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2 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Mθχανικόσ Διαχωριςμόσ 

• Διαχωριςμόσ των διαφόρων υλικών από το ρεφμα των AΣA με 
χριςθ κατάλλθλου θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ  
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Τι επιηυγχάνεηαι με ηο μηχανικό 

διαχωριζμό 
• διαχωριςμόσ των χριςιμων υλικών (χαρτί, μζταλλα, πλαςτικά, 

γυαλί κλπ) προσ ανακφκλωςθ 

• εξαςφάλιςθ πρώτθσ φλθσ για παραγωγι εδαφοβελτιωτικοφ 
(compost). 

• παραγωγι καφςιμθσ φλθσ με τθ μορφι RDF (Refuse Derived 
Fuel). 

• βελτίωςθ των ςυνκθκών εφαρμογισ αποτζφρωςθσ. 

• μείωςθ του όγκου των αποβλιτων. 
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Μείωςθ μεγζκουσ  

• Η μείωςθ μεγζκουσ επιτυγχάνεται με τεμαχιςμό, άλεςθ, ι 
πολτοποίθςθ (shredding, grinding, milling). 

• Κατάλλθλεσ ςυςκευζσ είναι: κρουςτικοί κραυςτιρεσ, 
ςφυρόμυλοι, περιςτροφικοί κόφτεσ, κυλινδρικοί κραυςτιρεσ, 
ςφαιρόμυλοι, τεμαχιςτζσ ογκωδών αντικειμζνων, 
υαλοκραυςτιρεσ κλπ.  
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Επιλογι εξοπλιςμοφ μείωςθσ 
μεγζκουσ 

• Η απαιτοφμενθ κατανάλωςθ ςε ενζργεια E (se hp.h/ton) δίνεται από τον 
νόμο του Kick: 

Ε = C·ln
𝑙1

𝑙2
 

• όπου: C: ςτακερά ςε hp.h/ton, l1: αρχικό μζγεκοσ, l2: τελικό μζγεκοσ 
 

• Η επιλογι του ςυγκεκριμζνου εξοπλιςμοφ γίνεται με βάςθ τισ απαιτιςεισ 
ςε μζγεκοσ, τισ ενεργειακζσ απαιτιςεισ, τθν παροχι απορριμμάτων,  τθ 
διακεςιμότθτα χώρου, τθ ςυμβατότθτα με τον εξοπλιςμό μεταφοράσ 
απορριμμάτων προσ και από τον τεμαχιςτι και φυςικά το κόςτοσ.  
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Διαχωριςμόσ με βάςθ το μζγεκοσ 

• Στόχοσ εδώ είναι ο διαχωριςμόσ απορριμμάτων διαφόρων 
μεγεκών ςε δφο ι περιςςότερα κλάςματα μεγζκουσ, με τθν 
χριςθ μίασ ι περιςςοτζρων διαχωριςτικών επιφανειών 
(κόςκινων).  
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Πρακτικζσ εφαρμογζσ περιλαμβάνουν 

• απομάκρυνςθ ογκωδών αντικειμζνων, απομάκρυνςθ μικρών 
αντικειμζνων,  

• διαχωριςμό απορριμμάτων ςε ελαφρά καφςιμα και βαρζα μθ 
καφςιμα,  

• ανάκτθςθ χαρτιοφ, πλαςτικών και άλλων ελαφρών 
αντικειμζνων από γυαλί και μζταλλο,  

• διαχωριςμό γυαλιοφ και άμμου από καφςιμα υλικά,  

• διαχωριςμό αντικειμζνων από τθν τζφρα τθσ καφςθσ. 
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Απόδοςθ κοςκίνων 

• Η απόδοςθ των κόςκινων εκφράηεται με τθν ποςοςτιαία ανάκτθςθ, 

τθν κακαρότθτα και τθν αποδοτικότθτα των κλαςμάτων που πρζπει 

να διαχωριςτοφν.  Με βάςθ τον κάτωκι διαχωριςμό:   

                                                               X1 + Y1  (πλοφςιο ςε Χ) 

