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2 Τίτλοσ Ενότθτασ 

H παραγωγι ΑΣΑ ςτθν Ελλάδα και τθν 
Ε.Ε. 

• Σφςταςθ ΑΣΑ με βάςθ τισ ΚΥΑ 50910/2727/2003 και ΚΥΑ 
14312/1302/2000 

• Ραραγωγι ΑΣΑ ςτθν Ελλάδα: 3,9 εκατ. Τόνουσ (1997) με 0,97 
kg/κάτοικο/θμζρα 

• Οργανικό κλάςμα ΑΣΑ ςτθν Ε.Ε. : 32% , 120 εκατ. Τόνουσ  
(2006) 

 



3 Τίτλοσ Ενότθτασ 

H διαχείριςθ των οργανικϊν ςτθν Ε.Ε. 

• Η διαχείριςθ των οργανικϊν ςτθν Ε.Ε. ποικίλει από χϊρα ςε χϊρα και μπορεί 
να διακριτοποιθκεί ςε 4 κατθγορίεσ: 

• Χϊρεσ οι οποίεσ εφαρμόηουν ευρζωσ προγράμματα ΔςΡ των οργανικϊν και 
ταυτόχρονα ζχουν αναπτυχκεί ποιοτικζσ προδιαγραφζσ για τα προϊόντα από 
τθν επεξεργαςία τουσ:   
(Αυςτρία, Γερμανία, Ελβετία, Ιςπανία (Καταλωνία), Σουθδία, Βζλγιο 
(Φλαμανδία), Ιταλία, Λουξεμβοφργο και Ολλανδία). 

• Χϊρεσ οι οποίεσ εφαρμόηουν προγράμματα ΔςΡ των οργανικϊν και 
ταυτόχρονα ζχουν αναπτυχκεί ποιοτικζσ προδιαγραφζσ για τα προϊόντα από 
τθν επεξεργαςία τουσ : 
(Δανία, Μεγ.Βρετανία, Νορβθγία και Βζλγιο (Βαλλονία)). 

• Χϊρεσ οι οποίεσ είναι ςε προςπάκεια ανάπτυξθσ πολιτικισ για τθ διαχείριςθ 
των οργανικϊν τουσ και θ ΔςΡ είναι ςτα ςπάργανα: (Ιρλανδία, Γαλλία και 
Φιλλανδία). 
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H διαχείριςθ των οργανικϊν ςτθν Ε.Ε. 

• Χϊρεσ οι οποίεσ δεν ζχουν ακόμα αναπτφξει πολιτικι για τθ 
διαχείριςθ των οργανικϊν τουσ οφτε εφαρμόηουν προγράμματα 
ΔςΡ : (Ρορτογαλία, Ελλάδα, Σλοβενία, Ουγγαρία, Τςεχία, το 
μεγαλφτερο μζροσ τθσ Ιςπανίασ). 

• Στισ περιςςότερεσ χϊρεσ τα οργανικά επεξεργάηονται με 
ελεγχόμενα ςυςτιματα Λιπαςματοποίθςθσ ενϊ ςε οριςμζνεσ 
χϊρεσ (Δανία, Σουθδία και Γερμανία) αναπτφςςεται ταχφτατα θ 
Αναερόβια Βιοςτακεροποίθςθ. 
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Βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ υπαίκρου  

• Η εντατικοποίθςθ των καλλιεργειϊν ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν εξάντλθςθ του 
εδάφουσ από οργανικι φλθ και κρεπτικά ςυςτατικά οδθγϊντασ ςε ςυνεχϊσ 
αυξανόμενθ προςκικθ χθμικϊν λιπαςμάτων. Ρρόκλθςθ για τθν γεωργία 
είναι να παρζχει ςυςτιματα και πρακτικζσ που να εξαςφαλίηουν τθν 
αναγκαία παραγωγι φυτικϊν προϊόντων αλλά και τθν διατιρθςθ των 
φυςικϊν πόρων.  

• Είναι ανάγκθ ςτισ θμζρεσ μασ  θ ςυνεργιςτικι δράςθ του ανκρϊπου με τθν 
φφςθ για μια βιϊςιμθ ανάπτυξθ. Στα πλαίςια αυτισ τθσ ςυμπόρευςθσ 
εντάςςεται και θ υποβοικθςθ τθσ φφςθσ για γριγορθ βιολογικι αποδόμθςθ 
των κάκε λογισ οργανικϊν υπολειμμάτων και αποβλιτων και τθν επιςτροφι 
τουσ ςτουσ φυςικοφσ τουσ αποδζκτεσ και ιδιαίτερα ςτο ζδαφοσ.  

• Για να γίνει ευκολότερα θ αποδόμθςθ των υλικϊν αυτϊν ςτο ζδαφοσ γίνεται 
προθγουμζνωσ επεξεργαςία τουσ εκτόσ εδάφουσ που αποδίδεται με τον 
γενικό όρο βιοςτακεροποίθςθ.  
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Βιοςτακεροποίθςθ του Οργανικοφ 
Κλάςματοσ των ΑΣΑ 

• Διακρίνονται δφο τφποι βιοςτακεροποίθςθσ, θ αερόβια και θ αναερόβια.   

