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2 Σίτλοσ Ενότθτασ 

Ειςαγωγι 

• Πάνω από το μιςό κόςτοσ επεξεργαςίασ των ςτερεϊν 
απορριμμάτων ζγκειται ςτθν ςυλλογι τουσ. Επομζνωσ 
οποιαδιποτε ζςτω μικρι βελτίωςθ ζχει ςθμαντικι πρόςκετθ 
αξία. 

• Ο όροσ ςυλλογι περιλαμβάνει :  

– τθν περιςυλλογι (μάηεμα),  

– τθν μεταφορά και  

– τθν εκφόρτωςθ (άδειαςμα) των Α.  

• Οι μζκοδοι περιςυλλογισ παρουςιάηουν τισ μεγαλφτερεσ 
διαφορζσ ενϊ οι μζκοδοι μεταφοράσ και εκφόρτωςθσ είναι 
λίγο πολφ όμοιεσ. 



3 Σίτλοσ Ενότθτασ 

υλλογι μθ διαχωριςμζνων 
απορριμμάτων 

• Για χαμθλζσ οικίεσ διακρίνουμε τζςςερισ μεκόδουσ : 

– από πεηοδρόμιο 

– από αλζα 

– τοποκζτθςθ εντόσ – εκτόσ και 

– τοποκζτθςθ εντόσ ανάλογα με το αν ο κάτοικοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
μεταφζρει τουσ γεμάτουσ ι και τουσ άδειουσ κάδουσ  



4 Σίτλοσ Ενότθτασ 

Χαρακτθριςτικά μεκόδων ςυλλογισ 
μθ διαχωριςμζνων απορριμμάτων 

Πεηοδρόμιο Αλζα  τοποκζτθςθ 
εντόσ – εκτόσ  

τοποκζτθςθ 
εντόσ 

Μεταφορά 
γεμάτων από 
κατοίκουσ 

ΝΑΙ  ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΘ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Μεταφορά 
άδειων από 
κατοίκουσ 

ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΘ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Απαιτεί 
ςυντονιςμό με 
κατοίκουσ 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Αποτελεςματικότ
θτα/αιςκθτικι  

ΧΑΜΘΛΘ ΜΕΣΡΙΑ  ΤΨΘΛΘ ΜΕΣΡΙΑ 

Κόςτοσ  ΧΑΜΘΛΟ ΧΑΜΘΛΟ ΤΨΘΛΟ ΜΕΣΡΙΟ 



5 Σίτλοσ Ενότθτασ 

υλλογι μθ διαχωριςμζνων 
απορριμμάτων 

• Οι χειρωνακτικζσ εργαςίεσ περιλαμβάνουν :  

– 1) άμεςο ςικωμα και άδειαςμα κάδων , 

– 2) τροχιλατθ μεταφορά κάδων  και  

– 3) χριςθ μικρϊν γερανϊν ςτο ςικωμα .  

• Σα μθχανικά ςυςτιματα περιλαμβάνουν : 

– κάδουσ ςτουσ οποίουσ αδειάηονται οι αρχικοί κάδοι με είτε 
άμεςθ μεταφορά και άδειαςμα ςτο απορριμματοφόρο είτε 
μζςω οχιματοσ δορυφόρου. 

Σα τελευταία αυτά ςυςτιματα είναι και τα πιο 
ςυνθκιςμζνα για πολυκατοικίεσ μετρίου μεγζκουσ. 

 



6 Σίτλοσ Ενότθτασ 

υλλογι διαχωριςμζνων 
απορριμμάτων ςτθν πθγι 

• Διακρίνουμε ςυλλογι από : 
– πεηοδρόμιο και  
– μεταφορά από κατοίκουσ ςε κατάλλθλα κτιρια με ι χωρίσ πλθρωμι.  

• Για τθ ςυλλογι από το πεηοδρόμιο χρθςιμοποιοφνται :  
– κανονικά απορριμματοφόρα  
– εξειδικευμζνα απορριμματοφόρα 
– οχιματα μεταφόρτωςθσ.  

