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Ρρόλογοσ 
Θ ςυγκεκριμζνθ διπλωματικι εργαςία, αναφζρεται ςτο ςχεδιαςμό ενόσ νζου ςυςτιματοσ 

μεταφοράσ και επεξεργαςίασ απορριμμάτων με ανάκτθςθ ενζργειασ. Το ςφςτθμα βρίςκει 

εφαρμογι ςτον τομζα των μζςων μεταφοράσ ςτερεϊν αποβλιτων. Συγκεκριμζνα, 

ςχεδιάηεται ζνα ςφςτθμα καφςθσ απορριμμάτων, το οποίο με τθν ενζργεια που ανακτά, 

εξυπθρετεί τισ ιδίεσ ενεργειακζσ του απαιτιςεισ, για τθν μεταφορά και επεξεργαςία των 

ςτερεϊν αποβλιτων πριν τθν τελικι διάκεςι τουσ. Σκοπόσ είναι να διαπιςτωκεί θ 

βιωςιμότθτα ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ, οι επιπτϊςεισ ςτο ςφνολο τθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν 

αποβλιτων και θ καταγραφι των προδιαγραφϊν για τον ςχεδιαςμό του. Θ μελζτθ 

διευρφνεται ςε μία περίπτωςθ εφαρμογισ, με τθν ανάπτυξθ ενόσ ςεναρίου χριςθσ, ςτο 

ευρφτερο φάςμα των κυκλαδίτικων νιςων. Στθν περίπτωςθ αυτι, ζνα φορτθγό πλοίο 

μετατρζπεται ςε ''απορριμματοφόρο'', το οποίο μεταποιεί με ανάκτθςθ ενζργειασ τα 

απορρίμματα που ςυλλζγει και μεταφζρει από τα νθςιά - ςτακμοφσ, χρθςιμοποιϊντασ τα 

ίδια τα απορρίμματα για τισ ενεργειακζσ του ανάγκεσ. Θ επιλογι των εργαςιϊν αυτϊν ζγινε 

ζπειτα από ζρευνα ςτο χϊρο τθσ διαχείριςθσ απορριμμάτων, όπου διαπιςτϊκθκε πζρα από 

τα λοιπά διαχειριςτικά προβλιματα ότι θ μεταφορά τουσ αποτελεί μία πολφ δαπανθρι 

(40%-60% των λειτουργικϊν εξόδων) διαδικαςία, θ οποία εξυπθρετεί μόνο τθν μετακίνθςθ 

των απορριμμάτων χωρίσ να μεςολαβεί κανενόσ είδουσ περαιτζρω διαχείριςι τουσ. 

Τα οφζλθ που προκφπτουν από τθν εφαρμογι του νζου ςυςτιματοσ είναι: 

Ο μθδενιςμόσ των ΧΥΤΑ και των ανεξζλεγκτων χϊρων ταφισ ςτα νθςιά 

Θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ μζςω ανάκτθςθσ από τθν καφςθ των απορριμμάτων ςτισ 

διαδικαςίεσ μεταφοράσ. 

Θ ςθμαντικι μείωςθ του όγκου και του βάρουσ των απορριμμάτων που διατίκενται για 

ταφι. 

Ενεργειακό όφελοσ για τισ τοπικζσ κοινωνίεσ μζςω τθσ απομακρυςμζνθσ κεντρικισ 

διαχείριςθσ των απορριμμάτων. 

Αποκεντρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ απορριμμάτων. 

Ελευκερία επιλογισ ΧΥΤΥ για τθν αποφυγι αντιδράςεων τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

Δομι και Μεκοδολογία 
Ο τομζασ που πλαιςιϊνει τθν εργαςία αυτι είναι τα ςυςτιματα διαχείριςθσ ςτερεϊν 
αποβλιτων. Θ ζρευνα πάνω ςε αυτά τα ςυςτιματα και θ διερεφνθςθ των διαδικαςιϊν που 
τα διζπουν αποτζλεςε τθν βάςθ για τθν ςυγγραφι τθσ εργαςίασ. 

Ζπειτα από τθν  εκτεταμζνθ ζρευνα ςτον τομζα αυτό, καταγράφθκαν τα προβλιματα και 
δόκθκαν απαντιςεισ ςε αυτά με τθ χριςθ των κλαςικϊν μεκόδων ςχεδίαςθσ ςυςτθμάτων. 
Ραρακάτω παρουςιάηεται θ γενικευμζνθ προςζγγιςθ τθσ ςχεδιαςτικισ διαδικαςίασ που 
διζπει όλθ τθν εργαςία και ειδικά το μζροσ τθσ μελζτθσ. 
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Διάγραμμα 1: Σχεδίαςθ Συςτθμάτων (γενικευμζνθ προςζγγιςθ) 

 

Θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία δομείται ςε δφο βαςικά μζρθ: 

1.τθν ζρευνα και 

2. τθ μελζτθ (1)  

Θ ζρευνα αποτελεί τθ βαςικι πθγι πλθροφοριϊν για τθν κατανόθςθ αυτοφ του 
πολφπλοκου και ογκϊδουσ ςυςτιματοσ τθσ διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων. Στο μζροσ 
αυτό αναλφεται διεξοδικά το όλο ςφςτθμα και γίνεται κατανοθτι θ λειτουργία, το εφροσ και 
τα προβλιματά του. 

Στθ μελζτθ γίνεται ο ςχεδιαςμόσ του νζου ςυςτιματοσ ακολουκϊντασ τθν κλαςικι 
ςχεδιαςτικι διαδικαςία τθσ ςχεδίαςθσ ςυςτθμάτων που περιλαμβάνει τα ακόλουκα ςτάδια: 

1. Διερεφνθςθ προβλθματικοφ χϊρου 

2.Ανάπτυξθ αρχικϊν ςχεδιαςτικϊν προδιαγραφϊν 



 
 

15 
 

3.Ζρευνα υποβάκρου 

4. Ανάπτυξθ ιδεϊν 

5. Επικφρωςθ Σχεδιαςτικϊν Ρροδιαγραφϊν 

6. Τελικι Σχεδίαςθ 

7. Σενάριο Εφαρμογισ 

8. Συμπεράςματα  

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μζροσ 1 
 

Ζρευνα
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1 Ζρευνα 
Θ ζρευνα ςκοπό ζχει τθν κατανόθςθ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ςτερϊν αποβλιτων ςτο 

ςφνολό του. Ζτςι ξεκινά με μια μικρι ιςτορικι αναδρομι ςτον τομζα των ςτερεϊν 

αποβλιτων και εκτείνεται ςε όλο το εφροσ τθσ διαχείριςισ τουσ από τθν παραγωγι τουσ 

μζχρι τθν τελικι απόκεςθ - διάκεςθ. Ραρόλο που το ςτάδιο τθσ μελζτθσ επικεντρϊνεται 

ςτθ μεταφορά των αποβλιτων κρίνεται απαραίτθτο να ζχουμε τθν ςυνολικι εικόνα τθσ 

λειτουργίασ τουσ ςυςτιματοσ και του κεςμικοφ πλαιςίου που το διζπει, ϊςτε οι προτάςεισ 

να ανταποκρίνονται ςε ολιςτικζσ και όχι διαχειριςτικζσ λφςεισ. 

1.1 Ιςτορικι Αναδρομι 
Αυτό που ςθματοδότθςε τθν δραςτθριοποίθςθ γφρω από τθ διαχείριςθ και διάκεςθ των 
απορριμμάτων ιταν θ απειλι τθσ δθμόςιασ υγείασ. Θ εποχι τθσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ 
μεταξφ 1750 και 1850 οδιγθςε ςτθ ςυγκζντρωςθ πλθκυςμοφ ςε αςτικά κζντρα. 
Αποτζλεςμα τθσ μετακίνθςθσ και τθσ βιομθχανοποίθςθσ ιταν θ αφξθςθ του όγκου και τθσ 
ςυγκζντρωςθσ των απορριμμάτων ςε μικρότερεσ γεωγραφικά περιοχζσ. Τα απορρίμματα 
αυτά παρζμεναν αδιάκετα και δθμιουργοφςαν ςοβαροφσ κινδφνουσ για τθν δθμόςια υγεία 
και τθν διαςπορά αςκενειϊν. 

Θ ανθςυχία αυτι οδιγθςε τισ αρχζσ ςε τοπικό αλλά και εκνικό επίπεδο να ςυντάξουν 
νομοκεςία που ςχετιηόταν με τον ζλεγχο τθσ μόλυνςθσ. Για παράδειγμα ςτθν Βρετανία ςτα 
μζςα του 19 αιϊνα δθμιουργικθκαν πλαίςια δράςθσ για τθν δθμόςια υγεία(Public Health 
Act 1875 και 1936) που περιείχαν μζτρα για τθν διαχείριςθ και απόκεςθ των 
απορριμμάτων. Στισ Θ.Ρ.Α. και ςυγκεκριμζνα ςτθν Ουάςιγκτον το 1795 ψθφίςτθκε νόμοσ 
που απαγόρευε τθν ανεξζλεγκτθ απόκεςθ των απορριμμάτων ςτουσ δρόμουσ. Ιδθ από το 
1856 είχε δθμιουργθκεί δίκτυο ςυλλογισ απορριμμάτων ςτθν πόλθ που χρθματοδοτείτο 
από φόρουσ. Το δίκτυο αυτό υιοκζτθςαν όλεσ τισ μεγάλεσ πόλεισ των Θνωμζνων Ρολιτειϊν 
μζχρι το 1930. 

Τα απορρίμματα περιείχαν εξαρτιματα ι υλικά που μποροφςαν να 
επαναχρθςιμοποιθκοφν. Αυτά ςυλλζγονταν από ιδιϊτεσ ςυλλζκτεσ ι ρακοςυλλζκτεσ που με 
διαλογι ςτο χζρι αποςποφςαν τα χριςιμα κομμάτια. Ρολλά νοικοκυριά ζκαιγαν τα 
ςφμμεικτα απορρίμματα ςτο τηάκι ι ςτθν κουηίνα αντικακιςτϊντασ 'ακριβό' κάρβουνο. Θ 
χριςθ αυτι του 'φκθνοφ' καυςίμου ζδωςε το ζναυςμα για διευρυμζνθ καφςθ από τισ 
δθμοτικζσ αρχζσ. Στθν Βρετανία το 1912 υπιρχαν 300 μικρισ κλίμακασ καυςτιρεσ 
απορριμμάτων από τουσ οποίουσ οι 75 είχαν κάποιου είδουσ παραγωγι ενζργειασ. 

Θ απόκεςθ ςε ανοιχτοφσ χϊρουσ με ταφι ι χωρίσ των αποβλιτων ιταν βζβαια θ πρϊτθ 
μζκοδοσ διάκεςθσ, με όλα τα προβλιματα που απζρρεαν από αυτι. Μόνο ςτα μζςα του 
20ου αιϊνα εμφανίςτθκαν οι πρϊτεσ οργανωμζνεσ ταφζσ απορριμμάτων, που λάμβαναν 
υπόψθ τισ επιπτϊςεισ ςτον υδροφόρο ορίηοντα και τθν ατμόςφαιρα. 

Κατά τθν διάρκεια του Β' Ραγκοςμίου Ρολζμου θ διαχείριςθ απορριμμάτων δεν 
αποτελοφςε προτεραιότθτα. Στισ δεκαετίεσ του 1960 και 1970 φάνθκε πλζον πόςο ςοβαρά 
προβλιματα για το περιβάλλον και τθν δθμόςια υγεία ιταν θ ανεξζλεγκτθ διάκεςθ των 
αποβλιτων. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα αποτελοφν οι παρακάτω περιπτϊςεισ: ταφι 
βαρελιϊν που περιείχαν τοξικά απόβλθτα κοντά ςε παιδικι χαρά(Nuneaton, UK 1972), 
διαρροι τοξικϊν ςτραγγιςμάτων και ανακυμιάςεων ςε κατοικθμζνθ περιοχι(Love Canal 
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site, N.Y. 1977), απόκεςθ 3000 τόνων δθλθτιριου (κυανίου και αρςενικοφ) ςε λίμνθ ςτθ 
Γερμανία το 1971. (2)  

Θ αναγνϊριςθ αυτι και οι πιζςεισ που αςκικθκαν ζφεραν τα κράτθ ςε νζα επαγρφπνθςθ 
ςχετικά με τθν διαχείριςθ των απορριμμάτων. Μεγάλο βάροσ δόκθκε ςτθν καφςθ με 
ςυμπαραγωγι θλεκτριςμοφ-κερμότθτασ και τθν ελεγχόμενθ ταφι με ανάκτθςθ βιοαερίου. 
Ζτςι από το 1980 κυρίωσ και ζπειτα ζχουμε ςειρά νομοκετικϊν διατάξεων ςε εκνικό και 
παγκόςμιο επίπεδο  που κακορίηουν τουσ τρόπουσ διάκεςθσ και τα όρια εκπομπϊν αερίων 
ςτθ διαχείριςθ αποβλιτων. Ζχουν καταςκευαςτεί μεγάλεσ μονάδεσ επεξεργαςίασ με 
παραδοςιακοφσ (ταφι, καφςθ) και εναλλακτικοφσ τρόπουσ (αεριοποίθςθ), επιπλζον 
προτείνονται διαρκϊσ καινοφριοι τρόποι διαχείριςθσ ςε όλα τα ςτάδια του κφκλου ηωισ 
των αποβλιτων.  

Στθν Ελλάδα μζχρι το 1994 λόγω κοινωνικοπολιτικισ ςυγκυρίασ, ιδιαίτερθσ γεωγραφικισ 

κατανομισ και χρθματοδότθςθσ δεν υπιρξε δθμιουργικι εξζλιξθ ςτον τομζα τθσ 

διαχείριςθσ αςτικϊν αποβλιτων. Τθν κατάςταςθ χαρακτθρίηουν οι 4.850 καταγεγραμμζνεσ 

χωματερζσ, εκ των οποίων το 70% μθ ελεγχόμενεσ(35% τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ). 

Επιπλζον ζχουν καταγραφεί 1.420 αδειοδοτθμζνεσ θμιελεγχόμενεσ χωματερζσ χωρίσ 

υγειονομικζσ προδιαγραφζσ.  

Το ποςοςτό του πλθκυςμοφ που εξυπθρετείτο τακτικά από ςφςτθμα ςυλλογισ ιταν 

περίπου 70% , ενϊ ςτα πολυάρικμα μικρά νθςιά και ςτισ απομονωμζνεσ περιοχζσ ζνα 

οργανωμζνο ςφςτθμα ιταν ςχεδόν ανφπαρκτο. 

Ραρόλα αυτά, οι δραςτθριότθτεσ ανακφκλωςθσ ιταν ςχετικά ανζλπιδα ανεπτυγμζνεσ, 

κυρίωσ λόγω των ιδιωτικϊν προςπακειϊν, ςε ποςοςτό τθσ τάξθσ του 5,96%. (3) 

1.2 Υφιςτάμενθ Κατάςταςθ (4) 

1.2.1 Διεκνϊσ 
Οι περιςςότερεσ αναπτυγμζνεσ οικονομίεσ και πολλζσ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ επιδιϊκουν 

τθ βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων. Οι χϊρεσ με λιγότερο αναπτυγμζνα 

ςυςτιματα διαχείριςθσ αποβλιτων επιδιϊκουν ςυνικωσ να βελτιϊςουν τισ βαςικζσ 

πρακτικζσ διαχείριςισ τουσ, ιδίωσ όςον αφορά ςτθν υγειονομικι ταφι αςτικϊν αποβλιτων 

και ςτθν διαχείριςθ των επικίνδυνων εξ' αυτϊν. Οι χϊρεσ με ωριμότερα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ αποβλιτων προςπακοφν να προλάβουν τθν παραγωγι αποβλιτων και να 

αυξιςουν τθν ανακφκλωςθ και τθν ανάκτθςι τουσ. 

Οι ςθμαντικότερεσ πρωτοβουλίεσ που ζχουν αναλθφκεί ςε διεκνζσ επίπεδο είναι θ 

ςφμβαςθ για τον ζλεγχο τθσ διαςυνοριακισ διακίνθςθσ επικίνδυνων αποβλιτων και τθσ 

διάκεςισ τουσ (Σφμβαςθ τθσ Βαςιλείασ) και οι εργαςίεσ του ΟΟΣΑ ςχετικά με τον ζλεγχο τθσ 

μεταφοράσ αποβλιτων και τθν ανάπτυξθ διεκνϊσ ςυμφωνθμζνων μεκόδων ςυγκριτικισ 

αξιολόγθςθσ για τθν περιβαλλοντικά ορκι διαχείριςθ τουσ. Αυτό αποβλζπει ανάμεςα ςτ’ 

άλλα και ςτθν ενίςχυςθ των κεςμικϊν και μθ ικανοτιτων διαχείριςθσ αποβλιτων ςτισ 

αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Θ ΕΕ ςυμβάλλει ςτθν δθμιουργία ςυςτιματοσ ελζγχου ςε διεκνζσ 

επίπεδο μζςω των πολιτικϊν τθσ και ιδίωσ μζςω του κοινοτικοφ κανονιςμοφ για τθ 
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μεταφορά αποβλιτων, που ζχει ςτόχο να εξαςφαλίςει υψθλό επίπεδο περιβαλλοντικισ 

προςταςίασ. 

Ρρόςφατα, μετά από πρωτοβουλία τθσ Λαπωνίασ, άρχιςαν εργαςίεσ ςτο πλαίςιο τθσ G8 για 

τθ μείωςθ, επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ των αποβλιτων. 

Ραραδείγματα πολιτικϊν που αναπτφςςονται ςε άλλεσ βιομθχανικζσ χϊρεσ: 

Θ Λαπωνία διακζτει εκτεταμζνθ νομοκεςία ςχετικά με τα απόβλθτα και άλλεσ πολιτικζσ 

αειφόρου παραγωγισ και κατανάλωςθσ ςτο πλαίςιο των “3R” (reducing, re-using, recycling, 

δθλαδι μείωςθ, επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ). Σε αυτιν περιλαμβάνονται νόμοι που 

κακορίηουν ςτόχουσ για τθν γενικι πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων, τθν ανακφκλωςι 

τουσ και τθν αποφυγι τθσ τελικισ διάκεςθσ. Στόχοσ τθσ Λαπωνίασ είναι να ανακυκλϊνει το 

24% των αςτικϊν αποβλιτων και να περιορίηει τθν τελικι διάκεςθ των αποβλιτων ςτο 

50%. Επίςθσ, ζχει κεςπίςει ςειρά νόμων για τθν ανακφκλωςθ, μερικοί από τουσ οποίουσ 

αντιςτοιχοφν ςτισ οδθγίεσ ανακφκλωςθσ τθσ ΕΕ (ςυςκευαςίεσ, θλεκτρικόσ και θλεκτρονικόσ 

εξοπλιςμόσ, οχιματα), ενϊ άλλοι καλφπτουν κζματα που δεν ορίηονται από τθν νομοκεςία 

ςτθν ΕΕ (υλικά οικοδομϊν και τρόφιμα). Σε τοπικό επίπεδο, οριςμζνεσ τοπικζσ αρχζσ 

απαιτοφν τθν καταβολι τελϊν για τθν επεξεργαςία των αποβλιτων και επιβάλλουν φόρουσ 

για τα βιομθχανικά απόβλθτα τα οποία καταλιγουν ςε χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ. 

Στισ ΘΡΑ ζχουν κεςπιςτεί πολιτικζσ ςε ομοςπονδιακό και πολιτειακό επίπεδο. Θ 

ομοςπονδιακι κυβζρνθςθ ζχει κεςπίςει μακροπρόκεςμο ενδεικτικό ςτόχο για εκνικό 

ποςοςτό ανακφκλωςθσ ίςο με το 35% των αςτικϊν αποβλιτων, το οποίο και υποςτιριηε 

μζςω αρκετϊν, κυρίωσ εκελοντικϊν, προγραμμάτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται 

προςπάκειεσ υποςτιριξθσ ζξυπνων ςχεδιαςμϊν και μείωςθσ των περιβαλλοντικϊν 

επιπτϊςεων των προϊόντων. Αρκετζσ μεμονωμζνεσ πολιτείεσ ζχουν κεςπίςει νομοκεςία 

που περιορίηει τθν υγειονομικι ταφι και προωκεί τθν ανακφκλωςθ διαφόρων κατθγοριϊν 

αποβλιτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ νομοκεςίασ που αντιςτοιχεί ςτισ οδθγίεσ ανακφκλωςθσ 

τθσ ΕΕ (ςυςκευαςίεσ, θλεκτρικόσ και θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ). Δίδεται επίςθσ ςθμαςία 

ςτθν υψθλι παραγωγι αςτικϊν αποβλιτων. 

Θ Κίνα ζχει κζςει ςε εφαρμογι αρκετοφσ νόμουσ που αφοροφν ςτθ διαχείριςθ των 

αποβλιτων. Με τουσ νόμουσ αυτοφσ επιδιϊκεται ιδίωσ θ προϊκθςθ τθσ «κυκλικισ 

οικονομίασ». Σιμερα θ Κίνα καταρτίηει μεςοπρόκεςμα και μακροπρόκεςμα ςχζδια για τθν 

ανάπτυξθ αυτισ τθσ ζννοιασ. Στθ Κίνα αυξάνεται επίςθσ θ ηιτθςθ για ανακυκλϊςιμα υλικά. 

Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα να αςκθκεί πρόςφατα πίεςθ ςτισ αγορζσ για τα υλικά αυτά, κάτι 

που προβλζπεται ότι κα εντακεί ςτο μζλλον. 

1.2.2 Στθν Ευρϊπθ 
Σιμερα, ςτθν ΕΕ, τα αςτικά απόβλθτα διατίκενται ςε χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ (49%), 

αποτζφρωςθ (18%), ανακφκλωςθ και λιπαςματοποίθςθ (33%). Στα νζα κράτθ μζλθ, όπου 

ζγιναν μεγάλεσ προςπάκειεσ και επενδφςεισ για να επιτευχκεί ευκυγράμμιςθ με το 

κεκτθμζνο τθσ ΕΕ, θ κατάςταςθ εξελίςςεται γριγορα αλλά επικρατοφν ακόμθ οι ΧΥΤΑ. 

Υπάρχουν μεγάλεσ διαφορζσ ανάμεςα ςτα κράτθ μζλθ, που χωρίηονται ςε εκείνα τα οποία 

ανακυκλϊνουν τισ μικρότερεσ ποςότθτεσ (90% ΧΥΤΑ, 10% ανακφκλωςθ και ανάκτθςθ 
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ενζργειασ) και ςε εκείνα που είναι ιδιαίτερα φιλικά με το περιβάλλον (10 % ΧΥΤΑ, 25% 

ανάκτθςθ ενζργειασ και 65% ανακφκλωςθ). 

 

 

 

Θ ςθμερινι πολιτικι αποβλιτων τθσ ΕΕ ςτθρίηεται ςε μιαν ζννοια που είναι γνωςτι ωσ 

ιεράρχθςθ των αποβλιτων. Αυτό ςθμαίνει ότι ιδανικά, τα απόβλθτα πρζπει να 

προλαμβάνονται και ό,τι δεν μπορεί να προλθφκεί πρζπει να επαναχρθςιμοποιείται, να 

ανακυκλϊνεται και να ανακτάται όςον είναι εφικτό, ενϊ θ υγειονομικι ταφι 

χρθςιμοποιείται όςο το δυνατόν λιγότερο. Θ υγειονομικι ταφι είναι θ χειρότερθ 

εναλλακτικι λφςθ για το περιβάλλον κακϊσ ςθμαίνει απϊλεια πόρων και μπορεί να 

Διάγραμμα 2: Ροςοςτό Αςτικϊν αποβλιτων που διατζκθκαν ςε χϊρουσ υγειονομικισ 
ταφισ ςτισ χϊρεσ του ΕΟΡ το2003 και το 2008, και εξζλιξθ τθσ διαχείριςθσ αςτικϊν 

αποβλιτων ςτθν ΕΕ των 27, τθν περίοδο 1995-2008 (72) 
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μετατραπεί ςε μελλοντικι περιβαλλοντικι υποκικθ. Θ ιεράρχθςθ των αποβλιτων δεν 

πρζπει να αντιμετωπίηεται ωσ απόλυτοσ και άμεςοσ κανόνασ, δεδομζνου ιδίωσ ότι 

διαφορετικζσ μζκοδοι επεξεργαςίασ των αποβλιτων μπορεί να ζχουν διαφορετικζσ 

περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ. Ωςτόςο ο ςτόχοσ μετάβαςθσ ςε μια κοινωνία ανακφκλωςθσ 

και ανάκτθςθσ ςθμαίνει μετακίνθςθ ςε ανϊτερθ κζςθ ςτθν ιεράρχθςθ, απομάκρυνςθ από 

τθν υγειονομικι ταφι και όλο και πιο εκτεταμζνθ ανακφκλωςθ και ανάκτθςθ. 

Ραρά τθν ςθμαντικι πρόοδο που ζχει επιτευχκεί, ο ςυνολικόσ όγκοσ των αποβλιτων 

ςυνεχίηει να αυξάνει και θ απόλυτθ ποςότθτα των αποβλιτων που καταλιγουν ςε 

υγειονομικι ταφι δεν μειϊνεται. Από το 1990 μζχρι το 1995 θ ςυνολικι παραγωγι 

αποβλιτων ςτθν ΕΕ αυξικθκε κατά 10% ενϊ το ΑΕΡ αυξικθκε κατά 6,5%. Θ παραγωγι 

αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων (ΑΣΑ) ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν αφξθςθ αυτι και ςυνδζεται 

με το επίπεδο τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Οι μικρότερεσ αλλά ςθμαντικζσ κατθγορίεσ 

αποβλιτων αυξάνονται επίςθσ: θ παραγωγι επικίνδυνων αποβλιτων αυξικθκε κατά 13% 

από το 1998 ωσ το 2002 ενϊ το ΑΕΡ αυξικθκε κατά 10%. Κακϊσ αναμζνονται υψθλότερα 

επίπεδα οικονομικισ ανάπτυξθσ, προβλζπεται ότι κα ςυνεχιςτεί θ αφξθςθ του ςυνολικοφ 

όγκου και αυτό κα αφορά ςε περιςςότερα απόβλθτα. Για παράδειγμα ο Ευρωπαϊκόσ 

Οργανιςμόσ Ρεριβάλλοντοσ προβλζπει ότι τα απόβλθτα από χαρτί / χαρτόνι, γυαλί και 

πλαςτικό κα αυξθκοφν κατά 40% μζχρι το 2020 ςε ςχζςθ με τα επίπεδα του 1990. Ο ΟΟΣΑ 

προβλζπει ότι θ παραγωγι ΑΣΑ κα ςυνεχίςει να αυξάνει μζχρι το 2050 άλλα με ελαφρϊσ 

μικρότερο ρυκμό. Το Κοινό Κζντρο Ερευνϊν προβλζπει αφξθςθ τθσ παραγωγισ ΑΣΑ κατά 

42,5 μζχρι το 2050 ςε ςχζςθ με τα επίπεδα του 1995. Στα 10 νζα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ 

προβλζπεται ςχετικά ταχφτερθ αφξθςθ των ΑΣΑ. 

Ενϊ θ ανακφκλωςθ και θ αποτζφρωςθ αυξάνονται, το απόλυτο ποςό των αποβλιτων που 

καταλιγουν ςε χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ δεν μειϊνεται, λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ 

παραγωγισ αποβλιτων. Για παράδειγμα το ποςό των πλαςτικϊν αποβλιτων που καταλιγει 

ςε χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ αυξικθκε κατά 21,7% από το 1990 μζχρι το 2002 αλλά το 

ποςοςτό των πλαςτικϊν αποβλιτων που υπζςτθ υγειονομικι ταφι μειϊκθκε από 77% ςε 

62%. 

Αυτζσ οι μθ αειφόρεσ τάςεισ οφείλονται ςτθν μθ ικανοποιθτικι εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ 

για τα απόβλθτα, θ οποία με τθ ςειρά τθσ οφείλεται εν μζρει ςε οριςμζνα ςτοιχεία τθσ 

πολιτικισ και του νομικοφ πλαιςίου που κα μποροφςαν να βελτιωκοφν. 

Υπάρχουν οριςμζνα προβλιματα εφαρμογισ, που εςτιάηονται ςτθν απόρριψθ των 

αποβλιτων ςε χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ των οποίων θ διαχείριςθ δεν είναι ςωςτι μζχρι 

τϊρα  

Ραρόλο που θ ανακφκλωςθ και θ ανάκτθςθ αυξάνονται, καλφπτουν περιοριςμζνο ποςοςτό 

των αποβλιτων. Μζχρι ςιμερα οι οδθγίεσ ανακφκλωςθσ είχαν ωσ αντικείμενο 

ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ αποβλιτων και επζτρεψαν ςτθν κοινοτικι πολιτικι αποβλιτων 

να μειϊςει τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ μζςω τθσ προϊκθςθσ του διαχωριςμοφ ςτθν 

πθγι και τθν ανακφκλωςθ οριςμζνων κατθγοριϊν αποβλιτων όπωσ οι ςυςςωρευτζσ, οι 

ςυςκευαςίεσ, τα οχιματα και τα απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ. Αυτζσ 

οι ταχζωσ αναπτυςςόμενεσ κατθγορίεσ αποβλιτων ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία λόγω τθσ 
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επικίνδυνθσ φφςθσ τουσ και τθσ πολυπλοκότθτάσ τουσ. Ωςτόςο, καλφπτουν μικρό ποςοςτό 

του ςυνόλου των παραγόμενων αποβλιτων. 

Ρεραιτζρω, ενϊ θ ποςότθτα των ανακυκλοφμενων αποβλιτων αυξάνεται, υπάρχουν 

πρότυπα επεξεργαςίασ μόνον για τουσ χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ και τισ εγκαταςτάςεισ 

αποτζφρωςθσ και μερικά μόνον για τθν ανακφκλωςθ. Αυτό δθμιουργεί περιβαλλοντικό 

πρόβλθμα, δεδομζνου ότι οριςμζνεσ εγκαταςτάςεισ ανακφκλωςθσ είναι δυνατόν να 

προκαλζςουν ρφπανςθ αν δεν λειτουργοφν ςωςτά. Απαιτοφνται πρότυπα όχι μόνον για τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ, αλλά και για λόγουσ που αφοροφν ςτισ επιχειριςεισ – για 

τθν προϊκθςθ ίςων όρων ανταγωνιςμοφ για τα ανακυκλωμζνα υλικά. 

1.2.3 Στθν Ελλάδα 
Με βάςθ το εκνικό ςχζδιο διαχείριςθσ απορριμμάτων του 2003, ςτθν Ελλάδα παράγονται 

4,6 Μ. τόνοι απορριμμάτων κάκε χρόνο. Το 39% παράγεται ςτο νομό τθσ Αττικισ. Το 1997 θ 

μζςθ κατά κεφαλιν παραγωγι απορριμμάτων ιταν 0,97 kg/κάτοικο/μζρα ενϊ το 2001 

ζφταςε τα 1,14 kg/κάτοικο/μζρα. Μόνο ςτθν Αττικι υπολογίηεται ότι θ θμεριςια παραγωγι 

απορριμμάτων φτάνει τουσ 6.000 τόνουσ. Το 44% τθσ ςφςταςθσ των ςτερεϊν αςτικϊν 

αποβλιτων αποτελείται από οργανικι φλθ, το 28% από χαρτί, το 3% από υαλικά και 

μζταλλα, το 13% από πλαςτικά και το 11% από διάφορα άλλα υλικά. Ραράγεται επίςθσ και 

ςθμαντικι ποςότθτα επιβλαβϊν απορριμμάτων τα οποία αποκθκεφονται προςωρινά και 

ζπειτα εξάγονται για περαιτζρω επεξεργαςία. Θ ςυλλογι και μεταφορά βρίςκεται κάτω από 

τθν δικαιοδοςία των διμων, οι οποίοι είναι υπεφκυνοι για τθν διαλογι ςτθν πθγι των 

υλικϊν ςυςκευαςιϊν που αποςτζλλονται ςε εγκαταςτάςεισ ανάκτθςθσ υλικϊν. Ακόμα δεν 

υπάρχει ξεχωριςτι ςυλλογι των οργανικϊν απορριμμάτων. Τα υπόλοιπα ςτερεά απόβλθτα 

όπωσ μπαταρίεσ κτλ ςυλλζγονται και διαχειρίηονται με ευκφνθ των παραγωγϊν και μθ 

κερδοςκοπικϊν εταιριϊν.  

Οι εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ απορριμμάτων ςτθν Ελλάδα λειτουργοφν με τθ  μζκοδο τθσ 

Μθχανικισ Βιολογικισ Επεξεργαςίασ(Μ.Β.Ε.). Υπάρχουν πζντε τζτοιεσ μονάδεσ ςε 

λειτουργία. Αυτι των Άνω Λιοςίων με ονομαςτικι χωρθτικότθτα 438.000 τόνουσ που τθν 

κακιςτά μία από τισ μεγαλφτερεσ μονάδεσ (Μ.Β.Ε.) ςτθν Ευρϊπθ. Θ μονάδα των Χανίων που 

διαχειρίηεται 70.000 τόνουσ το χρόνο. Το 2009 ςτο Θράκλειο τθσ Κριτθσ λειτοφργθςε 

μονάδα με 75.000 τόνουσ το χρόνο και θ μονάδα ςτο νθςί τθσ Κεφαλονιάσ με 25.000 τόνουσ 

το χρόνο. Θ παλαιότερθ μονάδα βρίςκεται ςτθν Καλαμάτα(Ρελοπόννθςοσ_1997) με 32.000 

τόνουσ το χρόνο. 

 Διάφορα προβλιματα παρουςιάηονται ςτθ χριςθ του RDF που παράγεται από τισ μονάδεσ 

αυτζσ, κακϊσ θ αδειοδότθςθ νζων μονάδων επεξεργαςίασ ςε διάφορεσ περιοχζσ γίνεται με 

μεγάλθ κακυςτζρθςθ. Ο μεγαλφτεροσ όγκοσ των απορριμμάτων διατίκεται για ταφι ενϊ 

λειτουργοφν ακόμα πολλζσ ανεξζλεγκτεσ χωματερζσ που πρζπει να κλείςουν. 

Μονάδεσ βιολογικισ επεξεργαςίασ για οργανικά απόβλθτα δεν ζχουν λειτουργιςει ακόμα, 

παρόλο που ζχουν ιδθ ςχεδιαςτεί τρεισ για τθν περιφζρεια Αττικισ.  

Λειτουργοφν ιδθ 23 μονάδεσ ανάκτθςθσ υλικϊν με μθχανικι και χειρωνακτικι διαλογι, 

ενϊ πρζπει να καταςκευαςτοφν και άλλεσ ϊςτε να επιτευχκοφν οι κρατικοί ςτόχοι.  
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Καμία μονάδα καφςθσ απορριμμάτων δεν λειτουργεί αυτι τθ ςτιγμι ςτθν Ελλάδα, ενϊ 

υπάρχει ςχεδιαςμόσ για δφο, μία ςτθν Ρελοπόννθςο και μία ςτθν όδο. (5) (6) 

Ρροϊόντα που παράγονται από τισ μονάδεσ ΜΒΕ είναι το RDF, SRF, ανακυκλϊςιμα και θ 

φλθσ τθσ κομποςτοποίθςθσ. Τα προϊόντα αυτά διατίκενται προσ εκμετάλλευςθ ι για 

εμπορικό ςκοπό. Ζωσ ςιμερα μόνο ζνα ςυμβόλαιο ζχει υπογραφεί με τθν ΑΓΕΤ-Θρακλισ, 

ςτθν οποία θ μονάδα πλθρϊνει 10€/τν για να καίει το RDF ωσ καφςιμο ςτισ εγκαταςτάςεισ 

τθσ. Το υπόλοιπο χρθςιμοποιείται για επιχωματϊςεισ ςτουσ χϊρουσ ταφισ. Το προϊόν του 

κόμποςτ εάν πλθροί τθσ προχποκζςεισ διατίκεται για κθπουρικζσ εργαςίεσ ι για 

επιχωματϊςεισ ορυχείων. Τα κφρια ανακυκλϊςιμα υλικά που ανακτϊνται είναι το μζταλλο, 

το πλαςτικό, το χαρτί και το γυαλί.  

Για τθν τελικι διάκεςθ των απορριμμάτων αυτι τθ ςτιγμι λειτουργοφν 65 χωματερζσ. Από 

αυτζσ, οι περιςςότερεσ το 2012 κα κθρυχκοφν παράνομεσ και δεν κα μποροφν να 

δικαιολογθκοφν ωσ χϊροι ταφισ υπολειμμάτων. Ζχουν καταςκευαςτεί 32 ΧΥΤΑ(χϊροι 

υγειονομικισ ταφισ) με ςκοπό να φτάςουν τουσ 41. Από τα 1.102 ΧΑΔΑ τα 806 ζκλειςαν, τα 

206 αποκακίςτανται και από το τζλοσ του 2010 μόνο 16 κα είναι ακόμα ςε λειτουργία. Για 

αυτά τα 16 θ Ελλάδα κα πλθρϊνει πρόςτιμο 34.000€/μζρα/ΧΑΔΑ. (7) 

Άλλεσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ από τθν ανεξζλεγκτθ ταφι (8): 

Μόλυνςθ του εδάφουσ και του υδροφόρου ορίηοντα. 

Μόλυνςθ τθσ πανίδασ τθσ γφρω περιοχισ απευκείασ ι από τα φυτά και τα άλλα ηϊα. 

Μόλυνςθ των φυτϊν τθσ γφρω περιοχισ απευκείασ από τα απόβλθτα ι από το νερό.  

Καταγραφι κυριότερων προβλθμάτων: 

-Στθ διαλογι και μεταφορά 

Οι Διμοι χρθςιμοποιοφν περιςςότερο προςωπικό από αυτό που χρειάηονται, με 

αποτζλεςμα να αυξάνεται πολφ το κόςτοσ που ο πολίτθσ πλθρϊνει μζςω φόρων. 

Τα οχιματα που χρθςιμοποιοφνται είναι ςυνικωσ πεπαλαιωμζνα και ενϊ δεν υπάρχει το 

απαιτοφμενο κεφάλαιο για αγορά νζων, το κόςτοσ ςυντιρθςισ τουσ διαρκϊσ αυξάνεται. 

Θ εφαρμογι τθσ διαλογισ ςτθν πθγι κα αυξιςει το κόςτοσ που οι Διμοι δεν κα μποροφν 

να καλφψουν. 

-Στθ διαχείριςθ των απορριμμάτων 

 Στισ εγκαταςτάςεισ αυτζσ το προςωπικό πρζπει να είναι εξειδικευμζνο, ϊςτε να 

ακολουκοφνται με ακρίβεια οι διαδικαςίεσ επεξεργαςίασ και να μθν παρουςιάηονται 

προβλιματα όπωσ ςτθν Καλαμάτα που τα απορρίμματα κατζλθγαν να κάβονται και πάλι 

χωρίσ επεξεργαςία ςε ανεξζλεγκτουσ χϊρουσ κοντά ςτθν μονάδα. Επίςθσ, όλεσ οι μονάδεσ 

ζχουν δυςκολία ςτο να διακζςουν τα παραγόμενα προϊόντα ςτο εμπόριο ι ςε άλλεσ 

δραςτθριότθτεσ. 

-Διάκεςθ των ςτερεϊν αποβλιτων 
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Οι χϊροι ταφισ ακόμα και οι ελεγχόμενοι, δεν πλθροφν εξολοκλιρου τισ προχποκζςεισ για 

τθν ςωςτι λειτουργία και τουσ περιβαλλοντικοφσ τουσ ελζγχουσ. 

2 Στερεά Απόβλθτα 
Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ορίηει ωσ «ςτερεό απόβλθτο» κάκε ουςία ι αντικείμενο που 

περιλαμβάνεται ςτον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλιτων (ΕΚΑ) και το οποίο ο κάτοχόσ του 

απορρίπτει ι προτίκεται ι υποχρεοφται να απορρίψει. Σφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι 

Νομοκεςία τα ςτερεά απόβλθτα διακρίνονται ςε (9): 

−Δθμοτικά (αςτικά) απόβλθτα, 

−Βιομθχανικά απόβλθτα, 

−Επικίνδυνα απόβλθτα, 

−Απόβλθτα Εκςκαφϊν Καταςκευϊν και Κατεδαφίςεων (ΑΕΚΚ), 

−Απόβλθτα Ορυχείων και Λατομείων, 

−Απόβλθτα Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ), 

−Βιοδιαςπϊμενα (οργανικά) απόβλθτα ι ηυμϊςιμα, 

−Απόβλθτα ςυςκευαςιϊν, 

−Οχιματα ςτο Τζλοσ του Κφκλου Ηωισ (ΟΤΚΗ) και Ελαςτικά, 

−Αγροτικά απόβλθτα. 

 

Σφμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Ρεριβάλλοντοσ (Ε.Ο.Ρ.) οι κφριοι τομείσ που 

καλφπτουν ςχεδόν όλο το ςφνολο των ςτερεϊν αποβλιτων που παράγονται ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ είναι τα ΑΕΚΚ (31%), τα απόβλθτα μεταποίθςθσ (25%), τα απόβλθτα 

ορυχείων και λατομείων (24%), τα αςτικά ςτερεά απόβλθτα (14%), τα απόβλθτα για τθν 

παραγωγι ενζργειασ (4%) και τα απόβλθτα από διάφορουσ τομείσ τθσ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ (2%) . 

Τα αςτικά ςτερεά απόβλθτα (ΑΣΑ), ενϊ αποτελοφν ζνα ςχετικά μικρό ποςοςτό (14%) του 

ςυνόλου των παραγόμενων ςτερεϊν αποβλιτων, παρόλα αυτά, είναι ςε αυτά που δίδεται 

θ μεγαλφτερθ προςοχι λόγω του άμεςου ςυςχετιςμοφ τουσ με τθ δθμόςια υγεία και τθν 

χάραξθ πολιτικισ ςε τοπικό επίπεδο. 

2.1 Ανάλυςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ ΑΣΑ 
Στα επόμενα κεφάλαια ακολουκεί θ ανάλυςθ όλων των υποςυςτθμάτων που απαρτίηουν 

ζνα ςφςτθμα Διαχείριςθσ ΑΣΑ. Θ βαςικι δομι του ςυςτιματοσ και οι διεργαςίεσ που το 

διζπουν φαίνονται ςτο παρακάτω ςχιμα. 
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Διάγραμμα 3: Σφςτθμα Διαχείριςθσ ΑΣΑ (γενικευμζνθ προςζγγιςθ) 

2.1.1 Ραραγωγι Στερεϊν Αποβλιτων (10) 

Θ «παραγωγι» αποβλιτων αποτελεί μορφι ρφπανςθσ και ταυτόχρονα πραγματικι ι εν 
δυνάμει ςπατάλθ φυςικϊν πόρων. Σφμφωνα με τθν εκνικι ςτρατθγικι για τθν αειφόρο 
ανάπτυξθ, ςυγκαταλζγεται ανάμεςα ςτισ ςθμαντικότερεσ πιζςεισ που αςκοφνται ςτο 
φυςικό περιβάλλον. Ρρόκειται για ζνα πρόβλθμα πολυδιάςτατο που γίνεται αντιλθπτό ςτο 
τελευταίο του ςτάδιο (αυτό τθσ διάκεςθσ), με πλικοσ αρνθτικϊν περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων. Θ ςυνολικι παραγωγι αποβλιτων ςτθν Ελλάδα αυξικθκε από 34,952,672 
τόνουσ το 2004 ςε 51,324,662 το 2006(46.8%). (11) 



 
 

26 
 

 
 
 

 

Διάγραμμα 5: Ραραγωγι αποβλιτων ανά οικονομικι δραςτθριότθτα (2004, 2006) 

 

2.1.2 Ρροςωρινι αποκικευςθ εκτόσ οικίασ (8) 

Τα απορρίμματα ςυλλζγονται προςωρινά ςε υποδοχείσ απορριμμάτων, των οποίων ο τφποσ 

και θ χωρθτικότθτα εξαρτϊνται από διάφορεσ παραμζτρουσ. Οι υποδοχείσ επιλζγονται από 

τον παραγωγό ι τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ. Στθν Ελλάδα, οι υποδοχείσ των αςτικϊν 

απορριμμάτων επιλζγονται, τοποκετοφνται και ςυντθροφνται ςυνικωσ από τθν εκάςτοτε 

δθμοτικι υπθρεςία κακαριότθτασ. Οριςμζνεσ φορζσ επιλζγονται και από ιδιϊτεσ. Θ 

διαφοροποίθςθ των υποδοχζων επιβλικθκε κατά κφριο λόγο εξαιτίασ τθσ διαφοροποίθςθσ 

τθσ παραγωγισ ανά περιοχι. Εξαιτίασ αυτοφ, θ οργάνωςθ τθσ ςυλλογισ είναι αρκετά 

Διάγραμμα 4: Ραραγωγι αποβλιτων ανά κατθγορία (2004, 2006) 
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ςφνκετθ, γιατί πρζπει να κάνει αναγκαία τθ χριςθ διαφόρων τφπων αυτοκινιτων, 

προςαρμοςμζνων ςτουσ τφπουσ των υποδοχζων. Θ επιλογι των υποδοχζων είναι 

ςθμαντικι διότι μπορεί να επθρεάςει τθ δθμόςια υγιεινι, τθν αιςκθτικι τθσ 

εξυπθρετοφμενθσ περιοχισ και το ςφςτθμα ςυλλογισ-μεταφοράσ. 

2.1.2.1 Τφποι Υποδοχζων Απορριμμάτων 

Οι υποδοχείσ διακρίνονται ςε: 

-Κοινζσ πλαςτικζσ ςακοφλεσ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, τα απορρίμματα αποκθκεφονται εντόσ αυτϊν και ςτθ ςυνζχεια 

τοποκετοφνται ςτο πεηοδρόμιο προσ ςυλλογι, όπου μεταφζρονται από τουσ εργάτεσ 

κακαριότθτασ και απορρίπτονται μζςα ςτο απορριμματοφόρο. Οι ςακοφλεσ μειονεκτοφν 

ςτο ότι δεν είναι ανκεκτικζσ ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και ςτισ επικζςεισ των ηϊων. κι επίςθσ 

προςφζρουν μειωμζνθ αιςκθτικι. Ραρόλα αυτά, θ χριςθ των ςακουλϊν μειϊνει το κόςτοσ 

ςυλλογισ των απορριμμάτων, διότι δε χρειάηονται ιδιαίτερεσ επενδφςεισ για αγορά 

υποδοχζων και ειδικά εξοπλιςμζνων απορριμματοφόρων.  

-Μεταλλικοί ι πλαςτικοί κάδοι 

Οι κάδοι απορριμμάτων (εικόνεσ), ανοιχτοί ι κλειςτοί, καταςκευάηονται από ανκεκτικό 

πλαςτικό ι μζταλλο και μπορεί να είναι κυλιόμενοι ι όχι. Στθν Ελλάδα, χρθςιμοποιοφνται 

κατά βάςθ μεταλλικοί και πλαςτικοί τροχιλατοι κάδοι με χωρθτικότθτα που κυμαίνεται 

από 120 ζωσ 1100 lt. 

α. Κάδοι 

 

Εικόνα 1:Ρλαςτικοί κάδοι απορριμμάτων των 120 και 240 lt. 

 

Το ςφςτθμα των κάδων προςφζρει καλφτερθ αιςκθτικι και προςταςία τθσ δθμόςιασ 

υγιεινισ από τισ ςακοφλεσ αλλά αυξάνει το κόςτοσ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν 

κακαριότθτασ εξαιτίασ των δαπανϊν για προμικεια κάδων και ςυντιρθςθ αυτϊν. Το 

ςφςτθμα αυτό αντιμετωπίηει προβλιματα ωσ προσ τθν τοποκζτθςθ των κάδων, ιδιαίτερα 

ςε πυκνοκατοικθμζνεσ περιοχζσ. 
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Εικόνα 2: Απορριμματοκιβϊτια μεγάλθσ χωρθτικότθτασ (κοντζινερσ) 

β. Απορριμματοκιβϊτια μεγάλθσ χωρθτικότθτασ (κοντζινερσ) 

Ρρόκειται για ανοιχτοφσ μεταλλικοφσ υποδοχείσ απορριμμάτων μεγάλθσ χωρθτικότθτασ 

που τοποκετοφνται ςε επιλεγμζνα ςθμεία όπου παρατθρείται αυξθμζνθ παραγωγι. 

 

Εικόνα 3: Μεταλλικόσ κάδοσ απορριμμάτων των 1100 lt 

β. Δίκτυο ςυλλογισ απορριμμάτων 

 

Εικόνα 4: Δίκτυο ςυλλογισ απορριμμάτων 
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-Δίκτυο ςυλλογισ απορριμμάτων  

Ρρόκειται για δίκτυο που αποτελείται από αγωγοφσ μεγάλου διαμετριματοσ (κεκλιμζνουσ 

ι κατακόρυφουσ), οι οποίοι ζχουν κφρεσ ςε κάκε όροφο ι διαμζριςμα και καταλιγουν ςε 

υποδοχείσ απορριμμάτων ςυνικωσ ςτο υπόγειο του κτθρίου (χρθςιμοποιοφνται κοινά 

δοχεία, χάρτινοι ςάκοι και κυλιόμενοι κάδοι τθσ απαιτοφμενθσ χωρθτικότθτασ). 

Ο αγωγόσ πρζπει να βρίςκεται υπό πίεςθ, ςε ςχζςθ με τισ κατοικίεσ ςτισ οποίεσ ζχουν 

τοποκετθκεί ανοίγματα εκκζνωςθσ. Ο αγωγόσ εκκζνωςθσ και πνευματικισ μεταφοράσ 

πρζπει να τοποκετείται κατάλλθλα, ϊςτε να ελαχιςτοποιείται θ μετάδοςθ ενοχλθτικϊν 

κορφβων. Ρρζπει να εγκακίςταται μακριά από υπνοδωμάτια και χϊρουσ παραμονισ.  

  Ρλεονεκτιματα   Μειονεκτιματα 

1 Εξάλειψθ οςμϊν. 1 Υψθλό κόςτοσ αγοράσ και 
εγκατάςταςθσ. 

2 Εξάλειψθ κορφβου από τα 
απορριμματοφόρα. 

2 Αδυναμία εφαρμογισ του ςε ιδθ 
ανεπτυγμζνεσ οικοδομικά περιοχζσ. 

3 Αιςκθτικι αναβάκμιςθ. 3 Τεχνικά προβλιματα (όπωσ ςτθν 
περίπτωςθ φραξίματοσ των αγωγϊν) 
από ογκϊδθ απορρίμματα. 

4 Διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ 
υγείασ. 

4 Σπαςίματα των αγωγϊν από κακι 
λειτουργία ι φκορά. 

5 Ρροςταςία περιβάλλοντοσ. 5 Υγιεινι εντόσ κτιρίου. 

6 Μείωςθ λειτουργικϊν δαπανϊν 
ςυλλογισ. 

  

  

7 Αυξθμζνθ αξιοπιςτία και 
αςφάλεια. 

    

        

Ρίνακασ 1: Ρλεονεκτιματα και Μειονεκτιματα Δικτφου ςυλλογισ 

2.1.3 Συλλογι και Μεταφορά (12) (13) 

Θ ςυλλογι ζχει να κάνει με τον τρόπο που οι «κάτοχοι» αποκζτουν τα απορρίμματα τουσ. 

Το ςφςτθμα τθσ ςυλλογισ και μεταφοράσ αντιςτοιχεί ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό τθσ 

ςυνολικισ δαπάνθσ των Συςτθμάτων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αςτικϊν Αποβλιτων. Οι 

υπθρεςίεσ ςυλλογισ παρζχονται ςτουσ κατοίκουσ όλων των αςτικϊν και υποαςτικϊν 

περιοχϊν κακϊσ και ςε μερικζσ αγροτικζσ, αραιοκατοικθμζνεσ περιοχζσ κυρίωσ από τισ 

δθμοτικζσ ι κοινοτικζσ υπθρεςίεσ των περιοχϊν αυτϊν. 

Με τισ ςυνκικεσ που υπάρχουν ςτθ χϊρα μασ και ζχοντασ ωσ υπόκεςθ κατελάχιςτον 

ςυλλογι και μεταφορά και ταφι, το κόςτοσ διαχείριςθσ ΑΣΑ(αμοιβζσ, αποςβζςεισ, κόςτοσ 

κεφαλαίου, αςφάλειεσ, ςυντιρθςθ και λειτουργία) κυμαίνεται από 40 ζωσ 120€/τόνο 

ανάλογα με τισ αποςτάςεισ, τισ ετιςιεσ ποςότθτεσ και τθ μζκοδο εδαφικισ διάκεςθσ. Το 

κόςτοσ ςυλλογισ και μεταφοράσ ςφμμεικτων ΑΣΑ κυμαίνεται από 30 ζωσ 40€/τόνο για τισ 

αςτικζσ περιοχζσ και από 40 ζωσ 65€/τόνο για τισ θμιαςτικζσ και αγροτικζσ περιοχζσ. 

Συνολικά όλο αυτό το κομμάτι τθσ διαχείριςθσ των αςτικϊν αποβλιτων αντιςτοιχεί ςτο 50 

με 80% του ςυνολικοφ κόςτουσ. 
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Θ αποκομιδι ζχει να κάνει με τθ φόρτωςθ και μεταφορά των απορριμμάτων από τουσ 

χϊρουσ ςυλλογισ ςτουσ χϊρουσ απόκεςθσ. Ρρόκειται για τα δρομολόγια που 

πραγματοποιοφνται από τθν κατοικία μζχρι το ςθμείο ςυλλογισ από τθν υπθρεςία 

κακαριότθτασ. Οι διαδρομζσ πρζπει να είναι κατά το δυνατό οι πιο ςφντομεσ και να 

εξαςφαλίηουν τισ μετακινιςεισ των υποδοχζων από ζνα μόνο πρόςωπο.  

Λεπτομζρειεσ για τθν οργάνωςθ των δρομολογίων, τουσ περιοριςμοφσ και τθν επιδίωξθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ ςυλλογισ αναφζρονται ςτο παράρτθμα. 

2.1.4 Στακμοί Μεταφόρτωςθσ (7) (12) 

Το κόςτοσ ςυλλογισ αποτελεί ςυνικωσ το 80% του ςυνολικοφ κόςτουσ ςυλλογισ και 

διάκεςθσ, όταν χρθςιμοποιείται θ μζκοδοσ τθσ υγειονομικισ ταφισ για τθ διάκεςθ των 

απορριμμάτων. Πταν χρθςιμοποιείται θ μζκοδοσ τθσ καφςθσ, το κόςτοσ τθσ ςυλλογισ είναι 

περίπου το 60% του ςυνόλου, γιατί θ καφςθ κοςτίηει περιςςότερο από τθν ΥΤ και γιατί 

ςυνικωσ γίνεται ςε μονάδα πιο κοντινι ςτθν πόλθ όπου παράγονται τα απορρίμματα. Θ 

μεταφόρτωςθ απορριμμάτων είναι επιβεβλθμζνθ για τθν ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ 

μεταφοράσ των απορριμμάτων από τουσ χϊρουσ παραγωγισ ςτουσ χϊρουσ τελικισ τουσ 

διάκεςθσ. Χωρίσ μεταφόρτωςθ, το ζργο τθσ μεταφοράσ επιτελείται από τα ίδια τα 

απορριμματοφόρα, των οποίων ο ρόλοσ κα ζπρεπε να περιορίηεται ςτθν αποκομιδι και 

ςυλλογι. Κεντρικι ιδζα τθσ μεταφόρτωςθσ είναι θ φπαρξθ ενόσ Στακμοφ Μεταφόρτωςθσ 

Απορριμμάτων (ΣΜΑ), ςτον οποίο καταλιγουν τα απορριμματοφόρα και, αφοφ 

εκκενωκοφν, επιςτρζφουν ςτο χϊρο παραγωγισ των απορριμμάτων για τθ ςυνζχιςθ του 

ζργου τθσ αποκομιδισ. Στο ΣΜΑ τα απορρίμματα ςυμπιζηονται με κατάλλθλεσ πρζςεσ και 

φορτϊνονται ςε απορριμματοκιβϊτια (κοντζινερσ) που ςτθ ςυνζχεια μεταφζρονται είτε 

ςιδθροδρομικά είτε με ειδικοφσ οχθματοςυρμοφσ («νταλίκεσ») ςτο χϊρο ΤΔ (π.χ. τθ 

χωματερι). 

Λεπτομζρειεσ για τθν λειτουργία, χωροκζτθςθ και ςχεδίαςθ των ΜΑ αναφζρονται ςτο 

παράρτθμα. 

3 Στρατθγικι Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (14) (15) 

Θ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων ζχει αποτελζςει αντικείμενο τεχνικισ, οικονομικισ 

και περιβαλλοντικισ φροντίδασ τόςο ςε εκνικό όςο και ςε επίπεδο διεκνϊν οργανιςμϊν. 

Ραρά τισ κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ που ζχουν κακοριςτεί ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ το 

πρόβλθμα παραμζνει οξφ. Οι κφριεσ οδοί διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων είναι θ 

(υγειονομικι) ταφι και θ καφςθ. Επί πλζον με φυςικι ι χθμικι επεξεργαςία ζνα ςθμαντικό 

ποςοςτό των αποβλιτων ανακυκλϊνεται ι χρθςιμοποιείται ςαν καφςιμθ φλθ. 

Ο ολοκλθρωμζνοσ ςχεδιαςμόσ διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίκο για κάκε εκνικι, περιφερειακι ι τοπικι πολιτικι (ςτρατθγικι) 

διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων. Στο άρκρο 7 τθσ οδθγίασ 2006/12/EC δίνονται οι γενικζσ 

κατευκφνςεισ του οδθγοφ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων, ενϊ ςτο άρκρο 6 τθσ οδθγίασ 

91/689/EC 6 γίνεται ιδιαίτερθ αναφορά ςτα επικίνδυνα απόβλθτα. Λδιαίτερα τονίηεται θ 

ςθμαςία του άρκρου 6 τθσ οδθγίασ 94/62/EC, το οποίο αφορά ςτα υλικά των ςυςκευαςιϊν 

των ςτερεϊν αποβλιτων. 
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Οι γενικζσ κατευκφνςεισ για τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων είναι μζτρα που 

προωκοφν τθν πρόλθψθ και τθ μείωςθ τθσ παραγωγισ ςτερεϊν αποβλιτων, τθν 

αξιοποίθςι τουσ με ανακφκλωςθ, τθν επαναχρθςιμοποίθςθ ι ανάκτθςθ ι οποιαδιποτε 

άλλθ διαδικαςία που ζχει ωσ ςτόχο τθν παραγωγι δευτερογενϊν πρϊτων υλϊν ι 

προϊόντων, κακϊσ και τθν περιβαλλοντικά αςφαλι διαχείριςθ των αποβλιτων με τον 

κακοριςμό τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν εκπόνθςθ των μελετϊν οργάνωςθσ και 

λειτουργίασ των ςυςτθμάτων ςυλλογισ και μεταφοράσ και των εγκαταςτάςεων 

προςωρινισ αποκικευςθσ, μεταφόρτωςθσ, διάκεςθσ και αξιοποίθςθσ. Επιπρόςκετα, τα 

μζτρα προωκοφν τθ χρθςιμοποίθςθ των αποβλιτων ωσ πθγι ενζργειασ, τθν 

περιβαλλοντικά αποδεκτι και αςφαλι διάκεςθ των αποβλιτων που δεν υπόκεινται ςε 

διεργαςίεσ αξιοποίθςθσ αλλά και των υπολειμμάτων τθσ επεξεργαςίασ των αποβλιτων, με 

ςτόχο τθν αειφορία, τθν ενκάρρυνςθ τθσ ορκολογικισ οργάνωςθσ και τθσ ολοκλθρωμζνθσ 

διαχείριςθσ των αποβλιτων και τθ δθμιουργία εκνικοφ δικτφου εγκαταςτάςεων διάκεςθσ 

αποβλιτων, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ καλφτερεσ διακζςιμεσ τεχνολογίεσ που δεν 

ςυνεπάγονται υπερβολικό κόςτοσ, κακϊσ και τισ γεωγραφικζσ ςυνκικεσ ι τθν ανάγκθ 

ειδικϊν εγκαταςτάςεων για οριςμζνεσ κατθγορίεσ αποβλιτων. 

