολάδου.
Οι οµοιότητες στη χρήση του ελαιολάδου από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα είναι µια
σηµαντική απόδειξη για την αδιάλειπτη συνέχεια του πολιτισµού και του τρόπου ζωής
των Ελλήνων διαχρονικά.
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3. Βήµατα επεξεργασίας ελαιόλαδου:

3.1 Παραλαβή καρπού, αφαίρεση φύλλων και πλύσιµο
Μετά τη συγκοµιδή ο ελαιόκαρπος, τοποθετείται σε χοάνη παραλαβής όπου, µε
µεταφορικό ιµάντα, µεταφέρεται στο αποφυλλωτήριο. Εκεί γίνεται η αφαίρεση των
φύλλων και άλλων φερτών υλικών, τα οποία µπορεί να υποβαθµίσουν το ελαιόλαδο. Για
παράδειγµα η παρουσία φύλλων προσδίδει στο λάδι µια πικρή γεύση. Στη συνέχεια
ακολουθεί το πλύσιµο για την αποµάκρυνση ξένων υλών (σκόνη, χώµα κ.λ.π.)

Εικόνα 1: Στάδιο εισόδου του ελαιοκάρ-

Εικόνα 2: Πλυντήριο

που και αποφυλλωτήριο
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3.2 Σπάσιµο ελαιοκάρπου
Το σπάσιµο του ελαιοκάρπου αποτελεί το πρώτο κύριο βήµα στη διαδικασία της
παραγωγής του ελαιόλαδου. Σκοπός του είναι η σύνθλιψη των φρέσκων κυττάρων, ώστε
να διευκολυνθεί η απελευθέρωση του λαδιού. Η διαδικασία αυτή παλαιότερα, στα
παραδοσιακά ελαιοτριβεία, πραγµατοποιούνταν µε κυλινδρικές µυλόπετρες, οι οποίες
κατά την περιστροφή τους έσπαζαν τις ελιές. Σήµερα, στις σύγχρονες µονάδες,
χρησιµοποιούνται µεταλλικοί µύλοι και σπαστήρες, οι οποίοι εκτελούν την ίδια
διαδικασία αποτελεσµατικότερα και γρηγορότερα.

3.3 Μάλαξη
Μετά το σπάσιµο του ελαιοκάρπου, η προκύπτουσα ελαιοζύµη, αναµιγνύεται µε την
προσθήκη ζεστού νερού. Η µάλαξη του ελαιοκάρπου πρέπει να γίνεται αργά και σταθερά
για 30 λεπτά περίπου. Σκοπός αυτής στης διαδικασίας είναι η αύξηση της ποσοστιαίας
αναλογίας του λαδιού, που επιτυγχάνεται µε τη συνένωση των µικρότερων
ελαιοσταγονιδίων µε µεγαλύτερες σταγόνες λαδιού. Για την διευκόλυνση της
διαδικασίας αυτής, το λάδι και το νερό θερµαίνονται. Οι µαλακτήρες διαφέρουν στη
µορφή, στο µέγεθος και τη διάταξη των ΥΑ, για την αποφυγή δε της οξείδωσής τους, θα
πρέπει να είναι φτιαγµένοι από ανοξείδωτο ατσάλι. Για ώριµες ελιές 20- 30 λεπτά
µάλαξης είναι αρκετά. Επιπλέον, για µεγαλύτερη απόδοση, οι µαλακτήρες πρέπει να
έχουν διπλά τοιχώµατα ώστε να γίνεται ανακυκλοφορία του ζεστού νερού. Έτσι µε την
αύξηση της θερµοκρασίας του νερού, προκύπτει ελαιόλαδο µε µικρότερο ιξώδες και
µεγαλύτερη παραγωγή (Kiritsakis 1998). Από την άλλη όµως, η θερµοκρασία αυτή δεν
θα πρέπει να υπερβαίνει τους 30 0C, διότι θα προκληθούν αρνητικές επιδράσεις στην
ποιότητα του ελαιόλαδου όπως, καταστροφή των πτητικών ουσιών, αλλαγή του
χρώµατος σε κοκκινωπό και αύξηση της οξύτητας. Για την αποφυγή όλων των
παραπάνω , οι σύγχρονοι µαλακτήρες είναι εξοπλισµένοι µε αυτόµατους θερµοστάτες.
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Εικόνα 3: ∆ιαχωριστήρας

Εικόνα 4: Σκάφη ζύµης

3.4 Τρόποι παραλαβής ελαιολάδου:

3.4.1 Παραδοσιακή µέθοδος ή διαδικασία συµπίεσης
Η µέθοδος αυτή, αποτελεί την παλαιότερη µέθοδο για την παραγωγή ελαιόλαδου. Με
σηµαντικές τροποποιήσεις, ιδιαίτερα κατά το δεύτερο µισό του προηγούµενου αιώνα,
χρησιµοποιείται ακόµα και σήµερα σε ελάχιστες ωστόσο περιπτώσεις. Η εφεύρεση του
υδραυλικού πιεστηρίου αποτέλεσε επανάσταση στην εφαρµογή της άλεσης. Σύµφωνα µε
αυτό τον τρόπο, παράγεται ελαιόλαδο και δυο τύποι αποβλήτων, τα υγρά απόβλητα
(µούργα) και τα στερεά απόβλητα (ελαιοπυρήνας). Η υγρή φάση (µίγµα νερού/ λαδιού)
διαχωρίζεται αργότερα, προκειµένου να ληφθεί το ελαιόλαδο. Είναι µια ασυνεχής
διαδικασία και λόγω αυτού του µειονεκτήµατος, δεν χρησιµοποιείται από τη σύγχρονη
βιοµηχανία.
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3.4.2 Τριφασική διαδικασία ή διαδικασία φυγοκέντρισης
Η Τριφασική διαδικασία ή διαδικασία φυγοκέντρισης, είναι σχετικά καινούρια µέθοδος
διαχωρισµού. Βασίζεται στις διαφορές της πυκνότητας των συστατικών που απαρτίζουν
την ελαιοζύµη (ελαιόλαδο, απόνερα, ελαιοπυρήνας). Σύµφωνα µε αυτή, οι αλεσµένες
ελιές τοποθετούνται σε ένα τριφασικό φυγοκεντρικό διαχωριστήρα (decanter) όπου τα
διαφορετικά µέρη (ελαιόλαδο, απόνερα, ελαιοπυρήνας) διαχωρίζονται µε την επίδραση
της φυγοκέντρου δυνάµεως. Είναι µια συνεχής διαδικασία, που έχει αντικαταστήσει την
παραδοσιακή µέθοδο και που το κύριο µειονέκτηµά της είναι οι µεγάλες ποσότητες
ύδατος που απαιτούνται, που ως αποτέλεσµα έχουν τη συνεπαγόµενη παραγωγή
σηµαντικού όγκου υγρών αποβλήτων.

Nερό

Ελαιοζύµη

Υγρή φάση

Οργανική
φάση

Ελαιοπυρήνας

Εικόνα 5 & 6: Ο τριφασικός διαχωριστήρας (decanter)
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3.4.3 ∆ιφασικό σύστηµα ή «οικολογικό σύστηµα»
Είναι η πρώτη εισαγόµενη µέθοδος διαχωρισµού και βασίζεται στη διαφορετική ένταση
αλληλεπίδρασης του λαδιού και του νερού, τα οποία έρχονται σε επαφή µε ατσάλινη
πλάκα Σύµφωνα µε 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.
Από την άλλη όµως, προκύπτει το µειονέκτηµα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων
(ελαιοπυρήνας) που παράγονται, καθώς χαρακτηρίζονται από αυξηµένη υγρασία και
είναι δύσκολος ο χειρισµός, η µεταφορά και η επεξεργασία τους. Επιπλέον, ξηραίνονται
µε

αργό

ρυθµό

και

έχουν

υψηλό

ρυπαντικό

φορτίο(www.tdcolive.net

&

www.cpcorg.com).

Ελαιοζύµη

Ελαιόλαδο

Ελαιοπολτός (olive pulp)

Εικόνα 7: Ο διφασικός διαχωριστήρας (decanter)
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α)

β)
Ελιές

Ελιές

Ελιές

Πλύσιµο

Πλύσιµο

Πλύσιµο

Ελαιόµυλος

Πίεση

Λάδι/
Νερό

Ελαιοπυρήνας

Φυγοκέντριση

Λάδι

γ)

Φυτικό
νερό

Σπάσιµο/Άλεση

Σπάσιµο/Άλεση

Οριζόντια διάταξη
φυγοκέντρισης

Οριζόντια διάταξη
φυγοκέντρισης

Νερό

Φυτικό νερό&
νερό
επεξ/σίας

Λάδι

Κάθετη
διάταξη
φυγοκέντριση
ς

Ελαιοπυρήνας

Περαιτέρω
επεξεργασία

Εκχυλισµένη
Ελαιοπυρήνα

Λάδι

Λάδι

Φυτικό
νερό

Υγρός
Ελαιοπυρήνας

Περαιτέρω
επεξεργασία

Πυρηνέλαιο

Πυρηνέλαιο

Εκχυλισµένη
Ελαιοπυρήνα

Σχήµα 1: ∆ιάγραµµα ροής των τριών διαφορετικών διαδικασιών παραγωγής ελαιόλαδου
α)Παραδοσιακή µέθοδος β) Τριών φάσεων γ) ∆υο φάσεων
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4. Εκροές υγρών αποβλήτων ελαιουργείων (ΥΑΕ):

Η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση παγκοσµίως στην παραγωγή λαδιού. Η διαδικασία
επεξεργασίας ελαιοκάρπου για την παραγωγή ελαιόλαδου δίνει ένα υγρό απόβλητο, το
οποίο καλείται «µούργα» ή «κατσίγαρος». Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ρύπανσης σε
λίµνες, ποτάµια και θάλασσες, τα οποία ρυπαίνονται κάθε χρόνο µε εκατοντάδες χιλιάδες
τόνους υποπροϊόντων της ελαιοπαραγωγής. Βάσει επιστηµονικών µελετών, κάθε
ελαιοτριβείο για κάθε µέρα λειτουργίας του, δηµιουργεί απόβλητα και ρυπαντικό φορτίο
για το περιβάλλον όσο µια πόλη 30.000 κατοίκων. Από τα περίπου 3.500 ελαιοτριβεία
της χώρας µας εκτιµάται ότι παράγονται 1.500.000 τόνοι υπολειµµάτων (Tamburino et
al., 1999). Τα προαναφερόµενα είναι απόρροια των ΥΑΕ, που παρουσιάζουν ιδιαίτερα
υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούµενων στερεών, ελαίων και οργανικών συστατικών, τα
οποία κυρίως είναι σάκχαρα, οργανικά οξέα, πηκτίνη και φαινόλες. Η κύρια ρυπαντική
παράµετρος που ευθύνεται για τις σηµαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι οι
φαινόλες. Αυτό συµβαίνει διότι έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες, που παρεµποδίζουν την
διάσπαση των λιπαρών οξέων, ορισµένες από τις οποίες είναι τοξικές για τα κατώτερα
έµβια όντα. Αυτό τις καθιστά και δείγµα τοξικότητας. Εξαιτίας των υψηλών
συγκεντρώσεων φαινολών, συνεπάγεται η υψηλή τοξικότητα, όπως προαναφέρθηκε,
αλλά και το αυξηµένο οργανικό φορτίο, που για να αποδοµηθεί χρειάζεται υψηλές
ποσότητες οξυγόνου. Τα δυο αυτά στοιχεία αρκούν, ώστε τα απόβλητα αυτά να
συγκαταλέγονται στα βεβαρηµένα γεωργικά βιοµηχανικά απόβλητα τα οποία είναι
υπεύθυνα για:
1. Την δηµιουργία συνθηκών έλλειψης οξυγόνου και φαινοµένων ευτροφισµού σε
υδάτινους αποδέκτες λόγω των τιµών BOD5 και COD των ΥΑΕ
2. Την παρεµπόδιση οξυγόνωσης των υδάτινων αποδεκτών και της µείωσης του
πορώδους του εδάφους λόγω της υψηλής περιεκτικότητας των ΥΑΕ σε λιπαρές
ουσίες.
3. Την πρόκληση φυτοτοξικότητας και βιοτοξικότητας σε φυτικούς και υδρόβιους
οργανισµούς αντίστοιχα, καθώς και τον περιορισµό του φάσµατος δράσης των
βιοαποικοδοµητών λόγω της υψηλής συγκέντρωσης των ΥΑΕ σε φαινόλες.
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4. Τον περιορισµό της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας σε υδάτινους αποδέκτες και
την αισθητική υποβάθµιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος λόγω
της υψηλής περιεκτικότητας των ΥΑΕ σε χρωστικές ουσίες.
Εκτός από τα παραπάνω, έχουν αναφερθεί οχλήσεις λόγω οσµών από τους κατοίκους
περιοχών που παράγουν λάδι, τόσο από τις δυσάρεστες οσµές που αναδίδουν οι
υπαίθριες ανοιχτές δεξαµενές εξατµισοδιαπνοής, όσο και από την ύπαρξη µεγάλου
αριθµού εντόµων που συγκεντρώνονται λόγω της ύπαρξης τους. Πρέπει να επισηµανθεί
ότι όλες οι προαναφερόµενες επιπτώσεις οφείλονται στη σύνθεση των ΥΑΕ η οποία
όµως ποικίλει ανάλογα µε τις εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες, την ποικιλία των
ελαιοκάρπων, το στάδιο ωρίµανσης του καρπού, τη χρήση παρασιτοκτόνων και
λιπασµάτων, τον τρόπο συγκοµιδής του ελαιοκάρπου και της αποθήκευσής του.
Ολοκληρώνοντας την ενότητα αυτή, αξίζει να αναφερθούν κάποια ενδεικτικά
παραδείγµατα φυτοτοξικότητας και βιοτοξικότητας.
Οι φυτοτοξικές ιδιότητες των YAE οφείλονται σε φαινολικές ενώσεις, πτητικά οργανικά
οξέα, πολυαλκοόλες και άλλα µόρια, και εκφράζονται µε τη φυτρωτική ανάσχεση των
σπερµάτων των φυτών καθώς και µε τη νέκρωση νεαρών σποριόφυτων. Συγκεκριµένα
αναφέρεται ότι οι αρνητικές επιδράσεις των ΥΑΕ στα φυτά µετά από άρδευση,
εντοπίζονται εξαιτίας της υψηλής αγωγιµότητας του χαµηλού pH και της τοξικότητας
µερικών ιόντων που περιέχουν (Paredes et al. 1999).
Από την άλλη σε πείραµα που πραγµατοποιήθηκε για τρία χρόνια έδειξε ότι τα ΥΑΕ
µπορεί και να µην δηµιουργούν φυτοτοξικές επιδράσεις. Συγκεκριµένα µετά από
µεσολάβηση 60 ηµερών από την στιγµή της εφαρµογής των ΥΑΕ και της φύτευσης, δεν
παρατηρήθηκαν αρνητικές επιδράσεις στην βλαστικότητα και τη φυσιολογική πρώιµη
ανάπτυξη των φυτών, για δόσεις ΥΑΕ που κυµαίνεται από 40 – 80 m3 / ha (Bonari et al.
1993).
Η βιοτοξικότητα των ΥΑΕ συσχετίζεται µε την υψηλή περιεκτικότητάς τους σε
φαινολικά συστατικά, τα οποία προκαλούν ισχυρή παρεµποδιστική δράση σε πολλά είδη
εδαφογενών

βακτηρίων και µυκητών όπως είναι τα Lactobacillus, τα Bacillus, τα

Chaetomium, Rhizopus, Rhizoctonia και Geotrichum (Saiz- Jimenez & Gomez- Alcorn
1986). Ωστόσο αρκετοί είναι οι ερευνητές που υποστηρίζουν ότι υπάρχουν
µικροοργανισµοί,

οι

οποίοι

παράγουν
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αποτοξικοποίησής τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε εδάφη που είχαν απορριφθεί ΥΑΕ
και υπό αερόβιες συνθήκες, αζωτοδεσµευτικά βακτήρια του γένους Azotobacter, είχαν
την ικανότητα σύνθεσης αζώτου (Ν), χρησιµοποιώντας σαν υπόστρωµα το απόβλητο
(Balis et al. 1996, Ehaliotis et al.1999). Να σηµειωθεί ότι τα αερόβια – ετερότροφα
βακτήρια του γένους Azotobacter, έχουν την ικανότητα να δεσµεύουν µοριακό N2.
Παράλληλα άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η προσθήκη ΥΑΕ σε θρεπτικό διάλυµα
καλλιέργειας ντοµάτας, έδρασε ανασταλτικά στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων ενώ
ταυτόχρονα προώθησε την εµφάνιση ωφέλιµων µικροοργανισµών (Kirstner et al. 2004).
Νεότερες έρευνες αναφέρουν σηµαντική αύξηση της εδαφικής ανασταλτικότητας µετά
από την προσθήκη ΥΑΕ στο εδαφικό υπόστρωµα, σε φυτοπαθογόνα που προκαλούν
τήξεις σπορείων και συγκεκριµένα στο µύκητα Rhizoctonia solani (Kotsou et al. 2004).
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Πίνακας 1: Μέση σύσταση των υγρών αποβλήτων ελαιουργείων (Tsimidou et
al.,1992;Royan and Robards et al.,1998)

Παράµετρος

Τιµή

pH

4.7-5.2

ΒΑΟ (Βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο)

30.000-40.000 ppm

ΧΑΟ (Χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο)

45.000-60.000 ppm

Στερεά αιωρούµενα

0.9

Στερεά ολικά

4.0%

Στερεά οργανικά

3.5%

Στερεά ανόργανα

0.5%

Οργανικές ουσίες
Ολικά σάκχαρα

1%

Αζωτούχες ενώσεις

0.28%

Οργανικές ενώσεις

0.3%

Πολυαλκοόλες

1.1%

Πολυπηκτίνες, ταινίες κλπ

1.37%

Πολυφαινόλες

0.5%

Ανόργανα στοιχεία

(ppm)

Ρ

96

K

1200

Ca

120

Mg

48

Na

245

Fe
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5. ∆ιαχείριση (ΥΑΕ):
Σε αυτή την ενότητα, θα παρουσιαστούν όλες οι πιθανές µέθοδοι επεξεργασίας των
ΥΑΕ, καθώς επίσης τα µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα καθεµίας ξεχωριστά. 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. Τα απορρίµµατα

ήταν τοξικά και

δηµιούργησαν συνθήκες ευτροφισµού στους υδατικούς αποδέκτες. Σήµερα, η κατάσταση
έχει αλλάξει ριζικά και τα πρότυπα ποιότητας στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων είναι πολύ υψηλά.