• Oι λειτουργίεσ μεταφόρτωςθσ μποροφν να αποδειχκοφν 
πλζον οικονομικζσ όταν : 
– χρθςιμοποιοφνται ςχετικά μικρά απορριμματοφόρα χειρωνακτικισ 

φορτϊςεωσ ενϊ απαιτοφνται μεγάλεσ αποςτάςεισ τελικισ 
μεταφοράσ,  

– μεγάλεσ ποςότθτεσ απορριμμάτων πρζπει να μεταφερκοφν ςε 
μεγάλεσ αποςτάςεισ  

 



7 Σίτλοσ Ενότθτασ 

υςτιματα ςυλλογισ απορριμμάτων 

• φςτθμα μεταφερόμενου δοχείου (MΔ, HCS=hauled  container system): 
φορτϊνεται ο κάδοσ, αδειάηεται και  επιςτρζφεται ςτο ίδιο ι άλλο ςθμείο 

• φςτθμα ςτάςιμου δοχείου (Δ, SCS=stationary  container system): ο 
κάδοσ αδειάηεται επί τόπου ςτο  όχθμα  και επιςτρζφεται άμεςα ςτο 
χϊρο  αποκικευςθσ (ι οι ςακοφλεσ απορρίπτονται ςτο όχθμα, αν 
πρόκειται για  χειρωνακτικό ςφςτθμα)  

• Αρμόδιοσ φορζασ για τθν ςυλλογι και μεταφορά των ΑΑ 
είναι ο ΟΣΑ ι άλλοσ εξουςιοδοτθμζνοσ φορζασ. ε κάκε 
περίπτωςθ, θ ςυλλογι και θ μεταφορά αποβλιτων 
προχποκζτει ειδικι άδεια και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ 
μελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και κακοριςμό 
περιβαλλοντικϊν όρων λειτουργίασ. 



8 Σίτλοσ Ενότθτασ 

υμβατικό ςφςτθμα  
μεταφερόμενου δοχείου 



9 Σίτλοσ Ενότθτασ 

φςτθμα μεταφερόμενου δοχείου – 
μζκοδοσ ανταλλαγισ κάδων 



10 Σίτλοσ Ενότθτασ 

φςτθμα ςτακερϊν (ςτάςιμων)  
κάδων 



11 Σίτλοσ Ενότθτασ 

Δραςτθριότθτεσ κατά τθ ςυλλογι 

• 1. Περιςυλλογι (Phcs ι Pscs) 

 

• 2. Μεταφορά (h) 

 

• 3. Επιτόπιεσ διεργαςίεσ (S) 

 

• 4. Διεργαςίεσ εκτόσ διαδρομισ (W) 

 

 



12 Σίτλοσ Ενότθτασ 

Χαρακτθριςτικοί χρόνοι ςε ςυμβατικό 
ςφςτθμα μεταφερόμενου δοχείου 

 

• 1. Περιςυλλογι 

• 2. Μεταφορά 

• 3. Επιτόπιεσ διεργαςίεσ 

• 4. Διεργαςίεσ  εκτόσ διαδρομισ  

 



13 Σίτλοσ Ενότθτασ 

Χαρακτθριςτικοί χρόνοι  
ςε ςφςτθμα ανταλλαγισ δοχείων 

• 1. Περιςυλλογι 

• 2. Μεταφορά 

• 3. Επιτόπιεσ διεργαςίεσ 

• 4. Διεργαςίεσ εκτόσ διαδρομισ 



14 Σίτλοσ Ενότθτασ 

Χαρακτθριςτικοί χρόνοι  
ςε ςφςτθμα ςτάςιμου δοχείου 

• Μεταφορά 

• Επιτόπιεσ 

• Περιςυλλογι 



15 Σίτλοσ Ενότθτασ 

Χαρακτθριςτικοί χρόνοι  
ςε ςφςτθμα μεταφερόμενου δοχείου 

• Χρόνοσ / διαδρομι,     Thcs = Phcs + S + h 

Όπου : Phcs = χρόνοσ περιςυλλογισ,  

 S     = χρόνοσ για επιτόπιεσ διεργαςίεσ,  

 h     = α + bx  (χρόνοσ μεταφοράσ),  

 α, b : ςτακερζσ,  

 x : μζςθ απόςταςθ aller-retour 

 