• H αερόβια (λιπαςματοποίθςθ ι χουμοποίθςθ ι composting) είναι εξ' 
οριςμοφ θ βιολογικι αποδόμθςθ και ςτακεροποίθςθ οργανικϊν και 
μικροβίων (βακτθρίων, μυκιτων κ.ά.) κάτω από ςυνκικεσ που 
επιτρζπουν τθν ανάπτυξθ κερμοκραςιϊν ςτθ κερμοφιλικι περιοχι (50-
60° C), θ οποία διαςφαλίηεται από βιολογικά παραγόμενθ κερμότθτα.  

• Kατά τθν αερόβια παράγονται διοξείδιο του άνθρακα, νερό και 
θερμότητα. Το τελικό προϊόν είναι ζνα αρκοφντωσ ςτακεροποιθμζνο 
υλικό που μπορεί να αποκθκευτεί και να χρθςιμοποιθκεί κφρια ωσ 
εδαφοβελτιωτικό χωρίσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ. 

•  Kατά τθν αναερόβια παράγεται λιγότερθ κερμότθτα και ςθμαντικζσ 
ποςότθτεσ μεκανίου (αναγωγικζσ ςυνκικεσ).  
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Μεταβολι τθσ κερμοκραςίασ κατά τθν 
αερόβια βιοςτακεροποίθςθ 

 
 
H λιπαςματοποίθςθ (μεςοφιλικό, κερμοφιλικό ςτάδιο και ςτάδιο ψφξθσ) 
διαρκεί περί τισ 20 μζρεσ και ακολουκεί ςτάδιο ωρίμανςθσ (όπου 
οξειδϊνονται τα διάφορα οργανικά οξζα που παριχκθςαν ςτο πρϊτο ςτάδιο 
και βελτιϊνεται θ τελικι ςφςταςθ) 30 περίπου  θμερϊν  
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Είδθ compost 

• Άωρο (ανϊριμο ι φρζςκο) 
– υγιεινοποιθμζνο υλικό ςε ςυνκικεσ εντατικισ αποςφνκεςθσ   
– μεγάλθ περιεκτικότθτα ςε ευκόλωσ αποδομιςιμθ οργανικι          

ουςία.  
– μπορεί να προκαλζςει ςτο ζδαφοσ τροφοπενία κυρίωσ ςε άηωτο 
– φυτοτοξικά ςυμπτϊματα.  

• Ώριμο (ζτοιμο)  
– υγιεινοποιθμζνο και βιολογικά  ςτακεροποιθμζνο υλικό φςτερα από 

εκτεταμζνθ και πλιρωσ περατωμζνθ αερόβια διαδικαςία 
αποδόμθςθσ.  
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Ρρϊτεσ φλεσ κατάλλθλεσ για 
λιπαςματοποίθςθ  

• Γεωργικά και κτθνοτροφικά απόβλθτα (υπολείμματα καλλιεργειϊν, 
ςτερεά και υγρά απόβλθτα κτθνοτροφικϊν εκμεταλλεφςεων).  

• Οργανικά απόβλθτα και απόβλθτα αςτικϊν δραςτθριοτιτων (ιλφσ 
αςτικϊν λυμάτων, οργανικό κλάςμα ςτερεϊν αςτικϊν αποβλιτων, φυτικά 
απορρίμματα).  

• Βιομθχανικά απόβλθτα φυτικισ προζλευςθσ (υπολείμματα γεωργικϊν 
βιομθχανιϊν όπωσ πυρθνελουργείων, οινοποιείων κ.ά.).  

• Βιομθχανικά απόβλθτα ηωικισ προζλευςθσ (υπολείμματα ςφαγείων, 
πτθνοτροφείων).  

• Βιομθχανικά απόβλθτα μεικτισ προζλευςθσ (υπολείμματα 
κονςερβοποιείων, απορρίμματα ηωοτροφϊν).  

• Άλλα διάφορα υπολείμματα, απορρίμματα, απόβλθτα (απόβλθτα 
χαρτοβιομθχανίασ, πριονίδια, λάςπθ κακαριςμοφ καναλιϊν).  
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Εφαρµογζσ βελτιωτικοφ εδάφουσ 

• Γενικά το κοµπόςτ µπορεί να χρθςιµοποιθκεί ςτα 
παρακάτω:  

– Γεωργία 

– Κθπουρικι – φυτοκομικι 

– Αποκατάςταςθ καταπονθμζνων – κατεςτραμμζνων εδαφϊν 
όπωσ: 

• Αναµόρφωςθ πρϊθν υγροτόπων (τεχνθτζσ λίµνεσ εργοςταςίων). 

• Αλατοφχα εδάφθ. 

