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ΜΗΥΑΝΘΚΟ ΔΘΑΥΩΡΘΜΟ – ΛΘΠΑΜΑΣΟΠΟΘΗΗ 
 
αρηλίδεο πκεώλ 
 
Πξνϊόληα κεραληθνύ δηαρωξηζκνύ 
Σα πξντφληα πνπ είλαη δπλαηφλ λα αλαθηεζνχλ απφ κία κνλάδα 
κεραληθνχ δηαρσξηζκνχ απνξξηκκάησλ είλαη: 
 
1. ηδεξνύρα κέηαιια, κε ζπληειεζηή αλάθηεζεο 65-95%. Ο 
δηαρσξηζκφο ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ κε ειεθηξνκαγλήηεο κπνξεί λα 
εκθαλίζεη ρακειή απφδνζε εμαηηίαο ζπκπαξαξνήο θαη άιισλ πιηθψλ. 
Σα κε ζηδεξνχρα κέηαιια δε κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ αμηφπηζηα κε 
θακία κέζνδν. Δθαξκφδεηαη πεηξακαηηθά ειεθηξνδηαινγή θαη κφλε 
αμηφπηζηε ιχζε πξνο ην παξφλ είλαη ε ρεηξνδηαινγή. 
 
2. Ζπκώζηκα πιηθά κε ζπληειεζηή αλάθηεζεο 70-90%, γηα 
παξαγσγή ΒΔ κε ζπληειεζηή παξαγσγήο 75%. 
 
3. RDF, κε ζπληειεζηή αλάθηεζεο 70-80% ή (ελαιιαθηηθά) ραξηί θαη 
πιαζηηθά κε αθφκε ρακειφηεξν ζπληειεζηή αλάθηεζεο. To RDF 
(Refuse Derived Fuel) απνηειείηαη θπξίσο απφ ραξηί θαη πιαζηηθφ, 
δειαδή απφ πιηθά πνπ ηφζν απφ κφλα ηνπο φζν θαη επξηζθφκελα ζε 
κίγκα κεηαμχ ηνπο, έρνπλ πςειή ζεξκνγφλν δχλακε. Ωο ελαιιαθηηθή 
ιχζε έλαληη ηνπ RDF (ειιεληζηί: Κα=Καχζηκν απφ θνππίδηα) 
λνείηαη ν πεξαηηέξσ δηαρσξηζκφο ραξηηνχ θαη πιαζηηθψλ ζε κία 
κνλάδα κεραληθνχ δηαρσξηζκνχ (θάηη πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε 
αεξνδηαρσξηζηήξα κε πξνεγνχκελν βξέμηκν ηνπ κίγκαηνο, εμαηηίαο 
ηνπ νπνίνπ ην ραξηί βαξαίλεη) θαη ε ηειηθή αλάθηεζε ηνπ θάζε πιηθνχ. 
Αλ θαη ππάξρνπλ αξθεηά παξαδείγκαηα ρσξηζηήο αλάθηεζεο ραξηηνχ 
θαη πιαζηηθψλ, θαίλεηαη λα ππεξηζρχεη ε ηάζε παξαγσγήο Κα, φπνπ 
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε επηηπρίαο απνηειεί εδψ ε χπαξμε αγνξάο 
γηα απηφ. Ο βαζκφο επεμεξγαζίαο ηνπ Κα (ηεκαρηζκφο, μήξαλζε, 
κνξθνπνίεζε ζε pellets - θνθθνπνίεζε) πνηθίιιεη θαη απηφο 
ζεκαληηθά, αλάινγα κε ηελ επηδησθφκελε ρξήζε ηνπ. To Κα θαηά 
ηελ θαχζε ηνπ παξάγεη επηθίλδπλνπο ξχπνπο φπσο HCl (75% ιφγσ 
PVC), PCDD, PCDF. Δπίζεο πεξηέρεη βαξέα κέηαιια ιφγσ ηνπ 
ραξηηνχ θαη ησλ ρξσκάησλ ησλ πιαζηηθψλ, ηα νπνία δίδνπλ 
ρισξηφληα θαηά ηελ θαχζε (ZnCl2, SnCl2). ηελ πεξίπησζε  
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ελδερφκελεο ρξήζεο ηνπ Κα σο ελαιιαθηηθφ θαχζηκν ζε κνλάδεο, 
ηίζεηαη ην ζέκα ηνπ θφζηνπο θαζαξηζκνχ ησλ απαεξίσλ, ελψ 
πξφζζεην πξφβιεκα απνδνρήο ηίζεηαη εμαηηίαο ηεο πηζαλήο 
αλνκνηνγέλεηαο ησλ ηδηνηήησλ ηνπ (π.ρ. ζεξκνγφλνο δχλακε). 