5.1 Βιολογική επεξεργασία:
5.1.1 Αερόβια επεξεργασία

Η Αερόβια επεξεργασία, βασίζεται σε βακτήρια, τα οποία αναπτύσσονται σε συνθήκες
επαρκούς οξυγόνου µε σκοπό τον καθαρισµό των ΥΑΕ. Το οργανικό φορτίο που
περιέχεται στα (ΥΑΕ) είναι κατά κύριο λόγο σε µορφή οργανικού άνθρακα. Αυτή η
µορφή άνθρακα υδρολύεται και παράγονται χαµηλότερου µοριακού βάρους οργανικές
ενώσεις. Κάτω από αερόβιες συνθήκες, αυτές οι ενώσεις οξειδώνονται και
µετατρέπονται από βακτήρια σε CΟ2, νερό και οξειδωµένες µορφές αζώτου και θείου.
Οι πιο γνωστές αερόβιες µέθοδοι είναι αυτές, της ενεργούς ιλύος, των αντιδραστήρων
batch σε σειρά, του βιολογικά περιστρεφόµενου δίσκου και των φίλτρων.
Η µέθοδος αυτή, απέτυχε λόγω της υψηλής περιεκτικότητας των ΥΑΕ σε οργανική ουσία
(Fiestas 1977) και στο υψηλό κόστος της απαιτούµενης ενέργειας για τη διάσπαση της.
Αναλυτικότερα για τον καθαρισµό 1Kg BOD5 απαιτείται κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας 1 KWh µε αερόβια µέθοδο. Ένα κλασσικό ελαιοτριβείο µε δυναµικότητα 1tn
3

3

ελαιοκάρπου ανά ώρα και παραγωγή 0.65 m YAE/h (µε µέση BOD5 =95 Kg/m ) απαιτεί
περίπου 617KW ανά 10ωρο. Ενώ ένα φυγοκεντρικό µε δυναµικότητα 2 tn ανά ώρα και
3

3

παραγωγή 2 m ανά ώρα απαιτεί (µε µέση BOD 42 Κg/m ) περίπου 840 KWh το 10ωρο
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(Μιχελάκης 1999). Για το λόγο αυτό, η αερόβια επεξεργασία είναι αποτελεσµατική µόνο
στην περίπτωση που το οργανικό περιεχόµενο είναι χαµηλό (δηλ. ο λόγος BOD/COD < 1
g/L) (Baourakis et al. 2000).

5.1.2 Αναερόβια επεξεργασία:
Γύρω στο 1970-80 έκανε την εµφάνισή της η αναερόβια χώνεψη ως εναλλακτική λύση
της αερόβιας. Μεµονωµένα ή συνδυαστικά άρχισε να χρησιµοποιείται όλο και
περισσότερο για τα υγρά απόβλητα, εξαιτίας του ότι επιτρέπει την ανάκτηση σηµαντικής
ποσότητας µεθανίου, για χρήση ως πηγή ενέργειας και του ότι παράγονται πολύ
µικρότερες ποσότητες λάσπης (Dalis et al. 1996; Erguder et al. 2000). Η αποικοδόµηση
των οργανικών ενώσεων από τα υγρά απόβλητα, επιτυγχάνεται από βακτήρια που
αναπτύσσονται υπό συνθήκες έλλειψης οξυγόνου (Rozzi and Malpei 1996) και
πραγµατοποιείται σε τρεις φάσεις (Martin et al. 1991; Benitez et al. 1997; Zemman et al.
1997; Sabah et al. 2004). Στην πρώτη φάση, τα βακτήρια µετατρέπουν τις σύνθετες
οργανικές ουσίες σε απλούστερες, όπως οι πολυσακχαρίτες και οι πολυφαινόλες
διασπόνται στα µονοµερή τους, τους µονοσακχαρίτες και τις φαινόλες αντίστοιχα. Κατά
τη δεύτερη φάση, acetogenic βακτήρια µετατρέπουν τους µονοσακχαρίτες και τις
φαινόλες σε οργανικά οξέα όπως σε γαλακτικό και φορµικό οξύ. Τέλος στην τρίτη φάση,
τα µεθανογενή βακτήρια, τα οποία είναι χαρακτηριστικά της ευαισθησίας του pH τους,
µετατρέπουν τα οργανικά οξέα σε βιογκάζι.
Η αναερόβια επεξεργασία έχει δοκιµαστεί από πολλούς ερευνητές (Georgakakis 1989;
Tsonis 1991) και όλες οι µελέτες έχουν καταλήξει στα συµπέρασµα, πως η αναερόβια
επεξεργασία είναι κατάλληλη για επεξεργασία αποβλήτων µε υψηλό ρυπαντικό φορτίο
(COD 5000 – 40.000 mg/ l) και κατ’ επέκταση για ΥΑΕ, καθώς το ρυπαντικό φορτίο
τους είναι υψηλό και αποτελείται από οργανικές και διαλυτές ενώσεις. Από την άλλη,
πρέπει να αναφερθεί πως η αναερόβια επεξεργασία πραγµατοποιείται µε βραδύτερο
ρυθµό, εξαιτίας της χαµηλότερης µεταβολικής δραστηριότητας αποικοδόµησης που
έχουν οι αναερόβιοι µικροοργανισµοί σε αντίθεση µε τους αερόβιους, και αυτό έχει ως
συνέπεια να είναι και πιο ευαίσθητη µέθοδος. Επιπλέον, είναι σηµαντικό να αναφερθεί
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ότι

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 έλλειψη αζώτου και φωσφόρου, 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.
Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για αναερόβια χώνευση ΥΑΕ τα οποία έχουν υποστεί
προεπεξεργασία µε φυσικές (Georgakakis and Dalis, 1993, Hamdi, 1993_a, Tsonis and
Grigoropoulos, 1993), χηµικές (Chakchouk et al., 1994, Hamdi, 1993_b) ή βιολογικές
µεθόδους (Beccari et al., 1996, Beccari et al., 1998, Boari et al., 1993, Borja et al., 1995,
Gharsallah, 1994, Hamdi et al., 1992, Ranalli, 1992, Yesilada et al., 1995) ή µετά από
αραίωση και χηµική ρύθµιση (διόρθωση του pH και προσθήκη θρεπτικών). Η
συγχώνευση µε άλλα αγροτοβιοµηχανικά απόβλητα έχει επίσης µελετηθεί (Marques et
al., 1998).
Για αραιωµένα απόβλητα ελαιοτριβείων, προκαταρκτικές µελέτες εργαστηριακής και
πιλοτικής κλίµακας όπου χρησιµοποιήθηκαν, µε οργανικά φορτία (COD) µικρότερα από
4 kg m-3 d-1, έδειξαν ότι η αναερόβια διεργασία επαφής µπορεί να δώσει υψηλές
αποδόσεις αποµάκρυνσης του οργανικού φορτίου, οι οποίες κυµαίνονται µεταξύ 80 και
85 % στους 35 οC (Rozzi et al., 1996).
Για συµπυκνωµένα απόβλητα η διεργασία αποδείχθηκε ασταθής, εξαιτίας των
παρεµποδιστικών φαινοµένων από συστατικά όπως, οι πολυφαινόλες και το κάλιο.
Επιπλέον, προσθήκη αλκαλικότητας, για την ουδετεροποίηση της οξύτητας, και
αµµωνίας, για την παροχή αζώτου για την κυτταρική βιοσύνθεση, ήταν απαραίτητη
(Aveni, 1984).
Για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η σταθερότητα
της διεργασίας υπάρχουν βασικά δύο µέθοδοι που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν.
1. ∆ιαχείριση µίγµατος ΥΑΕ και ιλύος σε βιοαντιδραστήρες επαφής.
2. ∆ιαχείριση αραιωµένου ΥΑΕ σε βιοαντιδραστήρες υψηλού ρυθµού όπως,
χωνευτήρες ανοδικής ροής µέσω στρώµατος λάσπης (UASB, up-flow anaerobic
sludge blanket) και φίλτρα σταθερής κλίνης (fixed-bed filters).
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 Από µελέτη εργαστηριακής κλίµακας φάνηκε ότι µε επεξεργασία µίγµατος
αποβλήτου (34%) και ιλύος µε οργανική φόρτιση (COD) 4,2 kg m-3 d-1 στους 35
ο

C µπορεί να επιτευχθεί αποµάκρυνση COD της τάξης του 65 % (Carrieri et al.,

1988). Μεγαλύτερη αναλογία αποβλήτου προκάλεσε αστάθεια της διεργασίας
εξαιτίας των παρεµποδιστικών φαινοµένων από τις πολυφαινόλες. Συνεπώς,
φαίνεται ότι η συγχώνευση ΥΑΕ και ιλύος είναι µία κατάλληλη λύση.
 Ο χωνευτήρας ανοδικής ροής µέσω στρώµατος λάσπης (UASB, up-flow
anaerobic sludge blanket) είναι ο πιο κατάλληλος τύπος αναερόβιου
αντιδραστήρα για να επεξεργαστεί ΥΑΕ. Πειραµατικές µελέτες έδειξαν ότι στους
37 οC και οργανική φόρτιση σε COD µεταξύ 12 – 18 kg m-3 d-1, επιτυγχάνεται
αποµάκρυνση ίση µε 70 – 75 %, όταν ο λόγος αραίωσης ποικίλει από 1/8 έως 1/5.
Λόγος αραίωσης είναι ο όγκος του υγρού αποβλήτου µε αρχική συγκέντρωση
COD µεταξύ 11 – 19 g/L διαιρεµένος µε τον όγκο του νερού που προστίθεται
(Beccari et al., 1996).
 Συστήµατα όπως ο UASB ή οι αντιδραστήρες πλήρους ανάµειξης, είναι πιο
αποδοτικά από τα συστήµατα σταθερής κλίνης για την επεξεργασία των ΥΑΕ
(Rozzi et al., 1986, Ubay and Ozturk, 1997). Επίσης έχουν γίνει µελέτες και µε
συστήµατα σταθερής κλίνης. Αναερόβια χώνευση µίγµατος υγρού αποβλήτου
(80%) και αποβλήτου χοιροστασίου (20%) σε αναερόβιο φίλτρο ανοδικής ροής
έδειξε 70 – 80 % απόδοση σε COD (COD εισόδου 20 - 60 g/L) (Marques et al.,
1998).

5.1.3 Μέθοδος ενεργού ιλύος:
Η µέθοδος της ενεργού ιλύος είναι η περισσότερο διαδεδοµένη βιολογική επεξεργασία
ΥΑ στον κόσµο (Drysdale et al., 1999). Σκοπός είναι η βιολογική επεξεργασία των
υγρών αποβλήτων µε τη χρήση διαφορετικών µικροοργανισµών όπως βακτήρια,
νηµατοειδή βακτήρια, πλεντάζωα ή τριχόποδα, πρωτόζωα και φύκη (Lacko et al., 1999).
Αυτή επιτυγχάνεται µε µια διαδικασία βιοκένωσης δηλαδή τα πρωτόζωα τρώνε τα
βακτήρια, τα οποία περιέχονται στη βιοµάζα και είναι υπεύθυνα για τη διαδικασία της
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αποικοδόµησης. 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 (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).
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).
Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται για ΥΑ µε BOD <3000 mg/L εφαρµόζεται ως δεύτερο
στάδιο για την επεξεργασία των ΥΑΕ , δηλαδή µόλις µειωθεί το υψηλό BOD (20.000 –
35.000 mg/L) που αντιστοιχεί στα απόβλητα αυτά (Brenes G et. al. 1993).

5.2 Φυσικοχηµικές µέθοδοι επεξεργασίας:

5.2.1 Απόσταξη και εξάτµιση:
α) Η µέθοδος της απόσταξης είναι κατάλληλη για τα µολυσµένα υγρά απόβλητα
ελαιοτριβείων (http://www.geawiegand.com). Το πρόβληµα που δηµιουργείται από αυτή
τη διαδικασία, είναι το συµπύκνωµα που προκύπτει, το οποίο περιέχει κλάσµατα
πτητικών λιπαρών οξέων και αλκοολών, που είναι υπεύθυνες για τις υψηλές τιµές COD
και για το λόγο αυτό απαιτείται πρόσθετη επεξεργασία του συµπυκνώµατος αυτού, πριν
από τη διάθεσή του (Rozzi A.; Malpei F. 1996).
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β) Η µέθοδος της εξάτµισης, απαιτεί µεγάλο χρόνο αποθήκευσης των αποβλήτων, ο
οποίος εξαρτάται από τις κλιµατικές συνθήκες της κάθε περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρεται
ότι στο Izmir της Τουρκίας, για 2 tn επεξεργασµένης ελιάς απαιτείται δεξαµενή όγκου 1
m3 για φύλαξη και φυσική εξάτµιση (Kasırga, 1988). Τα κύρια µειονεκτήµατα της
εξάτµισης είναι η ενόχληση από τη σκνίπα και την οσµή, καθώς και η ενδεχόµενη
µόλυνση των υπογείων νερών, εάν ο βυθός της δεξαµενής δεν έχει επενδυθεί κατάλληλα
ώστε να αποτρέπει τη διείσδυση. Το νερό που προκύπτει, µπορεί να συµπυκνωθεί και να
χρησιµοποιηθεί σε άλλες µονάδες επεξεργασίας, όπως και ο συµπυκνωµένος ατµός, ο
οποίος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως κινητήριος δύναµη για τις µηχανές. Τέλος, µετά την
ξήρανση, δηλαδή την αποµάκρυνση του νερού, το στερεό υπόλειµµα µπορεί να
αποτεφρωθεί και να συµβάλει στην παραγωγή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας στις
εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Όµως η καύση απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία των
αερίων που δηµιουργούνται. Ακόµα, στην περίπτωση συµπυκνώµατος µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ως λίπασµα (Duarte and Nero, 1996).
Από τα παραπάνω, µπορεί να συµπεράνει κανείς ότι το µειονέκτηµα που προκύπτει και
από τις δύο µεθόδους είναι τα προϊόντα που προκύπτουν, καθώς το συµπύκνωµα που
δηµιουργείται απαιτεί πρόσθετη επεξεργασία πριν τη διάθεσή του, όπως επίσης και τα
αέρια από την καύση και τα ηµιστερεά υπολείµµατα (http://www.geawiegand.com and
Rozzi A.; Malpei F. 1996).

5.2.2 Καύση και αποτέφρωση:

Με αυτή τη διαδικασία γίνεται γρήγορη χηµική αντίδραση του υποστρώµατος µε
οξυγόνο και

έκλυση διοξειδίου του άνθρακα, νερού και θερµότητας. Είναι ευρέως

διαδεδοµένη µέθοδος για την επεξεργασία των ΥΑΕ λόγω της υψηλής περιεκτικότητας
τους

σε

οργανική

ουσία,

καθώς

όσο

µεγαλύτερο

το

περιεχόµενο

τόσο

αποτελεσµατικότερη είναι. Η αποτέφρωση είναι η καταστροφή του οργανικού
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περιεχοµένου των αποβλήτων παρουσία αέρα σε υψηλή θερµοκρασία, που συνοδεύεται
από πλήρη εξάτµιση του ύδατος (http://www.geawiegand.com). Η διαδικασία της
αποτέφρωσης πραγµατοποιείται σε θερµοκρασίες που κυµαίνονται από 650 έως 1600 0C
και το ιξώδες των υγρών αποβλήτων, που είναι καθοριστικής σηµασίας λόγω του ότι
λειτουργεί ως υπόστρωµα, θα πρέπει να είναι µικρότερο από 10.000 SSU (Saybolt
Uninersal Seconds) [σηµειώνεται ότι ιξώδες 10.000 SSU αντιστοιχεί σε αυτό του µελιού,
ενώ για φυτικά έλαια κυµαίνεται στα 200 SSU]. Τέλος πρέπει να αναφερθεί το
µειονέκτηµα αυτής της διαδικασίας, το οποίο είναι η δαπανηρή διαχείριση που απαιτεί η
παραγόµενη τέφρα και τα καυσαέρια (Rozzi A.; Malpei F. 1996; Brenes G. Et, al., 1993)

5.2.3 Συσσωµάτωση:
Αυτή η µέθοδος δεν είναι πολύ αποδοτική όταν χρησιµοποιείται µόνη της, γιατί οι
περισσότερες οργανικές ουσίες, που περιέχονται στα ΥΑΕ, είναι δύσκολο να
κατακρηµνιστούν. Γι αυτό το λόγο χρησιµοποιείται µαζί µε άλλες αναερόβιες βιολογικές
διαδικασίες ως πρώιµο ή µετέπειτα στάδιο (Zouari 1998; Fiestas Ros de Ursinos and
Borja- Padilla 1991). Η συσσωµάτωση αφορά 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 τεµάχια 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, ενώ το pH είναι ένας σηµαντικός παράγοντας στην αποµάκρυνση των
κολλοειδών. Συχνά είναι απαραίτητη η προσθήκη ενός χηµικού αντιδραστηρίου, που
ονοµάζεται

κροκιδωτικό

µέσο

και

το

οποίο

προάγει

τη

συσσωµάτωση

(http://www.aquatec-engineering.com/eng-src/aqua.htm ). Σε µελέτες που έχουν γίνει και
αφορούσαν τη χηµική επεξεργασία ΥΑΕ έχουν χρησιµοποιηθεί διάφορα κροκιδωτικά,
όπως χλωριούχος σίδηρος, χλωριούχο αργίλιο, θειικός δισθενής σίδηρος, υδροξείδιο
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ασβεστίου και συνδυασµοί αυτών, παράλληλα µε ανιονικούς πολυηλεκτρολύτες και
θειικό οξύ. Για παράδειγµα, σε µελέτη η οποία αφορούσε χηµική επεξεργασία µε
κροκίδωση παρατηρήθηκε µείωση στο ΧΑΟ και τα ολικά στερεά 50 – 90 % (Samsunlu
et al., 1998).