 



16 Σίτλοσ Ενότθτασ 

Χαρακτθριςτικοί χρόνοι  
ςε ςφςτθμα μεταφερόμενου δοχείου 
• Phcs = Pc + uc + dbc 

• Pc   : χρόνοσ απαιτοφμενοσ για ςικωμα (pick containers) 
γεμάτου δοχείου *h / διαδρομι+ 

• uc   : χρόνοσ απαιτοφμενοσ για εκφόρτωςθ (unload 
containers) άδειου δοχείου *h / διαδρομι+ 

• dbc : χρόνοσ απαιτοφμενοσ για οδιγθςθ μεταξφ δοχείων 
(drive between containers)  *h / διαδρομι (ςυμβατικό μόνο)+ 

• Aν ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ dbc είναι άγνωςτοσ 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ ςχζςθ: 

• h = a + bx  (α= 0.060, b= 0.067 και x  για 15 mi/h) 

 



17 Σίτλοσ Ενότθτασ 

Χαρακτθριςτικοί χρόνοι  
ςε ςφςτθμα μεταφερόμενου δοχείου 

• ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ / 
ΟΧΘΜΑ / ΘΜΕΡΑ 

  Nd = [ H (1-W) - (t1 + t2) ] / Thcs 

όπου  

• Θ:  ϊρεσ εργαςίασ ανά θμζρα 

• W: κλάςμα εκτόσ διαδρομισ  

• t1:  χρόνοσ    (ςτακμόσ  10 ςθμείο ςυλλογισ) 

• t2:  χρόνοσ (τελευταίο ςθμείο   ςυλλογισ ςτακμόσ)
  

 



18 Σίτλοσ Ενότθτασ 

Χαρακτθριςτικοί χρόνοι  
ςε ςφςτθμα μεταφερόμενου δοχείου 

• ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ / ΜΕΡΟ 

   Νw = Vd / c * f 

όπου  

• Vd: μζςοσ όγκοσ ςυλλεγομζνων ΑΑ (m3/d) 

• c:   μζςο μζγεκοσ κάδου (m3/διαδρομι) 

• f:    παράγοντασ μζςθσ χριςεωσ δοχείων  

 

 

 

.    



19 Σίτλοσ Ενότθτασ 

Χαρακτθριςτικοί χρόνοι  
ςε ςφςτθμα ςτάςιμου δοχείου 

μθχανικισ (αυτόματθσ) φόρτωςθσ 
• ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ (ΑΝΑ ΔΙΑΔΡΟΜΘ): 

   TSCS= PSCS + s + a + bx 

   PSCS= Ct (uc) + (np-1)(dbc) 

όπου  

• Ct: αρικμόσ δοχείων 

• uc: μζςοσ χρόνοσ αδειάςματοσ δοχείου 

• np: αρικμόσ ςθμείων περιςυλλογισ 

• dbc: μζςοσ χρόνοσ οδιγθςθσ μεταξφ ςθμείων 

 

 

 

 

.    



20 Σίτλοσ Ενότθτασ 

Χαρακτθριςτικοί χρόνοι  
ςε ςφςτθμα ςτάςιμου δοχείου 

μθχανικισ (αυτόματθσ) φόρτωςθσ 
• ΑΡΗΘΜΟ ΓΟΥΔΗΩΝ ΠΟΤ ΑΓΔΗΑΕΟΤΝ ΑΝΑ 

ΓΗΑΓΡΟΜΖ: 

    Ct = V*r / c*f 

 όποσ   

• V : όγκος οτήμαηος (m3/διαδρομή) 

• r :  λόγος ζσμπίεζης (2-2.5) 

• c : μέζο μέγεθος δοτείοσ (m3) 

• f :  παράγονηας μέζης τρήζεως δοτείων 

 

 

 

.    