 
4. Γπαιί, κε ζπληειεζηή αλάθηεζεο 50-90%. Σν γπαιί δελ θνξηίδεηαη 
ειεθηξηθά θαη κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε ειεθηξηθφ πεδίν, ελψ γηα λα 
είλαη απνδνηηθφο ν καγλεηηθφο δηαρσξηζκφο ηνπ, ζα πξέπεη λα 
ππάξρεη πςειή πεξηεθηηθφηεηα Fe2O3. Γεληθά ε κφλε αμηφπηζηε 
κέζνδνο πξνο ην παξφλ είλαη ε ρεηξνδηαινγή. Απφ κνλάδεο 
κεραληθνχ δηαρσξηζκνχ παίξλεηαη αλάκηθην γπαιί, απφ ην νπνίν 
κπνξεί λα παξαρζεί κφλνλ πξάζηλν πνπ έρεη κεησκέλε αγνξά. 
 
5.Αινπκίλην, κε ζπληειεζηή αλάθηεζεο 55-90%. 
 
6. Υαξηί. Σν ραξηί, αλαθηψκελν κφλν ηνπ έρεη πςειή πγξαζία θαη 
είλαη έληνλα ξππαζκέλν απφ ηελ επαθή ηνπ κε ην δπκψζηκν θιάζκα. 
Δθφζνλ δελ πξννξίδεηαη γηα Κα, είλαη αλαπφθεπθηε κία ρακειή 
απφδνζε αλάθηεζεο ζηε θάζε δηαρσξηζκνχ ηνπ απφ ην  πιαζηηθφ. 
Δμαηηίαο ηεο θαθήο θαηάζηαζεο ηνπ αλαθηψκελνπ ραξηηνχ, πξνθχπηεη 
δπζθνιία εμεχξεζεο αγνξάο. 
 
7. Πιαζηηθά. Σν πιαζηηθφ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ πξννξίδεηαη 
γηα Κα, παξνπζηάδεη ην ζνβαξφ κεηνλέθηεκα ηεο αλνκνηνγέλεηαο θαη 
ππάξρεη κεγάιε δπζθνιία πεξαηηέξσ δηαρσξηζκνχ. Η ρεηξνδηαινγή 
είλαη επίζεο δχζθνιε, ελψ πξντφληα είλαη θπξίσο πιαζηηθά πνηφηεηαο 
ρακειφηεξεο απφ ην αξρηθφ πξντφλ (down-cycling). 
Πξέπεη λα ππνγξακκηζζεί φηη νη ζπληειεζηέο αλάθηεζεο γηα φια ηα 
παξαπάλσ πξντφληα πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηε ρξεζηκνπνηνχκελε 
ηερλνινγία θαη ηελ αξρηθή ζχζηαζε ησλ απνξξηκκάησλ. 
 
Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 
 
Ληπαζκαηνπνίεζε 
 
Γεληθά 
Τπάξρνπλ δηάθνξεο βηνινγηθέο θαη ρεκηθέο δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο ησλ 
αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ζε έλα ελαιιαθηηθφ αέξην, πγξφ ή ζηεξεφ 
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ηειηθφ πξντφλ. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη βηνινγηθέο 
δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ε αεξφβηα θαη αλαεξφβηα 
ιηπαζκαηνπνίεζε θαη δηάθνξνη ζπλδπαζκνί απηψλ. 
Η ιηπαζκαηνπνίεζε (θνκπνζηνπνίεζε ή βηνζηαζεξνπνίεζε) 
είλαη κία ξπζκηδφκελεδηάζπαζε ή αδξαλνπνίεζε ησλ νξγαληθψλ 
ελψζεσλ ησλ απνξξηκκάησλ, απφ ηελ νπνία ζε ηειηθή θάζε 
πξνθχπηνπλ κε ηε βνήζεηα κηθξννξγαληζκψλ: 
Υνχκνπο (humus), δει. έλα ΒΔ πνπ νλνκάδεηαη θνκπφζη, θαζψο 
επίζεο CO2 θαη H2O (ζηελ πεξίπησζε αεξφβηαο). CH4 
(κεζαλνγέλεζε), θαζψο επίζεο CO2 θαη ιάζπε (ζηελ πεξίπησζε 
αλαεξφβηαο). 