X0 + Y0             κόςκινο 

           X2 + Y2 (πλοφςιο ςε Υ) 

• θ ανάκτθςθ του Χ είναι Rx=(X1/ X0)x100, και του Υ είναι RΥ=(Υ2/ 

Υ0)x100,  

• θ κακαρότθτα του Χ είναι Px=*X1/ (X1 + Y1)+x100 και του  

•  Υ είναι PΥ=*Υ2/ (X2 + Y2)+x100, και  

• θ αποδοτικότθτα του διαχωριςμοφ (που μετρά τόςο τθν ανάκτθςθ 

όςο και τθν κακαρότθτα ορίηεται ωσ:  
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Διαχωριςμόσ πυκνότθτασ  

• Στόχοσ εδώ είναι ο διαχωριςμόσ ελαφρών ςυςτατικών όπωσ το χαρτί, το 

πλαςτικό και τα οργανικά, από βαρφτερα υλικά (μζταλλα, ξφλο κλπ.), με 

βάςθ τθν διαφορά των βαρών ςε ρεφμα αζροσ.  Τα ελαφρά 

παραςφρονται από το ρεφμα αζροσ, ενώ τα βαρζα όχι.   

 

• Ο ςχεδιαςμόσ των αεροδιαχωριςτιρων γίνεται με βάςθ το λόγο αζρα/ 

ςτερεά (τυπικά 2-7 kg/kg) και τθν απαιτοφμενθ ρευςτοποιθτικι ταχφτθτα 

(150-1000 m/min, ανάλογα με το ποια υλικά πρζπει να παραςφρονται 

ςτο ελαφρό κλάςμα).  Η επιλογι του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ γίνεται επί 

τθ βάςει των χαρακτθριςτικών των απορριμμάτων, τθσ απαιτιςεισ για το 

προϊόν και τουσ μθχανικοφσ περιοριςμοφσ τθσ εγκατάςταςθσ. 
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Συμπίεςθ (ςφαιριδιοποιθτζσ, 
μπρικετοποιθτζσ, πρζςεσ κλπ.) 

• Ο ςτόχοσ εδώ είναι θ μείωςθ του όγκου των απορριμμάτων, 

οφτωσ ώςτε να μεταφζρονται και να αποκθκεφονται με 

λιγότερο κόςτοσ.  

• Εκτόσ από αυτζσ τισ διεργαςίεσ, θ μθχανικι διαλογι 

χρθςιμοποιεί μεταφορικζσ ταινίεσ, πνευματικοφσ μεταφορείσ 

και οχιματα τφπου κλαρκ για τον χειριςμό και μεταφορά των 

διαφόρων κλαςμάτων απορριμμάτων  
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Μθχανικι διαλογι πριν τθν καφςθ  
Αναμεμιγμζνα ΑΣΑ  

Σθμείο ςυλλογισ  

Χειρωνακτικι 
απομάκρυνςθ υλικών  

Τεμαχιςμόσ  

Αεροκατανεμθτισ  

Κυκλωνικόσ διαχωριςτιρασ  

Κυρίωσ οργανικά προσ καφςθ  

Μεγάλα αντικείμενα 
Χαρτόνι 

Μαγνθτικόσ 
διαχωριςμόσ 

Σιδθρά υλικά 

Υπολείμματα 
προσ ΧΥΤY 

βαρζα 

ελαφρά 

Συλλογι 
ςκόνθσ 

αζρασ 

ςκόνθ 
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Μθχανικι διαλογι πριν τθ 
βιοςτακεροποίθςθ 

Αναμεμιγμζνα ΑΣΑ  

Σθμείο ςυλλογισ  

Χειρωνακτικι απομάκρυνςθ 
υλικών  

Σακουλοκραφςτθσ  

Μεγάλα αντικείμενα 
Χαρτόνι 

Χειρωνακτικι απομάκρυνςθ 
ανακυκλωςίμων υλικών  

Χαρτί, πλαςτικά, 
γυαλί, αλουμίνιο, 

καςςίτεροσ 

Κοςκίνιςμα, τεμαχιςμόσ 

Μαγνθτικόσ διαχωριςμόσ 

Οργανικό κλάςμα 
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Μονάδα Μθχανικοφ Διαχωριςμοφ 

• Δάπεδο υποδοχισ όπου τα ΑΣΑ ςυγκεντρώνονται και    

τροφοδοτοφνται ςε μεταφορικι ταινία θ οποία τα μεταφζρει 

ςτο εςωτερικό τθσ μονάδασ για διαχωριςμό. 