Τα ςτερεά απόβλθτα που δεν μποροφν να ανακυκλωκοφν κα πρζπει να καοφν ι να 

οδθγθκοφν ςε Χϊρουσ Υγειονομικισ Ταφισ Αποβλιτων (Χ.Υ.Τ.Α.).Θ καφςθ και θ 

υγειονομικι ταφι απαιτοφν ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ ("monitoring control") λόγω των 

περιβαλλοντικϊν κινδφνων. 

3.1 Θεςμικό - Νομοκετικό Ρλαίςιο ςτθν ΕΕ (12) (13) 

Θ Κοινοτικι πολιτικι για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ξεκίνθςε ουςιαςτικά με τθ 

Σφνοδο κορυφισ των Ραριςίων το 1974. Ακολοφκθςαν τα “προγράμματα δράςθσ” τθσ 

Κοινότθτασ και ιδθ από το 1975 προβλζπονται ςτον κοινοτικό προχπολογιςμό κονδφλια για 

τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Το 1981 οι ωσ τότε διάςπαρτεσ περιβαλλοντικζσ 

υπθρεςίεσ ςυγχωνεφονται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ ΧΛ (περιβάλλον, πυρθνικι αςφάλεια 

προςταςία πολιτϊν) και υπό το πρίςμα των εξελίξεων υιοκετείται θ Ενιαία Ευρωπαϊκι 

Ρράξθ (1θ Λουλίου 1987) ωσ ανεξάρτθτθ πολιτικι για το περιβάλλον. Τθν ίδια χρονιά 

υιοκετείται το 4ο Ρρόγραμμα δράςθσ για το περιβάλλον, με βαςικό ςτόχο τθν 

αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ για το περιβάλλον από τα κράτθ 

μζλθ. Το 1991 θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ξεκίνθςε το πρόγραμμα για τθ διαχείριςθ των 

αποβλιτων προτεραιότθτασ ςτα οποία περιλαμβάνονταν: 

        

1 Απόβλθτα από θλεκτρικό και θλεκτρονικό εξοπλιςμό 6 Συςκευαςίεσ και απορρίμματα ςυςκευαςιϊν 

2 Απόβλθτα από καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ 7 Χρθςιμοποιθμζνα Ορυκτζλαια 

3 Οχιματα ςτο τζλοσ κφκλου ηωισ τουσ 8 Νοςοκομειακά απόβλθτα 

4 Συςςωρευτζσ 9 PCB’s 

5 Ελαςτικά     

        

Ρίνακασ 2: Ευρωπαϊκι Επιτροπι απόβλθτα με προτεραιότθτα 
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Ακολοφκθςε το 5ο Ρρόγραμμα Δράςεωσ για το Ρεριβάλλον “προσ μια αειφόρο ανάπτυξθ”, 

το οποίο κζςπιςε τισ αρχζσ μιασ πιο ενεργθτικισ ευρωπαϊκισ ςτρατθγικισ για τθν περίοδο 

1992-2000 και ςθματοδότθςε τθν αρχι μίασ οριηόντιασ κοινοτικισ δράςεωσ, λαμβάνοντασ 

υπόψθ όλουσ τουσ παράγοντεσ ρφπανςθσ (βιομθχανία, ενζργεια, τουριςμόσ, μεταφορζσ, 

γεωργία). Ρλζον τρζχει το 6ο Ρρόγραμμα Δράςθσ για το Ρεριβάλλον, το οποίο προςδιορίηει 

γενικοφσ ςτόχουσ και κακορίηει κατάλογο περιβαλλοντικϊν προτεραιοτιτων μζχρι και το 

ζτοσ 2010.  

Τα βαςικότερα ςθμεία τθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ είναι τα 

εξισ: 

• Θ πρόλθψθ είναι προτιμότερθ από τθ λιψθ διορκωτικϊν μζτρων  

• Τα περιβαλλοντικά προβλιματα πρζπει να αντιμετωπίηονται ςτθν πθγι τουσ  

• Ο ρυπαίνων πρζπει να πλθρϊνει το κόςτοσ των μζτρων που κα λθφκοφν για τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ  

• Θ περιβαλλοντικι πολιτικι πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ και να αποτελεί τμιμα των 

άλλων πολιτικϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ  

Ολόκλθρθ θ περιβαλλοντικι πολιτικι τθσ Ε.Ε. βαςίηεται ςτθν αρχι "ο ρυπαίνων πλθρϊνει". 

Οι πλθρωμζσ μπορεί να πραγματοποιθκοφν με τθ μορφι επενδφςεων για να επιτευχκεί 

ςυμμόρφωςθ προσ αυςτθρότερα πρότυπα ι με τθ μορφι φόρου επιβαλλόμενου ςτισ 

επιχειριςεισ ι ςτουσ καταναλωτζσ που χρθςιμοποιοφν μθ οικολογικά προϊόντα (π.χ. 

οριςμζνουσ τφπουσ ςυςκευαςιϊν).  

Πταν οι κίνδυνοι που απειλοφν το περιβάλλον είναι περιςςότερο δυνθτικοί παρά 

αποδεδειγμζνα υπαρκτοί, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι εφαρμόηει αυτό που είναι γνωςτό ωσ 

"αρχι τθσ προφφλαξθσ", δθλαδι προτείνει μζτρα προςταςίασ, αν ο κίνδυνοσ φαίνεται 

πραγματικόσ, ακόμα και αν δεν υπάρχει απόλυτθ επιςτθμονικι βεβαιότθτα. Ειδικότερα για 

τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων, αυτι με βάςθ τισ κοινοτικζσ Οδθγίεσ κα πρζπει να 

βαςίηεται ςτισ εξισ αρχζσ: 
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Εικόνα 5: Λεράρχθςθ επιλογϊν για τθν Διαχείριςθ των Στερεϊν Αποβλιτων 

 

1)Αρχι τθσ πρόλθψθσ ι και μείωςθσ των παραγόμενων αποβλιτων 

Βαςικό ηιτθμα ςτθν πρόλθψθ παραγωγισ απορριμμάτων αποτελεί θ εκτίμθςθ των 

επιπτϊςεων από το ςτάδιο τθσ εξαγωγισ παρκζνων πρϊτων υλϊν, τθσ επεξεργαςίασ, 

μεταποίθςθσ, μεταφοράσ και χριςθσ .Μζχρι ςιμερα δεν υπάρχουν ςε αρκετά παγιωμζνθ 

μορφι μζκοδοι αναλφςεων κφκλου ηωισ για τα κάκε είδουσ προϊόντα, καταςκευζσ κ.λπ. 

Ιδθ όμωσ ζχουν λθφκεί αποφάςεισ που υλοποιοφνται είτε μζςω χρθματοδοτικϊν 

προγραμμάτων (π.χ. LIFE), είτε μζςω κεςμοκζτθςθσ τεχνικϊν προτφπων, ςτο πλαίςιο τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Τυποποίθςθσ (CEN). Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ θ πρόλθψθ μπορεί να 

γίνεται μζςω περιοριςμϊν ι απαγορεφςεων ςτθ χριςθ ςυγκεκριμζνων ουςιϊν (π.χ. 

βαρζων μετάλλων), ϊςτε να προλαμβάνεται ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο θ δθμιουργία 

επικίνδυνων αποβλιτων. Άλλοι τρόποι ςυνειςφοράσ ςτθν πρόλθψθ, είναι τα προγράμματα 

οικολογικϊν ελζγχων, με παράλλθλθ κζςπιςθ κινιτρων ι και αντικινιτρων ςε οικονομικοφσ 

φορείσ του δθμόςιου ι του ιδιωτικοφ τομζα (οικολογικό ςιμα) και θ ενκάρρυνςθ των 

καταναλωτϊν να αγοράςουν προϊόντα που ρυπαίνουν λιγότερο.  

2)Αρχι επαναχρθςιμοποίθςθσ των υλικϊν 

Με βάςθ και τθν ευκφνθ του παραγωγοφ, ο καταςκευαςτισ οφείλει να εξαςφαλίηει τα 

μζςα, όχι μόνο για να περιορίςει τθ δθμιουργία αποβλιτων, (με ςυνετι χριςθ των 

φυςικϊν πόρων, ανανεϊςιμων πρϊτων υλϊν ι μθ επικίνδυνων υλικϊν) αλλά και για τθ 

δθμιουργία προϊόντων ϊςτε να διευκολφνεται θ επαναχρθςιμοποίθςθ και ανάκτθςι τουσ. 

3)Αρχι ανακφκλωςθσ και αξιοποίθςθσ των υλικϊν 

Θ ανάκτθςθ από τα απορρίμματα αποτελεί τον πυρινα κάκε αειφόρου πολιτικισ 

διαχείριςισ τουσ. Αυτό ςθμαίνει ότι ςε περιπτϊςεισ όπου θ δθμιουργία τουσ δεν μπορεί να 
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αποφεφγεται, κα πρζπει να επαναχρθςιμοποιοφνται ι να υποβάλλονται ςε διαδικαςίεσ 

ανάκτθςθσ υλικϊν. Βαςικι διαδικαςία για τθν ανάκτθςθ των υλικϊν, είναι ο διαχωριςμόσ 

τουσ ςτθν πθγι. Αυτό απαιτεί τθ ςυμμετοχι των καταναλωτϊν και των τελικϊν χρθςτϊν 

ςτθν αλυςίδα διαχείριςθσ και τουσ κακιςτά περιςςότερο ευαίςκθτουσ ωσ προσ τθν ανάγκθ 

μείωςθσ τθσ παραγωγισ αποβλιτων. Σθμαντικι επίςθσ προχπόκεςθ αποτελεί για τθν 

οικονομικι βιωςιμότθτα ςυςτθμάτων ανακφκλωςθσ και θ δθμιουργία αγορϊν για τα 

προϊόντα που κα προκφψουν. 

4)Αρχι ανάκτθςθσ ενζργειασ 

Στισ περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι θ ανάκτθςθ υλικϊν λόγω τεχνικϊν περιοριςμϊν, κα 

πρζπει να οδθγοφνται τα απόβλθτα με ςθμαντικό κερμικό περιεχόμενο ςε μονάδεσ καφςθσ 

με ςτόχο τθν ανάκτθςθ ενζργειασ, ϊςτε να διατεκεί τελικϊσ μόνο το κλάςμα που δεν 

δφναται να αξιοποιθκεί. 

5)Αρχι τθσ αςφαλοφσ διάκεςθσ 

Θ απόρριψθ ςτερεϊν αποβλιτων ςε χϊρουσ διάκεςθσ ζχει βαρφτατεσ επιπτϊςεισ ςτο 

περιβάλλον και κα πρζπει να επιλζγεται ωσ ζςχατθ λφςθ. Χρθςιμοποιείται εκτενϊσ μιασ και 

είναι θ οικονομικότερθ λφςθ, αλλά οι πρόςφατεσ νομοκετικζσ διατάξεισ ζχουν ωσ 

μεςοπρόκεςμο ςτόχο να καταλιγουν ςε χϊρουσ διάκεςθσ μόνο τα μθ ανακτιςιμα και 

αδρανι απόβλθτα. 

Ρρόλθψθ και Ανακφκλωςθ Οδθγία 2006/12 

Θ κεματικι ςτρατθγικι για τθν πρόλθψθ τθσ παραγωγισ των αποβλιτων αποβλζπει 

ειδικότερα ςτα εξισ: 

1. Στθ μείωςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων 

2. Στθν προϊκθςθ τθσ πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων 

3. Στθν ενίςχυςθ των δραςτθριοτιτων ανακφκλωςθσ 

4. Στον εκςυγχρονιςμό και ςτθν απλοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τα απόβλθτα 

5. Στθ βελτίωςθ τθσ εφαρμογισ των νομοκετικϊν πράξεων 

Ακολοφκωσ περιγράφονται ςυνοπτικά όςα προβλζπει θ ςτρατθγικι τθσ Ε.Ε. αναφορικά με 

τθν αξιοποίθςθ των αποβλιτων 

Ανακφκλωςθ 

Θ ςτρατθγικι προβλζπει πολλζσ επιπλζον δράςεισ κατά τα επόμενα ζτθ. Μερικζσ από τισ 

δράςεισ αυτζσ πρζπει να υλοποιθκοφν αμζςωσ, ενϊ άλλεσ κα είναι καλφτερα να 

δρομολογθκοφν αφοφ κα γίνουν εμφανείσ οι επιπτϊςεισ από τα πρϊτα μζτρα και από τθν 

υφιςτάμενθ νομοκεςία, θ οποία ακόμθ δεν ζχει τεκεί ςε ιςχφ. 

Θ Επιτροπι πρόκειται να χρθςιμοποιιςει και άλλουσ τρόπουσ για να πετφχει τουσ ςτόχουσ 

τθσ νζασ ςτρατθγικισ. Για παράδειγμα: 
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Ρροτρζπει τα κράτθ μζλθ να βελτιϊςουν τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ για τισ δραςτθριότθτεσ 

ανακφκλωςθσ και τθν εμπορικι ηιτθςθ για ανακυκλωμζνα υλικά, εντάςςοντασ τα ηθτιματα 

αυτά ςτουσ εκνικοφσ χάρτεσ πορείασ τθσ εφαρμογισ του ςχεδίου δράςθσ τθσ ΕΕ για τισ 

περιβαλλοντικζσ τεχνολογίεσ, οι οποίοι ζπρεπε να ζχουν υποβλθκεί μζχρι το τζλοσ του 

2005. 

Κα εξαςφαλίςει ότι τα ευρωπαϊκά κονδφλια που διατίκενται για ζρευνα και ανάπτυξθ ςτον 

τομζα τθσ τεχνολογίασ των αποβλιτων αντιμετωπίηουν τισ ςθμαντικζσ περιβαλλοντικζσ 

επιπτϊςεισ των αποβλιτων. Στο πλαίςιο τθσ ανακεϊρθςθσ των κατευκυντθρίων γραμμϊν 

ςχετικά με τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, θ Επιτροπι κα 

αποςαφθνίςει τισ προχποκζςεισ υπό τισ οποίεσ είναι δυνατι θ χοριγθςθ κρατικϊν 

ενιςχφςεων για τθ ςτιριξθ δραςτθριοτιτων ανακφκλωςθσ αποβλιτων. Κα υποςτθρίξει 

επίςθσ τθ διανομι και τθ μεταφορά των βζλτιςτων πρακτικϊν όςον αφορά τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ, τθν εκπαίδευςθ και τα κίνθτρα για τθν πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ 

αποβλιτων και για τθν ανακφκλωςθ τουσ ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Λιπαςματοποίθςθ 

Υπάρχουν οριςμζνεσ δράςεισ που πρζπει να αναλθφκοφν ςε επίπεδο Ε.Ε. για τθν 

προϊκθςθ τθσ λιπαςματοποίθςθσ. Ρεριλαμβάνουν τον κακοριςμό προτφπων ποιότθτασ για 

τα προϊόντα τθσ λιπαςματοποίθςθσ ζτςι ϊςτε να μποροφν αναπτυχκοφν αγορζσ για αυτά. Θ 

επιτροπι ςκοπεφει να τα ζχει ζτοιμα πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ανακεωρθμζνθσ 

οδθγίασ -πλαίςιο για τα απόβλθτα. Ζνα άλλο μζτρο είναι τα υψθλά περιβαλλοντικά 

πρότυπα που ιςχφουν για εγκαταςτάςεισ όπου πραγματοποιείται βιολογικι επεξεργαςία. 

Αυτό κα επιτευχκεί μζςω τθσ μελλοντικισ ανακεϊρθςθσ τθσ οδθγίασ IPPC. Θ νομοκεςία τθσ 

Ε.Ε. κακιςτά ςαφζσ ότι τα κράτθ μζλθ πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ όλα τα ςυναφι 

περιβαλλοντικά ηθτιματα όταν εκπονοφν τισ εκνικζσ πολιτικζσ για τα απόβλθτα. Αυτό 

ςθμαίνει ότι τα κράτθ μζλθ, ςτα οποία θ λιπαςματοποίθςθ απαιτείται για να βελτιωκεί το 

ζδαφοσ, πρζπει να εςτιάςουν το ενδιαφζρον τουσ ςτισ δράςεισ που απαιτοφνται για να 

επιτευχκεί ο ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ. 

Ανάκτθςθ ενζργειασ - Αποτζφρωςθ 

Ζχει αποδειχτεί από τθν πρακτικι ότι θ περιβαλλοντικά αςφαλισ αποτζφρωςθ μπορεί να 

ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν ανάκτθςθ ενεργειακϊν πόρων από τα απόβλθτα, ςτισ 

περιπτϊςεισ που αποτελεί μζροσ περιβαλλοντικά βελτιςτοποιθμζνθσ ςτρατθγικισ. Το 

περιβαλλοντικό όφελοσ εξαρτάται από τθν ποςότθτα τθσ ενζργειασ που πράγματι εξάγεται 

από τα αποτεφρωμζνα απόβλθτα. Στο πλαίςιο τθσ νζασ ςτρατθγικισ για τα απόβλθτα, θ 

Επιτροπι αποφάςιςε να βελτιϊςει περαιτζρω τθν απόδοςθ τθσ ανάκτθςθσ ενζργειασ από 

τα απόβλθτα κακορίηοντασ φιλόδοξα ςτοιχεία ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ για τισ 

εγκαταςτάςεισ αποτζφρωςθσ αςτικϊν αποβλιτων. Αυτό κα επιτευχκεί μζςω τθσ 

ανακεϊρθςθσ τθσ οδθγίασ IPPC. Θ νζα μζκοδοσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ τθσ ενεργειακισ 

απόδοςθσ κα κακορίηει το κατά πόςο μια εγκατάςταςθ αποτζφρωςθσ μπορεί να 

χαρακτθριςτεί ωσ εγκατάςταςθ ανάκτθςθσ ι ωσ εγκατάςταςθ διάκεςθσ. Ο χαρακτθριςμόσ 

ωσ εγκατάςταςθ ανάκτθςθσ παρζχει καλφτερθ πρόςβαςθ ςτθν αγορά και οι ποςότθτεσ των 

ανακτϊμενων αποβλιτων μποροφν να ςυνυπολογιςτοφν ςτο πλαίςιο των υποχρεωτικϊν 
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ςτόχων ανάκτθςθσ που κακορίηονται ςτισ οδθγίεσ τθσ Ε.Ε. (π.χ. για τα απόβλθτα θλεκτρικοφ 

και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ). 

3.2 Θεςμικό - Νομοκετικό Ρλαίςιο ςτθν Ελλάδα (14) 

Θ πρϊτθ διάταξθ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ςτθν Ελλάδα, ιταν θ ΥΑ ΕΛβ/301/64 

«περί ςυλλογισ, αποκομιδισ και διάκεςθσ απορριμμάτων», θ οποία και κακόριηε τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθ διαχείριςθ των απορριμμάτων και πιο ςυγκεκριμζνα για τθ 

ςυλλογι αλλά και τθ διάκεςθ αυτϊν. 

Λίγα χρόνια αργότερα ψθφίηονται οι Νομοκετικζσ ρυκμίςεισ Ν.Δ. 703/1970, Ν. 25/1975, Ν. 

429/1976, Ν. 1080/1980, οι οποίεσ κακορίηουν τον υπολογιςμό των δθμοτικϊν τελϊν 

κακαριότθτασ (αποκομιδι απορριμμάτων) με βάςθ τα τ.μ. του νοικοκυριοφ. Με βάςθ τισ 

προαναφερκείςεσ ρυκμίςεισ κακορίηονται ςε ετιςια βάςθ τα δθμοτικά τζλθ που καλοφνται 

να πλθρϊςουν οι πολίτεσ. 

Το 1985 ψθφίηεται ο Νόμοσ 1650 «για τθν προςταςία του Ρεριβάλλοντοσ», ο οποίοσ και 

κζτει το γενικό πλαίςιο αλλά και τουσ ςτόχουσ και τα μζςα για τθν προςταςία του 

Ρεριβάλλοντοσ.  

Θ πρϊτθ προςπάκεια προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ για τθ διαχείριςθ των 

απορριμμάτων με τθν αντίςτοιχθ Κοινοτικι ζγινε με τθν ΚΥΑ 49541/1424/86 «Στερεά 

απόβλθτα ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 75/442/ΕΟΚ». Με τθν ΚΥΑ αυτι, διατυπϊνονται 

οι βαςικζσ αρχζσ που πρζπει να διζπουν τθ διαχείριςθ των απορριμμάτων, ϊςτε να μθν 

τίκεται ςε κίνδυνο, άμεςα ι ζμμεςα θ Δθμόςια Υγεία και να μθν δθμιουργοφνται βλάβεσ 

ςτο περιβάλλον, ενϊ περιγράφεται για πρϊτθ φορά θ αναγκαιότθτα ςφνταξθσ Σχεδίων 

Διαχείριςθσ, κακϊσ και οι διαδικαςίεσ που πρζπει να τθροφνται. Επιπροςκζτωσ: (α) δίνεται 

ο οριςμόσ των βαςικϊν εννοιϊν και ορίηονται οι φορείσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων, (β) 

κακορίηονται οι φάςεισ του ςχεδιαςμοφ διαχείριςθσ, (γ) ρυκμίηεται το κζμα των αδειϊν για 

τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων που χορθγοφνται ςε φυςικά ι νομικά πρόςωπα 

πζρα των ΟΤΑ. Ρροβλζπεται επίςθσ, θ άςκθςθ ελζγχου ςτισ εγκαταςτάςεισ, βιομθχανίεσ και 

επιχειριςεισ που διαχειρίηονται ςτερεά απόβλθτα και (δ) κακορίηονται οι υπόχρεοι 

καταβολισ δαπάνθσ διαχείριςθσ και αναφζρονται οι κατά περίπτωςθ κυρϊςεισ για τθ μθ 

ςυμμόρφωςθ των υπόχρεων προσ τισ οδθγίεσ των αρμόδιων υπθρεςιϊν, που μπορεί να 

είναι ποινικζσ, διοικθτικζσ ι και χρθματικά πρόςτιμα (16). 

Ακολοφκωσ περιγράφονται ςυνοπτικά τα ςθμαντικότερα και πιο πρόςφατα νομοκετιματα 

για τθ διαχείριςθ και ειδικότερα τθν επεξεργαςία των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων (17): 
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Διατάξεισ Ρεριγραφι 

Ν. 3536/2007, ΦΕΚ 
42/Α'/23.2.2007 

Ο Νόμοσ κακορίηει τθ νομικι μορφι των ΦοΔΣΑ, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τθ μεταφόρτωςθ, προςωρινι αποκικευςθ, 
επεξεργαςία και διάκεςθ των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων ςτισ διαχειριςτικζσ ενότθτεσ (ΔΕ) που κακορίηουν τα Ρεριφερειακά 
Σχζδια Διαχείριςθσ. Σθμειϊνεται πωσ οι Δ.Ε. είναι διακριτζσ γεωγραφικζσ ενότθτεσ που κακορίηονται με ςτόχο τθ βιϊςιμθ 
διαχείριςθ των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων. 

ΚΥΑ 29407/3508, ΦΕΚ 
1572Β/2002 
16.12.2002 

Οι απαιτιςεισ από τθ ΚΥΑ, ουςιαςτικά οδθγοφν ςτο να καταςκευάηονται όςο το δυνατόν λιγότεροι και πιο ελεγχόμενοι Χ.Υ.Τ.Α., 
να λειτουργοφν με πολφ υψθλά πρότυπα και ςταδιακά, όπου είναι δυνατό, να μετατρζπονται ςε Χ.Υ.Τ.Υ.. 

Ρερί Επεξεργαςίασ 
αποβλιτων 

Κακορίηει τον τρόπο διαλογισ υλικϊν ςτθν πθγι (ςυςκευαςιϊν, οργανικϊν, πράςινων, επικίνδυνων οικιακϊν κλπ), τθ μθχανικι 
διαλογι, τθ μεταφόρτωςθ και τθ δεματοποίθςθ, τισ τεχνολογίεσ κερμικισ, φυςικισ, χθμικισ και βιολογικισ επεξεργαςίασ και 
τουσ ςυνδυαςμοφσ τουσ. 

Βιοαποδομιςιμα 
Αςτικά Αποβλιτα 
(ΒΑΑ) 

Μζχρι τθν 16 Λουλίου του 2010, τα βιοαποδομιςιμα αςτικά απόβλθτα που προορίηονται για χϊρουσ ταφισ πρζπει να μειωκοφν 
ςτο 75% τθσ ςυνολικισ (κατά βάροσ) ποςότθτασ των βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτων που είχαν παραχκεί το 1995, μζχρι 
τθν 16 Λουλίου του 2013, τα βιοαποδομιςιμα αςτικά απόβλθτα που προορίηονται για χϊρουσ ταφισ πρζπει να μειωκοφν ςτο 
50% τθσ ςυνολικισ (κατά βάροσ) ποςότθτασ των βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτων που είχαν παραχκεί το 1995, μζχρι τθν 
16 Λουλίου του 2020, τα βιοαποδομιςιμα αςτικά απόβλθτα που προορίηονται για χϊρουσ ταφισ πρζπει να μειωκοφν ςτο 35% 
τθσ ςυνολικισ (κατά βάροσ) ποςότθτασ τωνβιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτων που είχαν παραχκεί το 1995 Τα μζτρα για 
τθν επίτευξθ των προθγοφμενων ςτόχων αναφζρονται κυρίωσ ςτθν προϊκθςθ τθσ αξιοποίθςθσ των αποβλιτων και ειδικότερα 
ςτθν ανακφκλωςθ, λιπαςματοποίθςθ ι παραγωγι βιομεκανίου ι ανάκτθςθ υλικϊν/ ενζργειασ (άρκρο 21 Ραράρτθμα IV.Β τθσ 
ΚΥΑ Θ.Ρ. 50910/2727). 

Στεδιαζμός, 
καηαζκεσή, 
αδειοδόηηζη και 
λειηοσργία ηων 
Φ.Υ.Τ.Α 

Ουςιαςτικά, το ςφνολο των υφιςτάμενων Χ.Υ.Τ.Α. κα πρζπει να ςυνεχίςει τθ λειτουργία του με βάςθ τισ νζεσ απαιτιςεισ. Οι 
απαιτιςεισ αυτζσ αφοροφν ςτον τεχνθτό γεωλογικό φραγμό, τθν τελικι κάλυψθ, τα ςυςτιματα διαχείριςθσ ςτραγγιςμάτων και 
βιοαερίου, το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ κλπ. Θ ςθμαντικότερθ αλλαγι ςτο ςχεδιαςμό των Χ.Υ.Τ.Α. προκφπτει από τθν 
ειςαγωγι διαδικαςιϊν εκτίμθςθσ κινδφνων. 

Κοςτολόγθςθ των 
παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν 

Σφμφωνα με τθν ΚΥΑ, θ τιμι που κα χρεϊνει ο φορζασ εκμετάλλευςθσ Χ.Υ.Τ.Α. για τθν εναπόκεςθ  των αποβλιτων, πρζπει να 
περιλαμβάνει εκτόσ από τα κόςτθ καταςκευισ και λειτουργίασ, το κόςτοσ τθσ χρθματοοικονομικισ ι ιςοδφναμθσ εγγφθςθσ, 
προκειμζνου να εξαςφαλίηονται θ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τθσ άδειασ, θ τιρθςθ των διαδικαςιϊν τθσ παφςθσ 
λειτουργίασ και το κόςτοσ τθσ μετζπειτα φροντίδασ του Χ.Υ.Τ.Α. για μια περίοδο τουλάχιςτον 30 ετϊν. 
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Ρίνακασ 3: Σθμαντικότερα και πιο πρόςφατα νομοκετιματα για τθ διαχείριςθ και ειδικότερα τθν επεξεργαςία των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων 

ΚΥΑ Θ.Ρ. 50910/2727, 
ΦΕΚ 1909Β/22-12-03 

Τίκενται οι ςτόχοι και οι αρχζσ που πρζπει να ιςχφουν ςε επίπεδο χϊρασ και δίνονται οι γενικζσ κατευκφνςεισ τθσ πολιτικισ 
διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων. Ριο ςυγκεκριμζνα: να εξαςφαλίηεται ζνα υψθλό επίπεδο προςταςίασ του περιβάλλοντοσ 
και τθσ δθμόςιασ υγείασ, να εξοικονομοφνται πρϊτεσ φλεσ, νερό, ενζργεια, επιφάνεια γθσ, να επιτυγχάνεται μείωςθ των αερίων 
εκπομπϊν που ςυμβάλλουν ςτο φαινόμενο του Κερμοκθπίου, τα δευτερογενι υλικά από τθν αξιοποίθςθ να μθν παρουςιάηουν 
μεγαλφτερθ βλαπτικότθτα από τα ςυγκρίςιμα πρωτογενι υλικά ι από τα τελικά προϊόντα αυτϊν, να επιμθκφνεται ο διακζςιμοσ 
χρόνοσ ηωισ των Χϊρων Υγειονομικισ Ταφισ των Αποβλιτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και θ τελικι διάκεςθ των αποβλιτων ,που θ αξιοποίθςι 
τουσ είναι αδφνατθ, να μθν αποτελεί κίνδυνο για τισ επόμενεσ  γενεζσ. 

ΚΥΑ 22912/1117, ΦΕΚ 
759Β/06-06-05 

Επιβάλλονται μζτρα, όροι και περιοριςμοί ςτισ εγκαταςτάςεισ αποτζφρωςθσ και ςυναποτζφρωςθσ αποβλιτων (όπου 
ςυμπεριλαμβάνονται και τα αςτικά απόβλθτα από νοικοκυριά), ϊςτε να επιτυγχάνεται θ πρόλθψθ ι ο περιοριςμόσ, όςο είναι 
εφικτό, των επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον και ειδικότερα, τθσ ρφπανςθσ από εκπομπζσ ςτθν ατμόςφαιρα, ςτο ζδαφοσ και ςτα 
υπόγεια και επιφανειακά νερά, κακϊσ και των επιπτϊςεων ςτθν υγεία του ανκρϊπου. 

Νόμοσ 2939/2001, ΦΕΚ 
179Α/2001 

α)ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2005 το αργότερο, πρζπει να αξιοποιείται ι να αποτεφρϊνεται ςε εγκαταςτάςεισ αποτζφρωςθσ 
αποβλιτων με ανάκτθςθ ενζργειασ τουλάχιςτον το 50 % κατά βάροσ  των αποβλιτων ςυςκευαςίασ. β)ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 
2011 το αργότερο, αξιοποίθςθ ι αποτζφρωςθ ςε εγκαταςτάςεισ αποτζφρωςθσ αποβλιτων με ανάκτθςθ ενζργειασ 60 % 
τουλάχιςτον κατά βάροσ, των αποβλιτων ςυςκευαςίασ γ)ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2005 το αργότερο, ανακφκλωςθ μεταξφ 25 % 
τουλάχιςτον και 45 % το πολφ, κατά βάροσ του ςυνόλου των υλικϊν ςυςκευαςίασ που περιζχονται ςτα απόβλθτα ςυςκευαςίασ, 
με ελάχιςτο ποςοςτό 15 % κατά βάροσ, για κάκε υλικό ςυςκευαςίασ δ)ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, ανακφκλωςθ 
μεταξφ 55 % τουλάχιςτον και 80 % το πολφ, κατά βάροσ, των αποβλιτων ςυςκευαςίασ των ακόλουκων ελάχιςτων ςτόχων 
ανακφκλωςθσ για υλικά που περιζχονται ςε απόβλθτα ςυςκευαςίασ: i)60 %, κατά βάροσ, για το γυαλί, ii)60 %, κατά βάροσ, για 
το χαρτί και χαρτόνι, iii)50 %, κατά βάροσ, για τα μζταλλα, iv)22,5 %, κατά βάροσ, για τα πλαςτικά, λαμβάνοντασ αποκλειςτικά 
υπόψθ υλικά που ανακυκλϊνονται εκ νζου ςε πλαςτικά v) 15 %, κατά βάροσ, για το ξφλο. 
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4 Μζκοδοι Επεξεργαςίασ ΑΣΑ 
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι τρόποι με τουσ οποίουσ τα Στερεά Απορρίμματα 

επεξεργάηονται πριν τθν τελικι τουσ διάκεςθ. Οι ενδεδειγμζνεσ μζκοδοι επεξεργαςίασ για 

τα ςτερεά απόβλθτα είναι θ μθχανικι και βιολογικι επεξεργαςία κακϊσ και θ κερμικι. Θ 

μθχανικι και βιολογικι εφαρμόηεται με τθν κομποςτοποίθςθ, τθν αναερόβια χϊνεψθ και 

τθν βιολογικι ξιρανςθ που αποτελεί και ςυνδυαςμό των παραπάνω. Θ κερμικι 

επεξεργαςία πραγματοποιείται με τθν αποτζφρωςθ, τθν αεριοποίθςθ, πυρόλυςθ και τθν 

αεριοποίθςθ με τεχνολογία πλάςματοσ. 

4.1 Μθχανικι και Βιολογικι Επεξεργαςία (7) 

Ο όροσ μθχανικι-βιολογικι επεξεργαςία (ΜΒΕ) υποδθλϊνει τθ χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ 

και βιολογικισ επεξεργαςίασ των αποβλιτων. Το υλικό ειςόδου μπορεί να είναι είτε 

ςφμμεικτά απόβλθτα είτε προδιαλεγμζνα οργανικά. Θ ςυγκεκριμζνθ τεχνολογία 

παρουςιάηει διάφορεσ παραλλαγζσ που κακορίηονται κυρίωσ από τθ μζκοδο βιολογικισ 

επεξεργαςίασ που χρθςιμοποιείται. Θ βαςικι διάκριςθ γίνεται ςε αερόβια και αναερόβια 

ΜΒΕ με τθν πρϊτθ να κάνει χριςθ τθσ κομποςτοποίθςθσ και τθ δεφτερθ τθσ αναερόβιασ 

χϊνευςθσ. Επιπλζον υπάρχει θ επεξεργαςία τθσ βιολογικισ ξιρανςθσ που ενϊ ανικει ςτθν 

οικογζνεια των τεχνολογιϊν ΜΒΕ, λόγω των τεχνικϊν που χρθςιμοποιοφνται, ςτθν 

πραγματικότθτα διαφζρει αρκετά από τισ προαναφερκείςεσ τεχνολογίεσ κακϊσ το 

βιολογικό ςτάδιο τθσ εγκατάςταςθσ προθγείται τθσ μθχανικισ επεξεργαςίασ και ο ςκοπόσ 

τθσ μονάδασ είναι αποκλειςτικά θ παραγωγι δευτερογενοφσ καυςίμου. 

Οι μονάδεσ Μθχανικισ Βιολογικισ Επεξεργαςίασ(ΜΒΕ) παράγουν, ανάλογα με τθν 

εγκατάςταςθ, ανακυκλϊςιμα υλικά, όπωσ χαρτί, χαρτόνι, πλαςτικά, γυαλί και μζταλλα 

ι/και καφςιμα, όπωσ Refuse Derived Fuel (RDF), βιοαζριο, Solid Recovered Fuel(SRF), κακϊσ 

και βιοςτακεροποιθμζνο υλικό (κόμποςτ). 

Θ τεχνολογία ΜΒΕ τα τελευταία χρόνια γνωρίηει μεγάλθ ανάπτυξθ. Ζωσ το 2004 ζχουν 

καταγραφεί 80 τζτοιεσ μονάδεσ ςτθν Ευρϊπθ και ζχουν ανακοινωκεί άλλεσ 43. Θ 

δυναμικότθτα τουσ ςυνολικά ανζρχεται ςτουσ 8.500.000τ/ζτοσ και με τισ υπό καταςκευι 

μονάδεσ κα φτάνει ςτουσ 13.000.000τ/ζτοσ.   

4.1.1 Αερόβια Μθχανικι Επεξεργαςία 

Μθχανικι Επεξεργαςία 

Θ μθχανικι επεξεργαςία ςκοπό ζχει τθν ομογενοποίθςθ τθσ ετερογενοφσ μάηασ των 

οργανικϊν ςτερεϊν αποβλιτων και τθν ανάκτθςθ των χριςιμων προϊόντων. Ρεριλαμβάνει 

τα παρακάτω: 
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Διάγραμμα 6: Ραραγωγικι διαδικαςία τυπικισ αερόβιασ ΜΒΕ με ανάκτθςθ υλικϊν 

 

Τθν υποδοχι και τροφοδοςία, που περιλαμβάνει τάφρουσ εκφόρτωςθσ των 

απορριμματοφόρων, γερανογζφυρεσ και αρπάγεσ για μεταφορά των απορριμμάτων και 

χοάνεσ τροφοδοςίασ με πλακοταινίεσ για ζλεγχο τθσ τροφοδοςίασ και ςυςτιματα διάνοιξθσ 

ςακϊν. 

Το διαχωριςμό υλικϊν, που περιλαμβάνει ςυςτιματα χειρωνακτικοφ διαχωριςμοφ 

ογκωδϊν και ανεπικφμθτων αντικειμζνων, εςχάρωςθσ για απομάκρυνςθ τοξικϊν και άλλων 

αντικειμζνων μικροφ μεγζκουσ(1,5-2cm), χειροδιαλογισ υλικϊν για ανάκτθςθ χαρτιοφ, 

χαρτονιοφ, πλαςτικοφ, γυαλιοφ, ςιδθροφχων μετάλλων και αλουμινίου, δεματοποίθςθσ 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν, ομογενοποίθςθσ του εναπομζνοντοσ κλάςματοσ, μαγνθτικοφ 

διαχωριςμοφ ςιδθροφχων ,μετάλλων και αλουμινίου, κακϊσ και ςυςτιματα διαχωριςμοφ 

για λιψθ του ελαφροφ κλάςματοσ που οδθγείται για κομποςτοποίθςθ. 
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Τθ βιοαποδόμθςθ οργανικϊν, θ οποία περιλαμβάνει ςφςτθμα προςκικθσ κλαδιϊν, 

χόρτων ι/και βιολογικισ λάςπθσ ςε ςυγκεκριμζνεσ αναλογίεσ, κακϊσ και ςφςτθμα 

κομποςτοποίθςθσ, όπου ςτθ ςυνθκζςτερθ περίπτωςθ, τα οργανικά οδθγοφνται  ςε κλειςτό 

χϊρο και τοποκετοφνται ςε ςειράδα( διαμικθ κανάλια ι τάφροι). Μετά από παραμονι 4 

ζωσ 7 εβδομάδων, υπό ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ υγραςίασ και αεριςμοφ με μθχανικι 

ανάδευςθ, επιτυγχάνεται διάςπαςθ των οργανικϊν και με αυτό τον τρόπο 

βιοςτακεροποίθςθ του προϊόντοσ. 

Τθν ωρίμανςθ, όπου το προϊόν τοποκετείται ςε ςειράδα για τριάντα τουλάχιςτον μζρεσ για 

περαιτζρω βιολογικι ςτακεροποίθςθ ςυνικωσ ςε ςτεγαςμζνο χϊρο. 

Τον εξευγενιςμό, όπου το κόμποςτ αφοφ κοςκινιςτεί διζρχεται μζςω ςυςτιματοσ 

αεροδιαχωριςμοφ και βαλιςτικοφ διαχωριςμοφ για τθν απομάκρυνςθ προςμίξεων όπωσ 

γυαλί, ςκλθρά πλαςτικά κ.α. 

Οι μονάδεσ Αερόβιασ Μθχανικισ Επεξεργαςίασ χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ: 

Α. Τισ μονάδεσ που περιλαμβάνουν τθν ανάκτθςθ υλικϊν(χαρτιοφ, πλαςτικϊν και 

μετάλλων) και ςυνκομποςτοποίθςθσ του οργανικοφ κλάςματοσ των ΑΣΑ με 

υπολείμματα(χόρτα, κλαδιά κ.τ.λ.). 

 

Διάγραμμα 7: οι και ιςοηφγιο μάηασ τυπικισ εγκατάςταςθσ αερόβιασ ΜΒΕ με ανάκτθςθ υλικϊν 

 

Β. Τισ μονάδεσ που περιλαμβάνουν ανάκτθςθ RDF(καφςιμο υλικό που απαρτίηεται κυρίωσ 

από χαρτί, χαρτόνι και πλαςτικά), ακολουκοφμενθ από μονάδα κομποςτοποίθςθσ του 

οργανικοφ κλάςματοσ των ΑΣΑ, αναμειγμζνου με βιολογικι λάςπθ και φυτικά 

υπολείμματα.   
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Διάγραμμα 8: οι και ιςοηφγιο μάηασ τυπικισ εγκατάςταςθσ αερόβιασ ΜΒΕ με ανάκτθςθ RDF 

 

Αερόβια Επεξεργαςία -Κομποςτοποίθςθ(λιπαςματοποίθςθ) 

Κομποςτοποίθςθ είναι θ ελεγχόμενθ, αερόβια, βιολογικι, οξειδωτικι διαδικαςία 

αποικοδόμθςθσ και ςτακεροποίθςθσ οργανικϊν υλικϊν που λαμβάνει χϊρα υπό ςυνκικεσ 

που οδθγοφν ςτθν ανάπτυξθ κερμοκραςιϊν τθσ κερμόφιλθσ περιοχισ. Το τελικό προϊόν, το 

κόμποςτ, πρζπει να είναι αρκετά ςτακεροποιθμζνο για αποκικευςθ και εφαρμογι ςτο 

ζδαφοσ χωρίσ ανεπικφμθτεσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ. Κατά ςυνζπεια, θ 

κομποςτοποίθςθ αποτελεί εξειδικευμζνθ μορφι βιοςτακεροποίθςθσ αποβλιτων, κατά τθν 

οποία οι ςυνκικεσ υγραςίασ και αεριςμοφ είναι τζτοιεσ που να εξαςφαλίηουν τθν ταχεία 

ανάπτυξθ ελεγχόμενων υψθλϊν κερμοκραςιϊν, ευνοϊκϊν για τθν ανάπτυξθ και επικράτθςθ 

κερμόφιλων μικροοργανιςμϊν. Ρρόκειται δθλ. για μια ελεγχόμενθ βιο-οξειδωτικι 

διεργαςία θ οποία: 

-αφορά ετερογενι οργανικά υλικά ςε ςτερει κατάςταςθ 

-περνάει από μια αρχικι φάςθ αποικοδόμθςθσ κατά τθν οποία αναπτφςςονται 

κερμοκραςίεσ τθσ κερμόφιλθσ περιοχισ και παράγονται πρόςκαιρα φυτοτοξικζσ ουςίεσ, και 

-οδθγεί ςε μια κατάςταςθ ςτακεροποίθςθσ, το τελικό προϊόν τθσ οποίασ χαρακτθρίηεται ωσ 

«ϊριμο κόμποςτ». 

Κατά τθν κομποςτοποίθςθ, με τθ βοικεια τθσ μικροβιακισ κοινότθτασ (βακτιρια, 

ακτινομφκθτεσ και μφκθτεσ) και τθσ μεταβολικισ τθσ δραςτθριότθτασ με τθ ςυμμετοχι 

ενδοκυτταρικϊν και εξωκυτταρικϊν ενηφμων, επιτυγχάνεται θ τροποποίθςθ και 

αποικοδόμθςθ τθσ οργανικισ φλθσ που οδθγεί: 

-ςτο ςχθματιςμό ενόσ πλικουσ μεταβολικϊν προϊόντων και κλαςμάτων, όπωσ χουμικϊν 

ουςιϊν και λιγνό-πρωτεϊνϊν, 
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-ςτθν απελευκζρωςθ κρεπτικϊν ςτοιχείων από οργανικζσ ενϊςεισ και μεταφορά τουσ ςε 

διαλυτά ι αδιάλυτα ανόργανα άλατα, και 

-ςτθν ζκλυςθ αερίων, όπωσ διοξείδιο του άνκρακα, υδρατμοί, αμμωνία, οξείδια του αηϊτου 

και πικανοφσ αναερόβιουσ κφλακεσ μεκανίου και υδρόκειου. 

 

Διάγραμμα 9: Ζνα ενδεικτικό ιςοηφγιο μάηασ κατά τθ διάρκεια τθσ κομποςτοποίθςθσ 

 

Ραραγωγι και Κατανάλωςθ Ενζργειασ 

Μονάδα ανάκτθςθσ Καηάνάλωζη ( kWh/τόνο) 

υλικϊν 25 

RDF 21,5 

RDF 55,5(ςε περίπτωςθ κζρμανςθ για ξιρανςθ επιπλζον 
0,4Mj ανά kg ΑΣΑ) 

    

Ρίνακασ 4: Κατανάλωςθ ενζργειασ μονάδων ανάκτθςθσ υλικϊν 

 

Θ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ και καυςίμων ανά τόνο οργανικοφ υλικοφ 

τροφοδοςίασ κυμαίνεται από 18 ζωσ 50kWh. Θ κατϊτερθ κερμογόνοσ δφναμθ του 

παραγόμενου RDF είναι περίπου 18Mj/kg. 

Με βάςθ τα παραπάνω και τα ιςοηφγια μποροφμε να εκτιμιςουμε τθν κατανάλωςθ και τθν 

παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ: 

Για εγκαταςτάςεισ με ανάκτθςθ υλικϊν και κομποςτοποίθςθ ςε ςειράδα, θ κατανάλωςθ 

ανζρχεται ςε 34 kWh ανά τόνο ΑΣΑ. 

Για εγκαταςτάςεισ με ανάκτθςθ RDF και κομποςτοποίθςθ ςε ςειράδα, θ δυνατότθτα 

παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ( από αξιοποίθςθ του RDF ςε μονάδα ςτοιχειομετρικισ 

καφςθσ με κερμικι απόδοςθ λζβθτα 80% και θλεκτρικι απόδοςθ 30%) ανζρχεται ςε 399 

kWh ανά τόνο ΑΣΑ. Θ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ( ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 

μονάδασ ςτοιχειομετρικισ καφςθσ) είναι 116kWh ανά τόνο ΑΣΑ και επομζνωσ θ περίςςεια 
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θλεκτρικισ ενζργειασ που μπορεί να διατεκεί ςε τρίτουσ ανζρχεται ςε περίπου 283 kWh 

ανά τόνο ΑΣΑ. 

Ρροϊόντα Επεξεργαςίασ και Δυνατότθτεσ Διάκεςθσ 

Τα προϊόντα που παράγονται από τθν αναερόβια μθχανικι επεξεργαςία είναι διάφορα 

χριςιμα υλικά που ανακτϊνται, όπωσ χαρτί, γυαλί κ.α., το εδαφοβελτιωτικό υλικό 

(κόμποςτ) και το RDF. Αυτζσ οι κατθγορίεσ προϊόντων επεξεργαςίασ παρατίκενται 

αναλυτικότερα ςτο παράρτθμα. 

Μονάδεσ ςε λειτουργία ςτθν ΕΕ 

Από τα 80 εργοςτάςια ΜΒΕ, τα οποία λειτουργοφςαν ςτθν ΕΕ ςτα τζλθ του 2004, τα 44 από 
αυτά χρθςιμοποιοφςαν τθ μζκοδο τθσ αερόβιασ ΜΒΕ. Θ ςυνολικι δυναμικότθτα των 
παραπάνω εργοςταςίων ανερχόταν ςε 4.900.000τ/ζτοσ και αντιςτοιχοφςε ςτο 57,5% τθσ 
δυναμικότθτασ όλων των εργοςταςίων. 

4.1.2 Αναερόβια Μθχανικι - Βιολογικι Επεξεργαςία 

Ο όροσ «αναερόβια χϊνευςθ» αναφζρεται ςτθν ελεγχόμενθ βιολογικι αποδόμθςθ των 

οργανικϊν αποβλιτων κάτω από ςυνκικεσ ζλλειψθσ οξυγόνου (αναερόβιεσ ςυνκικεσ) και 

οδθγεί ςτθν παραγωγι βιοαερίου (ζνα μίγμα CΘ4 και CO2 το οποίο μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ωσ καφςιμο για τθν ςυμπαραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ και κερμότθτασ) 

και ενόσ υδαροφσ υπολείμματοσ που ονομάηεται χωνευμζνθ ιλφσ. Θ χωνευμζνθ ιλφσ μπορεί 

να διατεκεί απ’ ευκείασ ςτο ζδαφοσ ι να υποςτεί περαιτζρω αερόβια επεξεργαςία για τθ 

ςτακεροποίθςι τθσ και να μετατραπεί ςε κόμποςτ (με τθν προχπόκεςθ ότι ικανοποιεί 

κάποια κεςμοκετθμζνα κριτιρια ποιότθτασ). 

 

Διάγραμμα 10: Αναερόβια Μ/Β επεξεργαςία 

 

Θ αναερόβια χϊνευςθ του οργανικοφ κλάςματοσ γίνεται ςε κλειςτοφσ μεςοφιλικοφσ ι 

κερμοφιλικοφσ βιοαντιδραςτιρεσ, κάτω από ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ, με ςτόχο τθν ανάκτθςθ 

ενζργειασ ςε μορφι μεκανίου, τθ μείωςθ του όγκου των ΑΣΑ και τθν βιολογικι 

ςτακεροποίθςθ τουσ.  

Ραραγωγι και Κατανάλωςθ Ενζργειασ 

Θ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ και καυςίμων από μονάδεσ αναερόβιασ χϊνευςθσ 

είναι τθσ τάξθσ των 50 με 54 kWh ανά τόνο οργανικοφ υλικοφ τροφοδοςίασ. Το παραγόμενο 
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βιοαζριο περιλαμβάνει 55% με 60% μεκάνιο κατ' όγκο, θ κατϊτερθ κερμογόνοσ δφναμθ 

του οποίου είναι 37,75 MJ/Nm3. 

Από τα ιςοηφγια μάηασ κάκε επιμζρουσ ολοκλθρωμζνθσ εγκατάςταςθσ αναερόβιασ ΜΒΕ, 

μπορεί να εκτιμθκεί θ κατανάλωςθ και θ δυνατότθτα παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ. Θ 

δυνατότθτα παραγωγισ μιασ εγκατάςταςθσ του διαγράμματοσ (με αξιοποίθςθ του 

βιοαερίου ςε μθχανι αερίου με απόδοςθ 35%) είναι 119 kWh ανά τόνο ΑΣΑ. Θ κατανάλωςθ 

θλεκτρικισ ενζργειασ ανζρχεται ςε 54 kWh ανά τόνο ΑΣΑ και επομζνωσ θ δυνατότθτα 

διάκεςθσ περίςςειασ ςε τρίτουσ είναι 65 kWh ανά τόνο ΑΣΑ. 

Ρροϊόντα Επεξεργαςίασ και Δυνατότθτεσ Διάκεςθσ 

Τα προϊόντα τθσ αναερόβιασ χϊνευςθσ ςυνίςτανται ςε κόμποςτ και βιοάεριο. Το κόμποςτ 

περιγράφθκε ςτθν αντίςτοιχθ παράγραφο τθσ αερόβιασ επεξεργαςίασ. Το βιοαζριο είναι 

ζνα αζριο καφςιμο που αποτελείται από μεκάνιο, διοξείδιο του άνκρακα και από μικρζσ 

ποςότθτεσ άλλων αερίων και ιχνοςτοιχείων. Σε μονάδεσ επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων ο 

ςυνθκζςτεροσ τρόποσ αξιοποίθςθσ του βιοαερίου περιλαμβάνει τθ ςυμπαραγωγι 

θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ, θ οποία είναι θ τυπικι μζκοδοσ αξιοποίθςισ του ςε πολλζσ 

ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ και κεωρείται ωσ μια πολφ αποδοτικι χριςθ του βιοαερίου για τθν 

παραγωγι ενζργειασ. Το βιοαζριο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 

χρθςιμοποιείται και το φυςικό αζριο. Θ απαιτοφμενθ ποιότθτα του βιοαερίου εξαρτάται 

από τθ χριςθ για τθν οποία προορίηεται. Τζτοιεσ είναι θ κζρμανςθ, οι μθχανζσ εςωτερικισ 

καφςθσ και οι ςυςςωρευτζσ καυςίμου. 

Τα υλικά που προζρχονται από τον διαχωριςμό (μθχανικι επεξεργαςία) είναι ίδια με αυτά 

τθσ Αερόβιασ επεξεργαςίασ και ζχουν τισ ίδιεσ δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ. 

Μονάδεσ ςε λειτουργία ςτθν ΕΕ 

Ρερίπου το ζνα τρίτο από τα εργοςτάςια ΜΒΕ που λειτουργοφςαν ςτα τζλθ του 2004 ςτθν 

ΕΕ περιελάμβανε παραγωγι βιοαερίου με αναερόβια χϊνευςθ, τουλάχιςτον ςε κάποιο 

βακμό. Θ ςυνολικι δυναμικότθτα των παραπάνω εργοςταςίων ανερχόταν ςε 

2.450.000τ/ζτοσ και αντιςτοιχοφςε ςτο 28,8% τθσ δυναμικότθτασ όλων των εργοςταςίων 

ΜΒΕ.   

4.1.3 Βιολογικι Ξιρανςθ 

Θ βιολογικι ξιρανςθ ενϊ ανικει ςτθν οικογζνεια των τεχνολογιϊν ΜΒΕ λόγω των τεχνικϊν 

που χρθςιμοποιοφνται, ςτθν πραγματικότθτα διαφζρει αρκετά από τισ προαναφερκείςεσ 

τεχνολογίεσ, κακϊσ το βιολογικό ςτάδιο τθσ εγκατάςταςθσ προθγείται τθσ μθχανικισ 

επεξεργαςίασ και ο ςκοπόσ τθσ μονάδασ είναι αποκλειςτικά θ παραγωγι δευτερογενοφσ 

καυςίμου. 
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Διάγραμμα 11: Βιολογικι Ξιρανςθ 

 

Θ βιολογικι ξιρανςθ αποτελεί μζκοδο προεπεξεργαςίασ και ζχει ωσ βαςικό ςκοπό τθν 

αναβάκμιςθ των Α.Σ.Α., ζτςι ϊςτε να καταςτοφν καταλλθλότερα για κερμικι αξιοποίθςθ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, επειδι τα Α.Σ.Α. περιζχουν αυξθμζνθ υγραςία και το κερμικό τουσ 

περιεχόμενο είναι χαμθλό, με τθ βιολογικι ξιρανςθ επιδιϊκεται: 

- Μείωςθ τθσ υγραςίασ των Α.Σ.Α. ςτο 12 - 15% κατά βάροσ 

- Διαχωριςμόσ ανακυκλϊςιμων ςιδθροφχων μετάλλων και αλουμινίου 

- Ραραγωγι SRF (Solid Recovered Fuel), ενόσ υλικοφ κατάλλθλου για κερμικι αξιοποίθςθ, 

με κατϊτερθ κερμογόνο δφναμθ περίπου 15 MJ/kg. Θ ξιρανςθ επιτυγχάνεται με τθν 

ενζργεια που παράγει θ αερόβια αποδόμθςθ ενόσ περιοριςμζνου ποςοςτοφ από τα 

οργανικά υλικά των Α.Σ.Α. 

Σφμφωνα με το Διάγραμμα 11, θ επεξεργαςία περιλαμβάνει τα ακόλουκα ςτάδια: 

-Χϊρο υποδοχισ προςωρινισ αποκικευςθσ και τροφοδοςίασ. 

-Ρρωτοβάκμιο λειοτεμαχιςμό των ειςερχόμενων Α.Σ.Α. 

-Βιολογικι ξιρανςθ ςε βιοαντιδραςτιρα όπου μεταφζρονται τα λειοτεμαχιςμζνα Α.Σ.Α., 

τοποκετοφνται ςε ςειράδια και παραμζνουν, ανάλογα με τθν τεχνολογία, για 5 - 7 μζρεσ ι 

για περίπου 15 μζρεσ. Οι μικροοργανιςμοί αποδομοφν μζροσ του ευκολότερα διαςπάςιμου 

οργανικοφ κλάςματοσ και αυξάνουν τθ κερμοκραςία των απορριμμάτων ςτουσ 55 οC. Αζρασ 

αναρροφάται μζςω των ςειραδιϊν από αγωγοφσ που βρίςκονται ςτο δάπεδο, κορεννφεται 

με υγραςία και ςτθ ςυνζχεια, μζςω βιολογικϊν φίλτρων, εκλφεται ςτθν ατμόςφαιρα. Για 

τθν επιτυχι ζκβαςθ τθσ διαδικαςίασ απαιτείται ςτενόσ ζλεγχοσ, κακϊσ οι βιολογικζσ 

διεργαςίεσ επιβραδφνονται ςθμαντικά με τθ μείωςθ τθσ υγραςίασ των απορριμμάτων. Για 

το ςκοπό αυτό, θ διαδικαςία τθσ ξιρανςθσ παρακολουκείται θλεκτρονικά, ζτςι ϊςτε να 
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γίνονται οι αναγκαίεσ ρυκμίςεισ ςτθν κυκλοφορία και ανακυκλοφορία του αζρα, δίχωσ τθν 

παρουςία χειριςτϊν ςτο χϊρο τθσ βιοαποικοδόμθςθσ. 

-Εξευγενιςμό SRF, όπου το ξθρό υλικό διζρχεται από κόςκινα για να απαλλαγεί από τα 

άχρθςτα υλικά, περνάει από μαγνθτικοφσ διαχωριςτζσ για ανάκτθςθ μετάλλων και το 

υπόλειμμα υποβάλλεται ςε δευτεροβάκμιο τεμαχιςμό. 

Ραραγωγι και Κατανάλωςθ Ενζργειασ 

Θ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ από μονάδεσ βιολογικισ ξιρανςθσ ανζρχεται ςε 140 

kWh ανά τόνο Α.Σ.Α.. Στθ βιβλιογραφία αναφζρεται ότι το SRF ζχει κατϊτερθ κερμογόνο 

δφναμθ μεταξφ 15 και 17,5 MJ/Kg. Για απορρίμματα ςαν αυτά που παράγονται ςτθν 

Ελλάδα, με κατϊτερθ κερμογόνο δφναμθ 8 MJ/kg και για επεξεργαςία με ιςοηφγιο μάηασ 

που περιγράφθκε πρωτφτερα, το ιςοηφγιο ενζργειασ ορίηει ότι θ κατϊτερθ κερμογόνοσ 

δφναμθ του SRF δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 8*(1000/550) = 14,5 MJ/Kg. 