ηελ πνιχπινθε απηή βηνρεκηθή δηαδηθαζία ιακβάλνπλ κέξνο 
δηάθνξνη κηθξννξγαληζκνί (βαθηήξηα, κχθεηεο θαη πξσηφδσα), ε 
δξαζηεξηφηεηα ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο 
φπσο ηελ αλαινγία C/N (ν άλζξαθαο απνηειεί πεγή ελέξγεηαο θαη ην 
άδσην ηξνθή ησλ κηθξννξγαληζκψλ), ηελ πγξαζία ησλ 
απνξξηκκάησλ (ε ηξνθή ησλ κηθξννξγαληζκψλ είλαη πάληα ζε 
πδάηηλε κνξθή), ην δηαζέζηκν νμπγφλν (αεξφβηα δχκσζε), ην pH θαη 
ηε ζεξκνθξαζία. 
Σν πξντφλ ηεο ιηπαζκαηνπνίεζεο ιέγεηαη βειηηωηηθό εδάθνπο (ΒΔ) 
θαη πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλν απφ νγθψδε αληηθείκελα, πιαζηηθά, 
γπαιί, βαξέα κέηαιια θαη παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο. Σν ΒΔ 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θαιιηέξγεηεο (φπσο ακπεινπξγία, 
αλζνθνκία, δελδξνθνκία θ.ιπ.) απμάλνληαο ηελ παξαγσγή θαζψο 
εκπινπηίδεη ην έδαθνο κε ζξεπηηθέο νπζίεο, απμάλεη ην πνξψδεο ηνπ, 
δεκηνπξγεί επλντθέο ζπλζήθεο αεξηζκνχ θαη θαηαθξαηεί ηελ πγξαζία. 
Ο ΜΓ είλαη κία αξθεηά δαπαλεξή κέζνδνο θαη παξνπζηάδεη ζπρλά 
πξνβιήκαηα ζηελ πψιεζε ησλ αλαθηψκελσλ πιηθψλ, είηε ιφγσ ηεο 
κε θαζαξφηεηάο ηνπο, είηε ιφγσ ηεο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπο ζε βαξέα 
κέηαιια. 
Πξνο ηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ ηεο θνκπνζηνπνίεζεο 
ζεσξείηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ θάπνηεο βαζηθέο βηνινγηθέο αξρέο 
θαη λα γίλεη πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ κηθξννξγαληζκψλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνκπνζηνπνίεζε. 
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Παξάκεηξνη πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε δύκωζε θαη ηελ 
αλάπηπμε ηω κηθξννξγαληζκώλ 
Η βηνινγηθή κεηαηξνπή ελφο νξγαληθνχ θιάζκαηνο απαηηεί ην 
βηνινγηθφ ζχζηεκα λα βξίζθεηαη  ζε κηα δπλακηθή ηζνξξνπία. Γηα λα 
δεκηνπξγεζεί θαη λα δηαηεξεζεί απηή, πξέπεη ην πεξηβάιινλ λα είλαη 
ειεχζεξν απφ αζπλήζηζηεο ζπγθεληξψζεηο βαξέσλ κεηάιισλ, 
ακκσλίαο, ζνπιθηδίσλ θαη άιισλ ηνμηθψλ παξαγφλησλ. 
Η ζεξκνθξαζία (Θ), ην ΡΗ θαη ε πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη νη 
πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ 
κηθξννξγαληζκψλ. Γεληθά βέιηηζηε αλάπηπμε ζπκβαίλεη φηαλ ε Θ θαη 
ην ΡΗ θπκαίλνληαη ζε κηα κηθξή θιίκαθα ηηκψλ. 
Θεξκνθξαζία: Υαξαθηεξηζηηθφ γηα ηε ζεξκνθξαζία είλαη φηη θαζψο ε 
Θ απμάλεηαη, θάζε 10°C δηπιαζηάδεηαη ν ξπζκφο αλάπηπμεο κέρξηο 
φηνπ επηηεπρζεί ε βέιηηζηε Θ. Θεξκνθξαζίεο κεγαιχηεξεο απφ ηε 
βέιηηζηε δελ επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην ξπζκφ αλάπηπμεο. 