• Τα ΑΣΑ μεταφζρονται ςτο εςωτερικό τθσ εγκατάςταςθσ  όπου 

βρίςκεται θ κυρίωσ μονάδα διαχωριςμοφ 

• Κυρίωσ περιοχι διαχωριςμοφ όπου τα ανακυκλώςιμα υλικά 

και τα οργανικά διαχωρίηονται χειρωνακτικά και μθχανικά 

από το κυρίωσ ρεφμα των ΑΣΑ 

• Μεταφορικζσ ταινίεσ μεταφζρουν τα ΑΣΑ για χειρωνακτικό 

και μθχανικό διαχωριςμό 

 

 

 

 

 

 

 

.    



Τζλοσ Ενότθτασ 
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Χρθματοδότθςθ 
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο του 

εκπαιδευτικοφ ζργου του διδάςκοντα. 

• Το ζργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο Πανεπιςτήμιο Αθηνών» 
ζχει χρθματοδοτιςει μόνο τθν αναδιαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ.  

• Το ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 
«Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εκνικοφσ 
πόρουσ. 



Σθμειώματα 
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Σθμείωμα Ιςτορικοφ Εκδόςεων Ζργου 

Το παρόν ζργο αποτελεί τθν ζκδοςθ 1.0.0.   
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Σθμείωμα Αναφοράσ 

Copyright Πανεπιςτιμιο Πατρών. Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Μιχαιλ 
Κορνάροσ. «Τεχνολογία Περιβάλλοντοσ: Διαχείριςθ Στερεών Αποβλιτων, 
Mθχανικόσ Διαχωριςμόσ». Ζκδοςθ: 1.0. Πάτρα 2014. Διακζςιμο από τθ 
δικτυακι διεφκυνςθ: https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2144 
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Σθμείωμα Αδειοδότθςθσ 
Το παρόν υλικό διατίκεται με τουσ όρουσ τθσ άδειασ χριςθσ Creative Commons 
Αναφορά, Μθ Εμπορικι Χριςθ Παρόμοια Διανομι 4.0 *1+ ι μεταγενζςτερθ, Διεκνισ 
Ζκδοςθ.   Εξαιροφνται τα αυτοτελι ζργα τρίτων π.χ. φωτογραφίεσ, διαγράμματα 
κ.λ.π.,  τα οποία εμπεριζχονται ςε αυτό και τα οποία αναφζρονται μαηί με τουσ 
όρουσ χριςθσ τουσ ςτο «Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων Τρίτων».                      

 

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/  
 
Ωσ Μη Εμπορική ορίηεται θ χριςθ: 
• που δεν περιλαμβάνει άμεςο ι ζμμεςο οικονομικό όφελοσ από τθν χριςθ του ζργου, για 

το διανομζα του ζργου και αδειοδόχο 
• που δεν περιλαμβάνει οικονομικι ςυναλλαγι ωσ προχπόκεςθ για τθ χριςθ ι πρόςβαςθ 

ςτο ζργο 
• που δεν προςπορίηει ςτο διανομζα του ζργου και αδειοδόχο ζμμεςο οικονομικό όφελοσ 

(π.χ. διαφθμίςεισ) από τθν προβολι του ζργου ςε διαδικτυακό τόπο 
 

Ο δικαιοφχοσ μπορεί να παρζχει ςτον αδειοδόχο ξεχωριςτι άδεια να χρθςιμοποιεί το ζργο για 
εμπορικι χριςθ, εφόςον αυτό του ηθτθκεί. 

[1] http:/creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