5.2.4 ∆ιαχωρισµός µε µεµβράνες:
Οι κύριες µέθοδοι µε µεµβράνες είναι:
•

Η υπερδιήθηση, µε την οποία συγκρατούνται οι πρωτεΐνες και τα αιωρούµενα
στερεά τα οποία έχουν διάµετρο 0.1 µm

•

Η µικροδιήθηση, στην οποία συγκρατούνται τα βακτήρια που έχουν πόρους
µε διάµετρο 2µm

•

Η νανοδιήθηση, στην οποία συγκρατούνται τα σάκχαρα

•

Η αντίστροφη ώσµωση, που συγκρατούνται τα άλατα

Η µέθοδος αυτή πραγµατοποιείται µε τη χρήση ηµιπερατούς ή πορώδους µεµβράνης, που
λειτουργεί σαν φυσικό φράγµα και έτσι διαπερνούν ή συγκρατούνται οι ουσίες, ανάλογα
µε το µέγεθός τους. Η δοµή και τα χαρακτηριστικά των µεµβρανών καθορίζουν τη φύση
του διαχωρισµού. Πριν το διαχωρισµό πραγµατοποιείται προφιλτράρισµα µε σκοπό την
αφαίρεση των µεγαλύτερων αιωρούµενων στερεών. Η µέθοδος αυτή δεν είναι αποδοτική
για τα ΥΑΕ εξαιτίας του υψηλού ρυπαντικού φορτίου, που µειώνει την απόδοση του
συστήµατος των µεµβρανών. Τα λιπαρά οξέα, που περιέχονται στα ΥΑΕ, δηµιουργούν
φράξιµο των πόρων, φαινόµενα συσσωµάτωσης και προσρόφησης, µε αποτέλεσµα τη
δηµιουργία πάνω στην επιφάνεια των µεµβρανών, ενός στρώµατος γλοιώδους υφής, η
οποία µειώνει τη ροή διαµέσου αυτών. Αυτό συµβαίνει λόγω της ικανότητας των
λιπαρών οξέων να προσροφόνται σε υδρόφοβες επιφάνειες, όπως είναι αυτές των
µεµβρανών (Rossi et al., 1996, Brinck et al., 1998). Για την αποφυγή αυτών των
προβληµάτων, θα µπορούσε να γίνει χρήση συνδυασµένων µεθόδων, όπως υπερδιήθηση
µε φυγοκέντριση ή µε οξείδωση ή µε αντίστροφη ώσµωση, ώστε το υψηλό ρυπαντικό
φορτίο να µειωθεί κατά την εφαρµογή τους. Η τεχνολογία αυτή έχει υψηλό κόστος, για
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την εφαρµογή της, στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων (Brenes
et al., 1993).
Από την άλλη, σύµφωνα µε µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί (Canepa et al., 1988,
Paraskeva et al., 2006), έχει προκύψει, ότι η επεξεργασία των ΥΑΕ µε τη χρήση
µεµβρανών επιτυγχάνει ασφαλή διάθεση του τελικού προϊόντος στο περιβάλλον. Το
τελικό προϊόν, µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για άρδευση ή να ανακυκλωθεί και να
χρησιµοποιηθεί στη συνέχεια, στο ελαιοτριβείο, για την κάλυψη κάποιων αναγκών.
Επιπλέον, η ανάµειξη των στερεών, που προκύπτουν στα διάφορα στάδια της διεργασίας,
µε άλλα υλικά, µπορεί να παίξει το ρόλο εδαφοβελτιωτικού. Βασικό µειονέκτηµα της
µεθόδου αυτής,

αποτελεί το γεγονός ότι είναι απαραίτητη η υπερδιήθηση για την

περαιτέρω επεξεργασία των αποβλήτων, κάτι που αυξάνει το κόστος της όλης
διεργασίας.

5.2.5 Ηλεκτροχηµική οξείδωση:
Η ηλεκτροχηµική οξείδωση είναι µια σχετικά καινούρια διαδικασία στο πεδίο των ΥΑΕ.
Σύµφωνα µε αυτή τη διαδικασία, οι παράγοντες µόλυνσης καταστρέφονται άµεσα ή
έµµεσα µε µεθόδους οξείδωσης. Οι παράγοντες µόλυνσης που έχουν προστεθεί στον
αντιδραστήρα, έχουν προηγουµένως προσροφηθεί στην επιφάνεια ενός ανοδικού
ηλεκτροδίου και στη συνέχεια καταστρέφονται µε την αντίδραση µέσω ενός ανοδικού
µεταφορικού ηλεκτρονίου (Rajkumar and Palanivelu 2004). Σε αυτή τη µέθοδο γίνεται
χρήση ισχυρών οξειδωτικών, όπως το χλώριο, µε σκοπό την µείωση των COD, BOD5
και την αποµάκρυνση του οργανικού και οξειδωµένου ανόργανου ρυπαντικού φορτίου.
Λόγω της υψηλής αγωγιµότητας που παρουσιάζουν τα ΥΑΕ και της παρουσίας
χλωριούχων ιόντων, η ηλεκτροχηµική µέθοδος είναι αποτελεσµατική για την
επεξεργασία τους, χρησιµοποιείται όµως σπάνια λόγω των µεγάλων ποσοτήτων
οξειδωτικών µέσων, που απαιτούνται για την επεξεργασία του υψηλού οργανικού
φορτίου των αποβλήτων.
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5.2.6 Προσρόφηση:

Σε αυτή τη µέθοδο, τα προσροφηµένα υλικά, τα οποία είναι οι διαλυτές ουσίες των ΥΑΕ,
προσκολλούνται στην επιφάνεια απορροφητικού υλικού, που συνήθως είναι ο ενεργός
άνθρακας. Τα προσροφηµένα υλικά χρωµατίζονται ή όχι από παράγοντες µόλυνσης (Curi
et al. 1980). Συνήθως η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε άλλες µεθόδους.

5.2.7 Ιονανταλλαγή:

Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο γίνεται υποκατάσταση των ιόντων του διαλύµατος
χρησιµοποιώντας χηµικά αντιδραστήρια και συνήθως χρησιµοποιείται για την εξάλειψη
των φαινολών και των πολυφαινολών.

5.3 Άλλες µέθοδοι:

5.3.1 Λίµνες εξάτµισης:

Αποτελεί µια από τις παλαιότερες µεθόδους στη διαχείριση των ΥΑΕ. Είναι σχετικά
απλή στην εφαρµογή της και µε χαµηλό κόστος. Εγκυµονεί όµως κινδύνους ρύπανσης
των υπόγειων υδάτων, στη περίπτωση που η µόνωση της λεκάνης δεν διαθέτει σωστές
δοµές και κατά συνέπεια υπάρξουν διαρροές. Επιπλέον κάποια άλλα µειονεκτήµατα, που
παρουσιάζονται, είναι αφενός µεν η απαίτηση για µεγάλες επιφάνειες, που προϋποθέτει
η µεγάλη περίοδος επεξεργασίας, εξαρτωµένη αναλόγως από το κλίµα, και αφετέρου η
έντονη δυσοσµία που δηµιουργείται από τα υγρά απόβλητα σ’ όλη τη γύρω περιοχή. Ο
επιφανειακός αερισµός θα µπορούσε να βοηθήσει στην αντιµετώπιση των δυσοσµιών. Η
µέθοδος αυτή, προσφέρεται κυρίως για ξηρόθερµες περιοχές, όπου η εξάτµιση είναι
ταχύτερη. Οι βροχοπτώσεις µπορούν να δηµιουργήσουν προβλήµατα και γι αυτό το λόγο
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θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα επικάλυψης, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος των
βρόχινων νερών.
Σήµερα οι λίµνες εξάτµισης χρησιµοποιούνται για αποθήκευση και εξάτµιση του ύδατος,
ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται και ο διαχωρισµός της υγρής από τη στερεή φάση µε τη
διαδικασία της καθίζησης. Τα στερεά συστατικά, µπορούν στη συνέχεια να
χρησιµοποιηθούν ως λίπασµα. Το µέγιστο ποσοστό εξάτµισης µπορεί να φτάσει σε τιµές
1 m3 ανά 1 m2 κατά τη διάρκεια ενός µήνα (Rozzi A.; Malpei F. 1996) και το βάθος των
δεξαµενών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1 m, διότι διαφορετικά η διεργασία γίνεται
αναερόβια,

πράγµα

που

συµβάλει

στη

δηµιουργία

περαιτέρω

δυσοσµιών

(www.enman.uowm.gr).

5.3.2 Εφαρµογή στο έδαφος:
Είναι µια εναλλακτική λύση για την διαχείριση των ΥΑΕ, σύµφωνα µε την οποία έχει
παρατηρηθεί ότι απόβλητα σε µέτριες δόσεις δηµιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για το
έδαφος,

όπως αύξηση της γονιµότητάς του, αύξηση του µικροβιακού πληθυσµού,

χηµική σταθερότητα και γενικότερα καλύτερη απόδοση. Πιο συγκεκριµένα, από
πειράµατα που έχουν διεξαχθεί, έχει παρατηρηθεί ότι επιτυγχάνεται πολύ υψηλός
βαθµός εξεργασίας των ΥΑΕ. Τα οργανικά και ιδιαίτερα τα αδιάλυτα οργανικά
αποµακρύνονται στα πρώτα 1-2 cm του εδάφους (Angelakis & Rolston, 1985). Η
διήθηση και η προσρόφηση είναι πρωταρχικές διαδικασίες για τη µείωση του διαλυτού
TOC και της BOD, αλλά η βακτηριακή οξείδωση είναι ο τελικός διεργασιακός
µηχανισµός αποµάκρυνσής τους. Για τα αιωρούµενα στερεά, και γενικά για όλα τα
οργανικά συστατικά, ο βασικός µηχανισµός αποµάκρυνσής τους είναι η προσρόφησή
τους από το έδαφος και η βιολογική τους αποδόµηση (US.EPA, 1980). Η µέθοδος αυτή
προκαλεί σηµαντικές αλλαγές σε διάφορα χαρακτηριστικά του εδάφους, µεταξύ των
οποίων οι σηµαντικότερες παρουσιάζονται στο pH, στην ηλεκτρική αγωγιµότητα, στο
COD, BOD

και στις ολικές συγκεντρώσεις αζώτου και φωσφόρου. Συγκεκριµένα,
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µπορεί να αποµακρύνει BOD ακόµη και σε περιπτώσεις που τα εφαρµοζόµενα φορτία
είναι µεγαλύτερα από 50 kg BOD /στρ. d (Jewell & Seabrook, 1979). Επιπλέον έχει τη
δυνατότητα να αποµακρύνει το άζωτο, µε δυο κυρίως µηχανισµούς, την πρόληψή του
από τις ρίζες των φυτών και την απονιτροποίηση. Η αποτελεσµατικότητα της πρώτης
διεργασίας εξαρτάται από το είδος των χρησιµοποιούµενων φυτών, την παραγωγή τους
και τη συχνότητα και το βαθµό συγκοµιδής του υπόγειου τµήµατός τους. Αντίθετα η
απονιτροποίηση είναι σηµαντική ακόµη και όταν στο έδαφος επικρατούν αερόβιες
συνθήκες (Rolston et al., 1976). Άλλοι µηχανισµοί αποµάκρυνσης του αζώτου είναι η
συγκράτησή του από το έδαφος, κυρίως υπό τη µορφή αµµωνιακών ιόντων και η
εξάχνωση (µετατροπή αµµωνιακού αζώτου σε αέρια NH3). Σε περιπτώσεις αδιαπέρατων
εδαφικών στρώσεων (φυσικών ή τεχνητών), που ευνοούν την τριχοειδή κατανοµή της
εδαφικής υγρασίας και παρεµποδίζουν την ταχεία κατείσδυση και επικράτηση της
βαρύτητας, η αποµάκρυνση µε απονιτροποίηση καθίσταται σηµαντικός διεργασιακός
µηχανισµός αποµάκρυνσης (Suzuki et al., 1992).

Τέλος αποµακρύνει και το φώσφορο

µε την προσρόφησή του από το έδαφος και τη χηµική κατακρήµνισή του. Η
αποτελεσµατικότητα αποµάκρυνσής του είναι πολύ υψηλή και εξαρτάται κυρίως από τις
φυσικοχηµικές ιδιότητες του εδάφους και πολύ λιγότερο από τη συγκέντρωση του
φωσφόρου, που αποµακρύνεται µε πρόσληψή του από τις ρίζες των χρησιµοποιούµενων,
στο σύστηµα, φυτικών ειδών.
Γενικότερα οι έρευνες αυτές έχουν δείξει ότι το ασβέστιο, που περιέχεται στο έδαφος,
είναι δραστικό για την ελάττωση της µόλυνσης από οργανικά και ανόργανα στοιχεία των
ΥΑΕ. Κατά την διήθηση ΥΑΕ, που έγινε για τρία χρόνια, παρατηρήθηκε αύξηση της
γονιµότητας του εδάφους και µικρές χηµικές αλλαγές. Η αύξηση της γονιµότητας του
εδάφους θα µπορούσε να λειτουργήσει καταλυτικά, στην εκµετάλλευσή του για αγροτική
χρήση και ειδικότερα µε φυτά που είναι ανεκτικά στο άλας. Πλεονέκτηµα αυτής της
µεθόδου, αποτελεί το γεγονός

ότι τα έξοδα µεταφοράς των αποβλήτων σχεδόν

εξαλείφονται εφόσον η διάθεσή τους γίνεται σε περιοχές πλησίον των ελαιοτριβείων.
Λόγω αυτού, η συγκεκριµένη λύση δείχνει ως η πιο κατάλληλη για ελαιοτριβεία µικρής
ή µέτριας δυναµικότητας.
Συνοψίζοντας, η διάθεση στο έδαφος των ΥΑΕ ειδικά στην Ελλάδα προτείνεται διότι:
α) µεγάλο µέρος των αγροτικών εκτάσεων είναι ελλειµµατικές σε οργανική ουσία, β) τα
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ελαιοτριβεία είναι µικρής δυναµικότητας και είναι διασκορπισµένα ανάµεσα στις
καλλιεργήσιµες εκτάσεις και πλησίον στους επιθυµητούς εδαφικούς αποδέκτες
(ελαιώνες), και τέλος επειδή γ) υπάρχει αδυναµία, λόγω κόστους, του εκσυγχρονισµού
των ελαιοτριβείων µε φυγοκεντρικά δύο φάσεων και αντίστοιχης µείωσης του όγκου των
παραγόµενων 0MW.
Τα κυριότερα µειονεκτήµατα της µεθόδου διάθεσης των ΥΑΕ στο έδαφος σχετίζονται:
α) µε τις υψηλές βροχοπτώσεις σε πολλές ελαιοπαραγωγικές περιοχές, οι οποίες
δυσχεραίνουν το διασκορπισµό των ΥΑΕ στους ελαιώνες, της επακόλουθης δηµιουργίας
ανεπιθύµητων συνθηκών αναεροβίωσης στους εδαφικούς αποδέκτες, στην ύπαρξη αγρών
µε υπέδαφος αποτελούµενο από ασβεστολιθικά πετρώµατα, διαπερατό σε ρυπαντικά
συστατικά, κάτω από ευνοϊκές συνθήκες, στους υδροφόρους ορίζοντες, και τέλος στην
εκτεταµένη ηµιορεινή µορφολογία του εδάφους στις κύριες ελαιοπαραγωγικές ζώνες
πράγµα που επιδεινώνει την δυνατότητα µεταφοράς των ΥΑΕ στους τελικούς αποδέκτες
(Ehaliotis&al.2003).
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6. Η Ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία για τα Ελαιοτριβεία:

Η σηµαντικότερη ελληνική νοµοθεσία που αφορά τα ελαιοτριβεία είναι η εξής:
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ Ε1β/221/22-1-1965: «Περί διαθέσεως λυµάτων
και βιοµηχανικών αποβλήτων» (ΦΕΚ 138/Β/24-2-1965). Η ∆ιάταξη αυτή του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, είναι η βασική νοµοθετική διάταξη που καθορίζει
µεταξύ άλλων τους όρους και τις προϋποθέσεις της διαχείρισης των ΥΑΕ. Στο άρθρο
1 δίνονται οι ορισµοί των «λυµάτων», «βιοµηχανικών αποβλήτων», «επεξεργασίας»
κ.α. Το άρθρο 2 αναφέρεται µε γενικούς όρους όσον αφορά την διάθεση των λυµάτων
και στα άρθρα 3 και 4 παρουσιάζονται τα φυσικοχηµικά και βιολογικά
χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν τα επιφανειακά και τα θαλάσσια νερά
ανάλογα µε τις χρήσεις τους. Στην συνέχεια στα άρθρα 7 και 8 θέτονται οι όροι για τη
διάθεση των λυµάτων και των βιοµηχανικών αποβλήτων στο έδαφος και στο
υπέδαφος. Τα άρθρα 9 έως 13 αναφέρονται στους όρους και στις µεθόδους που
πρέπει να τηρούν και να ακολουθούν µεµονωµένες µονάδες (κατοικίες, σχολεία,
ξενοδοχεία, κ.α.) κατά την επεξεργασία των λυµάτων τους. Τέλος, στα άρθρα 14, 15
και 16 καθορίζονται ο τρόπος και οι απαιτήσεις για την αδειοδότηση της διάθεσης
λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων, η ισχύς της ∆ιατάξεως και οι κυρώσεις και
επίσης δίνονται µεταβατικές διατάξεις για τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις διαθέσεως
των λυµάτων και µέθοδοι εξετάσεως βιοµηχανικών αποβλήτων ή υδάτων.

ΚΥΑ 69269/5387/90: «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες,
περιεχόµενο µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθορισµός περιεχοµένου
ειδικών περιβαλλοντικών µελετών και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε τον Ν.
1650/86» (ΦΕΚ 678Β/25-10-90).

ΚΥΑ 10537/93: «Καθορισµός αντιστοιχίας της κατάταξης των βιοµηχανικών
– βιοτεχνικών δραστηριοτήτων της ΚΥΑ 69269/90 µε την αναφερόµενη στις
πολεοδοµικές ή άλλες διατάξεις διάκριση των δραστηριοτήτων σε χαµηλή, µέση και
υψηλή όχληση» (ΦΕΚ 139Β/11-3-93). Σύµφωνα µε το άρθρο 1, τα ελαιοτριβεία
κατατάσσονται στις δραστηριότητες χαµηλής όχλησης.

Μια σηµαντική οδηγία εφαρµογής της Υ.∆. Ε1β/221 που κοινοποιήθηκε µε
την εγκύκλιο του ΥΚΥ µε αριθµό Α5/4690/ΕΓΚ.62/26-4-80, αναφέρει τους όρους για
τη χορήγηση άδειας διαθέσεως λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων, τον τρόπο
ανανέωσης προσωρινής άδειας διαθέσεως τους και στοιχεία για τον έλεγχο
αποδόσεως των εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Στο παράρτηµα 1 της Οδηγίας
υπάρχει ενδεικτικός πίνακας µε τα προτεινόµενα χαρακτηριστικά ποιοτικών
παραµέτρων, για τον έλεγχο των βιοµηχανικών αποβλήτων κατά κλάδο και είδος
βιοµηχανίας. Έτσι στην κατηγορία Βρώσιµα Λίπη και Έλαια του κλάδου Τροφών και
Ποτών, οι τακτικοί ποιοτικοί παράµετροι που πρέπει να εξετάζονται είναι το BOD5,
και το COD, τα αιωρούµενα στερεά, τα διαλυµένα στερεά, τα λίπη, τα έλαια και το
pH ενώ οι συµπληρωµατικοί παράµετροι είναι το Ν, ο Ρ, τα θειϊκά και τα θειούχα
κατά περίπτωση.

Επίσης σηµαντικότατες Οδηγίες Εφαρµογής της Υ.∆. Ε1β/221/65 αποτελεί η
εγκύκλιος του ΥΥΠ&ΚΑ µε αρ. ΥΜ/2985/29-5-1991, που αναφέρεται στις
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την διάθεση των λυµάτων σε επιφανειακούς
υδάτινους αποδέκτες στο έδαφος και σε υπόνοµους, καθώς και η εγκύκλιος
ΥΥΠ&ΚΑ ΜΕ ΑΡ. 242/27-1-1992, που αναφέρεται στην έγκριση των µελετών
επεξεργασίας και διαθέσεως των υγρών αποβλήτων καθώς και στις σχετικές άδειες.

