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Περίιευε. 

 

Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνύ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, ε θνηλσληθή θαη 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε, θαζώο θαη ε αιιαγή ησλ θαηαλαισηηθώλ ζπλεζεηώλ 

νδήγεζαλ ζηε κεγάιε αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ. Έηζη ηα 

απνξξίκκαηα απνηεινύλ ζήκεξα, έλα από ηα ζνβαξόηεξα πξνβιήκαηα ηεο ζύγρξνλεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο. Πξόθεηηαη γηα έλα πξόβιεκα πνιπδηάζηαην, κε πιήζνο 

αξλεηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, πνπ γίλεηαη αληηιεπηό ζην ηειεπηαίν ηνπ 

ζηάδην, απηό ηεο δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ. Σα απνξξίκκαηα δεκηνπξγνύλ 

ζεκαληηθά πγεηνλνκηθά πξνβιήκαηα, ηόζν από άπνςε ηεο πγηεηλήο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, όζν θαη ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη επηδεκηνινγίαο. Ξερσξηζηή ζεκαζία 

έρεη ε ζσζηή δηάζεζή ηνπο θαζώο θαη ε έγθαηξε θαη ζσζηή απνθνκηδή ηνπο. ηε 

ρώξα καο έρεη πξνζιάβεη εθξεθηηθή δηάζηαζε, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο, κέρξη ηώξα, 

πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο θαη ηεο απνπζίαο ζύγρξνλεο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο 

γηα ηα απνξξίκκαηα. ήκεξα ιεηηνπξγνύλ πεξίπνπ 5.000 ζθνππηδόηνπνη, από ηνπο 

νπνίνπο ηα 2/3 ρσξίο άδεηα θαη ρσξίο λα ηεξνύλ ζηνηρεηώδεηο θαλόλεο πγεηνλνκηθήο 

ηαθήο. Ο ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε κηαο πιήξεο κειέηεο 

πνπ παίξλεη ππόςε ηεο όιεο ηηο ρσξνηαμηθέο παξακέηξνπο θαη δίλεη ηηο 

νξζνινγηθόηεξεο ιύζεηο ζηα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα. Ο ζρεδηαζκόο ιακβάλεη 

ππόςε ηηο γεληθόηεξεο θαηεπζύλζεηο θαη ζηόρνπο αλάπηπμεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή. Ζ δπζθνιία πνπ ππάξρεη  ζπλήζσο είλαη λα βξεζεί ε ρξπζή ηνκή κεηαμύ 

θόζηνπο θαη πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ.  
Γηα λα βξεζεί ιύζε ζην πξόβιεκα απηό αλαπηύρζεθαλ δηάθνξα δηαρεηξηζηηθά  ζελάξηα όπσο: 

(α) απιή δηάζεζε ζε ρώξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο . 

(β) κεραληθή δηαινγή ζπλνδεπόκελε από θνκπνζηνπνίεζε θαη πγεηνλνκηθή ηαθή 

ππνιεηκκάησλ 

(γ) κεραληθή δηαινγή ζπλνδεπόκελε από θαύζε κε αλάθηεζε ελέξγεηαο θαη 

πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ ππνιεηκκάησλ. 

Πξνηάζεηο γηα ην θαηαιιειόηεξν δηαρεηξηζηηθό ζελάξην. 
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Σίηιος: Δλαιιαθηηθά Γηατεηρηζηηθά ελάρηα Αζηηθώλ Απορρηκκάηφλ 

 

Μία Διιεληθή επαξρηαθή πόιε 150.000 θαηνίθσλ εμεηάδεη ην ελδερόκελν λα 

εηζαγάγεη κνλάδα επεμεξγαζίαο ησλ απνξξηκκάησλ, αληί γηα απιή δηάζεζε ζε ΥΤΣΑ. 

Απηό όπσο γλσξίδεηε ζα εμαζθαιίζεη (α) ζπκκόξθσζε κε ηηο παξνύζεο Κνηλνηηθέο 

Οδεγίεο, (β) παξαγσγή ρξήζηκσλ πιηθώλ ή/θαη ελέξγεηαο θαη (γ) επηκήθπλζε ηνπ 

ρξόλνπ δσήο ηνπ ρώξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο. 

Θεσξήζαηε όηη ηα απνξξίκκαηα έρνπλ ηππηθή ζύζηαζε: 

Επκώζηκα 50%, πιαζηηθό 10%, ραξηί 20%, γπαιί 5%, κέηαιια 5% θαη αδξαλή 10%. 

Πξνζδηνξίζηε έλα ηππηθό εκπεηξηθό ηύπν γηα ηε ζηνηρεηαθή ζύζηαζε ησλ 

απνξξηκκάησλ. 

Δμεηάζηε ζηε ζπλέρεηα ηα αθόινπζα δηαρεηξηζηηθά ζελάξηα: 

(α) απιή δηάζεζε ζε ρώξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο (ζηνηρεία από ηε Γξαπηή εξγαζία 1) 

(β) κεραληθή δηαινγή ζπλνδεπόκελε από θνκπνζηνπνίεζε θαη πγεηνλνκηθή ηαθή 

ππνιεηκκάησλ 

(γ) κεραληθή δηαινγή ζπλνδεπόκελε από θαύζε κε αλάθηεζε ελέξγεηαο θαη 

πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ ππνιεηκκάησλ 

ε θάζε πεξίπησζε εθηηκείζηε ηηο  ξνέο πιηθώλ:  

Γηα ηελ θνκπνζηνπνίεζε εθηηκείζηε ηελ ελδερόκελε απαίηεζε πξνζζήθεο αδώηνπ θαη 

εθηηκείζηε ηηο ξνέο ησλ πιηθώλ, δειαδή ηηο πνζόηεηεο ζε αλαθπθιώζηκα πιηθά πνπ 

ζα δηαρσξίδνληαη εηεζίσο, ηηο πνζόηεηεο θνκπόζη πνπ ζα παξάγνληαη θαη ηα 

ππνιείκκαηα πνπ ζα νδεγνύληαη ζε ΥΤΣΤ, θαζώο θαη ηελ αλακελόκελε επηκήθπλζε 

ζηνλ ρξόλν δσήο ηνπ ρώξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο 

Γηα ηελ θαύζε παξνκνίσο εθηηκείζηε ηηο πνζόηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη 

πξηλ ηελ θαύζε, ηηο πνζόηεηεο πνπ ζα νδεγνύληαη πξνο θαύζε, ηηο απαηηήζεηο ζε 

αέξα θαηά ηελ θαύζε, ηελ αλακελόκελε παξαγσγή ελέξγεηαο θαηά ηελ θαύζε θαη ηηο 

αλακελόκελεο πνζόηεηεο πνπ ζα νδεγνύληαη ζε ΥΤΣΤ. Σέινο εθηηκείζηε ηελ 

παξάηαζε δσήο ηνπ ρώξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο. 

πγθξίλαηε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο θάζε δηαρεηξηζηηθνύ ζελαξίνπ. 

Γηακνξθώζηε θαη αηηηνινγήζαηε ηελ ηειηθή ζαο εηζήγεζε. 

