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Περίληψη

Ο 20ος αιώνας αποτέλεσε την περίοδο των εντονότερων μεταβολών που έχει καταγράψει ως  τώρα 
η ιστορία και ο 21ος αιώνας αποτελεί τον αιώνα του ραγδαίου ρυθμού των γεγονότων. Το θέμα της 
ενέργειας παραμένει στο επίκεντρο του αιώνα αυτού και μπορεί να προσεγγιστεί από την 
εξασφάλιση της αναγκαίας ποσότητας ενέργειας, ενεργειακή επάρκεια, του κόστους αυτής της 
ενέργειας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση της. Αυτές οι προσεγγίσεις 
αποτελούν το «ενεργειακό πρόβλημα», πράγμα που κάνει επιτακτική την ανάγκη να ασχοληθεί 
κάποιος με το πρόβλημα της χρήσης και διαχείρισης ενεργειακών πόρων και της αξιολόγησης 
ενεργειακών συστημάτων.

Αντικείμενό της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ενεργειακή αξιοποίηση του 
παραγόμενου μέσω αναερόβιας χώνευσης βιοαερίου από τα στερεά απόβλητα του ΧΥΤΑ του 
Δήμου Κοζάνης. Βασικός στόχος είναι ο υπολογισμός της παραγόμενης ποσότητας βιοαερίου από 
την συγκεκριμένη μονάδα και εν συνεχεία, η αξιοποίηση του για τη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, σχεδιάζοντας μια μονάδα μετατροπής της διαθέσιμης ποσότητας σε ωφέλιμη ισχύ και 
αυτό έναντι ενός αποδεκτού κόστους.

Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο (1ο) γίνεται αναφορά στην ανάγκη του ανθρώπου για αξιοποίηση 
νέων μορφών ενέργειας και στην ιδέα της παρούσας εργασίας να ασχοληθεί με ένα μείζον θέμα 
που είναι οι μεγάλες ποσότητες ανεκμετάλλευτων αποβλήτων που υπάρχουν στους χώρους 
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο (2ο) γίνεται λόγος συνοπτικά για τους 
χώρους διάθεσης αποβλήτων και πιο συγκεκριμένα στον ορισμός ενός ΧΥΤΑ, στα πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα, στο σχεδιασμό, στην ανάκτηση ενέργειας από ένα  ΧΥΤΑ και στο ΧΥΤΑ 
Κοζάνης πάνω στον οποίο βασίζεται η συγκεκριμένη εργασία.

Στο τρίτο κεφάλαιο (3ο) δίνονται βασικά στοιχεία για το βιοαέριο, όπως η προέλευση του, οι 
διάφορες μέθοδοι παραγωγής τους, οι χρήσεις του καθώς και τα οφέλη των μονάδων που κάνουν 
χρήση βιοαερίου. Στο τέταρτο κεφάλαιο (4ο) γίνεται αναφορά στο λογισμικό Land-Gem, το οποίο 
είναι αρμόδιο για τον υπολογισμό του παραγόμενου βιοαερίου που προέρχεται από τις 
αποτιθέμενες ποσότητες των απορριμμάτων του ΧΥΤΑ Κοζάνης, δίνονται οι ποσότητες βιοαερίου 
που παράγονται σε ετήσια βάση για τα επόμενα 20 χρόνια.

Στο πέμπτο κεφάλαιο (5ο) γίνεται η παρουσίαση της μελέτης σχεδιασμού της μονάδας αξιοποίησης 
βιοαερίου, εκτενέστερα όλα τα μέλη που την απαρτίζουν καθώς και δίνεται η ρεαλιστική 
απεικόνιση του συγκεκριμένου εργοστασίου. Επίσης, γίνεται η οικονομική ανάλυση της μονάδας 
παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα κέρδους και κόστους που προκύπτουν από τη παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο (6ο) δίνονται τα συμπεράσματα που σχετίζονται με την αναγκαιότητα 
εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ιδιαιτέρως από πρώτες ύλες καθώς και 
προτάσεις για μελλοντική χρήση επέκτασης της μονάδας αξιοποίησης.
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Abstract

The 20st century was the period of the most intense history has so far recorded and the 21st century 
is the century of the rapid rhythm of events. This issue of energy remains at the center of this 
century and can be approached by ensuring the necessary amount of energy, energy sufficiency, 
the cost of this energy and the environmental impact of its use. These approaches are the “energy 
problem”, which makes it imperative to deal with the problem of using and managing energy 
resources and assessing energy systems.