• Υψθλισ τοξικότθτασ εδάφθ (π.χ. ο Αµερικάνικοσ Στρατόσ 
χρθςιµοποιεί το  κοµπόςτ για τθ ςτακεροποίθςθ και απενεργοποίθςθ 
των εκρθκτικϊν υλϊν και διαςταλλαηόντων υγρϊν των πυροµαχικϊν). 

• Αποκατάςταςθ παλιϊν λατοµείων. 

• Επιφανειακι χωµατοκάλυψθ χωµατερϊν και ΧΥΤΑ 
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Εφαρµογζσ βελτιωτικοφ εδάφουσ 

– Αναδαςϊςεισ 

– Τεχνθτά βοςκοτόπια και λιβάδια, πάρκα, γιπεδα, κιπουσ 
– γλάςτρεσ 

– Καλλιζργειεσ 
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Ιδιότθτεσ και οφζλθ από τθ χριςθ του  
compost 

• Αυξάνει τα οργανικά ςυςτατικά του χϊµατοσ.  

• Βελτιϊνει τθν ικανότθτα του εδάφουσ για τθ ςυγκράτθςθ νεροφ και άλλων 
κρεπτικϊν ουςιϊν. Ζτςι µειϊνει τισ απαιτιςεισ ςε νερό των φυτϊν και των 
δζνδρων και βοθκά τα αµµϊδθ εδάφθ να ςυγκρατοφν τθν υγραςία.  

• Δθµιουργεί ευνοϊκζσ ςυνκικεσ αεριςµοφ (κυρίωσ ςτα αργιλϊδθ εδάφθ).  

• Μειϊνει τθν αλατότθτα ςτα αλατοφχα εδάφθ και ςυνεπϊσ βοθκά 
ςτθν εξζλιξθ καλλιεργειϊν ςε αυτά.  

• Αυξάνει το πορϊδεσ του εδάφουσ.  

• υκµίηει και εξιςορροπεί το pΗ του εδάφουσ.  

• Βοθκά ςτον ζλεγχο τθσ διάβρωςθσ του εδάφουσ.  

• Κακιςτά το χϊµα ευκολότερα καλλιεργιςιµο.  
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Ιδιότθτεσ και οφζλθ από τθ χριςθ του 
compost 

• Κάνει τα φυτά πιο ανκεκτικά ςτθν ξθραςία και τθν παγωνιά.  

• Βελτιϊνει το περιεχόµενο τθσ διατροφισ των φυτϊν ςε βιταµίνεσ και 
μεταλλικά ςτοιχεία  

• Μπορεί να επεκτείνει τθν περίοδο ανάπτυξθσ των φυτϊν.  

• Μπορεί να περιορίςει τθ χριςθ πετροχθµικϊν λιπαςµάτων, των οποίων θ 
χριςθ εγκυµονεί πολλοφσ περιβαλλοντικοφσ κινδφνουσ. Η παραγωγι τουσ 
δθµιουργεί και ελευκερϊνει επικίνδυνα απόβλθτα που µολφνουν τθν 
ατµόςφαιρα, δθλθτθριϊδθ νιτρικά άλατα, που µολφνουν τα νερά και 
επιταχφνει τθν εξάντλθςθ των φυςικϊν πόρων.  

• Τζλοσ, ζρευνεσ ζδειξαν ότι θ χριςθ του κοµπόςτ για µεγάλο χρονικό 
διάςτθµα ςε υψθλισ τοξικότθτασ εδάφθ, αποτελεί ζναν αποτελεςµατικό 
τρόπο δζςµευςθσ των βαρζων µετάλλων, µε αποτζλεςµα τθ µθ ειςχϊρθςι 
τουσ ςτθν διατροφικι αλυςίδα. Τα βαρζα µζταλλα κακίςτανται δθλαδι 
λιγότερο βιοαφοµοιϊςιµα.  
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Ιδιότθτεσ και οφζλθ από τθ χριςθ του 
compost 

Μέγεθορ ζωµαηιδίων 

  
  
  

 

1-3 in (25-75 mm) 

1,3-3,8 mm για ανάδεσζη και αεριζµό 

3,8-7,6 mm για θσζικό αεριζµό τωρίς ανάδεσζη 

 

Λόγορ C/N (ηποθοδοζία) 

 

< 30/1 
 

Λόγορ C/P (ηποθοδοζία) 

 

75-150/1 

 Αναµίξειρ και πποζθήκερ 

 

µέτρι 1-5% καηά βάρος 

 
Πεπιεσόµενο ςγπαζίαρ 

 

50-60% (ή 45-55%) 

 Ανάδεςζη 
  

 

Μικρές περίοδοι ένηονης ανάδεσζης   

εναλλαζζόµενες µε διακοπές. 

 Θεπµοκπαζία 
  

 

50-55°C ηις πρώηες µέρες  

55-60°C ηις  σπόλοιπες  

 Έλεγ.παθογόνων οπγαν. 