H κέγηζηε ζεξκνθξαζία πνπ επηηξέπεηαη λα αλαπηπρζεί ψζηε λα κε 
ζθνησζνχλ ηα κηθξφβηα είλαη 55-600C. 
Η αχμεζε ηεο Θ νθείιεηαη ζε εμψζεξκεο αληηδξάζεηο πνπ ζπλδένληαη 
κε ηνλ αεξφβην κεηαβνιηζκφ. Η Θ είλαη παξάγνληαο πνπ εμαζθαιίδεη 
ηελ αλάπηπμε ηεο κηθξνρισξίδαο θαη ηελ εμαθάληζε ησλ δηαθφξσλ 
παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ θαη ζπφξσλ αλεπηζχκεησλ δηδαλίσλ 
θαη θπηψλ. 
Αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα νη 
κηθξννξγαληζκνί, δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο.  
pH: Σν pH πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή 6 έσο 9. Βέιηηζηε ηηκή 
ηνπ pH γηα ηελ αλάπηπμε ησλ βαθηεξίσλ είλαη απηή κεηαμχ 6.5-7.5. 
Όηαλ ην pH παίξλεη ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 9 ή κηθξφηεξεο ηνπ 4.5 ηφηε 
κφξηα αζζελψλ νμέσλ θαη βάζεσλ εηζέξρνληαη ζην θχηηαξν πην 
εχθνια απφ φηη ηα ηφληα πδξνγφλνπ θαη πδξνμεηδίνπ, κεηαβάιινπλ ην 
εζσηεξηθφ pH ηνπ θπηηάξνπ θαη θαηαζηξέθνπλ ην θχηηαξν. 
Τγξαζία: Η πγξαζία επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε ησλ 
κηθξννξγαληζκψλ. Γη΄απηφ πξέπεη λα είλαη γλσζηφ ην πεξηερφκελν 
πγξαζίαο ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα κεηαηξαπεί, 
εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα κηα μεξή δηαδηθαζία φπσο απηή ηεο 
θνκπνζηνπνίεζεο. Πνιιέο θνξέο απαηηείηαη ε πξνζζήθε λεξνχ γηα 
ηελ επίηεπμε βέιηηζηεο πγξαζίαο. Όηαλ ε πγξαζία είλαη πνιχ κηθξή, νη 
κηθξννξγαληζκνί πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε δχκσζε δε κπνξνχλ λα 
αλαπηπρζνχλ. Αληίζεηα, φηαλ ε πγξαζία είλαη πνιχ κεγάιε, ηφηε δελ 
ππάξρεη ε απαηηνχκελε επαθή κε ην νμπγφλν πνπ επίζεο είλαη 
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απαξαίηεην γηα ηε δχκσζε. Ωο αθξαία φξηα κπνξνχκε λα 
ζεσξήζνπκε ην 30-70%. Η βέιηηζηε ηηκή ηεο γηα αεξφβηα 
θνκπνζηνπνίεζε είλαη κεηαμχ 50-60%. Μπνξεί λα ξπζκηζηεί κε 
αλάκεημε ζπζηαηηθψλ ή κε πξνζζήθε λεξνχ. 
Πηψζε θάησ απφ 40% επηβξαδχλεη ην βαζκφ θνκπνζηνπνίεζεο, ελψ 
ππεξβνιηθή αχμεζε ζε επίπεδα, ψζηε ν αέξαο πνπ ππάξρεη ζην 
βειηησηηθφ λα αληηθαηαζηαζεί κε λεξφ, δεκηνπξγεί αλαεξφβηεο 
ζπλζήθεο ζπλνδεπφκελεο πάληα απφ δπζνζκία θαη παχζε ηεο 
θνκπνζηνπνίεζεο. 
 
Λόγνο C/N1: Ο ιφγνο C/N είλαη πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηαηί 
επεξεάδεη ηελ ηαρχηεηα ηεο βηνινγηθήο αληίδξαζεο ησλ πιηθψλ. 
Βέιηηζηεο ηηκέο ηνπ ιφγνπ είλαη 20/1-30/1 γηα ην θξέζθν νξγαληθφ 
θιάζκα θαη ζηαδηαθά κεηψλεηαη θαζψο ε θνκπνζηνπνίεζε πξνρσξά. 