The subject of this diploma thesis is the energy utilization of the produced by anaerobic digestion 
of biogas from the solid waste of the landfill of the Municipality of Kozani. The basic objective  is 
to calculate the amount of biogas produced by the plant and then to utilize it for electricity 
production, by designing a unit of conversion of the available quantity to a  useful power,  and this 
at an acceptable cost.

Initially, the first chapter (1o) refers to the need of man to exploit new forms of energy and to the 
idea of this work to deal with a major issue, which is the large quantities of unused waste present 
in landfills. In the second chapter (2o) there is a summary of the waste disposal sites and more 
specifically the definition of a landfill, the advantages and disadvantages, the design, the energy 
recovery from a landfill and the Kozani landfill on which the specific work is based.

The third chapter (3o) provides basic data on biogas, such as its origin, its various production 
methods, its uses and the benefits of biogas plants. The fourth chapter (4o) reference is made to the 
Land-Gem software, which is responsible for the calculation of the biogas produced from the 
deposited quantities of the Kozani’s landfill, is given the quantities of biogas produced on an annual 
basis for the next 20 years.

The fifth chapter (5o) presents the design study of the biogas plant, more all its members, as well 
as the realistic depiction of the plant. Also, refers to the economic analysis of the unit by presenting 
the profit and the cost results generated by the electricity production.

Finally, in the sixth chapter (6o) the conclusions regarding the necessity of exploitation of τhe 
renewable energy sources, materials are presented, as well as ideas for future use of the expansion 
unit.
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Κεφάλαιο 1ο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχονται  από 
πηγές όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες. Στις πηγές ενέργειας από 
ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές κατατάσσονται οι: αιολική, ηλιακή, αεροθερμική, γεωθερμική, 
υδροθερμική, από υλικά που παράγονται από ζωντανούς οργανισμούς, από τα εκλυόμενα αέρια 
που προέρχονται από τους χώρους υγειονομικής ταφής, από αέρια  προερχόμενα από μονάδες 
επεξεργασίας λυμάτων και από βιοαέριο. Δύο κύρια χαρακτηριστικά τους είναι πρώτον ότι για την 
εκμετάλλευση τους δεν απαιτείται καμία ενεργητική παρέμβαση όπως εξόρυξη, άντληση ή καύση 
και δεύτερον, πρόκειται για καθαρές και πολύ φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας που 
δεν εκλύουν προς αυτό υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά απόβλητα. Έτσι 
αποτελούν την αρχή για την επίλυση των οικολογικών προβλημάτων που υπομένει η γη καθώς και 
συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας.

Στον, εν εξελίξει, 21ο αιώνα η ανάγκη των ανθρώπων για αξιοποίηση νέων μορφών ενέργειας 
ολοένα και πληθαίνουν. Οι περισσότεροι προσπαθούν να βρουν λύσεις σε προβλήματα που 
υπάρχουν καθημερινά στη ζωή τους. Έτσι προέκυψε και η ιδέα της παρούσας διπλωματικής που 
βασίζεται στο βιοαέριο που παράγεται από χώρους υγειονομικής ταφής. Αρχικά, θα γίνει αναφορά 
στην έννοια του βιοαερίου αλλά και στους παράγοντες αξιοποίησης του.