Από τα παραπάνω δεδομζνα και από τα ιςοηφγια μάηασ κάκε επιμζρουσ ολοκλθρωμζνθσ 

εγκατάςταςθσ βιολογικισ ξιρανςθσ, μπορεί εφκολα να εκτιμθκεί θ κατανάλωςθ και θ 

δυνατότθτα παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ. Για μια τυπικι μονάδα βιολογικισ ξιρανςθσ 

και ενεργειακισ αξιοποίθςθσ του παραγόμενου SRF, ςε μονάδα ςτοιχειομετρικισ καφςθσ 

(με κερμικι απόδοςθ λζβθτα 80% και θλεκτρικι απόδοςθ 35%), θ παραγωγι ενζργειασ 

ανζρχεται ςε 622 kWh/τόνο Α.Σ.Α.. Θ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ μονάδασ ςτοιχειομετρικισ καφςθσ) εκτιμάται ςε 210 kWh 

ανά τόνο Α.Σ.Α. και επομζνωσ θ περίςςεια θλεκτρικισ ενζργειασ που μπορεί να διατεκεί ςε 

τρίτουσ ανζρχεται ςε περίπου 412 kWh ανά τόνο Α.Σ.Α. 

Ρροϊόντα Επεξεργαςίασ και Δυνατότθτεσ Διάκεςθσ 

Από τισ εγκαταςτάςεισ βιολογικισ ξιρανςθσ είναι δυνατόν να παραχκοφν τα ακόλουκα 

προϊόντα: 

Σιδθροφχα μζταλλα 

Ανακτϊμενα υλικά που δφνανται να διατεκοφν ςτθν αγορά  

Ραραγόμενο SRF, το οποίο δφναται να αξιοποιθκεί όπωσ ζχει ιδθ περιγραφεί ςτθν 

αντίςτοιχθ ενότθτα αξιοποίθςθσ του RDF. 

Μονάδεσ ςε λειτουργία ςτθν ΕΕ 

Τα 14 από τα 80 εργοςτάςια ΜΒΕ που λειτουργοφςαν το 2004 ιταν βιολογικισ ξιρανςθσ. Θ 

ςυνολικι δυναμικότθτα των παραπάνω εργοςταςίων ανερχόταν ςε 1.154.000τ/ζτοσ και 

αντιςτοιχοφςε ςτο 13,7% τθσ δυναμικότθτασ όλων των εργοςταςίων ΜΒΕ. 
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4.2 Θερμικι Επεξεργαςία (14) (18) 

Θ "βιομθχανία" διαχείριςθσ και διάκεςθσ ςτερεϊν αποβλιτων ςτθν Ευρϊπθ ςυνεχϊσ 

αναπτφςςεται, οδθγοφμενθ από τθν ανάγκθ υιοκζτθςθσ τθσ νζασ νομοκεςίασ θ οποία 

πθγάηει από τθν Ε.Ε. και θ οποία προάγει τθν ανακφκλωςθ και τθν ανάπτυξθ βιϊςιμων 

τεχνολογιϊν και ςυνεχϊσ απομακρφνεται από τθν τεχνικι τθσ υγειονομικισ ταφισ και τθν 

διάκεςθ των ςτερεϊν αποβλιτων χωρίσ επεξεργαςία. Αυτι θ τάςθ ςυνεχόμενθσ αλλαγισ 

βοθκάει και υποςτθρίηει ιδιαίτερα τθν ανάπτυξθ μεκόδων κερμικισ επεξεργαςίασ ςτερεϊν 

αποβλιτων. Το κλειδί για τθ ςτροφι και τθν προϊκθςθ τζτοιου είδουσ επεξεργαςιϊν είναι 

θ ανάγκθ για μετάβαςθ από τθν ςυμβατικι λφςθ τθσ καφςθσ (όπωσ κεωρείται πλζον ςτθν 

Ευρϊπθ) ςε "καλφτερεσ " κερμικζσ μεκόδουσ επεξεργαςίασ. Θ ζμφαςθ δίνεται ςτθ 

δθμιουργία λιγότερων υπολειμμάτων και εκπομπϊν (αιωροφμενθ τζφρα, εκπομπζσ αερίων 

κλπ). Οι τεχνολογίεσ κερμικισ επεξεργαςίασ των ςτερεϊν αποβλιτων μποροφν να οριςτοφν 

ςαν διαδικαςίεσ μετατροπισ των ςτερεϊν αποβλιτων ςε αζρια, υγρά και ςτερεά προϊόντα, 

με ταυτόχρονθ ι ςυνεπακόλουκθ αποδζςμευςθ κερμικισ ενζργειασ. Οι πλζον βαςικζσ 

μζκοδοι κερμικισ επεξεργαςίασ, κατθγοριοποιθμζνεσ βάςει των απαιτιςεων τουσ ςε αζρα, 

είναι οι εξισ (19): 

Αποτζφρωςθ, (πλιρθσ καφςθ), ορίηεται θ ταχεία μετατροπι τθσ χθμικισ ενζργειασ ςε 

κερμικι, με οξείδωςθ τθσ οργανικισ φλθσ των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων, υπό ςυνκικεσ 

περίςςειασ οξυγόνου, προσ διοξείδιο του άνκρακα και νερό. Τα ανόργανα ςυςτατικά των 

απορριμμάτων παραμζνουν ςτο παραγόμενο ςτερεό υπόλειμμα. Θ αποτζφρωςθ μπορεί να 

γίνει είτε με τθν απαιτοφμενθ ςτοιχειομετρικι αναλογία αζρα (stoichiometric combustion) 

είτε με περίςςια αζρα (excess - air combustion) (20). 

Ρυρόλυςθ, ορίηεται θ αποδόμθςθ των οργανικϊν ουςιϊν των απορριμμάτων, απουςία 

οξυγόνου (ι ελάχιςτων ποςοτιτων). Τα προϊόντα τθσ πυρόλυςθσ είναι ςτερεά, υγρά και 

αζρια και θ ςφςταςθ τουσ εξαρτάται από τα λειτουργικά χαρακτθριςτικά τθσ μονάδασ, 

όπωσ τθ κερμοκραςία και τον χρόνο παραμονισ των απορριμμάτων ςτον πυρολυτικό 

κάλαμο. 

Αεριοποίθςθ, ορίηεται θ μερικι οξείδωςθ (με αζρα ι οξυγόνο) τθσ οργανικισ φλθσ των 

απορριμμάτων, θ οποία μετατρζπεται ςε μίγμα αερίων (π.χ. μονοξείδιο του άνκρακα, 

υδρογόνο και μεκάνιο). Σε όλα τα ςτάδια αυτισ τθσ διαδικαςίασ παράγονται αζρια, ςτερεό 

υπόλειμμα και κερμικι ενζργεια, θ οποία απαιτείται για τθν πραγματοποίθςθ αλυςιδωτϊν 

αντιδράςεων. Συνεπϊσ, θ αεριοποίθςθ απαιτεί τθν τιρθςθ αυςτθρϊν ςτοιχειομετρικϊν 

αναλογιϊν μεταξφ αποβλιτων - αζρα ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί ατελισ καφςθ των 

αποβλιτων και να παραχκεί αζριο αποτελοφμενο από CO, H2 και αζριουσ 

υδρογονάνκρακεσ (το οποίο με τθ ςειρά του είναι καφςιμο). 

Τεχνολογία Ρλάςματοσ, θ οποία χρθςιμοποιείται εδϊ και χρόνια κυρίωσ για τθν 

επεξεργαςία τθσ τζφρασ από μονάδεσ καφςθσ, ενϊ τα τελευταία χρόνια θ τεχνολογία ζχει 

δοκιμαςκεί για τθν κατεργαςία και τθν ενεργειακι αξιοποίθςθ των αποβλιτων. 

4.2.1 Στόχοι Θερμικισ Επεξεργαςίασ 

Θ κερμικι επεξεργαςία των απορριμμάτων αποβλζπει ςτθν εξουδετζρωςθ των 

προβλθμάτων που προκφπτουν από τθν ταφι. Στόχοσ τθσ είναι: 
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• Θ ελαχιςτοποίθςθ του τελικοφ προσ διάκεςθ όγκου. 

• Θ πλιρθσ αδρανοποίθςθ όλων των καφςιμων ςυςτατικϊν. 

• Θ παραγωγι αξιοποιιςιμθσ ενζργειασ και θ βελτιςτοποίθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. 

• Θ τιρθςθ όλων των νομικϊν περιοριςμϊν, όςον αφορά τισ κάκε είδουσ εκπομπζσ. 

• Ειδικότερα, θ αποφυγι δθμιουργίασ και εκπομπισ οργανικϊν ενϊςεων τθσ κατθγορίασ 

των διοξινϊν. 

Γενικά, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, μζςω των Οδθγιϊν που εκδίδει για τα κράτθ μζλθ τθσ, προάγει 

ζμμεςα τθν εφαρμογι των μεκόδων κερμικισ επεξεργαςίασ, ωσ ζναν αποτελεςματικό 

τρόπο μείωςθσ των ποςοτιτων και των κλαςμάτων των ςτερεϊν αποβλιτων, που 

καταλιγουν ςε χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ και άμβλυνςθσ του υφιςτάμενου ενεργειακοφ 

προβλιματοσ, μζςω τθσ αξιοποίθςθσ του κερμικοφ περιεχομζνου των απορριμμάτων για 

τθν παραγωγι κερμότθτασ και/ι θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Σε γενικζσ γραμμζσ, οι βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ και οι προδιαγραφζσ που πρζπει να 

πλθροφνται ςε όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ κερμικισ επεξεργαςίασ ςτερεϊν αςτικϊν αποβλιτων 

είναι κοινζσ και μεταξφ άλλων περιλαμβάνουν τα εξισ: 

•Στακερζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ. 

•Ευχζρεια προςαρμογισ ςε απότομεσ αλλαγζσ τθσ ςφςταςθσ και τθσ ποςότθτασ 

τροφοδοςίασ. 

•Ευελιξία προςαρμογισ ςτισ βραχυπρόκεςμεσ και μακροπρόκεςμεσ διακυμάνςεισ τθσ 

ςφνκεςθσ και τθσ ποςότθτασ του χρθςιμοποιοφμενου καυςίμου. 

•Ρλιρθ ζλεγχο των ρφπων ςτισ εκπομπζσ. 

•Μεγιςτοποίθςθ τθσ αξιοποίθςθσ τθσ κερμικισ ενζργειασ, κυρίωσ για τθν παραγωγι 

θλεκτρικισ ενζργειασ. 

•Ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ καταςκευισ και λειτουργίασ. 

Στον παρακάτω πίνακα ςυνοψίηονται τα βαςικά χαρακτθριςτικά των μεκόδων κερμικισ 

επεξεργαςίασ, όςον αφορά ςτισ ςυνκικεσ λειτουργίασ των αντίςτοιχων εγκαταςτάςεων και 

τα προκφπτοντα προϊόντα (14). 
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Ρίνακασ 5: Ραράμετροι Τυπικϊν Συνκθκϊν Λειτουργίασ & Ρροϊόντα Μεκόδων Κερμικισ 
Επεξεργαςίασ Απορριμμάτων (EC, 2005) 

4.2.2 Αποτζφρωςθ(ςτοιχειομετρικι καφςθ) (21) 

Με τθν καφςθ των ΑΣΑ επζρχεται οξείδωςθ των εμπεριεχομζνων οργανικϊν ουςιϊν. Για τθ 

ςωςτι καφςθ απαιτείται θ παροχι αζρα, αρκετά μεγαλφτερθ από τθν ςτοιχειομετρικι 

αναλογία και θ ανάπτυξθ κερμοκραςιϊν μεταξφ 850 και 1500 βακμϊν κελςίου. Από τισ 

εγκαταςτάςεισ καφςθσ και ανάλογα με τθν ποιότθτα των ΑΣΑ, παράγονται εκτόσ από τα 

τυπικά προϊόντα τθσ καφςθσ(ατμόσ, διοξείδιο του άνκρακα, μονοξείδιο του άνκρακα, 

διοξείδιο του κείου, οξείδια του αηϊτου, ςωματίδια) και μια ςειρά άλλων τοξικϊν ενϊςεων 

όπωσ υδροχλϊριο, υδροφκόριο, διοξίνεσ, φουράνια και βαρζα 

μζταλλα(Hg,Cd,Pb,Zn,Cu,Ni,Cr). Για τον ζλεγχο των τοξικϊν εκπομπϊν ζχουν κεςπιςτεί 

αυςτθρά όρια (οδθγία 2000/76/ΕΚ και ΚΥΑ 22912/1117/6-6-2005) για τθν επίτευξθ των 

οποίων απαιτείται θ χριςθ προθγμζνων ςυςτθμάτων ελζγχου. 

Σκοπιμότθτα 

Οι βαςικζσ χρθςιμότθτεσ τθσ αποτζφρωςθσ είναι θ δραςτικι μείωςθ του όγκου των 

απορριμμάτων, που φτάνει ζωσ και το 90% του αρχικοφ όγκου και θ δυνατότθτα ανάκτθςθσ 

ενζργειασ από τα απορρίμματα. Ζτςι, ςτενότθτα χϊρου και ςθμαντικζσ ενεργειακζσ 

ανάγκεσ ςε ςυνδυαςμό με δυςκολίεσ ςτθν θλεκτρικι τροφοδοςία “διευκολφνουν” τθ 

λειτουργία μονάδων αποτζφρωςθσ. Ασ ςθμειωκεί ότι ςε κάκε περίπτωςθ μία μονάδα 

αποτζφρωςθσ πρζπει να ςυνοδεφεται από κατάλλθλο ΧΥΤ για τθ διάκεςθ των επικινδφνων 

ςτερεϊν υπολειμμάτων, που αποτελεί μικρό μζροσ των ςτερεϊν υπολειμμάτων μιασ 

μονάδασ αποτζφρωςθσ. 

Για τθν εφαρμογι τθσ καφςθσ, προχπόκεςθ είναι τα ΑΣΑ να ζχουν κατϊτερθ κερμογόνο 

δφναμθ τουλάχιςτον 6 MJ/kg ςε όλεσ τισ εποχζσ του ζτουσ και μζςθ ετιςια κατϊτερθ 

κερμογόνο δφναμθ τουλάχιςτον 7 MJ/kg. Για απορρίμματα με κατϊτερθ κερμογόνο 

δφναμθ τθσ τάξθσ των 8 MJ/kg (που αντιςτοιχεί ςτθ μζςθ ςφνκεςθ των απορριμμάτων ςτθ 

χϊρα μασ), θ ςυνολικι παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ εκτιμάται ςε 520 kWh /τόνο. Εάν 

από τθν παραπάνω ποςότθτα αφαιρεκεί θ ίδια κατανάλωςθ του εργοςταςίου, που 

ανζρχεται ςε 70 kWh / τόνο απορριμμάτων, θ περίςςεια θλεκτρικισ ενζργειασ, που μπορεί 

να διατεκεί ςε τρίτουσ, είναι τθσ τάξθσ των 450 kWh / τόνο (7). 
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Διάγραμμα 12: οι μιασ τυπικισ εγκατάςταςθσ ςτοιχειομετρικισ καφςθσ 

 

Μια εγκατάςταςθ καφςθσ αποτελείται, ςτθ γενικι περίπτωςθ, από τα ακόλουκα επιμζρουσ 

ςυςτιματα: 

•Ρφλθ και ηυγιςτιριο για ζλεγχο και καταγραφι των ειςερχομζνων φορτίων 

•Χϊροσ υποδοχισ και προςωρινισ αποκικευςθσ ειςερχομζνων απορριμμάτων για 

ομαλοποίθςθ τθσ τροφοδοςίασ. 

•Σφςτθμα τροφοδοςίασ (γερανόσ, ταινία) προςαρμοςμζνο ςτο ρυκμό λειτουργίασ τθσ 

εγκατάςταςθσ. 

•Εςτία καφςθσ με ςφςτθμα εςχαρϊν ι, ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ, με ςφςτθμα περιςτροφικοφ 

κλιβάνου ι ρευςτοποιθμζνθσ κλίνθσ. Ειδικόσ καυςτιρασ με βοθκθτικό καφςιμο κάνει τθν 

αρχικι ανάφλεξθ και εξαςφαλίηει τθν ελάχιςτθ απαιτοφμενθ κερμοκραςία των απαερίων 

ςε περιπτϊςεισ που απαιτείται. 

•Λζβθτασ, ο οποίοσ χρθςιμοποιεί τα κερμά απαζρια για παραγωγι ατμοφ, τα οποία 

διοχετεφονται ςυνικωσ ςε τουρμπίνα για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ ι ςε δίκτυο 

για κζρμανςθ. 

•Σφςτθμα απομάκρυνςθσ υπολειμμάτων, τα οποία παράγονται από τθν καφςθ και 

αντιςτοιχοφν ςτο 20-40% του βάρουσ των ειςερχομζνων απορριμμάτων. Τα υπολείμματα 

δθμιουργοφνται κυρίωσ ςτθν εςχάρα, απ’ όπου με ειδικό ςφςτθμα απάγονται και 

μεταφζρονται για ψφξθ, και ςτισ κερμαντικζσ επιφάνειεσ των λεβιτων, απ’ όπου 

ςυγκεντρϊνονται ςτισ χοάνεσ κάτω από το λζβθτα. 
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•Σφςτθμα ελζγχου εκπομπϊν, για ζλεγχο ςωματιδίων, HCl, HF, SO2, διοξινϊν και βαρζων 

μετάλλων. 

Μετά τθ διζλευςι τουσ από τον ατμολζβθτα, τα απαζρια διζρχονται από τθν εγκατάςταςθ 

κακαριςμοφ τουσ και κατόπιν διοχετεφονται ςτθν ατμόςφαιρα. Στα ςυςτιματα κακαριςμοφ 

εφαρμόηονται διάφορεσ, δοκιμαςμζνεσ και αςφαλείσ τεχνολογίεσ, με ςκοπό τθν 

απομάκρυνςθ των αιωροφμενων ςτερεϊν, των οξζων, των οξειδίων του αηϊτου, των 

διοξινϊν και άλλων. Τα ςυςτιματα ελζγχου εκπομπϊν εκπροςωποφνται από διάφορεσ 

διατάξεισ, όπωσ πλυντρίδεσ, θλεκτροςτατικά φίλτρα, κυκλϊνεσ, ςακκόφιλτρα κ.ά, θ επιλογι 

των οποίων βαςίηεται ςτθ ςφςταςθ των προσ επεξεργαςία απαεριϊν και ςτα επιτρεπτά 

όρια εκπομπϊν τθσ όλθσ εγκατάςταςθσ. Βάςει των παραπάνω, θ διεργαςία τθσ 

αποτζφρωςθσ των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων μπορεί να περιγραφεί ςχθματικά από τα 

ακόλουκα διαγράμματα ιςοηυγίου μάηασ, για μια τυπικι μονάδα αποτζφρωςθσ. Τα 

επιμζρουσ ποςοςτά εξαρτϊνται, ωσ είναι φυςικό, από τθ ςφνκεςθ των απορριμμάτων, 

αλλά και από τθ ςφνκεςθ του ςυςτιματοσ ελζγχου των εκπομπϊν που χρθςιμοποιείται. 

Τφποι μονάδων αποτζφρωςθσ  

Σε γενικζσ γραμμζσ υπάρχουν δφο τφποι ςυμβατικϊν μονάδων αποτζφρωςθσ: οι μονάδεσ 

που απαιτοφν ελάχιςτθ προεπεξεργαςία των απορριμμάτων (μονάδεσ τφπου mass-fired) 

και οι μονάδεσ που λειτουργοφν με επεξεργαςμζνο RDF (refuse - derived fuel) ωσ καφςιμο. 

Οι μονάδεσ τφπου mass-fired είναι και θ πλειονότθτα των εγκατεςτθμζνων μονάδων. Το 

μεγάλο τουσ πλεονζκτθμα είναι ότι τα απορρίμματα ειςάγονται χωρίσ καμία 

προεπεξεργαςία ςτθ μονάδα καφςθσ, με αποτζλεςμα να είναι πιο “βολικι” θ λειτουργία 

τθσ μονάδασ. Το γεγονόσ αυτό εγκυμονεί και κινδφνουσ για τθ λειτουργία τθσ μονάδασ (π.χ. 

ειςαγωγι ογκωδϊν ι ιδιαίτερα επικινδφνων αποβλιτων), που αντιμετωπίηονται με τθν 

αυςτθρι επίβλεψθ των ειςαγομζνων απορριμμάτων και με τθ δυνατότθτα χειροκίνθτθσ 

διακοπισ τθσ ειςαγωγισ απορριμμάτων, όποτε αυτό κεωρθκεί αναγκαίο από τον 

επιβλζποντα. 

Είναι φανερό ότι οι διακυμάνςεισ του ενεργειακοφ περιεχομζνου των απορριμμάτων είναι 

τεράςτιεσ ςε μονάδεσ τφπου mass-fired και εξαρτϊνται και από το κλίμα, τθ ςυγκεκριμζνθ 

χρονικι περίοδο, τθ ςφςταςθ των αποβλιτων κλπ. Κατά ςυνζπεια, οι μονάδεσ τφπου 

massfired εντάςςονται με ςχετικι δυςκολία ςε ζνα ςφςτθμα ανάκτθςθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ. 

Θ δεφτερθ κατθγορία μονάδων είναι οι μονάδεσ τφπου RDF. Οι μονάδεσ τφπου RDF-fired 

παρουςιάηουν οριςμζνα ςθμαντικά πλεονεκτιματα, ςε ςχζςθ με τισ μονάδεσ mass-fired: 

•Εντάςςονται ευκολότερα ςε δίκτυο ανάκτθςθσ και διανομισ ενζργειασ γιατί το RDF ζχει 

μεγαλφτερθ κερμογόνο δφναμθ (ςε ςχζςθ με τα μθ επεξεργαςμζνα απορρίμματα) και πολφ 

μικρότερεσ διακυμάνςεισ ςτο ενεργειακό περιεχόμενο. 

•Ο ζλεγχοσ μιασ μονάδασ RDF-fired είναι ςαφϊσ πιο εφκολοσ. 

•Ο χϊροσ που απαιτείται είναι ςαφϊσ λιγότεροσ, ςε ςχζςθ με μια μονάδα mass-fired. 

•Θ προεπεξεργαςία των απορριμμάτων για τθν παραγωγι RDF δίνει τθ δυνατότθτα 

απομάκρυνςθσ μιασ ςειράσ κατθγοριϊν αποβλιτων, όπωσ το PVC, τα μζταλλα κ.α. τα οποία 
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ςυνειςφζρουν ςτθ δθμιουργία επικίνδυνων ρφπων που μεταφζρονται με τα αζρια τθσ 

μονάδασ αποτζφρωςθσ. 

Στόχοσ είναι το τελικό μίγμα να ζχει υψθλι κερμογόνο δφναμθ. Μάλιςτα, υπάρχουν 

ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ που κα πρζπει να πλθροί το RDF, οι οποίεσ ορίηονται από τθν 

ΚΥΑ 114218/1997 και είναι οι εξισ: 

•κατϊτερθ κερμογόνοσ δφναμθ = 4.000kcal/g (16.744MJ/kg) 

•υγραςία < 20% 

•ποςοςτό χαρτιοφ και πλαςτικοφ > 95% (επί ξθροφ βάρουσ). 

Οι μονάδεσ τφπου RDF-fired είναι ςαφϊσ λιγότερεσ από τισ μονάδεσ τφπου mass-fired και ο 

λόγοσ είναι ότι προχποκζτουν μονάδα παραγωγισ RDF. Θ όλθ διαδικαςία λαμβάνει χϊρα 

ςε ειδικοφσ αποτεφρωτζσ, των οποίων θ δυναμικότθτα μπορεί να ποικίλει από 8 ζωσ 25 

Mg/h. Ο δε τφποσ αυτϊν επίςθσ ποικίλει, δεδομζνου ότι κατά καιροφσ ζχουν αναπτυχκεί 

διάφορα είδθ αποτεφρωτϊν, με διαφορετικά μειονεκτιματα και πλεονεκτιματα ζκαςτοσ. 

Ραρακάτω παρουςιάηονται οι πιο διαδεδομζνοι τφποι αποτεφρωτϊν. 

Αποτεφρωτισ κινοφμενων εςχαρϊν 

Ζνασ αποτεφρωτισ κινοφμενων εςχαρϊν περιλαμβάνει τα εξισ βαςικά ςτάδια κατά τθ 

λειτουργία του: 

•Ξιρανςθ: Τα ειςερχόμενα απορρίμματα λαμβάνουν κερμότθτα με ακτινοβολία από τθ 

φλόγα και με ςυναγωγι από τθν παροχι κερμοφ αζρα. Το αποτζλεςμα είναι θ εξάτμιςθ τθσ 

περιεχόμενθσ ςτα απορρίμματα υγραςίασ και των πτθτικϊν ςυςτατικϊν. 

•Ρυρόλυςθ: Με τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ τα περιςςότερα πτθτικά ςυςτατικά 

εξατμίηονται. 

•Ανάφλεξθ: Θ απαιτοφμενθ κερμότθτα για τθν ανάφλεξθ τθσ καφςιμθσ φλθσ προςδίδεται 

ςτα απορρίμματα μζςω ακτινοβολίασ από τθ φλόγα και τα τοιχϊματα του φλογοκαλάμου. 

•Αεριοποίθςθ και καφςθ: Θ μεγάλθ αφξθςθ τθσ κεοκραςίασ εξαιτίασ τθσ πλιρουσ 

ανάφλεξθσ των απορριμμάτων προκαλεί τθν αεριοποίθςθ μιασ ποικιλίασ υλικϊν, που 

περιζχονται ςε αυτά. 

•Ρλιρθσ οξείδωςθ του εναπομζνοντα άνκρακα, ενϊ ςτο φλογοκάλαμο καίγονται τα 

απαζρια που παράχκθκαν από τισ φάςεισ τθσ πυρόλυςθσ και τθσ αεριοποίθςθσ. 

•Ολοκλιρωςθ τθσ καφςθσ: Θ ολοκλιρωςθ τθσ καφςθσ αποδίδει ζνα αρκετά 

αδρανοποιθμζνο (ανόργανο) ςτερεό υπόλειμμα ςτο τζλοσ τθσ εςχάρασ. 
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Διάγραμμα 13: Αποτεφρωτισ Κινοφμενων εςχαρϊν 

 

Εικόνα 6: Αποτεφρωτισ Κινοφμενων Εςχαρϊν 
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Αποτεφρωτισ περιςτρεφόμενου κλιβάνου 

Ζνασ αποτεφρωτισ περιςτρεφόμενου κλιβάνου επεξεργάηεται με επιτυχία πολλά είδθ 

απορριμμάτων και ρφπουσ, που άλλεσ τεχνολογίεσ δεν  μποροφν να αντιμετωπίςουν. 

Αποτελείται από ζναν περιςτρεφόμενο κλίβανο, ζναν μετακαυςτιρα και ζνα ςφςτθμα 

ελζγχου των παραγόμενων αερίων εκπομπϊν. Βαςικζσ παράμετροι λειτουργίασ ενόσ 

τζτοιου είδουσ αποτεφρωτι είναι: 

• θ κερμοκραςία εξόδου του περιςτροφικοφ κλιβάνου και του μετακαυςτιρα, θ οποία 

πρζπει να οδθγεί ςε πλιρθ αποτζφρωςθ των απορριμμάτων, 

• θ εςωτερικι πίεςθ του κλιβάνου, που πρζπει να είναι αρνθτικι για τθν αποφυγι αερίων 

εκπομπϊν και ςωματιδίων ςτθν ατμόςφαιρα και 

• ο ρυκμόσ παροχισ αζρα (οξυγόνου) και των απορριμμάτων, ζτςι ϊςτε οι ςυνκικεσ 

λειτουργίασ του καυςτιρα να είναι οι βζλτιςτεσ. 

 

Διάγραμμα 14: Αποτεφρωτισ περιςτρεφόμενου κλιβάνου 

 

Ο χρόνοσ παραμονισ των απορριμμάτων κακορίηει το βακμό ανάμιξθσ τουσ εντόσ του 

κλιβάνου δεδομζνου ότι αυτόσ περιςτρζφεται, όπωσ επίςθσ και το χρόνο επεξεργαςίασ 

τουσ. Θ ςφςταςθ των απαερίων καφςθσ αποτελεί δείκτθ απόδοςθσ του κλιβάνου και 

δεδομζνου ότι λειτουργεί με περίςςεια οξυγόνου, τα απαζρια κα πρζπει να περιζχουν 

χαμθλζσ ςυγκεντρϊςεισ CO και υδρογονανκράκων κα μειωμζνεσ ποςότθτεσ υπολειμμάτων 

αποτζφρωςθσ. 

Αποτεφρωτισ ρευςτοποιθμζνθσ κλίνθσ 

Ο αποτεφρωτισ ρευςτοποιθμζνθσ κλίνθσ χρθςιμοποιεί ζνα ςτρϊμα άμμου ι αλουμίνασ 

(κλίνθ), πάνω ςτο οποίο ειςάγονται τα απορρίμματα. Κάτω από το ςτρϊμα αυτό 

διοχετεφεται αζρασ με τζτοια παροχι, ϊςτε ολόκλθρθ θ κλίνθ να βρίςκεται ςε αιϊρθςθ και 

ςε κερμοκραςία ίςθ με τθ κερμοκραςία ανάφλεξθσ των υφιςτάμενων ρφπων. Το 

παρεχόμενο οξυγόνο, οι ζντονεσ ςυνκικεσ ανάμιξθσ και θ αυξθμζνθ κερμοκραςία ζχουν ωσ 

αποτζλεςμα τθν εξάτμιςθ και τθν καταςτροφι των οργανικϊν ρφπων. 
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Εικόνα 7: Αποτεφρωτισ ρευςτοποιθμζνθσ κλίνθσ 

Βαςικι λειτουργικι παράμετρο για το ςυγκεκριμζνο είδοσ αποτεφρωτϊν αποτελεί θ 

κερμοκραςία, θ οποία ορίηεται ςφμφωνα με τθν τροφοδοςία των απορριμμάτων, των 

παραγόμενων απαερίων και ενόσ βοθκθτικοφ υλικοφ καφςθσ. Θ τιμι τθσ κυμαίνεται μεταξφ 

750 – 880°C, χαμθλότερθ ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ τεχνολογίεσ αποτζφρωςθσ, γεγονόσ που 

οφείλεται ςτθν καλι ανάμιξθ του προσ επεξεργαςία αποβλιτου. Το απαιτοφμενο οξυγόνο 

καφςθσ και ο χρόνοσ παραμονισ των απορριμμάτων αποτελοφν επίςθσ ςθμαντικζσ 

παραμζτρουσ λειτουργίασ ενόσ αποτεφρωτι ρευςτοποιθμζνθσ κλίνθσ, οι οποίεσ 

κακορίηονται με βάςθ το ρυκμό τροφοδοςίασ των προσ επεξεργαςία απορριμμάτων. 

Τα κφρια πλεονεκτιματα ενόσ αποτεφρωτι ρευςτοποιθμζνθσ κλίνθσ είναι τα εξισ: 

•αποφυγι εμφάνιςθσ τοπικϊν διαφορϊν κερμοκραςίασ και επομζνωσ μείωςθ των 

εκπομπϊν αερίων ρφπων, που είναι αποτζλεςμα ατελοφσ καφςθσ λόγω διαφορϊν 

κερμοκραςίασ, 

•δυνατότθτα ενεργειακισ αξιοποίθςθσ δφςκολων καυςίμων, με υψθλι περιεκτικότθτα ςε 

υγραςία και τζφρα, 

•αφξθςθ του βακμοφ μετατροπισ του καυςίμου και πιο αποδοτικι αξιοποίθςθ του αζρα 

καφςθσ, γεγονόσ που οδθγεί ςε μικρότερεσ απαιτιςεισ περίςςειασ αζρα (ςτθν προκειμζνθ 

περίπτωςθ περίπου 55% ζναντι του ςυνικουσ 100%). 

Για τθν αξιοποίθςθ τθσ παραγόμενθσ κερμότθτασ και τθν ανάκτθςθ ενζργειασ, οι ςφγχρονοι 

αποτεφρωτζσ διακζτουν ειδικοφσ λζβθτεσ (boilers), με τθ βοικεια των οποίων θ 

παραγόμενθ κερμότθτα χρθςιμοποιείται για τθν παραγωγι ατμοφ. Στθ ςυνζχεια, ο 

παραγόμενοσ ατμόσ χρθςιμοποιείται είτε ωσ πθγι κζρμανςθσ, είτε ωσ μζςο παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ με τθν χριςθ ατμοςτρόβιλων και γεννθτριϊν. 
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Ρροϊόντα Καφςθσ 

Από τθ διαδικαςία αποτζφρωςθσ των απορριμμάτων προκφπτουν τρία είδθ αποβλιτων: 

αζρια, υγρά και ςτερεά. Λδιαίτεροσ είναι ο ρόλοσ των αερίων αποβλιτων, για τον 

κακαριςμό των οποίων απαιτείται ζνα μεγάλο μζροσ των απαιτοφμενων επενδφςεων. 

Αζρια 

Τα αζρια που παράγονται από τθν καφςθ περιζχουν άηωτο και περίςςεια οξυγόνου, 

ςωματίδια ςκόνθσ, τα τυπικά προϊόντα τθσ καφςθσ (CO, CO2, H2O, NOx, SO2) και μία ςειρά 

άλλων επιβλαβϊν ουςιϊν, θ οποία εξαρτάται από τθ ςφνκεςθ των απορριμμάτων. Τα 

κυριότερα είναι το HCl, HF, τα βαρζα μζταλλα και οι πολυκυκλικοί υδρογονάνκρακεσ 

(διοξίνεσ, φουράνια). Ρολφ ςθμαντικι παράμετροσ, με ιδιαίτερθ ςθμαςία για τα ςυςτιματα 

κακαριςμοφ των απαερίων είναι επίςθσ το περιεχόμενο των αερίων αποβλιτων ςε 

ιπτάμενθ τζφρα και αιωροφμενα ςτερεά. 

 

Ρίνακασ 6: Κεςμοκετθμζνα Πρια εκπομπισ αερίων ρφπων από Μονάδεσ Αποτζφρωςθσ 

 

Βαςικά μζτρα για τθν βελτιςτοποίθςθ τθσ καφςθσ 

-Βελτίωςθ τθσ καφςθσ των απορριμμάτων και των αιωρουμζνων (προϊόντα ατελοφσ 

καφςθσ). 

-Βελτιςτοποίθςθ τθσ απαίτθςθσ ςε οξυγόνο. 

-Βελτίωςθ των κερμικϊν ςυςτθμάτων ελζγχου για να βεβαιϊνεται ο ζλεγχοσ του αζρα 

καφςθσ 

-Χρθςιμοποίθςθ βελτιωμζνων ςυςτθμάτων εςχαρϊν. 

-Ρροςαρμογι κατάλλθλων ςυςτθμάτων εςχαρϊν λόγω αλλαγισ τθσ ςφνκεςθσ των 

απορριμμάτων (π.χ. ςτθν κερμογόνο δφναμθ). 

Δευτερεφοντα μζτρα 

-Βελτίωςθ ςτον κακαριςμό των λεβιτων ατμοφ (ςυνεχισ κακαριςμόσ). 
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-Ρροκαταρκτικι ςυλλογι των αιωρουμζνων πριν τθν φάςθ τθσ ψφξεωσ ( με υψθλι 

κερμοκραςία απομάκρυνςθ των αιωρουμζνων). 

-Επίδραςθ ςτθν κερμοκραςία λειτουργίασ των θλεκτροςτατικϊν φίλτρων για τθν μείωςθ 

του ςχθματιςμοφ διοξινϊν. 

-Βελτίωςθ των ςυςτθμάτων κακαριςμοφ των αερίων ςχετικά με τθν ανάπτυξθ τθσ  

ςυλλογισ των αιωρουμζνων και των ρφπων. 

-Απομάκρυνςθ διοξινϊν με προςφόρθςθ ενεργοφ άνκρακα. 

Υγρά 

Κατά τθν αποτζφρωςθ, νερό είναι δυνατό να χρθςιμοποιθκεί ςε τζςςερα ςθμεία: 

• Σβζςθ τζφρασ (0,1 κ.μ. νεροφ/τόνο απορριμμάτων) 

• Ψφξθ αερίων (2κ.μ. νεροφ /τόνο απορριμμάτων) 

• Σε πφργουσ υγρισ απορρόφθςθσ (2κ.μ. νεροφ /τόνο απορριμμάτων) 

• Σε μερικοφσ θλεκτροςτατικοφσ κατακρθμνιςτζσ για απομάκρυνςθ των ςωματιδίων από τα 

ςθμεία ςυλλογισ. 

Τα υγρά απόβλθτα περιζχουν αιωροφμενα ςωματίδια, όπωσ επίςθσ ανόργανα και οργανικά 

ςε διάλυςθ. Το προϊόν είναι διαβρωτικό και πριν τθν απόρριψθ του ςτθν αποχζτευςθ 

απαιτείται ςυχνά επεξεργαςία του. Οι πιο ςυνθκιςμζνεσ μζκοδοι επεξεργαςίασ των υγρϊν 

αποβλιτων είναι θ κακίηθςθ και κατόπιν θ ρφκμιςθ του pH. 

Στερεά 

Τα ςτερεά κατάλοιπα από τθν καφςθ των απορριμμάτων διακρίνονται ςτισ παρακάτω 

κατθγορίεσ: 

• Λπτάμενθ τζφρα (Fly ash). Θ τζφρα αυτι αποτελείται από το ελαφρφτερο μζροσ τθσ 

τζφρασ, το οποίο παραςφρεται από τα καυςαζρια και ςυλλζγεται από ειδικά φίλτρα. Θ 

τζφρα αυτι ζχει υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ βαρζων μετάλλων. 

• Τζφρα βάςθσ (Bottom ash). Ρρόκειται για το υπόλειμμα που μαηεφεται ςτο κάτω μζροσ 

του κλιβάνου. 

• Τζφρα από τουσ λζβθτεσ (Boiler ash). 

• Κονιορτόσ από τα φίλτρα κακαριςμοφ (Filter dust). 

• Στερεά κατάλοιπα από τθν διαδικαςία κακαριςμοφ των απαερίων. 

Εάν θ τζφρα βάςθσ δεν χρθςιμοποιθκεί, μπορεί να διατεκεί κάτω από τισ ίδιεσ ςυνκικεσ 

που διατίκενται τα οικιακά απορρίμματα χωρίσ κανζνα πρόβλθμα αφοφ πρϊτα υποςτεί μια 

ςυμβατικι μθχανικι προεπεξεργαςία. Σε ανάπτυξθ βρίςκεται τεχνολογία αδρανοποίθςθσ 

τθσ ιπτάμενθσ (πτθτικισ) τζφρασ, θ οποία κεωρείται επικίνδυνο απόβλθτο, που τθ 

μετατρζπει ςε υλικό χριςιμο για οδοποιία, δομικζσ εφαρμογζσ κλπ. Θ χριςθ τθσ τζφρασ 
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ςτθν οδοποιία - οδοςτρωςία είναι πολφ ςυνθκιςμζνθ ςτθν Ευρϊπθ. Στον ακόλουκο πίνακα, 

παρουςιάηεται μια τυπικι ςφςταςθ των ςυνολικϊν ςτερεϊν υπολειμμάτων τθσ 

αποτζφρωςθσ, ςε μονάδα mass-fired. 

 

Ρίνακασ 7: Σφςταςθ Στερεοφ υπολείμματοσ τθσ αποτζφρωςθσ ςε μονάδεσ Mass-Fired 

 

Για τθν επεξεργαςία τθσ ςκόνθσ των φίλτρων χρθςιμοποιοφνται διάφορα ςυςτιματα όπωσ 

κερμικά (με υψθλι κερμοκραςία). Ο ςκοπόσ των επεξεργαςιϊν ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ 

είναι να λιϊνουν τισ ςκόνεσ των φίλτρων και να τισ μετατρζπουν ςε υλικό που βρίςκεται ςε 

υαλϊδθ κατάςταςθ, το οποίο μπορεί να διατεκεί για διάφορεσ χριςεισ ι να διατεκεί ωσ 

αδρανζσ. 

Συςτιματα Κακαριςμοφ Αερίων 

Για τθν απομάκρυνςθ των αιωροφμενων ςωματιδίων και των βαςικότερων ρφπων 

εφαρμόηονται διάφορεσ μζκοδοι κακαριςμοφ. Σε αυτζσ περιλαμβάνονται οι κάλαμοι 

εναπόκεςθσ, όπου απομακρφνεται το 40% των αιωροφμενων ςωματιδίων, προπετάςματα 

διαβροχισ (αποτελεςματικότθτα 95%), κυκλϊνεσ (αποτελεςματικότθτα 60-80%), πφργοι 

υγρισ απορρόφθςθσ (αποτελεςματικότθτα 80-95%), θλεκτροςτατικοί κατακρθμνιςτζσ 

(αποτελεςματικότθτα 99-99,5%) και ςακκόφιλτρα (αποτελεςματικότθτα 99,9%). 

 

Εικόνα 8: Κυκλϊνεσ(αριςτερά), θλεκτροςτατικοί κατακρθμνιςτζσ (κζντρο), ςακκόφιλτρα(δεξιά) 
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Εκτόσ τθσ απομάκρυνςθσ των αιωροφμενων ςτερεϊν, ςυχνά κακίςταται αναγκαία θ 

απομάκρυνςθ και άλλων αερίων ρφπων π.χ. όξινων αερίων, αν θ περιεκτικότθτα τουσ είναι 

υψθλότερθ των επιτρεπομζνων ορίων που προαναφζρκθκαν. Λδιαίτερα μεγάλθ ςθμαςία 

ζχει το HCL που παράγεται από τθν καφςθ κυρίωσ του PVC, και τα οξείδια του αηϊτου, 

κείου, φωςφόρου. Μόνοσ αποτελεςματικόσ ενδεδειγμζνοσ τρόποσ είναι ςϋαυτιν τθν 

περίπτωςθ θ λειτουργία πφργων υγρισ και ξθρισ απορρόφθςθσ (scrubbing). Οι πφργοι 

υγρισ απορρόφθςθσ είναι αναγκαίοι, ςε κάκε περίπτωςθ, για τθν καφςθ τοξικϊν 

αποβλιτων. 

 

Διάγραμμα 15: Ρφργοι Υγρισ Απορρόφθςθσ (scrubbing) με και χωρίσ παραγωγι υγρϊν αποβλιτων 

 

Θ διεργαςία τθσ υγρισ απορρόφθςθσ ςτθρίηεται ςτθν απορρόφθςθ των αερίων ρφπων με 

τθ χριςθ ενόσ επιλεγμζνου υγροφ ζκπλυςθσ (διαλφτθ). Θ αποτελεςματικότθτα τθσ 

διεργαςίασ εξαρτάται κυρίωσ από τθ διακζςιμθ επιφάνεια του διαλφτθ, ο οποίοσ ελζγχει 

τθν μεταφορά μάηασ από τθν αζρια ςτθν υγρι φάςθ. Για το ςκοπό αυτό χρθςιμοποιοφνται 

διάφορεσ τεχνικζσ, όπωσ: 

• Ρλυντρίδεσ τφπου venture 

• Ρφργοι πλιρωςθσ 

• Ρφργοι με δίςκουσ 

• Ρφργοι απορρόφθςθσ τφπου φιλμ (λεπτισ ςτοιβάδασ) 

Θ τεχνολογία τθσ υγρισ απορρόφθςθσ είναι μια κοινι ςτρατθγικι ςτισ περιςςότερεσ 

μονάδεσ αποτζφρωςθσ τθσ κεντρικισ Ευρϊπθσ, διεργαςία θ οποία εκτελείται ςε μονάδεσ 

δφο φάςεων, μια αρχικι φάςθ όξινθσ απορρόφθςθσ και μια δεφτερθ ςε ουδζτερο ι 

ελαφρϊσ αλκαλικό περιβάλλον. Θ διάταξθ τθσ όξινθσ απορρόφθςθσ είναι ςυχνά τφπου 

ψεκαςμοφ ι venturi και ςτθ φάςθ αυτι επιτυγχάνεται μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ των 

απαερίων από 180-200 οC ςε 63-65 οC. Για τθ δεφτερθ φάςθ (ουδζτερθ ι ελαφρϊσ 

αλκαλικι) χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ οι πφργοι πλιρωςθσ. Τα εμπορικά διακζςιμα 

ςυςτιματα πφργων απορρόφθςθσ λειτουργοφν με ι χωρίσ παραγωγι αποβλιτων. Τζτοια 

ςυςτιματα, δφο ςταδίων, είναι αρκετά αποτελεςματικά για τθν απομάκρυνςθ από τα 
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απαζρια των μονάδων αποτζφρωςθσ των υδριδίων αλογόνου, HF, HCl, HBr, του 

υδραργφρου και του SO2. Με τθν τεχνολογία αυτι οι αρχικζσ ςυγκεντρϊςεισ των 

παραπάνω ςυςτατικϊν ςτα απαζρια μειϊνονται αρκετά κάτω από τα κεςμοκετθμζνα όρια. 

Οι πφργοι ξθρισ ι θμίξθρθσ απορρόφθςθσ είναι πιο απλζσ και χαμθλότερου κόςτουσ 

τεχνολογίεσ και βρίςκονται ςε λειτουργία ςε πολλζσ εγκαταςτάςεισ ςτον κόςμο. Στισ 

περιςςότερεσ περιπτϊςεισ το προςροφθτικό μζςο είτε εγχζεται άμεςα ςτο αγωγό των 

απαερίων, είτε μζςω πφργου ψεκαςμοφ ςε ξθρι ι θμίξθρθ μορφι. Τα προϊόντα τθσ 

απορρόφθςθσ απομακρφνονται, ςε δεφτερθ φάςθ, μζςω μιασ διάταξθσ φίλτρου υμζνα. Θ 

διαδικαςία τθσ απορρόφθςθσ μπορεί να εκτελεςτεί με διάφορα αντιδραςτιρια 

(αςβεςτόλικοσ, CaCO3, οξείδια του αςβεςτίου, CaO, αςβζςτθσ, Ca(OH)2 κλπ.) (22). 

 

Διάγραμμα 16: Ρφργοι Ξθρισ Απορρόφθςθσ (scrubbing) 

 

Σιμερα, θ τεχνολογία Ρφργων Ξθρισ Απορρόφθςθσ που χρθςιμοποιεί CaCO3 καταργείται 

ςταδιακά δεδομζνου ότι θ επεξεργαςία δεν ςυμμορφϊνεται με τα αυςτθρά 

κεςμοκετθμζνα όρια. 

Μείωςθ των διοξινϊν – φουρανϊν με ενεργό άνκρακα 

Ο ενεργόσ άνκρακασ ζχει αποδειχκεί αρκετά αποτελεςματικόσ τόςο για τον υδράργυρο όςο 
και για τισ χλωριομζνεσ οργανικζσ ενϊςεισ. Χρθςιμοποιείται ωσ μζςον προςρόφθςθσ ςτισ 
εγκαταςτάςεισ κακαριςμοφ αερίων. Ο ενεργόσ άνκρακασ μεταφζρεται ςιγά – ςιγά από 
επάνω προσ τα κάτω ςτο φίλτρο και φορτίηεται με τοξικζσ ουςίεσ. Το πάχοσ του φίλτρου 
κυμαίνεται από 700-1000 mm. Χρόνοσ παραμονισ των καπναερίων είναι 5-10 
δευτερόλεπτα, ταχφτθτα ροισ 0,1-0,15m/s και απϊλειεσ πίεςθσ 8-15mbar. Ο βακμόσ 
απόδοςθσ τουσ για τισ διοξίνεσ – φουράνεσ πλθςιάηει το 100% και ςυγκεκριμζνα 99,8%. 

Ρεριβαλλοντικζσ Επιπτϊςεισ 

Οι περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ που μποροφν να προκφψουν από τθν εφαρμογι τθσ 

μεκόδου τθσ καφςθσ ποικίλουν και μποροφν να είναι πολλϊν ειδϊν δεδομζνου ότι κατά τθν 

λειτουργία ζχουμε εκπομπζσ ςτο περιβάλλον τόςο αερίων όςο υγρϊν και ςτερεϊν ρφπων.  

Στον επόμενο πίνακα παρουςιάηονται ςυνοπτικά όλεσ οι ποςότθτεσ ςτερεϊν, υγρϊν και 

αερίων που παράγονται κατά τθν λειτουργία μίασ μονάδασ καφςθσ. 
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Ρίνακασ 8: Ροςότθτεσ παραγόμενων προϊόντων κερμικισ επεξεργαςίασ 

 

Οι ςυντελεςτζσ εκπομπισ που αναφζρονται είναι βαςιςμζνοι ςε μετριςεισ ςυγκεκριμζνων 

μονάδων κερμικισ επεξεργαςίασ. Οι ςυντελεςτζσ εκπομπισ μεταβάλλονται ανάλογα με το 

είδοσ τθσ επεξεργαςίασ των απαερίων. Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ πρόκειται για 

ςυντελεςτζσ που προκφπτουν από επεξεργαςία δφο βθμάτων. Το πρϊτο βιμα είναι υγρόσ 

κακαριςμόσ απαερίων (ςε δφο επίπεδα π.χ. scrubber venturi) και το δεφτερο βιμα το 

πζραςμα από φίλτρα ενεργοφ άνκρακα. Για τον υπολογιςμό των εκπομπϊν κεωρικθκαν 

εκπομπζσ απαερίων 7 Nm3/Kg απορριμμάτων με 1% Ο2. Θ κερμικι επεξεργαςία υλικϊν, 

που προζρχονται από ανανεϊςιμουσ πόρουσ, κεωρείται ότι δεν επιβαρφνει με CO2 τθν 

ατμόςφαιρα. 

Επίςθσ κεωρείται ότι θ παραγωγι κερμότθτασ και ενζργειασ, ζχει ξεχωριςτζσ εκπομπζσ, οι 

οποίεσ προκφπτουν από αντίςτοιχα δεδομζνα. Αναφορικά με τα υγρά απόβλθτα από τθν 

επεξεργαςία των απαερίων θ ποςότθτα εξαρτάται από το είδοσ τθσ εγκατάςταςθσ. Το 

τυπικό εφροσ είναι από 0,2-0,6 m3/t απορριμμάτων. 

4.2.3 Αεριοποίθςθ 

Για τθν αποφυγι των τοξικϊν αερίων εκπομπϊν και ςτερεϊν καταλοίπων τθσ 

ςτοιχειομετρικισ καφςθσ, εξετάςτθκε θ δυνατότθτα αεριοποίθςθσ των ΑΣΑ, θ οποία 

δθμιουργεί μικρότερα περιβαλλοντικά προβλιματα. 

Θ αεριοποίθςθ είναι θ μετατροπι ενόσ ςτερεοφ ι υγροφ τροφοδοτικοφ καυςίμου ςε αζριο, 

μζςω κερμικισ επεξεργαςίασ. Ουςιαςτικά, το καφςιμο υποβάλλεται ςε μερικι οξείδωςθ 

(υπό ςτοιχειομετρικζσ ςυνκικεσ), θ οποία επιτυγχάνεται, μζςω τθσ ρφκμιςθσ τθσ παροχισ 

του οξειδωτικοφ μζςου. Ενϊ οι φυςικοχθμικζσ διεργαςίεσ που λαμβάνουν χϊρα ποικίλουν 

ςθμαντικά, το αζριο ςχθματίηεται κατά κφριο λόγο ςε κερμοκραςίεσ άνω των 750 οC. Για 

οργανικά τροφοδοτικά (καφςιμα), όπωσ είναι τα περιςςότερα αςτικά απορρίμματα, το 

τελικό αζριο είναι κυρίωσ μίγμα αποτελοφμενο από μονοξείδιο και διοξείδιο του άνκρακα, 

υδρογόνο, μεκάνιο, νερό, άηωτο και μικρζσ ποςότθτεσ υψθλϊν υδρογονανκράκων. 

Το παραγόμενο αζριο ζχει ςυνικωσ ςχετικά χαμθλι κερμογόνο δφναμθ, περίπου 10 

MJ/Nm3 (ςυγκριτικά, αναφζρεται ότι θ κερμογόνοσ δφναμθ του φυςικοφ αερίου είναι 

περίπου 39MJ/Nm3). Το παραγόμενο αζριο, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ καφςιμο ςε 

λζβθτεσ, μθχανζσ εςωτερικισ καφςθσ ι αεριοςτρόβιλουσ. 
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Ωσ οξειδωτικό μζςο, χρθςιμοποιείται είτε ατμοςφαιρικόσ αζρασ, είτε αζρασ 

εμπλουτιςμζνοσ με οξυγόνο ι τζλοσ κακαρό οξυγόνο. Πταν δεν χρθςιμοποιείται αζρασ, το 

τελικά παραγόμενο αζριο, το αζριο ςφνκεςθσ (synthesis gas), ζχει μεγαλφτερθ κερμογόνο 

δφναμθ (από 10 ζωσ 15 MJ/Nm3) ςε ςφγκριςθ με αυτό που ςχθματίηεται χρθςιμοποιϊντασ 

ατμοςφαιρικό αζρα. 

Αν και θ αεριοποίθςθ εφαρμόηεται με επιτυχία ςτθ χθμικι και πετροχθμικι βιομθχανία 

εδϊ και αρκετζσ δεκαετίεσ, θ αεριοποίθςθ των ΑΣΑ παρουςιάηει δυςκολίεσ, λόγω του 

χαμθλοφ κερμικοφ περιεχομζνου τουσ και των μεταβολϊν τθσ ςφνκεςισ τουσ. Για το λόγο 

αυτό, οι προςπάκειεσ επικεντρϊνονται τα τελευταία χρόνια ςτθν αεριοποίθςθ προϊόντων 

επεξεργαςίασ των ΑΣΑ, όπωσ το RDF και το SRF, που ζχουν μεγαλφτερο κερμικό 

περιεχόμενο και ςτακερότερεσ ιδιότθτεσ. 

Θ μζκοδοσ αεριοποίθςθσ που ζχει μεγάλθ εξζλιξθ, τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι θ 

αεριοποίθςθ ςε ρευςτοποιθμζνθ κλίνθ, από τθν οποία υπάρχει ιδθ ςε λειτουργία και θ 

πρϊτθ παραγωγικι μονάδα ςτο Greve-in-Chianti (Λταλία). Επίςθσ ζνα εργοςτάςιο 

παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ που τροφοδοτείται εν μζρει από μονάδα αεριοποίθςθσ 

ςτο Kymijarvi τθσ Φινλανδίασ, αεριοποιεί κυρίωσ ςυμβατικά βιοκαφςιμα, ςτα οποία 

προςτίκεται ζνα ποςοςτό SRF. 

Ρεριβαλλοντικζσ Επιπτϊςεισ 

Με βάςθ τθν αρχι ςτθν οποία ςτθρίηεται θ μζκοδοσ, δεν παρατθροφνται εκπομπζσ αερίων 

τζτοιεσ όπωσ παρουςιάηονται κατά τθν εφαρμογι τθσ καφςθσ. Το βαςικό αζριο που 

παράγεται κατά τισ διαδικαςίεσ τθσ πυρόλυςθσ και τθσ αεριοποίθςθσ είναι πλοφςιο ςε 

υδρογόνο, μονοξείδιο και διοξείδιο του άνκρακα, υδρογονάνκρακεσ, κα. (ανάλογα με τθν 

αρχικι ςφςταςθ των αποβλιτων), και χρθςιμοποιείται περαιτζρω ωσ καφςιμο. Θ πυρόλυςθ 

και θ αεριοποίθςθ, λόγω τθσ χριςθσ μθδενικϊν ι ζςτω ελάχιςτων ποςοτιτων οξυγόνου 

αζρα, παράγουν μικρότερεσ ποςότθτεσ απαερίων. Ακόμθ, ςθμαντικό είναι το γεγονόσ ότι 

ςτισ διεργαςίεσ αυτζσ ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ ρφπων (π.χ. κείο, βαρζα μζταλλα, κα.) 

παραμζνει ςτθν παραγόμενθ τζφρα, χωρίσ να μεταφζρεται ςτθν αζρια φάςθ και να 

επιβαρφνει τθν ποιότθτα τθσ ατμόςφαιρασ. Το γεγονόσ αυτό, ςε ςυνδυαςμό με το ότι το 

παραγόμενο αζριο χρθςιμοποιείται περαιτζρω ωσ καφςιμο, πολλζσ φορζσ περιορίηει τον 

αρικμό και το είδοσ των αναγκαίων τεχνολογιϊν αντιρφπανςθσ. Ανεξάρτθτα από τισ 

εκλυόμενεσ ποςότθτεσ, πολλά από τα αζρια ςυςτατικά των απαερίων, που προκφπτουν 

από τισ διάφορεσ μεκόδουσ κερμικισ επεξεργαςίασ, είναι κοινά και περιλαμβάνουν 

διοξίνεσ, βαρζα μζταλλα, οξείδια αηϊτου, κλπ 

Σε κάκε περίπτωςθ όμωσ, αναφορικά με τισ επιτρεπτζσ τιμζσ ςτισ παραγόμενεσ εκπομπζσ 

κατά τθν αεριοποίθςθ, αυτζσ ταυτίηονται με το ςφνολο των τεχνικϊν κερμικισ 

επεξεργαςίασ των ςτερεϊν αποβλιτων και ιςχφουν τα αναφερόμενα για τθ μζκοδο τθσ 

καφςθσ – αποτζφρωςθσ. 

Οι αζριεσ εκπομπζσ, οι οποίεσ χριηουν ιδιαίτερθσ αντιμετϊπιςθσ, περιλαμβάνουν τα 

αιωροφμενα ςωματίδια, τισ όξινεσ χθμικζσ ενϊςεισ και τα οξείδια του αηϊτου. Τα μζτρα 

αντιμετϊπιςθσ των εκπομπϊν είναι παρόμοια με αυτά τθσ αποτζφρωςθσ. 
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Στον επόμενο πίνακα παρουςιάηονται ςυνοπτικά όλα τα είδθ ςτερεϊν , υγρϊν και αερίων 

που παράγονται κατά τθν λειτουργία μίασ μονάδασ αεριοποίθςθσ. 

 

Ρίνακασ 9: Ροςότθτεσ παραγόμενων προϊόντων από τθ λειτουργία μονάδων αεριοποίθςθσ 

 

Πςον αφορά ςτουσ ςυντελεςτζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν ποςοτικοποίθςθ των 

εκπομπϊν από τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου, αυτοί είναι οι ίδιοι που χρθςιμοποιοφνται και 

ςτθν αποτζφρωςθ και ζχουν παρουςιαςτεί ςτο αντίςτοιχο κεφάλαιο. 

4.2.4 Ρυρόλυςθ 

Ρυρόλυςθ ορίηεται θ κερμικι αποςφνκεςθ ενόσ υλικοφ ςε ςυνκικεσ απουςίασ οξειδωτικοφ 

μζςου (π.χ αζρα ι οξυγόνου). Στθ πράξθ, θ ολικι εξάλειψθ του οξυγόνου είναι δφςκολθ, γι' 

αυτό πάντα επικρατοφν ςυνκικεσ μερικισ οξείδωςθσ. Συνικωσ θ διεργαςία τθσ πυρόλυςθσ 

λαμβάνει χϊρα ςε κερμοκραςίεσ 400-800 0C και θ δράςθ τθσ διαςπά τα πολφπλοκα μόρια 

ςε απλοφςτερα. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν παραγωγι αερίου, υγροφ και πίςςασ. Αυτά 

τα προϊόντα μποροφν να ζχουν πολλαπλζσ χριςεισ, θ ακριβισ φφςθ των οποίων εξαρτάται 

από τθ φφςθ του (αρχικοφ) καυςίμου. Ωςτόςο, για καφςιμα βαςιςμζνα ςε αςτικά 

απορρίμματα, θ πιο ςυχνι χριςθ του παραγόμενου αερίου είναι ωσ καφςιμο για τθν 

παραγωγι ενζργειασ. 