21 Σίτλοσ Ενότθτασ 

Χαρακτθριςτικοί χρόνοι  
ςε ςφςτθμα ςτάςιμου δοχείου 

μθχανικισ (αυτόματθσ) φόρτωςθσ 
• ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΩΝ ΓΗΑΓΡΟΜΩΝ / ΖΜΔΡΑ 

   Νd = Vd / V * r , όποσ  

• Vd: μέζος όγκος ζσλλεγομένων ΑΑ (m3/d) 

• V : όγκος οτήμαηος (m3/διαδρομή) 

• r :  λόγος ζσμπίεζης (2-2.5) 

• ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ / ΖΜΔΡΑ 

• Ζ = [ t1 + t2  + Nd (Tscs)] / (1-W) 

όποσ t1 : τρόνος από ηην αρτή έως ηην πρώηη θέζη 

  t2 : τρόνος από ηην περίποσ ηελεσηαία θέζη προς ηο ζηαθμό  

 

 

 

 

.    



22 Σίτλοσ Ενότθτασ 

Χαρακτθριςτικοί χρόνοι ςε ςφςτθμα 
οχθμάτων χειρωνακτικισ φόρτωςθσ 

• ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΩΝ ΜΑΗΕΜΑΣΟ ΑΝΑ ΔΙΑΔΡΟΜΘ 

   NP = 60 PSCS n / tP  , όπου  
• 60: παράγων μετατροπισ από ϊρεσ ςε λεπτά 

• PSCS: χρόνοσ μαηζματοσ 

• n:  αρικμόσ ςυλλογζων 

• tP: χρόνοσ φορτϊματοσ ανά κζςθ 

   tP = dbc + k1 Cn + k2 (PRH) ,όπου  
• dbc: μζςοσ χρόνοσ μεταξφ κζςεων 

• k1:  ςτακερά 

• Cn: μζςοσ αρικμόσ δοχείων/κζςθ 

• k2:  χρόνοσ για ςυλλογι από αυλζσ 

• PRH: κζςεισ ςε αυλζσ (ποςοςτό) 

 

 

 

 

.    



23 Σίτλοσ Ενότθτασ 

Χαρακτθριςτικοί χρόνοι ςε ςφςτθμα 
οχθμάτων χειρωνακτικισ φόρτωςθσ 

• ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟ ΟΧΘΜΑΣΟ 

V = VP NP / r 

Όπου 

• VP: όγκοσ .Α. 

• ΝP: αρικμόσ κζςεων ανά διαδρομι 

• r : λόγοσ ςυμπίεςθσ 

 

 

 

 

.    



24 Σίτλοσ Ενότθτασ 

Διαδρομζσ ςυλλογισ 

• Γενικοί κανόνεσ επιλογισ διαδρομϊν: 
– Nα προςδιοριςτοφν τυχόν κανονιςμοί για τισ κζςεισ & ςυχνότθτα 

ςυλλογισ. 

– Nα γίνει ςυντονιςμόσ ανκρϊπων και αυτοκινιτων 

– H αρχι και το τζλοσ να είναι ςε κεντρικζσ αρτθρίεσ.  

– ε περίπτωςθ μονόδρομου, θ ςυλλογι να αρχίηει από το υψθλότερο 

ςθμείο με τθν κατεφκυνςθ του δρόμου 

– ε περιπτϊςεισ ςυλλογισ και από τισ δφο πλευρζσ δρόμου με 

ανθφοριζσ μεγάλων κλίςεων, θ ςυλλογι να γίνεται κατεβαίνοντασ προσ 

τα κάτω (αςφάλεια, ταχφτθτα ςυλλογισ, μικρότερθ φκορά του 

οχιματοσ & εξοικονόμθςθ ενζργειασ). 