Το βιοαέριο παράγεται από την αναερόβια χώνευση και την υπολειμματική βιομάζα. Αναφέρεται 
συνήθως σε ένα μείγμα αερίων που παράγονται από την αποσύνθεση της οργανικής ύλης απουσία 
οξυγόνου. Δηλαδή μπορεί να παραχθεί από ακατέργαστες πρώτες ύλες όπως τα αγροτικά 
απόβλητα, κοπριά, αστικά απόβλητα, φυτική ύλη, βοθρολύματα, απορρίμματα τροφίμων. Είναι 
ανανεώσιμη πηγή ενέργειας ιδιαίτερα σημαντική. Αποτελείται κυρίως από μεθάνιο (CH4) και 
διοξείδιο του άνθρακα (CO2), ενώ μπορεί να περιέχει και μικρές ποσότητες από υδρόθειο, αμμωνία 
κ.α.

Σημαντικό χαρακτηριστικό του είναι ότι το μεθάνιο (CH4) στο βιοαέριο είναι 28 – 36 φορές πιο 
δραστικό αέριο του θερμοκηπίου σε μια περίοδο 100 ετών από το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 
(Climate Change, 1995). Επομένως, η ανεξέλεγκτη διαφυγή βιοαερίου στην ατμόσφαιρα από 
μονάδες εδαφικής διάθεσης αποβλήτων μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο φαινόμενο  της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Παράγοντες αξιοποίησης του βιοαερίου

Η εκμετάλλευση του αερίου που παράγεται στις χωματερές αξιοποιείται συνήθως για:

 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
 Παραγωγή θερμότητας
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 Τροποποίηση βιοαερίου για να είναι δυνατή η διοχέτευση του στο δίκτυο με το φυσικό 
αέριο

 Χρήση του βιοαερίου ως καύσιμο μεταφοράς


Όμως, το τελευταίο καιρό εμφανίζεται έντονη κινητικότητα:

 Παραγωγή βιοαερίου BIO-SNG (2ης γενιάς), προερχόμενο από λιγνο-κυτταρινούχες 
πρώτες ύλες, κυρίως από τα απόβλητα των δασών, από τα ενεργειακά φυτά ακόμα και 
απόβλητα χαρτοβιομηχανίας.

 Τεχνολογική πρόοδος πάνω στη κατασκευή και λειτουργία νέων χωνευτών (digesters).
 Αυτόματη λειτουργία της διαδικασίας για την παραγωγή ενέργειας, χωρίς καμία 

εξωτερική παρέμβαση, από την πρώτη ύλη ως το τελικό προϊόν.
 Δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων διανομής αερίου και θερμότητας.
 Επέκταση των μεθόδων αναβάθμισης του βιοαερίου
 Ενδυνάμωση της εισαγωγής του τόσο στο δίκτυο φυσικού αερίου όσο και ως καύσιμο στα 

μέσα μαζικής μεταφοράς και στα γεωργικά μηχανήματα.
 Παραγωγή βίο-υδρογόνου με χρήση αναβαθμισμένου βιοαερίου  σε κυψέλη καυσίμου  για 

τη παραγωγή ενέργειας.
 Χρησιμοποίηση σε μικρο-αεριοστροβίλους δυναμικότητας 25 MW έως 100 MW για 

παραγωγή ενέργειας.
 Παραγωγή βιοαερίου από ενεργειακά φυτά με την διαδικασία της υγρής και ξηρής 

ζύμωσης (Γερμανία).
 Χρήση βιοαερίου για θέρμανση θερμοκηπίων, αποθηκών. Εμβάθυνση στην εκτίμηση  του 

δείκτη επικινδυνότητας καρκίνου από τις εκπομπές καυσαερίων οχημάτων που κινούνται 
από βιοαέριο.