 

Eηζαγφγή 

 

Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνύ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, ε θνηλσληθή θαη 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε, θαζώο θαη ε αιιαγή ησλ θαηαλαισηηθώλ ζπλεζεηώλ 

νδήγεζαλ ζηε κεγάιε αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ. Έηζη ηα 

απνξξίκκαηα απνηεινύλ ζήκεξα, έλα από ηα ζνβαξόηεξα πξνβιήκαηα ηεο ζύγρξνλεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο. Πξόθεηηαη γηα έλα πξόβιεκα πνιπδηάζηαην, κε πιήζνο 

αξλεηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, πνπ γίλεηαη αληηιεπηό ζην ηειεπηαίν ηνπ 

ζηάδην, απηό ηεο δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ. Σα απνξξίκκαηα δεκηνπξγνύλ 

ζεκαληηθά πγεηνλνκηθά πξνβιήκαηα, ηόζν από άπνςε ηεο πγηεηλήο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, όζν θαη ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη επηδεκηνινγίαο. Ξερσξηζηή ζεκαζία 

έρεη ε ζσζηή δηάζεζή ηνπο θαζώο θαη ε έγθαηξε θαη ζσζηή απνθνκηδή ηνπο. ηε 

ρώξα καο έρεη πξνζιάβεη εθξεθηηθή δηάζηαζε, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο, κέρξη ηώξα, 

πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο θαη ηεο απνπζίαο ζύγρξνλεο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο 

γηα ηα απνξξίκκαηα. ήκεξα ιεηηνπξγνύλ πεξίπνπ 5.000 ζθνππηδόηνπνη, από ηνπο 

νπνίνπο ηα 2/3 ρσξίο άδεηα θαη ρσξίο λα ηεξνύλ ζηνηρεηώδεηο θαλόλεο πγεηνλνκηθήο 

ηαθήο. Σν ραξαθηεξηζηηθόηεξν κέγεζνο πνπ πεξηγξάθεη ηελ παξαγσγή απνξξηκκάησλ 

είλαη ε Μολαδηαία Παραγφγή Απορρηκκάηφλ (Μ.Π.Α.), ε νπνία εθθξάδεηαη από 
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ην βάξνο ησλ απνξξηκκάησλ (Kg) πνπ παξάγεη έλα άηνκν (per) ζε κηα εκέξα (day). H 

ηηκή ηεο Μ.Π.Α. γηα ηελ Διιάδα θπκαίλεηαη από 0,6 Kg/per/day γηα ηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο σο 1,4 Kg/per/day γηα ηηο νηθνλνκηθά αθκαίεο αζηηθέο πεξηνρέο.   Λέγνληαο 

δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ελλννύκε ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηε ζπιινγή, ηε 

κεηαθνξά θαζώο θαη ηελ ελαπόζεζή ηνπο ζε εηδηθνύο ρώξνπο δηάζεζεο. ρεδηαζκό 

δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ιέκε κηα πιήξε κειέηε πνπ παίξλεη ππόςε ηεο όιεο ηηο 

ρσξνηαμηθέο παξακέηξνπο θαη δίλεη ηηο νξζνινγηθόηεξεο ιύζεηο ζηα ηερληθά θαη 

νηθνλνκηθά ζέκαηα. Ο ζρεδηαζκόο πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε ηηο γεληθόηεξεο 

θαηεπζύλζεηο θαη ζηόρνπο αλάπηπμεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Ζ δπζθνιία πνπ 

αληηκεησπίδεηαη ζπλήζσο είλαη λα βξεζεί ε ρξπζή ηνκή κεηαμύ θόζηνπο θαη 

πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ. (Βνπδξηζιήο Ν ., 1998) 

 
Γηα λα βξεζεί ιύζε ζην πξόβιεκα απηό αλαπηύρζεθαλ δηάθνξα δηαρεηξηζηηθά  ζελάξηα όπσο: 

(α) απιή δηάζεζε ζε ρώξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο . 

(β) κεραληθή δηαινγή ζπλνδεπόκελε από θνκπνζηνπνίεζε θαη πγεηνλνκηθή ηαθή 

ππνιεηκκάησλ 

(γ) κεραληθή δηαινγή ζπλνδεπόκελε από θαύζε κε αλάθηεζε ελέξγεηαο θαη 

πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ ππνιεηκκάησλ 

 

Κσρίφς Θέκα 

Αλαιύνληαο μερσξηζηά ην θάζε ζελάξην είηε από άπνςε ελεξγεηαθή είηε από άπνςε 

πεξηβαιινληηθή. Αο ζεσξήζνπκε όηη ηα απνξξίκκαηα έρνπλ ηππηθή ζύζηαζε: 

Επκώζηκα 50%, πιαζηηθό 10%, ραξηί 20%, γπαιί 5%, κέηαιια 5% θαη αδξαλή 10%. 

Πξώηα πξνζδηνξίδνπκε έλα ηππηθό εκπεηξηθό ηύπν γηα ηε ζηνηρεηαθή ζύζηαζε ησλ 

απνξξηκκάησλ. 

Τπνζέηνπκε όηη  ε πγξαζία ησλ απνξξηκκάησλ είλαη 49% 

 

Πνηνηηθή ζύζηαζε απνξξηκκάησλ 

 

πζηαηηθά % θ.β 

Επκώζηκα 50 

Υαξηί 20 

πιαζηηθά 10 

κέηαιια 5 

Γπαιί 5 

αδξαλή 10 

ηνηρεηαθή αλάιπζε ησλ ζπζηαηηθώλ ησλ ΑΑ ( % επί ηνπ μεξνύ βάξνπο) 
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Τιηθό 

(% θ.β.) 

C H O N S Tέθξα 

Επκώζηκα 50 6 38 3 0,4 2,6 

Υαξηί 44 6 44 0,3 0,2 5,5 

 πιαζηηθά  60 7 23 - - 10 

κέηαιια 4,5 0,6 4,3 <0,1 - 90,5 

      Γπαιί 0,5 0,1 0,4 <0,1 - 98,9 

αδξαλή  26,3 3 2 0,2 0,2 68 

 

 

Θεσξώληαο 100Kg απνξξηκκάησλ, έρνπκε ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

 Επκώζηκα: 100 0.50 1 0.49 25,5Kg Kg  

 Υαξηί:  100Kg 0.20 (1 0.49) 6.12Kg  

         Πιαζηηθά        100Kg 0.10 (1 0.49) 5.1Kg  

Μέηαιια   100Kg 0,05 (1 0.49) 2, 55Kg  

Γπαιί 100Kg 0,05 (1 0.49) 2, 55Kg  

Αδξαλή 100Kg 0.10 (1 0.49) 5.1Kg  
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Τιηθό 

 σκκεηοτή θάζε ζηοητείοσ (Kg) 

Mαδα (Κg) C H O 

 

N 

 

Επκώζηκα 25,5 50 6 38 3 

Υαξηί 6,12 44 6 44 0,3 

 πιαζηηθά  5,1 60 7 23 - 

κέηαιια 2,55 4,5 0,6 4,3 <0,1 

      Γπαιί 2,55 0,5 0,1 0,4 <0,1 

αδξαλή  5,1 26,3 3 2 0,2 

 

Τιηθό 

 σκκεηοτή θάζε ζηοητείοσ (Kg) 

Mαδα 

(Κg) 
C H O N 

Επκώζηκα 25,5 12,7 1,5 9,7 0,8 

Υαξηί 6,12 2,7 0.4 2,7 0,02 

 πιαζηηθά  5,1 3 0,4 1.2 - 

κέηαιια 2,55 0,11 0,015 0,2 <0,1 

      Γπαιί 2,55 0,01 0,003 0,4 <0,1 

αδξαλή  5,1 1,3 0,15 0,1 <0,1 

 

