
Τεχνολογία Περιβάλλοντοσ: 
Διαχείριςθ Στερεϊν Αποβλιτων 
Ενότθτα 7: Θερμικι Επεξεργαςία Απορριμμάτων 

 

Κορνάροσ Μιχαιλ 

Πολυτεχνικι Σχολι 

Τμιμα Χθμικϊν Μθχανικϊν 

 



2 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Διεργαςίεσ κερμικισ επεξεργαςίασ 
ΑΣΑ 

• Καφςθ (incineration): κερμικι οξείδωςθ παρουςία 
περίςςειασ οξυγόνου  

• Πυρόλυςθ (pyrolysis): κερμικι επεξεργαςία των αςτικϊν 
ςτερεϊν απορριμμάτων ςε απουςία αζρα  

• Αεριοποίθςθ (gasification): ςυναφισ διεργαςία με τθν 
πυρόλυςθ, όπου πραγματοποιείται προςκικθ αερίων 
(οξυγόνο, ατμόσ ι υδρογόνο) με ςκοπό τθν ενίςχυςθ του 
ςχθματιςμοφ αερίων προϊόντων και/  ι τθν απελευκζρωςθ 
κερμότθτασ μζςα ςτον αντιδραςτιρα. 



3 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Kαφςθ Απορριμμάτων με Ανάκτθςθ 
Ενζργειασ (ΚΑΑΕ)  

 

 

 

 

 

 

 

• H καφςθ μπορεί  να μειϊςει τον όγκο των απορριμμάτων κατά 85-95%, 
παράγοντασ  παράλλθλα ενζργεια.   

• Ζχει χαμθλζσ απαιτιςεισ ςε χϊρο.   

• Βαςικό πρόβλθμα: ο ζλεγχοσ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ που προκαλεί  
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Kαφςθ Απορριμμάτων με Ανάκτθςθ 
Ενζργειασ (ΚΑΑΕ)  

• Σθμαντικοί παράγοντεσ για τθν καφςθ: θ ςφςταςθ των αςτικϊν 
ςτερεϊν απορριμμάτων και ιδιαίτερα θ κερμογόνοσ δφναμι  
τουσ.  

•  Κυριότερθ πθγι κερμογόνου δφναμθσ: κυτταρίνθ (π.χ. Στο 
χαρτί).  

•  Συνικθσ τιμι κερμογόνου δφναμθσ (άμεςθ ςυνάρτθςθ τθσ 
υγραςίασ των απορριμμάτων): ~ 2500 Kcal/ Kg απορριμμάτων.   

•  Στθν Ελλάδα, τυπικι τιμι κερμογόνου δφναμθσ (λόγω 
αυξθμζνθσ υγραςίασ των απορριμμάτων) : ~ 1750 Kcal/Kg 
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Τυπικι μονάδα καφςθσ  

Γίνεηαι επιλογή ηων 

αποππιμμάηων για 

ομοιόμοπθη ςγπαζία ζηο 

ηελικό μείγμα. 

Απομακπύνονηαι ηα ογκώδη 

και μη καύζιμα ανηικείμενα 

Θάλαμορ 

καύζηρ 

Τ>900º C 

χαντάκι με ικανότθτα αποκικευςθσ 
απορριμμάτων 2 θμερϊν Σηάσηη 

Ανάκηηζη ενέπγειαρ μέζω 

εξάημιζηρ νεπού 
Παπαγωγή ηλεκηπιζμού μέζω 

ηοςπμπίναρ αημού 

Καθαπά 

καςζαέπια 

Υθαζμάηινο 

θίληπο για 

απομάκπςνζη 

ζωμαηιδίων 

Φπήζη ΝΗ3 για έλεγσο ηων ΝΟΦ 
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Απορρίμματα: C, O, N και S 

• Καυςαζρια 
– CΟ2, Η2O, N2 και SΟ2 
– Πικανζσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία 
– Μεγάλο κόςτοσ ελζγχου αζριων εκπομπϊν 

• Υγρά από 
– τισ εγκαταςτάςεισ απομάκρυνςθσ ςτάχτθσ 
– τθν απορροι υγρϊν απορροφθτικϊν ςτθλϊν  
– τισ αντλίεσ 
– κακαριςμοφσ και νοικοκφρεμα  
– ςυςτιματα επεξεργαςίασ για τθν παραγωγι νερϊν βραςτιρα υψθλισ 

ποιότθτασ  
– πφργο ψφξεωσ 

•  Στερεά υπόλοιπα  
– κακιηάνουςα τζφρα  
– ιπτάμενθ τζφρα  
– προϊόντα διικθςθσ  
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Καφςιμο από Απορρίμματα (Refuse 
Derived Fuel) (RDF)  

• RDF: ςτερεό απόβλθτο που πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί ςαν 
καφςιμο ςε λζβθτεσ για τθν παραγωγι ατμοφ ι θλεκτρικισ 
ενζργειασ.   
– Αναμιγνφεται και καίγεται επίςθσ μαηί με άνκρακα.  