– Για ςυλλογι και από τισ δφο πλευρζσ του δρόμου ταυτόχρονα, να 

ςχεδιάηονται μεγάλεσ ευκείεσ διαδρομζσ κατά μικοσ του δικτφου, πριν 

αρχίςουν οι  παρακαμπτιριεσ δεξιζσ ςτροφζσ.  

 

 

 

 

.    



25 Σίτλοσ Ενότθτασ 

Διαδρομζσ ςυλλογισ 
– Οι διαδρομζσ πρζπει να είναι ςτακερζσ  (μόνιμεσ) και να μθν 

παρουςιάηουν επικαλφψεισ  

– Σο ςθμείο εκκίνθςθσ τθσ διαδρομισ πρζπει να είναι όςο πλθςιζςτερα 

γίνεται ςτο χϊρο ςτάκμευςθσ του οχιματοσ.  

– Σο τελευταίο δοχείο πρζπει να είναι κοντά ςτον χϊρο διάκεςθσ. 

– ε περιοχζσ με κίνθςθ θ ςυλλογι πρζπει να γίνεται νωρίσ (αλλά και ςτισ 

ϊρεσ κοινισ θςυχίασ) 

– Προτιμϊνται, κατά το δυνατόν, δεξιόςτροφεσ διαδρομζσ, όταν πρζπει 

να καλυφκοφν οδοί γφρω από ζνα τετράγωνο. 

– Πθγζσ με μεγάλεσ ποςότθτεσ πρζπει να εξυπθρετοφνται πρϊτα. 

– θμεία όπου υπάρχουν ςκουπίδια άταχτα ριγμζνα πρζπει να 

εξυπθρετοφνται ςε μία διαδρομι ι κατά τθν ίδια μζρα. 

 

– .    



26 Σίτλοσ Ενότθτασ 

Διαδρομζσ ςυλλογισ 

• Για τθν ανάλυςθ του προβλιματοσ των διαδρομϊν   

δίκτυο κόμβων και ςυνδζςεων (βζλθ) 
• Κάκε διαςταφρωςθ δρόμων και κάκε αρχι ι τζλοσ ενόσ δρόμου 

αποτελεί ζνα κόμβο. 

• ε κάκε δυνατι μετακίνθςθ του απορριμματοφόρου μεταξφ 

διαδοχικϊν κόμβων αντιςτοιχεί ζνα ςυγκεκριμζνο βζλοσ. 

• Κάκε αλλθλουχία κόμβων και βελϊν αποτελοφν μία διαδρομι 

ςυλλογισ 



27 Σίτλοσ Ενότθτασ 

Διαδρομζσ ςυλλογισ 

• τα ςχιματα που ακολουκοφν δίνονται παραδείγματα 

ςχεδιαςμοφ διαδρομϊν ςυλλογισ. 
 

Διαδρομι ςυλλογισ ςε ςφςτθμα 4 και 3 τετραγϊνων 



28 Σίτλοσ Ενότθτασ 

Διαδρομζσ ςυλλογισ 

• Ηθτοφμενο  
 
Ζνα ςφνολο ι δίκτυο δρομολογίων όλων των οχθμάτων , που κα περνάει 
το κακζνα από όλουσ τουσ κόμβουσ και κα ζχει το ελάχιςτο δυνατό 
κόςτοσ ςυλλογισ και μεταφοράσ ανά τόνο αποβλιτων.                 

Μεγιςτοποίθςθ φορτίου που ςυλλζγεται και μεταφζρεται ςτθ μονάδα 
χρόνου. 
 