Γηαηξώληαο κε ηα αηνκηθά βάξε ησλ ζηνηρείσλ βξίζθνπκε ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ 

θάζε ζηνηρείνπ: 
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Τιηθό 

 σκκεηοτή θάζε ζηοητείοσ (Kg) 

Mαδα 

(Κg) 
C H O N 

Επκώζηκα 25,5 1.01 1,5 0,6 0,07 

Υαξηί 6,12 0,225 0.4 0,17 0,001 

 πιαζηηθά  5,1 0,5 0,4 0,1 - 

κέηαιια 2,55 0,009 0,015 0,0125 <0,1 

      Γπαιί 2,55 0,0008 0,003 0,025 <0,1 

αδξαλή  5,1 0,1 0,15 0,006  

ύλνιν 46,92 1,844 2,5 0,9 0.20 

 

Τιηθό 

σκκεηοτή θάζε ζηοητείοσ (Kg) 

C H O N 

Σύνολο 9,22 12,5 4,5 1 

 

Ο δεηνύκελνο εκπεηξηθόο ηύπνο 

9,22 12,5 4,5C H O N 

 

Ζ θνκπνζηνπνίεζε είλαη κία ξπζκηδόκελε δηάζπαζε ή αδξαλνπνίεζε ησλ νξγαληθώλ 

ελώζεσλ ησλ απνξξηκκάησλ, από ηελ νπνία ζε ηειηθή θάζε πξνθύπηνπλ κε ηε 

βνήζεηα κηθξννξγαληζκώλ: Υνύκνπο (humus), δει. έλα βειηηνηηθό εδάθνπο (ΒΔ) πνπ 

νλνκάδεηαη θνκπόζη, θαζώο επίζεο CO2 θαη H2O (ζηελ πεξίπησζε αεξόβηαο). CH4, 

(κεζαλνγέλεζε), θαζώο επίζεο CO2 θαη ιάζπε (ζηελ πεξίπησζε αλαεξόβηαο). ηελ 

πνιύπινθε απηή βηνρεκηθή δηαδηθαζία ιακβάλνπλ κέξνο δηάθνξνη κηθξννξγαληζκνί 

(βαθηήξηα, κύθεηεο θαη πξσηόδσα), ε δξαζηεξηόηεηα ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη από 

πνιινύο παξάγνληεο όπσο ε αλαινγία C/N (ν άλζξαθαο απνηειεί πεγή ελέξγεηαο θαη 

ην άδσην ηξνθή ησλ κηθξννξγαληζκώλ), ε πγξαζία ησλ απνξξηκκάησλ (ε ηξνθή ησλ 

κηθξννξγαληζκώλ είλαη πάληα ζε πδάηηλε κνξθή), ην δηαζέζηκν νμπγόλν (αεξόβηα 

δύκσζε), ην pH θαη ε ζεξκνθξαζία. Ζ πγξαζία επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε 

ησλ κηθξννξγαληζκώλ. Γη΄απηό πξέπεη λα είλαη γλσζηό ην πεξηερόκελν πγξαζίαο ηνπ 

νξγαληθνύ θιάζκαηνο πνπ πξόθεηηαη λα κεηαηξαπεί, εηδηθά όηαλ πξόθεηηαη γηα κηα 
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μεξή δηαδηθαζία όπσο απηή ηεο θνκπνζηνπνίεζεο. Πνιιέο θνξέο απαηηείηαη ε 

πξνζζήθε λεξνύ γηα ηελ επίηεπμε βέιηηζηεο πγξαζίαο. Όηαλ ε πγξαζία είλαη πνιύ 

κηθξή, νη κηθξννξγαληζκνί πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε δύκσζε δε κπνξνύλ λα 

αλαπηπρζνύλ. Αληίζεηα, όηαλ ε πγξαζία είλαη πνιύ κεγάιε, ηόηε δελ ππάξρεη ε 

απαηηνύκελε επαθή κε ην νμπγόλν πνπ επίζεο είλαη απαξαίηεην γηα ηε δύκσζε.  

Ωο αθξαία όξηα κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε ην 30-70%. Ζ βέιηηζηε ηηκή ηεο γηα 

αεξόβηα θνκπνζηνπνίεζε είλαη κεηαμύ 50-60%. Μπνξεί λα ξπζκηζηεί κε αλάκεημε 

ζπζηαηηθώλ ή κε πξνζζήθε λεξνύ. Πηώζε θάησ από 40% επηβξαδύλεη ην βαζκό 

θνκπνζηνπνίεζεο, ελώ ππεξβνιηθή αύμεζε ζε επίπεδα, ώζηε ν αέξαο πνπ ππάξρεη 

ζην βειηησηηθό λα αληηθαηαζηαζεί κε λεξό, δεκηνπξγεί αλαεξόβηεο ζπλζήθεο 

ζπλνδεπόκελεο πάληα από δπζνζκία θαη παύζε ηεο θνκπνζηνπνίεζεο. (Γηδαξάθνο 

Δ.,2007). 

 Ο ιόγνο C/N είλαη πνιύ ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηαηί επεξεάδεη ηελ ηαρύηεηα ηεο 

βηνινγηθήο αληίδξαζεο ησλ πιηθώλ. Βέιηηζηεο ηηκέο ηνπ ιόγνπ είλαη 20/1-30/1 γηα ην 

θξέζθν νξγαληθό θιάζκα θαη ζηαδηαθά κεηώλεηαη θαζώο ε θνκπνζηνπνίεζε 

πξνρσξά. ην ώξηκν ΒΔ ν ιόγνο C/N είλαη 12:1. Γεληθά νη δηάθνξνη κηθξννξγαληζκνί 

πνπ αλαπηύζζνληαη ζηα νξγαληθά πιηθά ρξεζηκνπνηνύλ κόλν ην 1/3 κέρξη 1/2) ηνπ 

ζπλνιηθνύ C (σο κεηαβνιηδόκελν C), ελώ ην ππόινηπν απνβάιιεηαη ζηελ 

αηκόζθαηξα σο CΟ2. Γηα λα αλαπηπρζνύλ νη κηθξννξγαληζκνί πξέπεη λα ηξαθνύλ. 

πλεπώο είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία Ν2 (ζξεπηηθό ζπζηαηηθό) ζην πξνο 

θνκπνζηνπνίεζε  πιηθό γηα λα ηξνθνδνηήζεη ηνπο κηθξννξγαληζκνύο θαη κάιηζηα ζε 

αλαινγία 10 κέξε κεηαβνιηδόκελνπ C πξνο 1 κέξνο Ν2. Βάζεη απηώλ πξνθύπηεη όηη ε 

βέιηηζηε ζρέζε αλαινγίαο C/Ν (όπνπ C είλαη ν ζπλνιηθόο) είλαη 30/1 κέρξη 20/1. Aλ 