Θ διαφορά τθσ πυρόλυςθσ από τθν αεριοποίθςθ, είναι ότι εδϊ το αζριο παράγεται με 

κερμικι επεξεργαςία των απορριμμάτων, απουςία αζρα. 

Θ μονάδα πυρόλυςθσ αποτελείται από: 

•Το χϊρο υποδοχισ και προ-επεξεργαςίασ των αποβλιτων (τεμαχιςμόσ, κοςκίνθςθ) 

•Τον πυρολυτικό αντιδραςτιρα 

•Τθν ενεργειακι αξιοποίθςθ του αερίου 

•Το ςφςτθμα αντιρφπανςθσ 

Ρεριβαλλοντικζσ Επιπτϊςεισ 

Ρεριβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ από τθν καταςκευι και λειτουργία μίασ μονάδασ πυρόλυςθσ 

είναι εφλογο ότι κα υπάρξουν, και αυτό διότι κατά τθν λειτουργία υπάρχουν εκπομπζσ ςτο 

περιβάλλον τόςο αερίων όςο υγρϊν και ςτερεϊν ρφπων, οι οποίεσ βζβαια ςε ςχζςθ με τθν 

καφςθ είναι ςαφϊσ μικρότερθσ κλίμακασ. Στον επόμενο πίνακα παρουςιάηονται ςυνοπτικά 
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όλεσ οι ποςότθτεσ ςτερεϊν, υγρϊν και αερίων που παράγονται κατά τθ λειτουργία μίασ 

μονάδασ πυρόλυςθσ. 

 

Ρίνακασ 10: Ροςότθτεσ παραγόμενων προϊόντων από τθ λειτουργία μονάδων πυρόλυςθσ 

 

4.2.5 Τεχνολογία Ρλάςματοσ 

Οι μονάδεσ πλάςματοσ χρθςιμοποιοφνται εδϊ και χρόνια κυρίωσ για τθν επεξεργαςία τθσ 

τζφρασ από μονάδεσ καφςθσ, ενϊ τα τελευταία χρόνια θ τεχνολογία ζχει δοκιμαςκεί για 

τθν κατεργαςία και τθν ενεργειακι αξιοποίθςθ των αποβλιτων. Θ διεργαςία περιλαμβάνει 

τα ακόλουκα: Ωσ πρϊτθ φλθ τροφοδοτοφνται τα απορρίμματα, ενϊ παρζχεται και 

ελεγχόμενθ πιςτότθτα αζρα. Τα απορρίμματα τροφοδοτοφνται ςτθν κάμινο πλάςματοσ, 

όπου υπό τθν επίδραςθ θλεκτρικοφ πεδίου παράγονται δφο προϊόντα. Το ζνα είναι το 

πρωτογενζσ αζριο ςφνκεςθσ (περιζχει H2, CO, CO2, H2O, ίχνθ HCl, H2S) και το άλλο μία 

αδρανι τθγμζνθ ςκωρία (τιξθ ςτουσ 1.600 οC). Θ τθγμζνθ ςκωρία αποτελεί ζνα υαλϊδεσ 

υλικό, με πολφ χαμθλά επίπεδα εκπλυςιμότθτασ, γι' αυτό και οριςμζνεσ φορζσ τα ςτερεά 

κατάλοιπα τθσ καφςθσ υφίςτανται επεξεργαςία με τεχνολογία πλάςματοσ, χωρίσ φυςικά 

τθν παραγωγι αερίου ςφνκεςθσ. Το υαλϊδεσ υλικό κεωρείται αξιοποιιςιμο υλικό, και ζχει 

βρει εφαρμογζσ όπωσ ςτθν επίςτρωςθ δρόμων. Το πρωτογενζσ αζριο υφίςταται 

κακαριςμό, με αποτζλεςμα να παράγεται το κακαρό αζριο ςφνκεςθσ που αποτελείται 

ςχεδόν αποκλειςτικά από H2, CO, CO2.Το κακαρό αζριο οδθγείται ςε καυςτιρα και 

παράγεται θλεκτρικι ενζργεια και κερμότθτα. Οι ςυνκικεσ (υψθλζσ κερμοκραςίεσ ςε 

αναγωγικό περιβάλλον) αποτρζπουν το ςχθματιςμό διοξινϊν και φουρανίων.  

Γενικά θ μονάδα είναι μικρότερθ, αφοφ χρθςιμοποιείται περίπου 8 φορζσ μικρότεροσ 

αζρασ από ότι ςτθν αποτζφρωςθ, και προκφπτει 4 φορζσ μικρότερθ ποςότθτα αερίων για 

κακαριςμό, άρα και πολφ μικρότερθ ποςότθτα αερίων εκπομπϊν ςτο περιβάλλον. Βάςει 

των ανωτζρω, θ μονάδα είναι πολφ μικροφ όγκου και μικρισ ζκταςθσ. Το ποςό τθσ 

παραγόμενθσ ενζργειασ εξαρτάται ςθμαντικά από τθ ςφςταςθ των Α.Σ.Α., όπωσ υγραςία, 

παρουςία χαρτιοφ και πλαςτικϊν, κ.λπ. Για μια τυπικι ςφςταςθ Α.Σ.Α., θ παραγόμενθ 

ενζργεια εκτιμάται ότι είναι ςτο επίπεδο των 2-3 MW για μία μονάδα 200 tn/d. Γενικά 

υπάρχουν λίγα δεδομζνα αναφορικά με το κόςτοσ τθσ μεκόδου και με το τζλοσ 

επεξεργαςίασ (gate fee). Ζνα μειονζκτθμα τθσ μεκόδου, είναι ότι ζχει εφαρμοςκεί μζχρι 

ςιμερα κυρίωσ ςε εδικά απόβλθτα (ραδιενεργά απόβλθτα, ςτερεά απόβλθτα μονάδων 

καφςθσ, κ.λπ.), όμωσ θ εφαρμογι του ςε Α.Σ.Α., που ζχουν εξαιρετικά ανομοιογενι 

ςφςταςθ, είναι πολφ περιοριςμζνθ και υπάρχουν πολφ λίγα δεδομζνα. 
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5 Εδαφικι Διάκεςθ - Ταφι Απορριμμάτων (23) 

Ο τελικόσ αποδζκτθσ των υπολειμμάτων τθσ κατανάλωςθσ και των καταλοίπων τθσ 

παραγωγικισ διαδικαςίασ υπιρξε το περιβάλλον. Στισ παλιότερεσ κοινωνίεσ τα 

υπολείμματα τθσ παραγωγισ και τθσ κατανάλωςθσ αγακϊν ιταν ζνα μζροσ του βιολογικοφ 

κφκλου τθσ φφςθσ. Θ ανεξζλεγκτθ διάκεςθ των απορριμμάτων ιταν μία ιδανικι λφςθ αφοφ 

θ φφςθ είχε τθ δυνατότθτα να τα ανακυκλϊνει. Αντίκετα ςτισ ςθμερινζσ κοινωνίεσ θ 

κατάςταςθ ζχει μεταβλθκεί δραματικά. Ππωσ ςυμβαίνει ςυνικωσ, οι ςφγχρονεσ κοινωνίεσ, 

βρίςκοντασ βολικι τθ μζκοδο τθσ ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ των απορριμμάτων, 

παραγνϊριςαν το γεγονόσ ότι οι ποςότθτεσ των απορριμμάτων αλλά και θ ποιοτικι τουσ 

ςφςταςθ, ζχουν ξεπεράςει τισ ικανότθτεσ τθσ φφςθσ για αυτοκακαριςμό, με αποτζλεςμα 

τθν ανατροπι τθσ επικρατοφςασ οικολογικισ ιςορροπίασ. Στα πλαίςια αυτά, θ εδαφικι 

διάκεςθ που αποτελεί τον παραδοςιακότερο τρόπο αντιμετϊπιςθσ καλείται να 

προςαρμοςτεί ςτισ νζεσ απαιτιςεισ. 

5.1 Τρόποι Εδαφικισ Διάκεςθσ 
1. Ανεξζλεγκτθ διάκεςθ-απόρριψθ («παράνομοι» χϊροι διάκεςθσ): 

-Διάκεςθ απορριμμάτων από μικροφσ διμουσ και κοινότθτεσ ςε ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ, 

χωρίσ να λαμβάνεται κανζνα μζτρο υγειονομικισ ταφισ. 

-Ανεξζλεγκτθ καφςθ, χωρίσ να λαμβάνεται κανζνα μζτρο για τθ μόλυνςθ του περιβάλλοντοσ 

και τουσ κινδφνουσ πυρκαγιϊν. 

-Διάκεςθ-απόρριψθ από ιδιϊτεσ κοντά ςε χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ. 

-Διάκεςθ-απόρριψθ βιομθχανικϊν αποβλιτων ςε ανεξζλεγκτουσ χϊρουσ. 

-Εγκατάλειψθ απορριμμάτων από εκδρομείσ. 

2. Θμιελεγχόμενθ διάκεςθ: 

-Βρίςκεται ποιοτικά μεταξφ ανεξζλεγκτθσ και ελεγχόμενθσ. 

-Δθμιουργία κάποιου ςυγκεκριμζνου χϊρου διάκεςθσ, ςτον οποίο γίνεται μία επικάλυψθ 

των απορριμμάτων και τθροφνται κάποια ςτοιχειϊδθ μζτρα ελζγχου. 

-Τα προβλιματα και οι κίνδυνοι που υπάρχουν ςτθν ανεξζλεγκτθ διάκεςθ εμφανίηονται και 

εδϊ αλλά με μικρότερθ οξφτθτα. 

-Φπαρξθ ςυνικωσ καλισ πρόκεςθσ εκ μζρουσ των αρμοδίων, θ οποία όμωσ δεν είναι 

αρκετι για να λφςει το πρόβλθμα. 

-Χαρακτθρίηονται ωσ «νόμιμοι» χϊροι διάκεςθσ γιατί ςυνικωσ λειτουργοφν υπό τθν 

εποπτεία τθσ ΤΑ. 

3. Υγειονομικι ταφι (ελεγχόμενθ διάκεςθ): 

Θ πλζον ικανοποιθτικι και εγκεκριμζνθ λφςθ διάκεςθσ των απορριμμάτων ςτθ φφςθ, 

ςφμφωνα με τισ παγκόςμιεσ προδιαγραφζσ προςταςίασ ανκρϊπινθσ υγείασ και 
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περιβάλλοντοσ κακϊσ και με τθ διεκνι νομοκεςία. Ταυτόχρονα αποτελεί μία οικονομικι 

λφςθ διάκεςθσ των απορριμμάτων. Θ υγειονομικι ταφι απορριμμάτων ςυντελείται ςτουσ 

ΧΥΤΑ. Στθ βιβλιογραφία και ςτθν κακθμερινότθτα οι ανεξζλεγκτοι και θμιελεγχόμενοι 

χϊροι διάκεςθσ απορριμμάτων ονομάηονται κοινϊσ χωματερζσ ι ςκουπιδότοποι. 

5.2 Διάκεςθ Απορριμμάτων ςτθν Ελλάδα 
Ο τρόποσ διάκεςθσ των απορριμμάτων ςτθν Ελλάδα ςιμερα, προκαλεί ςοβαρζσ επιπτϊςεισ 

ςτο περιβάλλον, ενϊ μπορεί να αποτελζςει και κίνδυνο για τθ δθμόςια υγεία. Θ κφρια 

πρακτικι διάκεςθσ που εφαρμοηόταν μζχρι πρόςφατα, και ςε ζνα βακμό εξακολουκεί να 

εφαρμόηεται είναι θ εξισ: Σε χιλιάδεσ χωριά και πόλεισ γίνεται ανεξζλεγκτθ ι 

θμιελεγχόμενθ απόρριψθ απορριμμάτων ςε ανοικτοφσ χϊρουσ, χαράδρεσ και ρζματα, με 

βαςικό, αν όχι μοναδικό, κριτιριο τθν πραγματοποίθςθ αυτισ τθσ απόρριψθσ μακριά από 

κατοικθμζνεσ περιοχζσ. Το φαινόμενο τθσ βόςκθςθσ ηϊων ςε τζτοιουσ χϊρουσ είναι 

δυςτυχϊσ πολφ ςυνθκιςμζνο. Επίςθσ υπάρχουν ακόμθ εκατοντάδεσ εγκεκριμζνοι χϊροι, οι 

οποίοι ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό τουσ δεν πλθροφν τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ δθμόςιασ υγείασ. 

Το πρόβλθμα με τθ ΔΑ δεν αφορά μόνο ςτισ παράνομεσ – ανεξζλεγκτεσ χωματερζσ, αλλά 

ακόμα και ςτουσ οργανωμζνουσ ΧΥΤΑ, αφοφ ςε μεγάλο ποςοςτό οι ΧΥΤΑ λειτουργοφν 

ανεπαρκϊσ, κυρίωσ λόγω ελλιποφσ τεχνικισ κατάρτιςθσ του προςωπικοφ, αλλά και 

ςκόπιμθσ παραβίαςθσ των κανόνων λειτουργίασ τουσ. Ωςτόςο τα τελευταία χρόνια 

παρατθρείται μια ςθμαντικι ςτροφι ςτθ νομοκεςία, τισ κατευκφνςεισ και τθν πρακτικι 

διαχείριςθσ των ΣΑ. Θ ορκολογικι διαχείριςθ των αποβλιτων ζχει αναδειχκεί ςε μία από 

τισ βαςικζσ προτεραιότθτεσ τθσ εκνικισ περιβαλλοντικισ πολιτικισ, θ οποία ζχει υιοκετιςει 

τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ αειφόρου διαχείριςθσ: μείωςθ, επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ 

και αςφαλισ διάκεςθ. Ζχει ξεκινιςει λοιπόν μια μεγάλθ προςπάκεια κλειςίματοσ και 

αποκατάςταςθσ των παλαιϊν χωματερϊν και δθμιουργίασ νζων ΧΥΤΑ, οι οποίοι κα 

πλθροφν τισ πιο ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ. Οι ΧΥΤΑ που καταςκευάηονται ςιμερα ςτθν 

Ελλάδα είναι εξοπλιςμζνοι με ςφγχρονα ςυςτιματα ςυλλογισ και επεξεργαςίασ των 

ςτραγγιςμάτων και του βιοαερίου. 

5.3 Ρροβλιματα Τελικισ Διάκεςθσ (8) 

Διαςταλλάηοντα 

Τα διαςταλλάηοντα είναι υγρά που δθμιουργοφνται από τθν αποςφνκεςθ του οργανικοφ 

μζρουσ των απορριμμάτων και από τθ διείςδυςθ ςτθ μάηα τουσ των νερϊν τθσ βροχισ. 

Κατά τθν πορεία των υγρϊν μζςα από τθ μάηα των απορριμμάτων διαλφονται και 

παραςφρονται διάφοροι ρφποι. Αν τα ςτραγγίςματα διαφφγουν ςτο περιβάλλον μποροφν 

να μολφνουν επιφανειακά και υπόγεια νερά. Οι ρυπαντζσ που απελευκερϊνονται από τα 

απορρίμματα με διάφορεσ φυςικοχθμικζσ και βιολογικζσ διαδικαςίεσ περνοφν μζςα ςτο 

νερό και το επιβαρφνουν με οργανικά και ανόργανα υλικά. 

Βιοαζριο 

Κατά τθν αποςφνκεςθ των οργανικϊν υλικϊν ςτο χϊρο ταφισ, απουςία οξυγόνου, 

εκλφονται διάφορα αζρια που χαρακτθρίηονται ςυνολικά ωσ βιοαζριο. Το βιοαζριο 
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αποτελείται κυρίωσ από μονοξείδιο του άνκρακα και μεκάνιο ςε ίςεσ περίπου αναλογίεσ, 

ενϊ ςε μικρζσ ποςότθτεσ περιλαμβάνει αμμωνία, διοξείδιο του άνκρακα, υδρογόνο, 

υδρόκειο, άηωτο και οξυγόνο. Θ ανεξζλεγκτθ παραγωγι βιοαερίου μπορεί να προκαλζςει 

ζκρθξθ και πυρκαγιά, ενϊ το μεκάνιο ενιςχφει ςθμαντικά το φαινόμενο του κερμοκθπίου. 

Αντίκετα, αν ςυγκεντρωκεί με κατάλλθλα ςυςτιματα, το βιοαζριο μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί για τθν παραγωγι ενζργειασ από τα απορρίμματα. Θ παραγωγι βιοαερίου 

ςε χϊρουσ διάκεςθσ απορριμμάτων δθμιουργεί προβλιματα ςτθν ανάκτθςθ του χϊρου, τα 

οποία ςχετίηονται με τισ καταςκευζσ και τθν υπάρχουςα βλάςτθςθ. Το μεκάνιο είναι 

εκρθκτικό αζριο ςε ατμοςφαιρικζσ ςυγκεντρϊςεισ 5-15% , ζτςι αν ςυςςωρευτεί ςε κτιρια, 

υπάρχει κίνδυνοσ ζκρθξθσ. Γενικά το βιοαζριο προκαλεί: 

-Αςφυξία ςτα φυτά. 

-Ρικανζσ εκριξεισ. 

-Οςμζσ. 

-Επικίνδυνεσ εκπομπζσ. 

-ωγμζσ ςτο ζδαφοσ. 

Ανεξζλεγκτθ και θμιελεγχόμενθ διάκεςθ. 

Θ διατάραξθ τθσ ιςορροπίασ του οικοςυςτιματοσ είναι αναπόφευκτθ ςε μια περιοχι που 

«φιλοξενεί» ζνα χϊρο διάκεςθσ απορριμμάτων και μάλιςτα θ διαταραχι αυτι επεκτείνεται 

ςε μεγάλθ ζκταςθ γφρω από αυτόν. Θ διατάραξθ τθσ ιςορροπίασ κακορίηεται από τουσ εξισ 

παράγοντεσ: 

-Μεταβολι του ανάγλυφου τθσ περιοχισ. 

-Κάλυψθ και απόκρυψθ των φυςικϊν χαρακτθριςτικϊν, όπωσ βλάςτθςθ. 

-Διατάραξθ του φυςικοφ αποςτραγγιςτικοφ δικτφου. 

-Αιςκθτικι υποβάκμιςθ του τοπίου. 

Θ ανεξζλεγκτθ απόρριψθ πρζπει να αντιμετωπίηεται ςαν πρόβλθμα: (α) δθμόςιασ υγείασ 

και επιδθμιολογίασ, (β) προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και (γ) διαπαιδαγϊγθςθσ μιασ 

υπεφκυνθσ ςυμπεριφοράσ του κοινοφ ςτο περιβάλλον και τθν προςταςία τθσ φφςθσ. Οι πιο 

ςθμαντικζσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ διάκεςθσ των απορριμμάτων ςε χωματερζσ είναι οι 

παρακάτω: 

-Μολφνονται οι επιφανειακοί και υπόγειοι υδροφόροι ορίηοντεσ (Τα υγρά που προκφπτουν 

από τθ διικθςθ των αποβλιτων που βρίςκονται υπό αποςφνκεςθ καταλιγουν ςε 

βακφτερα ςτρϊματα του εδάφουσ και απειλοφν τα μελλοντικά αποκζματα νεροφ). 

-υπαίνονται τεράςτιεσ περιοχζσ, οι ακτζσ και οι κάλαςςεσ. 

-φπανςθ ατμόςφαιρασ από τυχόν καφςθ και δυςοςμίεσ των απορριμμάτων. 
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-Ανεξζλεγκτθ δθμιουργία και απελευκζρωςθ μζςα ςτθν ατμόςφαιρα νοςθρϊν αερίων, τα 

οποία ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ του πλανιτθ. 

-Τίκεται ςε κίνδυνο θ δθμόςια υγεία (μετάδοςθ αςκενειϊν). 

-Κινδυνεφει άμεςα θ χερςαία και θ καλάςςια πανίδα πολλϊν περιοχϊν. 

-Υποβακμίηεται αιςκθτικά το τοπίο. 

-Θ αποςφνκεςθ των οργανικϊν αποβλιτων μπορεί να διαρκζςει πολλζσ δεκαετίεσ. 

-Υφίςταται αρνθτικζσ επιδράςεισ ο τουριςμόσ. 

-Κίνδυνοι εκριξεων. 

-Ρρόκλθςθ πυρκαγιϊν (ςυχνά μζςα ι κοντά ςε δαςικζσ εκτάςεισ) ςε ποςοςτό 10%περίπου. 

-Οι χωματερζσ καταλαμβάνουν μεγάλων εκτάςεων πολφτιμο χϊρο που είναι αναγκαίοσ για 

τισ κοινότθτεσ. 

5.4 Ρεριβαλλοντικζσ Επιπτϊςεισ 
φπανςθ οικοτόπων – βιοτόπων: 

Χαρακτθριςτικι ιταν θ περίπτωςθ των λιμνϊν Λαγκαδά και Βόλβθσ. Οι λίμνεσ αυτζσ 

περιβάλλονται από πλθκϊρα τζτοιων χϊρων, ενϊ το ίδιο διαπιςτϊκθκε και με οριςμζνεσ 

κοίτεσ ποταμϊν ςε πολλοφσ νομοφσ τθσ χϊρασ μασ. Τα επιφανειακά εκπλφματα από τουσ 

χϊρουσ κατζλθγαν με μεγάλθ ευκολία ςτισ λίμνεσ, περαιτζρω επιβάρυνςθ προκαλείτο λόγω 

τθσ ρφπανςθσ του υπόγειου υδροφόρου ορίηοντα και τθσ επαφισ των λιμνϊν με αυτόν, ενϊ 

θ γενικότερθ προκαλοφμενθ περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ είχε πολφπλευρθ επίπτωςθ ςε 

αυτζσ λόγω τθσ άμεςθσ γειτνίαςθσ. 

φπανςθ υπόγειων και επιφανειακϊν υδάτων: 

Χθμικά, εντομοκτόνα και άλλα ρυπογόνα και ςυχνά τοξικά ςυςτατικά των παραγόμενων 

ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ διαςταλλαηόντων υγρϊν εκπλφονται ςτον υπόγειο υδροφόρο 

ορίηοντα με αποτζλεςμα φαινόμενα μεγάλθσ ρφπανςθσ ςτθ γφρω περιοχι, θ οποία μπορεί 

να επθρεάςει υπάρχουςεσ γεωτριςεισ και καλλιζργειεσ. 

Εκπομπι ανακυμιάςεων και οςμϊν: 

Θ αναερόβια ηφμωςθ που λαμβάνει χϊρα ςτα απορρίμματα, προκαλεί εκπομπζσ βιοαερίου 

με πολυδιάςτατεσ επιπτϊςεισ (φαινόμενο κερμοκθπίου, τοπικι ρφπανςθ και υποβάκμιςθ 

από οςμζσ, κίνδυνοσ εκριξεων). 

Ανοικτι καφςθ απορριμμάτων: 

Λαμβάνει χϊρα με αυτανάφλεξθ του παραγόμενου βιοαερίου ι και επίτθδεσ (για λόγουσ 

μείωςθσ όγκου των προσ χωματοκάλυψθ απορριμμάτων και περιοριςμοφ του κινδφνου 

αυτανάφλεξθσ) και προκαλεί ςθμαντικι αζρια ρφπανςθ (με αξιοςθμείωτθ τθν πικανότθτα 

παραγωγισ και εκπομπισ ακόμθ και τοξικϊν αερίων ρφπων, όπωσ οι πολυχλωριωμζνεσ 
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διβενηο-διοξίνεσ και φουράνια) αλλά και κίνδυνο πυρκαγιϊν ιδιαίτερα το καλοκαίρι, λόγω 

τθσ ςυχνισ γειτνίαςθσ με δάςθ και λοιπζσ περιοχζσ πραςίνου. 

Απουςία περίφραξθσ: 

Οι περιςςότεροι τζτοιοι χϊροι ςτεροφνται ζτςι οποιαςδιποτε δυνατότθτασ ελζγχου. 

Ρροκφπτουν ωσ εκ τοφτου μεγάλοι κίνδυνοι μόλυνςθσ παιδιϊν και άλλων ατόμων, όπωσ 

επίςθσ και ηϊων, με πρόςκετο κίνδυνο αυτόν τθσ ειςόδου τοξικϊν ουςιϊν ςτθν τροφικι 

αλυςίδα. Ακόμθ, δεν περιορίηεται θ διαςπορά απορριμμάτων ςτθ γφρω περιοχι. 

5.5 Υγειονομικι Ταφι 
Θ ΥΤ των απορριμμάτων ι ελεγχόμενθ διάκεςθ ι πλιρωςθ του εδάφουσ (landfill) αποτελεί 

παλαιά μζκοδο που χρθςιμοποιικθκε για λόγουσ υγιεινισ και προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ. Είναι ακόμθ επίκαιροσ ο οριςμόσ του Αμερικάνικου Συλλόγου Ρολιτικϊν 

Μθχανικϊν του 1959, ςφμφωνα με τον οποίο: "Υγειονομικι Ταφι είναι θ μζκοδοσ τθσ 

διάκεςθσ των απορριμμάτων ςτο ζδαφοσ, χωρίσ να δθμιουργείται ενόχλθςθ ι κίνδυνοσ ςτθ 

δθμόςια υγεία και αςφάλεια, με τθ χρθςιμοποίθςθ των αρχϊν τθσ μθχανικισ για τθ 

ςυγκζντρωςθ των απορριμμάτων ςτθ μικρότερθ δυνατι ζκταςθ, τθ μείωςθ ςτο μικρότερο 

δυνατό όγκο και τθν κάλυψι τουσ με ζνα ςτρϊμα εδάφουσ ςτο τζλοσ κάκε θμζρασ ι ςε όςο 

ςυχνά διαςτιματα κι αν είναι απαραίτθτο". 

Τα είδθ των απορριμμάτων που μποροφν να γίνουν δεκτά ςε ζναν χϊρο υγειονομικισ 

ταφισ δθμοτικϊν απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) εφόςον δεν υπάρχουν απαγορευτικοί κανονιςμοί 

είναι: 

•Οικιακά απορρίμματα ι παρεμφερι απορρίμματα προερχόμενα από εμπορικζσ ηϊνεσ. 

•Τζφρεσ-ςκωρίεσ, εφόςον δεν περιζχουν βαρζα μζταλλα άνω των επιτρεπτϊν ορίων. 

•Μπάηα. 

•Στακεροποιθμζνθ ιλφσ από εγκαταςτάςεισ κακαριςμοφ νεροφ. 

•Στακεροποιθμζνθ και αφυδατωμζνθ ιλφσ από μονάδεσ βιολογικοφ κακοριςμοφ αςτικϊν 

λυμάτων. Για να γίνει δεκτι θ ιλφσ πρζπει να περιζχει ςτερεά άνω των 20%. Από τθ διάκεςθ 

με ΥΤ εξαιροφνται τα ραδιενεργά, τα ειδικά, τα τοξικά και τα επικίνδυνα απορρίμματα, τα 

οποία και απαιτοφν οργάνωςθ ειδικϊν χϊρων διάκεςθσ. 

Για τθ διάκεςθ ιλζων πρζπει να υπάρχει ςτο χϊρο: 

•Στεγνωτικι ςτρϊςθ από άργιλο ι και ςυνκετικι γεωμεμβράνθ. 

•Σφςτθμα ςυλλογισ των υγρϊν. 

•Κατάλλθλοσ τρόποσ ανάμιξθσ και διαςκορπιςμόσ ςτα απορρίμματα. 

Ραραδοςιακά, τα απορρίμματα τοποκετοφνταν ςε φυςικοφσ ι και τεχνθτοφσ λάκκουσ και 

κάκε ςτρϊςθ καλυπτόταν από χϊμα (Εικόνα 9). Επίςθσ, πολλζσ φορζσ θ διάκεςθ γίνονταν 

ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ και τα ςτρϊματα καλφπτονταν από χϊμα, ϊςτε να 
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δθμιουργοφνται υπερυψϊςεισ (Εικόνα 10). Σε άλλεσ περιπτϊςεισ θ διάκεςθ των 

απορριμμάτων γινόταν ςε χαράδρεσ ι υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ. Σιμερα θ ΥΤ γίνεται μετά 

από επιλογι καταλλιλων χϊρων, φςτερα από ςειρά εργαςιϊν και ερευνϊν. 

 

Εικόνα 9: Υγειονομικι ταφι ςε τεχνθτό ι φυςικό λάκκο. 

 

Εικόνα 10: Υγειονομικι ταφι ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ. 

 

5.6 Ρλεονεκτιματα και μειονεκτιματα ΥΤ 
Θ ΥΤ είναι ςυνικωσ θ οικονομικότερθ μζκοδοσ διάκεςθσ, όταν βρίςκεται εφκολα 

κατάλλθλοσ χϊροσ. Απαιτεί ςχετικά μικρότερο κεφάλαιο επενδφςεων για ζργα υποδομισ 

και μθχανολογικό εξοπλιςμό, ενϊ παρουςιάηει μεγάλθ ευελιξία και επιτρζπει 

αποκατάςταςθ του χϊρου μετά τθν εξάντλθςι του. Ρρόκειται για πλιρθ μζκοδο, ςε 

αντιδιαςτολι με τθν καφςθ και λιπαςματοποίθςθ που χρειάηονται πρόςκετθ επεξεργαςία 

των καταλοίπων. Στα μειονεκτιματά τθσ ςυγκαταλζγονται θ δυςκολία εξεφρεςθσ χϊρου 

ςτισ πυκνοκατοικθμζνεσ περιοχζσ (ςε απόςταςθ που είναι δυνατι θ μεταφορά τουσ), οι 
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μεγάλεσ αντιδράςεισ και διαμαρτυρίεσ από τουσ κατοίκουσ των γειτονικϊν περιοχϊν, θ 

ρφπανςθ του εδάφουσ και των υπογείων υδάτων από τα διαςταλλάηοντα υγρά,κακϊσ και 

οι ανάγκεσ περιοδικισ ςυντιρθςθσ του χϊρου, ειδικισ καταςκευισ των κτιςμάτων και 

λιψθσ μζτρων για το παραγόμενο μεκάνιο. 

6 Καφςθ με ανάκτθςθ ενζργειασ 
Οι τεχνολογίεσ με ευρεία χριςθ και εφαρμογι όπωσ είδαμε από τα παραπάνω είναι θ 

καφςθ και θ τελικι διάκεςθ των απορριμμάτων με ταφι. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται 

ςφγκριςθ μεταξφ τθσ ταφισ και τθσ καφςθσ με ανάκτθςθ ενζργειασ ,με βάςθ τα ςτοιχεία 

από βιβλιογραφία, ϊςτε να δοφμε αν τελικά θ καφςθ αποτελεί μια απαγορευτικι μζκοδο 

επεξεργαςίασ απορριμμάτων ι είναι μια τεχνολογία που μπορεί να προςφζρει διεξόδουσ 

ςτο πολφ μεγάλο ηιτθμα τθσ διαχείριςθσ και επεξεργαςίασ των απορριμμάτων. 

6.1 Ενεργειακι αξιοποίθςθ απορριμμάτων (24) (25) 

Ωσ αποτζφρωςθ ορίηεται θ ταχεία μετατροπι τθσ χθμικισ ενζργειασ ςε κερμικι, με 

οξείδωςθ τθσ οργανικισ φλθσ των αποβλιτων, υπό ςυνκικεσ περίςςειασ οξυγόνου. Τα 

ανόργανα ςυςτατικά των απορριμμάτων παραμζνουν ςτο παραγόμενο ςτερεό υπόλειμμα. 

Τα κυριότερα είδθ μονάδων αποτζφρωςθσ, που ζχουν αναπτυχκεί, είναι δφο: 

-Μονάδεσ που απαιτοφν ελάχιςτθ προεπεξεργαςία των απορριμμάτων (μονάδεσ τφπου 

mass-fired), 

-Μονάδεσ όπου χρθςιμοποιοφνται απορριμματογενι καφςιμα (RDF ι SRF).  

Θ δυναμικότθτα των μονάδων αποτζφρωςθσ κυμαίνεται μεταξφ 8 – 25 t/h και οι πλζον 

διαδεδομζνοι τφποι είναι οι μονάδεσ αποτζφρωςθσ κινοφμενων εςχαρϊν, 

περιςτρεφόμενου κλιβάνου και ρευςτοποιθμζνθσ κλίνθσ. Για απόβλθτα με κατϊτερθ 

κερμογόνο δφναμθ τθσ τάξθσ των 8 MJ/kg (1.910 kcal/kg), θ ςυνολικι παραγωγι θλεκτρικισ 

ενζργειασ εκτιμάται ςε 520 kWh/t αποβλιτων. Εάν από τθν παραπάνω ποςότθτα 

αφαιρεκεί θ ίδια κατανάλωςθ του εργοςταςίου, που ανζρχεται ςε 70 kWh/t, θ περίςςεια 

θλεκτρικισ ενζργειασ, που μπορεί να διατεκεί, είναι τθσ τάξθσ των 450 kWh/t αποβλιτων. 

Για τθν εφαρμογι τθσ αποτζφρωςθσ προχπόκεςθ είναι τα ΑΣΑ να ζχουν μια ελάχιςτθ 

κατϊτερθ κερμογόνο δφναμθ 6 MJ/kg (1.433 kcal/kg), ςε όλεσ τισ εποχζσ του ζτουσ και μια 

μζςθ ετιςια κατϊτερθ κερμογόνο δφναμθ τουλάχιςτον 7 MJ/kg (1.672 kcal/kg). (7) 
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Διάγραμμα 17: Τυπικό Ενεργειακό Λςοηφγιο ςε μονάδα αποτζφρωςθσ ΑΣΑ  

 

Διάγραμμα 18: Διάγραμμα ροισ μιασ τυπικισ ςφγχρονθσ εγκατάςταςθσ αποτζφρωςθσ ΑΣΑ 

 

Συγκριτικά παρατίκενται τα διακζςιμα ςτοιχεία τθσ κερμογόνου δφναμθσ των αςτικϊν 

ςτερεϊν αποβλιτων πριν αποτεκοφν ςτουσ χϊρουσ διάκεςθσ (14): 

 

Ρίνακασ 11: Κερμογόνοσ δφναμθ αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ 
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Ππωσ προκφπτει από τισ τιμζσ του Ρίνακα 11, θ κερμογόνοσ δφναμθ των απορριμμάτων ςε 

βιβλιογραφικζσ αναφορζσ για διάφορεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, μπορεί να υποςτθρίξει τθν 

αποτζφρωςθ των αποβλιτων. 

6.1.1 Εκπομπζσ καυςαερίων αποτζφρωςθσ 

Ραρακάτω απεικονίηονται οι εκπομπζσ αερίων ρφπων που παράγονται από τθν 

αποτζφρωςθ ΑΣΑ ςτθν Αυςτρία και οι εκπομπζσ διοξινϊν από διάφορεσ πθγζσ ςτθν 

Γερμανία. Ππωσ προκφπτει από τθν ςυγκριτικι αυτι αξιολόγθςθ, θ επιβάρυνςθ τθσ 

ατμόςφαιρασ που προκαλείται από τθν αποτζφρωςθ ΑΣΑ είναι πολφ μικρι ςε ςχζςθ με 

άλλεσ πθγζσ ρφπανςθσ και ζχει μειωκεί ςθμαντικά τα τελευταία χρόνια (26). 

 

Διάγραμμα 19: Εκπομπζσ από μονάδεσ αποτζφρωςθσ ΑΣΑ ςε ςχζςθ με ολικζσ εκπομπζσ ςτθν 
Αυςτρία (27) 

 

Διάγραμμα 20: Ρθγι διοξινϊν και ποςοτικοποίθςθ τουσ ςτθ Γερμανία 
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Στισ ΘΡΑ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία λειτουργίασ των μονάδων ΕΑΑ που ςυλλζγονται από τθν 

βιομθχανία ΕΑΑ, θ καφςθ ενόσ τόνου ΑΣΑ, ςε ςφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ , μπορεί να παράγει 

κατά μζςο όρο 600 kWh θλεκτρικισ ενζργειασ (ςτθν οποία περιλαμβάνεται 

ιδιοκατανάλωςθ τθσ τάξθσ του 15%), αποτρζποντασ κατά ςυνζπεια τθν εξόρυξθ 250 kg 

αμερικανικοφ άνκρακα υψθλισ ποιότθτασ ι τθν ειςαγωγι ενόσ βαρελιοφ πετρελαίου. Θ 

ΕΑΑ είναι θ μόνθ εναλλακτικι λφςθ για τα μθ-ανακυκλϊςιμα απορρίμματα ζναντι ςτθν 

υγειονομικι ταφι, όπου θ αποςφνκεςθ των απορριμμάτων παράγει διοξείδιο του άνκρακα 

(CO2) και μεκάνιο (CH4), ζνα ιςχυρό αζριο κερμοκθπίου (ΑΚ), τουλάχιςτον 25% εκ του 

οποίου διαρρζει ςτθν ατμόςφαιρα, ακόμθ και ςε νζουσ ΧΥΤΑ με ςφγχρονα δίκτυα ςυλλογισ 

βιοαερίου. Είναι γνωςτό ότι το CH4, είναι 21 φορζσ πιο ιςχυρό ΑΚ από ότι το CO2. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν θλεκτρικι ενζργεια που παράγεται και τισ εκπομπζσ μεκανίου 

που αποφεφγονται, διάφορεσ ανεξάρτθτεσ μελζτεσ ζχουν οδθγθκεί ςτο ςυμπζραςμα ότι θ 

ΕΑΑ μειϊνει τισ εκπομπζσ ΑΚ κατά 1 τόνο CO2 ανά τόνο ΑΣΑ που αποτεφρϊνεται αντί να 

διατίκεται ςε ΧΥΤΑ. Επομζνωσ, εκτόσ από τα ενεργειακά οφζλθ, θ καφςθ ΑΣΑ ςτισ 

εγκαταςτάςεισ ΕΑΑ μειϊνει τισ εκπομπζσ ΑΚ ςτισ ΘΡΑ κατά περίπου 26 εκατομμφρια 

τόνουσ CO2 ετθςίωσ. Στον Ρίνακα 12 ςυγκρίνονται οι εκπομπζσ αερίων από εγκαταςτάςεισ 

ΕΑΑ και από εγκαταςτάςεισ παραγωγισ ενζργειασ με χριςθ ορυκτϊν καυςίμων. 

 

Ρίνακασ 12: Εγκαταςτάςεισ ΕΑΑ και παραγωγισ ενζργειασ - Σφγκριςθ αερίων εκπομπϊν ανά MWh 

6.1.2 Εξοικονόμθςθ γθσ - ςτοιχεία ΘΡΑ (28) 

Με κατάλλθλθ ςυντιρθςθ, οι εγκαταςτάςεισ ΕΑΑ μποροφν να ζχουν διάρκεια ηωισ πάνω 

από 30 ζτθ. Κεωρϊντασ ότι οι εγκαταςτάςεισ ΕΑΑ δεν απαιτοφν περιςςότερο ζδαφοσ από 

αυτό του αρχικοφ ςχεδιαςμοφ (εκτόσ εάν επεκτακοφν για να επεξεργαςτοφν περιςςότερα 

ΑΣΑ), οι εγκαταςτάςεισ ΕΑΑ δεν ζχουν μεγάλθ απαίτθςθ γθσ. Επιπλζον, θ απαραίτθτθ γθ 

είναι ςθμαντικά μικρότερθ από αυτι που απαιτείται για υγειονομικι ταφι ιδίασ ποςότθτασ 

ΑΣΑ και κατά ςυνζπεια, το αρχικό κεφάλαιο για αγορά/εξαςφάλιςθ γθσ είναι πολφ μικρό. 

Για παράδειγμα, μια εγκατάςταςθ ΕΑΑ που επεξεργάηεται 1 εκατομμφριο τόνουσ ετθςίωσ 

απαιτεί λιγότερο από 100.000 m2 γθσ, ενϊ ςυγκριτικά θ ταφι 30 εκατομμυρίων τόνων ΑΣΑ 

(περίπου θ ςυνολικι παραγωγι ΑΣΑ ςτθν Ελλάδα για 5-6 ζτθ) κα απαιτοφςε κατ’ εκτίμθςθ 

3.000.000 m2. Επίςθσ, νζεσ εγκαταςτάςεισ ΕΕΑ μποροφν να καταςκευαςτοφν ςτον χϊρο ιδθ 

υπαρχουςϊν εγκαταςτάςεων, εκμθδενίηοντασ ζτςι το κόςτοσ αγοράσ γθσ. Από τθν άλλθ, οι 

εκτάςεισ ςτισ οποίεσ βρίςκονται ΧΥΤΑ δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν άμεςα για τίποτε 

άλλο, ενϊ νζεσ εκτάςεισ γθσ πρζπει να μετατραποφν ςε νζουσ ΧΥΤΑ. 
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6.1.3 Ανακφκλωςθ και ενεργειακι αξιοποίθςθ αποβλιτων ςτισ ΘΡΑ 

Σφμφωνα με τθν EPA, το παρόν ποςοςτό ανακφκλωςθσ ΑΣΑ ςτισ ΘΡΑ είναι 28%. Οι πάνω 

από 400 κοινότθτεσ που χρθςιμοποιοφν εγκαταςτάςεισ ΕΑΑ πζτυχαν υψθλότερο ποςοςτό 

ανακφκλωςθσ και ςυγκεκριμζνα 33%. Ρριν από ζξι ζτθ, οι κοινότθτεσ με εγκαταςτάςεισ ΕΑΑ 

είχαν μζςο ποςοςτό ανακφκλωςθσ 21% ενϊ το εκνικό ποςοςτό ιταν τότε 17%.  

Μεταξφ των αμερικανικϊν εγκαταςτάςεων ΕΑΑ, το 77% ζχουν επιτόπια προγράμματα 

ανάκτθςθσ ςιδθροφχων μετάλλων, με αποτζλεςμα αυτζσ οι εγκαταςτάςεισ να ανακτοφν 

ετθςίωσ περιςςότερουσ από 700.000 τόνουσ ςιδθροφχων μετάλλων. Τα περιςςότερα από 

αυτά τα μζταλλα ςε εγκαταςτάςεισ μαηικισ καφςθσ ανακτϊνται από τθν τζφρα πυκμζνα 

μετά από τθν καφςθ. Επιπλζον, το 43% των εγκαταςτάςεων αυτϊν ανακτοφν ετθςίωσ 

776.000 τόνουσ άλλων ανακυκλϊςιμων υλικϊν (π.χ., μθ ςιδθροφχα μζταλλα και τζφρα που 

χρθςιμοποιείται ςτθν οδοποιία). Λαμβάνοντασ υπόψθ όλθ τθν ανακφκλωςθ από 

εγκαταςτάςεισ ΕΑΑ, το 82% των εγκαταςτάςεων ανακυκλϊνουν ςχεδόν 1.480.000 τόνουσ 

ετθςίωσ. Γενικότερα, όλεσ οι κοινότθτεσ με μονάδεσ ΕΑΑ ςυνδζονται με προγράμματα 

ανακφκλωςθσ τα οποία μποροφν να είναι δθμόςια/δθμοτικά ι ιδιωτικά. 

6.1.4 Στοιχεία κόςτουσ καταςκευισ και λειτουργίασ 

Το τελικό κόςτοσ μιασ μονάδασ αποτζφρωςθσ ΑΣΑ εξαρτάται από τουσ εξισ παράγοντεσ: 

-Τθ δυναμικότθτα. 

-Το βακμό απόδοςθσ τθσ μονάδασ. 

-Τθ ςφςταςθ και τθν αναγκαία επεξεργαςία των παραγόμενων αποβλιτων. 

-Τισ γενικότερεσ οικονομικζσ παραμζτρουσ (κόςτοσ γθσ, εργατικό κόςτοσ, κόςτοσ πρϊτων 

υλϊν, κτλ). 

-Το κόςτοσ πϊλθςθσ τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ (θλεκτρικισ και κερμικισ). 

-Τθ δυνατότθτα ανάκτθςθσ και πϊλθςθσ υλικϊν. 

-Τουσ περιοριςμοφσ και ςτόχουσ, που κζτει θ εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 

Σφμφωνα με βιβλιογραφικά δεδομζνα του 2002, το λειτουργικό κόςτοσ τθσ αποτζφρωςθσ 

ΑΣΑ, ςε διάφορεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, κυμαίνεται μεταξφ 21 και 326 €/t, ενϊ οι 

ςυνθκζςτερεσ τιμζσ κυμαίνονται μεταξφ 70 – 100 €/t. Το μεγάλο αυτό εφροσ του κόςτουσ 

εξαρτάται κυρίωσ από τον όγκο των απορριμμάτων που οδθγοφνται προσ αποτζφρωςθ και 

από τα τεχνολογικά χαρακτθριςτικά των μονάδων αποτζφρωςθσ, ωςτόςο θ κατϊτερθ τιμι 

των 21 €/t κρίνεται ιδιαίτερα χαμθλι. Για τθ Γερμανία, ςφμφωνα με πιο πρόςφατα 

δεδομζνα το κόςτοσ αποτζφρωςθσ ΑΣΑ εκτιμάται ςε 100 – 200 €/t . 

Πςον αφορά ςτθν Ελλάδα, ςτθν περίπτωςθ καταςκευισ μονάδασ αποτζφρωςθσ ΑΣΑ, το 

τζλοσ πφλθσ εκτιμάται ότι κα κυμαίνεται ςε 40 €/t. Συγκριτικά, αναφζρεται ότι ςτισ 

διάφορεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, το κόςτοσ για τθν ταφι των απορριμμάτων κυμαίνεται από 9 

ζωσ 164 €/t και για τθν κομποςτοποίθςθ, από 16 ζωσ 189 €/t (με ςυνικεισ τιμζσ περί τα 50 

€/t) .Στθν Ελλάδα το ςυνολικό κόςτοσ τθσ υγειονομικισ ταφισ εκτιμάται ότι κυμαίνεται 

μεταξφ 40 – 50 €/t. 
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6.2 Σφγκριςθ ΥΤ και ΕΑΑ - Συμπεράςματα (29) (30) 

Μια ςφγχρονθ μονάδα WTE παράγει κακαρά 610 kWh ανά μετρικό τόνο ΔΣΑ και μειϊνει 

ζτςι τθν εξάρτθςθ από τθν εξόρυξθ άνκρακα ι τισ ειςαγωγζσ πετρελαίου. Αυτι τθ ςτιγμι, 

τριάντα εκατομμφρια μετρικοί τόνοι ΔΣΑ καίγονται ετθςίωσ ςτισ αμερικανικζσ 

εγκαταςτάςεισ, παράγοντασ ζτςι είκοςι διςεκατομμφρια kWh. Αυτό είναι ιςοδφναμο με μια 

αποταμίευςθ ςχεδόν ςαράντα εκατομμυρίων βαρελιϊν πετρελαίου ετθςίωσ. Επιπλζον, οι 

ςφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ WTE μποροφν να ανακτιςουν τα περιςςότερα από τα ςιδθροφχα 

μζταλλα που περιζχονται ςτα ΔΣΑ και μερικά από τα μθ ςιδθροφχα μζταλλα. Εντοφτοισ, οι 

αμερικανικζσ εγκαταςτάςεισ WTE εκπζμπουν λιγότερο από δφο τόνουσ υδραργφρου και 15 

γραμμάρια TEQ διοξινϊν και φουρανίων ετθςίωσ. Τζτοιεσ εκπομπζσ ζχουν μειωκεί 

δραςτικά τθν τελευταία δεκαετία λόγω τθσ εγκατάςταςθσ ςυςτθμάτων ελζγχου απαερίου, 

που υπερτεροφν των περιςςότερων εγκαταςτάςεων παραγωγισ ενζργειασ με καφςθ 

άνκρακα. 

Ζνα κατ’ εκτίμθςθ ποςοςτό τθσ τάξθσ 60% του μεκανίου που παράγεται ςτουσ ΧΥΤΑ, 

ςυλλζγεται και χρθςιμοποιείται ωσ καφςιμο ι φλζγεται. Το μεκάνιο είναι 21 φορζσ πιο 

ιςχυρό ωσ αζριο κερμοκθπίου από το διοξείδιο του άνκρακα. Συνολικά, οι εκπομπζσ αερίου 

κερμοκθπίου από τουσ ΧΥΤΑ των Θ.Ρ.Α. είναι τζςςερισ φορζσ μεγαλφτερεσ από εκείνεσ των 

εγκαταςτάςεων WTE και αυτό χωρίσ να περιλαμβάνεται το όφελοσ τθσ παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ. Επιπλζον, κατ’ εκτίμθςθ 2.350 τόνοι των χλωριωμζνων και άλλων 

πτθτικϊν οργανικϊν ουςιϊν, κακϊσ επίςθσ και ςχεδόν 80.000 τόνοι ςουλφιδίων / 

μερκαπτάνων και αμμωνίασ, εκπζμπονται ςτθν ατμόςφαιρα. Ρερίπου 115 τόνοι 

υδραργφρου αποβάλλονται ετθςίωσ ςτουσ ΧΥΤΑ των Θ.Ρ.Α. και ζχει καταδειχκεί ότι ο 

μεταλλικόσ υδράργυροσ που εκτίκεται ςτθν ατμόςφαιρα κα εξατμιςτεί, ενϊ θ 

κερμοκραςία, θ υγραςία και θ παρουςία μειωμζνων οργανικϊν υλικϊν ςτουσ ΧΥΤΑ 

παρζχουν ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για τθν κινθτικότθτα του υδραργφρου. Εντοφτοισ, οι ΧΥΤΑ, με 

εξαίρεςθ τισ ροζσ βιοαερίου μζςω των φρεατίων αερίου, είναι επιφανειακζσ πθγζσ και 

επομζνωσ πολφ δφςκολα μετρϊνται. 

Ακόμθ και αν επιτραπεί θ ςυλλογι και επεξεργαςία των υγρϊν αποβλιτων που παράγονται 

από τουσ ΧΥΤΑ, οι αντιδράςεισ μζςα ςε τζτοιεσ περιοχζσ μποροφν να ςυνεχιςτοφν για ζνα 

ςθμαντικό χρονικό διάςτθμα μετά από το κλείςιμο των ΧΥΤΑ, με τθν πικανότθτα 

μελλοντικισ ρφπανςθσ των παρακείμενων υδάτων και ουςιαςτικά με τθν αποτροπι τθσ 

περαιτζρω χριςθσ τθσ περιοχισ που βρίςκονται οι ΧΥΤΑ. Κατά ςυνζπεια, θ υγειονομικι 

ταφι πρζπει να περιοριςτεί ςτθ διάκεςθ των μθ-ανακυκλϊςιμων και μθ αναφλζξιμων 

υλικϊν. Φυςικά, αυτόσ είναι και ο τελικόσ ςτόχοσ των Οδθγιϊν για Υγειονομικι Ταφι. 
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Μελζτθ
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7 Μελζτθ  
Με το πζρασ τθσ ζρευνασ, ζχει καταγραφεί μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα για τισ ροζσ του 

ςυςτιματοσ και τα προβλιματα που αυτό παρουςιάηει. Ζτςι προκφπτει θ δυνατότθτα μιασ 

ολιςτικισ προςζγγιςθσ για το εξεταηόμενο ςφςτθμα. Θ ολιςτικι διαχείριςθ ςτερεϊν 

αποβλιτων ςυνδυάηει τισ ροζσ των απορριμμάτων, τθν ςυλλογι τουσ, τθν επεξεργαςία και 

διάκεςι τουσ με αντικειμενικό ςκοπό να επιτφχει περιβαλλοντικά οφζλθ, οικονομικι 

βελτιςτοποίθςθ και κοινωνικι αποδοχι. Αυτό κα οδθγιςει ςε ζνα πρακτικό ςφςτθμα 

διαχείριςθσ για τθν υπό εξζταςθ περιοχι.  

Στθ μελζτθ κα αναλυκοφν ςυνολικά τα προβλιματα που διαπιςτϊκθκαν, κα καταγραφοφν 

οι προδιαγραφζσ, κα προτακεί λφςθ, και θ εργαςία κα ολοκλθρωκεί με τθ ςχεδίαςθ και 

ζλεγχο του νζου ςυςτιματοσ.  

Θ μελζτθ αναφζρεται ςε ζνα νζο ςφςτθμα επεξεργαςίασ απορριμμάτων με καφςθ (μικρισ 

κλίμακασ) και παραγωγι ενζργειασ με εφαρμογι ςτα μζςα μεταφοράσ ςτερεϊν 

αποβλιτων. Σκοπόσ είναι να διαπιςτωκεί θ βιωςιμότθτα ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ, οι 

επιπτϊςεισ ςτο ςφνολο τθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων και θ καταγραφι 

προδιαγραφϊν για τθν εφαρμογι του. Θ μελζτθ διευρφνεται ςε μία περίπτωςθ εφαρμογισ 

για να διαπιςτωκεί θ αποτελεςματικότθτά τθσ. Θ εφαρμογι λαμβάνει χϊρο ςτο ευρφ 

φάςμα των κυκλαδίτικων νιςων, όπου ζχουμε το ςχεδιαςμό ενόσ απορριμματοφόρου 

πλοίου που αντλεί τισ ενεργειακζσ του ανάγκεσ από τθν καφςθ των απορριμμάτων. Θ λφςθ 

που προτείνεται είναι αναπόςπαςτο κομμάτι του ςυνολικοφ ςχεδίου διαχείριςθσ 

απορριμμάτων και ςκοπό ζχει τθ βελτιςτοποίθςθ του ευρφτερου ςυςτιματοσ. 

7.1 Ρροβλθματικόσ Χϊροσ 
Θ περιοχι μζςα ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων, που ορίηεται ωσ ο 

προβλθματικόσ χϊροσ, βρίςκεται ςτισ διαδικαςίεσ μεταφοράσ και μεταφόρτωςθσ. 

Συγκεκριμζνα, ςτισ διαδικαςίεσ που μεςολαβοφν από το χϊρο που ςυλλζγουν οι «κάτοχοί» 

τουσ τα απορρίμματα ζωσ τθν απόκεςι τουσ. 

7.1.1 Ζργο  

Σχεδιαςμόσ ςυςτιματοσ μεταφοράσ και μεταποίθςθσ απορριμμάτων με ανάκτθςθ των 

ενεργειακϊν του απαιτιςεων. 

7.1.2 Χριςτθσ  

Το ςφςτθμα απευκφνεται ςτουσ φορείσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων και εν γζνει δίνει 

απαντιςεισ ςτον περιφερειακό και εκνικό ςχεδιαςμό για τθ διαχείριςθ των απορριμμάτων. 

7.1.3 Σκοπόσ 

Θ μεταφορά των απορριμμάτων είναι αναπόςπαςτθ διαδικαςία και δεν μπορεί να 

παρακαμφκεί. Θ αναγκαιότθτα τθσ κακορίηεται από ιςχυρζσ κοινωνικζσ, περιβαλλοντικζσ, 

υγειονομικζσ και λειτουργικζσ απαιτιςεισ. Ο ςκοπόσ του υποςυςτιματοσ μεταφοράσ 

επιτυγχάνεται μερικϊσ. Αυτό ςυμβαίνει επειδι το όλο ςφςτθμα, αλλά και όλεσ οι 

ενδιάμεςεσ διαδικαςίεσ του πρζπει να εναρμονίηονται με τισ αρχζσ τθσ ολοκλθρωμζνθσ 

διαχείριςθσ απορριμμάτων. Αυτζσ επιγραμματικά προςδιορίηουν τθν ελαχιςτοποίθςθ των 
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αποβλιτων, τθν επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ, τθν ανακφκλωςθ και τζλοσ τθ διάκεςθ ςε άλλεσ 

μορφζσ επεξεργαςίασ(καφςθ, κομποςτοποίθςθ, ανάκτθςθ ενζργειασ). Οι εναλλακτικζσ 

λφςεισ που υπάρχουν και άλλεσ που διαμορφϊνονται δεν αντιμετωπίηουν το κζμα 

ςυςτθμικά και οι λφςεισ που προςφζρουν μποροφν να χαρακτθριςτοφν τοπικζσ ι απλϊσ 

βελτιωτικζσ.   

Σκοπόσ λοιπόν είναι θ εξεφρεςθ λφςθσ ι λφςεων που να κάνουν τθ μεταφορά ζνα 

ολοκλθρωμζνο αυτάρκεσ υποςφνολο που κα επθρεάηει κετικά το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ 

απορριμμάτων. 

7.1.4 Οριςμόσ Συςτιματοσ και υποςυςτθμάτων 

Ο ςχεδιαςμόσ ενόσ ςυςτιματοσ μεταφοράσ αςτικϊν απορριμμάτων με ανάκτθςθ ενζργειασ 

απαιτεί ζνα πλαίςιο αναφοράσ μζςα ςτο οποίο το ςφςτθμα κα υπάρχει και κα λειτουργεί 

κάτω από ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ. Οι ςυνκικεσ αυτζσ ορίηονται από τα υποςυςτιματα και 

τον τρόπο που αυτά αλλθλεπιδροφν. Οπότε αρχικά πρζπει να οριςτεί το ςφςτθμα και τα 

υποςυςτιματα του. 

Το ςφςτθμα για τθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία είναι θ διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων, το οποίο 

παίρνει υπόςταςθ από τισ διαδικαςίεσ που το κακορίηουν. Θ διαχείριςθ αποβλιτων είναι το 

ςφνολο των δραςτθριοτιτων τθσ προςωρινισ αποκικευςθσ, ςυλλογισ, μεταφοράσ, 

μεταφόρτωςθσ, επεξεργαςίασ, αξιοποίθςθσ, επαναχρθςιμοποίθςθσ ι τελικισ διάκεςθσ των 

απορριμμάτων ςε φυςικοφσ αποδζκτεσ ςυμπεριλαμβάνοντασ τθν εποπτεία των εργαςιϊν 

αυτϊν κακϊσ και τθ μετζπειτα φροντίδα. 

Τα ςτοιχεία αυτά αποτελοφν δραςτθριότθτεσ τθσ διαχείριςθσ και είναι τα υποςυςτιματα 

του υπό εξζταςθ ςυςτιματοσ. Ππωσ είναι κατανοθτό τα υποςυςτιματα αυτά ζχουν 

άρρθκτθ ςχζςθ μεταξφ τουσ. Ζτςι προκφπτει θ ανάγκθ για ανάλυςθ και βακιά κατανόθςθ 

των υποςυςτθμάτων αυτϊν, όπωσ ζγινε παραπάνω ςτο κομμάτι τθσ ζρευνασ. Θ 

ςυγκεκριμζνθ εργαςία επικεντρϊνεται και ςτοχεφει ςτα ςθμεία τθσ μεταφόρτωςθσ και 

μεταφοράσ, παράλλθλα όμωσ δανείηεται ιδζεσ και λειτουργίεσ από τα υπόλοιπα 

υποςυςτιματα. 

7.1.5 Ανάλυςθ προβλθματικοφ χϊρου  

Κατά πλειοψθφία τα ςτερεά απόβλθτα ςυλλζγονται από τουσ κατόχουσ ςε κάδουσ (κοντά ι 

όχι ςτθν πθγι) και ςτα ςυςτιματα ανακφκλωςθσ με θκελθμζνθ μεταφορά ςε ςθμεία 

ςυγκζντρωςθσ ανακυκλϊςιμων. Στθν ςυλλογι και ςυγκομιδι απαντϊνται διάφοροι τρόποι 

και ςυςτιματα. Τελικά τα απορρίμματα καταλιγουν ςε απορριμματοφόρα ι μεγαλφτερα 

οχιματα για να μεταφερκοφν ςε ςτακμοφσ μεταφόρτωςθσ ι ςτο χϊρο τελικισ απόκεςθσ. 