 

Παραµονή ζηοσς 60-70°C για 24 h 
 

Ρύθµιζη ηος pΗ 

 

7-7,5 

 
Βαθµόρ αποζύνθεζηρ 
  

 

θαίνεηαι από ηο λόγο C/N 
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Σφςτθμα ςειραδίων 

 

 

Τοποκζτθςθ των απορριμμάτων (25-75 mm) ςε παράλλθλουσ ςωροφσ 

τριγωνικισ, τραπεηοειδοφσ ι ορκογϊνιασ διατομισ, οι οποίοι 

αναδεφονται ςε τακτά διαςτιματα με μθχανικό τρόπο για επίτευξθ 

επαρκοφσ αεριςμοφ και ομοιογζνειασ ςτον ςωρό.  
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Σφςτθμα αεριηόμενου ςτατικοφ 
ςωροφ 

• Tο ςφςτθμα του αεριηόμενου ςτατικοφ ςωροφ διαφζρει 

από το ςφςτθμα ςειραδίων: 
• δεν υπάρχει ανάδευςθ 

• ο αεριςμόσ επιτυγχάνεται με ςυνεχι παροχι αζρα 

• δε χρθςιμοποιείται ανακυκλοφορία προϊόντοσ (κομπόςτασ).  
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Κλειςτοί βιοαντιδραςτιρεσ 

 

 

• Μονάδα βιοςτακεροποίθςθσ τφπου τυμπάνου για τθ μετατροπι των 

οργανικϊν υπολειμμάτων ςε εδαφοβελτιωτικό (compost) και 

• Τελικό προϊόν (compost) από μονάδα βιοςτακεροποίθςθσ τφπου 

τυμπάνου 
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Aναερόβια Βιοςτακεροποίθςθ ΑΣΑ  

• H εκμετάλλευςθ του βιοαερίου που παράγεται κατά τθν 
υγειονομικι ταφι αποτελεί μζκοδο ανάκτθςθσ ενζργειασ 
(όμωσ είναι αργι και διαρκεί 5 - 10 ζτθ).  

• H επιτάχυνςθ τθσ απελευκζρωςθσ του βιοαερίου μπορεί να 
επιτευχκεί ςε ειδικοφσ αντιδραςτιρεσ υπό ελεγχόμενεσ 
ςυνκικεσ. Το ςτερεό υπόλειμμα μετά από λιπαςματοποίθςθ 
χρθςιμοποιείται ωσ εδαφοβελτιωτικό.  

• Οι αναερόβιοι μικροβιακοί πλθκυςμοί είναι πιο ευαίςκθτοι 
ςε πλικοσ περιβαλλοντικϊν παραμζτρων (υψθλι 
ςυγκζντρωςθ ςτερεϊν, αμμωνία κλπ.) 
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Ραραγωγι ενζργειασ από µονάδεσ 
αναερόβιασ χϊνευςθσ  

• Πςον αφορά ςτθν παραγωγι ενζργειασ, οι µονάδεσ 
αναερόβιασ χϊνευςθσ που λειτουργοφςαν το 2000 ςτθν ΕΕ 
ζχουν ςυνολικι δυναμικότθτα ιςχφοσ τθσ τάξθσ των 300 MW. 
Το ζτοσ 2010 θ εγκατεςτθµζνθ ιςχφσ αναµζνεται να φτάςει τα 
2000 MW.  
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Τεχνικζσ αναερόβιασ χϊνευςθσ των 
AΣA 

• Συμβαηική υγρή αποζύνθεζη ππό κνξθή αηωξήκαηνο: παξόκνηα 

κέζνδνο κε απηή πνπ εθαξκόδεηαη ζηα πγξά απόβιεηα (νιηθά ζηεξεά 

ζηελ ηξνθνδνζία  3-30%). 

• Ξηρή αναερόβια αποζύνθεζη: νιηθά ζηεξεά ζηελ ηξνθνδνζία 35-

40%.  

• Aναερόβια αποζύνθεζη δύο θάζεων: ε πδξόιπζε θαη νμύληζε ηνπ 

πιηθνύ γίλεηαη ζε αληηδξαζηήξα θαη ε κεζαλνγέλεζε ζε άιινλ  

 

 

.    
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Διεργαςίεσ αναερόβιασ χϊνευςθσ των 
οργανικϊν ςτερεϊν αποβλιτων 

• Τα ηειεπηαία 15 ρξόληα, ην απμαλόµελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλαεξόβηα 

ρώλεπζε ωο δηεξγαζία επεμεξγαζίαο απνβιήηωλ είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ 

θαηαζθεπή δηαθόξωλ ηύπωλ αληηδξαζηήξωλ πνπ ιεηηνπξγνύλ είηε ζε 

ζεξµόθηιεο είηε ζε µεζόθηιεο ζεξµνθξαζίεο. Οη θπξηόηεξεο δηεξγαζίεο 

πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη εθαξµόδνληαη ζε εµπνξηθέο µνλάδεο είλαη: 

 

 

 

 

.    