ν ιόγνο είλαη κεγάινο π.ρ. 40-50 κπνξεί λα πξνζηεζεί άδσην ώζηε λα γίλεη ε 

ιηπαζκαηνπνίεζε. Mία θαιή ιύζε είλαη λα πξνζηίζεηαη ζε απνξξίκκαηα θησρά ζε 

άδσην ε ιάζπε από ηνπο βηνινγηθνύο θαζαξηζκνύο. Ο ΜΓ είλαη κία αξθεηά 

δαπαλεξή κέζνδνο θαη παξνπζηάδεη ζπρλά πξνβιήκαηα ζηελ πώιεζε ησλ 

αλαθηώκελσλ πιηθώλ, είηε ιόγσ ηεο κε θαζαξόηεηάο ηνπο, είηε ιόγσ ηεο 

πεξηεθηηθόηεηάο ηνπο ζε βαξέα κέηαιια.Με εθηεηακέλα πξνγξάκκαηα 

θνκπνζηνπνίεζεο ζηελ Διιάδα, κπνξεί λα κεησζεί ζεκαληηθά ν όγθνο ησλ 

απνξξηκκάησλ πνπ θαηαιήγεη ζηνπο ρώξνπο ηειηθήο δηάζεζεο, αθνύ ην 35-55% ησλ 

Διιεληθώλ απνξξηκκάησλ είλαη νξγαληθά. (Μάξκνινο Γ., 2007) 

 

ύκθσλα κε ηνλ εκπεηξηθό ηύπν πνπ πξνζδηνξίζακε κε βάζε ηελ ηππηθή ζύζηαζε 

ησλ απνξξηκκάησλ 
9,22 12,5 4,5C H O N, κπνξνύκε λα βξνύκε ηνλ ιόγν C/Ν πνπ είλαη C/Ν 

πεξίπνπ 10/1. Παξαηεξνύκε όηη έρεη αλαθηεζεί ην νξγαληθό κέξνο ησλ απνξξηκκάησλ 

θαη έρεη κεηαηξαπεί ζε ρξήζηκν ΔΒ. 

 

ηελ εηθόλα 1 παξνπζηάδνληαη νη  πνζόηεηεο ζε αλαθπθιώζηκα πιηθά πνπ 

δηαρσξίδνληαη εηεζίσο, νη πνζόηεηεο θνκπόζη πνπ παξάγνληαη θαη ηα ππνιείκκαηα 

πνπ  νδεγνύληαη ζε ΥΤΣΤ. 
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Δηθόλα 1.Μεραληθή 

δηαινγή πξηλ ηελ 

βηνζηαζεξνπνίεζε. 

(Γηαρείξηζε ζηεξαηώλ 

απνβιήησλ-

Λπκπεξάηνοθαη 

Σζηιηγηάλλεο) 

 

 

 

 

 

 

H δηεξγαζία ηεο θαύζεο αξρίδεη κε ην άδεηαζκα ησλ απνξξηκκάησλ ζε απνζεθεπηηθό 

ραληάθη, κεγέζνπο ηθαλνύ γηα λα δερζεί απνξξίκκαηα δύν πεξίπνπ εκεξώλ.Δπηιέγεηαη 

ην κείγκα ησλ απνξξηκκάησλ έηζη ώζηε λα επηηεπρζεί νκνηόκνξθε πγξαζία ζηελ 

ηξνθνδνζία. Μεγάιε ζεκαζία δίλεηαη ζηνλ αεξηζκό ηνπ κείγκαηνο, δει ζηνλ 

απαηηνύκελν όγθν αέξα. Απνκαθξύλνληαη κεγάια θαη κε θαύζηκα αληηθείκελα. Σα 

πεξηζζόηεξα νξγαληθά απνξξίκκαηα είλαη ζεξκηθά αζηαζή, αλαδύνληαη δηάθνξα 

αέξηα ηα νπνία καδί κε κηθξά νξγαληθά ζσκαηίδηα αλέξρνληαη ζηνλ ρώξν θαύζεο θαη 

θαίγνληαη ζε ζεξκνθξαζία άλσ ησλ 9000C. Δμεηάδεηαη ε πεξίπησζε θαύζηκν από 

απνξξίκκαηα (Refuse Derived Fuel) (RDF).  Με ηνλ όξν RDF ππνδειώλεηαη ην 

ζηεξεό απόβιεην ην νπνίν πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ θαύζηκν ζε ιέβεηεο γηα 

ηελ παξαγσγή αηκνύ ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ην RDF είλαη ηα αθόινπζα: 

α) Αξθεηά ζηαζεξή πνηόηεηα θαπζίκνπ. 

β) Καιή ζεξκηθή απόδνζε. 

γ) Μηθξόηεξε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε. (Οηθνλνκόπνπινο Α .,2007) 

H παξαγόκελε ελέξγεηα αλαθηάηαη κέζσ εμάηκηζεο λεξνύ (βξαζηήξα) πνπ παξάγεη 

αηκό, θαη κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα κέζσ ηνπξκπίλαο (γελλήηξηαο). 

O απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο γηα έιεγρν ησλ αεξίσλ ξύπσλ πεξηιακβάλεη ρξήζε 

ακκσλίαο γηα έιεγρν ησλ NOx, μεξό θίιηξν γηα έιεγρν ηνπ SO2 θαη ησλ όμηλσλ 

αεξίσλ, θαη έλα πθαζκάηηλν θίιηξν γηα απνκάθξπλζε ζσκαηηδίσλ. 

Σα ηειηθά πξντόληα ηεο θαύζεο είλαη ζεξκά θαπζαέξηα θαη ζηάρηεο. Σα θαζαξηζκέλα 

αέξηα εθπέκπνληαη ζηελ αηκόζθαηξα . H ζηάρηε νδεγείηαη ζε ρσκαηεξέο. 

Σα θύξηα ζηνηρεία ησλ ζηεξεώλ απνξξηκκάησλ είλαη C, O, N θαη S. Μηθξόηεξεο 

πνζόηεηεο πνιιώλ αθόκε ζηνηρείσλ επξίζθνληαη ζηελ ζηάρηε. Τπό ηδαληθέο 

ζπλζήθεο ηα θαπζαέξηα ζα πεξηέρνπλ θπξίσο CO2, H2O , N2 θαη κηθξέο πνζόηεηεο 

SO2.  (IPCC .,1996). 
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Πνιιά από ηα αέξηα εθπνκπήο έρνπλ πηζαλέο επηπηώζεηο ζηελ πγεία. Πνιιέο θνξέο 

ην θόζηνο θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ησλ εθπνκπώλ είλαη ίζν ή κεγαιύηεξν 

από ην θόζηνο ησλ ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ θαύζε. 

Tα ζηεξεά ππόινηπα πεξηιακβάλνπλ ηελ θαζηδάλνπζα ηέθξα, ηελ ηπηάκελε ηέθξα θαη 

ηα πξντόληα δηήζεζεο. H θαζηδάλνπζα ηέθξα νδεγείηαη ζηηο ρσκαηεξέο.  Yγξέο 

εθπνκπέο κπνξνύλ λα πεγάζνπλ από ηηο εγθαηαζηάζεηο απνκάθξπλζεο ζηάρηεο, από 

ηελ απνξξνή πγξώλ απνξξνθεηηθώλ ζηειώλ, απόβιεηα θαη αληιίεο. ύκθσλα κε ηελ 

εηθόλα 2 θαίλνληαη νη πνζόηεηεο πνπ δηαρσξίδνληαη  πξηλ ηελ θαύζε θαη πνπ 

νδεγνύληαη πξνο θαύζε. Γεληθά ε  θαύζε απνηειεί κία ειθπζηηθή κέζνδν 

επεμεξγαζίαο, κηα θαη κπνξεί λα κεηώζεη  ηνλ όγθν ησλ απνξξηκκάησλ θαηά 85-95%, 

παξάγνληαο παξάιιεια ελέξγεηα. Έλα άιιν ζεκαληηθό πιενλέθηεκα πνπ έρεη, είλαη 

νη ρακειέο απαηηήζεηο ζε ρώξν. O έιεγρνο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο πνπ 

πξνθαιεί παξακέλεη σζηόζν ην 

βαζηθό πξόβιεκα ηεο κεζόδνπ, 

παξά ηελ αλάπηπμε ηεο ζρεηηθήο 

ηερλνινγίαο θαηά ηα ηειεπηαία 

ρξόληα. Ζ θνηλνηηθή λνκνζεζία 

απαγνξεύεη πιένλ ηελ θαύζε ησλ 

απνξξηκκάησλ ρσξίο αλάθηεζε 

ελέξγεηαο θαη έρεη εηζάγεη κηα 

ζεηξά απζηεξώλ πεξηβαιινληηθώλ 

απαηηήζεσλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο 

θαύζεο. 