Το πιο σηµαντικό βήµα που έχει γίνει µέχρι σήµερα στην ελληνική νοµοθεσία
για τα Απόβλητα των Ελαιοτριβείων, αποτελεί η εγκύκλιος του ΥΥΠ&ΚΑ µε αρ.
ΥΜ/5784/23-1-1992 και αρ. 4419/23-10-1992. Αυτή η εγκύκλιος αναφέρει
αναλυτικά: «Έχοντας υπόψη τα προβλήµατα που δηµιουργούνται στο περιβάλλον
από τη διάθεση των αποβλήτων των ελαιοτριβείων», σας γνωρίζουµε τα εξής:
I. Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων µε χηµική µέθοδο
(εξουδετέρωση µε υδράσβεστο και χηµική κροκίδωση) αποτελεί µια µέθοδος
µείωσης του οργανικού και χηµικού ρυπαντικού φορτίου, για χαµηλά όµως ποσοστά.
Ακόµα και µε πλήρη σχεδόν απόδοση των εγκαταστάσεων δεν προσεγγίζει τα
επιθυµητά επίπεδα, όπως προβλέπεται από την Υ.∆.Ε1β/221/65 και τις σχετικές
εγκυκλίους.
II. Η προαναφερόµενη µέθοδος είναι µια κλασσική και ευρέως διαδεδοµένη
µέθοδος µείωσης της ρύπανσης, πλην όµως υπάρχουν και άλλες παραλλαγές αυτής ή
και συµπληρωµατικές (π.χ. διάφορα κροκιδωτικά υλικά, συνδυασµός µε αναερόβια
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βιολογική επεξεργασία κ.λ.π).

Επειδή πρόκειται για επιβαρηµένα και δύσκολα στο χειρισµό απόβλητα , θα πρέπει η
επιλεγόµενη µέθοδος επεξεργασίας, πέραν της υψηλής αποδοτικότητας και
λειτουργικότητας, να είναι και τεχνικό – οικονοµικώς συµφέρουσα στις µικρές
επιχειρήσεις (ελαιοτριβεία). Στα πλαίσια αυτά στρέφονται και οι ερευνητικές µελέτες
που έγιναν και γίνονται και που οπωσδήποτε τα αποτελέσµατα θα συνεκτιµηθούν και
θα

γίνουν

οι

ανάλογες

νοµοθετικές

ρυθµίσεις

(εγκύκλιοι,

τροποποιήσεις

Υγειονοµικών ∆ιατάξεων κ.λ.π).
III. Ο τελικός αποδέκτης των επεξεργασµένων αποβλήτων θα καθορίζεται
πάντοτε στα πλαίσια της Υ.∆.Ε1β/221/65 και της εγκυκλίου µε αρ. οικ. ΥΜ 2985/295-91 και οπωσδήποτε θα λαµβάνονται υπόψη οι τοπικές συνθήκες. Η θάλασσα και
γενικότερα οι υδάτινοι αποδέκτες θα πρέπει να αποφεύγονται και αποτελούν µόνο
την αναπόφευκτη λύση, αφού αποκλεισθούν όλες οι άλλες δυνατότητες τελικής
διάθεσης (υπεδάφιας, επιφανειακά στο έδαφος κ.λ.π).

•

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 1180: « Περί ρυθµίσεως

θεµάτων αναγόµενων εις τα της λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνών, πάσης φύσης
µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως
περιβάλλοντος εν γένει» (ΦΕΚ 293/τ.α./6-10-1981).

Το Προεδρικό αυτό ∆ιάταγµα αποτελεί την προγενέστερη µορφή του Ν. 1650/86,
δηλαδή του νόµου πλαίσιο για το περιβάλλον. Έτσι, δίνει ορισµούς όπως για το
«περιβάλλον», τη «ρύπανση», τη «µόλυνση», κ.λ.π. Μεταξύ άλλων το ∆ιάταγµα αυτό
καθορίζει µε το άρθρο 3 τις «κατευθυντήριες τιµές, εκ των οποίων θα καθορίζονται
εκάστοτε τα επιτρεπόµενα όρια εκποµπής ρυπαινουσών ουσιών δι’ έκαστο υδάτινο
αποδέκτη, αναλόγως της χρήσεως και της αφοµοιωτικής ικανότητας αυτού,
συµφώνως προς τα εκάστοτε ισχύουσας υγειονοµικάς διατάξεις» (Βερβερή, 2004).
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7. Η ελαιοκαλλιέργεια στην Κέρκυρα:

Η ελαιοκαλλιέργεια στο νησί των Φαιάκων, την Κέρκυρα, αναφέρεται από τον
Όµηρο. ∆εν ήταν όµως ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς στο νησί κυριαρχούσε η
καλλιέργεια αµπελιών. Η κατάσταση αυτή παρέµεινε περίπου ίδια ως και το 16ο
αιώνα. Στις αρχές του 17ου αιώνα και ενώ η Κέρκυρα βρίσκεται υπό τον έλεγχο των
Βενετών, οι οποίοι αποφάσισαν να βοηθήσουν τους κατοίκους του νησιού να
ορθοποδήσουν, µετατρέποντας τα έρηµα χωράφια της Κέρκυρας σε ελαιώνες, έτσι
ώστε να µη χρειάζεται η εισαγωγή λαδιού από το εξωτερικό. Γύρω στο 1623, οι
Βενετοί αποφάσισαν να επιδοτήσουν την καλλιέργεια της ελιάς , δίνοντας αµοιβή 42
τσεκίνια για κάθε 100 ελαιόδεντρα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα, οι Κερκυραίοι
γαιοκτήµονες, να εγκαταλείψουν την καλλιέργεια των αµπελώνων και να στραφούν
στη συστηµατική καλλιέργεια της ελιάς. Η αποδοχή µάλιστα ήταν τέτοια ώστε οι
περιηγητές της εποχής εκείνης να µιλούν για ένα εντυπωσιακό σε µέγεθος ελαιώνα.
Από τότε και έως σήµερα η καλλιέργεια της ελιάς αποτελεί την κύρια ασχολία του
αγροτικού πληθυσµού της Κέρκυρας. Ο παραδοσιακός τρόπος καλλιέργειας,
απόρροια της εµπειρίας πολλών ετών στην ελαιοκαλλιέργεια, σε συνδυασµό µε τις
ιδιαίτερες εδαφοκλιµατικές συνθήκες της περιοχής, συντελούν στην παραγωγή ενός
ιδιαίτερα αξιόλογου ελαιολάδου.
Η καλλιέργεια της ελιάς στην Κέρκυρα καταλαµβάνει έκταση 218.915 στεµµάτων
και αριθµεί 3.528.195 ελαιόδεντρα. Οι ελαιώνες καλύπτουν το 60% της γεωργικής
γης συµµετέχοντας κατά το µεγαλύτερο µέρος στη διαµόρφωση του αγροτικού
εισοδήµατος. Επιπρόσθετα, η καλλιέργεια της ελιάς, αξιοποιεί το µικρό γεωργικό
κλήρο µε µια καλλιέργεια η οποία αφενός µεν αξιοποιεί εκτάσεις που είναι
ακατάλληλες για άλλες καλλιέργειες, αφετέρου δε συµβάλλει στην προστασία των
εδαφών, ιδιαίτερα αυτών που παρουσιάζουν κλίση σε διάβρωση. Η καλλιεργούµενη
ποικιλία ελιάς, που καταλαµβάνει το 90% των ελαιόδεντρων της περιοχής, είναι η
Λιανολία Κέρκυρας, γνωστή ως Λαδολιά και Νερολία. Είναι δέντρο µε ζωηρή
βλάστηση και αποκτά µεγάλο ύψος. Σχηµατίζει µέτριο καρπό. Παρουσιάζει υψηλή
καρποφορία. Με αυτό τον τρόπο, συµβάλει στο να παραµείνει αµετάβλητο το
απαράµιλλο φυσικό κάλος του κερκυραϊκού τοπίου, συνεισφέροντας έτσι στην
ανάπτυξη και του κερκυραϊκού τουρισµού.
Η ελαιοπεριεκτικότητα του καρπού, που εκφράζεται σε ποσοστό % σε σχέση µε την
ελαιοµάζα, είναι 19-22%. Στη σύσταση του καρπού η εκατοστιαία αναλογία της
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σάρκας είναι περίπου 70%, ο πυρήνας αντιστοιχεί στο 15% του καρπού και αποτελεί
το 7% του πυρήνα. Η σχέση σάρκας/ πυρήνα κυµαίνεται από 3:1 ως 4:1 και η
παραγωγή ελαιοκάρπου ανά δέντρο κυµαίνεται από 30 ως 130 kg.

7.1 Επιπτώσεις λόγω της µούργας:

Όπως προαναφέρθηκε τα ΥΑΕ, δηλαδή η µούργα, αποτελεί ένα σηµαντικό γεωργικό
απόβλητο µε αυξηµένο οργανικό φορτίο και µεγάλη τοξικότητα. Το πρόβληµα
οξύνεται µε την παρουσία των πολλών και µικρών ελαιουργείων και οι λόγοι που
καθιστούν το πρόβληµα αυτό δυσεπίλυτο είναι οι παρακάτω :
1. Η περιοδική λειτουργία των ελαιοτριβείων. Αυτό βοηθά στο να καλύπτεται το
πρόβληµα καθώς, οι µήνες λειτουργίας (συνήθως από Νοέµβριο µέχρι
Μάρτιο) δεν κατατάσσονται σε εκείνους µε την υψηλή τουριστική
δραστηριότητα, µε αποτέλεσµα οι αντιδράσεις και οι κινητοποιήσεις να µην
είναι τόσο έντονες όσο θα αναµενόταν. (Kopsidas, 1993)
2. Η ποιότητα των αποβλήτων. Το αυξηµένο οργανικό φορτίο (BΟD5 κυµαίνεται
από 10000 – 60000 mg/L [το οποίο γίνεται πιο κατανοητό αν αναφερθεί ότι τα
αστικά απόβλητα έχουν περίπου BΟD5 ίσο µε 300 mg/L] και το COD από
40000 – 150000 mg/ L), η µεγάλη τοξικότητα καθώς και οι ισχυρές χρωστικές
ουσίες, τα καθιστούν δύσκολα βιοαποδοµήσιµα.
3. Η ύπαρξη µεγάλου αριθµού, µικρής δυναµικότητας, και ταυτόχρονα
διάσπαρτων ελαιουργείων. ∆υσχεραίνουν στην εύρεση οικονοµικής µεθόδου
για µονάδα επεξεργασίας των ΥΑΕ καθώς απαιτείται, αφενός η καταβολή
µεγάλων κονδυλίων από κάθε ελαιουργείο, τα οποία οι ελαιοπαραγωγοί δεν
είναι διατεθειµένοι να επωµιστούν, ειδικά δε µε τη πτώση της τιµής του
λαδιού που παρατηρείται το τελευταίο διάστηµα, αφετέρου η δηµιουργία
µεγάλων µονάδων επεξεργασίας, οι οποίες δεν θα εξυπηρετούν όλα τα
ελαιοτριβεία. (Kalogerakis et al., 2000)

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ανεξέλεγκτη διάθεση ελαιουργικών
αποβλήτων, µπορούν να συνοψισθούν ως εξής:
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1. Υποβάθµιση των υπόγειων υδάτων. Αυτό µπορεί να προκληθεί εξαιτίας
διαρροών του πυθµένα των λεκανών, που αποθηκεύονται τα απόβλητα,
ενδεχοµένως λόγω µη στεγανοποίησής τους.
2. Οχλήσεις λόγω της έκλυσης έντονα δυσάρεστων οσµών. Αυτές είναι δυνατό
να δηµιουργηθούν περιµετρικά των λεκανών εξατµισοδιαπνοής.
3. Αισθητική υποβάθµιση. Είναι υπεύθυνη για προβλήµατα που ενδεχοµένως να
δηµιουργηθούν σε περιοχές µε τουριστική δραστηριότητα. Το γεγονός όµως
ότι τα ελαιοτριβεία λειτουργούν σε περιόδους χειµερινές, µειώνει κατά κάποιο
τρόπο την επιβάρυνση αυτή, καθώς:
•

Το χειµώνα, λόγω των χαµηλών θερµοκρασιών, η διαλυτότητα του
οξυγόνου στο νερό είναι µεγαλύτερη. Αυτό βοηθά κάπως την
κατάσταση που δηµιουργείται από το στρώµα ελαίων, στην επιφάνεια
του νερού. Το πρόβληµα όµως παραµένει στη περίπτωση που τα
απόβλητα των ελαιουργείων, καταλήγουν στη θάλασσα ή στα ποτάµια
όπου το οξυγόνο εµποδίζεται να διαλυθεί στο νερό, προκαλώντας
ασφυξία στα ψάρια.

•

Το χειµώνα επίσης επικρατούν ισχυροί άνεµοι, οι οποίοι συµβάλλουν
στο να διαχέονται οι ρύποι και κατά συνέπεια να περιορίζεται το
πρόβληµα της τοπικής ρύπανσης.

4. Καταστροφή φυτών και δεντρυλλίων. Αυτό συµβαίνει όταν έρχονται σε
επαφή µε µεγάλες ποσότητες ανεπεξέργαστων αποβλήτων, γιατί όπως
προαναφέρθηκε η µούργα έχει τοξικές ιδιότητες εξαιτίας των οργανικών
οξέων και των φαινολών που εµπεριέχονται σε αυτή.
5. Συµβάλει στο φαινόµενο του ευτροφισµού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός του
ότι η µούργα χαρακτηρίζεται από µεγάλο οργανικό φορτίο, σάκχαρα και άλλα
συστατικά, τα οποία ευνοούν στη δηµιουργία υποστρώµατος για µικρόβια που
µε τη σειρά τους συντελούν στη µείωση του διαλυµένου οξυγόνου που
περιέχεται στο θαλασσινό νερό. Από την άλλη πρέπει να επισηµανθεί, πως
κύριοι υπαίτιοι για το φαινόµενο του ευτροφισµού είναι τα νιτρικά και τα
φωσφορικά ιόντα, τα οποία προέρχονται κατά κύριο λόγο είτε από τα
λιπάσµατα είτε από τα αστικά λιπάσµατα.
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7.2 Υφιστάµενη κατάσταση από ΥΑΕ:
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας παρασχέθηκαν από τις αρµόδιες υπηρεσίες της
Νοµαρχίας της Κέρκυρας, στην Κέρκυρα υπάρχουν 101 ελαιοτριβεία. Σήµερα
βρίσκονται σε λειτουργία96 ελαιοτριβεία από τα οποία 7 είναι κλασσικά και 89
φυγοκεντρικά 3 φάσεων. Ο αριθµός των υφιστάµενων ελαιόδεντρων ανέρχεται σε
4.100.000, ενώ η έκταση που καλύπτουν είναι 260.000 στέµµατα. Ενδεικτικά µπορεί
να αναφερθεί στον πίνακα που ακολουθεί, η παραλαβή- κατάθεση ελαιολάδου κατά
τη χρονική περίοδο 1995- 2008

Έτος
1995- 1996
1996- 1997
1997- 1998
1998- 1999
1999- 2000
2000- 2001
2001- 2002
2002- 2003
2003- 2004
2004- 2005
2005- 2006
2006- 2007
2007- 2008

Συνολική παραλαβή ελαιολάδου
(tn)
29.051
10.300
28.255
14.306
14.540
19.830
10.424
13.678
7.369
19.580
3.851
10.892
3.021

Πίνακας 2: Παραλαβή – κατάθεση ελαιολάδου κατά τη χρονική περίοδο 1995 – 2008
(Στοιχεία από τη Νοµαρχία της Κέρκυρας)

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα, διακρίνουµε ότι η παραγωγή
ελαιολάδου έχει µειωθεί τα τελευταία έτη και παρατηρείται επίσης σηµαντική
διαφοροποίηση της παραγωγής από έτος σε έτος που αποδίδεται στο φαινόµενο της
παρενιαυτοφορίας.

Χρησιµοποιώντας τα στοιχεία αυτά έγινε υπολογισµός της παραγόµενης µούργας
όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.
Με δεδοµένο ότι:
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 100 kg ελιές δηµιουργούν (κατά µέσο όρο) 35 kg ελαιοπυρήνα
•

ms

(Χαρτζουλάκης, ΕΘΙΑΓΕ) δηλαδή

= 0.35 *

•

mol
 100 kg ελιές παράγουν

(κατά µέσο όρο) 20 kg λάδι (Χαρτζουλάκης,

•

ΕΘΙΑΓΕ) δηλαδή

moil
•

= 0.2 *

mol
 η αναλογία του νερού (σε kg) που µπαίνει στο µαλακτήρα ανά kg ελιάς
•

mw

κυµαίνεται από 30 – 40% (Στεφανουδάκη, ΕΘΙΑΓΕ) δηλαδή

•

= 0.35 *

mol
•

*Όπου m είναι η µάζα στη µονάδα του χρόνου και οι δείκτες ol,w,oil,M,s είναι
αντίστοιχα του ελαιοκάρπου, νερού, λαδιού, µούργας και ελαιοπυρήνα.

Με βάσει τα παραπάνω µπορεί να εφαρµοστεί ισοζύγιο, προκείµενου να υπολογιστεί
η παραγόµενη µούργα (σε kg) ανά kg ελιάς, στη µονάδα του χρόνου:
•

•

•

•

•

mol + m w = moil + m M + m s
•

∆ιαιρώντας µε mol ⇒
•

1+

•

mw
•

=

mol
•

mM
•

mol

moil
•

•

+

mol

= 1+

•

mol

•

•

+

mol

•

mw

mM

−

•

mol

•

⇒

mol

•

moil

ms

•

−

ms
•

⇒

mol

•

mM
•

•

= 1 + 0.35 − 0.2 − 0.35 ⇒

mol

mM
•

= 0.8

mol

•

Γνωρίζοντας λοιπόν ότι

moil
•

mol

•

= 0.2 και

mM
•

•

= 0.8 προκύπτει ότι

mol

mM
•

= 4 , το ποίο

moil

σηµαίνει ότι 4 kg ελαιόλαδο αντιστοιχούν σε 1 kg µούργας. Με δεδοµένη την
παραγωγή ελαολάδου, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2, και λαµβάνοντας υπόψη
τα παραπάνω, πολλαπλασιάζοντας επί 4 τα στοιχεί του Π.2, θα προκύψουν οι
εκτιµώµενες ποσότητες ΥΑΕ (ή διαφορετικά παραγόµενη µούργα).