ην ψξηκν ΒΔ ν ιφγνο C/N είλαη 12:1. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη 
νη ηιείο έρνπλ ρακειφ ιφγν C/N, ελψ ηα απνξξίκκαηα θήπνπ (θχιια, 
εθεκεξίδεο) έρνπλ ζρεηηθά πςειφ. Γεληθά νη δηάθνξνη 
κηθξννξγαληζκνί πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα νξγαληθά πιηθά 
ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ην 1/3 κέρξη 1/2) ηνπ ζπλνιηθνχ C (σο 
κεηαβνιηδφκελν C), ελψ ην ππφινηπν απνβάιιεηαη ζηελ αηκφζθαηξα 
σο CΟ2. Δπίζεο γηα λα αλαπηπρζνχλ νη κηθξννξγαληζκνί πξέπεη λα 
ηξαθνχλ. 
πλεπψο είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία Ν2 (ζξεπηηθφ ζπζηαηηθφ) ζην 
πξνο θνκπνζηνπνίεζε  πιηθφ γηα λα ηξνθνδνηήζεη ηνπο 
κηθξννξγαληζκνχο θαη κάιηζηα ζε αλαινγία 10 κέξε κεηαβνιηδφκελνπ 
C πξνο 1 κέξνο Ν2. Βάζεη απηψλ πξνθχπηεη φηη ε βέιηηζηε ζρέζε 
αλαινγίαοC/Ν (φπνπ C είλαη ν ζπλνιηθφο) είλαη 30/1 κέρξη 20/1. Aλ ν 
ιφγνο είλαη κεγάινο π.ρ. 40-50 κπνξεί λα πξνζηεζεί άδσην ψζηε λα 
γίλεη ε ιηπαζκαηνπνίεζε. Mία θαιή ιχζε είλαη λα πξνζηίζεηαη ζε 
απνξξίκκαηα θησρά ζε άδσην ε ιάζπε απφ ηνπο βηνινγηθνχο 
θαζαξηζκνχο. 
Λόγνο C/P: Ο ιφγνο C/P κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 75/1 έσο 150/1. 
Αεξηζκόο: Δίλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ εμαζθάιηζε αεξφβησλ 
ζπλζεθψλ. Η πεξηεθηηθφηεηα ηνπ Ο2 ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα ζην 
πιηθφ πνπ δπκψλεηαη δελ πξέπεη λα πέζεη θάησ ηνπ 5%. Η 
αλεπάξθεηα αέξα νδεγεί ζε αλαεξφβηεο ζπλζήθεο θαη νζκέο, ελψ ν 
πνιχ έληνλνο αεξηζκφο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε ςχμε ηνπ 
πιηθνχ. O αεξηζκφο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηε ιηπαζκαηνπνίεζε 
θαη κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε: 
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α) Γχξηζκα ησλ απνξξηκκάησλ. 
β) πλερή αλάδεπζε. 
γ) Δηζαγσγή αέξα κέζσ δηάηξεησλ ζσιήλσλ. 
 
Καηξηθέο ζπλζήθεο: Oη ηζρπξνί θξχνη άλεκνη θαζψο θαη νη πνιιέο 
βξνρνπηψζεηο είλαη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ επηβαξπληηθά. 
Κνθθνκεηξία: H δχκσζε γίλεηαη θαιχηεξα ζηα ζξαπζκέλα 
απνξξίκκαηα ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο επηθάλεηαο πξνζβνιήο πνπ 
παξνπζηάδεηαη ζηα κηθξφβηα. Σα πεξηζζφηεξα πιηθά ηνπ νξγαληθνχ 
θιάζκαηνο ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ έρνπλ αθαλφληζην ζρήκα. 
Γη'απηφ πάληα πξνεγείηαη ηεκαρηζκφο. Σν κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ 
θαζνξίδεη ηε δηαζέζηκε ζπλνιηθή επηθάλεηα πνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο 
κηθξννξγαληζκνχο γηα πξνζβνιή. Δπίζεο επεξεάδεη ηηο 
ζπγθξαηνχκελεο απφ ην πιηθφ πνζφηεηεο λεξνχ θαη αέξα θαηά ηε 
δχκσζε. Δλδείθλπηαη ην κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ λα είλαη κηθξφηεξν 
απφ 5 cm. 