 

Δηθόλα 2. Μεραληθή δηαινγή πξηλ 

ηελ θαύζε (Γηαρείξηζε ζηεξαηώλ 

απνβιήησλ-Λπκπεξάηνο θαη 

Σζηιηγηάλλεο) 

 

  

Οη εγθαηαζηάζεηο θαύζεο κπνξνύλ 

λα επηβαξύλνπλ ην πεξηβάιινλ κε εθπνκπέο αεξίσλ ξύπσλ θαη ζσκαηηδίσλ, κε πγξά 

απόβιεηα θαη κε ζηεξεά ππνιείκκαηα ηεο θαύζεο. 

Πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ θαύζε είλαη ε ζύζηαζε ησλ αζηηθώλ ζηεξεώλ απνξξηκκάησλ 

θαη ηδηαίηεξα ε ζεξκνγόλνο δύλακή ηνπο. H θπξηόηεξε πεγή ηεο ζεξκνγόλνπ δύλακεο 

είλαη ε θπηηαξίλε πνπ απαληάηαη θπξίσο ζην ραξηί. πλήζσο ε ζεξκνγόλνο δύλακε 

είλαη πεξίπνπ 2500 Kcal/ Kg απνξξηκκάησλ, θαη είλαη άκεζε ζπλάξηεζε ηεο 

πγξαζίαο ησλ απνξξηκκάησλ. ηελ ρώξα καο, ιόγσ ηεο απμεκέλεο πγξαζίαο ησλ 

απνξξηκκάησλ ε ζεξκνγόλνο δύλακή ηνπο είλαη πεξίπνπ 1750 Kcal/Kg. (Λπκπεξάηνο 

.,Σζηιηγηάλλεο.,2007 ). 

Ζ απνηέθξσζε ησλ απνξξηκκάησλ γηα ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπο αθνινπζεί ηελ 

θιαζζηθή αληίδξαζε πιήξνπο νμείδσζεο ησλ ελώζεσλ κε αέξα. O ππνινγηζκόο ησλ 

απαηηήζεσλ αεξηζκνύ θαη ησλ εθιύζεσλ γίλεηαη κε ηνλ αλαιπηηθό πξνζδηνξηζκό ηεο 

ζηνηρεηαθήο ζύζηαζεο αξρηθνύ κείγκαηνο. Ζ ζηνηρεηαθή αλάιπζε κπνξεί λα είλαη είηε 

κε βάζε ηα ζρεηηθά βάξε είηε κε βάζε γξακκνκνξηαθή αλαινγία.  

Oη απαηηήζεηο ζε αέξα ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

Αλ ε ζηνηρεηνκεηξηθή αλάιπζε δίλεηαη ζε γξακκνκνξηαθή βάζε ηόηε ηζρύνπλ ηα 

αθόινπζα: 

Cx HyOzClw SvNu + (x + θ + v -0,5 z) Ο2 + 79/21 (x + θ + v -0,5 z) 

 x CO2 +2 θ H2 O + w ΖCl + v SO2 + (0,5 u + 79/21) (x + θ + v - 0,5 z) N2 
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(1) 

όπνπ: 

θ = 1/4 (y - w) αλ y > w 

θ = 0 αλ y ≤ w 

Έηζη αλ είλαη γλσζηά ηα x, y, z, w, v, u (αξρηθή ζύζηαζε πιηθνύ επεμεξγαζίαο) 

ππνινγίδνληαη νη απαηηήζεηο ζε νμπγόλν θαη αέξα. Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ x, y, z, w, v, 

u γίλεηαη ζηελ δηάξθεηα δνθηκώλ θαη αξρηθήο ιεηηνπξγίαο κηαο εγθαηάζηαζεο θαη γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν είδνο κίγκαηνο ηξνθνδνζίαο θαη ηηο επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο 

επεμεξγαζίαο. Θέησ W=0  , v=0 θαη u=1 

Ζ (1) γίλεηαη 

222225,45,1222,9 5,3725,622,937995,9 NOHCONONOHC   (2) 

Από ηελ (2) ππνινγίδσ ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα  νμπγόλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ 

απαηηνύκελν όγθν αέξα.   

Μνξηαθό Βάξνο ηεο 
9,22 12,5 4,5C H O N  ΜΒ=209,14 

Σα 209,14 gr  απαηηνύλ  223,89 lit νμπγόλνπ, ηα 46,92gr ηεο 
9,22 12,5 4,5C H O N απαηηνύλ  

50,228 lit Ομπγόλνπ. 

Αλ δερζώ ηελ αλαινγία ηνπ νμπγόλνπ ζηνλ αέξα όηη είλαη 20% , βξίζθσ όηη ν  

απαηηνύκελνο όγθνο αέξα  είλαη 251,1 lit . 

Σα απνξξίκκαηα ζηνπο ππνινγηζκνύο γίλαλε γηα 100Kg . ηελ παξνύζα εξγαζία  ζα 

πξέπεη λα θάλσ ππνινγηζκό γηα 150.000Kg ( 1
ε
 εξγαζία). 

Tα απνξξίκκαηα ησλ 150000 kg απαηηνύλ 376650 lit αέξα. 

Πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ θαύζε είλαη ε ζύζηαζε ησλ αζηηθώλ ζηεξεώλ απνξξηκκάησλ 

θαη ηδηαίηεξα ε ζεξκνγόλνο δύλακή ηνπο.  

ηελ ρώξα καο, ιόγσ ηεο απμεκέλεο πγξαζίαο ησλ απνξξηκκάησλ ε ζεξκνγόλνο 

δύλακή ηνπο είλαη πεξίπνπ 1750 Kcal/Kg. 

Με βάζε ην 1750 Kcal/Kg κπνξώ λα ππνινγίζσ ηελ  ζεξκνγόλν δύλακε ησλ 150000 

Kg απνξξηκκάησλ πνπ βξίζθσ όηη είλαη 
810.6,2 Κcal. 

 

Ζ θαύζε, αλ θαη κεηώλεη ζεκαληηθά ηνλ όγθν ησλ απνξξηκκάησλ δελ ηα εμαθαλίδεη 

Έηζη ρξεηάδεηαη εηδηθόο ρώξνο ηαθήο γηα ηα ζηεξεά ππνιείκκαηα ηεο θαύζεο.  