Από το ςθμείο ςυλλογισ ζωσ τουσ ςτακμοφσ μεταφόρτωςθσ υπάρχουν και άλλα 

αυτοματοποιθμζνα ςυςτιματα(pneumatic). Τζλοσ από τουσ ςτακμοφσ αυτοφσ ζωσ τουσ 

χϊρουσ απόκεςθσ, τα απορρίμματα μεταφζρονται μζςω οδικϊν, ςιδθροδρομικϊν και 

πλωτϊν μζςων. Σα ςτερεά απόβλθτα μζςω των ροϊν αυτϊν απλϊσ μεταφζρονται και 

υπόκεινται μόνο ςε ενδεχόμενεσ διαδικαςίεσ ςυμπίεςθσ(μείωςθ του όγκου τουσ) και 

διαχωριςμοφ. Θ ςυμπίεςθ γίνεται και ςτα απορριμματοφόρα, διαδικαςία χριςιμθ αλλά όχι 

αποτελεςματικι γιατί δεν μειϊνεται πραγματικά θ υπό διαχείριςθ ποςότθτα των 

απορριμμάτων. Θ χρονικι διάρκεια τθσ μεταφοράσ ποικίλει κατά περίπτωςθ. Θ μεταβλθτι 



 
 

81 
 

του χρόνου επθρεάηεται από το κλίμα, τισ χιλιομετρικζσ αποςτάςεισ, τον τρόπο μεταφοράσ, 

το εκάςτοτε δίκτυο, τισ κυκλοφοριακζσ ςυνκικεσ και εν γζνει τθ μζκοδο ςυγκομιδισ του 

εκάςτοτε Σ.Δ.Σ.Α. Θ ενζργεια που δαπανάται είναι πολφ υψθλι και το κόςτοσ κυμαίνεται 

από 40% ζωσ 60% των λειτουργικϊν εξόδων(καφςιμα, προςωπικό, ςυντιρθςθ οχθμάτων) 

αυτϊν των ςυςτθμάτων. 

Τα προβλιματα που καταγράφονται και από το μζροσ τθσ ζρευνασ μποροφν να 

απαρικμθκοφν ςτα εξισ: 

α/α Καταγραφι προβλθμάτων 

1 Μθδενικι μείωςθ του πραγματικοφ όγκου προσ διαχείριςθ και 
διάκεςθ(μόνο ςυμπίεςθ). 

2 Εκροζσ μολυςματικϊν καυςαερίων από τα απορριμματοφόρα ςτο κεντρικό 
οδικό δίκτυο των ιδθ επιβαρυμζνων πόλεων. 

3 Χριςθ ςυμβατικϊν καυςίμων από τα απορριμματοφόρα. 

4 Ρολυδάπανθ διαδικαςία χωρίσ τθν αναμενόμενθ αποδοτικότθτα, 
οικονομικι και περιβαλλοντικι. 

5 Ζντονθ κυκλοφοριακι και θχθτικι όχλθςθ. 

6 Διαδικαςία που αφινει αναξιοποίθτα πολφ χριςιμα προϊόντα ενεργειακισ 
απόδοςθσ (απορρίμματα). 

7 Ανεπαρκείσ χϊροι για ταφι. 

8 Τα προβλιματα τθσ ταφισ που ζχουν αναφερκεί ςτο αντίςτοιχο κεφάλαιο. 

9 Ανελευκερία χωροκζτθςθσ ΧΥΤ ςε απομακρυςμζνεσ μθ κατοικθμζνεσ 
περιοχζσ. 

10 Ζλλειψθ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ από τουσ διαχειριςτζσ αλλά 
και από τουσ πολίτεσ ςτα εν λόγω ςυςτιματα.  

11 Ανεπαρκισ αναποτελεςματικόσ κεντρικόσ εκνικόσ ςχεδιαςμόσ. 

    

Ρίνακασ 13: Καταγραφι προβλθμάτων ςυςτιματοσ ΔΑ 

7.1.6 Συλλογι, Μεταφορά και Μεταφόρτωςθ - δεδομζνα από τθν μθτροπολιτικι 

περιοχι τθσ Βαρκελωνθσ  

Για τθν ανάπτυξθ των ςχεδιαςτικϊν προδιαγραφϊν πρζπει να οριοκετθκοφν πιο 

ςυγκεκριμζνα τα υποςυςτιματα, ϊςτε να ςτοχοποιθκοφν οι τομείσ που μασ ενδιαφζρουν.  

Ζτςι για τθν περαιτζρω διερεφνθςθ του προβλθματικοφ χϊρου και τθν καλφτερθ 

κατανόθςθ του χρθςιμοποιικθκαν τα ερευνθτικά δεδομζνα από τθν μθτροπολιτικι 

περιοχι τθσ Βαρκελϊνθσ τθσ Λςπανίασ. Θ ςυγκεκριμζνθ περιοχι επιλζχκθκε λόγω τθσ 

ιδιαιτερότθτασ τθσ να περιλαμβάνει ςχεδόν όλουσ τουσ τρόπουσ ςυλλογισ που 

χρθςιμοποιοφνται ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα. 

Θ ζρευνα πάνω ςτον κφκλο ηωισ μιασ διαδικαςίασ ζχει να κάνει με το όλο ςφςτθμα και 

περιζχει τιμζσ από όλεσ τισ τιμζσ ειςόδου και εξόδου ςτο ςφςτθμα. Αποτελεί λοιπόν ζνα 
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πολφ ςθμαντικό εργαλείο για τθν κατανόθςθ τθσ πραγματικισ κατάςταςθσ του όλου 

ςυςτιματοσ. Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα αφορά ςτθ ςυλλογι και μεταφορά των απορριμμάτων 

από το χϊρο απόκεςθσ ζωσ τισ περιοχζσ διάκεςθσ και επεξεργαςίασ. Για το λόγο αυτό 

δίδονται ςτοιχεία που ζχουν να κάνουν με τουσ όγκουσ απορριμμάτων που ςυλλζγονται και 

μεταφζρονται, με χιλιομετρικζσ αποςτάςεισ που διανφονται εντόσ και εκτόσ πόλθσ, με τα 

καφςιμα που καταναλϊνουν τα απορριμματοφόρα και  με τισ εκροζσ ςτο περιβάλλον. 

Από αυτά τα ςτοιχεία, εξάγονται χριςιμα ςυμπεράςματα για τουσ παράγοντεσ που 

επθρεάηουν τα ςυςτιματα αυτά. Συγκεντρωτικά οι παράγοντεσ αυτοί είναι: 

Ο αρικμόσ των ςθμείων απόκεςθσ-ςυλλογισ, ο οποίοσ εξαρτάται από το είδοσ του 

ςυςτιματοσ ςυλλογισ, τθν πλθκυςμιακι πυκνότθτα τθσ αςτικισ περιοχισ, τον 

χαρακτθριςμό τθσ περιοχισ(εμπορικι, οικιςτικι, κτλ), το οδικό δίκτυο και τθν εβδομαδιαία 

παραγόμενθ ποςότθτα ςτερεϊν αποβλιτων ανά περιοχι. 

Θ χωρθτικότθτα των κάδων, που εξαρτάται πάλι από το ίδιο το ςφςτθμα , τον πλθκυςμό, 

τον αρικμό των νοικοκυριϊν, τθν μεταβολι του τονάη που ςυλλζγεται μζςα ςτθν 

εβδομάδα, το μζςο θμεριςιο ςυλλεγόμενο φορτίο ςε τόνουσ και από τθν οικιςτικι-

κτθριακι δόμθςθ.  

Οι αποςτάςεισ που διανφουν τα απορριμματοφόρα, που ςχετίηονται και εδϊ με το 

εκάςτοτε ςφςτθμα. Δθλαδι με τθν χωροκζτθςθ των ςθμείων ςυλλογισ, τουσ ςτακμοφσ 

μεταφόρτωςθσ και τα τελικά ςθμεία διάκεςθσ. Επίςθσ χαρακτθριςτικά επθρεάηονται από 

το οδικό δίκτυο και το ρυμοτομικό ςχζδιο τθσ περιοχισ.  

Θ επιλογι του καυςίμου ςτα απορριμματοφόρα, όπου αποτελεί και τον κυριότερο 

παράγοντα ςτισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ. Οι επιλογζσ που υπάρχουν είναι κερμικόσ, 

θλεκτρικόσ ι κινθτιρασ εναλλακτικοφ καυςίμου. 

Θ χωρθτικότθτα των απορριμματοφόρων, που ζχει να κάνει με το υποςφςτθμα ςτο οποίο 

δραςτθριοποιοφνται. Δθλαδι αν επιλζγονται για μζςα ςτθν πόλθ ι για μεταφορά από τουσ 

ςτακμοφσ μεταφόρτωςθσ ςτα τελικά ςθμεία διάκεςθσ. Ζτςι διαμορφϊνονται επίςθσ από 

παράγοντεσ όπωσ το οδικό δίκτυο και θ προςβαςιμότθτα ςτα ςθμεία ςυλλογισ ανάλογα με 

τισ ιδιομορφίεσ του κζντρου των πόλεων. 

Θ ςυχνότθτα των δρομολογίων, θ οποία ςχετίηεται κυρίωσ με τα παραγόμενα 

απορρίμματα ανά περιοχι. Ακόμα με τθν επιλογι των κάδων και γενικότερα με όλο το 

ςφςτθμα ςυλλογισ και διαχείριςθσ. 

Το βάροσ και ο όγκοσ των απορριμμάτων, που είναι ζνα ςτοιχείο που επθρεάηει ςτο 

ςφνολο τα ςυςτιματα αυτά. Αυτό ςυμβαίνει διότι ο όγκοσ τισ περιςςότερεσ φορζσ δεν 

αντιπροςωπεφει και αντίςτοιχο βάροσ με αποτζλεςμα να ζχουμε αφξθςθ ςτθν ςυχνότθτα 

των δρομολογίων και ςε ότι επθρεάηει ο παράγοντασ αυτόσ. Ζτςι υπάρχουν μζκοδοι 

ςυμπίεςθσ ςτα απορριμματοφόρα που μειϊνουν τον όγκο κατά το ιμιςυ περίπου.  

Οι περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, οι οποίεσ κακορίηονται κυρίωσ από τισ εκπομπζσ αερίων, 

τθν ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων - εξοπλιςμϊν και τισ μετακινιςεισ των 

απορριμματοφόρων.  
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Από τθν παραπάνω ζρευνα προκφπτει μία κεματικι λίςτα που κα διαμορφϊςει ςε μεγάλο 

βακμό το ςχεδιαςμό του νζου ςυςτιματοσ και τον κακοριςμό των ςχεδιαςτικϊν 

απαιτιςεων. Εδϊ παρουςιάηονται λοιπόν τα ςτοιχεία που πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι κα 

αλλάξουν ι κα επθρεαςτοφν ι επιδιϊκεται να αλλάξουν για να επιτευχκοφν οι 

ςχεδιαςτικζσ προδιαγραφζσ. 

α/α Θεματικι λίςτα απαιτιςεων 

1 Χϊροι απόκεςθσ 

2 Χωρθτικότθτα κάδων 

3 Αποςτάςεισ που διανφουν τα απορριμματοφόρα 

4 Στακμοί Μεταφόρτωςθσ 

5 Χωρθτικότθτα απορριμματοφόρων 

6 Καφςιμο απορριμματοφόρων 

7 Αρικμόσ Απορριμματοφόρων 

8 Συχνότθτα Δρομολογίων 

9 Βάροσ-όγκοσ απορριμμάτων 

10 Ρεριβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ 

11 Επεξεργαςία και Διάκεςθ 

12 ΧΥΤ(Α ι Υ) 

13 Ανακφκλωςθ 

14 Οργανικά Απόβλθτα 

    

Ρίνακασ 14: Κεματικι λίςτα απαιτιςεων 

7.2 Σχεδιαςτικζσ Ρροδιαγραφζσ (31) 

Οι ςχεδιαςτικζσ προδιαγραφζσ είναι μια ικανά δομθμζνθ περιγραφι των ςτόχων, των 

λειτουργιϊν, των χαρακτθριςτικϊν και άλλων πλθροφοριϊν που προςεγγίηουν το 

ςχεδιαςτικό πρόβλθμα. Θ ανάπτυξθ ςχεδιαςτικϊν προδιαγραφϊν είναι ζνα ουςιϊδεσ βιμα 

κάκε διαδικαςίασ ςχεδίαςθσ, δεδομζνου ότι το ςχεδιαςτικό αποτζλεςμα κα πρζπει να 

προςπακεί να ικανοποιεί ιςόρροπα όςο γίνεται περιςςότερουσ από τουσ αναγνωριςμζνουσ 

περιοριςμοφσ. Και δεν υπάρχει τρόποσ επίτευξθσ αυτοφ χωρίσ τθν πρότερθ κατανόθςθ και 

ςυνειδθτοποίθςθ τθσ φφςθσ και των απαιτιςεων του ςχεδιαςτικοφ προβλιματοσ. 

Για τθν ανάπτυξθ των ςχεδιαςτικϊν προδιαγραφϊν χρειάηεται θ επεξεργαςία και 

ειδικότερα θ ομαδοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ που ςυλλζγεται από τα διάφορα ςτάδια τθσ 

αναηιτθςθσ του ςχεδιαςτικοφ προβλιματοσ. Θ πλθροφορία αυτι μπορεί να πάρει τθ 

μορφι εκφράςεων ςχετικϊν με το ςχεδιαςτικό πρόβλθμα, τεςςάρων γενικευμζνων ειδϊν. 

Χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ, δθλαδι περιγραφζσ των ιδιοτιτων και των 

χαρακτθριςτικϊν, εκφραςμζνων ςυνικωσ ωσ επίκετα ι επικετικοί προςδιοριςμοί. 

Λειτουργικζσ απαιτιςεισ, δθλαδι περιγραφζσ των λειτουργιϊν που πρζπει να παρζχουν τα 

ςυςτιματα (κάτι που πρζπει να κάνει το ςφςτθμα), που ςυνικωσ εκφράηονται με ριματα ι 

ρθματικοφσ τφπουσ. 
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Ρεριοριςμοί, που είναι ιςχυροί (ι όχι) ποςοτικοί ι ποιοτικοί προςδιοριςμοί ορίων ςχετικά 

με τθ δυνατότθτα του ςυςτιματοσ να πετφχει τουσ ςκοποφσ του ι ειδικότερα να πετφχει 

κάποιεσ λειτουργίεσ του ι να ικανοποιιςει κάποια χαρακτθριςτικά του. 

Μετριςεισ απόδοςθσ / επίδοςθσ, που είναι «μεταβλθτζσ» που αντιςτοιχοφν ςε ποςοτικζσ 

(ι και ποιοτικζσ) μετριςεισ τθσ δυνατότθτασ του ςυςτιματοσ να ικανοποιιςει τα 

αναγνωριςμζνα χαρακτθριςτικά, λειτουργίεσ και περιοριςμοφσ. 

Ζπειτα από τθν κατανόθςθ και ανάλυςθ του προβλθματικοφ χϊρου καταγράφονται οι 

ςχεδιαςτικζσ προδιαγραφζσ που κακορίηουν το ςχεδιαςμό του νζου ςυςτιματοσ. 
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7.2.1 Ανάπτυξθ Αρχικϊν Σχεδιαςτικϊν Ρροδιαγραφϊν 

α/α Χαρακτθριςτικά ςυςτιματοσ   Λειτουργικζσ απαιτιςεισ   Λειτουργικοί Ρεριοριςμοί:   Δομικοί περιοριςμοί 

1 Λειτουργικό. 1 

Να αποκεντρϊνει τισ διαδικαςίεσ 
αποκικευςθσ μεταφοράσ και 
επεξεργαςίασ. 1 

Να παράγει τθν ενζργεια που 
καταναλϊνει. 1 

Ο όγκοσ του ςυςτιματοσ να είναι 
περιοριςμζνοσ ϊςτε να προςαρμόηεται 
με τισ κατάλλθλεσ μετατροπζσ ςε 
διάφορα μζςα μεταφοράσ. 

2 Αςφαλζσ. 2 Να επθρεάηει βελτιωτικά το όλο. 2 
Θ ενζργεια που παράγει να 
μετατρζπεται ςε κινθτικι. 2 

Θ επεξεργαςία των απορριμμάτων να 
λαμβάνει χϊρα κατά τθν μεταφορά τουσ. 

3 Αξιόπιςτο. 3 

Να εξιςορροπεί τισ ενδεχόμενεσ αρνθτικζσ 
περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ με το 
προςφερόμενο ζργο. 3 

Να παράγει το δυνατόν ελάχιςτο 
κόρυβο. 

 
Μετρικζσ απόδοςθσ 

4 Αποτελεςματικό. 4 
Να διατθρεί – εξελίςςει τθν αρχικι του 
ςκοπιμότθτα. 4 Να κάνει χριςθ εναλλακτικοφ καυςίμου. 1 Πγκοσ απορριμμάτων που διαχειρίηεται. 

5 Ανκεκτικό. 5 

Να εκμεταλλεφεται τισ ιδθ 
διαμορφωμζνεσ τεχνολογίεσ και 
εγκαταςτάςεισ (οικονομία κλίμακασ). 5 Να ζχει μεγάλθ διάρκεια ηωισ. 

 
2 Ροςότθτα ενζργειασ που παράγει. 

6 Κινοφμενο. 6 Να αξιοποιεί τα απορρίμματα. 6 
Να προωκεί τισ αρχζσ τθσ διαχείριςθσ 
ςτερεϊν αποβλιτων. 3 Ροςότθτα ενζργειασ που καταναλϊνει. 

7 Ευζλικτο. 7 
Να μειϊνει τισ οικονομικζσ απαιτιςεισ που 
προζρχονται από τθν λειτουργία. 7 

Να ελαχιςτοποιεί τισ περιβαλλοντικζσ 
επιπτϊςεισ που επζρχονται από τθν 
λειτουργία του. 4 

Βακμόσ απόδοςθσ όλου του 
ςυςτιματοσ. 

8 
Ακόλουκο με τισ 
περιβαλλοντικζσ διατάξεισ. 8 

Να είναι όςο το δυνατόν 
αυτοματοποιθμζνο. 

 
8 

 Οι διαδικαςίεσ του να περατϊνονται ςε 

ςυγκεκριμζνο μικρό χρονικό διάςτθμα. 5 Είδοσ και ποςότθτα απαερίων. 

9 Ενεργειακά αυτόνομο. 9 Να μεταποιεί τα απορρίμματα.         

10 Εργονομικό. 10 Να μειϊνει πραγματικά τον όγκο τουσ.         

11 Εφκολα ςυντθριςιμο. 11 
Να ελαχιςτοποιεί τα προσ ταφι 
απορρίμματα.         

12 
Εφαρμόςιμο ςτισ περιφζρειεσ 
για τισ οποίεσ προορίηεται. 12 

Να καλφπτει ποςοτικά τισ ανάγκεσ των 
περιφερειϊν που εξυπθρετεί.         

13 Ρροςαρμόςιμο. 
  

        

                

Ρίνακασ 15: Ανάπτυξθ Αρχικϊν Σχεδιαςτικϊν Ρροδιαγραφϊν
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7.3 Ζρευνα υποβάκρου 
Με βάςθ το ζργο "ςχεδιαςμόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και μεταφοράσ ςτερεϊν αποβλιτων 

με ανάκτθςθ ενζργειασ κατά τθ μεταφορά των απορριμμάτων" και τθν καταγραφι των 

αρχικϊν ςχεδιαςτικϊν προδιαγραφϊν θ ζρευνα υποβάκρου ζχει ωσ εξισ: 

Συςτιματα Συλλογισ (31) 

Υπάρχουν διάφορα ςυςτιματα ςυλλογισ απορριμμάτων, τα βαςικότερα εξ αυτϊν 

αναφζρονται και παραπάνω ςτθν ενότθτα τθσ ζρευνασ. Αυτά είναι: με διαλογι ςτθν πθγι, 

πόρτα-πόρτα, πνευματικά ςυςτιματα. 

Λδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει το ςφςτθμα με διαλογι ςτθν πθγι. Με αυτό 

επιτυγχάνεται ο ςυλλζκτθσ να λαμβάνει ‘κακαρά’ και διαχωριςμζνα ΑΣΑ. Το ςφςτθμα 

δθλαδι μειϊνει δραςτικά ζξοδα διαχωριςμοφ και επιταχφνει τισ διαδικαςίεσ ςυλλογισ, 

μεταφοράσ και διαχωριςμοφ. 

Απορριμματοφόρα (8) 

Στθν Ελλάδα χρθςιμοποιοφνται παντοφ απορριμματοφόρα με μθχανι εςωτερικισ καφςθσ 

(μθχανι ντίηελ). Στο εξωτερικό όμωσ, ςε κάποιεσ χϊρεσ (Iαπωνία, Kαναδάσ) ζχουν αρχίςει 

να χρθςιμοποιοφνται απορριμματοφόρα με θλεκτρικό κινθτιρα ι ακόμθ και με φυςικό 

αζριο. Ραρόλο που τα ιδιωτικά θλεκτροκίνθτα αυτοκίνθτα δεν είναι ακόμθ ιδιαίτερα 

διαδεδομζνα, οι θλεκτροκινθτιρεσ για τα απορριμματοφόρα παρουςιάηουν μία ςειρά από 

πλεονεκτιματα. H ςφγκριςθ μθχανϊν εςωτερικισ καφςθσ και θλεκτροκινθτιρων γίνεται 

ςτον πίνακα. 

 Χαρακτθριςτικά Μθχανζσ Εςωτερικισ Καφςθσ Θλεκτρικόσ Κινθτιρασ 

Αυτονομία Ρολφ μεγάλθ(περίπου 500 χιλ.) Μζχρι 70 χιλ. 

Βάροσ Μεγάλο Μεγάλο 

Ταχφτθτα Μζχρι 100 χιλ./ϊρα Μζχρι 30χιλ./ϊρα επαρκισ για μζςα ςτθν πόλθ 

Λςχφσ 100-200KW 50-60KW 

Συντιρθςθ 

Μεγάλθ φκορά του ςυμπλζκτθ και 

του κιβωτίου ταχυτιτων Αντοχι κινθτιρα, ανάγκθ επίβλεψθσ ςυςςωρευτϊν 

Επζνδυςθ Κοςτίηει λιγότερο 

Κοςτίηει περιςςότερο αλλά ζχει μεγαλφτερθ διάρκεια 

ηωισ 

Κόρυβοσ Ρολφσ Ελάχιςτοσ 

Κατανάλωςθ Μεγάλθ (λόγω τιμισ πετρελαίου) Ριο οικονομικό 

φπανςθ Ρολλοί αζριοι ρφποι 

Ελάχιςτοι (τα ιςοδφναμα διοξειδίου του άνκρακα πολφ 

χαμθλά για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ) 

      

 

Ρίνακασ 16: Σφγκριςθ θλεκτρικϊν και κερμικϊν κινθτιρων για απορριμματοφόρα 
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Θραυςτιρεσ Απορριμμάτων (32) 

Οι κραυςτιρεσ αςτικϊν αποβλιτων ςτθν καφςθ χρθςιμοποιοφνται για τθν ομογενοποίθςθ 

τθσ μάηασ των απορριμμάτων και ελάττωςθ του όγκου τουσ. Υπάρχει πλειάδα εφαρμογϊν 

ςτο εμπόριο για μεγάλεσ μονάδεσ καφςθσ αλλά και μεταφερόμενα ςυςτιματα κραφςθσ για 

εφαρμογι ςτον τόπο ςυλλογισ. Χαρακτθριςτικά παρατίκεται ζνα προϊόν τθσ εταιρείασ 

HAMMEL με αποδοτικότθτα κραφςθσ περί τουσ 40 τόνουσ τθν ϊρα.  

 

Εικόνα 11: Κραυςτιρασ Απορριμμάτων HAMMEL 

 

Θερμογόνοσ δφναμθ απορριμμάτων, παραγωγι εναλλακτικϊν καυςίμων 

Με βάςθ τα ςτοιχεία από το κεφάλαιο ενεργειακι αξιοποίθςθ απορριμμάτων και 

ςυγκρίνοντασ τα, με ςτοιχεία από άλλεσ πθγζσ, όπωσ θ Eurostat, κα χρθςιμοποιθκεί για 

τουσ υπολογιςμοφσ μασ παρακάτω ωσ κερμογόνοσ δφναμθ θ τιμι των 8MJ/kg ΑΣΑ. Θ τιμι 

αυτι γενικά αγγίηει το κάτω όριο τθσ κερμογόνου δφναμθσ των απορριμμάτων για 

αςφάλεια ςτουσ υπολογιςμοφσ.  

 

Τεχνολογίεσ ανάκτθςθσ ενζργειασ από ΑΣΑ (33) 

Οι διακζςιμεσ τεχνολογίεσ ανάκτθςθσ ενζργειασ ζχουν περιγραφεί αναλυτικά παραπάνω 

και εδϊ αναφζρονται επιγραμματικά: 

Βιοαζριο από ταφι. 

Είναι μία διαδικαςία ιδιαίτερα χρονοβόρα και λαμβάνει χϊρα ςε πολφ ςυγκεκριμζνεσ 

ςυνκικεσ που κακιςτοφν απαγορευτικι τθ χριςθ τθσ. 

Αζριο από πυρόλυςθ και Αζριο από αεριοποίθςθ. 

Οι δφο παραπάνω τεχνολογίεσ εκτόσ από τθν καφςθ ςφμφωνα με τθν παγκόςμια εμπειρία 

δεν είναι ακόμα ιδιαίτερα ανεπτυγμζνεσ και για το λόγο αυτό δεν χρθςιμοποιοφνται ζντονα 
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για τθν ανάκτθςθ ενζργειασ από τα ΑΣΑ. Εμπεριζχουν επίςθσ και άλλουσ περιοριςμοφσ 

εκτόσ από το διαχωριςμό, όπωσ επεξεργαςία των απορριμμάτων. Ακόμα ςτισ μεκόδουσ 

αυτζσ θ ανάκτθςθ δεν γίνεται άμεςα μζςω τθσ κερμότθτασ από τθν διαδικαςία αλλά 

προχποκζτει τθν παραγωγι αερίου, το οποίο υπόκειται ςε επεξεργαςία για να 

χρθςιμοποιθκεί ςτθν παραγωγι ενζργειασ.  

Ενζργεια μζςω κερμότθτασ από τθν καφςθ. 

Στθν καφςθ, θ κλαςςικι μζκοδοσ ανάκτθςθσ ενζργειασ είναι θ παραγωγι ατμοφ και θ 

διοχζτευςι του ςε ατμοςτρόβιλο για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ και ηεςτοφ νεροφ. 

Θ απόδοςθ θλεκτρικισ ενζργειασ είναι αρκετά χαμθλι, κοντά ςτο 15%. Με τθν χριςθ όμωσ 

νζων τεχνολογιϊν, ςαν αυτι που κα παρουςιαςτεί παρακάτω με χριςθ εξωτερικισ 

μθχανισ τφπου Stirling αντί για λζβθτα και παραγωγι ατμοφ, θ απόδοςθ μπορεί να φτάςει 

το 36% ςε παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ.   

Μεταφερόμενοι καυςτιρεσ μικρισ κλίμακασ 

Ιδθ ςε εφαρμογζσ για το ςτρατό, ςε βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ και αγροτικζσ περιοχζσ 

υπάρχουν μεταφερόμενοι καυςτιρεσ για να εξυπθρετοφν τθν καφςθ επικίνδυνων ι μθ 

απορριμμάτων και βιομάηασ ςε ςυνικωσ απομακρυςμζνεσ ι εκτόσ δικτφου περιοχζσ. 

Μερικά παραδείγματα τζτοιων καυςτιρων παρατίκενται παρακάτω: 

Ονομαςία Φωτογραφία Ρεριγραφι 

Incinerator8 

 

 

Το ςφςτθμα αυτό χρθςιμοποιείται για τθν καφςθ αγροτικϊν 

υπολειμμάτων. O καυςτιρασ χρθςιμοποιεί Diesel, δεν ζχει 

κάποιο ιδιαίτερο ζλεγχο καυςαερίων και δεν ανακτά με 

κάποιο τρόπο τθν κερμότθτα που παράγεται από τθν καφςθ. 

 

Hurikan 

Incinerator 

 

 

Ο ςυγκεκριμζνοσ αποτεφρωτιρασ χρθςιμοποιείται για τθν 

αποτζφρωςθ πτωμάτων ηϊων. Θ χωρθτικότθτα του είναι 9,5 

τόνοι και ο ρυκμόσ καφςθσ είναι 2-3tn/h. O καυςτιρασ 

χρθςιμοποιεί Diesel, δεν ζχει κάποιο ιδιαίτερο ζλεγχο 

καυςαερίων και δεν ανακτά με κάποιο τρόπο τθν κερμότθτα 

που παράγεται από τθν καφςθ. 

Fralma 

technologies 

 

 

Θ εταιρεία δραςτθριοποιείται ςτθν καφςθ επικίνδυνων 

αποβλιτων όπωσ PCV που προζρχονται από μζρθ θλεκτρικϊν 

ςυςκευϊν πχ. μεταςχθματιςτζσ κτλ. Ζχει δυνατότθτα καφςθσ 

περίπου 1,2tn/day και πραγματοποιεί κακαριςμό των 

καυςαερίων μζςω ςτεγνϊν πλυντθρίδων αερίου. Δεν 

πραγματοποιείται κάποια διαδικαςία ανάκτθςθσ ενζργειασ. 
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ADVANCED 

COMBUSTION 

SYSTEMS 

 Θ ςειρά Portables Containerized Incinerators τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ αποτελείται από μεταφερόμενουσ 

καυςτιρεσ κυρίωσ για καφςθ απορριμμάτων πλοίων. Το 

ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα δεν παρζχει κακαριςμό των απαερίων 

τθσ καφςθσ οφτε ανακτά με κάποια μζκοδο τθν κερμότθτα 

που παράγεται από αυτι. 

   

Ρίνακασ 17: Καταγραφι Καυςτιρων μικρισ κλίμακασ 

Οι παραπάνω καυςτιρεσ αποτελοφν μία κατθγορία μεταφερόμενων καυςτιρων που 

χρθςιμοποιοφνται για καφςθ πτωμάτων ηϊων, αγροτικϊν υπολειμμάτων, επικίνδυνων 

αποβλιτων και απορριμμάτων που παράγονται πάνω ςε πλοία. Εκτόσ από το μικρό μζγεκοσ 

που τα χαρακτθρίηει ςε όγκο τα χαρακτθρίηουν τα εξισ μειονεκτιματα: 

-Δεν είναι αυτοκινοφμενα. 

-Δεν ζχουν πλιρθ ςυςτιματα κακαριςμοφ των απαερίων τθσ καφςθσ. 

-Δεν ανακτοφν τθν κερμότθτα που παράγεται από τθν καφςθ. 

-Χρθςιμοποιοφν κυρίωσ diesel για τθν ζναρξθ και πραγματοποίθςθ τθσ καφςθσ.  

Μεταφερόμενοι καυςτιρεσ μικρισ κλίμακασ με κακαριςμό των απαερίων τθσ καφςθσ 

ΗΑΝΝΛ-MOBILE INCINERATOR UNIT - MIU - 4G 

 

Εικόνα 12:Μεταφερόμενοσ καυςτιρασ μικρισ κλίμακασ με κακαριςμό των απαερίων τθσ καφςθσ 

 

Οι μεταφερόμενοι καυςτιρεσ αυτισ τθσ εταιρείασ αποτελοφν μία επόμενθ κατθγορία που 

ςυμπεριλαμβάνει πλιρθ κακαριςμό των απαερίων. Θ καφςθ πραγματοποιείται ςε κλίβανο 

χωρίσ εςχάρεσ με δυναμικότθτα καφςθσ 100 - 500kg/h ι 10 με 12 τόνουσ τθν θμζρα 

ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ μονάδασ. Το ςθμαντικό είναι ότι ζχει ςφςτθμα πλιρωσ 

εναρμονιςμζνο με τουσ ευρωπαϊκοφσ περιοριςμοφσ περί καυςαερίων από καφςθ 

απορριμμάτων. Για τθν επίτευξθ τθσ καφςθσ χρθςιμοποιείται αζριο καφςιμο ςφννομο με 

τουσ ευρωπαϊκοφσ περιοριςμοφσ. Επίςθσ, για τθν λειτουργία του απαιτείται θλεκτρικι 

ςφνδεςθ 18 ι 30 ι 38KW ανάλογα με το μζγεκοσ. Το ςφςτθμα δεν ανακτά τθν κερμότθτα 

που παράγεται από τθν καφςθ όπωσ και τα παραπάνω χαρακτθριςτικά παραδείγματα. 
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Μεταφερόμενοι καυςτιρεσ μικρισ κλίμακασ ανάκτθςθ ενζργειασ. 

IST ENERGY - GEM 3T120 

 

Εικόνα 13: Μεταφερόμενοσ καυςτιρασ απορριμμάτων με ανάκτθςθ ενζργειασ 

Ενδιαφζρουςα και πολφ πρωτοποριακι πρόταςθ αποτελεί θ λφςθ που δίνει θ εταιρία IST 

ENERGY με τον μεταφερόμενο αποτεφρωτιρα με ανάκτθςθ ενζργειασ GEM 3T120. Το 

ςφςτθμα αφοφ ςτεγνϊνει και μετατρζπει τα απορρίμματα ςε ςυγκεκριμζνο 

ςχθματιςμό(pellets), τα προωκεί ςτον αεροποιθτιρα(gasifying), ο οποίοσ παράγει αζριο 

που οποίο διοχετεφεται είτε ςε γεννιτρια για παραγωγι ενζργειασ, είτε ςε εξωτερικό 

λζβθτα για παραγωγι ηεςτοφ νεροφ. Στο ςφςτθμα δεν αναφζρεται αν το προϊόν τθσ 

αεριοποίθςθσ (ςυνκετικό αζριο) περνά από διεργαςίεσ κακαριςμοφ, οι οποίεσ είναι 

ςυνικωσ απαραίτθτεσ, μετά τθν καφςθ του ςτθν γεννιτρια. Επίςθσ θ χριςθ του είναι 

ακόμα περιοριςμζνθ και δεν ζχει επιτφχει απόλυτα τουσ ςτόχουσ του. Θ εταιρεία 

ιςχυρίηεται ότι μπορεί να διαχειριςτεί περί τουσ 3 τόνουσ τθν θμζρα και να παράγει 

θλεκτρικι ενζργεια ίςθ με 72KW ι ηεςτό νερό. Το ςφςτθμα είναι ενεργειακά αυτόνομο.  

Το εν λόγω ςφςτθμα εξαιτίασ τθσ μεκόδου(αεριοποίθςθ) που χρθςιμοποιεί, ζχει ςχεδόν 

μθδενικζσ επιπτϊςεισ για το περιβάλλον κατά τθ λειτουργία τθσ επεξεργαςίασ του. Ραρόλα 

αυτά διαχειρίηεται πολφ μικρό όγκο απορριμμάτων ανά θμζρα με αποτζλεςμα μικρι 

ενεργειακι απόδοςθ. Επίςθσ παρατθρείται θχθτικι όχλθςθ κατά τθν λειτουργία του, αφοφ 

θ χριςθ του επιβάλλει να είναι εγκατεςτθμζνο ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ. 

Ρατζντεσ 

Θ ζρευνα διευρφνεται ςτα ςυςτιματα μεταφερόμενων ι αυτοκινοφμενων 

αποτεφρωτιρων, τα οποία και ζχουν ετικζτα πατζντασ. Τα ςυςτιματα αυτά περιορίηονται 

ςε καφςθ ςτθν κιβάμαξα των απορριμματοφόρων ι ςε ςυρόμενο τράκτορα με 

περιοριςμζνο ζλεγχο καυςαερίων και χωρίσ ανάκτθςθ ενζργειασ. Ο βαςικόσ ςκοπόσ τουσ 

είναι να επιτφχουν μείωςθ του όγκου των απορριμμάτων που προορίηονται για ταφι και να 

μειϊςουν τθν επαναλαμβανόμενθ μεταφορά από τα κζντρα των πόλεων προσ τουσ χϊρουσ 

διάκεςθσ. Γενικά δεν παρουςιάηουν κάποια επιπρόςκετα ι άλλα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά 

που δεν ζχουν αναφερκεί προθγουμζνωσ. Οι καινοτομίεσ που καταγράφονται ςχετίηονται 

κυρίωσ με βελτιϊςεισ ςτον τρόπο φόρτωςθσ, κραφςθσ και καφςθσ των απορριμμάτων. 

Επίςθσ φαίνεται θ ανθςυχία που υπιρχε για τα καυςαζρια, πιο ςυγκεκριμζνα για τθν 

μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ των απαερίων και το κακαριςμό τουσ. Τζλοσ, επειδι ζχουν 

αποτελζςει τθ βάςθ για τισ τεχνολογίεσ που αναπτφςςονται ςιμερα, χαρακτθριςτικά 

παραδείγματα παρατίκεται παρακάτω: 
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Ρατζντα Εικόνεσ Σχόλια 

CA516636A Mobile 

Incinerator (20.09.1955) 

 

 

Σχεδίαςθ μθχανιςμοφ φόρτωςθσ 

κραφςθσ και διοχζτευςθσ των 

απορριμμάτων ςτον καυςτιρα. 

 

US2985120 Mobile 

Incinerator (23.05.1961) 

 

 

Ρροςπάκεια για αποδοτικότερθ 

καφςθ. 

 

US3371629A Mobile 

Incinerator (05.05.1968) 

 

 

Χαρακτθριςτικά που πρζπει να 

τονιςτοφν: Ψφξθ ατμοφ μζςω 

ςωλθνϊςεων, ςυλλογι ιπτάμενθσ 

τζφρασ, αναφορά ςτθν εργονομία και 

τθν αςφάλεια. 
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US3882800 Automotive 

unit for the collection 

and incineration of 

household or industrial 

refuse (13.05.1975)  

Ζμφαςθ ςτο κακαριςμό των απαερίων 

με μετακαφςθ και πλυντθρίδεσ.  

 

US4627365 Mobile 

Garbage Incinerator 

(9.12.1986) 

 

Καφςθ ςε εςχάρεσ, κακαριςμόσ 

απαερίων με ςυλλογι ιπτάμενθσ 

τζφρασ και πλυντθρίδεσ. 

 

WO02088599A1 Mobile 

Animal Incinerator 

(10.12.1997) 

 

Χριςθ κινοφμενων εςχαρϊν, 

μετάκαυςθ απαερίων και επιςτροφι 

κερμοφ αζρα ςτον καυςτιρα.  

 

US6352040 Mobile 

Armored Incinerator 

 

Ζμφαςθ ςτον κακαριςμό των 

απαερίων και τον διαχωριςμό τθσ 

ιπτάμενθσ τζφρασ και των ςτερεϊν 

υπολειμμάτων.  

 

   

Ρίνακασ 18: Ραρουςίαςθ Ρατζντων 
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Μθχανζσ εξωτερικισ καφςθσ (34) 

Μια μθχανι εξωτερικισ καφςθσ είναι μια κερμικι μθχανι, ςτθν οποία θ καφςθ του 

καυςίμου δεν γίνεται μζςα ςτο χϊρο παραγωγισ ζργου αλλά εκτόσ αυτοφ του χϊρου. Το 

εργαηόμενο μζςο ςε αυτι τθ μθχανι δεν είναι τα καυςαζρια αλλά κάποιο ρευςτό. Τφποι 

μθχανϊν εξωτερικισ καφςθσ είναι θ ατμομθχανι και ο ατμοςτρόβιλοσ. Ενδιαφζρουςα 

διάταξθ και λειτουργία παρουςιάηουν οι μθχανζσ εξωτερικι καφςθσ Stirling. 

Είναι γνωςτό ότι ο κερμοδυναμικόσ κφκλοσ του Stirling αποτελείται διαδοχικά από τζςςερισ 

αντιςτρεπτζσ μεταβολζσ *1+: i) Iςοκερμοκραςιακι εκτόνωςθ, ii) Λςόογκθ ψφξθ, iii) 

Λςοκερμοκραςιακι ςυμπίεςθ και iv) Λςόογκθ κζρμανςθ. Θ κεωρθτικι απόδοςθ του κφκλου 

είναι ίςθ με τθν απόδοςθ του κφκλου Carnot. Σε διάγραμμα πίεςθσ - όγκου θ δεξιόςτροφθ 

διαδρομι του κερμοδυναμικοφ κφκλου αντιςτοιχεί ςε κερμικι (εργοπαραγωγό) μθχανι 

ενϊ θ αριςτερόςτροφθ ςε κρυογονικι (cryocooler - ψυκτικι). Τα κφρια μζρθ τθσ μθχανισ 

κατά ςειρά είναι *2+: i) Χϊροσ Εκτόνωςθσ, ii) Κερμαντιρασ, iii) Αναγεννθτισ, iv) Ψφκτθσ και 

v) Χϊροσ Συμπίεςθσ. Ο αναγεννθτισ προψφχει και προκερμαίνει το εργαηόμενο αζριο, 

βελτιϊνοντασ κεαματικά τθν απόδοςθ τθσ μθχανισ. Στο ςχιμα φαίνεται μία δικφλινδρθ 

κερμικι μθχανι Stirling τφπου V. 

 

Εικόνα 14: Δικφλινδρθ κερμικι μθχανι Stirling τφπου V 

 

Οι κερμικζσ Stirling είναι μθχανζσ εξωτερικισ καφςθσ. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι κατάταξθσ. 

Οι κυριότερεσ διαμορφϊςεισ (τφποι) είναι δφο:  

1. Διαμόρφωςθ Α. Ο κρφοσ χϊροσ ςυμπίεςθσ και το ζμβολο ιςχφοσ ι ζμβολο ςυμπίεςθσ 

() ςε ξεχωριςτό κφλινδρο από το κερμό χϊρο εκτόνωςθσ όπου υπάρχει το ζμβολο 

εκτόνωςθσ (P). 

2. Διαμόρφωςθ Β. Το ζμβολο ιςχφοσ () και ο εκτοπιςτισ (displacer, DP) ςτον ίδιο 

κφλινδρο. 
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Εικόνα 15: Stirling διαμόρφωςθ Α(αριςτερά), διαμόρφωςθ Β(δεξιά) 

Ενδεικτικζσ εφαρμογζσ των κερμικϊν μθχανϊν Stirling 

Μθχανζσ Stirling ζχουν τοποκετθκεί πειραματικά, ςε μικρά ςκάφθ αναψυχισ, ςε φορτθγά 

αυτοκίνθτα, ςε λεωφορεία και ςε μικρά επιβατικά. Μεγάλεσ εταιρίεσ (GENERAL MOTORS, 

FORD, PHILIPS, ΜΑΝ, UNITED STIRLING, FIAT) ζχουν ςυνεργαςτεί επιτυχϊσ για το ςκοπό 

αυτό. Σιμερα οι μθχανζσ Stirling ζχουν εφαρμογζσ ευρζωσ φάςματοσ από παροχι 

θλεκτρικισ ενζργειασ με τθ χριςθ βιομάηασ ςε μικρζσ αγροτικζσ μονάδεσ ζωσ το να κινοφν 

υποβρφχια ι να παρζχουν επικουρικό ι ακόμα και κφριο ενεργειακό ζργο ςε διαςτθμικά 

οχιματα για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ. Στθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία 

χρθςιμοποιοφνται μθχανζσ μεγάλθσ ιςχφοσ όπωσ το πρωτότυπο τθσ Philips, το οποίο μπορεί 

να δϊςει μζχρι και 680Kw. 

Ραρακάτω παρουςιάηονται τα αποτελζςματα από τθν πειραματικι μελζτθ μια μθχανισ 

Stirling 680Kw με τζςςερισ κυλίνδρουσ(170Kw) ςε ρομβικι διάταξθ και εργαηόμενο μζςο το 

ιλιο (35) (36). 

Μθχανι Stirling 
Εργαηόμενο 
μζςο 

Απόδοςθ ανά 
κφλινδρο(KW) Στροφζσ 

Διαςτάςεισ 
(cm) Βάροσ(kg) 

4-235 Phillips 
Prototype ιλιο 170 1800 125x52x110 557 

            

Ρίνακασ 19: Απόδοςθ μθχανι Stirling ανά κφλινδρο(Phillips prototype)
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Μθχανι Stirling και παραγωγι ενζργειασ από καυςτιρα ΑΣΑ (37) 

 

Διάγραμμα 21: Stirling ςε καυςτιρα απορριμμάτων 

Θ μελζτθ των Tong-Bou Chang και Ming-Sheng Ko που δθμοςιεφτθκε από το Κινεηικό 

ινςτιτοφτο μθχανικϊν μελετά τθν μθχανι Stirling ωσ παραγωγό θλεκτρικισ ενζργειασ από 

καυςτιρεσ ΑΣΑ. Σφμφωνα με τθ μελζτθ θ μθχανι μπορεί να φτάςει ςε κερμικι απόδοςθ 

35,8 - 36,8%, τθ ςτιγμι που οι ςθμερινοί θλεκτροπαραγωγοί από καυςτιρεσ με χριςθ 

λζβθτα φτάνουν το 15%. Επίςθσ θ κερμικι επιφάνεια που χρθςιμοποιείται για να 

επιτευχκεί θ απόδοςθ αυτι είναι κατά πολφ μικρότερθ(1μ3) από τισ κλαςςικζσ μεκόδουσ.  

Θλεκτρογεννιτριεσ 

Θ γεννιτρια ι θλεκτρογεννιτρια, (generator), είναι μθχανι που βαςίηεται πάνω ςτουσ 

νόμουσ τθσ θλεκτροφυςικισ και ιδιαίτερα του φαινομζνου τθσ θλεκτρομαγνθτικισ 

επαγωγισ που αφορά τθν μετατροπι τθσ ενζργειασ από μια μορφι ςε μια άλλθ. 

Συγκεκριμζνα, θ γεννιτρια μετατρζπει τθ μθχανικι ενζργεια, που προζρχεται ςυνικωσ από 

μία μθχανι εςωτερικισ ι εξωτερικισ καφςθσ, ςε θλεκτρικι, ςφμφωνα με το φαινόμενο τθσ 

θλεκτρομαγνθτικισ επαγωγισ (εάν ζνα πθνίο περιςτραφεί μζςα ς' ζνα μαγνθτικό πεδίο, 

τότε ςτισ άκρεσ του πθνίου παράγεται θλεκτρικό ρεφμα). 

 

Εικόνα 16: θλεκτρογεννιτρια 

Θ γεννιτρια αποτελείται από δφο μζρθ: το ακίνθτο μζροσ τθσ που λζγεται ςτάτορασ, ι 

ςτατόν, ι επαγωγζασ ι πόλοι τθσ μθχανισ, ςτο οποίο υπάρχουν μαγνιτεσ (μόνιμοι 

μαγνιτεσ ι θλεκτρομαγνιτεσ) και το κινθτό μζροσ τθσ που λζγεται επαγϊγιμο ι ςτρεπτόν ι 

ρότορασ(rotor) ςτο οποίο υπάρχουν πθνία. Γυρίηοντασ το ρότορα μζςα ςτο ςτάτορα 

παράγεται θλεκτρικό ρεφμα. 
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Εικόνα 17: Χαρακτθριςτικι θλεκτρογεννιτρια χαμθλισ τάςθσ  τθσ ABB για μθχανζσ αερίου και diesel 
εφρουσ 400 ζωσ 4000 Kw. 

Θλεκτροκινθτιρεσ (38) 

Σε ζναν θλεκτρικό κινθτιρα ςυνεχοφσ ρεφματοσ ςυνυπάρχουν τα φαινόμενα του κινθτιρα 

και τθσ γεννιτριασ αφοφ ουςιαςτικά είναι θ ίδια μθχανι αλλά με διαφορετικι ροι 

ενζργειασ (Μθχανικι ενζργεια -> Θλεκτρικι ενζργεια). Συγκεκριμζνα θ μόνθ διαφορά είναι 

ότι οι ψικτρεσ ςτθν θλεκτρογεννιτρια αποτελοφν τουσ ρευματοδότεσ, ενϊ ςτον 

θλεκτροκινθτιρα τουσ ρευματολιπτεσ. Ζτςι κακϊσ ζνασ κινθτιρασ αυξάνει τισ ςτροφζσ 

λειτουργίασ του, δθμιουργείται ςτον αγωγό μία θλεκτρεγερτικι δφναμθ, θ οποία 

αντιτίκεται ςτθν θλεκτρεγερτικι δφναμθ που τροφοδοτεί τον αγωγό. Δθλαδι ο κινθτιρασ 

λειτουργεί και ςαν γεννιτρια που τροφοδοτεί αντίκετα τον αγωγό, μειϊνοντασ το ρεφμα 

που τον διαρρζει. 

Οι θλεκτρικοί κινθτιρεσ αποτελοφνται από: 

Το Δρομζα που αποτελείται από τον θλεκτροφόρο αγωγό, ο οποίοσ είναι τοποκετθμζνοσ ςε 

πυκνζσ περιελίξεισ (ςπείρεσ) ϊςτε να περιζχει όςο μεγαλφτερο μικοσ αγωγοφ γίνεται για 

δεδομζνο όγκο. 

Το Στάτθ που αποτελείται από μόνιμουσ ι τεχνθτοφσ μαγνιτεσ οι οποίοι δθμιουργοφν το 

μαγνθτικό πεδίο. 

Τισ Ψικτρεσ που ζρχονται ςε επαφι με τον δρομζα τροφοδοτϊντασ τον με ρεφμα. 

Θλεκτρικι Ρρόωςθ (39) (40) (41) 

Ωσ θλεκτροπρόωςθ ορίηεται το είδοσ εκείνο τθσ πρόωςθσ ςτο οποίο οι άξονεσ του πλοίου 

κινοφνται απ’ ευκείασ (ι και ςπανιότερα μζςω μειωτιρων) από θλεκτρικοφσ κινθτιρεσ και 

όχι από άλλεσ μθχανζσ όπωσ ντιηελ, αεριοςτρόβιλοι και ατμοςτρόβιλοι. Φυςικά οι 

κινθτιρεσ ντιηελ, αεριοςτρόβιλοι και ατμοςτρόβιλοι εξακολουκοφν να υπάρχουν ςτισ 

εγκαταςτάςεισ θλεκτροπρόωςθσ, αλλά αντί να κινοφν απ’ ευκείασ το αξονικό ςφςτθμα με 

τθν ζλικα κινοφν θλεκτρικζσ γεννιτριεσ, που με τθ ςειρά τουσ τροφοδοτοφν τουσ 

θλεκτρικοφσ κινθτιρεσ προϊςεωσ, οπότε και αναφζρονται ςτθ βιβλιογραφία ςαν “prime 

movers” (‘κινθτιριεσ μθχανζσ’). Θ προωςτιρια εγκατάςταςθ ςυμπλθρϊνεται από κάποιο 
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ςφςτθμα ελζγχου για τον χειριςμό τθσ, δθλαδι τθν κράτθςθ-εκκίνθςθ, τθν αυξομείωςθ 

ςτροφϊν και τθν αλλαγι φοράσ περιςτροφισ των θλεκτρικϊν κινθτιρων.  

Θ θλεκτρικι πρόωςθ ζχει αρχίςει να εφαρμόηεται πριν από περίπου 55 χρόνια . Επί μεγάλο 

διάςτθμα, τα ςυςτιματα ιταν του τφπου Σ../Σ.. (ςυχνά ςυςτιματα Ward-Leonard) δθλ. 

παραγωγι ςυνεχοφσ ρεφματοσ και κίνθςθ με ςυνεχζσ ρεφμα. Το εναλλαςςόμενο ρεφμα 

αρχίηει να χρθςιμοποιείται ςτα πλοία ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1950, αλλά τα 

ςυςτιματα θλεκτρικισ πρόωςθσ εξακολουκοφν να ςτθρίηονται ςε κινθτιρεσ Σ... Tθν 

τελευταία εικοςαετία, θ ανάπτυξθ διατάξεων και τεχνικϊν ελζγχου κινθτιρων Ε. 

(θλεκτρονικά ιςχφοσ), που ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ τθσ πρόωςθσ από πλευράσ τόςο 

ευελιξίασ όςο και οικονομίασ καυςίμου, ζδωςε τθ δυνατότθτα για ευρφτερθ διάδοςθ τθσ 

θλεκτρικισ πρόωςθσ ςε εμπορικά πλοία. 

Επίςθσ πρζπει να τονιςτεί ότι θ επιλογι ςυςτιματοσ θλεκτροπρόωςθσ για ζνα πλοίο, 

προςφζρει περιςςότερθ ελευκερία ςτθ ςχεδίαςθ και ςτθν επιλογι των υποςυςτθμάτων και 

ςτθ διάταξθ όλθσ τθσ προωςτιριασ και θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ αξίηει 

να ςθμειωκεί, ότι οι θλεκτρικοί κινθτιρεσ είναι θ μόνθ λφςθ για τθ βοθκθτικι πρόωςθ (δθλ. 

το ςφςτθμα των πλευρικϊν προωςτιριων μθχανιςμϊν που επαυξάνουν τθν ελκτικι 

ικανότθτα των ςκαφϊν ιδίωσ εντόσ των λιμζνων) με αξιοποίθςθ κυρίωσ επαγωγικϊν 

κινθτιρων μεγάλθσ ιςχφοσ (0.5-2.5 MW). 

Τα ςυςτιματα θλεκτρικισ πρόωςθσ ζχουν το πλεονζκτθμα ςυνεχοφσ μεταβολισ των 

ςτροφϊν ςχεδόν ςε όλο το διάςτθμα 0-100%. Επιπλζον, το 100% τθσ ροπισ μπορεί 

ςυνικωσ να χρθςιμοποιθκεί ςε όλο το πεδίο λειτουργίασ. Για λόγουσ αςφαλείασ, θ ζλικα 

κινείται από δφο (ι και περιςςότερουσ) θλεκτροκινθτιρεσ ίςθσ ιςχφοσ. 

Τα κυριότερα πλεονεκτιματα τθσ θλεκτρικισ πρόωςθσ, ςτα οποία οφείλεται και θ διάδοςι 

τθσ ςτισ εφαρμογζσ που προαναφζρκθκαν, είναι τα ακόλουκα:  

•Συνεχισ μεταβολι τθσ ταχφτθτασ περιςτροφισ τθσ ζλικασ και τθσ ταχφτθτασ του πλοίου ςε 

όλο το πεδίο 0- 100 %.  

•Γριγορθ απόκριςθ κατά τθ διάρκεια χειριςμϊν και δυναμικισ τοποκζτθςθσ του ςκάφουσ.  

•Χαμθλι ςτάκμθ κορφβου και κραδαςμϊν.  

•Οικονομία καυςίμου, κακϊσ είναι δυνατι θ επιλογι των μθχανϊν που κα λειτουργοφν, 

ζτςι ϊςτε θ κάκε μία να λειτουργεί κοντά ςτο βζλτιςτο ςθμείο.  

•Ελευκερία ςτθν τοποκζτθςθ των επιμζρουσ μθχανθμάτων του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ, 

που προςφζρει ευελιξία ςτον ςχεδιαςμό του ςκάφουσ και εξοικονόμθςθ ωφζλιμου χϊρου.  

•Ρλιρθσ εκμετάλλευςθ τθσ ςτρεπτικισ ροπισ ςε όλο το πεδίο λειτουργίασ.  

•Ευκολία αυτοματιςμοφ.  

•Αυξθμζνθ αξιοπιςτία (πολλά ςυςτιματα ςυνδεδεμζνα παράλλθλα) και, επομζνωσ, 

αυξθμζνθ αςφάλεια.  
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•Ρεριοριςμόσ των εκπεμπόμενων ρφπων διότι: α. θ κατανάλωςθ καυςίμου είναι μικρότερθ, 

όπωσ αναφζρκθκε προθγουμζνωσ και β. ιδιαίτερα οι εκπομπζσ ΝΟx είναι αιςκθτά 

χαμθλότερεσ όταν, π.χ., ζνασ μεςόςτροφοσ κινθτιρασ Diesel λειτουργεί με ςτακερζσ 

ςτροφζσ, όπωσ ςυμβαίνει ςτα νζα ςυςτιματα θλεκτρικισ πρόωςθσ.  

•Ρεριοριςμόσ του κινδφνου ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ από ατυχιματα όπωσ αυτά των 

δεξαμενοπλοίων, χάρθ ςτθν ταχφτερθ απόκριςθ του ςυςτιματοσ κατά τουσ χειριςμοφσ και 

τθ δυναμικι τοποκζτθςθ του ςκάφουσ.  

Τα μειονεκτιματα τθσ θλεκτρικισ πρόωςθσ είναι τα εξισ:  

- Υψθλό κόςτοσ επζνδυςθσ. Αυτό γίνεται θ προςπάκεια να μειωκεί κατά το δυνατόν, 

αξιοποιϊντασ τθν υπάρχουςα τεχνολογία των θπειρωτικϊν θλεκτρικϊν δικτφων 

(Commercial Off The Shelf – COTS), ωςτόςο το υψθλό κόςτοσ των κινθτιρων και των 

διατάξεων ελζγχου τουσ δεν δείχνει να υπερκερνάται εφκολα.  

- Yψθλότερεσ απϊλειεσ ςτο ςφςτθμα μετάδοςθσ τθσ κίνθςθσ, ςε ςφγκριςθ με το μθχανικό 

ςφςτθμα. Ρ.χ., ςε ςυμβατικό ςφςτθμα κινθτιρα Diesel - ζλικα ρυκμιηόμενου βιματοσ, οι 

απϊλειεσ του ςυςτιματοσ μετάδοςθσ είναι περίπου 4%: 2% ςτθν ζλικα και 2% ςτον 

μειωτιρα, όταν θ ζλικα λειτουργεί ςτον βζλτιςτο ςυνδυαςμό ταχφτθτασ/βιματοσ. Σε 

εγκατάςταςθ ντθηελο-θλεκτρικισ πρόωςθσ, το ςφςτθμα μετάδοςθσ προκαλεί απϊλειεσ 7 - 

8%: 3% ςτισ γεννιτριεσ, 2% ςτουσ μεταςχθματιςτζσ και μετατροπείσ ςυχνότθτασ και 2 - 3% 

ςτουσ προωςτιριουσ θλεκτροκινθτιρεσ. Επομζνωσ, ο ολικόσ βακμόσ απόδοςθσ είναι 

υψθλότεροσ ςτο ςφςτθμα θλεκτρικισ πρόωςθσ μόνον όταν κάκε μθχανι λειτουργεί ςε 

ςτακερι ταχφτθτα περιςτροφισ και επί μεγάλα χρονικά διαςτιματα ςτθ βζλτιςτθ περιοχι.  