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

38

Πίνακας 3: Παραγόµενη ποσότητα µόυργας κατά τη χρονική περίοδο 1995 – 2008
Έτος
1995- 1996
1996- 1997
1997- 1998
1998- 1999
1999- 2000
2000- 2001
2001- 2002
2002- 2003
2003- 2004
2004- 2005
2005- 2006
2006- 2007
2007- 2008

Συνολική παραλαβή ελαιολάδου
(tn)
29.051
10.300
28.255
14.306
14.540
19.830
10.424
13.678
7.369
19.580
3.851
10.892
3.021

Παραγόµενη µούργα
(tn)
116.204
41.200
113.020
57.224
58.160
79.320
41.696
54.712
29.476
78.320
15.404
43.568
12.084

Με σκοπό να αποκοµίσουµε πιο ακριβή αποτελέσµατα, κάναµε προσοµοίωση στο
superpro designer , το οποίο εφαρµόζει πιο λεπτοµερές ισοζύγιο καθώς επίσης επιλύει
τα ισοζύγια µάζας. Οι παροχές που δόθηκαν βασίστηκαν σε στοιχεία
για την ετήσια παραγωγή ελαιολάδου (Π.2)
για τη διάρκεια λειτουργίας των ελαιοτριβείων, η οποία προέκυψε από τα
ερωτηµατολόγια (κατά µέσο όρο 5 µήνες το χρόνο (Νοέµβρη – Απρίλιο))
•

που προέκυψαν από το ισοζύγιο που εφαρµόσαµε παραπάνω (

mM
•

=4)

moil

S-101

S-105

S-102

S-104
S-106
P-2 / MX-101
Mixing

P-1 / DC-101

S-103

Centrifugation

Σχήµα 2: decanter 3 φάσεων, στο οποίο γίνεται η ανάµιξη του ελαιοκάρπου µε το
νερό και στη συνέχεια προκύπτει από το διαχωρισµό τους, το λάδι, η µούργα και ο
ελαιοπυρήνας.
Περιγραφή του σχήµατος 2:
Αρχικά γίνεται η ανάµιξη του της ελιάς µε το νερό
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Ρεύµα S-105 (mol= ελιές):
Συστατικό Παροχή (kg/h) Συγκέντρωση µάζας (%) Ογκοµετρική συγκέντρωση (g/L)
ελιές
3357
100
126,3
Ρεύµα S-106 (mw= νερό):
Συστατικό

Παροχή (kg/h)

νερό

Συγκέντρωση µάζας (%) Ογκοµετρική συγκέντρωση (g/L)

1175

100

994,7

Στη συνέχεια τα συστατικά αυτά περνούν στο decanter 3 φάσεων και διαχωρίζονται
σε 3 φάσεις (ή ρεύµατα), τα οποία επιµέρους αποτελούνται από το κύριο συστατικό
και από άλλα δευτερεύοντα συστατικά. Έτσι έχουµε:

Ρεύµα S-101 (moil= λάδι):
Συστατικό

Παροχή (kg/h)

λάδι
νερό

Συγκέντρωση µάζας (%) Ογκοµετρική συγκέντρωση (g/L)

498,5145
1,175

99,7649
0,2351

881,499129
2,077696

Ρεύµα S-102 (mM= µούργα):
Συστατικό

ελαιοπυρήνας
µούργα
λάδι
νερό

Παροχή (kg/h) Συγκέντρωση µάζας (%) Ογκοµετρική συγκέντρωση (g/L)

8,7282
1960,8237
4,98514
527,575

0,3488
78,3667
0,1992
21,0852

3,468475
779,206338
1,981033
209,651579

Ρεύµα S-103 (ms= ελαιοπυρήνας):
Συστατικό

ελαιοπυρήνας
µούργα
λάδι
νερό

Ο

Παροχή (kg/h)

Συγκέντρωση µάζας (%)

864,0918
19,8063
0,05036
646,25

56,4693
1,2944
0,0033
42,2331

Ογκοµετρική συγκέντρωση (g/L)

561,616595
12,873108
0,032728
420,030284

υπολογισµός του ρυθµού εφαρµογής του υδραυλικού φορτίου σε συστήµατα

τύπου όπως και αυτού που µελετάµε, βασίζεται στο ρυθµό εξατµισοδιαπνοής της
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χρησιµοποιούµενης βλάστησης. Για το λόγο αυτό απαιτείται να υπολογίσουµε το
ρυθµό εξατµισοδιαπνοής (ΕΤ0), µε βάση την εξής εξίσωση:
ET0 = (0, 46Tm + 8,16) p σε mm
όπου:
Τm = η µέση µηνιαία θερµοκρασία του αέρα σε 0C
p = ο λόγος του µέσου όρου των ωρών της ηµέρας του µήνα προς τον µέσο
όρο των ωρών της ηµέρας του έτους, ο οποίος µας δίνεται στον παρακάτω πίνακα

Πίνακας 4: Ποσοστό στα εκατό των ωρών ηµέρας κάθε µήνα προς τις ώρες ηµέρας
του έτους (p) για βόρεια πλάτη από 240 µέχρι 480
Βόρειο
πλάτος
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24

Ι
6,13
6,3
6,45
6,6
6,73
6,87
6,99
7,1
7,2
7,3
7,4
7,49
7,58

Φ
6,42
6,5
6,59
6,66
6,73
6,79
6,86
6,91
6,97
7,03
7,07
7,12
7,17

Μ
8,22
8,24
8,25
8,28
8,3
8,34
8,35
8,36
8,37
8,38
8,39
8,4
8,41

Α
9,15
9,09
9,04
8,97
8,92
8,9
8,85
8,8
8,72
8,72
8,68
8,64
8,6

Μ
10,5
10,37
10,22
10,1
9,99
9,92
9,81
9,72
9,63
9,53
9,46
9,37
9,3

Ι
10,72
10,54
10,38
10,21
10,08
9,95
9,83
9,7
9,6
9,49
9,38
9,3
9,19

Ι
10,83
10,66
10,5
10,37
10,34
10,1
9,99
9,88
9,77
9,67
9,58
9,498
9,41

Α
9,92
9,82
9,73
9,64
9,56
9,47
9,4
9,33
9,28
9,22
9,16
9,1
9,05

Σ
8,45
8,44
8,43
8,42
8,41
8,38
8,36
8,36
8,34
8,34
8,32
8,32
8,31

Ο
7,56
7,61
7,67
7,73
7,78
7,8
7,85
7,9
7,93
7,99
8,02
8,06
8,1

Ν
6,24
6,38
6,51
6,63
6,73
6,82
6,92
7,02
7,11
7,19
7,27
7,36
7,43

∆
5,86
6,05
6,23
6,39
6,53
6,66
6,79
6,92
7,05
7,14
7,27
7,35
7,46

Στο νησί της Κέρκυρας υπάρχουν αξιόπιστες καταγραφές δεδοµένων από τρεις
κυρίως σταθµούς. Αυτοί είναι ο µετεωρολογικός σταθµός της πόλης Κέρκυρας
(ΕΜΥ),ο βροχοµετρικός σταθµός Αυλιωτών (ΕΜΥ), ο βροχοµετρικός σταθµός
Πηγών Μπενιτσών (∆ΕΥΑΚ). Από αυτούς σήµερα εξακολουθεί να λειτουργεί µόνο ο
πρώτος,

που

είναι

εγκατεστηµένος

στον

αερολιµένα

της

Κέρκυρας,

τα

χαρακτηριστικά του οποίου παρουσιάζονται παρακάτω.

Πίνακας 5: Μετεωρολογικός & Βροχοµετρικός Σταθµός νήσου Κέρκυρας
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ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

ΠΛΑΤΟΣ

ΜΗΚΟΣ

(m)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

390 37΄

190 55΄

4

1931- Σήµερα

Εποµένως µε βάση τα στοιχεία του Π.5, προκύπτει από τον Π.4 ότι το κοντινότερο
γεωγραφικό πλάτος (p) είναι οι 400,τιµή που θα χρησιµοποιήσουµε προκείµενου να
υπολογιστεί ο ρυθµός εξατµισοδιαπνοής (ΕΤ0).
Η εξατµισοδιαπνοή από µια επιφάνεια αναφοράς καλείται εξατµισοδιαπνοή
αναφοράς. Η επιφάνεια αναφοράς είναι µια υποθετική καλλιέργεια µε συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιµή της εξατµισοδιαπνοής
αναφοράς είναι

κλιµατικοί

και

ως εκ τούτου µπορεί

να προσδιοριστεί

χρησιµοποιώντας τα κλιµατολογικά δεδοµένα της κάθε περιοχής στο διάστηµα του
χρόνου.
Συγκεκριµένα για το Νοµό της Κέρκυρας, τον οποίο µελετάµε, το κλίµα
χαρακτηρίζεται ως υγρό Μεσογειακό, µε εναλλαγή ανάµεσα σε µια ψυχρή – υγρή και
µια θερµή – ξηρή περίοδο. Οι χειµώνες είναι ήπιοι και η ηλιοφάνεια είναι µεγάλη όλη
σχεδόν τη διάρκεια του έτους. Οι βροχοπτώσεις στο νησί είναι έντονες, µε το ετήσιο
ύψος βροχής κατά µέσο όρο να φτάνει τα 1100 mm. Η θερµοκρασία στο νησί έχει µια
µέση ετήσια τιµή 17,5 0C. Η µέση µέγιστη θερµοκρασία είναι 21,8 0C ενώ η µέση
ελάχιστη 11,7 0C. Θερµότερος µήνας είναι ο Αύγουστος µε τη µέση θερµοκρασία του
µηνός να είναι 31,3 0C, ενώ ψυχρότερος είναι ο Ιανουάριος µε µέση θερµοκρασία
5,10C. Η απόλυτη µέγιστη θερµοκρασία φτάνει τους 42,4 0C και η απόλυτη ελάχιστη
θερµοκρασία τους -4,6 0C. Η σχετική υγρασία στο νησί είναι υψηλή, µε µέση ετήσια
τιµή 71,0%. Η µέγιστη και ελάχιστη µέση µηνιαία τιµή είναι 77,6% και 60,2% και
παρατηρείται κατά τους µήνες Νοέµβριο και Ιούλιο αντίστοιχα. Οι άνεµοι που
επικρατούν στην Κέρκυρα τους καλοκαιρινούς µήνες είναι Β∆ διεύθυνσης µε µέση
ένταση περί τα 3,6 Beaufort. Τον υπόλοιπο χρόνο επικρατούντες είναι οι ΝΑ άνεµοι
µε µέση ένταση 4,5 Beaufort. Σε ποσοστό 40% παρουσιάζονται στη διάρκεια του
χρόνου οι νηνεµίες. Η µέση µηνιαία ηλιοφάνεια κυµαίνεται µεταξύ 109,8 και 355,9
ώρες για τους µήνες ∆εκέµβριο και Ιούλιο αντίστοιχα.
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Με βάση την παραπάνω εξίσωση, για να υπολογίσουµε το ρυθµό εξατµισοδιαπνοής
(ΕΤ0), χρειάζεται να γνωρίζουµε τη µέση µηνιαία θερµοκρασία του αέρα σε 0C (Τm),
οι τιµές της οποίας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
0

Πίνακας 6: Μέση Μηνιαία Θερµοκρασία (σε

C) Μετεωρολογικού Σταθµού

Κέρκυρας (Ε.Μ.Υ)
ΕΤΟΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ
1996

10,1

10,1

10,3

14,4

20,5

25,3

26

26,6

20,6

17,2

14,7

12

1997

11,1

11,1

12,1

12,2

21,1

24,9

26,3

25,3

23,2

18

15,3

11,3

1998

10,4

11,7

10,6

16,1

20,1

25,5

27,9

29

22,7

19,2

14

9,6

1999

9,8

8,9

12,2

15,6

21,6

25,4

27,5

27,8

23,7

20

15,4

13

2000

7,2

10,1

11,8

17,1

21,9

25,9

27,2

27,5

23,3

18,8

16,6

12,8

2001

12,3

11,5

15,4

15,2

21,4

24,1

27,7

28,5

22,8

20

14,4

9,1

2002

8

12,1

13,5

15,4

19,8

25

26,7

25,6

21,1

18,1

15,4

11,9

2003

11,8

7,2

10,6

14,3

21,2

26,7

27,2

27,5

21,9

19

15,9

11

2004

8,8

9,9

11,9

15,7

17,5

22,8

26

24,9

22,2

19,9

14,5

12,6

2005

9,2

8,1

11,7

14,3

19,4

23

26,1

25

22,9

17,6

13,6

10,7

Έχοντας όλες τις παραµέτρους που απαιτούνται για τον υπολογισµό του ρυθµού
εξατµισοδιαπνοής, προκύπτουν τα εξής αποτελέσµατα.

Πίνακας 7: Ρυθµός εξατµισοδιαπνοής κατά τη χρονική περίοδο 1996-2005
ΕΤΟΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ
125,0
127,9
132,2
135,1
130,8
135,1
128,3
131,5
134,7

100,4
102,3
98,3
102,6
106,3
99,5
102,6
104,1
99,8

89,3
87,2
82,1
92,3
91,7
80,6
89,0
86,3
91,1

2005 83,4 80,0 112,1 131,5 170,7 188,9 208,5 187,9 157,2 126,5

97,0

85,4

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

86,2
89,3
87,1
85,3
77,2
93,0
79,7
91,4
82,2

86,2
89,3
91,1
82,5
86,2
90,5
92,4
77,2
85,6

106,8
113,7
107,9
114,1
112,5
126,3
119,0
107,9
112,9

131,9
122,8
138,8
136,8
143,0
135,2
136,0
131,5
137,2

175,7
178,5
173,9
180,8
182,2
179,9
172,5
178,9
161,9

199,6
197,7
200,5
200,0
202,3
194,0
198,2
206,1
188,0

208,0
209,5
217,1
215,2
213,7
216,1
211,4
213,7
208,0
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195,0
189,3
205,5
200,3
198,9
203,3
190,6
198,9
187,5

148,3
158,4
156,4
160,3
158,8
156,8
150,3
153,3
154,5

43

Πίνακας 8:Σηµειακή Βροχόπτωση Μετεωρογικού Σταθµού Κέρκυρας (σε χιλιοστά)

ΕΤΟΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ
111,1
22,5
16,9
205,0
0,0
67,5
67,5
37,2
117,9

69,1
130,5
30,4
56,2
35,7
150,9
107,6
31,3
62,1

12,6
0,2
26,1
52,8
18,7
37,4
41,9
6,0
18,7

8,1
26,3
8,2
0,0
18,3
4,7
4,7
4,4
45,0

2,2 51,2 190,3
10,2 7,1
3,1
0,8
6,3 168,7
6,8 30,7 42,5
4,9
0,0 12,3
0,0
0,0 118,6
15,3 157,6 172,8
0,0 38,3 128,9
48,3 8,3 62,9

89,4
205,1
170,8
72,0
231,3
34,4
146,7
248,7
59,1

187,1
154,7
181,9
137,7
446,1
142,5
95,1
114,0
141,2

2005 168,6 197,3 65,1

26,6

9,7

1,0

0,5

97,1

182,8 322,3

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

89,1 188,7
83,3 17,8
111,2 91,5
118,9 158,0
32,1 120,5
193,1 49,6
112,4 12,2
216,2 82,1
166,0 105,1

1,4

51,9

228,2
170,6
185,9
269,0
135,1
109,5
408,4
217,9
109,0

Πίνακας 9: ∆ιαφορά µεταξύ εξατµισοδιαπνοής και βροχόπτωσης (σε χιλιοστά)

ΕΤΟΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ
-35,6
77,2
38,6
-63,1
100,5
-100,7
18,4
117,2
-75,6

86,7
52,4
83,6
35,1
339,8
43,0
-7,5
9,9
41,4

138,9
83,4
103,8
176,7
43,4
28,9
319,4
131,6
17,9

2005 85,2 117,3 -47,0 -104,9 -161,0 -187,9 -208,0 -186,5 -105,3 -29,4

85,8

236,9

M.O. 43,6 16,2 -42,3 -64,4 -153,1 -185,5 -203,2 -165,6 -60,2

77,0

128,1

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

2,9
-6,0
24,1
33,6
-45,1
100,1
32,7
124,8
83,8

102,5 4,3
-71,5 -91,2
0,4 -91,0
75,5 90,9
34,3 -112,5
-40,9 -58,8
-80,2 -51,5
4,9 -70,7
19,5 5,0

-62,8
7,7
-108,4
-80,6
-107,3
15,7
-28,4
-100,2
-75,1

-163,1
-178,3
-147,8
-128,0
-163,5
-142,5
-130,6
-172,9
-143,2

-191,5 -205,8
-171,4 -199,3
-192,3 -216,3
-200,0 -208,4
-184,0 -208,8
-189,3 -216,1
-193,5 -196,1
-201,7 -213,7
-143,0 -159,7

-143,8
-182,2
-199,2
-169,6
-198,9
-203,3
-33,0
-160,6
-179,2

42,0
-155,3
12,3
-117,8
-146,5
-38,2
22,5
-24,4
-91,6

4,8

Από τον πίνακα Π.3 (παραγόµενη ποσότητα µούργας ανά έτος) έχουµε για τα έτη από
1996 έως 2005 κατά Μ. Ο. 61,5 tn µούργας.

Επιλέχθηκε αυτή η χρονική περίοδος για να µπορεί να γίνει συνδυασµός µε τα
διαθέσιµα στοιχεία του πίνακα Π.9 (∆ιαφορά µεταξύ εξατµισοδιαπνοής και
βροχόπτωσης σε χιλιοστά).
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Από τον πίνακα Π.9 προκύπτει ότι κατά την χρονική περίοδο µεταξύ Μάρτη και
Σεπτέµβρη, υπάρχει έλλειµµα βροχόπτωσης άρα υπάρχει δυνατότητα διάθεσης ΥΑΕ
στο στεγνό έδαφος.

Κάνοντας τον υπολογισµό από τον µήνα Μάρτη έως τον Σεπτέµβρη διαπιστώνουµε
ότι έχουµε έλλειµµα βροχόπτωσης:
(-42,30 -64,40 -153,10 -185,50 -203,20 -165,60 -60,20) = - 874,30 mm. Από αυτό
συµπεραίνουµε ότι υπάρχει δυνατότητα διάθεσης 874,30 mm υγρών στο έδαφος που
θα µπορούσε να είναι µούργα.

Γνωρίζοντας ότι τα χιλιοστά βροχής ισοδυναµούν µε κυβικά µέτρα ανά στρέµµα ως
εξής:

1

m3

στρεµµα

=

1000lt
lt 0,001m3
=
1
=
= 1mm
1000m2
m 2 0, 001m

κατ’ αντιστοιχία 874,30mm = 874, 03

m3

στρεµµα

Το ζητούµενο είναι πόσα στρέµµατα θα χρειαστούµε προκειµένου να διαθέσουµε την
παραπάνω αναφερόµενη ποσότητα µούργας.

Γνωρίζοντας ότι το φαινόµενο βάρος (ε) της µούργας κυµαίνεται από 1,002 –
1,001

tn
tn
προσεγγιστικά το θεωρούµε ίσο µε 1 3
3
m
m

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα Π.3 ο Μ .Ο. της δεκαετίας για την παραγόµενη
µούργα είναι 61.459 tn
δηλαδή V =

B

ε

=

61.459tn
= 61.459m3
tn
1 3
m

Συνολικά µπορούµε να διαθέσουµε 874,30

m3

στρεµµα

ΥΕΑ (δηλαδή περίπου 875

στρέµµατα)
∆ηλαδή

61.459m3
m3
874,30

= 70,30στρεµµατα

στρεµµα
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Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιµη έκταση 70 στρεµµάτων περίπου
µε σκοπό την εναπόθεση της παραγόµενης µούργας ανά έτος.
Εξαιτίας όµως, των υψηλών συγκεντρώσεων σε θρεπτικά συστατικά (κυρίως αζώτου
και φωσφόρου), θα πρέπει να γίνει κατάλληλος σχεδιασµός καθώς επίσης και
κατάλληλες διαχειριστικές πρακτικές ώστε να αποφευχθεί η περίσσεια θρεπτικών στο
έδαφος.