Αθόκα θαη νη ζηεγαλνπνηεκέλεο ρσκαηεξέο όκσο κε ην ηεξάζηην θόζηνο δελ ιύλνπλ 

ην πξόβιεκα. Απιώο θαζπζηεξνύλ ηε ξύπαλζε ησλ ππόγεησλ πδάησλ θαη ηνπ 

εδάθνπο. Ζ κέζνδνο απηή απεηιεί ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία καο δηόηη εθπέκπνληαη 

ηδηαίηεξα ηνμηθνί ξύπνη (δηνμίλεο). Γελ ιύλεη ην πξόβιεκα ηνπ όγθνπ ησλ 

απνξξηκκάησλ δηόηη ην 30-40% παξακέλεη κε ηε κνξθή ηνμηθήο ηέθξαο θαη απαηηεί 

θαη πάιη ρσκαηεξή γηα ηε δηάζεζή ηνπ. Σα ελεξγεηαθά νθέιε από ηελ θαύζε είλαη 

ζρεηηθά κηθξά αλ ηα ζπγθξίλνπκε κε ην πεξηβαιινληηθό θαη επελδπηηθό θόζηνο . 

 
αλ αλαθεθαιαίσζε κπνξώ λα πσ όηη: 

Α) Ζ Τγεηνλνκηθή Σαθή είλαη ε κέζνδνο ηεο ειεγρόκελεο θαη νξγαλσκέλεο δηάζεζεο 

ησλ απνβιήησλ ζην έδαθνο, ζηνπο ρώξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνβιήησλ (ΥΤΣΑ). 

Ο ζρεδηαζκόο, ε ηερλνινγία θαη νη ηερληθέο δηαρείξηζεο ησλ ΥΤΣΑ έρνπλ βειηησζεί 

ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη ε εμέιημε ζπλερίδεηαη. 
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Πιενλεθηήκαηα ηεο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο: Καηάιιειε γηα έλα επξύ θάζκα 

απνξξηκκάησλ. 

ρεηηθά ρακειό θόζηνο.Παξαγσγή βηναεξίνπ, ην νπνίν είλαη αλαλεώζηκε πεγή 

ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε θαη παξαγσγή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

Μεηνλεθηήκαηα: Μεηά ην θιείζηκν ηνπ ΥΤΣΑ, ε γε κπνξεί λα είλαη αθαηάιιειε γηα 

θάπνηεο ρξήζεηο, ιόγσ ξύπαλζεο. Σν βηναέξην, αλ δελ ηεζεί ππό έιεγρν, κπνξεί λα 

είλαη επηθίλδπλν (ππξθαγηά, έθξεμε, ζπλεηζθνξά ζην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ). Ζ 

αλάθηεζε ελέξγεηαο από ΥΤΣΑ δελ είλαη ηδηαίηεξα απνδνηηθή. Μπνξεί λα ππάξμεη 

όριεζε ιόγσ ζνξύβνπ, νζκώλ, δηέιεπζεο νρεκάησλ θαη αηζζεηηθήο ππνβάζκηζεο, 

όπσο κε όιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ. 

Β) Ζ θαύζε ησλ απνβιήησλ πεξηγξάθεηαη σο κία κέζνδνο γηα ηε κεηαηξνπή 

ζύλζεησλ νξγαληθώλ ελώζεσλ ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη λεξό. Απηό δελ ζεκαίλεη 

βέβαηα όηη ε θαύζε δεκηνπξγεί ή θαηαζηξέθεη ηελ ύιε. Αιιάδεη απιώο ηε ρεκηθή 

ζύλζεζε θαη κεηαβάιιεη ηελ ηνμηθόηεηα ησλ θαηγόκελσλ νπζηώλ. 

Αθόκε θη αλ ππήξρε ηερληθά ε δπλαηόηεηα ηεο πιήξνπο ή ηέιεηαο θαύζεο, ζα 

παξέκελε ην πξόβιεκα ησλ εθπνκπώλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2), ην νπνίν 

απνηειεί ην θπξηόηεξν αέξην ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ην νπνίν επζύλεηαη γηα ηελ 

απνζηαζεξνπνίεζε ηεο αηκόζθαηξαο ηνπ πιαλήηε θαη ηηο ελ εμειίμεη θιηκαηηθέο 

αιιαγέο. Οη δηεξγαζίεο θαύζεο παξάγνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο εμαηξεηηθά 

κηθξνζθνπηθώλ ζσκαηηδίσλ θαη θπξίσο ζσκαηηδίσλ κε δηάκεηξν κηθξόηεξε από 2,5 

εθαηνκκπξηνζηά ηνπ κέηξνπ, ηα νπνία κπνξνύλ λα εηζρσξήζνπλ βαζύηεξα ζηνπο 

πλεύκνλεο θαη λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο βιάβεο. Γεθάδεο έξεπλεο ζε όιν ηνλ θόζκν 

ελνρνπνηνύλ ηα κηθξνζσκαηίδηα όρη κόλν γηα αύμεζε ηεο ζλεζηκόηεηαο, αιιά θαη γηα 

ζεκαληηθέο καθξνρξόληεο βιάβεο ζηελ πγεία. Οη έξεπλεο ελνρνπνηνύλ θπξίσο ηα 

αησξνύκελα αηκνζθαηξηθά ζσκαηίδηα κηθξήο δηακέηξνπ (γλσζηά θαη σο ΡΜ10, 

ΡΜ2.5θαη ΡΜ1), πνπ εηζρσξνύλ βαζύηεξα ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα. (αρηλίδεο 

.,2008) 

Mειέηεο έδεημαλ όηη γηα θάζε αύμεζε 10 κg/m
3
 ησλ επηπέδσλ ΡΜ10 έρνπκε αύμεζε 

ησλ εηζαγσγώλ ζε λνζνθνκεία αζζελώλ κε άζζκα θαηά 2%. Οη ζεκεξηλέο 

ηερλνινγίεο αληηξξύπαλζεο ησλ εξγνζηαζίσλ θαύζεο κπνξνύλ λα ζπγθξαηήζνπλ 

κόλν ην 5% έσο 30% ησλ εηζπλεύζηκσλ ζσκαηηδίσλ (ΡΜ2.5), ελώ είλαη ηειείσο 

άρξεζηεο ζηελ πεξίπησζε ησλ εμαηξεηηθά κηθξώλ ζσκαηηδίσλ (ΡΜ1). (Allsopp M, 

Costner P, Johnston P .,2001) . 

Παξάιιεια κε ηηο αέξηεο εθπνκπέο, θάζε εξγνζηάζην θαύζεο παξάγεη επίζεο ζηεξεά 

ηνμηθά απόβιεηα (κε ηε κνξθή ζθνπξηάο θαη ηέθξαο), θαζώο θαη ηνμηθά πγξά 

απόβιεηα, ηα νπνία βέβαηα απαηηνύλ εηδηθή δηαρείξηζε. Όζν πην αλαπηπγκέλα 

ζπζηήκαηα αληηξξύπαλζεο δηαζέηεη έλα εξγνζηάζην θαύζεο απνβιήησλ, ηόζν 

πεξηζζόηεξεο ηνμηθέο νπζίεο ζπζζσξεύνληαη ζηα πγξά θαη ζηεξεά απόβιεηα θαη ηόζν 

δπζθνιόηεξε θαη αθξηβόηεξε γίλεηαη ε δηαρείξηζή ηνπο. Ζ θαύζε δελ εμαθαλίδεη ηα 

απόβιεηα θαη βέβαηα δελ εμαιείθεη ηνπο ξύπνπο. Ζ εθαξκνγή αληηξξππαληηθήο 

ηερλνινγίαο έρεη απιώο σο απνηέιεζκα ηε κεηαθνξά ηνπ πξνβιήκαηνο από ηελ 

αηκόζθαηξα ζην έδαθνο θαη ηα λεξά. Σα ζύγρξνλα εξγνζηάζηα θαύζεο απνηεινύλ 

παλάθξηβε θαη ζπρλά απαγνξεπηηθή επηινγή, ζε ζρέζε κε ελαιιαθηηθέο κεζόδνπο 

δηαρείξηζεο. Ζ πςειή επέλδπζε πνπ απαηηείηαη έρεη νδεγήζεη ζπρλά πνιιέο 

δεκνηηθέο αξρέο ζε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ζηα πξόζπξα ηεο ρξενθνπίαο. 