- Ζνα πρόβλθμα που προκφπτει από τθν εκτεταμζνθ χρθςιμοποίθςθ των διατάξεων 

θλεκτρονικϊν ιςχφοσ είναι ότι εμφανίηονται προβλιματα ποιότθτασ θλεκτρικισ ενζργειασ, 

κακϊσ πζραν των χριςιμων ςυχνοτιτων αναπτφςςεται και μεγάλο πλικοσ αρμονικϊν 

ςυνιςτωςϊν ρεφματοσ και τάςεωσ. Οι αρμονικζσ αυτζσ αφενόσ προςαυξάνουν τθ ςυνολικι 

κυκλοφοροφςα άεργο ιςχφ ςτο θλεκτρικό δίκτυο αλλά επιπλζον δθμιουργοφν προβλιματα 

θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ. Ζτςι ο ’’θλεκτρομαγνθτικόσ κόρυβοσ’’ που παράγεται 

επθρεάηει  αρνθτικά όλεσ τισ ευαίςκθτεσ θλεκτρονικζσ διατάξεισ –πρωτίςτωσ τα κυκλϊματα 

ελζγχου των ίδιων των θλεκτρονικϊν ιςχφοσ – ενϊ ςε περιπτϊςεισ ςτρατιωτικϊν 

εφαρμογϊν αυξάνει τα επίπεδα τθσ θλεκτρομαγνθτικισ υπογραφισ των πλοίων. Τζλοσ, 

είναι δυνατόν οι αρμονικζσ παραμορφϊςεισ των θλεκτρικϊν μεγεκϊν να διεγείρουν 

ιδιοςυχνότθτεσ για θλεκτρομθχανικϊν ταλαντϊςεων, όπωσ είναι τα φαινόμενα 

ςιδθροςυντονιςμοφ ςτουσ δρομείσ των ςφγχρονων γεννθτριϊν παραγωγισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ. Θ ςειρά αυτι των προβλθμάτων λόγω του εξθλεκτριςμοφ των ςυςτθμάτων του 

πλοίου αντιμετωπίηεται με εξειδικευμζνεσ αναλφςεισ και μελζτεσ κυρίωσ κατά τθσ φάςθ τθσ 

ςχεδίαςθσ τουσ θλεκτρολογικοφ ςυςτιματοσ.  

Συςτιματα ελζγχου απαερίων (42) (43) (44) (45) 

Για να είναι οι τιμζσ εκπομπισ απαερίων τθσ καφςθσ ςτθν ατμόςφαιρα ςφμφωνεσ με τουσ 

ευρωπαϊκοφσ περιοριςμοφσ απαιτοφνται 5 βαςικά ςτάδια κακαριςμοφ: 
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Διάγραμμα 22: Κακαριςμόσ απαερίων καφςθσ με βάςθ τθν οδθγία 2000/76/EC (46) 

-Απομάκρυνςθ ςτερεϊν ςωματιδίων 
Μπορεί να γίνει με τρεισ τρόπουσ: με κυκλϊνεσ, με θλεκτροςτατικοφσ κατακρθμνιςτζσ και 

με ςακκόφιλτρα. 

-Απομάκρυνςθ αερίων μολυςματικϊν προςμίξεων 
Λαμβάνει χϊρα μζςω  πφργων(πλυντρίδων) υγρισ ι ξθρισ απορρόφθςθσ ι ςυνδυαςμοφ 
και των δυο μεκόδων. Οι  πλυντρίδεσ εξευγενίηουν τα όξινα ςυςτατικά  του αερίου. 

-Ο αντιδραςτιρασ ενεργοφ άνκρακα απορροφά τα βαρζα μζταλλα, τισ διοξίνεσ και τισ 
φουράνεσ.  
 
-Τα ςακκόφιλτρα ςυγκρατοφν όλεσ τισ επιβλαβείσ προςμίξεισ και αφινουν το κακαρό αζριο 

να περάςει ςτο επόμενο και τελευταίο ςτάδιο.  

 
-Απομάκρυνςθ οξειδίων αηϊτου 
Θ διαδικαςία αυτι επιτυγχάνεται με τθν πρόςμιξθ αζρα και αμμωνίασ ςτο αζριο ϊςτε αυτό 

τελικά να μετατραπεί ςε 'κακαρό' αζριο και νερό για να διοχετευτεί ςτθν ατμόςφαιρα μζςω 

τθσ καπνοδόχου.  

Αιςκθτιρεσ Ελζγχου μονάδων καφςθσ με ανάκτθςθ ενζργειασ  

Σε όλεσ τισ μονάδεσ διαχείριςθσ απορριμμάτων χρθςιμοποιοφνται ςυςτιματα για τον 
ζλεγχο τθσ ροι τθσ μάηασ μζςα ςτο ςφςτθμα, τον ζλεγχο των απαερίων και εν γζνει όλθσ 
τθσ λειτουργίασ τθσ μονάδασ. Τα ςυςτιματα αυτά χρθςιμοποιοφνται για να γίνονται οι 
απαραίτθτεσ μετατροπζσ κατά τθν διάρκεια τθσ λειτουργίασ του για τθν επίτευξθ τθσ 
μεγαλφτερθσ δυνατισ απόδοςθσ. Αναφζρεται το ςφςτθμα Symphony Plus τθσ εταιρείασ 
ΑΒΒ, TIA τθσ Siemens  τα οποία καλφπτουν όλεσ τισ απαιτιςεισ για τζτοιου είδουσ 
εφαρμογζσ.  

 

Εικόνα 18: Κζντρο Ελζγχου 
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7.4 Ανάπτυξθ Ιδεϊν 
Αφοφ κακορίςτθκαν οι ςχεδιαςτικζσ προδιαγραφζσ και ζγινε θ ζρευνα υποβάκρου 

παρατίκενται οι ιδζεσ για τθν ανάπτυξθ του νζου ςυςτιματοσ. 

Ανάπτυξθ Λδεϊν 

Θ βαςικι διάκρωςθ τθσ ιδζασ ζχει να κάνει με τθν μεταφορά και μεταποίθςθ των 

απορριμμάτων με ανάκτθςθ ενζργειασ για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του ίδιου του 

ςυςτιματοσ. Μετά τθν ανάπτυξθ των ιδεϊν κα γίνει ζλεγχοσ για επιβεβαίωςι τουσ με βάςθ 

τισ ςχεδιαςτικζσ προδιαγραφζσ. 
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 α/
α Ιδζεσ Ανάλυςθ 

1 

"Θ επεξεργαςία - μεταποίθςθ κα γίνεται κατά τθ διάρκεια 
μεταφοράσ των απορριμμάτων." 

Το ςφςτθμα κα πραγματοποιεί τθν καφςθ των ΑΣΑ ςτθν διάρκεια του δρομολογίου ςυλλογισ από τουσ ΣΜΑ των περιοχϊν. Τα ΑΣΑ δθλαδι 
ςυγκεντρϊνονται διαχωριςμζνα -ςτα ςθμεία αυτά- ςε ανακυκλϊςιμα, οργανικά και ςφμμεικτα. 

2 

"Θα γίνεται ανάκτθςθ ενζργειασ από καφςθ απορριμμάτων. Θ 
κερμικι ενζργεια που παράγεται από τθν καφςθ μετατρζπεται 
ςε θλεκτρικι." 

Σε κερμι επιφάνεια του καυςτιρα που κα επιλεχκεί προςαρμόηεται μθχανι που μετατρζπει τθν κερμικι ενζργεια ςε κινθτικι, ςτθ ςυνζχεια 
άξονασ μετάδοςθσ τθσ κίνθςθσ προςαρτθμζνοσ ςε γεννιτρια μετατρζπει τθν κινθτικι ςε θλεκτρικι. 

3 

"τον καυςτιρα τα ΑΑ κα ειςζρχονται το δυνατότερο 
ομογενοποιθμζνα." 

Ρριν το βαςικό χϊρο αποκικευςθσ των ΑΣΑ υπάρχει κραυςτιρασ απορριμμάτων. Με τθ χριςθ του κραυςτιρα επιτυγχάνεται θ ομογενοποίθςθ 
του μίγματοσ και θ μείωςθ του όγκου του. 

4 

"Θ ενζργεια που καταναλϊνει το ςφςτθμα κα παρζχεται από 
το ίδιο." 

Από τθν γεννιτρια κα ανατροφοδοτοφνται με τθν απαραίτθτθ ενζργεια όλεσ οι επιμζρουσ διεργαςίεσ του ςυςτιματοσ (ςφςτθμα κακαριςμοφ 
απαερίων, γερανοί φόρτωςθσ κτλ.)  

5 

" Θ καφςθ κα είναι ελεγχόμενθ ϊςτε να παράγεται μόνο θ 
απαραίτθτθ ενζργεια.Θ ενζργεια που περιςςεφει κα 
διοχετεφεται ςε θλεκτρικό δίκτυο."  

Πταν το ςφςτθμα βρίςκεται ςε ζνα ΣΜΑ δεν ςταματά τθν λειτουργία του για να εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ φόρτωςθσ. Θ ενζργεια που περιςςεφει 
επειδι δεν κινείται, διοχετεφεται με κατάλλθλα μζςα ςτο δίκτυο θλεκτροδότθςθσ.   

6 

"Σο ςφςτθμα προςαρμόηεται ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ 
διαχείριςθσ απορριμμάτων." 

Στον αρχικό ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ κα πρζπει να υπολογίηονται οι ΣΜΑ που κα εξυπθρετοφνται ϊςτε να γίνεται υπολογιςμόσ τθσ ποςότθτασ 
των ΑΣΑ. Θ ποςότθτα επθρεάηει άμεςα τθ χωρθτικότθτα του καυςτιρα και ςχεδόν όλεσ τισ επιμζρουσ λειτουργίεσ.  

7 

"Ο καυςτιρασ και εν γζνει τα υποςυςτιματά του ακολουκοφν 
τισ ςχετικζσ περιβαλλοντικζσ διατάξεισ." Ακολουκοφνται οι περιοριςμοί που προζρχονται από περιβαλλοντικζσ διατάξεισ για κερμοκραςία καυςτιρα κτλ. 

8 

"Σα προϊόντα τισ καφςθσ κα διζρχονται από διαδικαςίεσ 
κακαριςμοφ εντόσ ι εκτόσ του ςυςτιματοσ με βάςθ τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ." 

Τα προϊόντα τισ καφςθσ είναι αζρια, υγρά και ςτερεά. Τα υγρά και ςτερεά υπολείμματα μποροφν να διαχειριςτοφν περαιτζρω ςτουσ χϊρουσ 
απόκεςθσ. Τα αζρια λόγο του τεράςτιου όγκου τουσ κα διαχειρίηονται κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ του ςυςτιματοσ με ςφςτθμα κακαριςμοφ 
απαερίων πλιρωσ ςυμμορφωμζνο με τισ κείμενεσ περιβαλλοντικζσ διατάξεισ.   

9 "Σα υπολείμματα τισ καφςθσ απομακρφνονται εφκολα." 
Οι χϊροι αποκικευςθσ των υπολειμμάτων τθσ καφςθσ ζωσ τουσ χϊρουσ απόκεςθσ κα είναι χωροκετθμζνοι ζτςι ϊςτε να είναι εφκολθ θ 
απομάκρυνςθ τουσ από το ςφςτθμα.   

10 

"Σο ςφςτθμα εκτόσ από τισ δικζσ του ενεργειακζσ ανάγκεσ κα 
καλφπτει και τισ ανάγκεσ του μζςου που το μεταφζρει, το 
ςφςτθμα υποδοχζασ κινείται με θλεκτρικοφσ κινθτιρεσ." 

Το μζςο που κα "μεταφζρει" το ςφςτθμα κα κινείται με θλεκτρικοφσ κινθτιρεσ, μειϊνοντασ ζτςι τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ ςε ςχζςθ με τα 
παραδοςιακά μζςα μεταφοράσ απορριμμάτων. 

11 

"Θα γίνεται διαρκισ ζλεγχοσ ροισ ενζργειασ, μάηασ, 
αποδοτικότθτασ και ποιότθτασ απαερίων με κατάλλθλα 
ςυςτιματα αιςκθτιρων. Θα εκμεταλλεφεται ςτο ζπακρο τουσ 
βακμοφσ απόδοςθσ των υποςυςτθμάτων του μζςω του 
ελζγχου."  

Για τθν επίτευξθ τθσ καλφτερθσ δυνατισ απόδοςθσ αλλά και τον ζλεγχο των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων κα υπάρχουν μετρθτικοί αιςκθτιρεσ 
ςε όλα τα υποςυςτιματα. Επίςθσ κα υπάρχουν μθχανιςμοί ελζγχου τθσ ροισ των απορριμμάτων ςτον καυςτιρα τθσ κερμοκραςίασ καφςθσ κτλ. 

12 

"Θ φόρτωςθ των απορριμμάτων ςτο ςφςτθμα από το χϊρο 
ςυγκζντρωςισ τουσ κα γίνεται με δικά του μζςα."  

Κα υπάρχουν ςτο ςφςτθμα ι ςτο μζςο ςυςτιματα φόρτωςθσ όπωσ γερανοί και ταινίεσ. Αυτό αποδεςμεφει το μζςο από τισ κατά τόπο 
ιδιαιτερότθτεσ και δεν επιφορτίηει τισ περιοχζσ με ενεργειακι δαπάνθ.    
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Ρίνακασ 20: Ανάπτυξθ Λδεϊν 

13 

"Θα ζχει τθ δυνατότθτα να ςυγκεντρϊνει και όλα τα 
απορρίμματα που οδθγοφνται ςε άλλεσ ροζσ όπωσ 
ανακφκλωςθ." 

Κα υπάρχουν χϊροι ικανοί να φορτϊςουν τα απορρίμματα που ςυνικωσ δεν διαχειρίηονται ςτον τόπο που παράγονται όπωσ τα ανακυκλϊςιμα. 
Αυτά κα διανζμονται ςε κεντρικοφσ διανομείσ για μεταφορά ςε εργοςτάςια ανακφκλωςθσ. 

14 

"Σο ςφςτθμα κα παρζχει χϊρουσ φόρτωςθσ διαφόρων ειδϊν 
που ςχετίηονται με τισ τοπικζσ ανάγκεσ." Ρροβλζπονται χϊροι για φόρτωςθ ειδϊν των υπθρεςιϊν τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ για εξοικονόμθςθ άλλου είδουσ λειτουργικϊν εξόδων. 

15 

"Θ φόρτωςθ των αναλϊςιμων και των απορριμμάτων κα είναι 
το δυνατόν ευκολότερθ." Οι αποκθκευτικοί χϊροι βρίςκονται ςε ςθμεία που είναι εφκολα προςβάςιμα από τα ςυςτιματα φορτοεκφόρτωςθσ.   

16 

"Θα πρζπει να ζχει μια ςχετικι αυτονομία, χωρίσ ανάγκεσ για 
ανεφοδιαςμό για ζνα κρίςιμο χρονικό διάςτθμα, που κα 
κακορίηεται ανάλογα με τθν περίπτωςθ διαχείριςθσ." Το κρίςιμο διάςτθμα του ςυςτιματοσ είναι εβδομαδιαία ςυλλογι και δεκαπενκιμερθ φόρτωςθ αναλϊςιμων.   

17 

"Θα απομακρφνει τα απορρίμματα από κατοικθμζνεσ 
περιοχζσ." Θ χωροκζτθςθ των ΣΜΑ αλλά και ο χϊροσ τελικισ διάκεςθσ είναι εκτόσ κατοικθμζνθσ περιοχισ.    

18 

"Θ πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ ςυντιρθςθσ και εργαςίασ από 
τουσ υπαλλιλουσ κα γίνεται με αςφάλεια." Τθροφνται όλεσ οι προδιαγραφζσ που ζχουν να κάνουν με τθν αςφάλεια του προςωπικοφ και ςτο νζο ςφςτθμα αλλά και ςτον υποδοχζα.  

19 

"Ο βακμόσ απόδοςθσ και θ ςχετικι του αποδοτικότθτα κα 
είναι τζτοια που κα επιτρζπει τθ λειτουργία του." Θ ςυνολικι απόδοςθ του ςυςτιματοσ επιτρζπει τθ ςωςτι λειτουργία και αποδοτικότθτά του ςε ςχζςθ με το ιςοηφγιο μάηασ ενζργειασ.  

20 

"Θ χριςθ του ςυςτιματοσ κα επιφζρει αλλαγζσ ςτα ιδθ 
διαμορφωμζνα τοπικά ι εκνικά ςυςτιματα διαχείριςθσ 
απορριμμάτων με το δυνατό καλφτερο τρόπο." 

Κα πραγματοποιθκοφν αλλαγζσ ςτον τρόπο διαχείριςθσ των ΑΣΑ από τισ περιοχζσ που ζχουν επιλεχκεί με ςκοπό τθ βελτιςτοποίθςθ των 
περιβαλλοντικϊν απαιτιςεων και τθν υποςτιριξθ του νζου ςυςτιματοσ.  

21 

"Οι τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιεί κα είναι πλειοψθφικά 
δοκιμαςμζνεσ και αξιόπιςτεσ." 

Πλο το τεχνολογικό φάςμα που καλφπτει τθν εφαρμογι είναι ευρζωσ δοκιμαςμζνο και εμπορικά διαδεδομζνο, εκτόσ από τθν μθχανι μετατροπισ 
τθσ κερμικισ ενζργειασ ςε κινθτικι που δεν ζχει γνωρίςει ακόμα μεγάλθ εμπορικότθτα.   

22 

"τον τελικό χϊρο διάκεςθσ κα φτάνουν μόνο υπολείμματα 
των ΑΑ." 

Τελικά τα απορρίμματα ζπειτα από τθν επεξεργαςία ςτο νζο μζςο κα ζχουν τθν  μορφι υπολειμμάτων και κα διαχειρίηονται περαιτζρω ςτουσ 
επιλεγμζνουσ χϊρουσ διάκεςθσ.     

23 "Διαλογι ςτθν πθγι" Το ςφςτθμα ςυλλογισ των απορριμμάτων ακολουκεί τθ διαλογι ςτθν πθγι, με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνω να ζχω διαχωριςμζνα ΑΣΑ ςτουσ ΣΜΑ. 

24 "Θλεκτρικά Οχιματα" 
Θ αποκομιδι των απορριμμάτων γίνεται με απορριμματοφόρα που κινοφνται με θλεκτρικοφσ κινθτιρεσ για μείωςθ των επιβλαβϊν ουςιϊν ςτθν 
ατμόςφαιρα. 
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7.5 Επικφρωςθ Σχεδιαςτικϊν Ρροδιαγραφϊν 
Μετά τθν ζρευνα υποβάκρου και τον ιδεαςμό προκφπτουν κάποιεσ πρόςκετεσ λειτουργικζσ 

απαιτιςεισ και περιοριςμοί. Τα καινοφρια αυτά δεδομζνα προκφπτουν από τισ διεργαςίεσ 

που προθγικθκαν και προςτίκενται ςτισ προδιαγραφζσ παρακάτω. Τζλοσ, γίνεται ο 

ςυςχετιςμόσ των ιδεϊν με τισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ για τθν επικφρωςι τουσ. 

Οι λειτουργικζσ απαιτιςεισ που ςυμπλθρϊνονται είναι θ προεπεξεργαςία των ΑΣΑ και θ 

αυτόνομθ φόρτωςθ. 

Στουσ λειτουργικοφσ περιοριςμοφσ προςτίκεται ο ζλεγχοσ ροισ και ποιότθτασ μάηασ, 

ενζργειασ και εκροϊν.  

Στισ μετρικζσ ςυμπλθρϊνεται θ ταχφτθτα με τθν οποία διανφει ζνα δρομολόγιο. 

Ζτςι οι Σχεδιαςτικζσ Ρροδιαγραφζσ διαμορφϊνονται ωσ εξισ: 
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Ρίνακασ 21: Επικφρωςθ Σχεδιαςτικϊν Ρροδιαγραφϊν 

α/α Χαρακτθριςτικά 
ςυςτιματοσ 

  α/α Λειτουργικζσ απαιτιςεισ  α/α Λειτουργικοί Ρεριοριςμοί  α/α Δομικοί περιοριςμοί 

1 Λειτουργικό.  1 Να Αποκεντρϊνει τισ διαδικαςίεσ 
αποκικευςθσ μεταφοράσ και 
επεξεργαςίασ. 

 1 Να παράγει τθν ενζργεια που 
καταναλϊνει. 

 1 Ο όγκοσ του ςυςτιματοσ να είναι 
περιοριςμζνοσ ϊςτε να 
προςαρμόηεται με τισ κατάλλθλεσ 
μετατροπζσ ςε διάφορα μζςα 
μεταφοράσ. 



2 Αςφαλζσ.  2 Να επθρεάηει βελτιωτικά το όλο.  2 Θ ενζργεια που παράγει να 
μετατρζπεται ςε κινθτικι. 

 2 Θ επεξεργαςία των απορριμμάτων να 
λαμβάνει χϊρα κατά τθν μεταφορά 
τουσ. 



3 Αξιόπιςτο.  3 Να εξιςορροπεί τισ ενδεχόμενεσ 
αρνθτικζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ 
με το προςφερόμενο ζργο. 

 3 Να παράγει το δυνατόν ελάχιςτο 
κόρυβο. 

 α/α Μετρικζσ απόδοςθσ 

4 Αποτελεςματικό.  4 Να διατθρεί – εξελίςςει τθν αρχικι του 
ςκοπιμότθτα. 

 4 Να κάνει χριςθ εναλλακτικοφ 
καυςίμου. 

 1 Πγκοσ απορριμμάτων που 
διαχειρίηεται. 



5 Ανκεκτικό.  5 Να εκμεταλλεφεται τισ ιδθ 
διαμορφωμζνεσ τεχνολογίεσ και 
εγκαταςτάςεισ (οικονομία κλίμακασ). 

 5 Να ζχει μεγάλθ διάρκεια ηωισ.  2 Ροςότθτα ενζργειασ που παράγει. 

6 Κινοφμενο.  6 Να αξιοποιεί τα απορρίμματα.  6 Να προωκεί τισ αρχζσ τθσ διαχείριςθσ 
ςτερεϊν αποβλιτων. 

 3 Ροςότθτα ενζργειασ που 
καταναλϊνει. 



7 Ευζλικτο.  7 Να μειϊνει τισ οικονομικζσ απαιτιςεισ 
που προζρχονται από τθν λειτουργία. 

 7 Να ελαχιςτοποιεί τισ περιβαλλοντικζσ 
επιπτϊςεισ που επζρχονται από τθν 
λειτουργία του. 

 4 Βακμόσ απόδοςθσ όλου του 
ςυςτιματοσ. 



8 Ακόλουκο με τισ 
περιβαλλοντικζσ 
διατάξεισ. 

 8 Να είναι όςο το δυνατόν 
αυτοματοποιθμζνο. 

 8 Να ελζγχει τθ ροι και τθν ποιότθτα 
τθσ μάηασ, τθσ ενζργειασ και των 
εκροϊν. 

 5 Ταχφτθτα με τθν οποία διανφει ζνα 
δρομολόγιο 



9 Ενεργειακά αυτόνομο.  9 Να μεταποιεί τα απορρίμματα.  9   Οι διαδικαςίεσ του να περατϊνονται 
ςε ςυγκεκριμζνο μικρό χρονικό 
διάςτθμα. 

  6 Είδοσ και ποςότθτα απαερίων 

10 Εργονομικό.  10 Να μειϊνει πραγματικά τον όγκο τουσ.             
11 Εφκολα ςυντθριςιμο.  11 Να ελαχιςτοποιεί τα προσ ταφι 

απορρίμματα. 
            

12 Εφαρμόςιμο ςτισ 
περιφζρειεσ για τισ 
οποίεσ προορίηεται. 

 12 Να καλφπτει ποςοτικά τισ ανάγκεσ των 
περιφερειϊν που εξυπθρετεί. 

            

13 Ρροςαρμόςιμο.   13 Να προεπεξεργάηεται τα απορρίμματα.             

     14 Να φορτϊνει μόνο του τα αναλϊςιμα.             
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7.5.1 Συςχετιςμόσ ιδεαςμοφ και λειτουργικϊν απαιτιςεων 

Ο ςυςχετιςμόσ τθσ ιδζασ για το ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ γίνεται για να αξιολογθκεί και 

να ελεγχκεί το κατά πόςο θ ιδζα ανταποκρίνεται ςτισ ςχεδιαςτικζσ προδιαγραφζσ. Στον 

παρακάτω πίνακα φαίνεται θ ςχετικότθτα αυτι: 

α/α Χαρακτθριςτικά ςυςτιματοσ  Ιδζεσ 

1 Λειτουργικό. 1,2,3,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,1

7,21,22,23,24 

2 Αςφαλζσ. 7,11,12,15,16,18,20,21,24 

3 Αξιόπιςτο. 3,5,7,8,10,11,16,18,19,21,24 

4 Αποτελεςματικό. 1,2,3,5,6,9,10,11,12,13,14,17,19,2

1,22,23 

5 Ανκεκτικό. 7,10,21,24 

6 Κινοφμενο. 10,17 

7 Ευζλικτο. 6,9,10,11,12,13,14 

8 Ακόλουκο με τισ περιβαλλοντικζσ διατάξεισ. 7,8,10,11,13,17,18,20,21,22 

9 Ενεργειακά αυτόνομο. 2,4,10 

10 Εργονομικό. 7,9,11,12,15,16,18,21 

11 Εφκολα ςυντθριςιμο. 9,10,24 

12 Εφαρμόςιμο ςτισ περιφζρειεσ για τισ οποίεσ προορίηεται. 4,6,12,13,14,16,17,20,22,23 

13 Ρροςαρμόςιμο.  4,6,12,16 

α/α Λειτουργικζσ απαιτιςεισ   

1 Να αποκεντρϊνει τισ διαδικαςίεσ αποκικευςθσ μεταφοράσ και 

επεξεργαςίασ. 

1,4,12,13,17,20 

2 Να επθρεάηει βελτιωτικά το όλο. 1,2,4,7,8,10,12,13,14,17,20,23,24 

3 Να εξιςορροπεί τισ ενδεχόμενεσ αρνθτικζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ με το 

προςφερόμενο ζργο. 

2,4,7,8,11,13,23,24 

4 Να διατθρεί – εξελίςςει τθν αρχικι του ςκοπιμότθτα. 2,5,14,20 

5 Να εκμεταλλεφεται τισ ιδθ διαμορφωμζνεσ τεχνολογίεσ και εγκαταςτάςεισ 

(οικονομία κλίμακασ). 

2,4,8,10,20,23,24 

6 Να αξιοποιεί τα απορρίμματα. 2,4 

7 Να μειϊνει τισ οικονομικζσ απαιτιςεισ που προζρχονται από τθν λειτουργία. 2,4,5,11,13,24 

8 Να είναι όςο το δυνατόν αυτοματοποιθμζνο. 4,5,6,9,10,12,15,21,23 

9 Να μεταποιεί τα απορρίμματα. 1,2,22 

10 Να μειϊνει πραγματικά τον όγκο τουσ. 2 



 
 

106 
 

11 Να ελαχιςτοποιεί τα προσ ταφι απορρίμματα. 1,2,22 

12 Να καλφπτει ποςοτικά τισ ανάγκεσ των περιφερειϊν που εξυπθρετεί. 2,6,17,20,23,,24 

13 Να προεπεξεργάηεται τα απορρίμματα. 3 

14 Να φορτϊνει μόνο του τα αναλϊςιμα. 12,13 

α/α Λειτουργικοί Ρεριοριςμοί   

1 Να παράγει τθν ενζργεια που καταναλϊνει. 4 

2 Θ ενζργεια που παράγει να μετατρζπεται ςε κινθτικι. 2,10 

3 Να παράγει το δυνατόν ελάχιςτο κόρυβο. 8,21,24 

4 Να κάνει χριςθ εναλλακτικοφ καυςίμου. 2,24 

5 Να ζχει μεγάλθ διάρκεια ηωισ. 16,19,21,19 

6 Να προωκεί τισ αρχζσ τθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων. 8,22,14,23,13 

7 Να ελαχιςτοποιεί τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ που επζρχονται από τθν 

λειτουργία του. 

24,11,8,7,6 

8 Να ελζγχει τθ ροι και τθν ποιότθτα τθσ μάηασ, τθσ ενζργειασ και των εκροϊν. 11,8 

9 Οι διαδικαςίεσ του να περατϊνονται ςε ςυγκεκριμζνο μικρό χρονικό 

διάςτθμα. 

1,15 

α/α Δομικοί περιοριςμοί   

1 Ο όγκοσ του ςυςτιματοσ να είναι περιοριςμζνοσ ϊςτε να προςαρμόηεται με 

τισ κατάλλθλεσ μετατροπζσ ςε διάφορα μζςα μεταφοράσ. 

6,21,16 

2 Θ επεξεργαςία των απορριμμάτων να λαμβάνει χϊρα κατά τθν μεταφορά 

τουσ. 

1 

α/α Μετρικζσ απόδοςθσ   

1 Πγκοσ απορριμμάτων που διαχειρίηεται. 6,11 

2 Ροςότθτα ενζργειασ που παράγει. 11 

3 Ροςότθτα ενζργειασ που καταναλϊνει. 11 

4 Βακμόσ απόδοςθσ όλου του ςυςτιματοσ. 11 

5 Ταχφτθτα με τθν οποία διανφει ζνα δρομολόγιο 11 

6 Είδοσ και ποςότθτα απαερίων 11 

   

Ρίνακασ 22: Συςχετιςμόσ ιδεαςμοφ και λειτουργικϊν απαιτιςεων 
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Τα ςυμπεράςματα που προκφπτουν από το ςυςχετιςμό είναι πωσ οι ιδζεσ καλφπτουν όλο 

το εφροσ των ΣΡ. Οι απαντιςεισ που δίδονται αποτελοφν τθ βάςθ για να εξυπθρετθκεί θ 

ςχεδιαςτικι διαδικαςία που κα ακολουκιςει. 

7.6 Τελικι Σχεδίαςθ 
Θ μελζτθ ολοκλθρϊνεται με τθν τελικι ςχεδίαςθ του ςυςτιματοσ και τθν περιγραφι τθσ 

αρχιτεκτονικισ του. 

7.6.1 Ανάλυςθ υποςυςτθμάτων 

Στθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία περιγράφονται τα δφο βαςικά πλαίςια που κακορίηουν τθν 

ςχεδιαςτικι πρόταςθ. Το πρϊτο είναι το ςφςτθμα διαχείριςθσ απορριμμάτων, το οποίο 

περιβάλλει τθν προτεινόμενθ λφςθ και το δεφτερο το ςφςτθμα μεταφοράσ και μεταποίθςθσ 

απορριμμάτων με ανάκτθςθ των ενεργειακϊν του απαιτιςεων. Το ευρφ πλαίςιο απλϊσ κα 

περιγραφεί ϊςτε να δοκοφν οι μετρικζσ που βοθκοφν ςτον ζλεγχο και τον προςδιοριςμό 

του νζου ςυςτιματοσ. Το νζο ςφςτθμα λαμβάνει χϊρα ςτο τομζα τθσ μεταφοράσ των ΑΣΑ 

και ςυγκεκριμζνα από τον κεντρικό χϊρο ςυλλογισ τουσ ςε ζνα αςτικό περιβάλλον ζωσ τον 

χϊρο τθσ τελικισ τουσ διάκεςθσ.  

7.6.2 Ρεριγραφι ςυςτιματοσ που πλαιςιϊνει τθν εφαρμογι 

Το ςφςτθμα ςυλλογισ που επιλζγεται είναι πόρτα-πόρτα και διαλογι ςτθν πθγι με 

επιπλζον χϊρουσ θκελθμζνθσ απόκεςθσ ανακυκλϊςιμων. Θ ςυλλογι καλφπτει το 100% των 

νοικοκυριϊν. Τα απορρίμματα που ςυλλζγονται χωρίηονται ςε ςφμμεικτα(60%) και 

ανακυκλϊςιμα(30%). Ζνα 10% του ςυνόλου των απορριμμάτων κεωροφνται οργανικά, τα 

οποία μποροφν οι ίδιοι οι κάτοικοι να διαχειριςτοφν(κομποςτοποίθςθ, ηωοτροφζσ, κτλ.), 

ζτςι δεν ςυλλζγονται. Θ μεταφορά των απορριμμάτων από τουσ χϊρουσ απόκεςθσ γίνεται 

αποκλειςτικά με απορριμματοφόρα που χρθςιμοποιοφν θλεκτροκίνθςθ ι κάποιο 

εναλλακτικό καφςιμο(αζριο). Δεν υπάρχουν ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ ι εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ ΑΣΑ 

ςτο αςτικό περιβάλλον, μόνο ΣΜΑ(ςτακμοί μεταφόρτωςθσ απορριμμάτων) για τθν 

απομάκρυνςθ τουσ από τα νοικοκυριά. Τα ΑΣΑ λοιπόν ςυγκεντρϊνονται ςτον ΣΜΑ κάκε 

περιοχισ, διαχωριςμζνα ςε ςφμμεικτα και ανακυκλϊςιμα. Από εκεί μεταφορτϊνονται ςτο 

μζςο (ςφςτθμα μεταφοράσ και μεταποίθςθσ ΑΣΑ με ανάκτθςθ ενζργειασ), το οποίο 

μεταφζρει τα απορρίμματα ςτουσ τελικοφσ χϊρουσ διάκεςθσ και επεξεργαςίασ. Κατά τθ 

διάρκεια τθσ μεταφοράσ, τα ςφμμεικτα ΑΣΑ αποτεφρϊνονται και με τθν ενζργεια που 

ανακτάται καλφπτονται οι ενεργειακζσ ανάγκεσ του μζςου. Ζτςι τα τελικά απορρίμματα που 

διατίκενται προσ επεξεργαςία ι ταφι είναι τα υπολείμματα τθσ καφςθσ και τα 

ανακυκλϊςιμα. Τα υπολείμματα οδεφουν προσ ανάκτθςθ χριςιμων υλικϊν όπωσ μζταλλα, 

τζφρα για οδοποιία και τα υπόλοιπα προσ ΧΥΤΥ. Τα ανακυκλϊςιμα διοχετεφονται ςε 

εργοςτάςια ανακφκλωςθσ μθ κερδοςκοπικϊν οργανιςμϊν ι ιδιωτϊν. Στο παρακάτω 

διάγραμμα φαίνεται θ αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ και θ ροι τθσ μάηασ ποςοςτιαία για 

τθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του. 
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Διάγραμμα 23: Αρχιτεκτονικι του ΣΔΑ και διάγραμμα ροισ μάηασ 

 

7.7 Ανάλυςθ υποςυςτθμάτων ςυςτιματοσ μεταφοράσ και 

μεταποίθςθσ ΑΣΑ με ανάκτθςθ ενζργειασ 
Το ςφςτθμα απαρτίηεται από τα εξισ: 

1.Αποκθκευτικοί Χϊροι 

2.Καυςτιρασ και ανάκτθςθ ενζργειασ 

3.Θλεκτρικά ςυςτιματα 

4.Εγκατάςταςθ Κακαριςμοφ Απαερίων 
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7.8 Ρεριγραφι Λειτουργίασ 
1.Τα ΑΣΑ που φορτϊνονται ςτο ςφςτθμα περνοφν από κραυςτιρα πριν τθν προςωρινι τουσ 

αποκικευςθ ςτουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ (ςχετικό 1,2 ςτο διάγραμμα 24). 

2. Τα ανακυκλϊςιμα και τα λοιπά αναλϊςιμα φορτϊνονται ςε διαφορετικοφσ κατάλλθλα 

διαμορφωμζνουσ χϊρουσ (ςχετικό 14,15 ςτο διάγραμμα 24). 

3. Τα ομογενοποιθμζνα ΑΣΑ τροφοδοτοφν τον καυςτιρα με ςυγκεκριμζνο ρυκμό που 

κακορίηεται από τισ εκάςτοτε ανάγκεσ του μζςου. Από τθν ανάγκθ αυτι κακορίηεται και θ 

δυναμικότθτα του καυςτιρα (τόνοι ΑΣΑ/ ϊρα) (ςχετικό  3 ςτο διάγραμμα 24). 

4. Θ κερμότθτα που παράγεται από τθν καφςθ διοχετεφεται ςε μθχανζσ Stirling. Οι μθχανζσ 

μετατρζπουν τθν κερμότθτα ςε κινθτικι ενζργεια μζςω εμβόλων και αξονικοφ ςυςτιματοσ. 

Ανάλογα με τισ ενεργειακζσ απαιτιςεισ κακορίηεται θ ιςχφσ τθσ μθχανισ (ςχετικό 4 ςτο 

διάγραμμα 24). 

5. Το αξονικό ςφςτθμα μεταφζρει τθν κινθτικι ενζργεια ςε θλεκτρογεννιτριεσ οι οποίεσ τθ 

μετατρζπουν ςε θλεκτρικι(ςχετικό 5 ςτο διάγραμμα 24). 

6. Θ θλεκτρικι ενζργεια χρθςιμοποιείται για να εξυπθρετιςει τισ ανάγκεσ του μζςου για 

κίνθςθ μζςω θλεκτρικϊν κινθτιρων και τισ λοιπζσ του ανάγκεσ μζςω κατάλλθλου 

θλεκτρικοφ δικτφου (ςχετικό 6 και 7 ςτο διάγραμμα 24). 

7. Τζλοσ τα απαζρια που προζρχονται από τθν καφςθ των ΑΣΑ διοχετεφονται ςε κατάλλθλο 

ςφςτθμα κακαριςμοφ πριν απελευκερωκοφν ςτο περιβάλλον μζςω των καμινάδων. Το 

ςφςτθμα περιλαμβάνει:  

α. Θλεκτροςτατικά φίλτρα για τθν κατακράτθςθ των ςτερεϊν ιπτάμενων 

ςωματιδίων(ςχετικό 8 ςτο διάγραμμα 24). 

β. Αντιδραςτιρα ψεκαςμοφ υδροξειδίου του αςβεςτίου για  τον εξευγενιςμό των όξινων 

ςτοιχείων του αερίου(ςχετικό 9 ςτο διάγραμμα 24). 

γ. Φίλτρο ενεργοφ άνκρακα για τθν απορρόφθςθ των βαρζων μετάλλων, διοξινϊν και 

φουράνων (ςχετικό 10 ςτο διάγραμμα 24). 

δ. Σακκόφιλτρα για ςυγκράτθςθ των ιπτάμενθσ τζφρασ (ςχετικό 11 ςτο διάγραμμα 24).. 

ε. Σφςτθμα DENOX για τθν κατακράτθςθ των οξειδίων του αηϊτου(ςχετικό 12 ςτο 

διάγραμμα 24). 

8. Τα υπολείμματα τθσ καφςθσ ςυγκεντρϊνονται ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ(ςχετικό 13 ςτο 

διάγραμμα 24). 
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7.8.1 Χαρακτθριςτικά ςυςτιματοσ 

Ο υπολογιςμόσ γίνεται για ποςότθτα ενόσ τόνου αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων. 

 

Διάγραμμα 25: Διάγραμμα ροισ και ιςοηφγιο μάηασ 

 

Για τον υπολογιςμό τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ θ κερμογόνοσ δφναμθ των ΑΣΑ κεωρείται 

8Mj/kg. Ο βακμόσ απόδοςθσ του καυςτιρα είναι 80%, τθσ μθχανισ Stirling 36%, τθσ 

θλεκτρογεννιτριασ 92%, για τον θλεκτροκινθτιρα κεωρείται αμελθτζα.  

 

Διάγραμμα 26: Διάγραμμα ροισ ιςοηφγιο ενζργειασ 
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Για ζνα τόνο ΑΣΑ θ απόδοςθ του ςυςτιματοσ είναι 2120MJ, τα οποία μετατρζπονται ςε KW 

για τον υπολογιςμό τουσ ςε θλεκτρικι ιςχφ και ιςοφνται με 594KW. Από τθν παραγόμενθ 

ιςχφ πρζπει να υπολογιςτεί θ ιδιοκατανάλωςθ που ανζρχεται ςε 50KW ανά τόνο ΑΣΑ. 

 

Τα παραπάνω διαγράμματα ροισ ςυγκεντρϊνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

  Ειςροζσ Εκροζσ 

ΑΣΑ(kg) 1000   

Αζρασ (kg) 3000   

Νερό(kg) 170   

Φυςικό Αζριο(m
3
) 0,23   

Ca(OH)2(kg) 9   

Άνκρακασ(kg) 1   

Αμμωνία(kg) 3   

Υπολείμματα(kg)   286 

Ενζργεια(Kw) 50   

Απαζρια(Nm
3
)   7000 

Λςχφσ(Kw)   594 

Βακμόσ 

απόδοςθσ(%) 

  0,26 

   

Ρίνακασ 23: Ειςροζσ και Εκροζσ ςυςτιματοσ 

 

Το ςφςτθμα ζχει ςυνολικι απόδοςθ 0,26% και απόδοςθ ςε ιςχφ 594Kw ανά τόνο ΑΣΑ. Για 

τον ζλεγχο τθσ βιωςιμότθτασ ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ ςε ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ 

απορριμμάτων αναπτφςςεται ζνα ςενάριο χριςθσ όπου προςομοιάηονται πραγματικζσ 

τιμζσ και ςυνκικεσ. 

8 Μελζτθ εφαρμογισ ςτον Νομό Κυκλάδων (47) 

Χωρίσ αμφιβολία, θ  βιϊςιμθ διαχείριςθ των αποβλιτων ςτα νθςιά απαιτεί ιδιαίτερθ 

προςπάκεια και το πρόβλθμα αφορά ςε αρκετζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ που περιλαμβάνουν 

νθςιωτικά ςυμπλζγματα ςτθν επικράτειά τουσ. Θ περίπτωςθ βζβαια τθσ Ελλάδασ είναι θ 

πιο χαρακτθριςτικι, γιατί όπωσ δείχνει  ο πίνακασ που ακολουκεί,  θ πλθκυςμιακι 

ςυςςϊρευςθ ςτθ νθςιωτικι χϊρα είναι μεγαλφτερθ από ότι ςτισ υπόλοιπεσ χϊρεσ τθσ 
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Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που ζχουν νθςιά. Ρερίπου το 15% του πλθκυςμοφ τθσ Ελλάδασ 

κατοικεί ςε νθςιά, ποςοςτό ςυγκρίςιμο μόνο με αυτό τθσ Λταλίασ (12%) και πολφ 

υψθλότερο από τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ.  Από τα 400 ευρωπαϊκά νθςιά, τα 167, δθλαδι το 

42%, βρίςκονται ςτθν ελλθνικι επικράτεια.  

 

Χϊρα Νθςιά Ρλθκυςμόσ 

Ιταλία 
Σαρδθνία, Σικελία, Αρχιπζλαγοσ 

Τοςκάνθσ 

6,7 εκατομμφρια 

(12% ςυνολικοφ πλθκυςμοφ) 

Δανία Ρεριλαμβάνει πολλά μικρά νθςιά 

0,1 εκατομμφρια 

(0,2% ςυνολικοφ πλθκυςμοφ) 

Ρορτογαλία Azores, Madeira 

0,5 εκατομμφρια 

(6% ςυνολικοφ πλθκυςμοφ) 

Ελλάδα 

Νθςιά Ιονίου, Κυκλάδεσ, 

Δωδεκάνθςα, Νθςιά Βορείου 

Αιγαίου, Κριτθ 

1,5 εκατομμφρια 

(15% ςυνολικοφ πλθκυςμοφ) 

Γαλλία Κορςικι και αποικίεσ 

2,2 εκατομμφρια 

(3,9% ςυνολικοφ πλθκυςμοφ) 

Θνωμζνο Βαςίλειο 
Shetland, Orkney, Hebrides, Isles of 

Wight and Man, Channel Islands 

0,2 εκατομμφρια 

(0,3% ςυνολικοφ πλθκυςμοφ) 

Ιςπανία Βαλεαρίδεσ Νιςοι, Κανάρια νθςιά 

1,2 εκατομμφρια 

(3% ςυνολικοφ πλθκυςμοφ) 

   

Ρίνακασ 24: : Νθςιά και νθςιωτικά ςυμπλζγματα ςτισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Ρθγι: Διαχειριςτικό Σχζδιο Στερεϊν και Υγρϊν Αποβλιτων Ρεριφζρειασ Ν. Αιγαίου 

 

Ραρά τισ διαφορζσ που παρουςιάηουν μεταξφ τουσ, τα νθςιά ζχουν οριςμζνα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά, που ςυνκζτουν τθ ταυτότθτα τουσ, και τα διακρίνουν ςαφϊσ από τισ άλλεσ 

ςυνικωσ αναφερόμενεσ ωσ προβλθματικζσ περιοχζσ, όπωσ τισ αγροτικζσ, τισ παράκτιεσ ι 

τισ ορεινζσ.  

Ο τουριςμόσ αποτελεί τθ ςθμαντικότερθ οικονομικι δραςτθριότθτα ςτα περιςςότερα νθςιά 

και ςυνεπϊσ ο ορκολογικόσ ςχεδιαςμόσ διαχείριςθσ απορριμμάτων, που αφορά  κυρίωσ 

ςτθν κακαριότθτα των ακτϊν και των δρόμων, αποτελεί ίςωσ τθν πλζον ουςιαςτικι 

παράμετρο. Θ αντιμετϊπιςθ τθσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων δεν μπορεί να γίνει με τον 

τρόπο που ςυνθκίηεται ςτθν θπειρωτικι χϊρα. Τα νθςιά ζχουν μια ςειρά από 
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ιδιαιτερότθτεσ, που επιβάλλουν τθν ξεχωριςτι αντιμετϊπιςι τουσ, όπωσ χαρακτθριςτικά 

αναφζρεται ςτον Εκνικό Σχεδιαςμό Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (ΚΥΑ 14312/1302, 

9/6/2000). Οι ιδιαιτερότθτεσ αυτζσ μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ςε 5 ομάδεσ. 

 

Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται ενδεικτικά οριςμζνοι παράγοντεσ για κακεμία 

από τισ κατθγορίεσ αυτζσ. 

Χαρακτθριςτικά Ραράμετροι 

Γεωγραφικι κζςθ Απόςταςθ από τθν θπειρωτικι χϊρα 

Απόςταςθ από άλλο νθςί 

Συχνότθτα κακοκαιρίασ / απαγόρευςθ απόπλου πλοίων 

Κλιματολογικά χαρακτθριςτικά 

 

Μεγάλθ περίοδοσ υψθλϊν κερμοκραςιϊν που επιτείνει τα 

προβλιματα δυςοςμίασ και τουσ κινδφνουσ υγείασ 

Λςχυροί άνεμοι προκαλοφν διαςπορά των απορριμμάτων 

Οι υψθλζσ κερμοκραςίεσ ςυντελοφν ςτθν αφξθςθ τθσ παρουςίασ 

ςυςκευαςιϊν αναψυκτικϊν, χυμϊν κλπ ςτα απορρίμματα 

Γεωλογικά και υδρογεωλογικά 

χαρακτθριςτικά 

 

Ρεριοριςμζνθ διακζςιμθ γθ 

Ρεριοριςμζνα υδάτινα αποκζματα, αςκενείσ υδροφορίεσ  

Κοινωνικά και οικονομικά 

χαρακτθριςτικά 

 

Σθμαντικι πλθκυςμιακι αφξθςθ τθν τουριςτικι περίοδο 

Σθμαντικι εξάρτθςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ από τον τουριςμό 

Συγκζντρωςθ των περιςςότερων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων ςε λίγα 

μζρθ του νθςιοφ 

Διοικθτικά χαρακτθριςτικά Δυςκολία ςτθν εφαρμογι κοινισ διαχείριςθσ με τθν θπειρωτικι χϊρα 

ι με μεγαλφτερα νθςιά 

Συχνι ζλλειψθ πόρων για τθ λειτουργία ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ 

και διάκεςθσ απορριμμάτων 

  

Ρίνακασ 25: Ραράγοντεσ ςχεδιαςμοφ που ςυνδζονται με τθν ιδιαιτερότθτα των νθςιϊν 

Ρθγι: ΚΥΑ 14312/1302, 9/6/2000 

 

Στα παραπάνω κα μποροφςαν να προςτεκοφν: 

Ζλλειψθ κατάλλθλων υποδομϊν. Μεγάλοσ αρικμόσ των ελλθνικϊν νθςιϊν δεν διακζτει 

οφτε νοςοκομείο ι ζςτω κζντρο υγείασ.  
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Θ διπλι νθςιωτικότθτα.  Στθ περίπτωςθ των νθςιωτικϊν ςυμπλεγμάτων παρατθρείται το 

φαινόμενο τα μικρότερα νθςιά να κινοφνται ωσ δορυφόροι των μεγαλφτερων ςτθ πλθκϊρα 

των ευρωπαϊκϊν αρχιπελαγϊν.  

Το μεγάλο κόςτοσ μεταφοράσ των ανακυκλϊςιμων αποβλιτων ςε κζντρα ςυλλογισ ςτθν 

θπειρωτικι χϊρα, όπου εφαρμόηονται προγράμματα ανακφκλωςθσ  

Ζλλειψθ πόςιμου νεροφ και ρφπανςθ των υδάτινων πόρων,  που αποδίδεται κυρίωσ ςτα 

λφματα και τα ςτερεά απόβλθτα. Τα προβλιματα αυτά είναι χαρακτθριςτικά των νθςιϊν 

τθσ Νότιασ Ευρϊπθσ.  

Υψθλό κόςτοσ παροχισ ενζργειασ. Το πρόβλθμα αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτθ γεωγραφικι 

απομόνωςθ των νθςιϊν και ςτθν  ενεργειακι πολιτικι που δεν ευνόθςε και δεν προϊκθςε 

εναλλακτικζσ μορφζσ ενζργειασ. 

Στα προβλιματα αυτά πρζπει ακόμθ να προςτεκοφν και εκείνα που ςυνδζονται άμεςα με 

τα ςτερεά απόβλθτα και τα οποία ςε γενικζσ γραμμζσ είναι: 

Επιπτϊςεισ ςτο φυςικό περιβάλλον, δθλαδι ςτθν ατμόςφαιρα, ςτα φδατα, το ζδαφοσ, τθ 

χλωρίδα και τθν πανίδα. 

Επιπτϊςεισ ςτο ανκρωπογενζσ περιβάλλον 

Οι επιπτϊςεισ αυτζσ βζβαια αφοροφν τόςο τθν θπειρωτικι χϊρα, όςο και τα νθςιά. 

Ωςτόςο, οι επιδράςεισ ςτα υπόγεια φδατα για παράδειγμα, είναι ςοβαρότερεσ εκεί όπου οι 

υδάτινοι πόροι είναι περιοριςμζνοι. Επιπλζον, θ ρφπανςθ των ακτϊν και άλλοι αρνθτικοί 

για τον τουριςμό παράγοντεσ ζχουν ιςχυρότερεσ επιδράςεισ ςτα νθςιά, όπου θ εξάρτθςθ 

από τον τουριςμό είναι - ςε ςχζςθ με τθν θπειρωτικι χϊρα - ςαφϊσ εντονότερθ.  Θ Τοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ των νθςιϊν πρζπει να καταβάλει κατά κανόνα μεγαλφτερεσ προςπάκειεσ 

ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ απορριμμάτων από ότι θ θπειρωτικι χϊρα, ανεξάρτθτα από το 

γεγονόσ ότι για τθν επίτευξθ του ίδιου αποτελζςματοσ, το κόςτοσ είναι υψθλότερο ςτα 

νθςιά. 

8.1 Ρεριοχι μελζτθσ 
Σενάριο αποκομιδισ απορριμμάτων με πλοίο μεταφοράσ και μεταποίθςθσ ΑΣΑ με 

ανάκτθςθ ενζργειασ για τα νθςιά Σφρο, Μφκονο, Ράρο, Αμοργό, Σίφνο, Κφκνο και Σζριφο. 

Ωσ περιοχι μελζτθσ επιλζχκθκε ο νομόσ Κυκλάδων και ςυγκεκριμζνα τα νθςιά που 

αναφζρονται παραπάνω, για να διατθρθκεί θ ζρευνα ςε μικρι κλίμακα. Θ γεωγραφικι 

διαςπορά τουσ, θ απόςταςθ από χερςαίο ζδαφοσ αλλά και το γεγονόσ ότι αποτελοφν ζνα 

ςφμπλεγμα νιςων είναι ιδιαιτερότθτεσ που επιδροφν άμεςα ςτον τρόπο διαχείριςθσ των 

ςτερεϊν αποβλιτων απορριμμάτων. 

Στθν παροφςα φάςθ κα αςχολθκοφμε με τα εξισ επτά νθςιά: Σφρο, Μφκονο, Ράρο, Αμοργό, 

Σίφνο, Κφκνο και Σζριφο. (48) (50) (51) (52) (53) (53) 
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Νθςί πλθκυςμόσ* 

Απορρίμματα 
(tn/χρόνο) 

tn/μινα tn/εβδομάδα 

Σφροσ 22.000 11.000 916,67 229,17 

Μφκονοσ 9.000 10.500 875,00 218,75 

Ράροσ 9.500 12.415 1034,58 258,65 

Αμοργόσ 10.400 1.200 100,00 25,00 

Σίφνοσ 2.000 2.500 208,33 52,08 

Κφκνοσ 1.600 800 66,67 16,67 

Σζριφοσ 1.500 800 66,67 16,67 

Σφνολο 56.000 39.215 3267,92 816,98 

Ρίνακασ 26: Ανάπτυξθ πλθκυςμοφ περιοχϊν μελζτθσ 

Ρίνακασ *ςθμαντικι αλλαγι του πλθκυςμοφ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ 
πθγι: μελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων για τα ΧΥΤΑ 

 

8.1.1 Ρεριγραφι νιςων (54) 

Για ευρφτερθ περιοχι του νομοφ Κυκλάδων παρουςιάηεται ςυνοπτικά οι υφιςτάμενθ 

κατάςταςθ (24/04/2008):  

Νομόσ  Κυκλάδων 

Διμοι 11 

ΧΥΤ (ςε λειτουργία) 6 

ΧΥΤ (προσ υλοποίθςθ) 16 

ΧΥΤΥ(προσ υλοποίθςθ) 15 

Στακμοί μεταφόρτωςθσ 4 

Εγκαταςτάςεισ ανάκτθςθσ υλικϊν - 

Εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ ΑΣΑ (ςε λειτουργία) - 

Εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ ΑΣΑ (προσ υλοποίθςθ) 1 

  

Ρίνακασ 27: Εγκαταςτάςεισ ΔΑ νθςιϊν 

Ο τρόποσ απόκεςθσ των απορριμμάτων είναι αποκλειςτικά θ ταφι, χωρίσ τθν χριςθ 

κάποιου είδουσ επεξεργαςίασ των απορριμμάτων πζραν τθσ ςυμπίεςθσ. Επίςθσ ςτα νθςιά 

αυτά και ιδιαίτερα ςτθ Σφρο παρατθρείται ιδιαίτερα υψθλό ποςοςτό ανακφκλωςθσ 30% 

περίπου, το οποίο κα λθφκεί υπόψθ ςτθν μελζτθ παρακάτω.  
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8.1.2 Αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ για το νομό Κυκλάδων 

Εφόςον θ απόκεςθ των απορριμμάτων γίνεται κατά αποκλειςτικότθτα με ταφι, ςκόπιμο κα 

ιταν να αναφερκοφν τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ μεκόδου αυτισ. 

Ρλεονεκτιματα: 

Μικρό κόςτοσ καταςκευισ 

Εφκολθ τεχνολογία 

Δυνατότθτα παραγωγισ βιο-αερίου 

Επαναχρθςιμοποίθςθ περιοχισ μετά τθν πλιρωςθ του χϊρου ταφισ 

Μειονεκτιματα: 

Ραραγωγι μεκανίου από τθν μθ καφςθ του βιο-αερίου 

Ραραγωγι διοξειδίου του άνκρακα από τθν καφςθ του βιο-αερίου 

Δφςκολθ χωροκζτθςθ ΧΥΤΑ 

Υψθλό κόςτοσ μεταφοράσ απορριμμάτων 

Ανάγκθ παρακολοφκθςθσ για τθν πικανι διαφυγι ρφπων(διαςταλλάηοντα, αζρια) 

Κατάλθψθ μεγάλθσ ζκταςθσ από ζναν ΧΥΤΑ 

Κοινωνικι αντίδραςθ για τθ χωροκζτθςθ των ΧΥΤΑ και τθν μεταφορά των απορριμμάτων 

Μεγάλοσ όγκοσ απορριμμάτων 

Υψθλό κόςτοσ λειτουργίασ χωρίσ των ςυνδυαςμό εναλλακτικϊν μεκόδων διαχείριςθσ 

Ρλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τθσ ανακφκλωςθσ 

Ρλεονεκτιματα: 

Μείωςθ επιβάρυνςθσ περιβάλλοντοσ από τα απορρίμματα, ιδίωσ τα μθ ηυμϊςιμα 

Εξοικονόμθςθ πόρων, πρϊτων υλϊν και ενζργειασ 

Δυνατότθτα ανακφκλωςθσ υλικϊν όπωσ: χαρτί, γυαλί, μζταλλα και οριςμζνα είδθ 

πλαςτικϊν 

Μειονεκτιματα 

Δεν ζχουν αναφερκεί μζχρι ςτιγμισ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον από τθ μζκοδο τθσ 

ανακφκλωςθσ για τθν διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων, παρόλα αυτά ζχει μεγάλο 

κόςτοσ.  

Γενικά ςτθν Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιοσ ολοκλθρωμζνοσ ςχεδιαςμόσ για τθν διαχείριςθ 

των απορριμμάτων, οφτε ςε εκνικό οφτε ςε περιφερειακό επίπεδο με αποτζλεςμα τθν 
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αδυναμία ορκισ διαχείριςθσ των αποβλιτων μασ. Τα τελευταία χρόνια αναπτφχκθκε ο 

Εκνικόσ και Ρεριφερειακόσ Σχεδιαςμόσ τθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων ϊςτε να εναρμονιςτεί θ 

Ελλάδα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, παρόλα αυτά και πάλι υπάρχει μια ςχετικι αδυναμία να 

πραγματοποιθκεί μια ορκολογικι διαχείριςθ όλων των παραγόμενων αποβλιτων. 

Λδιαίτερα εμφανισ είναι θ ζλλειψθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ οδικισ, 

ςιδθροδρομικισ και καλάςςιασ μεταφοράσ. Θ ζλλειψθ αυτι περιορίηει ςθμαντικά τισ 

δυνατότθτεσ διαχείριςθσ ςε εκνικό επίπεδο και ςυνδζεται ςτενά με τα υφιςτάμενα 

πολυάρικμα τοπικά προβλιματα διαχείριςθσ. 

8.2 Σκοπόσ διαμόρφωςθσ ςεναρίου 
Ο ςκοπόσ τθσ δθμιουργίασ του ςυγκεκριμζνου ςεναρίου γίνεται για να τεκεί το ςφςτθμα 

μεταφοράσ και μεταποίθςθσ ΑΣΑ με ανάκτθςθ ενζργειασ υπό πειραματικζσ ςυνκικεσ 

λειτουργίασ ϊςτε να εξεταςτεί θ λειτουργικότθτα και θ χριςθ του. Το ςφςτθμα δεν μπορεί 

να απομονωκεί από τισ υπόλοιπεσ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ των ΑΣΑ, για το λόγο αυτό ςτο 

ςυγκεκριμζνο ςενάριο περιγράφεται και ζνα ολιςτικό ςφςτθμα διαχείριςθσ ςτερεϊν 

αποβλιτων.  

8.2.1 Ραραδοχζσ 

Οι ΣΜΑ(ςτακμοί μεταφόρτωςθσ απορριμμάτων) δεν χωροκετοφνται ςτα νθςιά, οπότε για 

τισ μετριςεισ των αποςτάςεων μεταξφ των νθςιϊν επιλζγεται το κζντρο τουσ. 

Το ποςοςτό των ανακυκλϊςιμων υπολογίηεται προςεγγιςτικά ςτο 30%. 

Το ποςοςτό των οργανικϊν 10%, το οποίο διαχειρίηονται οι πολίτεσ. 