Αναλυτικότερα, θ οργάνωςθ των διαδρομϊν περιλαμβάνει : 
 (1) Ετοιμαςία χαρτϊν με δεδομζνα πθγϊν 
 (2) Ανάλυςθ δεδομζνων  
 (3) Αρχικό πλάνο  
 (4) Εκτίμθςθ αρχικοφ πλάνου και διαδοχικζσ βελτιϊςεισ 
 
* Σο (1) είναι το ίδιο για όλα τα ςυςτιματα 
 
* Σα (2), (3) και (4) είναι διαφορετικά για το ΜΔ και το Δ 



29 Σίτλοσ Ενότθτασ 

Διαδρομζσ ςυλλογισ 

• Για ΣΜΔ 
 
Βιμα 2 :  
 

• Χρθςιμοποιοφμε λογιςτικό φφλλο (π.χ. Excel) και βάηουμε τισ ακόλουκεσ   
επικεφαλίδεσ:  
ςυχνότθτα ςυλλογισ (φορζσ/ wk), αρικμόσ κζςεων, αρικμόσ δοχείων, 
αρικμόσ διαδρομϊν,  
χωριςτι ςειρά για κάκε μζρα τθσ εβδομάδασ κατά τθν οποία κα γίνεται 
ςυλλογι.  

• Εν ςυνεχεία προςδιορίηουμε τον αρικμό των κζςεων που  
απαιτοφν πολλαπλι ςυλλογι / εβδομάδα και βάηουμε τθν πλθροφορία 
ςτο λογιςτικό φφλλο αρχίηοντασ με αυτζσ που απαιτοφν περιςςότερο.  

• Μετά μοιράηουμε τον αρικμό των   δοχείων που απαιτοφν 1 φορά τθν 
εβδομάδα και τον μοιράηουμε ομοιόμορφα ςτισ μζρεσ. 



30 Σίτλοσ Ενότθτασ 

Διαδρομζσ ςυλλογισ 

      Βιμα 3 :      
 

• Χαράηουμε τθν διαδρομι για κάκε μζρα ςυλλογισ προςπακϊντασ 
να αρχίςουμε και να τελειϊςουμε κοντά ςτον ςτακμό. 
 
Βιμα 4 :      
 

• Όταν ςχεδιαςτοφν οι προκαταρκτικζσ διαδρομζσ, θ μζςθ απόςταςθ 
που διανφεται μεταξφ των δοχείων πρζπει να υπολογιςτεί. Αν οι 
διαδρομζσ είναι άνιςεσ, πρζπει να ξαναςχεδιαςτοφν ϊςτε κάκε 
διαδρομι να καλφπτει περίπου τθν ίδια απόςταςθ . 
 
Πρζπει δθλαδι να υπάρχει γενικά μία ιςοκατανομι.  



31 Σίτλοσ Ενότθτασ 

Διαδρομζσ ςυλλογισ 

Για ΣΣΔ (αυτόματα) 
 
Βιμα 2 :  

• ε λογιςτικό φφλλο βάηουμε :  
ςυχνότθτα ςυλλογισ, αρικμόσ κζςεων, ολικό απόρριμμα, χωριςτι 
ςειρά για κάκε μζρα.  

• Εν ςυνεχεία τοποκετοφμε τθν κάκε πθγι ανάλογα με τθν 
ςυχνότθτα / εβδομάδα.  

• Σζλοσ χρθςιμοποιϊντασ τον ωφζλιμο όγκο του οχιματοσ 
(πραγματικόσ χ ςυντελεςτι ςυμπίεςθσ) προςδιορίηουμε τθν 
ποςότθτα πρόςκετων απορριμμάτων που μποροφν να ςυλλζγουν 
από κζςεισ που εξυπθρετοφνται μόνο μία φορά τθν εβδομάδα.  

• τθν ςυνζχεια μοιράηουμε το ςυλλεγόμενο ποςόν οφτωσ ϊςτε να 
εξιςορροπείται θ ποςότθτα που ςυλλζγεται ανά διαδρομι. 
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Διαδρομζσ ςυλλογισ 

Βιμα 3:  

• Κακορίηεται θ βαςικι διαδρομι για κάκε μζρα. 