Γ) Όζν αθνξά ηελ  θνκπνζηνπνίεζε. Σα πξνγξάκκαηα κε δηαινγή ζηελ πεγή δίλνπλ 

πνιύ θαιήο πνηόηεηαο θνκπόζη, όκσο απαηηνύλ πςειά θόζηε ζπιινγήο. Αληίζεηα, ν 

κεραληθόο δηαρσξηζκόο ησλ απνξξηκκάησλ θαη παξαγσγή θνκπόζη απαηηεί πνιύ 

πςειό θόζηνο επέλδπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ θαη παξάγεη πνιύ ρακειήο 

πνηόηεηαο θνκπόζη.  Δηζη, από πιεπξάο νηθνλνκίαο θαη πνηόηεηνο ηνπ θνκπόζη είλαη 
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πνιύ πην ζπκθέξνλ ε θνκπνζηνπνίεζε ζε κηθξή θιίκαθα δει. ζε επίπεδν θαηνηθίαο ή 

ζπγθξνηήκαηνο θαηνηθηώλ, όπνπ ιύλνληαη πνιύ εύθνια ηα πξνβιήκαηα πνηόηεηαο θαη 

δηάζεζεο, αιιά όκσο ζηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηώλ. Άιια κεηνλεθηήκαηα ηεο θνκπνζηνπνίεζεο είλαη ε δέζκεπζε εθηάζεσλ γεο 

θαη πηζαλά πξνβιήκαηα δπζνζκίαο, ιόγσ θαθήο ιεηηνπξγίαο. Ο κεραληθόο 

δηαρσξηζκόο ησλ απνξξηκκάησλ είλαη κία αξθεηά πιήξεο κέζνδνο δηαρείξηζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ, ε νπνία έρεη εθαξκνζζεί ζε πνιιέο ρώξεο. Ο κεραληθόο δηαρσξηζκόο 

κπνξεί λα εθαξκνζζεί παξάιιεια θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ αλαθύθισζε πιηθώλ, 

γηα ηελ παξαγσγή θπξίσο θνκπόζη από ην νξγαληθό κέξνο ησλ απνξξηκκάησλ. ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο ηερλνινγίαο απηήο πεξηιακβάλνληαη ηα αθόινπζα: α) πλνιηθά 

κπνξεί λα αλαθηεζεί θαη αμηνπνηεζεί ην 40-70% θαηά βάξνο ησλ νηθηαθώλ 

απνξξηκκάησλ, β) Δίλαη ε πην παξαγσγηθή κέζνδνο ζε βηνκεραληθή θιίκαθα κε ηελ 

νπνία δηαρσξίδεηαη ζρεδόλ νιόθιεξν ην δπκώζηκν θιάζκα ησλ απνξξηκκάησλ γηα 

ηελ παξαγσγή compost,  αλ κεηνλεθηήκαηα ηεο ηερλνινγίαο απηήο κπνξνύλ λα 

αλαθεξζνύλ όπσο:  α) Παξάγνληαη πεξηνξηζκέλεο θαζαξόηεηαο (π.ρ. θνκπόζη) θαη 

ακθηβόινπ εκπνξεπζηκόηεηαο αλαθηεζέληα πιηθά (π.ρ. RDF, ραξηί, πιαζηηθά).. β) Σα 

πεξηζζόηεξα ζύγρξνλα ζπζηήκαηα κεραληθήο δηαινγήο πνπ πξνζπαζνύλ κε δηάθνξεο 

δαπαλεξέο ηερλνινγίεο λα εμαιείςνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη.  

Ζ κείσζε ηεο πνζόηεηαο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ νδεγνύληαη πξνο δηάζεζε, είηε γηα 

ηαθή πξόθεηηαη, είηε γηα θαύζε ή άιιε επεμεξγαζία, ζπλεπάγεηαη θαη ηαπηόρξνλε 

κείσζε ηεο ξύπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ελώ παξάιιεια απμάλεη ε δηάξθεηα δσήο 

ησλ Υ.Τ.Σ.Α, γεγνλόο ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ηα ηειεπηαία ρξόληα δεδνκέλεο ηεο 

δπζθνιίαο αλεύξεζεο ρώξσλ γηα ηέηνηα ρξήζε. Αθόκε ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

αλαθύθισζεο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα απνκαθξύλνληαη ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό 

επηθίλδπλα θαη ηνμηθά πιηθά από ηα απνξξίκκαηα πξηλ ηελ ηειηθή δηάζεζή ηνπο. Γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ έγηλαλ θαη ζπλερίδνπλ λα γίλνληαη 

πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθώλ ηερλνινγηώλ, όπσο ε ππξόιπζε θαη ε 

αεξηνπνίεζε, πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία ζηε ρεκηθή βηνκεραλία. Όιεο 

όκσο νη πξνζπάζεηεο επεμεξγαζίαο ησλ ΑΑ κε ηηο κεζόδνπο απηέο απέηπραλ θαη γη’ 

απηό ην ιόγν ε πξνζπάζεηα ζήκεξα επηθεληξώλεηαη ζηελ πξνεπεμεξγαζία ησλ ΑΑ 

κε ζηόρν ηελ αύμεζε ηνπ ζεξκηθνύ ηνπο πεξηερνκέλνπ θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

πνηόηεηάο ηνπο έηζη ώζηε λα κεησζνύλ ηα ηερληθά πξνβιήκαηα. 

ύκθσλα κε ηα δηαζέζηκα βηβιηνγξαθηθά ζηνηρεία ε θαύζε είλαη δαπαλεξή 

ηερλνινγία ζε ζρέζε κε ηελ αεξόβηα κεραληθή – βηνινγηθή επεμεξγαζία, αθόκα θαη 

εάλ ιεθζνύλ ππόςε ηα έζνδα από ηε ζεξκηθή αμηνπνίεζε ησλ ΑΑ. Ζ θαύζε κπνξεί 

λα ζπλδπαζηεί κε κνλάδεο αεξόβηαο ή αλαεξόβηαο κεραληθήο – βηνινγηθήο 

επεμεξγαζίαο γηα ζεξκηθή αμηνπνίεζε ηνπ ηπρόλ παξαγόκελνπ RDF. Μπνξεί λα 

ζπλδπαζηεί θαη κε κνλάδεο βηνινγηθήο μήξαλζεο γηα αμηνπνίεζε ηνπ SRF, αλ θαη 

ζηελ πεξίπησζε απηή ε απ’ επζείαο θαύζε ησλ ΑΑ ελέρεη ππνπνιιαπιάζην θόζηνο 

θαη δελ δεκηνπξγεί πξόζζεηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Από ην δηάγξακκα 