Τα

θέµατα

που

αφορούσαν

την

ΥΑΕ

επεξεργάσθηκαν

και

συντάχθηκε

ερωτηµατολόγιο (το οποίο επισυνάπτεται στο παράρτηµα 1) µε στόχο την καταγραφή
των στοιχείων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και την µετέπειτα αξιολόγησή τους για
την διεξαγωγή των αναλόγων συµπερασµάτων.
Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε από τους πλέον αρµόδιους δηλαδή από τους
ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων, τους οποίους επισκεφθήκαµε. Τα ελαιοτριβεία που
επιλέχθηκαν, αποτελούν το 10 % του συνόλου των υπαρχόντων σε όλο το νησί της
Κέρκυρας και βρίσκονται σε περιοχή που παρουσιάζει σηµαντική παραγωγή και κατά
συνέπεια µεγάλη συγκέντρωση αποβλήτων, η επιλογή δε ως προς την ιδιοκτησία
ήταν τυχαία.
Από τα θέµατα του ερωτηµατολογίου ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η
επεξεργασία και η διάθεση των ΥΑΕ, πάνω στα οποία επικεντρωθήκαµε.
Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που µας δόθηκαν σε κανένα

ελαιουργείο δεν

εφαρµόζεται καµία βιολογική µέθοδος επεξεργασίας.
Τα ΥΑΕ διαχέονται αυτούσια, ακολουθώντας φυσική ροή σε ρυάκια, χείµαρρους κλπ
και καταλήγουν µέσω αυτών στη θάλασσα ή στην καλύτερη των περιπτώσεων
συλλέγονται σε δεξαµενές καθίζησης.

Οι ερωτήσεις που επιλέχθηκαν για την διεξαγωγή συµπερασµάτων, αφορούν:
•

στην διάθεση της παραγόµενης λάσπης µετά την εξάτµιση του νερού που

περιέχεται στα ΥΑΕ
•

στο ενδιαφέρον των ιδιοκτητών των ελαιοτριβείων για την δυνατότητα

επαναχρησιµοποίησης της µούγρας
•

στην ενηµέρωση των ατόµων που λειτουργούν τα ελαιοτριβεία από

εξειδικευµένο προσωπικό, πάνω σε θέµατα περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση
µε την διάθεση της µούργας
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•

στην προσωπική εκτίµηση των ιδιοκτητών των ελαιοτριβείων για την

κατάσταση που επικρατεί σε σχέση µε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, παρουσιάζονται και αναλύονται παρακάτω µε την
µορφή πινάκων που αποδίδουν το επί τοις εκατό ποσοστό (%) ανάλογα µε τις
απαντήσεις.

Ερώτηση : «µετά την εξάτµιση του νερού στο λυµατοστάσιο, ποια η χρήση της
παραγόµενης λάσπης»

60%
Ποσοστό (%)

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Λιπαντικό εδάφους

Χωµατερή

Άλλο (λάκκους,
χείµαρους)

Χρήση παραγόµενης λάσπης

Το συµπέρασµα που µας δίνεται από τον πίνακα είναι ότι το µεγαλύτερο ποσοστό 50
% χρησιµοποιεί την παραγόµενη λάσπη ως λιπαντικό εδάφους. Από την συζήτηση
προέκυψε ότι η λίπανση πραγµατοποιείται σε κοντινές περιοχές ή ακόµη και στο ίδιο
το περιβάλλον των ελαιοτριβείων σε καλλιέργειες ελαιοδένδρων κυρίως, χωρίς
βεβαίως να έχει προηγηθεί καµία επεξεργασία της λάσπης.
Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι η επιβάρυνση του εδάφους µε τα περιεχόµενα
µη κατάλληλα για λίπανση, στοιχεία της λάσπης, η δυσοσµία που αναδύεται µέχρι το
στάδιο της τελικής απορρόφηση

αυτής από το έδαφος και η κακή εικόνα που

παρουσιάζει ο χώρος λόγω της ιλυώδους µορφής αυτής.
Σε µικρότερο ποσοστό 30 % η λάσπη µεταφέρεται σε χωµατερή και σε ακόµη
µικρότερο ποσοστό 20 % συγκεντρώνεται σε λάκκους ή ρίχνεται σε χειµάρρους.
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Ερώτηση : «σας ενδιαφέρει η επαναχρησιµοποίηση της µούργας µετά την
επεξεργασία»

Το συµπέρασµα που µας δίνεται από τα ερωτηµατολόγια είναι ότι όλοι απάντησαν
θετικά. Από τις απαντήσεις στις επιµέρους ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου πάνω στο
ίδιο θέµα, προέκυψε ότι υπάρχει η διάθεση από πλευράς τους για την
επαναχρησιµοποίηση της µούργας αρκεί τα έξοδα που απαιτούνται για το σκοπό αυτό
να καλύπτονται από κρατική βοήθεια ώστε να µην επιβαρυνθούν µε πρόσθετα έξοδα.

Ερώτηση : «σας έχει επισκεφθεί εξειδικευµένο προσωπικό για να σας ενηµερώσει για
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχει η µούργα »

Ποσοστό (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Ναι

Όχι

Είµαι ήδη γνώστης

Σας έχει ενηµερώσει κάποιος ειδικός για τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις που προκαλεί η µούργα;

Το συµπέρασµα που µας δίνεται από τον πίνακα είναι ότι µόνο σε ποσοστό 20 % έχει
πραγµατοποιηθεί ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων από ειδικούς για θέµατα
επιπτώσεων στο περιβάλλον από την µούργα.
Σε ποσοστό 40 % δεν έχει υπάρξει καµία ενηµέρωση ενώ σε ποσοστό επίσης 40 %
δηλώνεται ότι έχουν ήδη γνώση του θέµατος.
Το συµπέρασµα που µας δίνεται από τα αποτελέσµατα του πίνακα είναι ότι δεν έχει
γίνει ουσιαστική ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων πάνω σε θέµατα περιβάλλοντος
από κάποιο υπεύθυνο φορέα. Το γεγονός ότι δηλώνουν µη ενηµερωµένοι ή ότι είναι
σε θέση να γνωρίζουν τις επιπτώσεις από πληροφορίες που έχουν µόνοι τους πάρει,
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σε ποσοστό που ανέρχεται στο 80 %, µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι υπάρχει
µεγάλη ανάγκη για τη λήψη µέτρων που θα τους καθορίζουν και θα τους
υποχρεώνουν σε συγκεκριµένους τρόπους αντιµετώπισης των τόσο σηµαντικών
επιπτώσεων που προκαλούνται από την διάθεση της µούργας.

Ερώτηση : «πως χαρακτηρίζετε την περιβαλλοντική κατάσταση στην οποία βρίσκεται
η Κέρκυρα λόγω της µούργας»

Ποσοστό (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Πολύ
κακή

Κακή

Ούτε καλή
ούτε κακή

Καλή

Πολύ
καλή

∆εν ξέρω

Ποιά είναι η κατάσταση της Κέρκυρας λόγω της µούργας;

Το συµπέρασµα που µας δίνεται από τον πίνακα είναι ότι σε ποσοστό 40 % των
ερωτηθέντων επικρατεί η άποψη ότι η κατάσταση είναι κακή. Σε µικρότερο ποσοστό
περίπου 30 % δεν έχει άποψη για την κατάσταση ή 10 % δεν γνωρίζει και σε
ποσοστό επίσης 10 % έχει την εντύπωση ότι η κατάσταση είναι καλή.
Το συµπέρασµα που µας δίνεται από τα αποτελέσµατα του πίνακα είναι ότι και οι
ίδιοι στο µεγαλύτερο ποσοστό τους, δεν είναι ικανοποιηµένοι από την
περιβαλλοντική κατάσταση που βρίσκεται ο τόπος. Σε αυτή την περίπτωση όµως,
αποδεικνύεται ότι παρότι έχουν γνώση των δυσµενών συνεπειών δεν ενεργούν
ανάλογα ώστε να αποφύγουν την ρύπανση στο περιβάλλον ή να κάνουν κάτι που θα
βοηθούσε να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή ή έστω θα µπορούσε να µειώσει τις
επιβλαβείς συνέπειες από την διάθεση της µη επεξεργασµένης µούργας.
Στις περιπτώσεις που δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν ή ότι η κατάσταση είναι καλή, µας
επιτρέπεται το συµπέρασµα ότι δεν είναι διατεθειµένοι να συµβάλλουν στην
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βελτίωση της κατάστασης και αντιθέτως µάλιστα συµβάλλουν στην περαιτέρω
υποβάθµιση του περιβάλλοντος χωρίς να θέλουν να ανάβουν για το πρόβληµα αυτό
καµία ευθύνη.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Σε όλο τον κόσµο, έχουν πραγµατοποιηθεί περισσότερες από 1.000 έρευνες που
έχουν ως θέµα τις µεθόδους που µπορούν να εφαρµοστούν για τη διαχείριση των
υγρών αποβλήτων ελαιουργείων (Niaounakis and Halvadakis 2006).H πρώτη φορά
που δηµοσιεύτηκε, κάτι σχετικό πάνω στο θέµα των ΥΑΕ, ήταν το 1953, από τον
Fietas Ros de Ursinos, στην ισπανική εφηµερίδα Grasas Acietes.
Στην παρούσα εργασία, σκοπός ήταν να καταγραφεί η υφιστάµενη κατάσταση που
επικρατεί στον νοµό της Κέρκυρας σε ότι αφορά την απόθεση των ΥΑΕ και στο
τέλος να προταθεί µια µέθοδος διαχείρισής τους, η οποία θα είναι κατάλληλη για τη
συγκεκριµένη περιοχή, οικονοµικά συµφέρουσα και εύκολα εφαρµόσιµη. Για το
σκοπό αυτό, µοιράστηκαν ερωτηµατολόγια σε ελαιοτριβεία, τα οποία επιλέχθηκαν
τυχαία. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που δόθηκαν, από τους ελαιοπαραγωγούς,
διαµορφώθηκε µια εικόνα σχετική µε τα ΥΑΕ, δηλαδή την επεξεργασία που
δέχονται, τον τόπο που αποθέτονται, την ενηµέρωση που έχουν γενικότερα για τους
τρόπους διαχείρισής του, οι ίδιοι οι ελαιοπαραγωγοί. Συσχετίζοντας λοιπόν τις
απαντήσεις αυτές µε τα µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα των µεθόδων
επεξεργασίας ΥΑΕ, τις κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και τις
θέσεις των ελαιοτριβείων, καταλήγει κανείς πως η πλέον συµφέρουσα µέθοδος είναι
η εφαρµογή στο έδαφος και αυτό διότι:
 α) µεγάλο µέρος των αγροτικών εκτάσεων είναι ελλειµµατικές σε οργανική
ουσία
 β) τα ελαιοτριβεία είναι µικρής δυναµικότητας και είναι διασκορπισµένα
ανάµεσα στις καλλιεργήσιµες εκτάσεις και πλησίον στους επιθυµητούς
εδαφικούς αποδέκτες (ελαιώνες)
 γ) υπάρχει αδυναµία, λόγω κόστους, του εκσυγχρονισµού των ελαιοτριβείων
µε φυγοκεντρικά δύο φάσεων και αντίστοιχης µείωσης του όγκου των
παραγόµενων ΥΑΕ.
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Η εφαρµογή των ΥΑΕ απ’ ευθείας στο έδαφος βασίζεται στη θεωρία ότι το έδαφος
έχει τη δυνατότητα βιαποδόµησης του οργανικού µέρους των αποβλήτων αυτών, ενώ
συγχρόνως εξαιτίας της αυξηµένης ρυθµιστικής του ικανότητας, δε µπορεί να
επηρεαστεί σηµαντικά από το χαµηλό pH και την υψηλή ηλεκτρική αγωγιµότητα των
αποβλήτων . Όπως προαναφέρθηκε, η µέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την
απλότητά της και το χαµηλό κόστος εφαρµογής της, όµως από την άλλη παρουσιάζει
και ένα σηµαντικό µειονέκτηµα, ότι η διάθεση των ΥΑ δε πρέπει να γίνεται σε
περιόδους ισχυρών βροχοπτώσεων. Αυτό κατ’ επέκταση συνεπάγεται ότι η µέθοδος
αυτή έχει εφαρµογή: 1) σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από ξηροθερµικό κλίµα ή
σε διαφορετική περίπτωση 2) µετά από αποθήκευση των αποβλήτων σε δεξαµενές
και την µετέπειτα εφαρµογή τους στο έδαφος. Εποµένως από τα παραπάνω είναι
κατανοητό ότι η εδαφική διάθεση των ΥΑΕ διακρίνεται σε διάθεση:
α) Νωπών αποβλήτων
β) Προ – κατεργασµένων αποβλήτων

Εφαρµογή στο έδαφος νωπών ΑΕ:
Η πρώτη περίπτωση, δηλαδή η απ’ ευθείας διάθεση των ΥΑΕ στο έδαφος αφορά σε
πρακτικές ή ερευνητικές προσπάθειες που στοχεύουν στην ανάπτυξη µεθοδολογιών
άµεσης εφαρµογής των ΥΑ , όπως αυτά παράγονται, µετά από ολιγόωρη ή
ολιγοήµερη αποθήκευσή τους σε δεξαµενές εξισορρόπησης, στο έδαφος, για άρδευση
– λίπανση καλλιεργειών. Συγκεκριµένα στα πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος .
δοκιµάστηκε η εφαρµογή νωπών αποβλήτων ελαιουργείων. Έγινε σε ελαιόδεντρα
ηλικίας 20 ετών ποικιλίας Καλαµών και πραγµατοποιήθηκε µια µέρα µετά την
παραγωγή τους (Χαρτζουλάκης, 2004) . Η µέγιστη ετήσια ποσότητα εφαρµογής
έφτασε τα 1500 lt/ δέντρο ή τα 41,3 m3/ στρέµµα . Η ποσότητα αυτή, εφαρµόστηκε
σε πέντε δόσεις ανά 25 µέρες από το Νοέµβριο µέχρι το Μάρτιο (Μουτσοπούλου,
2006). Τα αποτελέσµατα από την παραπάνω εφαρµογή δεν έδειξαν σηµαντικές
µεταβολές στις παραµέτρους του εδάφους, επιβεβαιώνοντας έτσι την ρυθµιστική του
ικανότητα.

Στο επιφανειακό στρώµα του εδάφους παρατηρήθηκε αύξηση της

συγκέντρωσης του καλίου και των φαινολών αλλά και αντίστοιχη αύξηση στον
υδροφόρο ορίζοντα. Στα φυτά δεν εµφανίστηκε καµία ανεπιθύµητη µεταβολή ή
φυτοτοξικότητα. Ενθαρρυντικά υπήρξαν τα αποτελέσµατα από θέµα οικονοµικής
σκοπιάς (Χαρτζουλάκης κ.α., 2004). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για απόβλητα
προερχόµενα από ελαιουργεία δυναµικότητας 1.500 tn ελαιοκάρπου/ yr, το κόστος
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της µεθόδου ανήλθε στα 0,0068 ευρώ/ kg επεξεργασµένου ελαιοκάρπου και η
απαιτούµενη έκταση για εφαρµογή της δόσης των 41,3 m3/ στρέµµα

στα 36

στρέµµατα.
Τελειώνοντας, πρέπει να αναφερθεί ότι σε µια τέτοια περίπτωση, η οποία, εν τούτοις,
δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα σήµερα ελληνική νοµοθεσία, οι δόσεις, που
προτείνονται και µάλιστα κατά τη χειµερινή (βροχερή) περίοδο του έτους, είναι
φυσικό να είναι περιορισµένες, λόγω των αυξηµένων φορτίων των αποβλήτων και
της ακατάλληλης εποχής για την εφαρµογή τους. Τέτοιες δόσεις αναφέρονται από 8
m3/στρέµµα, κυρίως για ελαιοκαλλιέργειες, µέχρι και τα 40 m3/στρέµµα, σύµφωνα µε
πειραµατικά

δεδοµένα

εφαρµογής

σε

ελαιόδεντρα

20

ετών

στα

Χανιά

(Χαρτζουλάκης, 2004). Έχουν αναφερθεί όµως και υψηλότερες δόσεις, µέχρι και 100
m3/στρέµµα, µετά από αραίωση (Οιχαλιώτης, 2007).

Πίνακας 4: Μετά από διάθεση 8 m3/στρέµµα ΥΑΕ, µελέτες έχουν δείξει ότι
προσθέτει στο έδαφος έχουν προστεθεί τα παρακάτω (Briccoli-Bati et al., 2005):
Οργανικές ουσίες

Τιµή (kg/ στρέµµα)

Αζωτούχες ενώσεις

1.6

Οργανικές ενώσεις

112

Ανόργανα στοιχεία
Ρ

1.03

K

20

Mg

0.7

Εφαρµογή στο έδαφος προ – κατεργασµένων ΑΕ:

Η δεύτερη περίπτωση αφορά σε πρακτικές ή ερευνητικές προσπάθειες που στοχεύουν
στην προ – κατεργασία διαχωρισµού των αποβλήτων σε κλάσµατα και την εφαρµογή
στο έδαφος µόνο του προκύπτοντος ‘ελαφρού’ κλάσµατος. Το ‘βαρύ’ κλάσµα µε ή
χωρίς το ελαιώδες κλάσµα, υφίστανται στη συνέχεια χωριστό χειρισµό ή
επεξεργασία. Η διαφορά λοιπόν της δεύτερης περίπτωσης σε σχέση µε την πρώτη
έγκειται στην ανάγκη προηγούµενης προ- κατεργασίας των ΥΑΕ, η οποία µπορεί να

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

52

γίνει µε διάφορες µεθόδους όπως µε φυσική ή χηµική καθίζηση, µε φίλτρα
(νανόφιλτρα, αµµόφιλτρα) και µεµβράνες ( αντίστροφη ώσµωση) κ.λ.π.
Λόγω κόστους και απλότητας στην εφαρµογή, από τις παραπάνω µεθόδους πιο συχνά
επιλέγεται η φυσική καθίζηση, η οποία διενεργείται µέσα σε δεξαµενές συλλογής –
εξισορρόπησης, που ύστερα από επαρκή αποθήκευση των αποβλήτων και µέχρις
ότου οι εδαφικές συνθήκες το επιτρέψουν, γίνεται η ορθολογική διάθεσή τους στο
έδαφος. Από τη διαδικασία της προ – επεξεργασίας προκύπτουν τρία ευδιάκριτα
κλάσµατα – φάσεις, όπως προαναφέρθηκε:
 Το ‘ελαφρύ κλάσµα ή «υπερκείµενο υγρό», το οποίο είναι µεγάλο σε όγκο
(70-72% του συνόλου), αλλά το µικρότερο σε ρυπαντικό φορτίο κλάσµα
 Το ‘βαρύ’ κλάσµα ή «ίζηµα», το οποίο είναι µικρότερο σε όγκο (23 – 25%
του συνόλου), αλλά το µεγαλύτερο σε ρυπαντικό φορτίο και
 Το ‘ελαιώδες’ κλάσµα (3-7% του συνόλου), το οποίο συνίσταται κυρίως από
το αναπόφευκτα διαφυγόν ελαιόλαδο, κατά τη διαδικασία παραλαβής του από
τον ελαιόκαρπο στο ελαιουργείο.
Το ‘ελαφρύ’ κλάσµα, είναι κατάλληλο για εδαφική διάθεση, σύµφωνα µε την
ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία, µε σκοπό τη λίπανση – άρδευση καλλιεργειών,
υποκαθιστώντας αντίστοιχη ποσότητα χηµικού λιπάσµατος και αρδευτικού νερού.
Τέλος είναι, εξ ίσου, κατάλληλο για υπεδάφια διάθεση σε κατάλληλα διαµορφωµένο
εδαφικό – φυτικό φίλτρο απορρόφησης και ανάπτυξης αυτοφυών, χωρίς απορροή.
Σύµφωνα µε τους κανόνες της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την ορθολογική
διάθεση του ‘ελαφρού’ κλάσµατος της προ – κατεργασίας των ΥΑΕ σε γεωργικά
εδάφη θα πρέπει να γίνεται :


Μόνο κάτω από κατάλληλες καιρικές συνθήκες (κατά κανόνα, από Μάρτιο και
µετά, ανάλογα µε την περιοχή), ενώ παράλληλα, η πρόβλεψη µακρόχρονης
αποθήκευσης όλων των παραγόµενων αποβλήτων είναι απαραίτητη.