Οι ποςότθτεσ των απορριμμάτων υπολογίηονται για μία μζτρια τουριςτικι καλοκαιρινι 

περίοδο. 

Ωσ ςθμείο κεντρικισ ςυλλογισ αδρανϊν και ανακυκλϊςιμων κεωρείται το λιμάνι του 

Ρειραιά.  

8.2.2 Σενάριο 

Το ςυγκεκριμζνο ςενάριο περιγράφει και μελετά τθν αποκομιδι απορριμμάτων, ςε 

εβδομαδιαία βάςθ(5θμζρεσ), από 7 νθςιά των Κυκλάδων με τελικι απόκεςθ τουσ ςτο 

λιμάνι του Ρειραιά. Το ςφςτθμα ςυλλογισ που επιλζγεται είναι πόρτα-πόρτα και διαλογι 

ςτθν πθγι με επιπλζον χϊρουσ θκελθμζνθσ απόκεςθσ ανακυκλϊςιμων. Θ ςυλλογι 

καλφπτει το 100% των νοικοκυριϊν. Τα απορρίμματα που ςυλλζγονται χωρίηονται ςε 

ςφμμεικτα(60%) και ανακυκλϊςιμα(30%). Ζνα 10% του ςυνόλου των απορριμμάτων 

κεωροφνται οργανικά, τα οποία μποροφν οι ίδιοι οι κάτοικοι να 

διαχειριςτοφν(κομποςτοποίθςθ, ηωοτροφζσκ.τ.λ.), ζτςι δεν ςυλλζγονται. Θ μεταφορά των 

απορριμμάτων από τουσ χϊρουσ απόκεςθσ γίνεται αποκλειςτικά με απορριμματοφόρα που 

χρθςιμοποιοφν θλεκτροκίνθςθ ι κάποιο εναλλακτικό καφςιμο(αζριο). Στο εν λόγω ςενάριο 

δεν υπάρχουν ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ ι εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ ΑΣΑ ςτα νθςιά, μόνο 

ΣΜΑ(ςτακμοί μεταφόρτωςθσ απορριμμάτων) για τθν απομάκρυνςθ τουσ από αυτά. Τα ΑΣΑ 

λοιπόν ςυγκεντρϊνονται ςτον ΣΜΑ κάκε νθςιοφ, διαχωριςμζνα ςε ςφμμεικτα και 

ανακυκλϊςιμα. Από εκεί μεταφορτϊνονται ςτο πλοίο (ςφςτθμα μεταφοράσ και 

μεταποίθςθσ ΑΣΑ με ανάκτθςθ ενζργειασ) το οποίο μεταφζρει τα απορρίμματα ςτουσ 
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τελικοφσ χϊρουσ διάκεςθσ και επεξεργαςίασ. Κατά τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ τα 

ςφμμεικτα ΑΣΑ αποτεφρϊνονται και με τθν ενζργεια που ανακτάται καλφπτονται οι 

ενεργειακζσ ανάγκεσ του πλοίου. Ζτςι  τελικά τα απορρίμματα που διατίκενται προσ 

επεξεργαςία ι ταφι είναι τα υπολείμματα τθσ καφςθσ και τα ανακυκλϊςιμα. Τα 

υπολείμματα οδεφουν προσ ανάκτθςθ χριςιμων υλικϊν όπωσ μζταλλα, τζφρα για οδοποιία 

και τα υπόλοιπα προσ ΧΥΤΥ. Τα ανακυκλϊςιμα διοχετεφονται ςε εργοςτάςια ανακφκλωςθσ 

μθ κερδοςκοπικϊν οργανιςμϊν ι ιδιωτϊν. Στο παρακάτω διάγραμμα ροισ μάηασ 

παρουςιάηεται ςυνοπτικά όλο ςτο ςφςτθμα. 

 

Διάγραμμα 27: Διάγραμμα ροισ - ιςοηφγιο μάηασ ςυςτιματοσ μεταφοράσ και μεταποίθςθσ με 
ανάκτθςθ ενζργειασ 
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8.2.3 Χαρακτθριςτικά πλοίου (56) (57) (58) 

Το πλοίο ςτο οποίο γίνεται θ μελζτθ-μετατροπι είναι ζνα φορτθγό πλοίο 2000 τόνων DWT 

(τιμι που χαρακτθρίηει οτιδιποτε μθ μόνιμο μπορεί να φορτωκεί ςτο πλοίο) με 

χωρθτικότθτα 2150μ3. Κινείται με ταχφτθτα 10 κόμβων τθν ϊρα και οι ςυνολικζσ του 

ανάγκεσ ςε ιςχφ είναι 1860KW(πρόωςθ και λοιπζσ ανάγκεσ). Το πλοίο είναι υπαρκτό, 

εξυπθρετεί εμπορικζσ ανάγκεσ και ονομάηεται ARCHADIA. Ζχει πλάτοσ 10,6 μζτρα και μικοσ 

75μ.  

Ενεργειακζσ απαιτιςεισ 
πλοίου(2000 τόνων DWT) 

Συνολικι 
Απαίτθςθ(KW) 

Κατά τθν 
Ρλεφςθ 
(KW) 

Ελιγμοί ςτο 
λιμάνι(KW) 

Φόρτωςθ- 
Εκφόρτωςθ
(KW) 

Ρρόωςθ+θλεκτροκινθτιρασ 960 960 960 0 

Βοθκθτικά ςυςτιματα 400 140 125 140 

Εξοπλιςμόσ (γερανοί αςφαλισ 
πρόςδεςθ κ.α.) 500 0 0 500 

Σφςτθμα waste to energy 50 50 50 50 

Σφνολο 1910 1150 1135 690 

Ρίνακασ 28: Ενεργειακζσ Απαιτιςεισ Ρλοίου 

 
Θ ενεργειακι ανάγκθ των 1910KW(50KW το ίδιο το ςφςτθμα) δεν απαιτείται ποτζ ςτο 
ςφνολο για καμία ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Αυτό γιατί ποτζ δεν χρθςιμοποιοφνται όλα 
τα παραπάνω μαηί. Χαρακτθριςτικά θ απαίτθςθ του πλοίου κυμαίνεται από 690KW κατά 
τθν φόρτωςθ-εκφόρτωςθ και αγγίηει τα 1150KW κατά τθν πλεφςθ όπωσ φαίνεται ςτον 
παραπάνω πίνακα. Ραρόλα αυτά οι υπολογιςμοί που κα ακολουκιςουν γίνονται για 
λόγουσ αςφάλειασ των αποτελεςμάτων με τθν ςυνολικι ενεργειακι απαίτθςθ 1300KW. Θ 
μετατροπι του πλοίου ζχει να κάνει με δφο κφριεσ αλλαγζσ. Τθ μετατροπι του 
ντιηελοκινθτιρα ςε θλεκτρικό και τθν τοποκζτθςθ του ςυςτιματοσ ςτο χϊρο φόρτωςθσ 
εμπορεφματοσ του πλοίου. Με τον τρόπο αυτό δεν αλλάηει τίποτα ςτθν βαςικι διάταξθ του 
πλοίου και αξιοποιείται πλιρωσ ο χϊροσ που παρζχεται από τουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ. 
 

 

Εικόνα 19: Βαςικι Διάταξθ πλοίου 

αποκθκευτικοί χϊροι κινθτιρασ 
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Διάγραμμα 28: Διάγραμμα χωροκζτθςθσ ςυςτιματοσ ςτο πλοίο 

. 
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Ακολουκεί ο οριςμόσ διαςτάςεων των επιμζρουσ ςτοιχείων του ςυςτιματοσ για τθν 
υλοποίθςθ τθσ χωροκζτθςισ του. Εδϊ εκτιμάται το μζγεκοσ των επιμζρουσ ςτοιχείων του 
ςυςτιματοσ για τον τρόπο εγκατάςταςισ του ςυςτιματοσ πάνω ςτο πλοίο. Από τθν ζρευνα 
υποβάκρου που πραγματοποιικθκε παραπάνω γνωρίηουμε ότι όλα τα εξαρτιματα 
μποροφν να ςχεδιαςτοφν με βάςθ ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ μεγζκουσ και 
λειτουργικότθτασ. Αυτό που προβλζπεται εδϊ είναι ζνα πάνω όριο ςτο μζγεκοσ τουσ. Με 
τον τρόπο αυτό διαςφαλίηεται θ αςφάλεια ςτουσ υπολογιςμοφσ μασ και ςτθν 
αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ. Οι μετρικζσ που αποδίδονται παρακάτω δεν 
αποτελοφν ςτενοφσ ςχεδιαςτικοφσ περιοριςμοφσ, αλλά ορίηουν το πλαίςιο για ζνα 
ενδεχόμενο τρόπο χωροκζτθςθσ. Ραρόλα αυτά οι υπολογιςμοί ανταποκρίνονται ςτθν 
πραγματικότθτα ζνταξθσ αυτοφ του ςυςτιματοσ ςτο ςυγκεκριμζνο φορτθγό πλοίο. 
 

8.2.4 Μετρικζσ Συςτιματοσ 

1.Υπολογιςμόσ μζγεκοσ καυςτιρα(Διάγραμμα 28 - 3). Το πλοίο ζχει ςυνολικζσ ενεργειακζσ 

απαιτιςεισ ςε ιςχφ 1300KW. Οι τόνοι ΑΣΑ(P) που πρζπει να αποτεφρϊνονται τθν ϊρα για 

να παραχκεί θ απαιτοφμενθ ιςχφσ, υπολογίηονται παρακάτω: 

Υπολογιςμόσ P Ροςότθτα Μονάδα μζτρθςθσ 

P= K(kg/KWh) * 1300(KW)   

κερμογόνοσ δφναμθ απορριμμάτων 8 mj/kg 

ενζργεια(kw) 2,24 kwh/kg 

αντιςτροφι 0,446428571 kg/kwh 

διαίρεςθ λόγω αντιςτροφισ με το ςυνολικό βακμό 

απόδοςθσ του νζου ςυςτιματοσ(0,45/0,27) 

1,67 kg/kwh 

Το ςφςτθμα για τθν παραγωγι 1Kwh χρειάηεται 1,67kg 

(Κ) ςτερεϊν αποβλιτων άρα 

  

P= 2.171 kg/h 

Ρίνακασ 29: Υπολογιςμόσ κατανάλωςθσ καυςίμου(ΑΣΑ) τθν ϊρα 

Ο καυςτιρασ πρζπει να καίει περίπου 2,2 τόνουσ τθν ϊρα. Θ προδιαγραφι που τίκεται 

είναι θ χριςθ καυςτιρα με εςχάρεσ, απόδοςθσ 3 τόνων τθν ϊρα το μζγιςτο. Γενικόσ 

προςδιοριςμόσ μεγζκουσ: 3 τόνοι ΑΣΑ ζχουν όγκο περίπου 6μ3. Κεωρείται λοιπόν ότι ο 

καυςτιρασ με το ςφςτθμα εςχαρϊν, ανάφλεξθσ, τοιχωμάτων και λοιπόν εξαρτθμάτων ζχει 

διαςτάςεισ περίπου 8Χ5Χ4μ. 

2.Χϊροι αποκικευςθσ ΑΣΑ(Διάγραμμα 28 - 2,14). Θ υπό διαχείριςθ τόνοι απορριμμάτων 

ανζρχονται ςτουσ 800 εβδομαδιαίωσ. Από τουσ 800 τόνουσ το 10% (80τόνοι) κεωροφνται 

οργανικά, οπότε δεν φορτϊνονται ςτο ςφςτθμα. Το 30% (240 τόνοι) κεωροφνται 

ανακυκλϊςιμα τα οποία όμωσ φορτϊνονται και χρειάηονται περίπου 480μ3(μείωςθ του 

όγκου με ςυμπίεςθ κατά το ιμιςυ) αποκθκευτικοφ χϊρου. Το υπόλοιπο 60%(480τόνοι) 

είναι τα ςφμμεικτα απορρίμματα που αποτεφρϊνονται για τθν παραγωγι ενζργειασ. Οι 480 

τόνοι δεν βρίςκονται ποτζ ςυγκεντρωμζνοι μαηί ςτο πλοίο. Εφόςον φορτϊνονται 
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διαδοχικά, περνοφν από κραυςτιρεσ και αποτεφρϊνονται, οπότε μειϊνεται ςθμαντικά ο 

όγκοσ τουσ. Ο χϊροσ για τθν προςωρινι τουσ αποκικευςθ υπολογίηεται ςτα 1100μ3. 

3.Χϊροι ςυγκζντρωςθσ υπολειμμάτων(Διάγραμμα 28 - 13). Από τθν καφςθ των ΑΣΑ 

παράγονται περίπου 300kg υπολείμματα ανά τόνο. Δθλαδι με τθν καφςθ 480 τόνων 

προκφπτουν υπολείμματα 144 τόνων με μεγάλθ πυκνότθτα, εφόςον είναι κυρίωσ τζφρα και 

μζταλλα. Ραρόλα αυτά ο όγκοσ των χϊρων αποκικευςθσ υπολειμμάτων υπολογίηεται ςτα 

400μ3. 

4.Οι μθχανζσ Stirling και οι θλεκτρογεννιτριεσ(Διάγραμμα 28 - 4,5) (58) (60)ζχουν όγκο 

περίπου 20μ3. Ο χϊροσ που εκτιμάται ότι κα καταλαμβάνουν μαηί με τουσ άξονεσ είναι 

περίπου 40μ3. 

5.Χϊροσ θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων(Διάγραμμα 28 - 6) (60) που περιλαμβάνει 

μεταςχθματιςτζσ, διανομείσ ρεφματοσ, ελεγκτζσ ταχφτθτασ πρόωςθσ εκτιμάται ςτα 300μ3. 

6.Ο χϊροσ για τουσ θλεκτρικοφσ κινθτιρεσ(Διάγραμμα 28 - 7) εκτιμάται ςτα 15μ3.  

7.Ο κραυςτιρασ(1) (32) ζχει μζγεκοσ 9Χ3Χ3μ περίπου 80μ3. 

8.Υπολογιςμόσ μεγζκουσ ςυςτιματοσ κακαριςμοφ απαερίων. (44) Για τον υπολογιςμό του 

μεγζκουσ χρθςιμοποιείται θ ποςότθτα απαερίων που εκρζει από το ςφςτθμα. Αυτά είναι 

21.000 μ3 απαερίων τθν ϊρα για καφςθ 3 τόνων τθν ϊρα. 

 α. Θλεκτροςτατικά Φίλτρα ι EPS(Διάγραμμα 28 - 8) (62). Το μζγεκόσ τθσ 

επιφάνειασ απορρόφθςθσ υπολογίηεται από τθν ςυνάρτθςθ Deutsch-Anderson. 

Α = -Q/w*[ln(1-n)] όπου  

Α θ επιφάνεια απορρόφθςθσ 
Q ο ρυκμόσ ροισ αερίου 
w ςτακερά που ζχει να κάνει με το υλικό που απορροφά  
n =0,995 απόδοςθ απορρόφθςθσ    
w= 0,3ft/sec = 0,09m/sec 

Q= 21.000m3/hour = 5,8m3/sec 

n= 0,995 

Από τα παραπάνω προκφπτει ότι θ επιφάνεια είναι Α = 341m2 

Θ επιφάνεια αυτι διανζμεται ςε 6 φίλτρα απορρόφθςθσ μεγζκουσ 8Χ8μ ςε απόςταςθ 

περίπου 0,3μ το ζνα με το άλλο. Το ςυνολικό μζγεκοσ εκτιμάται ςε 5Χ10Χ8μ με όγκο 400μ3 

περίπου.  

 β. Αντιδραςτιρασ ψεκαςμοφ(Διάγραμμα 28 - 9) (62) (64) υδροξειδίου του 

αςβεςτίου. Από τισ υπάρχουςεσ βιομθχανικζσ εφαρμογζσ το μζγεκόσ του εκτιμάται ςε 1,8μ 

διάμετρο και 5,2 μζτρα φψοσ. 

 γ. Φίλτρο ενεργοφ άνκρακα(Διάγραμμα 28 - 10) (65). Από τισ υπάρχουςεσ 

βιομθχανικζσ εφαρμογζσ το μζγεκόσ του εκτιμάται ςε 8Χ3Χ6μ. 
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 δ. Σακκόφιλτρα(Διάγραμμα 28 - 11) (66). Για να υπολογιςτεί ο όγκοσ των 

ςακκόφιλτρων πρζπει να βρεκεί ο αρικμόσ των μονάδων (ςάκων) που κα ζχει το ςφςτθμα. 

Αρχικά υπολογίηεται θ υφαςμάτινθ επιφάνεια που απαιτείται για τθν ςυγκεκριμζνθ 

ποςότθτα αερίων. 

Από τον τφπο B = Q/V και Ν = B/C όπου 
B θ υφαςμάτινθ επιφάνεια 
Q ο ρυκμόσ ροισ του αερίου 
V θ ταχφτθτα απορρόφθςθσ του υφάςματοσ 
N αρικμόσ ςακϊν 
C= π*d*h 

d=0,15m 

h=3,6m 

C=1,75m2 

γνωςτά Q = 350m3/min , V = 1,2m/min άρα  

Β = 291,6μ2   και 

Ν= 291,6/1,75 = 167 ςάκοι 

ο όγκοσ του ενόσ ςάκου είναι 0,06μ3 άρα χρειάηονται περίπου 10μ3 ςτο χϊρο των ςακϊν 

μόνο. Εκτιμάται λοιπόν, πωσ όλο το ςφςτθμα με τα ςακόφιλτρα κα καταλαμβάνει όγκο 

περίπου 30μ3. 

 ε. Σφςτθμα DENOX(Διάγραμμα 28 - 12) (66) (67). Το ςφςτθμα DENOX απαρτίηεται 

από καταλφτεσ, οι οποίοι είναι τοποκετθμζνοι ςε μονάδεσ(modules) με διαςτάςεισ 

0,8X0,45X0,45m. Για το ςφςτθμά μασ χρειάηονται περίπου 32 τζτοιεσ μονάδεσ, οι οποίεσ 

τοποκετοφνται ςε 4 ςτρϊματα με 8 τζτοιεσ μονάδεσ το κακζνα. Οι γενικζσ διαςτάςεισ του 

DENOX είναι περίπου 9Χ2Χ2,5μ. 

8.Αποκθκευτικοί Χϊροι Αναλϊςιμων(Διάγραμμα 28 - 15). 

Τα αναλϊςιμα για το ςφςτθμα διακρίνονται ςτα εξισ:  

Αναλϊςιμα Ροςότθτα 

Νερό(kg) 81.600 

Φυςικό Αζριο(m
3
) 100.000 

Ca(OH)2(kg) 4.320 

Άνκρακασ(kg) 480 

Αμμωνία(kg) 1.440 

  

Ρίνακασ 30: Ροςότθτα Αναλϊςιμων 
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Ο υπολογιςμόσ τουσ γίνεται με βάςθ τουσ 480 τόνουσ ΑΣΑ που κα διαχειριςτεί το ςφςτθμα. 

Για όλα, εκτόσ από το φυςικό αζριο, εκτιμάται με τθ βάςθ του 1τόνου ανά μ3. Το φυςικό 

αζριο αποκθκεφεται με τθ μορφι του υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου, το οποίο 

καταλαμβάνει όγκο κατά 600 φορζσ μικρότερο από το αζριο (69). Ο χϊροσ όμωσ που 

διατίκεται κα είναι 300μ3. 

Αναλϊςιμα  Πγκοσ(Μ3) 

Νερό 90 

Φυςικό Αζριο 180 

Ca(OH)2 5 

Άνκρακασ 5 

Αμμωνία 5 

  

Ρίνακασ 31: Πγκοσ Αναλωςίμων 

8.2.5 Σφνοψθ Υπολογιςμϊν χαρακτθριςτικϊν εξοπλιςμοφ 
α/α εξοπλιςμόσ βάροσ(tn) διαςτάςεισ (lxwxh)m όγκοσ(m3) ενεργειακζσ 

απαιτιςεισ (Kwh) 

1 Θραυςτιρασ   9Χ3Χ3 80   

2 Χϊροι προςωρινισ αποκικευςθσ ΑΣΑ   10X10X5 500   

3 Καυςτιρασ   8Χ5Χ4 160   

4 2 Μθχανζσ Stirling   2Χ(3Χ1,5Χ1,5) 20   

5 Θλεκτρογεννιτριεσ   2Χ(4Χ2Χ2,5) 40   

6 Θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ   6Χ10Χ5 300   

7 Θλεκτρικόσ κινθτιρασ   2Χ(2Χ1Χ1) 15   

8 EPS   8Χ5Χ10 400   

9 Αντιδραςτιρασ Ψεκαςμοφ(DXH)   2X5,5 20   

10 Φίλτρο ενεργοφ άνκρακα   8X3X6 145   

11 Σακόφιλτρα   3X2X5 30   

12 Denox   2X2,5X9 45   

13 Χϊροι ςυγκζντρωςθσ Υπολειμμάτων   2X(12X2X8) 400   

14 Αποκθκευτικοί Χϊροι Ανακυκλϊςιμων   6X10X10 600   

15 Χϊροι Αναλϊςιμων   3X10X10 300   

  Σφνολο <200   3055* >=50 

Ρίνακασ 32: Συνοπτικόσ πίνακασ χαρακτθριςτικϊν εξοπλιςμοφ* 
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*Τα 905μ3 που ξεπερνοφν τον όγκο φόρτωςθσ δεν επθρεάηουν το εκτόπιςμα του πλοίου 

εφόςον θ τιμι του βάρουσ φόρτωςθσ παραμείνει ζωσ 2.150 τόνουσ. 

Το βάροσ φόρτωςθσ του πλοίου υπολογίηεται ςτθν ακραία ςυνκικθ ότι είναι πλιρεισ όλοι 

οι χϊροι αποκικευςθσ, ακόμα και αυτοί των υπολειμμάτων, παρόλα αυτά δεν ξεπερνά 

τουσ 2.150 τόνουσ. 

Ρροϊόντα βάροσ DWT(t) 

ΑΣΑ 680 

Αναλϊςιμα 140 

Υπολείμματα 400 

Εξοπλιςμόσ 200 

Σφνολο 1420 

Ρίνακασ 33: Βάροσ Συςτιματοσ
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Διάγραμμα 29: Χωροκζτθςθ ςυςτιματοσ μεταφοράσ και μεταποίθςθσ ΑΣΑ με ανάκτθςθ ενζργειασ ςτο μζςο (πλοίο) 
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9 Ανάπτυξθ Σεναρίου 
Αφοφ περιγράφθκε το όλο ςφςτθμα μζνει να εξεταςτεί το κατά πόςο γι' αυτά τα νθςιά και 

για ζνα χρονικό πλαίςιο εβδομαδιαίασ ςυλλογισ το υποςφςτθμα του πλοίου είναι βιϊςιμο. 

Στο παρακάτω ςχιμα φαίνεται θ επιλογι τθσ διαδρομισ του πλοίου από τα νθςιά 

ενδιαφζροντοσ. 

Δεδομζνα - περιοριςμοί: 

-Ταχφτθτα πλοίου: 10 μίλια τθν ϊρα. 

-Κατανάλωςθ καυςίμου για παραγωγι 1300Kw: 2,2 τόνοι(ΑΣΑ) τθν ϊρα. 

-Τα απορρίμματα που πρζπει να ςυλλεχκοφν είναι περίπου 500 τόνοι(800-10%οργανικά-

30%ανακυκλϊςιμα).  

-Ο καυςτιρασ ζχει δυνατότθτα καφςθσ μζχρι 3 τόνουσ τθν ϊρα(περίπου 1800KW). Θ τιμι 

αυτι βζβαια, δεν υφίςταται ωσ αποκλειςτικόσ περιοριςμόσ για τθν λειτουργία του 

ςυςτιματοσ αλλά για τθν διενζργεια υπολογιςμϊν που κα ακολουκιςουν. Θ απαίτθςθ 

είναι το λιγότερο 2,2 τόνοι τθν ϊρα.  

 

Συντομογραφίεσ: 

Σφροσ (Sy), Μφκονοσ (My), Ράροσ (Pa), Αμοργόσ (Am), Σίφνοσ (Si), Κφκνοσ (Ky), Σζριφοσ (Se), 

Ρειραιάσ (Pe) 

Θ διαδρομι που επιλζγεται είναι θ εξισ: 
(Pe) - (Ky) - (Se) - (Si ) - (Pa) - (Am) - (My) - (Sy) - (Pe)  

 

 

Εικόνα 20: Αποτφπωςθ Διαδρομισ Ρλοίου - Απορριμματοφόρου 
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9.1 Υπόκεςθ 1θ 
Αρχικά υπολογίηονται τα μίλια που πρζπει να διανυκοφν από το πλοίο, οι ϊρεσ που διαρκεί 

το ταξίδι και οι απαιτιςεισ ςε ενζργεια. Τα αποτελζςματα παρατίκενται ςτον παρακάτω 

πίνακα. 

α/α Στακμοί Διαδομι Μίλια(mi) 

Χρόνοσ 

δρομολογίου 

(h) 

Χρόνοσ 

Ραραμονισ(h)  

Κατανάλωςθ 

καυςίμου 

ΑΣΑ(2,2t/h) 

1 Ky Pe-Ky 64 6,4 2 18,48 

2 Se Ky-Se 15 1,5 2 7,7 

3 Si Se-Si 17 1,7 2 8,14 

4 Pa Si-Pa 30 3 4 15,4 

5 Am Pa-Am 50 5 2 15,4 

6 My Am-My 50 5 4 19,8 

7 Sy My-Sy 26 2,6 4 14,52 

8 Pe Sy-Pe 100 10   22 

Σφνολο     352 35,2 20 121,44 

Ρίνακασ 34: Υπόκεςθ 1 - χαρακτθριςτικά δρομολογίου και κατανάλωςθ καυςίμου 

 

υνοπτικά βλζπουμε πωσ το ταξίδι διαρκεί περίπου 60 ϊρεσ και χρειάηεται περίπου 122 

τόνουσ ΑΑ για να καλφψει τθν διαδρομι αυτι. Σο ςφςτθμα ζχει να διαχειριςτεί ςυνολικά 

500 τόνουσ, άρα το ςφςτθμα ζχει περίςςευμα ςε ενζργεια, θ οποία κεωρθτικά μπορεί να 

αξιοποιθκεί από το δίκτυο θλεκτροδότθςθσ των νθςιϊν. 

9.2 Υπόκεςθ 2θ 
Κεωρείται ότι το πλοίο ςε κάκε ΣΜΑ που προςαράηει ςυνδζεται με το τοπικό δίκτυο 

θλεκτροδότθςθσ και παρζχει ρεφμα ςτο δίκτυο με ςκοπό τθν αποφόρτιςθ του για κάποιεσ 

ϊρεσ, τθν λειτουργία του ΣΜΑ κατά τθ διάρκεια φόρτωςθσ και τθν φόρτιςθ των εφεδρικϊν 

μπαταριϊν των απορριμματοφόρων για διάρκεια λειτουργίασ μίασ εβδομάδασ. Ο χρόνοσ 

και θ κατανάλωςθ καυςίμου δεν κα πρζπει να ξεπερνά τα αποκζματα του πλοίου για να 

φτάςει ςτον επόμενο προοριςμό. Για τθν επιςτροφι του ςτον Ρειραιά από τον πιο 

απομακρυςμζνο προοριςμό(Αμοργόσ, περίπου 200 μίλια), ωσ δικλείδα αςφαλείασ 

υπολογίηονται οι 24 τόνοι ΑΣΑ. 

Για να ολοκλθρωκεί θ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ πρζπει να υπολογιςτοφν ο χρόνοσ παραμονισ 

ςε κάκε νθςί, ϊςτε το ςφςτθμα να ολοκλθρϊςει τθν μεταποίθςθ 500 τόνων ΑΣΑ με πλιρθ 
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αξιοποίθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των απορριμμάτων μζςω του δικτφου 

θλεκτροδότθςθσ του κάκε νθςιοφ. 

Για να επιτευχκεί αυτό πρζπει να δθμιουργθκεί ζνα μοντζλο υπολογιςμοφ, κζτοντασ 

κάποιουσ περιοριςμοφσ και ακολουκϊντασ κάποιεσ παραδοχζσ. 

1.Απόδοςθ καυςτιρα μζχρι 3 τόνουσ τθν ϊρα. 

2.Ρλιρθσ αξιοποίθςθ τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ.  

3.Στθ ςτάςθ το πλοίο επιτρζπεται να αποτεφρϊνει ό,τι φορτϊςει μείον τα καφςιμα τθσ 

επόμενθσ διαδρομισ. 



 
 

131 
 

 

α/α Στακμοί Διαδρομι Μίλια(mi) 

Χρόνοσ 
δρομολογίου 
(h) 

Κατανάλωςθ 
καυςίμου 

ΑΣΑ(2,2t/h) 
ΑΣΑ 
νθςιοφ(t) 

ΑΣΑ για 
επόμενθ 
διαδρομι 
(t) 

ΑΣΑ προσ 
αποτζφρωςθ 
ςε ςτάςθ(t) 

Ϊρεσ 
παραμονισ(h)με 
3t/h 

1 Ky Pe-Ky 64 6,4 14,08 10,2 3,3 6,9 2,3 

2 Se Ky-Se 15 1,5 3,3 10,2 3,74 6,46 2,2 

3 Si Se-Si 17 1,7 3,74 31,24 6,6 24,64 8,2 

4 Pa Si-Pa 30 3 6,6 156 11 145 48,3 

5 Am Pa-Am 50 5 11 15 11 4 1,3 

6 My Am-My 50 5 11 132 5,72 126,28 42,1 

7 Sy My-Sy 26 2,6 5,72 138 22 116 38,7 

8 Pe Sy-Pe 100 10 22       6 

Σφνολο     352 35,2 77,4     429,3 149,1 

Ρίνακασ 35: Υπόκεςθ 2 χαρακτθριςτικά δρομολογίου και κατανάλωςθ καυςίμου 

 

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ που χρειάηεται για τθ διαδικαςία αυτι είναι 190, ϊρεσ δθλαδι περίπου 8 θμζρεσ. Ο χρόνοσ που προκφπτει είναι ςτα πλαίςια του 

πραγματικοφ. Επιπλζον τα αποτελζςματα αυτά, ακολουκοφν μία πολφ ςυγκεκριμζνθ λογικι για να διαπιςτωκεί εν γζνει θ βιωςιμότθτα του ςυςτιματοσ. 

Δθλαδι τα νοφμερα μποροφν εφκολα να βελτιςτοποιθκοφν αν ακολουκθκεί μία άλλθ διαχειριςτικι λφςθ βαςιςμζνθ ςτθν ίδια τεχνολογία και ςφςτθμα 

ςυλλογισ, π.χ. περιςςότερα από ζνα πλοία, άλλοσ προοριςμόσ τελικισ απόκεςθσ, κτλ. 
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9.3 Συμπεράςματα Μελζτθσ - Ζλεγχοσ Συςτιματοσ 
Το ςφςτθμα φαίνεται να εξυπθρετεί όλεσ τισ προχποκζςεισ για τθν ςωςτι λειτουργία του 

και τθν διαχειριςτικι του ικανότθτα. Το βάροσ και ο όγκοσ του νζου ςυςτιματοσ 

ακολουκοφν τουσ περιοριςμοφσ που τζκθκαν. Θ εξυπθρζτθςθ ςε εβδομαδιαία βάςθ των 

περιοχϊν που επιλζχκθκαν καλφπτονται. Οι περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ περιορίηονται με 

βάςθ τισ κείμενεσ διατάξεισ. Επιπροςκζτωσ, κα αναλυκοφν παρακάτω οι μεταβολζσ ςε όλο 

το Σφςτθμα Διαχείριςθσ των νθςιϊν που επιλζχκθκαν, κάνοντασ χριςθ των ςυγκεντρωτικϊν 

ςυμπεραςμάτων από τθν μελζτθ ςτθ μθτροπολιτικι περιοχι τθσ Βαρκελϊνθσ. Θ μελζτθ 

χρθςιμοποιείται για τθν ςυγκζντρωςθ ςυμπεραςμάτων και τθν απόδοςθ τθσ ευρφτερθσ 

εικόνασ του ςυςτιματοσ. Τα επιμζρουσ ςτοιχεία είναι τα εξισ: 

Χώροι απόθεςησ 

Γενικά δεν αλλάηουν, μποροφν ίςωσ να προςτεκοφν κάποιοι χϊροι θκελθμζνθσ απόκεςθσ 

των διαχωριςμζνων ΑΣΑ από τουσ πολίτεσ.   

Χωρητικότητα κάδων 

Θ χωρθτικότθτα και ο αρικμόσ των κάδων αλλάηουν με βάςθ τα ποςοςτά των 

διαχωριςμζνων ΑΣΑ.  

Αποςτάςεισ που διανφουν τα απορριμματοφόρα 

Οι αποςτάςεισ γενικά δεν μεταβάλλονται. 

Σταθμοί Μεταφόρτωςησ 

Ο αρικμόσ των Στακμϊν μεταφόρτωςθσ κα αυξθκεί, ζνασ ςε κάκε νθςί. 

Χωρητικότητα απορριμματοφόρων 

Αλλάηει το είδοσ των απορριμματοφόρων, οπότε και θ χωρθτικότθτά τουσ. 

Καφςιμο απορριμματοφόρων 

Το καφςιμο αλλάηει, θ κίνθςθ γίνεται αποκλειςτικά με θλεκτρικι ενζργεια. 

Αριθμόσ Απορριμματοφόρων 

Γενικά δεν κα επθρεαςτεί, κα αλλάξει το είδοσ των απορριμματοφόρων ϊςτε κάποια να 

μεταφζρουν ανακυκλϊςιμα, κάποια τα ςφμμεικτα ι και τα δφο. 

Συχνότητα Δρομολογίων 

Εξαρτάται από το είδοσ των απορριμματοφόρων που κα επιλεχκεί. Αν επιλεχκοφν οχιματα 

που μποροφν να μεταφζρουν και τα δφο είδθ ΑΣΑ θ ςυχνότθτα δεν επθρεάηεται.   
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Βάροσ-όγκοσ απορριμμάτων 

Με τθν επιλεγμζνθ μζκοδο επεξεργαςίασ μειϊνεται ςε μεγάλο βακμό το βάροσ(20-40%) και 

ο όγκοσ των απορριμμάτων που διαχειρίηεται το ςφςτθμα ςτθν φάςθ τθσ τελικισ διάκεςθσ.  

Επεξεργαςία και Διάθεςη 

Αλλάηει ριηικά ο τρόποσ επεξεργαςίασ και διάκεςθσ. Τα ςφμμεικτα ΑΣΑ αποτεφρϊνονται 

και τα υπολείμματα διατίκενται για ταφι ι ανάκτθςθ ςε άλλεσ χριςεισ.  

ΧΥΤ 

Στο νζο ςφςτθμα δεν προβλζπονται ΧΥΤΑ μόνο ΧΥΤΥ ανά μεγάλο εφροσ περιοχϊν. Τα ΧΥΤΥ 

βρίςκονται εκτόσ των νθςιϊν που ζχουν περιοριςμζνθ γεωγραφικι ζκταςθ.  

Ανακφκλωςη 

Θ ανακφκλωςθ ενιςχφεται και προωκείται από το ςφςτθμα το οποίο εξυπθρετεί και τθν 

μετακίνθςθ των ανακυκλϊςιμων ςτουσ χϊρουσ επεξεργαςίασ. 

Οργανικά 

Ενιςχφεται θ επεξεργαςία των οργανικϊν από τουσ πολίτεσ με τθν μζκοδο τθσ 

κομποςτοποίθςθσ.   

Περιβαλλοντικζσ επιπτώςεισ 

Είναι ελεγχόμενεσ και ςφννομεσ. Θ διάκρωςθ του ςυςτιματοσ που ζχει 

περιγραφεί(θλεκτρικά οχιματα, κομποςτοποίθςθ, ανακφκλωςθ) και το ςφςτθμα 

κακαριςμοφ απαερίων εγγυάται τα όρια εκπομπισ μολυςματικϊν ουςιϊν.   
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10 Συμπεράςματα 
Στον ελλαδικό χϊρο μζχρι ςιμερα δεν υπάρχουν ολοκλθρωμζνα εκνικά διαχειριςτικά 
ςχζδια για τα απορρίμματα, ελλείψει ολιςτικισ αντίλθψθσ ςτθν επίλυςθ τζτοιων 
ηθτθμάτων. Θ απάντθςθ που δίνεται ςε αυτι τθν εργαςία προςπακεί να προςεγγίςει και να 
αντιμετωπίςει ςυςτθμικά το ηιτθμα δίνοντασ απαντιςεισ για το ευρφ φάςμα τθσ 
διαχείριςθσ απορριμμάτων. Τίποτα λοιπόν δεν μπορεί να αποτελεί μία ανεξάρτθτθ μονάδα 
ςε ζνα τζτοιο ςφςτθμα. 
 
Στθν εργαςία αυτι λοιπόν αναπτφχκθκε θ ςχεδίαςθ ενόσ νζου ςυςτιματοσ μεταφοράσ και 
μεταποίθςθσ απορριμμάτων μζςω τθσ καφςθσ με ανάκτθςθ ενζργειασ. Θ ενζργεια αυτι 
χρθςιμοποιείται για να εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ του ίδιου του ςυςτιματοσ κατά τθν 
μεταφορά. 
 
Το ςφςτθμα αυτό επθρεάηει άμεςα τον όγκο των ΑΣΑ και αλλάηει τον τρόπο μεταφοράσ 
τουσ. Ωσ εκ τοφτου προκφπτουν μία ςειρά από ευεργετικζσ επιπτϊςεισ ςτο ςφςτθμα, οι 
βαςικότερεσ από τισ οποίεσ είναι: 
 
α. Ο μθδενιςμόσ των ΧΥΤΑ και των ανεξζλεγκτων χϊρων ταφισ κοντά ςτα αςτικά κζντρα. 
β. Θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ μζςω ανάκτθςθσ από τθν καφςθ απορριμμάτων κατά τθν 
μεταφορά(αυτάρκεια ςυςτιματοσ). 
γ. Θ ςθμαντικι μείωςθ του όγκου και του βάρουσ των απορριμμάτων που διατίκενται για 
ταφι. 
δ. Το ενεργειακό όφελοσ για τισ τοπικζσ κοινωνίεσ μζςω τθσ απομακρυςμζνθσ κεντρικισ 
διαχείριςθσ των απορριμμάτων. 
ε. Θ αποκζντρωςθ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ απορριμμάτων. 
η. Θ ελευκερία χωροκζτθςθσ ΧΥΤΥ ςε απομακρυςμζνθ περιοχι που δεν επιβαρφνει 
περιβαλλοντικά τα ιδθ πολφπακα αςτικά κζντρα. 
θ. Θ αποφυγι αντιδράςεων τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 
 
Από τθν μελζτθ φαίνεται πωσ το ςφςτθμα αυτό μπορεί να είναι βιϊςιμο και να ζχει 
ςθμαντικά οφζλθ ςτθν διαχείριςθ των απορριμμάτων. Θ μελζτθ περιορίηεται βζβαια ςε 
ζναν τομζα εφαρμογισ αυτϊν των νθςιϊν, το ςφςτθμα αυτό όμωσ με κατάλλθλεσ 
μετατροπζσ μπορεί να βρει εφαρμογι και ςε χερςαίο ζδαφοσ, όπωσ θ προςαρμογι του ςε 
μζςο ςτακερισ τροχιάσ (εμπορικόσ ςιδθρόδρομοσ) με αντίςτοιχθ λειτουργία και οφζλθ. 
Γενικά ςτθν ανάπτυξθ τζτοιων ςυςτθμάτων θ προςζγγιςθ πρζπει να ζχει ολιςτικό 
χαρακτιρα και να διαβλζπει τισ ςυνολικζσ επιπτϊςεισ. 
 
 
Ρροτάςεισ για περαιτζρω ζρευνα 

Ραρακάτω προτείνονται μερικά μόνο κζματα για μελλοντικζσ εργαςίεσ που προζκυψαν 
από ερωτιματα που γεννικθκαν κατά τθν εκπόνθςθ τθσ εργαςίασ: 
Ανάλυςθ και προςαρμογι ςυςτιματοσ χερςαίου μζςου ςτακερισ τροχιάσ. 
Μθχανολογικι ανάλυςθ των υποςυςτθμάτων του νζου ςυςτιματοσ. 
Διαχείριςθ δρομολογίων πλοίου-απορριμματοφόρου, βζλτιςτεσ λφςεισ. 
Ανάλυςθ κφκλου ηωισ εφαρμογισ με ςυςτιματα intergraded waste management systems. 
Εφαρμογι του ςυςτιματοσ ςε εκνικό διαχειριςτικό πλάνο. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 

Ευρωπαϊκόσ Κατάλογοσ Αποβλιτων 
1. Απόβλθτα που προκφπτουν, από εξερεφνθςθ, εξόρυξθ, εργαςίεσ λατομείου, 
φυςικι και χθμικι επεξεργαςία ορυκτϊν 
 
2. Απόβλθτα από γεωργία, κθπευτικι, υδατοκαλλιζργεια, δαςοκομία, κιρα και 
αλιεία, προετοιμαςία και επεξεργαςία τροφίμων 
 
3. Απόβλθτα από τθν κατεργαςία ξφλου και τθν παραγωγι ταμπλάδων και επίπλων, 
κακϊσ και πολτοφ χαρτιϊν και χαρτονιϊν 
 
4. Απόβλθτα από τισ βιομθχανίεσ δζρματοσ, γοφνασ και υφαντουργίασ 
 
5. Απόβλθτα από τθ διφλιςθ πετρελαίου, τον κακαριςμό φυςικοφ αερίου και τθν 
πυρολυτικι επεξεργαςία άνκρακα 
 
6. Απόβλθτα από ανόργανεσ χθμικζσ διεργαςίεσ 
 
7. Απόβλθτα από οργανικζσ χθμικζσ διεργαςίεσ 
 
8. Απόβλθτα από τθν παραγωγι, διαμόρφωςθ, προμικεια και χριςθ επικαλφψεων 
(χρϊματα, βερνίκια και ςμάλτο, γυαλιοφ), κολλϊν, ςτεγανωτικϊν και 
τυπογραφικϊν μελανϊν 
 
9. Απόβλθτα από τθ φωτογραφικι βιομθχανία 
 
10. Απόβλθτα από κερμικζσ επεξεργαςίεσ 
 
11.Απόβλθτα από τθ χθμικι επιφανειακι επεξεργαςία και τθν επικάλυψθ μετάλλων 
και άλλων υλικϊν υδρομεταλλουργία μθ ςιδθροφχων μετάλλων 
 
12. Απόβλθτα από τθ μορφοποίθςθ και τθ φυςικι και χθμικι επιφανειακι 
επεξεργαςία μετάλλων και πλαςτικϊν 
 
13. Απόβλθτα ελαίων και απόβλθτα υγρϊν καυςίμων 
 
14. Απόβλθτα από οργανικοφσ διαλφτεσ, ψυκτικζσ ουςίεσ και προωκθτικά 
 
15. Απόβλθτα από ςυςκευαςίεσ, απορροφθτικά υλικά, υφάςματα ςκουπίςματοσ, 
υλικά φίλτρων και προςτατευτικό ρουχιςμό μθ προδιαγραφόμενα αλλιϊσ 
 
16. Απόβλθτα μθ προδιαγραφόμενα αλλιϊσ ςτον κατάλογο 
 
17. Απόβλθτα από καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (περιλαμβανομζνου χϊματοσ 
εξορυγμζνου από μολυςμζνεσ περιοχζσ) 
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18. Απόβλθτα από τθν υγειονομικι περίκαλψθ ανκρϊπων ι ηϊων ι/και από ςχετικζσ 
ζρευνεσ (εξαιροφνται απόβλθτα κουηίνασ και εςτιατορίων που δεν προκφπτουν 
άμεςα από το ςφςτθμα υγείασ) 
 
19. Απόβλθτα από τισ μονάδεσ διαχείριςθσ αποβλιτων, εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ 
αποβλιτων υδάτων εκτόσ ςθμείου παραγωγισ και υδάτων βιομθχανικισ χριςεωσ 
 
20. Αςτικά ςτερεά απόβλθτα (οικιακά απόβλθτα και παρόμοια απόβλθτα από εμπορικζσ 
δραςτθριότθτεσ, βιομθχανίεσ και ιδρφματα), περιλαμβανομζνων μερϊν χωριςτά 
ςυλλεχκζντων 

Οργάνωςθ των δρομολογίων αποκομιδισ 
Για τθν οργάνωςθ των δρομολογίων αποκομιδισ είναι απαραίτθτο να γνωρίηουμε: 
 
-Τθν παραγωγι απορριμμάτων. 
 
 Γίνεται εκτίμθςθ τθσ ποςότθτασ των απορριμμάτων που κα ςυλλεχκοφν. Θ εκτίμθςθ αυτι 
πρζπει να είναι όςο το δυνατόν πιο ακριβισ. Ζνασ πολφ απλόσ τρόποσ ςτθν περίπτωςθ που 
χρθςιμοποιοφνται δοχεία είναι, να βρίςκεται ο αρικμόσ τουσ ανά τμιμα δρόμου. Θ μζτρθςθ 
αυτι παρουςιάηει μεγάλο ενδιαφζρον, κακϊσ θ ταχφτθτα ςυλλογισ εξαρτάται από τον 
αρικμό και τον όγκο των ςυλλεγομζνων δοχείων, ενϊ ο χρόνοσ εκκζνωςθσ ενόσ γεμάτου και 
ενόσ λιγότερο γεμάτου δοχείου είναι πρακτικά ο ίδιοσ. Οι μετριςεισ μποροφν να 
πραγματοποιοφνται κατά τθν ίδια μζρα τθσ εβδομαδιαίασ αιχμισ για το ςφνολο τθσ υπό 
μελζτθσ περιοχισ. Θ όλθ ζρευνα ςυμπλθρϊνεται με μία ηφγιςθ του βάρουσ του 
απορριμματοφόρου, όπωσ επίςθσ και με μζτρθςθ των διαδρομϊν που διανφκθκαν για κάκε 
δρομολόγιο. 
 
-Τθν απόδοςθ των μζςων ςυλλογισ. 
 
 Μετά τθν εφρεςθ τθσ ποςότθτασ των παραγομζνων απορριμμάτων, είναι απαραίτθτο να 
κακοριςτεί το πϊσ κα γίνει θ μεταφορά τουσ με τα υφιςτάμενα μζςα ςυλλογισ (ι τα προσ 
απόκτθςθ).  
 
Θ απόδοςθ των μζςων ςυλλογισ εξαρτάται από: 
 
α. Τθν ταχφτθτα ςυλλογισ που επθρεάηεται από τθν πυκνότθτα και τον τφπο των 
χρθςιμοποιουμζνων δοχείων. 
β. Τθν ικανότθτα υποδοχισ του απορριμματοφόρου που ςχετίηεται με το γεωμετρικό του 
όγκο και τθν απόδοςθ του ςυςτιματοσ ςυμπίεςθσ. 
 
Θ μζτρθςθ τθσ χωρθτικότθτασ γίνεται μζςω τθσ φόρτωςθσ του απορριμματοφόρου με 
απορρίμματα και τθσ μζτρθςθσ του αρικμοφ των κενωκζντων δοχείων γνωςτοφ όγκου. 
Άλλοσ τρόποσ είναι μζςω του υπολογιςμοφ του γεωμετρικοφ όγκου του 
απορριμματοφόρου ι ακόμθ και με χρθςιμοποίθςθ του ποςοςτοφ ςυμπίεςθσ που δίνεται 
από τον καταςκευαςτι. Επίςθσ, θ χωρθτικότθτα μπορεί να μετρθκεί μζςω ςτατιςτικισ 
μελζτθσ αναφερομζνθσ και ςτο βάροσ των απορριμματοφόρων. 
 
-Ρεριοριςμοί ςτθ ςυλλογι. 
 
Στθν αςτικι περιοχι θ οργάνωςθ των δρομολογίων ςυλλογισ πρζπει να λαμβάνει υπόψθ 
τθσ τουσ ακολοφκουσ περιοριςμοφσ: 
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1. Τα ωράρια, τθ διάρκεια και τθ ςυχνότθτα τθσ ςυλλογισ. 
2. Τουσ δρόμουσ ι τισ περιοχζσ προτεραιότθτασ όπωσ, το κζντρο τθσ πόλθσ, τουσ 
κφριουσ άξονεσ κυκλοφορίασ, τισ εμπορικζσ περιοχζσ κ.λπ. 
3. Τουσ δρόμουσ μονισ κατεφκυνςθσ. 
4. Τουσ ςτενοφσ δρόμουσ, που δεν είναι βατοί από τα ςυνικθ απορριμματοφόρα. 
5. Τουσ φαρδείσ δρόμουσ, που κα γίνεται ςυλλογι με δφο διαδρομζσ (με τθ μία κα 
περνοφν τουσ ηυγοφσ και με τθν άλλθ τουσ μονοφσ). 
6. Τισ ςυχνότθτεσ ςυλλογισ που μπορεί να είναι εβδομαδιαίεσ 
7. Τισ διακυμάνςεισ ςτθν παραγωγι των απορριμμάτων ςε ςυνάρτθςθ με τθν θμζρα τθσ 
αιχμισ. 
8. Τισ δυςκολίεσ ςτθν κυκλοφορία ςε οριςμζνουσ επαρχιακοφσ ι κοινοτικοφσ δρόμουσ. 
9. Τισ κυκλοφοριακζσ δυςχζρειεσ κατά τθ χειμερινι περίοδο, ιδιαίτερα ςτισ ορεινζσ 
περιοχζσ. 
 
Τζλοσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ (αςτικζσ, αγροτικζσ περιοχζσ) πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ 
θ κζςθ του γκαράη εκκίνθςθσ των απορριμματοφόρων (αμαξοςτάςιο) και θ κζςθ του χϊρου 
διάκεςθσ απορριμμάτων (χϊροσ υγειονομικισ ταφισ ι μονάδα επεξεργαςίασ). Επίςθσ κα 
πρζπει να ςυνεκτιμάται θ κζςθ του ςτακμοφ μεταμόρφωςθσ, ςτθν περίπτωςθ που τζτοιοσ 
καταςκευάηεται λόγω μεγάλθσ απόςταςθσ του χϊρου διάκεςθσ (πάνω από 20 km) από τθν 
περιοχι ςυλλογισ. Θ ανάλυςθ των διαφόρων παραμζτρων που εξετάςτθκαν προθγουμζνωσ 
(ΡΑ, απόδοςθ του μζςου ςυλλογισ, περιοριςμοί ςυλλογισ, ςυχνότθτα) οδθγεί ςτον 
προςδιοριςμό ενόσ επικυμθτοφ προγράμματοσ για τθ χρθςιμοποίθςθ των 
απορριμματοφόρων. Δφο είναι οι κυριότεροι ςτόχοι ενόσ προγράμματοσ δρομολογίων: 
 
• Θ επιδίωξθ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ διανυόμενθσ ςυνολικισ χιλιομετρικισ απόςταςθσ. 
• Θ επιδίωξθ ελαχιςτοποίθςθσ του αρικμοφ των απορριμματοφόρων. 
 
Στθν πράξθ οι δφο αυτοί ςυντελεςτζσ είναι ςτενά ςυνδεδεμζνοι. Θ πείρα δείχνει ότι το 
κόςτοσ τθσ ςυλλογισ εξαρτάται απ’ ευκείασ από τον αρικμό των απορριμματοφόρων που 
είναι ςε κυκλοφορία. Κα πρζπει επομζνωσ να αναηθτθκεί τρόποσ ελάττωςθσ του αρικμοφ 
τουσ. Για τθν επίτευξθ του ςτόχου, πρζπει να εφαρμοςκεί μια κατάλλθλθ τεχνικι, που 
ςτθρίηεται ςτον χωριςμό τθσ περιοχισ ςε τομείσ και κατόπιν ςτον ακριβι προςδιοριςμό των 
δρομολογίων. 

Λειτουργία Στακμϊν Μεταφόρτωςθσ(ΣΜΑ) 
-Ρροχποκζςεισ για να αποτελζςει θ μεταφόρτωςθ παράγοντα ελαχιςτοποίθςθσ του 
κόςτουσ ΔΑ είναι οι παρακάτω: 
 
1) Θ μεταφορά μεγάλων ποςοτιτων απορριμμάτων ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ. 
2) Θ χριςθ μικρϊν οχθμάτων (ιδιαίτερα ςε αςτικζσ περιοχζσ με ςτενοφσ δρόμουσ). 
3) Θ εκμετάλλευςθ του ΣΜΑ από πολλά απορριμματοφόρα. 
 
Χωροκζτθςθ ΣΜΑ 
Για τθ βζλτιςτθ χωροκζτθςθ ενόσ ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ πρζπει να λθφκοφν υπόψθ 
διάφορα κριτιρια, που από τθ φφςθ τουσ εν μζρει αντικροφουν το ζνα το άλλο. Ζτςι είναι 
ςκόπιμο ο ςτακμόσ να καλφπτει τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 
• Να είναι κοντά ςτουσ χϊρουσ ΡΑ, ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι διαδρομζσ των 
απορριμματοφόρων (αυτό επιβάλλει, αν είναι δυνατόν, να βρίςκεται μζςα ςτον αςτικό 
ιςτό). 
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• Να ζχει εφκολθ πρόςβαςθ που, ιδιαίτερα, να επιτρζπει τθ γριγορθ μεταφορά των 
απορριμματοκιβωτίων ςτο χϊρο ΤΔ (λόγοσ: ελαχιςτοποίθςθ απαιτουμζνου αρικμοφ 
απορριμματοκιβωτίων και οχθματοςυρμϊν). 
• Να είναι ςε απόςταςθ αςφαλείασ από κατοικίεσ και προςτατευόμενεσ περιοχζσ, ϊςτε να 
μποροφν να αποκλειςκοφν ενοχλιςεισ λόγω οςμϊν, κορφβου κλπ. Επίςθσ, το οικόπεδο που 
κα επιλεγεί για ζνα ςτακμό μεταφόρτωςθσ πρζπει να πλθροί ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ, 
όπωσ: 
 
1.Να ζχει το απαιτοφμενο μζγεκοσ, ϊςτε να ζχει χϊρο θ όλθ εγκατάςταςθ (επί του 
προκειμζνου μεγάλο ρόλο παίηει θ απαιτοφμενθ οδοποιία, αν λθφκοφν υπόψθ οι 
απαιτοφμενοι ελιγμοί απορριμματοφόρων και οχθματοςυρμϊν). 
2.Να ικανοποιεί τισ κεμελιϊδεισ εδαφολογικζσ προδιαγραφζσ για μια βαριά καταςκευι. 
3.Να επιτρζπει τθν εφκολθ ςφνδεςθ με τα δίκτυα θλεκτροδότθςθσ, φδρευςθσ και 
αποχζτευςθσ. 
 
Μετά τθν επιλογι του βζλτιςτου χϊρου για τθν καταςκευι του ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ, 
ακολουκεί ο ςχεδιαςμόσ τθσ ίδιασ τθσ εγκατάςταςθσ. Το βαςικό μζγεκοσ που προςδιορίηει 
το μζγεκοσ του ςτακμοφ και επιδρά ςτον όλο ςχεδιαςμό είναι θ ποςότθτα απορριμμάτων 
που πρζπει να είναι ςε κζςθ να δζχεται ο ςτακμόσ, θ λεγόμενθ ικανότθτα μεταφόρτωςθσ. 
Δευτερευόντωσ ενδιαφζρει και ο μζγιςτοσ προβλεπόμενοσ ρυκμόσ προςαγωγισ των 
απορριμμάτων, δθλαδι θ διακίνθςθ απορριμμάτων ςε ϊρα αιχμισ. 
 
Σχεδιαςμόσ ΣΜΑ 
Μεταξφ των άλλων, κατά το ςχεδιαςμό ενόσ ΣΜΑ πρζπει να κακοριςκοφν τα εξισ μεγζκθ: 
 
•Mικοσ λωρίδασ αναμονισ των απορριμματοφόρων. Αυτι προκφπτει από τον 
προγραμματιςμό τθσ κίνθςθσ των απορριμματοφόρων κατά τθν περίοδο αιχμισ. Σχετικζσ 
πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςτθν αρμόδια Υπθρεςία Κακαριότθτασ. Ρροφανϊσ, το μικοσ 
λωρίδασ αναμονισ εξαρτάται και από τον αρικμό κζςεων εκφόρτωςθσ, όπωσ επίςθσ και 
από τθ διάρκεια εκφόρτωςθσ. 
 
•Αρικμόσ κζςεων εκφόρτωςθσ. Κεωρθτικά, και με βάςθ τα χαρακτθριςτικά των ςυγχρόνων 
απορριμματοφόρων, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ βάςθ ςχεδιαςμοφ ζνασ ρυκμόσ 
εκφόρτωςθσ 25 t/h. Ζτςι, με τζςςερισ κζςεισ εκφόρτωςθσ και για οκτϊ ϊρεσ λειτουργίασ 
προκφπτουν 800 τόνοι θμερθςίωσ (ποςότθτα ςυγκρίςιμθ με τθν ΡΑ ςτθν Ευρφτερθ Ρεριοχι 
τθσ Κεςςαλονίκθσ). Πμωσ, θ προςαγωγι δε μπορεί να υποτεκεί ότι κα είναι ςυνεχισ, ενϊ 
πρζπει να προβλζπονται και περικϊρια αςφάλειασ, π.χ. για τθν εκτζλεςθ ζργων 
ςυντιρθςθσ ι απαιτοφμενεσ επιςκευζσ. 
 
•Αρικμόσ πρεςϊν. Οι πρζςεσ είναι θ ακριβότερθ ςυνιςτϊςα (εξοπλιςμόσ) ενόσ ςτακμοφ 
μεταφόρτωςθσ και ζτςι ο αρικμόσ τουσ προςδιορίηει ςε μεγάλο βακμό το κόςτοσ τθσ όλθσ 
εγκατάςταςθσ. Για να μποροφν να ςυμπιεςκοφν απορρίμματα κάκε είδουσ, είναι ςκόπιμο 
να επιλζγονται πρζςεσ υψθλισ ιςχφοσ. Μια ςυχνά επιλεγόμενθ τιμι για τθν ικανότθτα 
ςυμπίεςθσ των πρεςϊν είναι 150 t/h, κάτι που, εάν λθφκοφν υπόψθ τα απαιτοφμενα 
διαλείμματα για τθ μετατόπιςθ των απορριμματοκιβωτίων (απομάκρυνςθ πλθρωκζντοσ, 
προςζγγιςθ κενοφ), οδθγεί, για οκτάωρθ λειτουργία, ςε κεωρθτικι ικανότθτα 
μεταφόρτωςθσ περίπου 400 τόνων θμερθςίωσ. Σε ςχζςθ με το ρυκμό εκφόρτωςθσ, αυτι θ 
ικανότθτα μεταφόρτωςθσ επιτυγχάνεται ςτθν πράξθ αν ο αρικμόσ κζςεων εκφόρτωςθσ 
είναι διπλάςιοσ ςε ςφγκριςθ με τον αρικμό πρεςϊν, κάτι που μπορεί να υλοποιθκεί, 
εφ'όςον οι πρζςεσ απορριμμάτων τροφοδοτοφνται από χοάνεσ απόρριψθσ των 
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απορριμμάτων που να επιτρζπουν τθν ταυτόχρονθ εκφόρτωςθ δφο απορριμματοφόρων. 
Μια εναλλακτικι λφςθ για τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των πρεςϊν, που όμωσ μάλλον ςπάνια 
εφαρμόηεται, είναι θ εκφόρτωςθ των απορριμματοφόρων ςε ςκάμμα μεγάλων διαςτάςεων 
και θ μθχανικι μεταφορά των απορριμμάτων προσ τισ πρζςεσ. Με βάςθ τα παραπάνω, για 
τθν ικανοποίθςθ ανάγκθσ μεταφόρτωςθσ 800 τόνων κα αρκοφςαν προφανϊσ δφο πρζςεσ. 
Πμωσ ςτθν πράξθ επιβάλλεται και θ φπαρξθ εφεδρείασ, που μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα 
χριςιμθ ςε ϊρεσ αιχμισ. 
 