( εηθόλα 3)  ην θόζηνο ηεο βηνινγηθήο μήξαλζεο είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξν από απηό 

ηεο αεξόβηαο κεραληθήο – βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο, αιιά θαη ηεο ζηνηρεηνκεηξηθήο 

θαύζεο. Ζ δηαθνξά απηή νθείιεηαη ηόζν ζηε πςειό θόζηνο ηεο βηνινγηθήο μήξαλζεο 

όζν θαη ζηελ αλάγθε επεμεξγαζίαο (ζε πεξίπησζε ρξήζεο ηεο) ηνπ ζπλόινπ ησλ 

ΑΑ από ην  2010 πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνύλ νη πεξηνξηζκέλεο αξρηθέο απαηηήζεηο 

κείσζεο ησλ νξγαληθώλ. 
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Δηθόλα 3 .Δλδεηθηηθό θόζηνο 

ελαιιαθηηθώλ ηερλνινγηώλ γηα 

επεμεξγαζία 5 εθαη.η/έηνο ΑΑ 

παξαγσγήο έηνπο 2006 θαηά ηελ 

δεθαεηία 2010-2020.  

Από ην δηάγξακκα ( εηθόλα 3) απηό πξνθύπηεη , ε κέζε εηήζηα δηαθνξά θόζηνπο είλαη 

ηεο ηάμεο ησλ 640 εθαη. € εηεζίσο ζηελ πεξίπησζε θαζνιηθήο ρξήζεο ηεο βηνινγηθήο 

μήξαλζεο (δίρσο λα ιακβάλεηαη ππόςε ην ζεκαληηθό θόζηνο κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο 

ζε ΥΤΣΑ ηνπ SRF) θαη 1,24 δηζ. € εηεζίσο ζηελ πεξίπησζε πιήξνπο αμηνπνίεζεο 

ηνπ SRF, είηε ζε κνλάδεο αεξηνπνίεζεο, είηε ζε κνλάδεο ζηνηρεηνκεηξηθήο θαύζεο. 

Aμίδεη λα  αλαθέξνπκε  ζαλ ηειηθό ζπκπέξαζκα όηη ζήκεξα ζηελ Διιάδα, ηα θόζηε 

γηα ηελ ηαθή ησλ απνξξηκκάησλ είλαη 9-30 €/ηόλν (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θόξσλ), 

γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη νπνηνδήπνηε επηπιένλ θόζηνο ζα έπξεπε λα πεξάζεη ππό ηε 

κνξθή απμεκέλσλ δεκνηηθώλ ηειώλ ζηνπο πνιίηεο. ηελ πεξίπησζε ηεο 

αλαθύθισζεο αληίζεηα, έρεη επηιεγεί ε κεηαθύιεζε ηνπ θόζηνπο ζην επίπεδν ησλ 

πξντόλησλ θαη ησλ ρξεζηώλ κε ηε ζέζπηζε εηδηθώλ ηειώλ (π.ρ. γηα ηε ζπζθεπαζία), 

θαζηζηώληαο ηε δηαρείξηζε ηνπ όινπ εγρεηξήκαηνο πην απνηειεζκαηηθή. ην 

επηρείξεκα ηεο βηνκεραλίαο θαύζεο όηη θαη ε αλαθύθισζε θαη θνκπνζηνπνίεζε ησλ 

απνξξηκκάησλ είλαη αθξηβέο δηαδηθαζίεο, ε απάληεζε είλαη πσο ηνπιάρηζηνλ απηέο 

ζπλνδεύνληαη από πξνθαλή πεξηβαιινληηθά θαη ελεξγεηαθά πιενλεθηήκαηα θαη, 

ζπλεπώο, ζσζηά ε θνηλσλία πιεξώλεη γη’ απηήλ ηελ πξνζηηζέκελε αμία. ηηο 

δηάθνξεο επξσπατθέο ρώξεο, ηα θόζηε γηα ηελ ηαθή ησλ απνξξηκκάησλ θπκαίλνληαη 

από 9 έσο 164 €/ηόλν (κε πςειόηεξεο ηηκέο εθεί όπνπ ε ηαθή νπζηαζηηθά 

εγθαηαιείπεηαη σο κέζνδνο ηειηθήο δηάζεζεο), ελώ γηα ηελ θνκπνζηνπνίεζε, από 16 

έσο 189 €/ηόλν (κε ζπλήζεηο ηηκέο πεξί ηα 50 €/ηόλν). (Hogg et al .,2002).  
(Greenpeace .,2001) 
ύκθσλα κε ηελ κειέηε κνπ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ( θνξδίιεο Α., Κνκλίηζαο 

Κ.,2004)  πξνθύπηεη ν πίλαθαο 1 ιακβάλνληαο  ππόςε θαη ην βάξνο ησλ 

απνξξηκκάησλ 54643 η/ρξόλν. 

 

Μέζνδνο 

Γηάζεζεο 

Καηαιακβαλόκελνο 

όγθνο ( 3m ) 

  

Τγξά 

απόβιεηα  

( 3m ) 

Αέξηα 

Απόβιεηα 

( 3m ) 

 

Κόζηνο 

* 

€ 

Τγεηλνκηθή ηαθή 68303 19125 6830375 1311432 

Καύζε 19125 32785 2,73. 810  3934000 

Μεραληθή 

δηαινγή + 

θνκπνζηνπνίεζε 

24042 6557 6830375 2732150 

Πίλαθαο  1 .Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ησλ ηξηώλ  δηαρεηξηζηηθώλ  ζελαξίσλ. 
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*ην θόζηνο πεξηιακβάλεηαη θαη ην θόζηνο ΥΤΣ ππνιεηκκάησλ. Θεσξείηαη όηη νη 

εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηε βέιηηζηε ππάξρνπζα ηερλνινγία αληηξξόπεζεο θαη 

πιεξνύλ ηηο πξόζθαηεο δηαηάμεηο ΔΔ γηα πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία 

σκπεράζκαηα. ύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 1  ζπκπεξαίλνπκε όηη : Ζ  Τγεηνλνκηθή 

ηαθή είλαη ιηγόηεξν επηβιαβήο πεξηβαιινληηθά. Καηαιακβάλεη κεγάιν όγθν. Ζ 

θαύζε είλαη πνιύ αθξηβή θαη ιόγσ ην κεγάιν θόζηνο  ηεο αληηξξππαληηθήο 

ηερλνινγίαο. Παξάηαζε  δσή ηνπ ρώξνπ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο είλαη κεγάιε γηαηί ν 

όγθνο ησλ απνξξηκκάησλ κεηώλεηαη δξαζηηθά.Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ  

θνκπνζηνπνίεζε πνπ επηβαξύλεηαη νηθνλνκηθά ιόγσ ηεο αθξηβήο κεραληθήο 

ηερλνινγίαο  δηαινγήο. Ζ επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ αλαθύθισζεο (ηδηαίηεξα όηαλ 

εθαξκόδεηαη ε δηαινγή ζηελ πεγή) βειηηώλεη θαηά πνιύ ηελ πνηόηεηα ησλ πξνο 

θνκπνζηνπνίεζε απνξξηκκάησλ θαη κεηώλεη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο κεραληθήο 

επεμεξγαζίαο ηεο θνκπνζηνπνίεζεο. 
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