 Γιεπγαζία Waasa  

 Γιεπγαζία Valorga  

 Γιεπγαζία Dranco  

 Γιεπγαζία Kompogas  

 Γιεπγαζία ΒΣΑ  
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1. Διεργαςία Waasa  

• Μζχρι το 2000 είχαν καταςκευαςτεί 3 µονάδεσ που λειτουργοφςαν µε 

βάςθ τθ διεργαςία Waasa, ενϊ άλλθ µία ιταν υπό καταςκευι. 

•  Η δυναµικότθτα των µονάδων κυµαίνεται µεταξφ 3.000-85.000 τόνων 

ανά ζτοσ, ενϊ οι ςυνκικεσ λειτουργίασ µπορεί να είναι είτε κερµόφιλεσ 

είτε µεςόφιλεσ. Στθ µονάδα τθσ Waasa λειτουργοφν παράλλθλα και οι 

δφο τφποι διεργαςιϊν, µε τθ κερµόφιλθ διεργαςία να ζχει ζνα χρόνο 

παραµονισ 10 θµζρεσ ςε ςφγκριςθ µε τισ 20 θµζρεσ του µεςόφιλου 

ςχεδιαςµοφ.  

• Η απόδοςθ τθσ λειτουργίασ ςυνίςταται ςτθν παραγωγι 100-150 m3 

βιοαερίου ανά τόνο ειςερχόµενων αποβλιτων, τθ µείωςθ του όγκου κατά 

60%, τθ µείωςθ του βάρουσ κατά 50-60% και µια εςωτερικι κατανάλωςθ 

βιοαερίου 20-30%.  

• Το χωνευµζνο υλικό µπορεί να επεξεργαςτεί περαιτζρω µε αερόβια 

κοµποςτοποίθςθ, αλλά αυτό εξαρτάται από τθν ποιότθτα των αποβλιτων  
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2. Διεργαςία Valorga  

• Η διεργαςία τθσ Valorga αναπτφχκθκε ςτθ Γαλλία. 

•  Το ςφςτθµα λειτουργεί τυπικά µε περιεχόµενο ςε ςτερεά ουςία 25-35% 

κ.β. και χρόνουσ παραµονισ 18-25 θµζρεσ. 

•  Οι αντιδραςτιρεσ είναι κάκετοι κφλινδροι µε πλαϊνζσ τροχιζσ, για τθν 

κυκλοφορία του ηυµωµζνου υλικοφ .  

• Ρεριζχουν ζναν κάκετο, ενδιάµεςο, εςωτερικό τοίχωµα περίπου ςτα 2/3 

τθσ διαµζτρου.  

• Η ανάµιξθ µζςα ςτον αντιδραςτιρα επιτυγχάνεται µε τθν ανάςτροφθ 

κυκλοφορία µιασ µικρισ ποςότθτασ βιοαερίου υπό πίεςθ.  

• Ζνα ςθµαντικό χαρακτθριςτικό τθσ διαδικαςίασ είναι θ πλιρθσ απουςία 

µθχανικϊν µερϊν µζςα ςτον αντιδραςτιρα.  
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2. Διεργαςία Valorga  

• Αυτό επιτρζπει τθν απρόςκοπτθ λειτουργία ςε ςυνκικεσ υψθλισ 

περιεκτικότθτασ ςε ςτερεά µε κυκλοφορία τθσ φλθσ χωρίσ ιδιαίτερθ 

ςυντιρθςθ µθχανικϊν ςυςκευϊν.  

• Τα προσ επεξεργαςία απόβλθτα αποτελοφνται από ηυµϊςιµα υλικά και 

απορρίµµατα κιπων . 

• H παραγόµενθ ποςότθτα βιοαερίου κυµαίνεται µεταξφ 210-290 m3 ανά 

τόνο ςυνολικϊν πτθτικϊν ςτερεϊν (TVS) που ειςζρχονται ςτον 

αντιδραςτιρα ι µεταξφ 80- 160 m3 ανά τόνο ειςερχόµενων αποβλιτων, 

ανάλογα µε το είδοσ τουσ.  

• Το παραγόµενο βιοαζριο περιζχει µεκάνιο κατά 55-60%, αλλά όταν 

κακαριςτεί, το µεκάνιο φτάνει µζχρι και το 97%. Το κακαρό βιοαζριο 

µπορεί να διοχετευτεί ςτο δίκτυο αερίου, να χρθςιµοποιθκεί για 

παραγωγι ατµοφ βιοµθχανικισ χριςθσ ι για παραγωγι κερµότθτασ και 

θλεκτριςµοφ.  
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2. Διεργαςία Valorga  

 

• Το ηυµωµζνο υλικό που βγαίνει από τουσ αντιδραςτιρεσ λόγω τθσ 

βαρφτθτασ ειςάγεται κατευκείαν ςτισ κοχλιόπρεςςεσ για αφυδάτωςθ.  

• Η υγρι ιλφσ από τισ πρζςεσ οδθγείται ςε υδροκυκλϊνα για να 

αφαιρεκοφν τα βαριά µόρια και ςε µια µονάδα ιηθµατοποίθςθσ- 

φιλτραρίςµατοσ για να αποµακρυνκοφν τα αιωροφµενα ςτερεά.  