• Παράγονται δφο είδθ καφςιμθσ φλθσ από απορρίμματα:  
– αλεςμζνθ μορφι (ζχει υποςτεί ελαφρά προεπεξεργαςία όπου 

απαλλάςςεται από τυχόν μζταλλα και γυαλιά.  
– ποιοτικά αναβακμιςμζνθ μορφι  υπό μορφι ςφαιριδίων 

(αποτελείται αποκλειςτικά από χαρτί και πλαςτικό)  
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Πλεονεκτιματα χριςθσ RDF 

• Εφκολθ μεταφορά και αποκικευςθ τθσ καφςιμθσ φλθσ. 
• Δυνατότθτα καφςθσ του προϊόντοσ ςε ςυμβατικοφσ 

καυςτιρεσ ςτερεϊν      καυςίμων, μόνο του ι ςε ςυνδυαςμό 
με άνκρακα. 

• Συνδυαςμόσ τθσ παραγωγισ του με τθ  μζκοδο τθσ μθχανικισ 
διαλογισ. 

• Αρκετά ςτακερι ποιότθτα καυςίμου. 
• Καλι κερμικι απόδοςθ. 
• Μικρότερθ περιβαλλοντικι επιβάρυνςθ  
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Μειονεκτιματα χριςθσ RDF 

• Το μεγαλφτερο εμπόδιο ςτθν ευρεία εφαρμογι αυτισ τθσ 
μεκόδου είναι θ αγορά του RDF.   

• H αγορά του RDF αποτελείται από: 

– κερμικοφσ ςτακμοφσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, 

– βιομθχανίεσ τςιμζντου και χαρτιοφ και  

–  μεταλλουργίεσ.  
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Σφγκριςθ του RDF με άνκρακα με 
βάςθ 18000 MJ ωφζλιμθσ 

παραγόμενθσ κερμικισ ενζργειασ  
• Xαρακτηριςτικό   RDF          Άνθρακασ 

• Kαφςιμο που καταναλϊκθκε (Kg) 1266  781 

• Kαφςιμο που καταναλϊκθκε (m3) 2.11  1.03 

• Tζφρα (Kg)    161  50 

• Πτθτικά (Kg)   905  240 

• Aνκρακασ που κάθκε (Kg)  101  230 

• Aπαιτοφμενοσ ςτοιχ. αζρασ (Kg) 6949  8600 

• Διοξείδιο του κείου (Kg)  4.1  21 

• Yδροχλϊριο (Kg)   10.4  2.2 
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Πυρόλυςθ 

• Πυρόλυςθ είναι θ κερμικι διάςπαςθ των οργανικϊν 

ενϊςεων και ειδικότερα  θ καταςτρεπτικι αποςτακτικι 

διαδικαςία που διενεργείται απουςία οξυγόνου και ςε 

κερμοκραςίεσ 250 -  1000° C ανάλογα με τα επικυμθτά  

προϊόντα 

 

 ΑΣΑ 
πυρόλυςθ Προϊόντα 

(αζρια, υγρά, ςτερεά, 

μικρότεροσ όγκοσ κατά 
50% του αρχικοφ) 

Ενζργεια Διάκεςθ 
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Προϊόντα πυρόλυςθσ 

• Αζριο ρεφμα: Η2, CH4, CO, CO2 και διάφορα άλλα αζρια, 

ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά του οργανικοφ κλάςματοσ 

των ΑΣΑ.  

• Υγρό ρεφμα: πίςςα ι λάδι το οποίο περιζχει οξικό οξφ, 

ακετόνθ, μεκανόλθ και περίπλοκουσ οξυγονωμζνουσ 

υδρογονάνκρακεσ. Χρθςιμοποιείται ωσ υποκατάςτατο του 

ςυμβατικοφ λαδιοφ Νο 6 με περαιτζρω επεξεργαςία. 