Βιμα 4 :   

• Τπολογίηουμε τθν ποςότθτα που ςυλλζγεται και τθν 
απόςταςθ μεταφοράσ για κάκε διαδρομι. 
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Διαδρομζσ ςυλλογισ 
Παράδειγμα  

χεδιάςτε ςφςτθμα ςυλλογισ για τθν ακόλουκθ περιοχι: υνολικά κάκε 

εβδομάδα κα ςυλλζγονται 277 yd3. υνολικά είναι 28 κζςεισ  και 32 δοχεία Ο 

τοιχεία 

• Για όςα ςυλλζγονται 2/wk, οι μζρεσ αυτζσ κα είναι  κα είναι Σρίτθ και Παραςκευι 

• Για όςα ςυλλζγονται 3/wk, οι μζρεσ αυτζσ κα είναι Δευτζρα, Σετάρτθ και 

Παραςκευι 

• Σα δοχεία μποροφν να λαμβάνονται από οποιαδιποτε πλευρά τθσ διαςταφρωςθσ 

• Αρχίηουμε και τελειϊνουμε κάκε μζρα ςτον ςτακμό 

• υλλογι κα γίνεται από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι για το ΜΔ 

• Ζχουμε ςφςτθμα ανταλλαγισ δοχείων για το ΜΔ 

• Για το Δ ςυλλογι κα γίνεται   Δευτζρα, Σρίτθ, Σετάρτθ και Παραςκευι με 1 

διαδρ/day 

• Για το Δ ζχουμε   r = 2 και όγκο 35 yd3 
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Διαδρομζσ ςυλλογισ 

• 1. Για ΣΜΔ 
Βιμα2 :                                         Αρικμόσ δοχείων ανά μζρα 

 

τον πίνακα   Α  προςδιορίηεται θ βζλτιςτθ λφςθ (Βιμα 3 & 4).   
Προςπάκεια γίνεται κάκε μζρα να γίνονται ίςεσ διαδρομζσ και να αδειάηεται ίςοσ 
αρικμόσ δοχείων. 
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Διαδρομζσ ςυλλογισ 

• Βιματα 3,4:  
 
Δοκιμάηουμε διαδρομζσ και προςδιορίηουμε τον αρικμό των 
δοχείων και τθν απόςταςθ μεταφοράσ κάκε διαδρομισ.  
Ελζγχουμε τισ απαιτιςεισ ςε προςωπικό.  
Θ αποτελεςματικότθτα κρίνεται με βάςθ τθν υπερκάλυψθ 
των διαδρομϊν.  
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Διαδρομζσ ςυλλογισ 

• Διαδρομζσ για ΜΔ 

•  ΠΙΝΑΚΑ Α 
          Δευτζρα               Σρίτθ             Σετάρτθ           Πζμπτθ          Παραςκευι 

  ειρά  

μαζέμαη 

Γοτ. 

Νοσμ. 

Γοτείοσ 

Απόζη Νοσμ. 

Γοτείοσ 

Απόζη Νοσμ. 

Γοτείοσ 

Απόζη Νοσμ. 

Γοτείοσ 

Απόζη Νοσμ. 

Γοτείοσ 

Απόζη. 

Α1 8.2 Α7 1.1 Α3 5.9 Α2 5.9 Α13 1.6 

1 1Β 11.2 7Β 4.5 3Β 8.8 2Β 8.8 13Β 4.9 

2 Β8Β 20.7 Β10Β 17.6 Β9Β 15.3 Β6Β 12.7 Β5Β 16.3 

3 Β11Β 14.1 Β14Β 14.0 Β4Β 17.6 Β16Β 6.0 Β11Β 14.1 

4 Β20Β 10.0 Β17Β 9.3 Β11Β 14.1 Β15Β 9.6 Β17Β 9.3 

5 Β22Β 4.4 Β26Β 12.1 Β12Β 8.8 Β16Β 9.6 Β20Β 10.0 

6 Β30Β 5.6 Β27Β 10.9 Β20Β 10.0 Β24Β 16.0 Β27Β 10.9 

7 Β19Β 6.9 Β28Β 8.0 Β21Β 4.4 Β25Β 14.0 Β28Β 8.0 

8 Β23Β 4.7 Β29Β 8.0 Β31Β 1.1 Β32Β 1.0 Β29Β 8.0 

9 Β Α 5.0 Β Α 5.0 Β Α 5.0 Β Α 5.0 Β Α 5.0 

ύνολο 88.8 90.5 91.0 89.3 88.1 
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Διαδρομζσ ςυλλογισ 