• Τα ςτερεά ςυςτατικά από τισ πρζςεσ και το ταινιόφιλτρο αναµιγνφονται 

και αποκθκεφονται ςε κλειςτό χϊρο για τθν πλιρθ ςτακεροποίθςι τουσ 

κάτω από αερόβιεσ ςυνκικεσ για 4 εβδοµάδεσ. Το τελικό προϊόν είναι το 

κοµπόςτ.  
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3. Διεργαςία Dranco  
• Το ςφςτθµα τθσ Dranco (Dry Anaerobic Composting) αναπτφχκθκε ςτο Gent 

του Βελγίου. 
•  Η διεργαςία λειτουργεί κάτω από κερµόφιλεσ και ξθρζσ ςυνκικεσ, µε ζνα 

περιεχόµενο ςε ςτερεά ςυςτατικά ςτον αντιδραςτιρα µεταξφ 15 και 40% 
κ.β. 

•  Αναπτφχκθκε µε ςκοπό τθν επεξεργαςία των ςτερεϊν οργανικϊν 
αποβλιτων και ειδικότερα του οργανικοφ κλάςµατοσ των δθµοτικϊν ΣΑ. 

• Σαν τελικά προϊόντα λαµβάνονται ενζργεια µε τθ µορφι βιοαερίου και 
κοµπόςτ.  

• Τα απόβλθτα που µεταφζρονται ςε µια µονάδα Dranco υπόκεινται ςε 
προεπεξεργαςία, πριν οδθγθκοφν µζςω αντλίασ τροφοδότθςθσ ςτον 
αντιδραςτιρα.  

• Εάν τα ειςερχόµενα απόβλθτα είναι ανάµικτα, τότε τα πρϊτα βιµατα τθσ 
διεργαςίασ Dranco ςυνίςτανται ςτθ µείωςθ του όγκου και ςτο διαχωριςµό 
των διαφορετικϊν κλαςµάτων ςτθ ροι των αποβλιτων. 
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3. Διεργαςία Dranco  
 

• Τα οργανικά απόβλθτα που ζρχονται από τθν προεπεξεργαςία 
αναµιγνφονται ςε µια µονάδα ανάµιξθσ µε ηυµωµζνο υλικό από τον 
αντιδραςτιρα. 

• Κατά τθ διάρκεια τθσ ανάµιξθσ προςδίδεται κερµότθτα για να επιτευχκεί θ 
κερµοκραςία των 50 - 550C, θ οποία είναι απαραίτθτθ για τθ κερµόφιλθ 
αντίδραςθ.  

• Η ηφµωςθ λαµβάνει χϊρα ςε ζνα κατακόρυφο αντιδραςτιρα, ο οποίοσ 
είναι καταςκευαςµζνοσ από χάλυβα. 

•  Ο αντιδραςτιρασ τροφοδοτείται από τθν κορυφι, ενϊ το υπόλειµµα 
εξάγεται από τον πυκµζνα.  

• Ο χρόνοσ παραµονισ των αποβλιτων ςτον αντιδραςτιρα είναι περίπου 20 
θµζρεσ.  

• Μζροσ του ηυµωµζνου υλικοφ οδθγείται πίςω ςτθ µονάδα ανάµιξθσ, ενϊ 
το υπόλοιπο υπόκειται ςε περαιτζρω επεξεργαςία 
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3. Διεργαςία Dranco  
 

• Η επεξεργαςία αυτι αφορά ςτθν αφαίρεςθ τθσ υγραςίασ και ςτθν αερόβια 
κοµποςτοποίθςθ.  

• Μετά από 10 µε 14 θµζρεσ παράγεται το κοµπόςτ, το οποίο είναι 
ςτακεροποιθµζνο και υψθλισ ποιότθτασ, ενϊ µπορεί να χρθςιµοποιθκεί 
ωσ ΒΕ ι ςαν λίπαςµα ςτισ γλάςτρεσ.  

• Η παραγωγι βιοαερίου κυµαίνεται µεταξφ 100-200 m3 ανά τόνο 
ειςερχόµενων ΣΑ.  

• Το 30% τθσ παραγόµενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ καταναλϊνεται ςτθ 
µονάδα, ενϊ το υπόλοιπο διοχετεφεται ςτο θλεκτρικό δίκτυο.  
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4. Διεργαςία Kompogas  

• Το ςφςτθµα τθσ Kompogas αναπτφχκθκε ςτθν Ελβετία και δζχεται 

οργανικά απόβλθτα από ςφςτθµα ΔςΡ. 

• Λειτουργεί ςε κερµοκραςίεσ 55-60οC και το περιεχόµενο ςε ςτερεά 

ςυςτατικά είναι υψθλό. 