• Στερεό υπόλειμμα (char): ςχεδόν κακαρό άνκρακασ όλα 

τα αδρανι υλικά που περιείχαν αρχικά τα ΑΣΑ. 
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Ιςοηφγια μάηασ για τθν πυρόλυςθ  

 

  

 

Θερμοκραςία 

(°C) 
 

Μάζα ΑΣΑ 
  

(tn) 
 

Αέρια 
  

(tn) 
 

Πίςςα & 
πυρολυτικά 
έλαια (tn) 

 

Char 
  

(tn) 
 

481.7 
 

1000 
 

123.30 
 

610.80 
 

247.10 
 

648.2 
 

1000 
 

186.40 
 

591.80 
 

218.00 
 

814.7 
 

1000 
 

236.90 
 

596.70 
 

172.40 
 

925.7 
 

1000 
 

243.60 
 

587.00 
 

176.70 
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Σφςταςθ αερίων πυρόλυςθσ ςαν 
ςυνάρτθςθ τθσ κερμοκραςίασ  

  
Αζριο 
 

Ποςοςτό κατ’ όγκο 
 

481.7° C 
 

648.2° C 
 

814.7° C 
 

925.7° C 
 

Η2 

 
5.56 
 

16.58 
 

28.55 
 

32.48 
 

CH4 

 
12.43 
 

15.91 
 

13.73 
 

10.45 
 

CO 
 

33.50 
 

30.49 
 

34.12 
 

35.25 
 

CO2 

 
44.77 
 

31.78 
 

20.59 
 

18.31 
 

C2H4 

 
0.45 
 

2.18 
 

2.24 
 

2.43 
 

C2H6 

 
3.03 
 

3.06 
 

0.77 
 

1.07 
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Αεριοποίθςθ  

• Ωσ αεριοποίθςθ κεωρείται θ διεργαςία τθσ μερικισ καφςθσ κατά τθν 

οποία τα ΑΣΑ καίγονται με ποςότθτεσ αζρα μικρότερεσ από τισ 

ςτοιχειομετρικά απαιτοφμενεσ. 

• Η αεριοποίθςθ είναι μια αποδοτικι μζκοδοσ θ οποία ςτοχεφει ςτθν 

μείωςθ του όγκου των ΑΣΑ με ταυτόχρονθ ανάκτθςθ ενζργειασ.  

• Μζςω τθσ μερικισ καφςθσ των ΑΣΑ παράγεται καφςιμο αζριο πλοφςιο ςε 

μονοξείδιο του άνκρακα, υδρογόνο και μερικοφσ κορεςμζνουσ 

υδρογονάνκρακεσ, κυρίωσ μεκάνιο.  

• Το αζριο αυτό μπορεί ςτθ ςυνζχεια να καεί ςε μθχανζσ εςωτερικισ 

καφςεωσ, ςε αεροςτρόβιλουσ, ι ςε λζβθτεσ ςε ςυνκικεσ περίςςειασ 

αζρα.  
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Αεριοποίθςθ  

• Κατά τθ διεργαςία τθσ αεριοποίθςθσ λαμβάνουν χϊρα πζντε βαςικζσ 

αντιδράςεισ: 

 

 

 

 

 

 

• Η κερμότθτα που απαιτείται για να ςυντθριςει αυτοδφναμα τθ 

διεργαςία προζρχεται από τισ εξϊκερμεσ αντιδράςεισ.  

 

C +  O   CO2 2

C +  H O  CO +  H2 2

C +  CO   2CO2 

C +  2H   CH2 4

CO +  H O  CO  +  H2 2 2

εξϊκερμθ 

εξϊκερμθ 

εξϊκερμθ 

ενδόκερμθ 

ενδόκερμθ 
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Αεριοποίθςθ  

• Όταν ζνασ αντιδραςτιρασ αεριοποίθςθσ λειτουργεί ςε 

ατμοςφαιρικι πίεςθ με αζρα ςαν οξειδωτικό μζςο, το τελικό 

προϊόν τθσ διεργαςίασ είναι ζνα αζριο με χαμθλό ενεργειακό 

περιεχόμενο με τυπικι κ.ό. ςφςταςθ: 

• 10% CO2,  

• 20% CO,  

• 15% H2,  

• 2% CH4 και  

• 53% Ν2.  

• Παράλλθλα, παράγονται ςυμπυκνϊςιμα υγρά όμοια με τα 

πυρολυτικά ζλαια κακϊσ και ςτερεό ανκρακοφχο υπόλειμμα 

(char) μαηί με τα αδρανι υλικά που περιείχαν αρχικά τα ΑΣΑ.  

 



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. 



Σθμειϊματα 
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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 Πατρϊν. Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Μιχαιλ 
Κορνάροσ. «Τεχνολογία Περιβάλλοντοσ: Διαχείριςθ Στερεϊν Αποβλιτων, 
Θερμικι Επεξεργαςία Απορριμμάτων». 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/

