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Η βηνκεραλία παξαγσγήο ειαηνιάδνπ απνηειεί έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο 

νηθνλνκίαο ζηηο ρώξεο ηεο Μεζνγείνπ, πξνθαιώληαο ηαπηόρξνλα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα ιόγσ ηεο παξαγσγήο κεγάισλ πνζνηήησλ απνβιήησλ. Τα ειαηνηξηβεία 

ζηελ Διιάδα είλαη θπξίσο ηξηθαζηθά θαη ηα παξαπξντόληα ηνπο ζπκπεξηιακβάλνπλ 

ζηεξεά ππνιείκκαηα θαη πγξά απόβιεηα ειαηνηξηβείνπ. Τα ζηεξεά ππνιείκκαηα 

(ειαηνππξήλαο θαη θύιια) πεξηέρνπλ 95% νξγαληθή ύιε, θαζηζηώληαο ηα δπλεηηθά 

θαηάιιεια σο εδαθνβειηησηηθά, θαζώο ηα εδάθε ησλ πεξηζζόηεξσλ Μεζνγεηαθώλ 

ρσξώλ έρνπλ ρακειή πεξηεθηηθόηεηα ζε νξγαληθή ύιε (<1%). Τα ππνιείκκαηα απηά 

πεξηέρνπλ σζηόζν ηνμηθέο νπζίεο θαη έιαηα, ηα νπνία απμάλνπλ ηελ πδξνθνβηθόηεηα 

ηνπ εδάθνπο κεηώλνληαο ηελ θαηαθξάηεζε ηνπ λεξνύ θαη ην ξπζκό δηήζεζεο. Η ζπρλή 

ρξήζε θνκπνζηνπνηεκέλσλ πιηθώλ βειηηώλεη ηελ πεξηεθηηθόηεηα ησλ εδαθώλ ζε 

νξγαληθό άδσην ηνπ εδάθνπο έσο θαη 90%. Σπλεπώο, ε θνκπνζηνπνίεζε ειαηνππξήλα 

ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη κηα πηζαλή ιύζε γηα ηελ αλαπιήξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε 

νξγαληθή πιε ησλ εδαθώλ. 

Η παξνύζα κειέηε είρε σο ζηόρν ηελ αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ 

καζεκαηηθνύ κνληέινπ πνιιαπιώλ ππνζηξσκάησλ, γηα ηε πξνζνκνίσζε ηεο 

δηεξγαζίαο θνκπνζηνπνίεζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ ειαηνηξηβείνπ κε ρξήζε δηαθόξσλ 

δηνγθσηηθώλ πιηθώλ. Τν κνληέιν πεξηιακβάλεη έλα ζύλνιν δηεξγαζηώλ όπσο: 

κεηαθνξά ζεξκόηεηαο, απνδόκεζε νξγαληθνύ θνξηίνπ, θαηαλάισζε νμπγόλνπ, 

παξαγσγή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, κεηαβνιή ηεο πεξηερόκελεο πγξαζίαο θαη θπζηθά 

ηηο βηνινγηθέο δηεξγαζίαο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα θαηά ηελ θνκπνζηνπνίεζε. 

Φξεζηκνπνηήζεθε θηλεηηθή πξώηεο ηάμεο γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο πδξόιπζεο ηεο κε 

δηαιπηήο νξγαληθήο νπζίαο, ελώ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκάδαο ρξεζηκνπνηήζεθε 

θηλεηηθή Monod κε δηπιό πεξηνξηζκό, ηόζν από ηε δηαιπηή νξγαληθή νπζία όζν θαη 

από ην νμπγόλν. Τέινο, ην κνληέιν ιακβάλεη ππόςε δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ είλαη 

πηζαλόλ λα παξεκπνδίδνπλ ηε δηεξγαζία θνκπνζηνπνίεζεο, όπσο ηε ζεξκνθξαζία, ηε 

πεξηερόκελε πγξαζία θαζώο θαη ηε θαηαλάισζε αδώηνπ θαη θσζθόξνπ. Γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνηειέζκαηα 6 

ζεηξώλ πεηξακάησλ θνκπνζηνπνίεζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ ειαηνηξηβείνπ κε δηάθνξεο 

δηνγθσηηθέο ύιεο, όπσο θινηό ξπδηνύ, θύιια ειηάο, πξηνλίδηα, ξνθαλίδηα θαη θαιάκηα 

κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε ρξώκην. Η ζύγθξηζε κεηαμύ πεηξακαηηθώλ απνηειεζκάησλ 

θαη πξνβιέςεσλ ηνπ καζεκαηηθνύ κνληέινπ έδεημε όηη ππάξρεη πνιύ θαιή ζπκθσλία, 

θαζηζηώληαο ην κνληέιν έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ην ζσζηό ζρεδηαζκό παξαγσγήο 

εδαθνβειηησηηθνύ από ζηεξεά απόβιεηα ειαηνηξηβείσλ. 
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