•  Τα απόβλθτα ςυλλζγονται αρχικά ςε µια δεξαµενι υποδοχισ και ςτθ 

ςυνζχεια οδθγοφνται ςτο τµιµα διαλογισ, ςτον τεµαχιςτι και ςτθ 

δεξαµενι αποκικευςθσ. 

•  Το προκερµαςµζνο, παχφρρευςτο οργανικό υλικό ειςζρχεται ζπειτα ςτον 

οριηόντιο αντιδραςτιρα ηφµωςθσ, όπου θ βαςικι διεργαςία λαµβάνει 

χϊρα ςε µια περίοδο 15 - 20 θµερϊν και αναδεφεται περιοδικά. 

•  Το ςτερεό υπόλειµµα υφίςταται µείωςθ τθσ υγραςίασ του ςε 

κοχλιόπρεςςα και ςτθ ςυνζχεια µεταφζρεται ςε ζνα αντιδραςτιρα 

δευτερογενοφσ ηφµωςθσ, όπου πραγµατοποιείται θ µετατροπι του ςε 

ϊριµο κοµπόςτ µε παρουςία ατµοςφαιρικοφ οξυγόνου  
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4. Διεργαςία Kompogas  

• Το παραγόµενο βιοαζριο (0,1 m3 αερίου ανά kg οργανικοφ αποβλιτου) 

υφίςταται επεξεργαςία και αποκθκεφεται ςε αεριοφυλάκιο. Στθ ςυνζχεια 

αντλείται ςτθ µονάδα ςυµπαραγωγισ όπου µετατρζπεται ςε κερµικι και 

θλεκτρικι ενζργεια.  

• Εναλλακτικά, το βιοαζριο µπορεί να αναβακµιςτεί µζχρι 98% κ.ό. µεκάνιο 

και να χρθςιµοποιθκεί ωσ καφςιµο ςτα οχιµατα µεταφοράσ.  
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5. Διεργαςία ΒΤΑ  
• Η διεργαςία τθσ ΒΤΑ αναπτφχκθκε ςτθ Γερµανία και ςυνδυάηει τθ 

µθχανικι µε τθ βιολογικι επεξεργαςία.  

• Για µονάδεσ µε δυναµικότθτα πάνω από 50.000 τόνουσ ανά ζτοσ 

αναπτφχκθκε θ πολυφαςικι ηφµωςθ κατά τθν οποία διαχωρίηεται ο 

πολτόσ ςε ςτερει και υγρι φάςθ µε τθ χριςθ φυγοκεντρικοφ 

διαχωριςτι.  

• Η υγρι φάςθ οδθγείται απ’ ευκείασ ςτον αντιδραςτιρα όπου 

παραµζνει 2 µζρεσ µζχρι να υποςτεί µεκανοποίθςθ.  

• Το ςτερεό υλικό, που περιζχει αδιάλυτεσ οργανικζσ ενϊςεισ, 

αναµειγνφεται ξανά µε νερό και τροφοδοτείται ςτον αντιδραςτιρα 

υδρόλυςθσ.  

• Μετά από 4 µζρεσ το υλικό υφίςταται µείωςθ υγραςίασ ενϊ το υγρό 

κλάςµα οδθγείται ςτον αντιδραςτιρα µεκανοποίθςθσ. 
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5. Διεργαςία ΒΤΑ  
• Διανζµοντασ τθ διεργαςία αποδόµθςθσ ςε διαφορετικοφσ 

αντιδραςτιρεσ (αιϊρθςθσ, υδρόλυςθσ και µεκανοποίθςθσ) µποροφν 

να ρυκµιςτοφν ιδανικζσ ςυνκικεσ ανάπτυξθσ για όλα τα είδθ των 

µικροοργανιςµϊν.  

• Αυτό επιτρζπει µια γριγορθ και εκτεταµζνθ αποδόµθςθ των 

οργανικϊν ενϊςεων µε υψθλι παραγωγι βιοαερίου.  
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 Συγκριτικά ςτοιχεία εφαρμογισ 
τεχνολογιϊν διαχείριςθσ ΑΣΑ : 

• Από τισ κερμικζσ μεκόδουσ επικρατεί ςιμερα θ καφςθ με μερικι 
αξιοποίθςθ ενζργειασ είτε θλεκτρικισ είτε κερμικισ (Σκανδιναβικζσ 
χϊρεσ). 

• Δεν υπάρχουν διεκνϊσ επαρκι τεχνικοοικονομικά ςτοιχεία και εμπειρία 
για τθν ικανοποιθτικι εφαρμογι των μεκόδων τθσ πυρόλυςθσ και τθσ 
αεριοποίθςθσ ςε πλιρθ κλίμακα.  

• Τα τελευταία χρόνια κερδίηει ζδαφοσ θ εφαρμογι τθσ αναερόβιασ 
βιοςτακεροποίθςθσ με ταυτόχρονθ ανάκτθςθ ενζργειασ από τθν καφςθ 
του παραγόμενου βιοαερίου.  