Αλάδεπζε: Η αλάδεπζε έρεη 2 θχξηνπο ζθνπνχο. Ο 1νο είλαη φηη 
αρχικά ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε βέιηηζηνπ πεξηερνκέλνπ πγξαζίαο 
θαη νκνηνγέλεηαο ζηε κάδα ηνπ πιηθνχ. Ο 2νο είλαη φηη κατά τη διάρκεια 
ηεο θνκπνζηνπνίεζεο ε πεξηνδηθή αλάδεπζε βνεζά ζηε δηαηήξεζε 
αεξφβησλ ζπλζεθψλ δχκσζεο. Η ζπρλφηεηα αλάδεπζεο εμαξηάηαη 
απφ ην είδνο ηεο εγθαηάζηαζεο. 
Αλακίμεηο θαη πξνζζήθεο: Οη παξάκεηξνη απηνί επεξεάδνπλ ην ιφγν 
C/N θαη ην πεξηερφκελν   πγξαζίαο ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ. Αλ 
π.ρ. ην νξγαληθφ θιάζκα είλαη θησρφ ζε Ν2, ηφηεγίλεηαη αλάκεημε κε 
ηιχ απφ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ. Οη πξνζζήθεο αλαθέξνληαη ζηνπο 
κηθξννξγαληζκνχο, πνπ ηπρφλ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ γηα λα 
νινθιεξσζεί ε απνζχλζεζε γξεγνξφηεξα. 
Έιεγρνο παζνγόλωλ νξγαληζκώλ: Η θαηαζηξνθή ησλ παζνγφλσλ 
νξγαληζκψλ είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ παξαγσγή ηνπ θνκπφζη. Η 
εμαθάληζή ηνπο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο Θ. Οη 
πεξηζζφηεξνη παζνγφλνη νξγαληζκνί θαηαζηξέθνληαη αθαξηαία, φηαλ ε 
Θ ζ'φιν ην ζσξφ αλέιζεη ζηνπο 55°C. Μφλν κεξηθνί κπνξνχλ λα 
επηβηψζνπλ ζε Θ>67°C θαη απηνί γηα ιίγν ρξφλν. Οινθιεξσηηθή 
εμαθάληζε απηψλ επηηπγράλεηαη κε παξακνλή ησλ 
θνκπνζηνπνηεκέλσλ απνξξηκκάησλ ζε 70°C γηα 1-2 ψξεο. 
Έιεγρνο νζκώλ: Σα πξνβιήκαηα νζκψλ έρνπλ ζρέζε κε ηε 
δεκηνπξγία αλαεξνβηθψλ 
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ζπλζεθψλ κέζα ζην ζσξφ ηνπ θνκπφζη. Πνιιέο θνξέο ζην ζσξφ ηνπ 
δπκψζηκνπ θιάζκαηνο βξίζθνληαη θνκκάηηα πεξηνδηθψλ, βηβιίσλ, 
πιαζηηθψλ πνπ δε κπνξνχλ λα απνδνκεζνχλ ζε ζρεηηθά ζχληνκν 
ρξφλν. Δπηπιένλ, επεηδή δελ ππάξρεη αξθεηφ Ο2 ζην θέληξν ηέηνησλ 
πιηθψλ, αλαπηχζζνληαη αλαεξφβηεο ζπλζήθεο. Σφηε παξάγνληαη 
νξγαληθά νμέα, πνιιά απφ ηα νπνία έρνπλ εμαηξεηηθέο νζκέο. Άιια 
αίηηα δεκηνπξγίαο νζκψλ είλαη ν ρακειφο ιφγνο C/N, ε ππεξβνιηθή 
πγξαζία, ε κε ηθαλνπνηεηηθή αλάδεπζε θαη ν αλεπαξθήο έιεγρνο ηεο 
ζεξκνθξαζίαο. Γηα λα κεησζνχλ ηα πξνβιήκαηα νζκψλ ελδείθλπηαη: 
• Μείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ ζσκαηηδίσλ. 
• Απνκάθξπλζε πιαζηηθψλ θαη άιισλ κε βηναπνηθνδνκήζηκσλ 
πιηθψλ απφ ην νξγαληθφ θιάζκα πνπ πξφθεηηαη λα θνκπνζηνπνηεζεί. 
• Υξήζε απνξξηκκάησλ πξνεξρφκελσλ απφ ΓζΠ, ψζηε ηα 
απνξξίκκαηα λα δηαθξίλνληαη απφ κεγαιχηεξε νκνηνκνξθία θαη λα 
παξνπζηάδνπλ ηνλ ίδην ξπζκφ απνδφκεζεο. 