•Αρικμόσ απορριμματοκιβωτίων. Τα ςυνικωσ επιλεγόμενα απορριματοκιβϊτια είναι 
πανομοιότυπα αυτϊν που χρθςιμοποιοφνται για μεταφορζσ. Ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ τουσ 
προκφπτει από τθν ικανότθτα μεταφόρτωςθσ του ςτακμοφ, τον αρικμό των 
οχθματοςυρμϊν και τον προγραμματιςμό κίνθςθσ των τελευταίων. Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ 
οχθματοςυρμϊν μπορεί να υπολογιςκεί εφκολα με βάςθ τθν ικανότθτα μεταφόρτωςθσ, τον 
αρικμό απορριμματοκιβωτίων που μπορεί να μεταφζρει κάκε ςυρμόσ και το χρόνο 
μεταφοράσ από το ςτακμό μεταφόρτωςθσ ςτο χϊρο ΤΔ (περιλαμβανομζνου του χρόνου 
φορτοεκφόρτωςθσ). Επιςθμαίνεται ότι μια περίςςεια απορριμματοκιβωτίων μπορεί να 
αποβεί ιδιαίτερα ευνοϊκι για τθν κάλυψθ περιόδων αιχμισ, κακϊσ οι οχθματοςυρμοί 
προβλζπεται ςυνικωσ να κινοφνται ολόκλθρο το εικοςιτετράωρο, ενϊ θ ςυμπίεςθ ςτο 
ςτακμό περιορίηεται μόνο ςε μζροσ τθσ θμζρασ. Ρροφανϊσ, ςτθν περίπτωςθ αυτι 
επιβάλλεται θ πρόβλεψθ χϊρων προςωρινισ αποκικευςθσ των γεμάτων 
απορριμματοκιβωτίων, ζωσ ότου φκάςει θ ϊρα τθσ μεταφοράσ τουσ προσ το χϊρο ΤΔ. 
 
Συνικωσ, ς'ζνα ςτακμό μεταφόρτωςθσ προβλζπονται επίςθσ: 
 
1.Ηυγιςτιριο, για τον προςδιοριςμό τθσ ποςότθτασ των διακινοφμενων απορριμμάτων. 
2.Ρλυντιριο οχθμάτων. 
3.Στακμόσ καυςίμων. 
4.Κτιριο διοικθτικϊν υπθρεςιϊν. 
 
Κατά περίπτωςθ επιβάλλεται θ προςκικθ εγκαταςτάςεων για τθν ελαχιςτοποίθςθ των 
αρνθτικϊν επιδράςεων ενόσ ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ ςτο περιβάλλον, όπωσ: 
 
1.Βιολογικόσ κακαριςμόσ υγρϊν αποβλιτων. 
2.Κακαριςμόσ χοανϊν απόρριψθσ απορριμμάτων. 
3.Βιολογικά φίλτρα κακαριςμοφ απαερίου. 
4.Ρετάςματα για τον περιοριςμό τθσ θχορφπανςθσ. 

ΦοΔΣΑ 
Οι ΦοΔΣΑ είναι οι αρμόδιοι φορείσ τθσ πρωτοβάκμιασ αυτοδιοίκθςθσ για τθν εξειδίκευςθ 
και υλοποίθςθ των ςτόχων και των δράςεων των Ρεριφερειακϊν Σχεδίων Διαχείριςθσ 
Στερεϊν Αποβλιτων και ειδικότερα για τθν προςωρινι αποκικευςθ, μεταφόρτωςθ, 
αξιοποίθςθ και διάκεςθ των ςτερεϊν αποβλιτων.  
 
Ειδικότερα ο Ν. 3536/2007 ορίηει ότι οι ΦοΔΣΑ μποροφν να είναι Σφνδεςμοι Ο.Τ.Α. ι 
Ανϊνυμεσ εταιρείεσ Ο.Τ.Α. Ο Ν. 3463/06  
 
Σιμερα ζχουν ςυςτακεί ΦοΔΣΑ ςε αρκετζσ περιφζρειεσ είτε ζπειτα από διαβοφλευςθ και 
ςυνεργαςία των εμπλεκόμενων ΟΤΑ, είτε υποχρεωτικά όπωσ προβλζπει θ νομοκεςία, μζςω 
τθσ ςχετικισ απόφαςθσ ςφςταςθσ από τον Γενικό Γραμματζα τθσ κάκε περιφζρειασ. 
Ραράλλθλα ζχει ςυγκροτθκεί το άτυπο δίκτυο των φορζων (ΦοΔΣΑ), το οποίο και αρικμεί 
35 φορείσ, οι οποίοι αντιςτοιχοφν ςε 472 Διμουσ, Κοινότθτεσ. Το δίκτυο ζχει ζδρα τθ Κιβα 
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και αναμζνεται ςφντομα θ επιςθμοποίθςθ τθσ νομικισ του μορφισ, θ οργάνωςθ τθσ 
λειτουργίασ και τθσ διοίκθςισ του, ςε ςυμμόρφωςθ με όςα προβλζπει και ο Ν. 3688/2008 
για τθ δθμιουργία Ζνωςθσ των Φορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων. 

Ανακτϊμενα Υλικά 
Τα υλικά που μπορεί να ανακτθκοφν είναι χαρτί, χαρτόνι, πλαςτικό, γυαλί, ςιδθροφχα 
μζταλλα και αλουμίνιο. Αυτά, με εξαίρεςθ το γυαλί, ςυμπιζηονται και δεματοποιοφνται. Θ 
ποιότθτα των ανακυκλϊςιμων υλικϊν, ιδίωσ του χαρτιοφ που ανακτϊνται από ςφμμεικτα 
ΑΣΑ εξαρτάται από το ςφςτθμα ςυλλογισ και μεταφοράσ, αλλά και από το ςχεδιαςμό τθσ 
μονάδασ ανάκτθςθσ. Μεγάλεσ ποςότθτεσ εμπεριεχομζνων οργανικϊν και άλλων 
προςμίξεων δυςχεραίνει τθ διάκεςθ. 

Χριςθ Κόμποςτ 
Σε επεξεργαςμζνθ μορφι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ εδαφοβελτιωτικό ςε καλλιζργειεσ, 
υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ποιότθτά του εκπλθρϊνει τα όρια ποιότθτασ ςε ότι αφορά 
κυρίωσ τισ ςυγκεντρϊςεισ βαρζων μετάλλων. Το κόμποςτ που προζρχεται από τθν 
επεξεργαςία ςφμμεικτων ΑΣΑ, ςε αντίκεςθ με αυτό που προκφπτει από τθν επεξεργαςία 
του προδιαλεγμζνου ςτθν πθγι οργανικοφ κλάςματοσ, είναι δυνατόν να μθν εκπλθρϊνει τισ 
απαιτιςεισ ποιότθτασ για γεωργικι χριςθ. Αυτό όμωσ εξαρτάται από τθν απόδοςθ των 
προγραμμάτων ανακφκλωςθσ τοξικϊν υλικϊν ςτθν πθγι, κυρίωσ μπαταριϊν, αλλά και από 
τθν ικανότθτα τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ να διαχωρίηει τα ανεπικφμθτα υλικά. Σε κάκε 
περίπτωςθ το κόμποςτ παραμζνει "χριςιμο" υλικό αφοφ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθν 
εξυγίανςθ διαταραγμζνων εδαφϊν όπωσ ορυχεία, μεταλλεία, νταμάρια κτλ, αλλά και ωσ 
υλικό κάλυψθσ Χϊρων Υγειονομικισ Ταφισ Απορριμμάτων(ΧΥΤΑ). Οι ανάγκεσ για τισ 
χριςεισ αυτζσ είναι μεγάλεσ ςτθ χϊρα μασ και επομζνωσ δεν προβλζπεται να υπάρξει 
πρόβλθμα αξιοποίθςθσ των παραγόμενων ποςοτιτων.  

Αξιοποίθςθ RDF 
Το RDF μπορεί να αξιοποιθκεί κυρίωσ με 4 τρόπουσ 
 
Σε εργοςτάςια ςυμβατικισ (ςτοιχειομετρικισ) καφςθσ ΑΣΑ 
 
Το RDF, καφςιμο υλικό που απαρτίηεται κυρίωσ από χαρτί, χαρτόνι και πλαςτικά, μπορεί να 
αξιοποιθκεί ςε μονάδεσ ςτοιχειομετρικισ καφςθσ ΑΣΑ. Υπό τθν μορφι cRDF είναι 
κατάλλθλο για τοπικζσ μονάδεσ καφςθσ με ρευςτοποιθμζνθ κλίνθ. Υπό τθν μορφι dRDF 
είναι κατάλλθλο για μεταφορά και χριςθ, τόςο ςε μονάδεσ με εςχάρεσ όςο και ςε μονάδεσ 
με ρευςτοποιθμζνθ κλίνθ. Θ μεγαλφτερθ κερμογόνοσ δφναμθ και θ ςτακερότερθ ςφςταςθ 
του RDF ςε ςχζςθ με τα ΑΣΑ επιτρζπει αποδοτικότερθ λειτουργία του λζβθτα και επομζνωσ 
υψθλότερο ςυντελεςτι μετατροπισ ςε θλεκτρικι ενζργεια. Ραρόλα αυτά θ παραγόμενθ 
θλεκτρικι ενζργεια είναι μικρότερθ από τθν απ'ευκείασ ςτοιχειομετρικι καφςθ και το 
ςυνολικό κόςτοσ επεξεργαςίασ ενδζχεται να είναι μεγαλφτερο, χωρίσ να υφίςτανται 
περιβαλλοντικά οφζλθ.  
 
Σε ατμολζβθτεσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ 
 
Θ αντικατάςταςθ μζρουσ των ςυμβατικϊν καυςίμων με RDF ι SRF(βιολογικι ξιρανςθ) 
παρουςιάηει πλθκϊρα τεχνικϊν προβλθμάτων, τα οποία προκαλοφνται από τθν παρουςία 
ευτικτων υλικϊν, τοξικϊν και πλαςτικϊν. Τα προβλιματα περιλαμβάνουν αυξθμζνεσ 
δυςλειτουργίεσ, διάβρωςθ και βλάβεσ του εξοπλιςμοφ, δυςκολίεσ διάκεςθσ τθσ τζφρασ 
λόγω του εμπλουτιςμοφ τθσ με τοξικά, και ανάγκθ χριςθσ νζων δαπανθρϊν ςυςτθμάτων 
ελζγχου των εκπομπϊν. Σε κάκε περίπτωςθ για λειτουργικοφσ και μόνο λόγουσ το RDF δεν 
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μπορεί να υπερβαίνει το 5 με 10% του ςυμβατικοφ καυςίμου και αυτό μειϊνει το 
οικονομικό κίνθτρο για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων. Αποτζλεςμα των παραπάνω 
είναι θ πολφ μικρι χριςθ του RDF  και SRF ςε λζβθτεσ ςιμερα και θ πρόβλεψθ ότι θ 
κατάςταςθ αυτι δεν πρόκειται να αλλάξει ςτο μζλλον. 
 
Σε κλιβάνουσ τςιμεντοβιομθχανίασ 
 
Θ χριςθ του RDF ι/και του SRF ςε κλιβάνουσ τθσ τςιμεντοβιομθχανίασ δθμιουργεί λιγότερα 
τεχνικά και περιβαλλοντικά προβλιματα ςε ςχζςθ με τουσ λζβθτεσ. Για λόγουσ όμωσ 
λειτουργικοφσ και για αποφυγι υπερβολικισ υποβάκμιςθσ του προϊόντοσ, το ποςοςτό των 
ςυμβατικϊν καυςίμων που μπορεί να υποκαταςτακεί από τα βιοκαφςιμα είναι 
περιοριςμζνο. Ππωσ ζδειξαν τα αποτελζςματα εκτενοφσ ζρευνασ ςτθν Αγγλία, θ 
τςιμεντοβιομθχανία τθσ χϊρασ, με ετιςια παραγωγι τςιμζντου 13.500.000 τόνων, κα 
μποροφςε να απορροφιςει περί τουσ 125.000 ζωσ 250.000 τόνουσ RDF ι/και SRF το χρόνο 
και ςε καμία περίπτωςθ περιςςότερουσ από 500.000τ/ζτοσ(11).  Ραρόμοια πρζπει να είναι 
και θ δυνατότθτα τθσ ελλθνικισ τςιμεντοβιομθχανίασ, θ οποία παράγει περίπου 13.000.000 
τόνουσ τςιμζντο ετθςίωσ. Πμωσ, θ αξιοποίθςθ ζςτω και των περιοριςμζνων αυτϊν 
ποςοτιτων δεν είναι εξαςφαλιςμζνθ, διότι θ τςιμεντοβιομθχανία προτιμά τθ χριςθ 
βιοκαυςίμων και υλικϊν όπωσ παλαιά ελαςτικά, τα οποία ζχουν μεγαλφτερθ κερμογόνο 
δφναμθ από το RDF ι SRF και είναι απαλλαγμζνα από ανεπικφμθτα ςυςτατικά. 
 
Σε εγκαταςτάςεισ αεριοποίθςθσ 
 
Το RDF, όπωσ και το SRF αποτελοφν καταλλθλότερθ πρϊτθ φλθ από ότι τα ΑΣΑ για χριςθ ςε 
μονάδεσ αεριοποίθςθσ. Ρλθν όμωσ, θ αεριοποίθςθ του RDF και του SRF δεν ζχει ακόμα 
επιτευχκεί ςε βιομθχανικι κλίμακα. 

Αποκατάςταςθ - Μεταφροντίδα - Ρεριβαλλοντικόσ Ζλεγχοσ XYT 

Αποκατάςταςθ 
 
Τα μζτρα για τθν αποκατάςταςθ χωρίηονται ανάλογα με τισ επείγουςεσ ανάγκεσ ςε 
βραχυπρόκεςμα, μεςοπρόκεςμα, μακροπρόκεςμα. Τα ζργα αποκατάςταςθσ είναι 
απαραίτθτα για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και για τθν άρςθ των περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων που οφείλονται ςτθν φπαρξθ ενόσ χϊρου διάκεςθσ. Αντικείμενο τθσ μελζτθσ 
αποκατάςταςθσ ενόσ ανεξζλεγκτου χϊρου διάκεςθσ αποτελεί θ αντιμετϊπιςθ των 
προβλθμάτων που προκαλοφνται από αυτό το χϊρο και θ επανζνταξθ του ςτθ γφρω 
περιοχι. Τα ζργα αφοροφν είτε ολόκλθρθ τθν ζκταςθ του χϊρου ι τμιματα όπου ζχει 
ολοκλθρωκεί θ απόκεςθ των απορριμμάτων.  
 
Ρροτεινόμενα ζργα αποκατάςταςθσ. 
1.Επικαλφψεισ – διαμορφϊςεισ 
2.Δθμιουργία νζου ανάγλυφου 
3.Αιςκθτικι αναβάκμιςθ χϊρου 
4.Συλλογι του βιοαερίου 
5.Ζλεγχοσ οςμϊν 
6.Ρροςταςία νζων φυτεφςεων 
7.Διαχείριςθ ςτραγγιςμάτων 
8.Ζλεγχοσ ρφπανςθσ υπόγειων υδάτων 
9.Ρροςταςία επιφανειακϊν υδάτων 
10.Τελικι κάλυψθ 
11.Ραρεμπόδιςθ ειςόδου υδάτων ςτα απορρίμματα 
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12.Διαμόρφωςθ εδάφουσ για φυτεφςεισ 
13.Αποςτραγγιςτικό ςφςτθμα 
14.Ζλεγχοσ ομβρίων υδάτων 
15.Ρροςταςία χϊρου ταφισ 
16.Φυτεφςεισ 
17.Αιςκθτικι αναβάκμιςθ 
18.Διαμόρφωςθ νζων χριςεων 
 
Ο ςχεδιαςμόσ τθσ αποκατάςταςθσ ενόσ χϊρου διάκεςθσ αποτελεί ςφνκετο ζργο που 
απαιτεί τθν εναςχόλθςθ μεγάλου φάςματοσ επιςτθμονικϊν ειδικοτιτων για τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ επιτυχίασ του. Κεωρείται ςθμαντικό, το ςχζδιο αποκατάςταςθσ να 
ςυνδυάηει τισ περιβαλλοντικζσ και τισ ευρφτερεσ ανάγκεσ τθσ περιοχισ, ενϊ ταυτόχρονα να 
δίνει μεγάλθ ςθμαςία ςτο κόςτοσ καταςκευισ των προτεινόμενων ζργων. Θ αποκατάςταςθ 
δθλαδι πρζπει να επιτυγχάνεται με τεχνικζσ παρζμβαςθσ τεχνικά απλζσ, οικονομικά 
εφικτζσ και κυρίωσ περιβαλλοντικά αποτελεςματικζσ. 
 
Μεταφροντίδα 
 
Θ μεταφροντίδα του χϊρου, απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ολοκλιρωςθ του ςτόχου τθσ 
ιπιασ αποκατάςταςθσ με φυςικι επανζνταξθ ενόσ ανεξζλεγκτου χϊρου διάκεςθσ 
ςυνίςταται ςτισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: 
1. Ραρακολοφκθςθ κατά τακτά χρονικά διαςτιματα τθσ μθχανικισ ςυμπεριφοράσ του 
αναπλαςκζντοσ ανάγλυφου και ιδιαίτερα: 
-Διαφορικϊν κακιηιςεων. 
-Οριηόντιων μετατοπίςεων. 
-Τοπικϊν διαβρϊςεων. 
-θγματϊςεων 
2. Τακτικι επικεϊρθςθ ι /και ςυντιρθςθ των επιμζρουσ ζργων και εγκαταςτάςεων: 
-Των περιμετρικϊν χαντακιϊν ι τάφρων παροχζτευςθσ των ομβρίων από πικανι ζμφραξθ 
τουσ. 
-Των αβακϊν αυλακιϊν (απορροισ των ομβρίων του απορριμματικοφ ανάγλυφου) από 
διάβρωςθ, ζμφραξθ, ανάπτυξθ βλάςτθςθσ, τοπικι κακίηθςθ. 
-Των ςτοιχείων φυςικισ κατείςδθςθσ των ςτραγγιςμάτων. Ενδεχόμενθ εμφάνιςθ 
πλευροδιθκθμάτων πρζπει να αντιμετωπίηεται άμεςα με επιτόπου διοχζτευςθ τουσ ςτο 
εςωτερικό του χϊρου. 
-Του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των ςτραγγιςμάτων, με ζμφαςθ ςτθ λειτουργικι κατάςταςθ 
των αντλιϊν ςτα φρεάτια τροφοδοςίασ των αντλιϊν και ςτθν παροχετευτικότθτα των 
τάφρων κατείςδθςθσ των ςτραγγιςμάτων. 
-Των γεωτριςεων απαγωγισ και των διατάξεων ςυνεχοφσ καφςθσ του βιοαερίου. 
3. Ραρακολοφκθςθ και όταν χρειάηεται προςταςία αλλά και υποςτιριξθ τθσ φυςικισ 
διαδικαςίασ φυτοκάλυψθσ του χϊρου. 
4. Ρροςταςία του χϊρου ζναντι ανεπικφμθτων ανκρωπογενϊν παρεμβάςεων όπωσ: 
-Απόρριψθ απορριμμάτων. 
-Καταπάτθςθ εκτάςεων. 
-Ανάπτυξθ παράνομων επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων. 
-Ραράνομο κυνιγι. 
 
Ρεριβαλλοντικόσ ζλεγχοσ 
Ενζργειεσ περιβαλλοντικοφ ελζγχου που κρίνονται τεχνικά και οικονομικά εφικτζσ είναι οι 
παρακάτω: 
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-Διαχρονικι παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ βαςικϊν φυςικοχθμικϊν παραμζτρων των 
ςτραγγιςμάτων και τθσ ποςότθτασ τουσ. 
-Διαχρονικι παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ βαςικϊν φυςικοχθμικϊν παραμζτρων των 
νερϊν του πλθςιζςτερου κατά τι επθρεαηόμενου ςθμείου υδρολθψίασ. 
-Διαχρονικι παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ βαςικϊν παραμζτρων του παραγόμενου 
βιοαερίου και τθσ εκτιμϊμενθσ ποςότθτασ του, εφόςον υφίςταται το ςχετικό δίκτυο. Για 
τουσ παραπάνω ςκοποφσ απαιτείται εγκακίδρυςθ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ (φρεάτια 
παρακολοφκθςθσ), μθχανιςμόσ ελζγχου ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ τόςο των 
ςτραγγιςμάτων όςο και του βιοαερίου. Ο οποιοςδιποτε προτεινόμενοσ ςχεδιαςμόσ 
ανάπλαςθσ του χϊρου πρζπει να ανταποκρίνεται ςτα μζτρα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ 
αλλά και να είναι ςφμφωνοσ με το γενικότερο χωροταξικό ςχεδιαςμό. 
 
Ρρϊθν και υφιςτάμενοι χϊροι θμιελεγχόμενθσ και ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ 
 
Τα προβλιματα που προκφπτουν από τουσ πρϊθν και υφιςτάμενουσ χϊρουσ 
θμιελεγχόμενθσ και ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ απορριμμάτων μποροφν να λυκοφν με 
διάφορεσ μεκόδουσ, οι ςπουδαιότερεσ από τισ οποίεσ είναι: 
-Θ δαπανθρι επικάλυψθ όλων των χϊρων διάκεςθσ απορριμμάτων και θ μακροπρόκεςμθ 
παρακολοφκθςθ τουσ για πολλά ακόμα χρόνια, επειδι υπάρχει μία περίοδοσ ςτθν οποία ο 
χϊροσ διάκεςθσ κα εξακολουκεί να παράγει αζρια και ςτραγγίςματα. 
-Στακεροποίθςθ των ρφπων που βρίςκονται ςτο εςωτερικό τθσ χωματερισ και των ρφπων 
που ζχουν εναποτεκεί και ζχουν ιδθ μολφνει το ζδαφοσ. 
-Εξουδετζρωςθ (εξυγίανςθ) των ρφπων είτε με τθ μετατροπι τουσ ςε μθ τοξικζσ ουςίεσ ι με 
τθν απομάκρυνςι τουσ μζςω βιολογικϊν, κερμικϊν, φυςικϊν ι και χθμικϊν επεξεργαςιϊν. 
-Εκςκαφι (εξόρυξθ) του χϊρου διάκεςθσ και του ρυπαςμζνου εδάφουσ και –αν είναι 
απαραίτθτο- επεξεργαςία κακαριςμοφ των υπόγειων υδάτων. 

Επιλογι χϊρων διάκεςθσ 
Θ κζςθ ενόσ χϊρου διάκεςθσ πρζπει να ελαχιςτοποιεί τθν απόςταςθ από τα κζντρα 
ςυλλογισ, κακϊσ τα απορριμματοφόρα αυτοκίνθτα είναι καταςκευαςμζνα περιςςότερο για 
τθ ςυλλογι και λιγότερο για τθ μεταφορά. Εντοφτοισ θ εφρεςθ χϊρων ελεγχόμενθσ 
διάκεςθσ δυςχεραίνεται με τθν ανάπτυξθ των πόλεων και προκφπτει θ ανάγκθ καταςκευισ 
ςτακμϊν μεταφόρτωςθσ. Μζςα ςτουσ χϊρουσ διάκεςθσ πρζπει να προλαμβάνεται θ 
ειςροι νερϊν και να μθν αυξάνει θ παραγωγι υγρϊν, ενϊ τα ρζματα πρζπει να 
απομακρφνονται με εκτροπι ι μζςω ςωλινωςθσ. Θ ελάχιςτθ απόςταςθ του ΧΥΤΑ από 
κτίςματα πρζπει να είναι 500 m λόγω των επιπτϊςεων από το κόρυβο των μθχανϊν 
ςυμπίεςθσ, τθ ςκόνθ και τα μεταφερόμενα από τον αζρα ελαφρά απορρίμματα κατά τθ 
διάρκεια ιςχυρϊν ανζμων. Επικυμθτι είναι θ δθμιουργία ενδιάμεςθσ ηϊνθσ πραςίνου 
μεταξφ ΧΥΤΑ και κατοικιϊν. Τα απορριμματοφόρα ζχουν ανάγκθ καλισ οδοφ προςπζλαςθσ 
που να μθν προκαλεί ουςιϊδεισ αλλαγζσ ςτον κυκλοφοριακό φόρτο τθσ περιοχισ, ιδίωσ 
ςτισ ϊρεσ αιχμισ. Ρρζπει να διατίκενται οπωςδιποτε θλεκτρικό, νερό, τθλζφωνο και 
αποχζτευςθ. Εάν οι απαραίτθτεσ γαίεσ επικάλυψθσ δεν υπάρχουν ςτο χϊρο, πρζπει να 
προβλεφκεί χϊροσ αποκικευςισ τουσ, κακϊσ κα πρζπει να μεταφερκοφν εκεί από αλλοφ. 
Τελικι βαςικι παράμετροσ κεωρείται θ διάρκεια πλιρωςθσ του χϊρου (διάρκεια ηωισ). Οι 
μελζτεσ εξεφρεςθσ ΧΥΤΑ είναι το αρχικό βιμα τθσ ςτρατθγικισ ΔΑ. Ο ςκοπόσ τουσ δεν είναι 
μόνον να ερευνιςουν ςε μία μεγάλθ περιοχι τθν φπαρξθ χϊρων καταλλιλων για διάκεςθ 
απορριμμάτων, αλλά και να αποκλείςουν τθ δυνατότθτα χωροκζτθςθσ ςτον υπόλοιπο 
χϊρο. Ο αποκλειςμόσ ευρζων περιοχϊν εξυπθρετεί ςτθν περίπτωςθ τθσ ανυπαρξίασ 
κοινωνικισ αποδοχισ (γεγονόσ που ιςχφει ςχεδόν πάντοτε), ϊςτε να μθν εμφανιςκεί το 
φαινόμενο τθσ παρουςίαςθσ άλλων χϊρων μακριά από τουσ επιλεχκζντεσ, κάτι που γίνεται 
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από τισ όμορεσ κοινότθτεσ με βάςθ κοινωνικά και μόνο κριτιρια και καταλιγει ςτο παιχνίδι 
τθσ "κολοκυκιάσ". 
Για τθν επιλογι ενόσ μελλοντικοφ ΧΥΤΑ απαιτείται αρχικά επιςιμανςθ τθσ γενικότερθσ 
περιοχισ υπό διερεφνθςθ. Θ υπό εξζταςθ περιοχι προκφπτει αμζςωσ μετά, με τθν 
εφαρμογι διαφόρων κριτθρίων αποκλειςμοφ. Τα κριτιρια αυτά είναι γεωλογικά, 
περιβαλλοντικά, οικιςτικά, κριτιρια δικτφου προςπζλαςθσ και κριτιρια ςυςχετιηόμενα με 
χριςεισ γθσ. Στουσ εναπομείναντεσ χϊρουσ εφαρμόηονται κατόπιν άλλα κριτιρια (κριτιρια 
ζρευνασ). Αυτά είναι θ φπαρξθ υλικοφ χωματοκάλυψθσ, θ οπτικι απομόνωςθ του χϊρου 
και θ οδικι πρόςβαςθ. Εάν τελικά προκφψουν χϊροι που δεν ζχουν αρνθτικά 
χαρακτθριςτικά, τότε ακολουκεί και τρίτθ ςειρά κριτθρίων, τα κριτιρια επιλογισ. Το ςτάδιο 
αυτό, ςτο οποίο γίνεται θ επιλογι και ιεράρχθςθ των εναλλακτικϊν χϊρων, είναι το πλζον 
ευαίςκθτο. Ωσ εκ τοφτου, τα κριτιρια που πρζπει να εφαρμοςκοφν (τα οποία ςτισ 
περιςςότερεσ φορζσ είναι κοινά με τα προθγοφμενα και αποτελοφν ςυνάρτθςθ των 
χαρακτθριςτικϊν του ιδανικοφ ΧΥΤΑ), όπωσ επίςθσ και θ ιεράρχθςι τουσ, πρζπει να 
εξυπθρετοφν επιςτθμονικοφσ και μόνον ςτόχουσ. 
Αφοφ κακοριςκοφν τα κριτιρια αυτά, ομαδοποιοφνται κατόπιν ςε διάφορεσ κατθγορίεσ, 
όπωσ χωροταξικά (οικιςμοί, χριςεισ γθσ, δρόμοσ πρόςβαςθσ, οπτικι απομόνωςθ), 
περιβαλλοντικά (βιότοποι, δάςθ, ανάπλαςθ, μετεωρολογικά), υδρο-γεωλογικά 
(διαπερατότθτα, υπόγεια νερά, επιφανειακά νερά, ποιοτικι ςφςταςθ, ανάγλυφο) και 
λειτουργικά (ιδιοκτθςιακό, εςωτερικι οδοποιία, υλικό κάλυψθσ, ΔΕΘ, ΟΤΕ). Κατόπιν 
προςδιορίηεται το ειδικό βάροσ (μερικό και ολικό) κάκε κριτθρίου μζςω μίασ οικονομικισ 
αξιολόγθςθσ. Τζλοσ, χρθςιμοποιϊντασ ερωτθματολόγια για τουσ υποψιφιουσ χϊρουσ, τα 
οποία ςυμπλθρϊνονται από ειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ, γίνεται θ αξιολόγθςθ των 
υποψθφίων χϊρων και ακολουκεί θ ιεράρχθςι τουσ. 

Διαχείριςθ ενόσ χϊρου διάκεςθσ 
Εδϊ εμπεριζχονται όλεσ οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ, ϊςτε ο ΧΥΤΑ να λειτουργεί βάςθ των 
ιςχυόντων προδιαγραφϊν και με τθ μικρότερθ περιβαλλοντικι επιβάρυνςθ. Οι ενζργειεσ 
αυτζσ μποροφν να ςυνοψιςκοφν ςε 3 κατθγορίεσ: ΔΑ, διαςταλλάηοντα και βιοαζριο. 
 
Διαχείριςθ Απορριμμάτων 
 
Οι ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν είναι θ διάςτρωςθ των απορριμμάτων, θ ςυμπίεςι τουσ 
και θ κακθμερινι χωματοκάλυψθ. Για τισ ανάγκεσ των εργαςιϊν αυτϊν απαιτείται 
μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που αποτελείται κφρια από χωματουργικά μθχανιματα, ο 
αρικμόσ και το είδοσ των οποίων είναι αντικείμενο ιδιαίτερθσ μελζτθσ. Τθν επιλογι των 
καταλλιλων μθχανθμάτων κακορίηουν θ ποιότθτα και ποςότθτα των απορριμμάτων και 
του απαιτοφμενου χϊματοσ. Μεγάλο ρόλο παίηουν επίςθσ οι αποςτάςεισ που μεταφζρεται 
το χϊμα και οι μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ. Υπάρχει μεγάλθ ποικιλία μεκόδων 
διάςτρωςθσ και θ επιλογι μίασ ςυγκεκριμζνθσ εξαρτάται κφρια από τθ μορφολογία του 
εδάφουσ. Το υλικό που χρθςιμοποιείται ςτθ χωματοκάλυψθ πρζπει να ζχει μία ςφςταςθ 
τζτοια ϊςτε να εμποδίηει τθν ειςροι ομβρίων και τθ διαφυγι βιοαερίου. Θ άργιλοσ είναι 
κατάλλθλθ όταν περιζχει ζνα ποςοςτό υγραςίασ, αλλά όταν ςτεγνϊςει εμφανίηει ρωγμζσ με 
προφανι αποτελζςματα. Εκτόσ από τισ βαςικζσ ενζργειεσ που περιλαμβάνει θ ΔΑ, υπάρχει 
και πλθκϊρα δευτερευουςϊν ενεργειϊν, όπωσ αποφυγι τθσ αιςκθτικισ ρφπανςθσ, 
αντιμετϊπιςθ τρωκτικϊν, πυροπροςταςία κ.λπ. 
 
Διαςταλλάηοντα 
 
Τα διαςταλλάηοντα (ι ςτραγγίδια ι "ηουμιά") είναι υγρά που ςχθματίηονται αφενόσ από 
τθν εφαρμογι πίεςθσ ςτθ διάςτρωςθ των απορριμμάτων, αφετζρου από τθ διζλευςθ νεροφ 
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διαμζςου αυτϊν, το οποίο κατά τθν πορεία του ρυπαίνεται από ποικίλεσ οργανικζσ και 
ανόργανεσ ενϊςεισ (κατείςδυςθ). Θ κίνθςθ των διαςταλλαηόντων προσ τουσ υπόγειουσ 
υδροφόρουσ ορίηοντεσ ι προσ επιφανειακά νερά δθμιουργεί ςοβαρό πρόβλθμα, όχι μόνον 
ρφπανςθσ αλλά και μόλυνςθσ αυτϊν από τυχοφςεσ τοξικζσ ουςίεσ που πικανϊσ 
περιζχονται. Αρχικά διαλφονται ςτο νερό που κατειςδφει ςτα απορρίμματα ευδιάλυτα 
άλατα και ευδιάλυτεσ οργανικζσ ενϊςεισ. Οργανικζσ ενϊςεισ προςδίδουν ζνα ςκοφρο καφζ 
χρϊμα ςτα διαςταλλάηοντα. Οι οργανικζσ ενϊςεισ ζχουν ςχετικά μικρι διαλυτότθτα, όμωσ 
με τθ δράςθ των ενηφμων βιοδιαςπϊνται ςε πιο ευδιάλυτεσ. Ρολλζσ αντιδράςεισ μποροφν 
να προχωριςουν περαιτζρω δίδοντασ αζρια προϊόντα (CH4, CO2). Ζνασ ΧΥΤΑ λειτουργεί 
ςαν αναερόβιοσ αντιδραςτιρασ ςτον οποίο μπορεί να δθμιουργθκεί αναγωγικό 
περιβάλλον. Οι βαςικοί παράγοντεσ που επιδροφν ςτθν παραγωγι διαςταλλαηόντων είναι 
οι βροχοπτϊςεισ, θ φπαρξθ υπογείων νερϊν, θ πικανι ςυνδιάκεςθ ιλφοσ, θ ενδεχόμενθ 
ανακφκλωςθ διαςταλλαηόντων, ο ςυντελεςτισ κατείςδυςθσ τθσ τελικισ χωματοκάλυψθσ, το 
περιεχόμενο των απορριμμάτων ςε υγραςία, το είδοσ τθσ τελικισ χωματοκάλυψθσ, θ 
ενδεχόμενθ τοποκζτθςθ ςτεγανωτικοφ ςτρϊματοσ, θ κλίςθ του εδάφουσ και άλλα 
τοπογραφικά χαρακτθριςτικά. Επειδι τα διαςταλλάηοντα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμζνα ςε 
οργανικό υλικό, θ είςοδόσ τουσ ςε ζναν φυςικό αποδζκτθ μπορεί να κζςει ςε κίνδυνο όλθ 
τθν πανίδα του, εξαιτίασ τθσ κατανάλωςθσ Ο2 από τα βακτιρια. Ωσ εκ τοφτου θ μζτρθςθ 
τθσ απαίτθςθσ ςε Ο2 (BOD/COD) είναι απαραίτθτθ, γιατί μπορεί να δϊςει το δυναμικό τθσ 
χθμικισ ρφπανςθσ. Πςον αφορά ςτθ διαχείριςθ διαςταλλαηόντων, πρζπει να δίνεται 
ζμφαςθ ςτισ ενζργειεσ που γίνονται για τθ μείωςθ τθσ παραγωγισ και για τθ ςυλλογι τουσ, 
όπωσ επίςθσ και ςτισ ενζργειεσ που γίνονται για τον κακαριςμό τουσ και τθν τελικι τουσ 
διάκεςθ. Για τθ μείωςθ τθσ παραγωγισ πρζπει να ανοίγονται περιφερειακά κανάλια 
απαγωγισ των ομβρίων, ϊςτε να ελαχιςτοποιείται θ παροχι νεροφ ςτον όγκο των 
απορριμμάτων, κακϊσ και θ καλι κακθμερινι χωματοκάλυψθ με το ενδεικνυόμενο υλικό. 
Για τθ ςυλλογι τουσ χρθςιμοποιοφνται ςωλινεσ αποςτράγγιςθσ, οι οποίοι τοποκετοφνται 
είτε ςε ακτινικι διάταξθ είτε ςε διάταξθ ςπονδυλικισ ςτιλθσ. Οι ςωλινεσ αποςτράγγιςθσ 
οδθγοφνται ςε κεντρικά φρεάτια και από εκεί τα ςυλλεχκζντα υγρά οδθγοφνται ςε μονάδα 
κακαριςμοφ ι ανακυκλϊνονται πίςω ςτον όγκο των απορριμμάτων. 
 
Βιοαζριο 
 
Κατά τθ διαδικαςία τθσ βιοαποδόμθςθσ ςτουσ ΧΥΤΑ παράγεται εκτόσ από τα 
διαςταλλάηοντα και ζνα χαρακτθριςτικό μίγμα αερίων με κφρια ςυςτατικά CH4 και CO2, το 
επονομαηόμενο βιοαζριο. Το αζριο αυτό είναι προϊόν αναερόβιασ ηφμωςθσ των οργανικϊν 
ςυςτατικϊν των απορριμμάτων και μοιάηει με το φυςικό αζριο, κακϊσ ζχει χαρακτθριςτικά 
καυςίμου αερίου με κερμογόνο δφναμθ τθσ τάξθσ του 15.000-20.000 kJ/m3. Το υδρόκειο 
και οριςμζνεσ οργανικζσ ενϊςεισ του προςδίδουν χαρακτθριςτικά επικινδφνου και ενίοτε 
τοξικοφ αερίου. Ραράλλθλα, το μεκάνιο ςε αναλογία 5-15% ςτον αζρα είναι εκρθκτικό. H 
ποςότθτα, ο ρυκμόσ παραγωγισ και θ ποιοτικι ςφςταςθ του βιοαερίου είναι ςυνάρτθςθ 
τθσ ποιότθτασ των απορριμμάτων, τθσ υγραςίασ, τθσ κερμοκραςίασ, τθσ αλκαλικότθτασ (pH) 
και άλλων φυςικϊν παραμζτρων. Ζχει καταδειχκεί ότι ο ρυκμόσ παραγωγισ αυξάνει κατά 
τθ διάρκεια 2-3 χρόνων από τθν θμζρα απόκεςθσ των απορριμμάτων και μετά ζχουμε μία 
ςχετικά γριγορθ πτϊςθ. Τα απορρίμματα ςτακεροποιοφνται μετά από 8-10 χρόνια. Θ 
βιοαποδόμθςθ ζχει μοντελοποιθκεί και χωριςκεί ςτισ ακόλουκεσ 5 φάςεισ: 
Φάςθ Λ: Ρρόκειται για μικρισ διάρκειασ αζρια φάςθ που λαμβάνει χϊρα αμζςωσ μετά τθν 
απόκεςθ των απορριμμάτων, ςτθν οποία τα ευκόλωσ αποδομοφμενα οργανικά ςυςτατικά 
αποςυνκζτονται αερόβια με παραγωγι CO2. 
Φάςθ ΛΛ: Θ δράςθ των ηυμωτικϊν και των οξεικογενϊν βακτθρίων ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 
ταχεία παραγωγι πτθτικϊν λιπαρϊν οξζων, CO2 και Θ2. Το προκφπτον όξινο διαςτάλαγμα 
περιζχει υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ λιπαρϊν οξζων, Ca, Fe, βαρζων μετάλλων και ΝΘ3. 
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Φάςθ ΛΛΛ: Αυξάνεται θ ςυγκζντρωςθ του CΘ4 ενϊ μειϊνονται οι ςυγκεντρϊςεισ του Θ2 
τουCO2 και των πτθτικϊν λιπαρϊν οξζων. Θ αφξθςθ του pH λόγω τθσ μετατροπισ των 
λιπαρϊν οξζων μειϊνει τθ διαλυτότθτα των μετάλλων που κακιηάνουν ωσ ςουλφίδια. 
Φάςθ IV: Χαρακτθρίηεται ωσ φάςθ του μεκανίου, κακϊσ ζχουμε ςτακερι παραγωγι αυτοφ, 
τθσ τάξθσ του 50-65% κ.ό., κάτι που διατθρεί ςε χαμθλά ποςοςτά τα πτθτικά οξζα και το Θ2. 
Φάςθ V: Θ παραγωγι CΘ4 ελαχιςτοποιείται, παραμζνει ςτα απορρίμματα ο ελάχιςτα 
αποδομιςιμοσ οργανικόσ άνκρακασ και εμφανίηεται Ν2 ςτο βιοαζριο εξαιτίασ τθσ διάχυςισ 
του ςτουσ χϊρουσ απόκεςθσ από τθν ατμόςφαιρα. Αερόβιεσ ηϊνεσ και υψθλά δυναμικά 
οξειδοαναγωγισ για τθν παραγωγι CΘ4 εμφανίηονται ςτα ανϊτερα ςτρϊματα του χϊρου 
απόκεςθσ.  
Ρρζπει να τονιςκεί ότι θ κεωρθτικι ςειρά αποςφνκεςθσ αφορά ζναν ομοιογενοποιθμζνο 
όγκο απορριμμάτων. Στουσ ΧΥΤΑ υπάρχουν περιοχζσ διαφορετικισ θλικίασ και ςφςταςθσ, 
με ςυνζπεια να μεταβάλλεται θ ολικι εικόνα. Ακόμθ, δεν αναφζρκθκαν εκτιμιςεισ τθσ 
διάρκειασ των διαφόρων φάςεων, κακϊσ αυτζσ εξαρτϊνται από τουσ διάφορουσ μθ 
ζμβιουσ παράγοντεσ (O2, Θ2, pH, κειϊκά, κρεπτικζσ φλεσ, αναςτολείσ, κερμοκραςία, 
υγραςία) και από παραμζτρουσ όπωσ θ ςφςταςθ των απορριμμάτων και θ τεχνικι ταφισ 
τουσ. Μετά τθν αρχικι αερόβια φάςθ που διαρκεί μόνο μερικζσ μζρεσ, για τισ επόμενεσ 
φάςεισ χρθςιμοποιοφνται ωσ χρονικζσ μονάδεσ μινεσ, χρόνια και δεκαετίεσ. 
Θ τρίτθ κατθγορία διαχείριςθσ ενόσ ΧΥΤΑ περιλαμβάνει λοιπόν τα διάφορα ςυςτιματα για 
τθν ανάκτθςθ του βιοαερίου, τα οποία καταςκευάηονται κυρίωσ για τθν αντιμετϊπιςθ των 
κινδφνων που πικανόν να προζλκουν από τθν ζλλειψθ διαχείριςισ του, όπωσ επίςθσ και για 
τθν πικανι ενεργειακι αξιοποίθςι του. Το βιοαζριο καίγεται και είναι δυνατόν να 
προκαλζςει πυρκαγιζσ ςτουσ χϊρουσ όπου εκλφεται, εάν δε λθφκοφν κατάλλθλα μζτρα 
αςφαλείασ (εκρθκτικό μίγμα με τον αζρα). Από περιβαλλοντικισ άποψθσ, το μεκάνιο 
κεωρείται ότι ςυμβάλλει ςτο φαινόμενο του κερμοκθπίου 30 φορζσ περιςςότερο από ότι 
το CO2. 

Μζκοδοι πλιρωςθσ χϊρων διάκεςθσ 
Ρλιρωςθ με φατνϊματα με εκςκαφι 
 
Kατά τθ μζκοδο αυτι ο χϊροσ χωρίηεται ςε φατνϊματα (κυψζλεσ) ορκογωνικισ διατομισ 
με εμβαδά από 3 ζωσ 10 ςτρζμματα.H επικυμθτι επιφάνεια του φατνϊματοσ εξαρτάται 
από τουσ εξισ παράγοντεσ: 
1) Ροςότθτα προςκομιηομζνων απορριμμάτων. 
2) Eτιςια ποςότθτα των βροχοπτϊςεων. 
3) Eπικυμθτό φψοσ πλιρωςθσ. 
4) Eπικυμθτι υγραςία. 
Eνδεικτικζσ διαςτάςεισ για τζτοια φατνϊματα είναι μικοσ 100 μ., πλάτοσ 30 μ. και βάκοσ 
(φψοσ) 5 μζτρα. H εξαγόμενθ γθ αποτίκεται εκεί κοντά ϊςτε να χρθςιμοποιθκεί για τθν 
τελικι κάλυψθ του χϊρου. H κζςθ καταςκευισ των φατνωμάτων πρζπει να υπολογίηεται 
ζτςι ϊςτε να μθ γίνεται διαςκορπιςμόσ των απορριμμάτων (παίρνονται υπόψθ οι 
επικρατοφντεσ άνεμοι). Tζλοσ είναι ςθμαντικό όταν γεμίηουμε το πρϊτο φάτνωμα με 
απορρίμματα να ετοιμάηουμε τθ διάνοιξθ ενόσ δεφτερου. 
 
Ρλιρωςθ επιπζδων εκτάςεων χωρίσ εκςκαφι 
 
H μζκοδοσ αυτι εφαρμόηεται όταν το ζδαφοσ είναι ακατάλλθλο για τθν εκςκαφι τάφρων 
(ςκλθρό και βραχϊδεσ ζδαφοσ, υψθλόσ υδροφόροσ ορίηοντασ). H διαφορά τθσ με τθν 
προθγοφμενθ μζκοδο είναι ότι ςτθν περίπτωςθ αυτι το φάτνωμα δθμιουργείται με 
περιμετρικά επιχϊματα. Καταςκευάηονται πρϊτα τα επιχϊματα ςτισ τρεισ πλευρζσ και 
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αφινεται θ τζταρτθ ελεφκερθ ϊςτε να μπαίνουν τα απορριμματοφόρα. Πταν τελειϊςει το 
φάτνωμα, καταςκευάηεται και το επίχωμα τθσ τζταρτθσ πλευράσ. 
 
Ρλιρωςθ λάκκων 
 
Xρθςιμοποιείται εκεί όπου υπάρχουν φυςικζσ ι τεχνθτζσ κοιλότθτεσ. Ζχουν χρθςιμοποιθκεί 
χαράδρεσ, λατομεία, λεκάνεσ. 

Μζκοδοι Υγειονομικισ Ταφισ 
Ραραδοςιακι διάκεςθ 
 
Τα απορρίμματα εναποτίκενται ςε διαδοχικζσ ςτρϊςεισ πάχουσ 2-3 m. Άριςτο πάχοσ 
ςτρϊςθσ κεωροφνται τα 2,4 m, γιατί εξαςφαλίηεται καλι ορατότθτα για τουσ χειριςτζσ των 
μθχανθμάτων και τουσ εργάτεσ που βρίςκονται ςτθν κορυφι του μετϊπου εργαςίασ. Θ 
ςτρϊςθ των απορριμμάτων (ταμπάνι) ςυμπυκνϊνεται μζχρι 600-800 kg/m3, προκειμζνου 
να αποφευχκεί ο ςχθματιςμόσ κενϊν μζςα ςτθ μάηα τουσ. Θ κάλυψθ γίνεται με κατάλλθλεσ 
γαίεσ πάχουσ 10-30 cm, ςτο τζλοσ κάκε εργάςιμθσ θμζρασ. Θ κάλυψθ πρζπει να είναι 
ομοιογενισ, διαπερατι για τα αζρια και να παρζχει ευχζρεια ςτθν κυκλοφορία των 
απορριμματοφόρων. Θ κατεφκυνςθ τοποκζτθςθσ των απορριμμάτων εξαρτάται από τθ 
διεφκυνςθ του αζρα, με ςκοπό να μθν προκαλείται διαςκορπιςμόσ ςτθ γφρω περιοχι  
 
Διάκεςθ με ςυμπίεςθ 
 
Ρρόκειται για ιδιαίτερα διαδεδομζνο τρόπο, κατάλλθλο για μεςαίουσ και μεγάλουσ χϊρουσ 
διάκεςθσ. Θ ςυμπίεςθ γίνεται με ειδικζσ μθχανζσ τουσ ςυμπιεςτζσ (compactors), οι οποίοι 
διαςτρϊνουν τα απορρίμματα ςε επαναλαμβανόμενεσ λεπτζσ ςτρϊςεισ πάχουσ 30-50 cm, 
τισ οποίεσ ςυμπιζηουν μζχρι μία πυκνότθτα 800-1000 kg/m3. O χρθςιμοποιοφμενοσ 
ςυμπιεςτισ παρουςιάηεται ςτθ μορφι αυτοκινοφμενθσ αρκρωτισ μθχανισ, εφοδιαςμζνθσ 
ςτισ κζςεισ των τροχϊν με χαλφβδινουσ κυλίνδρουσ που φζρουν δόντια ι μαχαίρια για το 
τεμάχιςμα και τθ ςυμπίεςθ των απορριμμάτων. Μπροςτά φζρει μία λεπίδα για τισ 
επιχωματϊςεισ. Τα διαςτρωμζνα απορρίμματα δεν ζχουν ανάγκθ κακθμερινισ κάλυψθσ. 
Για τθν αποφυγι ενοχλιςεων και τθν καλφτερθ αιςκθτικι του χϊρου τοποκετείται 
επίςτρωςθ από κατάλλθλεσ γαίεσ πάχουσ 15 cm. Ρλεονεκτιματα αυτισ τθσ μεκόδου είναι θ 
ελάττωςθ των αναγκϊν ςε υλικό κάλυψθσ, θ ευκολία κίνθςθσ των απορριμματοφόρων 
επάνω ςτο χϊρο διάκεςθσ, θ καλφτερθ εκμετάλλευςθ του όγκου του χϊρου διάκεςθσ, μία 
αιςκθτι ελάττωςθ τθσ τελικισ κακίηθςθσ, καλφτερθ γενικι εικόνα του χϊρου διάκεςθσ και 
λιγότερο απαιτοφμενο προςωπικό. 
 
Διάκεςθ φςτερα από κραφςθ 
 
Θ τεχνικι αυτι περιλαμβάνει τθν τεμάχιςθ των οικιακϊν απορριμμάτων με τθ βοικεια 
κραυςτιρα (λειοτεμαχιςτι) με ςφφρεσ και κοπτιρεσ και τθ διάκεςι τουσ (μετά από 
ενδεχόμενθ ηφμωςθ ςε ςωροφσ) μζςω ενόσ φορτωτι. Θ κραφςθ των απορριμμάτων οδθγεί 
ςτθν εξαφάνιςθ των ςοβαρϊν κενϊν και δθμιουργείται ζνα ομοιογενζσ υλικό εφκολο ςτθ 
ςυμπίεςθ. Ζτςι θ απλι δίοδοσ των αυτοκινιτων που μεταφζρουν τα κραυςμζνα 
απορρίμματα επιτρζπει τθν εξαςφάλιςθ αρκετισ ςυμπίεςθσ. Με τθν πάροδο του χρόνου 
αυξάνει θ πυκνότθτα των απορριμμάτων λόγω τθσ διενεργοφμενθσ ηφμωςθσ. Ρρακτικά θ 
κρυμματοποίθςθ διπλαςιάηει τθν πυκνότθτα των ανεπεξζργαςτων απορριμμάτων, ενϊ θ 
ηφμωςθ διπλαςιάηει τθν πυκνότθτα των κρυμματιςμζνων. 
 
Λιπαςματοποίθςθ επί τόπου 
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Τα απορρίμματα υφίςτανται αερόβια ηφμωςθ (όπωσ ςτισ εγκαταςτάςεισ 
λιπαςματοποίθςθσ), ενϊ θ κρυμματοποίθςθ επιτυγχάνεται μζςω ςυμπιεςτϊν μεγάλου 
βάρουσ. Δεν ζχουμε οφτε μεκανοποίθςθ οφτε αναερόβια ηφμωςθ και απελευκζρωςθ 
δφςοςμων αερίων, ενϊ επιτυγχάνεται και μερικι ξιρανςθ των απορριμμάτων. Θ πυκνότθτα 
είναι υψθλι (τθσ τάξθσ των 1200 kg/m3). Το προκφπτον λίπαςμα ζχει νθματϊδθ δομι 
(πολυάρικμεσ φυτικζσ ίνεσ) και μπορεί να κατακρατιςει το νερό. 
 
Αερόβια διάκεςθ  
 
H μζκοδοσ περιλαμβάνει οπτικι διαλογι ςτθν πθγι των προςκομιηόμενων απορριμμάτων 
και αεριςμό των υπολοίπων. Τα απορρίμματα διαχωρίηονται ςτα ηυμϊςιμα (λαχανικά, 
φροφτα, κρζατα, ψάρια, χαρτιά κ.λπ.) και ςτα μθ ηυμϊςιμα (γυαλιά, κεραμικά, μζταλλα, 
αδρανι κ.λπ.). Τα απορρίμματα τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ εναποτίκενται ςε ςτεγανοφσ 
χϊρουσ και ηυμϊνονται ςε αερόβιεσ ςυνκικεσ, παίρνοντασ το μζγιςτο του οξυγόνου δια τθσ 
κατακερμάτιςθσ τουσ μζςω ενόσ ειδικά ςχεδιαςμζνου ςυμπιεςτι. 
 
Δεματοποίθςθ 
 
Διεξάγεται με ςυμπίεςθ των απορριμμάτων με πολφ μεγάλθ πίεςθ για το ςχθματιςμό 
δεμάτων, τα οποία μεταφζρονται και κάβονται ςτο χϊρο διάκεςθσ. Τα δζματα γίνονται με 
πρζςεσ, ςε διαςτάςεισ που δίδουν όγκο δζματοσ περίπου 1 m3 και περιλαμβάνουν όλα τα 
είδθ απορριμμάτων. Θ τελικι πυκνότθτα φτάνει ςτα 1000 kg/m3 (διαςτάςεισ δζματοσ: 
1x1x1 m). Ρλεονεκτιματα τθσ μεκόδου είναι θ ευκολία μεταφοράσ, θ αντοχι των δεμάτων 
ςε κροφςεισ, θ εφκολθ απόκεςθ και το χαμθλό ρυπαντικό φορτίο των προκυπτόντων 
διαςταλλαηόντων. Μειονζκτθμα αποτελεί θ δυςκολία ςτθν κατάςβεςθ πυρκαγιϊν. 
Αποκικευςθ απορριμμάτων ςε υπερυψωμζνα κτίρια από ςκυρόδεμα 
Κλαςςικό παράδειγμα είναι το WaMaSol Highstore. Ρρόκειται για ζνα υπερυψωμζνο κτίριο, 
το οποίο μπορεί να εξυπθρετιςει τισ ανάγκεσ 25000 κατοίκων για 10 χρόνια. 

Διοξίνεσ και φουράνια (70) 

Σιμερα είναι γνωςτό ότι οι διοξίνεσ και τα φουράνια παράγονται από ζνα μεγάλο αρικμό 

βιομθχανικϊν δραςτθριοτιτων όπωσ θ λεφκανςθ με χλϊριο προϊόντων κυτταρίνθσ , θ 

παραγωγι διαφόρων χθμικϊν προϊόντων( φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα, διαλφτεσ, 

ςυντθρθτικά ξφλου, κτλ), θ τιξθ, μετάλλων και κυρίωσ θ ατελισ καφςθ οργανικϊν ουςιϊν 

που περιζχουν χλϊριο ςε οποιαδιποτε μορφι(οργανικι ι ανόργανθ). 

Οι διοξίνεσ απαντϊνται ςτον αζρα, ςτο ζδαφοσ και ςτα ιηιματα καλαςςϊν, νερϊν και 

ποταμϊν. Στον αζρα θ παρουςία τουσ οφείλεται ςτισ εκπομπζσ από πθγζσ ρφπων, ενϊ ςτο 

ζδαφοσ οφείλεται ςτουσ μθχανιςμοφσ εναπόκεςθσ από τον αζρα και ςτθ χριςθ ουςιϊν 

επιβαρυμζνων με διοξίνεσ( φυτοφάρμακα). 

Οι διοξίνεσ κεωροφνται ςιμερα ιςχυρά τοξικζσ ουςίεσ. Οι επιδράςεισ τουσ περιλαμβάνουν 

αφξθςθ του καρκίνου των γεννθτικϊν οργάνων και απϊλεια τθσ αξίασ τουσ ςπζρματοσ 

ςτουσ άντρεσ, αφξθςθ του καρκίνου του ςτικουσ και ςε ςειρά από άλλεσ επιπτϊςεισ ςτο 

υγεία του ανκρϊπου. Σφμφωνα με ανακοίνωςθ του Οργανιςμοφ Ρροςταςίασ 

Ρεριβάλλοντοσ τθσ Αμερικισ, δεν υπάρχει αςφαλζσ όριο ζκκεςθσ ςτισ διοξίνεσ. Ζτςι ςιμερα 

καταβάλλονται ςθμαντικζσ προςπάκειεσ για τθν κατανόθςθ των μθχανιςμϊν ςχθματιςμοφ 

αυτϊν των ουςιϊν με απϊτερο ςκοπό τθν μείωςι τουσ. 
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Απαιτοφμενα όρια 

Σφμφωνα με τθν απόφαςθ ΦΕΚ(1419/01-10-2003) που αναφζρεται ςε μζτρα και όρουσ για 

τθν διαχείριςθ ιατρικϊν αποβλιτων από υγειονομικζσ μονάδεσ, φορείσ λειτουργίασ των 

εγκαταςτάςεων αποτζφρωςθσ είναι υποχρεωμζνοι να εφαρμόςουν τα προβλεπόμενα ςτθν 

οδθγία 200/76/ΕΚ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Σφμφωνα με τθν οδθγία αυτι οι εκπομπζσ 

διοξινϊν και φουρανίων ςτα απαζρια δε πρζπει να υπερβαίνουν τα 0,1ng/Nm3 

εκφραςμενεσ ςε ιςοδφναμα τοξικότθτασ(TEQ). 

Μονάδεσ αποτζφρωςθσ με ανάκτθςθ ενζργειασ ςε λειτουργία ςτθν ΕΕ 
Στο χάρτθ αναγράφονται ο αρικμόσ των μονάδων αποτζφρωςθσ αςτικϊν ςτερεϊν 
αποβλιτων ςτθν ΕΕ, Ελβετία και Νορβθγία και οι ποςότθτεσ που αποτεφρϊκθκαν το ζτοσ 
2008 (71).  

 

Εικόνα 21: Μονάδεσ αποτζφρωςθσ με ανάκτθςθ ενζργειασ ςτθν Ευρϊπθ 

Οι μονάδεσ είναι 431 ςτο ςφνολο τουσ και είναι απολφτωσ ςαφζσ ότι θ αποτζφρωςθ των 
ςτερεϊν αποβλιτων αποτελεί μια ευρφτατα διαδεδομζνθ και εφαρμοςμζνθ τεχνολογικι 
εφαρμογι ςε επίπεδο ΕΕ, θ οποία προβλζπεται ςτο ελλθνικό και ςτο κοινοτικό κεςμικό 
πλαίςιο. 