• Η αερόβια βιοςτακεροποίθςθ παρουςιάηει ενδιαφζρον ωσ προσ τθν 
εφαρμογι τθσ μόνο ςτθν περίπτωςθ επεξεργαςίασ του οργανικοφ 
κλάςματοσ των ΑΣΑ μετά από διαλογι ςτθν πθγι.  

• Η επιλογι ΧΥΤΑ ωσ μεκόδου τελικισ διάκεςθσ των ΑΣΑ ςυνεχίηει να 
υπεριςχφει ζναντι των άλλων μεκόδων με τεχνικοοικονομικά κριτιρια 
κακϊσ το κόςτοσ εφαρμογισ τθσ είναι ςθμαντικά χαμθλότερο. 
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Μελζτθ για τθ διερεφνθςθ τθσ βζλτιςτθσ τεχνολογίασ 
επεξεργαςίασ απορριμμάτων  

ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ  (Απρ. 2006 
• Ρραγματοποιικθκε τεχνικοοικονομικι αξιολόγθςθ των κάτωκι 

τεχνολογιϊν : 
– Μθχανικι επεξεργαςία ςφμμεικτων ΑΣΑ με παραγωγι RDF (Refuse 

Derived Fuel) – Καφςθ του παραγόμενου RDF με παραγωγι θλεκτρικισ 
ενζργειασ – Αερόβια Βιοςτακεροποίθςθ του οργανικοφ κλάςματοσ με 
παραγωγι ςτακεροποιθμζνου υπολείμματοσ, 

– Βιολογικι Ξιρανςθ ςφμμεικτων ΣΑ – Μθχανικι Επεξεργαςία – Καφςθ 
του παραγόμενου Stabilat με παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, 

– Διαλογι ςτθν πθγι ι Μθχανικι επεξεργαςία ςφμμεικτων ΣΑ – 
Αναερόβια Βιολογικι Επεξεργαςία του διαχωριςμζνου οργανικοφ 
κλάςματοσ – Καφςθ του παραγόμενου βιοαερίου με παραγωγι 
θλεκτρικισ ενζργειασ, 

– Διαλογι ςτθν πθγι ι Μθχανικι επεξεργαςία ςφμμεικτων ΣΑ – 
Αναερόβια Βιολογικι Επεξεργαςία του διαχωριςμζνου οργανικοφ 
κλάςματοσ – Καφςθ του παραγόμενου βιοαερίου με παραγωγι 
θλεκτρικισ ενζργειασ – Αερόβια Στακεροποίθςθ Υπολείμματοσ, 
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Μελζτθ για τθ διερεφνθςθ τθσ βζλτιςτθσ τεχνολογίασ 
επεξεργαςίασ απορριμμάτων  

ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ  (Απρ. 2006 

– Αναερόβια Βιολογικι Επεξεργαςία ςυμμείκτου ι υγροφ κλάςματοσ 
διαλογισ ςτθν πθγι – Καφςθ του παραγόμενου βιοαερίου με 
παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, 

– Καφςθ Συμμείκτου με παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ. 
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Κριτιρια αξιολόγθςθσ τεχνολογιϊν 
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Συγκριτικι Οικονομικι Αξιολόγθςθ 
εναλλακτικϊν τεχνολογιϊν  

(δυναμικότθτα μονάδασ 60.000 τόννων/ζτοσ) 



38 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Συγκριτικι Αξιολόγθςθ Εναλλακτικϊν 
Τεχνολογιϊν  

 Κπιηήπια επιλογήρ ηηρ μεθόδος  ΥΔΣΙΚΑ 
ΒΑΡΗ 

Δξεηαζόμενερ Σεσνολογίερ Δπεξεπγαζίαρ Α 
Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ 

   (Ki) T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 
Α. ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 
(Yi), (%) 

30       

 ύνολο 100  3,500 4,674 8,342 8,800 5,870 4,423 
          

Β. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ  ΤΝΣΔΛΔΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

(Yi), (%) 

20       

 ύνολο 100  7,100 5,800 7,400 8,200 5,700 2,200 
          

 
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΤ  ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 
(Yi), (%) 

25       

 ύνολο 100  3,440 2,954 5,713 4,875 9,650 6,755 
          

Γ. ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΤ  ΤΝΣΔΛΔΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

(Yi), (%) 

15       

 ύνολο 100  5,573 5,020 6,710 6,272 6,350 4,168 
          

Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ  ΤΝΣΔΛΔΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

(Yi), (%) 

10       

 ύνολο 100 100 5,661 6,964 5,757 5,800 4,410 7,400 
          
          
   Σi= 4,73 4,75 6,99 7,02 6,71 4,82 
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Ρροτεινόμενθ Τεχνολογία 



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 Ρρογράμματοσ 
«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 Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν. Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Μιχαιλ 
Κορνάροσ. «Τεχνολογία Ρεριβάλλοντοσ: Διαχείριςθ Στερεϊν Αποβλιτων, 
Αξιοποίθςθ του οργανικοφ κλάςματοσ των Αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων». 
Ζκδοςθ: 1.0. Ράτρα 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 Ραρόμοια 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/