Για λίπανση – άρδευση καλλιεργειών, κατά κανόνα ελαιοκαλλιεργειών, αλλά
συγχρόνως θα πρέπει να γίνεται µε πολύ προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η άµεση
επαφή των υγρών µε το ριζικό σύστηµα των φυτών.



Αρχική διόρθωση του pH, όπου είναι πρακτικά εφικτό, µε µικρή ποσότητα
υδράσβεστου ή µε υδροξείδιο του καλίου .
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Σε δόσεις µε βάση την πλήρη κάλυψη των αναγκών των φυτών σε κάλιο και θα
συµπληρώνεται µε χηµική λίπανση (συµπλήρωση αναγκών σε άζωτο, φώσφορο
και ιχνοστοιχεία).



Κλιµάκωση των δόσεων λίπανσης – άρδευσης, ανάλογα µε τον τύπο του εδάφους
και των αναγκών της καλλιέργειας.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη:
1. Ο τύπος του εδάφους και το είδος της καλλιέργειας.
2. Οι κλιµατικές συνθήκες της περιοχής, µε ιδιαίτερη βαρύτητα στο ύψος
βροχόπτωσης.
3. Η περίοδος εφαρµογής των υγρών στο έδαφος.
4. Το ύψος του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και ο βαθµός υδατοκορεσµού του
εδάφους.
5. Οι ανάγκες των φυτών σε θρεπτικά στοιχεία.
Το ‘βαρύ’ κλάσµα’ ή ίζηµα θα πρέπει να υφίσταται διαφορετικό χειρισµό, λόγω της
πυκνότητάς του. Ένας χειρισµός, που έχει αποδειχτεί πολύ αποτελεσµατικός στη
πράξη και προτείνεται σχεδόν από το σύνολο της βιβλιογραφίας είναι η
συγκοµποστοποίησή του µε άλλα κατάλληλα υλικά και η µετατροπή του σε ένα
άοσµο, οργανοχουµικό, εδαφοβελτιωτικό, τελικό προϊόν, εµπορικής αξίας, γνωστό ως
κόµποστ. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι η ταχεία και οριστική
εξάλειψη των οσµών των αποβλήτων, λίγο µετά την έναρξη της διαδικασίας
κοµποστοποίησης.
Το ‘ελαιώδες’ κλάσµα από την άλλη, το οποίο είναι ελάχιστο σε όγκο, αλλά πολύ
ενοχλητικό, από πλευράς οσµών, µπορεί να συµπεριλαµβάνεται χωρίς πρόβληµα στη
διεργασία αυτή και, πολύ περισσότερο, το ‘ελαφρύ’ κλάσµα, ως ‘δότης’ καλίου,
εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετική µεταχείριση – εκµετάλλευσή του, π.χ. εδαφική
διάθεση για λίπανση – άρδευση.
Εναλλακτικά, για τη διαχείριση του ‘βαρέως’ κλάσµατος, προτείνεται η βαθµιαία
αφυδάτωσή του σε κλίνες ξήρανσης, µετά όµως από προηγούµενη συλλογή του
‘ελαιώδους’ κλάσµατος, για αποφυγή εµφράξεων. Σηµαντική µείωση του όγκου του
προς αφυδάτωση ‘βαρέως’ κλάσµατος και κατ’ επέκταση του µεγέθους της
εγκατάστασης των κλινών ξήρανσης, µπορεί να επέλθει, αν προηγηθεί η διέλευσή του
µέσω συστήµατος επίπλευσης.
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Επιπλέον µια άλλη τεχνική είναι η κατεργασία του ‘βαρέως’ κλάσµατος µε οξείδιο ή
υδροξείδιο του ασβεστίου. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή το βαρύ κλάσµα αφού έχει
διαχωριστεί από το ‘ελαφρύ’, τοποθετείται σε ξεχωριστή δεξαµενή, όπου προστίθεται
ασβέστης σε ποσότητα 5-10 gr/ lt YAE. Η προσθήκη του ασβέστη εξουδετερώνει τα
οξέα και αυξάνει τη τιµή του pH. Τα κατακρηµνισµένα άλατα συµπαρασύρουν
ποσοστό των διαλυµένων ή σε αραίωση οργανικών ουσιών και τελικά επιτυγχάνεται
η µείωση του ρυπαντικού φορτίου και ο µερικώς αποχρωµατισµός του
(Μπαλατσούρας 1997).
Το πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι επιτυγχάνεται διάλυση και καθαρισµός των
ΥΑΕ σε ποσοστό 60 – 70 %. Από την άλλη όµως έχει το µειονέκτηµα της
δηµιουργίας λάσπης σε ποσοστό 20 % των αρχικών ΥΑΕ, η οποία λόγω του όγκου
της και της δυσοσµίας που προσδίδει, αποτελεί όχι απλά ένα µειονέκτηµα αλλά ένα
σοβαρό πρόβληµα.

Εικόνα 8: ∆ιαχείριση των ΥΑΕ σε δεξαµενές καθίζησης. Πραγµατοποιείται
µεταφορά του ‘βαρέως’ κλάσµατος από την πρώτη δεξαµενή καθίζησης στη δεύτερη
όπου και θα προστεθεί ο ασβέστης.
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Επιλογή φυτικής βλάστησης:

Η επιλογή της φυτικής βλάστησης – κάλυψης, που θα χρησιµοποιηθεί, αποτελεί το
πιο βασικό στάδιο µελέτης και σχεδιασµού ενός συστήµατος βραδείας εφαρµογής ή
διαφορετικά εφαρµογής στο έδαφος ΥΑ. Από αυτήν εξαρτώνται το επίπεδο
προεπεξεργασίας του ΥΑ,, ο τύπος του δικτύου διανοµής και το υδραυλικό φορτίο
εφαρµογής. Τα χαρακτηριστικά που θα έχει η φυτική βλάστηση σε ένα τέτοιο
σύστηµα, σχετίζονται µε α) τη δυνατότητα να προσλαµβάνει θρεπτικά στοιχεία, β) τις
εξατµισοδιαπνευστικές του ανάγκες ή διαφορετικά τις απαιτήσεις σε νερό, γ) την
ανεκτικότητα στην αλατότητα και δ) την ανεκτικότητα στην τοξικότητα
(Paranychianakis N. And Angelakis A., 2006).
α) Η ικανότητα πρόσληψης θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά εξαρτάται από
τη φυτική παραγωγή, την περιεκτικότητά της σε θρεπτικά στοιχεία και την περίοδο
συγκοµιδής της, ο προσδιορισµός της οποίας βασίζεται στην τοπική εµπειρία.
β) Με το σωστό προσδιορισµό της απαίτησης σε νερό, εξασφαλίζεται η
ιδανική απόδοση του συστήµατος. Ο προσδιορισµό αυτός εξαρτάται από την
παράµετρο της εξατµισοδιαπνοής (ΕΤ) (Paranychianakis et al., 2006). Η ΕΤ ορίζεται
ως οι συνολικές απώλειες νερού από µια φυτική επιφάνεια µε τη µετάπτωσή του στην
αέρια φάση από την υγρή επιφάνεια εδάφους, την ελεύθερη επιφάνεια νερού
(εξάτµιση, Ε) ή τη φυτική επιφάνεια (διαπνοή, Τ), που είναι εκτεθειµένες στην
ατµόσφαιρα και στη συνέχεια τη µετακίνησή του στην υπερκείµενη τους
ατµόσφαιρα. Από την άλλη, δυναµική εξατµισοδιαπνοή ή εξατµισοδιαπνοή αναφοράς
(ΕΤο) ορίζεται ως η ΕΤ από µια περιορισµένη φυτική επιφάνεια, µε µικρό και
οµοιόµορφο ύψος φυτών, δυναµική ανάπτυξη και πλήρη κάλυψη του εδάφους, που
ουδέποτε δοκιµάστηκε από έλλειψη νερού. Αυτό συνεπάγεται ότι η ΕΤο εξαρτάται
µόνο από τις κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν και κυρίως από τη διαθέσιµη
ηλιακή ενέργεια. Η πραγµατική ΕΤ διαφέρει από την ΕΤο, εξαιτίας του επηρεασµού
της από: α) το ποσοστό κάλυψης του εδάφους, το ύψος και την οµοιοµορφία των
φυτών, β) την αντίσταση των φυτικών στοµατιών στη διαπνοή και τους διάφορους
κλιµατολογικούς παράγοντες (θερµοκρασία, σχετική υγρασία, ταχύτητα ανέµου)
(Αγγελάκης Α., 1995). Από τα παραπάνω είναι δυνατό να συµπεράνει κανείς ότι όσο
πιο µικρό είναι το χρησιµοποιούµενο φορτίο νερού, τόσο πιο µεγάλη έκταση γης
απαιτείται, ώστε να εξασφαλιστεί η επιθυµητή παραγωγή από την φυτεία που
χρησιµοποιήθηκε, που αυτό µε τη σειρά του συνεπάγεται την αύξηση του κόστους.
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Έτσι λοιπόν, προκύπτει ότι είναι πιο επιθυµητή η καλλιέργεια φυτών µε υψηλό
δείκτη ΕΤ ώστε οι απαιτήσεις σε έκταση να µειώνονται, συνεπώς να µειώνεται και το
κόστος. Παράλληλα όµως πρέπει να ελέγχεται το ΕΤ ώστε να αντιστοιχεί µε την
ικανότητα της φυτείας να απορροφά θρεπτικά. Απόβλητα που είναι φτωχά σε
θρεπτικά συστατικά, πρέπει να εφαρµόζονται σε φυτείες που χρειάζονται πολύ νερό.
γ) Η ανεκτικότητα των φυτών που θα επιλεχθούν, στην αλατότητα, απαιτείται
διότι, η περιεκτικότητα αυτής στα ΥΑΕ κυµαίνεται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από
αυτήν των συνηθισµένων αρδευτικών νερών. Η αλατότητα µπορεί να επηρεάσει τα
φυτά σε διάφορους τοµείς, όπως στην απόδοση τους, στην ανάπτυξη τους και µερικές
φορές σε µηχανισµούς που δηµιουργούν ζηµιά στην ανάπτυξη των φύλλων, που
έχουν ως αποτέλεσµα τη διαδοχική ξήρανση του φυτού. Γι αυτό το λόγο τα φυτά
είναι οπλισµένα µε µηχανισµούς άµυνας, που σκοπό έχουν την αντιµετώπιση της
αλατότητας.

Οι

µηχανισµοί

αυτοί

διακρίνονται

σε

τρεις

κατηγορίες:

1)

ελαχιστοποίησης της συσσώρευσης αλάτων στα βλαστάρια 2) βελτιστοποίησης της
χρήσης νερού και 3) καθαρισµού των ειδών που αντιδρούν στο οξυγόνο
(Paranychianakis and Chartzoulakiw, 2005).
δ) Η υψηλή τοξικότητα των ΥΑΕ οφείλεται κυρίως στις υψηλές
συγκεντρώσεις των φαινολών και αυτό συµβαίνει διότι, όπως έχει προαναφερθεί,
έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες που παρεµποδίζουν την διάσπαση των λιπαρών
οξέων, ορισµένες από τις οποίες είναι τοξικές για τα κατώτερα έµβια όντα. Για να
αποφευχθεί ή τουλάχιστον να περιοριστεί το φαινόµενο αυτό, θα πρέπει τα ΥΑΕ να
προ – επεξεργάζονται και η απόθεσή τους να γίνεται στο έδαφος και όχι σε υδάτινους
συλλέχτες (χείµαρρους, ποτάµια, λίµνες κ.λ.π) (Isidori M. et al., 2005).
Το ίδιο φαίνεται να υποστηρίζει και µια άλλη µελέτη, στην οποία ενδεικτικά
αναφέρεται ότι η φυτοτοξικότητα της φαινόλης τείνει να εξαφανίζεται από τα
επιφανειακά στρώµατα του εδάφους, µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα, εξαιτίας της
υποβάθµισης του εδάφους είτε του πολυµερισµού της είτε της σηµαντικής
απορρόφησής της σε πιο βαθιά στρώµατα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να προκαλείται
µόλυνση στα υπόγεια ύδατα για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Έτσι λοιπόν, αν τα ΥΑΕ
υποστούν κάποια βιολογική προ – επεξεργασία, αυτό αυτόµατα µειώνει την
τοξικότητά τους πριν τη διάθεσή τους στο έδαφος ενώ παράλληλα επιτρέπει η
οικολογική χρήση των αποβλήτων αυτών, στη γεωργία ((Mekki A., Dhouib A. and
Sayadi S., 2006).
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Τέλος, σε µια άλλη µελέτη αναφέρεται ότι η τοξικότητα της φαινόλης συνοδεύεται
από µια συσσώρευσή της µέσα στον καρπό, στις ρίζες και στα φύλλα, και από τη
δηµιουργία ενός χρωµατιστού στρώµατος στις ρίζες. Η φαινόλη φαίνεται να
αφαιρείται κυρίως από ‘in planta’ µεταβολισµό από το χώµα ή την άµµο, η οποία
πραγµατοποιείται πολύ πιο γρήγορα εάν γίνεται παρουσία δέντρων (Ucisik A. and
Trapp S., 2006). Έτσι λοιπόν πρέπει να επιλεχθούν είδη δέντρων, τα οποία να
αντέχουν στην τοξικότητα που δηµιουργείται από τις φαινόλες ενώ συγχρόνως να τις
αποδοµούν µέσω µικροοργανισµών.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, η επιλογή στης φυτικής κάλυψης πρέπει να γίνεται
βάσει των παραµέτρων, που παρουσιάστηκαν. Έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν,
έχουν αναδείξει τις λεύκες και τους ευκαλύπτους ως τα πιο κατάλληλα φυτά για την
απορρόφηση των ΥΑΕ. Αυτό συµβαίνει διότι παρουσιάζουν:
υψηλή ανεκτικότητα σε εδάφη που είναι εµπλουτισµένα σε άλας
υψηλή αποδοτικότητα στις χρήσεις νερού (WUE), που αυτό συνεπάγεται
µεγάλη παραγωγή βιοµάζας ανά χιλιόγραµµο νερού που χρησιµοποιείται, που
αυτό µε τη σειρά του σηµαίνει µεγαλύτερη παραγωγή βιοενέργειας
χαµηλή αποδοτικότητα χρήσης θρεπτικών, που συγκεκριµένα ορίζεται ως
µικρή παραγωγή ξηρής ύλης ανά θρεπτική ύλη. ∆ηλαδή, τα συγκεκριµένα είδη
έχουν µεγαλύτερη δυνατότητα να αφαιρούν το άζωτο και το φώσφορο,
διανέµοντας την παραγόµενη βιοµάζα στα φύλλα (Guo et al., 2002)
υψηλή ανεκτικότητα στο υψηλό pH
υψηλή ανεκτικότητα στην τοξικότητα, την οποία προκαλούν κατά κύριο ρόλο
οι φαινόλες, τις οποίες έχουν τη δυνατότητα να τις αναρροφούν και να τις
υποβαθµίζουν σε κοινά ξενοβιοτικά, που υπάρχουν σε ΥΑ και σε άλλα
µολυσµένα απόβλητα (Paranychianakis et al., 2006)
γρηγορότερη ανάπτυξη, συνεπώς περισσότερη παραγωγή ξυλείας, άρα
µεγαλύτερο κέρδος από την πώλησή του.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΑΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ:

Τα προβλήµατα που αφορούν στην διάθεση των αποβλήτων των ελαιοτριβείων είναι
ιδιαίτερα οξυµένα και απαιτούν λύσεις που αφενός µεν θα αποσκοπούν στην
προστασία του περιβάλλοντος από τις δυσµενείς επιπτώσεις αυτών και αφετέρου θα
είναι οικονοµικά και πρακτικά εφικτή.
Οι διάφορες µελέτες και έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί σχετικά µε το θέµα
αυτό, στην περιοχή της Μεσογείου, στην Ελλάδα αλλά και στην Κέρκυρα, έχουν
δώσει αξιόλογες προτάσεις για την επεξεργασία και την διαχείριση των ΥΑΕ, χωρίς
όµως να έχουν επιλύσει πλήρως τα επιµέρους παρουσιαζόµενα προβλήµατα.
Μέχρι σήµερα δεν έχει γίνει εφικτή η πρακτική λύση των διαφόρων προβληµάτων
που παρουσιάζονται στην περιοχή της Κέρκυρας, τα κυριότερα

εκ των οποίων

συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω:
1. Η σποραδική κατανοµή των ελαιοτριβείων (διάσπαρτα σε όλο το νοµό της
Κέρκυρας όπως παρουσιάζεται και στον χάρτη µε τις θέσεις των
ελαιοτριβείων) που έχει σαν αποτέλεσµα την µεγάλη δυσκολία της µεταφοράς
και συγκέντρωσης των αποβλήτων σε ένα συγκεκριµένο χώρο.
2. Η µορφολογία των διαφόρων περιοχών της Κέρκυρας (στο µεγαλύτερο µέρος
της ορεινή) µε αποτέλεσµα να είναι πολύ δύσκολη η εύρεση κατάλληλου
χώρου για την εγκατάσταση µονάδας αποβλήτων διότι από τις έρευνες έχει
αποδειχθεί ότι απαιτείται σηµαντικά µεγάλη έκταση για την εφαρµογή
τέτοιων µεθόδων επεξεργασίας ΥΑΕ. Επί πλέον οι πεδινές περιοχές κάποιες
είναι καλλιεργήσιµες και κάποιες είναι κοντά σε προστατευόµενες περιοχές µε
αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η χρησιµοποίησή τους για τέτοιο σκοπό.
3. Η µεγάλη δαπάνη που απαιτείται για την συλλογή, µεταφορά, συγκέντρωση
και επεξεργασία των αποβλήτων σύµφωνα µε τις διάφορες προτάσεις που
έχουν παρουσιασθεί κατά το παρελθόν. Συνέπεια αυτού είναι να µην µπορεί
το κάθε ελαιοτριβείο ξεχωριστά, να αντιµετωπίσει το κόστος που του
αντιστοιχεί, σε περίπτωση που θα δηµιουργηθεί τέτοια µονάδα επεξεργασίας,
διότι είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει µεγάλο κέρδος από την λειτουργία των
ελαιοτριβείων και οι ιδιοκτήτες αυτών αδυνατούν να ξοδέψουν επί πλέον
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χρήµατα. Το συµπέρασµα της µη οικονοµικής δυνατότητας να ανταποκριθούν
σε τέτοια κόστη, οι ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων συνάγεται από τις απαντήσεις
στις σχετικές ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου που τους έχουν τεθεί.
4. Η συγκέντρωση µεγάλης ποσότητας αποβλήτων σε µια περιοχή που θα έχει
σαν αποτέλεσµα την περιβαλλοντική της υποβάθµιση που σε συνδυασµό µε
το γεγονός ότι η Κέρκυρα έχει αναπτύξει τουριστική δραστηριότητα στο
µεγαλύτερο µέρος της, καθιστούν αδύνατη την εύρεση θέσης για την
εγκατάσταση ενιαίας µονάδας επεξεργασίας ΥΑΕ.
5. Η µη οριστική και εγκεκριµένη χρήση γης στον νοµό της Κέρκυρας, αποτελεί
ένα πρόσθετο πρόβληµα διότι καµία περιοχή δεν έχει την υποχρέωση να
αποδεχθεί την λειτουργία τέτοιας µονάδας.