• Δπαξθήο αλάδεπζε θαη έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο. 
• Ρχζκηζε ηεο πγξαζίαο θαη ηνπ ιφγνπ C/N (πξνζζέηνληαο μεξφ 
νξγαληθφ πιηθφ π.ρ. μεξά θχιια, κηθξά μχιηλα θνκκάηηα). 
Εδαθηθέο απαηηήζεηο. Η απαηηνχκελε έθηαζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε 
κηαο κνλάδαο παξαγσγήο ΒΔ είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ 
πξέπεη λα ιεθζεί ππ΄φςε. 
To ΒΔ (πνπ είλαη επίζεο γλσζηφ κε ηνλ μεληθφ φξν «θνκπφζη») είλαη 
ην πξντφλ ηεο βηνινγηθήο απνδφκεζεο ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο ησλ 
απνξξηκκάησλ θάησ απφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο, νη πην ζεκαληηθέο 
απφ ηηο νπνίεο είλαη ε χπαξμε νμπγφλνπ θαη ε πςειή ζεξκνθξαζία. 
Σν ΒΔ είλαη ζρεηηθά ζηαζεξφ πξντφλ, ηθαλφ λα ρξεζηκνπνηεζεί κε 
αζθάιεηα σο ιίπαζκα. Η βηνινγηθή απνδφκεζε ηνπ νξγαληθνχ 
θιάζκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα 
κηθξννξγαληζκψλ, νη νπνίνη απνηθνδνκνχλ ηηο ζχλζεηεο δνκέο ησλ 
νξγαληθψλ κνξίσλ ζε CO2, H2O θαη ζηεξεφ ππφιεηκκα (ΒΔ). 
Πεξαηηέξσ βηνινγηθή απνηθνδφκεζε ιακβάλεη ρψξα κέζα ζην 
έδαθνο ε νπνία κεηαηξέπεη ην ΒΔ ζε humus. Η θνκπνζηνπνίεζε 
φπσο αιιηψο ιέγεηαη, ιακβάλεη ρψξα φηαλ ππάξρεη πςειή 
ζπγθέληξσζε νμπγφλνπ, νινθιεξψλεηαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ 
δηάζηεκα θαη είλαη άνζκε. Σν ΒΔ πξέπεη λα νμπγνλψλεηαη ηαθηηθά είηε 
κε αλάδεπζε είηε κε εηζαγσγή αέξα. Κάησ απφ θαηάιιειεο ζπλζήθεο 
ε ζεξκνθξαζία πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θνκπνζηνπνίεζεο αλέξρεηαη ζε ηηκέο, νη νπνίεο είλαη ηφζν πςειέο 
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ψζηε λα είλαη ηθαλέο λα αθαλίζνπλ έληνκα θαη παζνγφλνπο 
κηθξννξγαληζκνχο. 
ηελ απνζχλζεζε ησλ απνξξηκκάησλ εκπιέθνληαη θπξίσο (βι. θαη 
παξαπάλσ) ηξεηο θαηεγνξίεο κηθξννξγαληζκψλ: βαθηήξηα, θνχγθη θαη 
αθηηλνκχθεηεο. Οη δχν πξψηεο ζπλήζσο επηθξαηνχλ φηαλ ην νξγαληθφ 
κέξνο (θιάζκα) ησλ απνξξηκκάησλ απνζπληίζεηαη. Δάλ είλαη 
δηαζέζηκνο αξθεηφο αέξαο, ηφηε ε ηαρχηεηα κεηαβνιηζκνχ απμάλεη, 
ελψ ηαπηφρξνλα ε ζεξκνθξαζία πιεζηάδεη ηνπο 70°C ή θαη 
παξαπάλσ. 'απηφ ην ζηάδην κφλνλ ηα αλζεθηηθά βαθηήξηα θαη νη 
αθηηλνκχθεηεο κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ απνηθνδφκεζε ησλ 
απνξξηκκάησλ. Καζψο ην ππφζηξσκα ρξεζηκνπνηείηαη, ν ξπζκφο ηεο 
απνδφκεζεο κεηψλεηαη, ε ζεξκνθξαζία πέθηεη θαη ηα θνχγθη θαη ηα κε 
ζεξκνθπιηθά βαθηήξηα γίλνληαη μαλά ελεξγά. 