• 2. Για Δ 

 

Επιλζγουμε τθν βζλτιςτθ λφςθ (ιςοκατανομι ςε ποςότθτα και αποςτάςεισ ) – 
Πίνακασ Β 
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Διαδρομζσ ςυλλογισ 

• Διαδρομζσ για Δ 

•                  Δευτζρα                       Σρίτθ                Σετάρτθ              Παραςκευι 

ειρά 

Μαζέμαηος 

Γοτείοσ  

Νοσμ. 

Γοτείοσ  

yd3     Νοσμ. 

Γοτείοσ  

yd3  Νοσμ 

Γοτείοσ  

yd3  Νοσμ. 

Γοτείοσ  

yd3  

1   5  8   2  6  7  7  13  5  

2   4  8   3  6  6     10   11  9  

3  1  8  10  8  11     9   17  7  

4   8  9  24  9  15     6   18  8  

5   9  9  25  4  16     6   19  4  

6  11  9  26  8  20          8   23  6  

7  14  10  28  5  30     5   20  8  

8  20  8  29                 5  31    7   27  7  

9    -  -  27                7  22    7   28  5  

10    -  -   17                 7  31    5   29  5  

11    -   -    12                 4  -           -    2  5  

69               69   69  70  

απόζηαζη  19.000  22.000  17.000    21.000  
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Διαδρομζσ ςυλλογισ 

• χεδιαςμόσ διαδρομϊν ςυλλογισ – GIS 

– H ¨βελτιςτοποίθςθ¨ των διαδρομϊν για τθ ςυλλογι , μπορεί να γίνει 
διαμζςου προγραμμάτων  (λογιςμικοφ) μακθματικοφ 
προγραμματιςμοφ , γεωγραφικϊν ςυςτθμάτων πλθροφοριϊν  (GIS)  ι 
με ευριςτικζσ μεκόδουσ. 

– Σα διακζςιμα ‘πακζτα’ λογιςμικοφ που κυκλοφοροφν ςτθν αγορά δεν 
είναι εφκολο να προςαρμοςτοφν ςτθν κάκε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ 
και θ χριςθ τουσ απαιτεί ιδιαίτερθ προςοχι. Για τισ περιςςότερεσ 
ελλθνικζσ πόλεισ ίςωσ δεν είναι και πολφ χριςιμα.  



Σζλοσ Ενότθτασ 
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Χρθματοδότθςθ 
• Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο του 

εκπαιδευτικοφ ζργου του διδάςκοντα. 

• Σο ζργο «Ανοικτά Ακαδθμαϊκά Μακιματα ςτο Πανεπιςτιμιο Ακθνών» 
ζχει χρθματοδοτιςει μόνο τθν αναδιαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ.  

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



θμειϊματα 
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θμείωμα Ιςτορικοφ Εκδόςεων Ζργου 

Σο παρόν ζργο αποτελεί τθν ζκδοςθ 1.0.0.   
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θμείωμα Αναφοράσ 

Copyright Πανεπιςτιμιο Πατρϊν. Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Μιχαιλ 
Κορνάροσ. «Σεχνολογία Περιβάλλοντοσ: Διαχείριςθ τερεϊν Αποβλιτων, 
υλλογι ςτερεϊν απορριμμάτων». Ζκδοςθ: 1.0. Πάτρα 2014. Διακζςιμο από 
τθ δικτυακι διεφκυνςθ: https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2144 
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θμείωμα Αδειοδότθςθσ 
Σο 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 «θμείωμα Χριςθσ Ζργων Σρίτων».                      

 

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