Προτεινόµενη µέθοδος: Βραδεία διάθεση

Η Μέθοδος αυτή βασίζεται

στην διάθεση των ΥΑΕ στο έδαφος (είτε κατόπιν

επεξεργασίας είτε αυτούσια).
Προκειµένου να διαπιστωθεί αν αυτή η µέθοδος είναι κατάλληλη για εφαρµογή, στην
Κέρκυρα, συνδυάσθηκαν τα δεδοµένα που έχουµε για την συνολική παραγωγή
ελαιολάδου µε τα στοιχεία των βροχοµετρικών σταθµών της περιοχής. Από αυτά
προέκυψε, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ότι απαιτείται έκταση 70 στρεµµάτων,
µε σκοπό την εναπόθεση της παραγόµενης µούργας ανά έτος. Η εναπόθεση της
µούργας σε αυτή την έκταση, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τους παρακάτω
τρόπους:

1. Όλη η παραγόµενη ανά έτος ποσότητα µούργας να εναποτίθεται σε ενιαία
έκταση 70 στεµµάτων.
Σε αυτή την περίπτωση θα χρειασθεί να γίνει αποθήκευση της µούργας σε δεξαµενή
ώστε στη συνέχεια να γίνεται σταδιακά εφαρµογή στο έδαφος σε ανάλογες ποσότητες
ανά µήνα (ανάλογα µε το έλλειµµα βροχόπτωσης).
Για την αποθήκευση της συνολικής ποσότητας που παράγεται ανά έτος, σύµφωνα
µετά παραπάνω θα απαιτηθεί δεξαµενή όγκου 61.459 m3
δηλαδή διαστάσεων 100,00 m *

100,00 m *
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Η πρόταση αυτή δεν φαίνεται να έχει πρακτική εφαρµογή διότι :
Ι) Η έκταση των 70,30 στρεµµάτων είναι πολύ δύσκολο να διατεθεί διότι είναι πολύ
µεγάλη για τα δεδοµένα της Κέρκυρας, η οποία είναι ορεινή και στο µεγαλύτερο
µέρος της τουριστική.

ΙΙ) Η δεξαµενή έχει επίσης πολύ µεγάλες διαστάσεις πράγµα που σηµαίνει και µεγάλο
κόστος κατασκευής, συντήρησης κλπ.

ΙΙΙ) Η συλλογή και µεταφορά της µούργας από κάθε ελαιουργείο, επίσης φαίνεται να
µην είναι εφικτή, διότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι δύσκολη η πρόσβαση και
η προσέγγιση καθώς επίσης θα απαιτηθεί µεγάλος αριθµός µεταφορικών µέσων µε
συνέπεια µεγάλο κόστος.

ΙV) Η συγκέντρωση µιας τέτοιας µεγάλης ποσότητας µούργας σε ένα συγκεκριµένο
χώρο, θα επιβαρύνει το έδαφος και θα έχει δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλοντα
χώρο.

V) Αυτή η προτεινόµενη λύση, λόγω του µεγάλου κόστους, µπορεί να εφαρµοσθεί
µόνο µε κρατική µέριµνα.

2. Η παραγόµενη ανά έτος ποσότητα µούργας να εναποτίθεται σε ενιαία έκταση
ανά ∆ήµο.

Θεωρώντας ότι αυτή η έκταση θα µπορούσε να κατανεµηθεί ανά ∆ήµο έχουµε
70 στρέµµατα / 5 ∆ήµους = 14 στρέµµατα περίπου ανά ∆ήµο.

Για την αποθήκευση της συνολικής ποσότητας που παράγεται ανά έτος, ανά ∆ήµο,
σύµφωνα µετά παραπάνω θα απαιτηθεί δεξαµενή όγκου 61.459 m3 / 5 = 12.291,80
m3
δηλαδή διαστάσεων 50,00 m *

50,00 m *

5,00 m =

12.500,00 m3

Η πρόταση αυτή επίσης φαίνεται να έχει καλύτερη πρακτική εφαρµογή διότι :
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Ι) Η έκταση των 14 στρεµµάτων είναι δυνατόν να διατεθεί σε κάποια περιοχή µέσα
στο κάθε ∆ήµο.

ΙΙ) Η δεξαµενή έχει επίσης µικρότερες διαστάσεις πράγµα που σηµαίνει και
µικρότερο κόστος κατασκευής, συντήρησης κλπ.

ΙΙΙ) Η µεγαλύτερη δυσκολία παρουσιάζεται στην συλλογή της µούργας από κάθε
ελαιουργείο, προκειµένου αυτή να συγκεντρωθεί στη δεξαµενή, που όπως
αναφέρθηκε παραπάνω, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι δύσκολη η πρόσβαση
και η προσέγγιση µε ανάλογο κόστος για τα µεταφορικά µέσα.

ΙV) Η συγκέντρωση της ποσότητας των 12.291,80 m3 ΥΑΕ θα απατήσει οπωσδήποτε
κατάλληλες µεθόδους επεξεργασίας, πριν από την εναπόθεσή τους στο έδαφος, ώστε
να µην επιβαρύνει το περιβάλλον.

V) Και σε αυτή τη προτεινόµενη λύση, απαραίτητη είναι η κρατική συµµετοχή διότι
δεν φαίνεται να είναι εφικτή η αντιµετώπιση της συνολικής δαπάνης από τους πόρους
των αντίστοιχων ∆ήµων.

3. Η παραγόµενη ανά έτος ποσότητα µούργας να εναποτίθεται σε ιδιόκτητη
έκταση ανά ελαιουργείο.

Με το ίδιο τρόπο που χρησιµοποιήθηκε παραπάνω, υπολογίζεται η αντίστοιχη έκταση
ανά ελαιουργείο δηλαδή έχουµε 70 στρέµµατα / 101 ελαιουργεία = 0,70 στρέµµατα

Για την αποθήκευση της συνολικής ποσότητας που παράγεται ανά έτος, ανά ∆ήµο,
σύµφωνα µετά παραπάνω θα απαιτηθεί δεξαµενή όγκου 61.459 m3 / 101 = 608,51
m3
δηλαδή διαστάσεων 12,00 m *

12,00 m *

4,50 m =

648,00 m3

Η πρόταση αυτή φαίνεται να έχει την καλύτερη πρακτική εφαρµογή διότι :
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Ι) Η έκταση των 0,70 στρεµµάτων είναι εύκολο να διατεθεί στην ίδια θέση που
βρίσκεται το ελαιουργείο ή σε κοντινή περιοχή.

ΙΙ) Η δεξαµενή έχει µικρές διαστάσεις πράγµα που σηµαίνει και µικρό κόστος
κατασκευής, συντήρησης κλπ.

ΙΙΙ) ∆εν υπάρχει µεταφορά ή η µεταφορά θα γίνεται σε µικρές αποστάσεις.

ΙV) Η συγκέντρωση της ποσότητας των 608,51 m3 ΥΑΕ θα απατήσει και σε αυτή την
περίπτωση βεβαίως κατάλληλες µεθόδους επεξεργασίας, πριν από την εναπόθεσή
τους στο έδαφος, ώστε να µην επιβαρύνει το περιβάλλον.

V) Η προτεινόµενη αυτή λύση, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αντιµετώπιση της
δαπάνης από τους ιδιοκτήτες των ελαιουργείων µε παράλληλη ∆ηµοτική ή Κρατική
επιχορήγηση, ώστε να µην αυξηθεί το κόστος παραγωγής του ελαιολάδου.

VI) Η απαιτούµενη έκταση µπορεί να αξιοποιηθεί, µε φύτευση διάφορων
κατάλληλων φυτών ή δένδρων µε παράλληλη χρησιµοποίηση της µούργας για την
άρδευσή τους.

VΙI) Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση των µικρών αυτών µονάδων,
είναι βεβαίως η κρατική µέριµνα που θα αναλάβει να τον καθορισµό για την
κατασκευή της εγκατάστασης και λειτουργίας τους, Επίσης θα πρέπει να εποπτεύει
την τήρηση των καταλλήλων µέτρων ώστε οι επιπτώσεις από την λειτουργία τους να
µην είναι επιβαρυντικές για την περιοχή και γενικότερα για το περιβάλλον της
Κέρκυρας.

Η λύση αυτή φαίνεται να είναι η πλέον κατάλληλη, η οποία θα µπορούσε να
συνδυασθεί µε την µελέτη για την αξιοποίηση των παραγοµένων υποπροϊόντων των
ΥΑΕ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ
1. Τοποθεσία και δήµος που υπάγεται το ελαιοτριβείο: _______________________________________
2. Ονοµασία επιχείρησης: _____________________________________________________________
3. Τύπος ελαιοτριβείου: _______________________________________________________________
Κλασσικό

Φυγοκεντρικό

Μεικτό

4. Ποια η περίοδος λειτουργίας του ελαιοτριβείου.
Ο

Ν

∆

Ι

Φ

Μ

Α

5. Ποιο το συνολικό κόστος λειτουργίας του ελαιουργείου;
Συνολικό κόστος λειτουργίας (ευρώ):
Β. ΣΤΑ∆ΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
I. Στάδιο Αποφύλλωσης
1. Ποιος είναι ο τρόπος διάθεσης των φύλλων;
Τροφή ζώων

Χωµατερή

Λίπασµα

Άλλο:

II. Στάδιο Πλυσίµατος Ελαιοκάρπου
1. Πόσο νερό χρησιµοποιείται για τη πλύση του ελαιοκάρπου ανά ηµέρα;

tn/ day

2. Από πού προέρχεται το νερό που χρησιµοποιείται για τη πλύση του ελαιοκάρπου; _______________
3. Ποιος ο τρόπος διάθεσης των υπολειµµάτων µετά τη πλύση (παρακαλώ αναφέρεται αν αναµιγνύονται
µε τη µούργα): ______________________________________________________________________
ΙΙΙ. Στάδιο Φυγοκέντρισης/ Πίεσης
-Αν το ελαιοτριβείο είναι κλασσικού τύπου, παρακαλώ πηγαίνετε στην ερώτηση 3

1. Ελαιοτριβείο:

2 φάσεων

3 φάσεων

2. Ποια η ποσότητα νερού που προστίθεται ανά τόνο ελαιοζύµης κατά τη φυγοκέντριση;_______ lt/t
3. Πόσες σειρές έχει το ελαιοτριβείο;

1

2

Παραπάνω: ______

4. Ποια η δυναµικότητα (t / 8ωρο) και ο τύπος του Decanter;

t / 8ωρο

Τύπος Decanter/ Πιεστηρίου:
IV. Στάδιο ∆ιαχωρισµού
1. Ποια η ποσότητα νερού που προστίθεται στον διαχωριστήρα;

3

µ

V. Στάδιο Παραλαβής Πυρήνα
1. Ποιος ο τρόπος διάθεσής της πυρήνας;
Πώληση σε πυρηνελαιουργείο. Αναφέρεται ονοµασία:
Άλλο:
VΙ. Στάδιο Παραλαβής Μούργας
ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Υπόκειται σε επεξεργασία η µούργα;
Ναι

Όχι, υπάρχει µόνο λυµατοστάσιο

Προβλέπεται για αργότερα (διευκρινίστε πότε):
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ΛΥΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ
8. Ποιος ο αριθµός των λυµµατοστασίων; _______________________________
3

9. Ποιος ο όγκος της δεξαµενής (V );
__________________________________________________________________________________
10. Έχει γίνει δενδροφύτευση για προστασία από οπτική ρύπανση και την αποφυγή δυσοσµίας;
Ναι

Όχι

11. Ποιο το συνολικό κόστος κατασκευής του λυµατοστασίου
Συνολικό Κόστος (ευρώ): ___________________
Έτος αναφοράς:_________________
12. Αναφέρετε το µήκος του αγωγού:Μήκος αγωγού:

χλµ.

13. Μετά την εξάτµιση του νερού στο λυµατοστάσιο, ποια η χρήση της παραγόµενης λάσπης;
Λιπαντικό εδάφους

Χωµατερή

Άλλο, παρακαλώ αναφέρατε:

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Θα σας ενδιέφερε η επαναχρησιµοποίησή της µούργας - µετά από επεξεργασία- για κάποια από τα
στάδια παραγωγής ελαιόλαδου;
Με ενδιαφέρει όποιο και αν είναι το κόστος.
Με ενδιαφέρει αρκεί να υπάρχει έστω και µικρή κρατική βοήθεια.
Με ενδιαφέρει µόνο αν η κρατική βοήθεια καλύπτει όλα τα έξοδα.
Όχι, δεν µε ενδιαφέρει
1α. Αν η απάντηση είναι θετική, σε ποια στάδια;

Πλύση

Φυγοκέντριση

∆ιαχωρισµό

2. Θα σας ενδιέφερε η επαναχρησιµοποίησή της µούργας από εσάς – µετά από επεξεργασία- για
χρήσεις εκτός ελαιοτριβείου;
Με ενδιαφέρει όποιο και αν είναι το κόστος.
Με ενδιαφέρει αρκεί να υπάρχει έστω και µικρή κρατική βοήθεια.
Με ενδιαφέρει µόνο αν η κρατική βοήθεια καλύπτει όλα τα έξοδα.
Όχι, δεν µε ενδιαφέρει
2α. Αν η απάντηση είναι θετική, για τι είδους χρήση;
Άρδευση καλλιεργειών

Άρδευση δασικών εκτάσεων

Εµπλουτισµό υδροφορέα

Παρεµπόδιση υφαλµύρωσης υδροφορέα

Οικιακές χρήσεις (π.χ. πότισµα κήπου)

Χρήσεις εντός οικισµού

Όλα τα παραπάνω

Άλλη (παρακαλώ διευκρινίστε):

3. Τι φορέας θα σας ενδιέφερε να αναλάβει την επαναχρησιµοποίηση της µούργας και για τι χρήση;
Ιδιωτικός

∆ηµοτική επιχείρηση

Άρδευση καλλιεργειών

Άρδευση δασικών εκτάσεων

Εµπλουτισµό υδροφορέα

Παρεµπόδιση υφαλµύρωσης υδροφορέα

Οικιακές χρήσεις (π.χ. πότισµα κήπου)

Χρήσεις εντός οικισµού

Όλα τα παραπάνω

Άλλη (παρακαλώ διευκρινίστε):

3α. Θα συµµετείχατε / βοηθούσατε στη δηµιουργία φορέα που θα διαχειριζόταν αποκλειστικά τα
απόβλητα του ελαιοτριβείου;
Ναι, αν είχα οικονοµικό όφελος

Ναι αρκεί να φύγει από εµένα

Ναι, αν είναι να συµβάλω στη προστασία του περιβάλλοντος
4. Θα συµµετείχατε σε συνένωση µε τα όµορα ελαιοτριβεία για τα απόβλητα σας?
Ναι

Όχι

5. Σας έχει επισκεφθεί εξειδικευµένο προσωπικό για να σας ενηµερώσει για τις περιβαλλοντικές
Ναι
Όχι
Είµαι ήδη γνώστης
επιπτώσεις που έχει η µούργα;
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5α. Αν η απάντηση είναι «ναι», τότε πόσο συχνά;
Κάθε χρόνο

Μια φορά ανά πέντε χρόνια

Μόνο µια φορά από το έτος ίδρυσης του ελαιοτριβείου
5β. Είσαστε ικανοποιηµένοι από την ενηµέρωση που έχετε;
Απολύτως ναι

Ναι

Ίσως

Όχι

Απολύτως όχι

∆εν ξέρω/ δεν απαντώ

6. Πιστεύετε πως η νοµοθεσία θα γίνει πιο αυστηρή τα επόµενα χρόνια, µε συνέπεια να γίνει
δυσκολότερη η διαχείριση των αποβλήτων του ελαιοτριβείου;
Απολύτως ναι

Ναι

Ίσως

Όχι

Απολύτως όχι

∆εν ξέρω/ δεν απαντώ

7. Πιστεύετε ότι ο υπάρχων τρόπος (σύστηµα επεξεργασίας και λυµµατοστάσιο) επεξεργασίας-διάθεσης
των υγρών αποβλήτων δίνει λύση στο περιβάλλον?
Απολύτως ναι

Ναι

Ίσως

Όχι

Απολύτως όχι

∆εν ξέρω/ δεν απαντώ

8. Αν είστε ιδιοκτήτης φυγοκεντρικού ελαιοτριβείου τριών (3) φάσεων, θα σας ενδιέφερε η µετατροπή
του σε δυο (2) φάσεων;
Ναι
Όχι
8α. Αν η απάντηση είναι «όχι», παρακαλώ αιτιολογήστε:
Το πυρηνελαιουργείο δεν αγοράζει το µίγµα πυρήνα-απόνερα.
Άλλο, παρακαλώ αναφέρετε: ________________________________________________________
9. Πως χαρακτηρίζετε την περιβαλλοντική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Κέρκυρα λόγω της
µούργας;
Πολύ κακή

Κακή

Ούτε καλή ούτε κακή

Καλή

Πολύ καλή

∆εν ξέρω

10. Τι θα προτείνατε εσείς ως λύση για την διάθεση/ επεξεργασία της µούργας;
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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