Όινη νη κηθξννξγαληζκνί ρξεηάδνληαη λεξφ γηα λα δήζνπλ θαη λα 
ιεηηνπξγήζνπλ. Δάλ ε πγξαζία ησλ απνξξηκκάησλ κεησζεί θάησ ηνπ 
40%, ε κηθξνβηαθή ελεξγφηεηα πέθηεη. Δάλ πάιη αληίζεηα ε πγξαζία 
απμεζεί ζε ηέηνηα επίπεδα ψζηε ν αέξαο πνπ ππάξρεη κέζα ζην ΒΔ 
αληηθαηαζηαζεί κε λεξφ, ηφηε δεκηνπξγνχληαη αλαεξφβηεο ζπλζήθεο 
ζπλνδεπφκελεο πάληνηε απφ δπζνζκία θαη ε θνκπνζηνπνίεζε 
ζηακαηά. Kαζψο ηα απνξξίκκαηα πθίζηαληαη απνζχλζεζε ε ζχζηαζή 
ηνπο κεηαβάιιεηαη θαη απηφ επηδξά θπξίσο ζηελ αλαινγία C:N. Η 
αλαινγία απηή είλαη πεξίπνπ 20:1 ζην θξέζθν νξγαληθφ θιάζκα θαη 
ζηαδηαθά κεηψλεηαη θαζψο mε θνκπνζηνπνίεζε πξνρσξά. ην 
ψξηκν ΒΔ ν ιφγνο C:N είλαη 12:1. Δάλ κε ψξηκν ΒΔ ρξεζηκνπνηεζεί 
σο ιίπαζκα ηφηε ε ζπλερηδφκελε απνζχλζεζε ηνπ αλζξαθνχρνπ 
ππνζηξψκαηνο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε δέζκεπζε ηνπ Ν2 απφ ην 
έδαθνο. Σν ηειηθφ ζεκείν ηεο θνκπνζηνπνίεζεο δει. ηνπ σξίκνπ ΒΔ 
είλαη δχζθνιν λα βξεζεί αιιά ν ιφγνο C:N είλαη έλαο ρξήζηκνο 
δείθηεο. Σν κε ψξηκν ΒΔ είλαη πηζαλφλ λα ππνζηεί ππεξζέξκαλζε 
θαη, θαζψο ε απνζχλζεζή ηνπ ζπλερίδεηαη κπνξεί λα πξνθχςνπλ 
νζκέο ή αθφκε λα πεξηέρεη ζπζηαηηθά επηβιαβή γηα ηα θπηά. Σν 
ψξηκν ΒΔ είλαη έλα πνιχηηκν ζπζηαηηθφ, γηαηί κπνξεί λα δξάζεη σο 
ζπζηαηηθφ ηνπ ρψκαηνο, σο ιίπαζκα, σο θνπξηά θαη σο 
ππνθαηάζηαην ηεο ηχξθεο γηα ρψκα ζηηο γιάζηξεο. 
Σα νηθηαθά απνξξίκκαηα πεξηέρνπλ πςειφ πνζνζηφ ζε νξγαληθφ 
πιηθφ θαηάιιειν γηα θνκπνζηνπνίεζε. Σν θιάζκα ησλ 
απνξξηκκάησλ απφ ην νπνίν είλαη δπλαηφλ λα παξαρζεί ΒΔ, πεξηέρεη 
ππνιείκκαηα ηξνθψλ, απνξξίκκαηα δψσλ θαη απνξξίκκαηα πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ πεξηπνίεζε ησλ θπηψλ. Ωζηφζν, φια ηα 
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παξαπάλσ, ηα νπνία απνηεινχλ ην νξγαληθφ θιάζκα, δελ 
απνδνκνχληαη κε ηνλ ίδην ξπζκφ, π.ρ. κε αξγφηεξν ξπζκφ 
απνδνκνχληαη ηα μχια, ηα νζηά θαη ηα βηνκεραληθά δηαθνξνπνηεκέλα 
(π.ρ. ραξηί θαη δέξκα). Έρεη παξαηεξεζεί φηη νη ρψξεο πνπ 
θαηαλαιψλνπλ ιηγφηεξν επεμεξγαζκέλεο ηξνθέο παξάγνπλ 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ θνκπνζηνπνηήζηκσλ απνξξηκκάησλ. 
 