(Ζαφείρης, 2013)

1.1 Σκοπός της έρευνας

Βασικό αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί ο υπολογισμός του 
παραγόμενου βιοαερίου από συγκεκριμένες εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης αποβλήτων, το χώρο 
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της Κοζάνης καθώς και η σχεδίαση μιας μονάδας 
ενεργειακής αξιοποίησης του. Στόχος είναι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αλλά και η ενεργειακή 
αξιοποίηση του βιοαερίου ώστε να προκύψει μια νέα ενεργειακή εφαρμογή στα σύγχρονα 
ελληνικά δεδομένα. Έχουν γίνει και άλλες μελέτες πάνω στο κομμάτι συλλογής και αξιοποίησης 
του βιοαερίου όπως και μερικά βήματα για να κατασκευαστεί μια σύγχρονη μονάδα, η οποία θα 
αξιοποιήσει τους τόνους σκουπιδιών που φτάνουν στις χωματερές σε καθημερινή βάση αλλά 
ακόμα δεν έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό.
Όσον αφορά το αντικείμενο ανάκτησης ενέργειας, καθώς στην Ελλάδα υπάρχουν περιορισμένες 
μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων, δίνεται βάρος στην παραγωγή 
απορριματογενών καυσίμων. Τα καύσιμα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υφιστάμενες 
βιομηχανικές μονάδες για να αποκαταστήσουν τμήμα συμβατικών καυσίμων ή ακόμα να 
χρησιμοποιηθούν και για χρήση σε νοικοκυριά, για θέρμανση, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω για αυτό και εξετάσθηκε συγκεκριμένα η ενεργειακή 
αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου.
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Αρχικά, υπολογίστηκε η ποσότητα βιοαερίου που εκλύεται στα ΧΥΤΑ Κοζάνης, εκτιμήθηκαν  τα 
τεχνικά και οικονομικά κριτήρια που θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν για την αξιοποίηση του και 
τέλος σχεδιάστηκε μια μονάδα παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο.

1.2 Ανάλυση εργασίας

Όπως προαναφέρθηκε και στο σκοπό της έρευνας, η παρούσα εργασία δεν είναι η μοναδική 
προσπάθεια που γίνεται. Η ύπαρξη του πηγάζει από την ανάγκη να καλυφθούν τα κενά 
προηγούμενων υλοποιήσεων επεκτείνοντας τα ή προσθέτοντας νέα χαρακτηριστικά. Κεντρική 
ιδέα του κειμένου αυτού είναι ο σχεδιασμός μιας μονάδας βιοαερίου για ενεργειακή αξιοποίηση 
του από χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στη Κοζάνη.

Η εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια. Το πρώτο το οποίο αποτελεί την εισαγωγή της 
διπλωματικής αναφέρεται στο γενικότερο πλαίσιο στο οποίο κινείται η έρευνα και στους σκοπούς 
της εργασίας. Το δεύτερο αφιερώνεται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση των θεμάτων. Χωρίζεται 
σε εννιά ενότητες οι οποίες αφορούν: τα στερεά απόβλητα τα οποία διακρίνονται σε αστικά και 
ειδικά, τη ποιοτική και ποσοτική ανάλυση τους, την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης όσον 
αφορά γενικά τους χώρους διάθεσης αποβλήτων, την σημασία των χώρων υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) καθώς και αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους, τη 
σχεδίαση των ΧΥΤΑ εξηγώντας τον τρόπο που τα σκουπίδια φτάνουν εκεί και τη λειτουργία τους, 
τη δυνατότητα αξιοποίησης των πόρων του ΧΥΤΑ και τέλος, γίνεται μια περιγραφή του ΧΥΤΑ 
Κοζάνης.
Εν συνεχεία, στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται λόγος συγκεκριμένα για τη σύνθεση και τα 

χαρακτηριστικά του βιοαερίου, τα στάδια, τους ρυθμούς παραγωγής, την κυκλοφορία, τους 
υπολογισμούς, τις χρήσεις και τα οφέλη του βιοαερίου και των μονάδων του. Στο τέταρτο 
κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στο λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για να επισημανθούν η παραγωγή 
και η ανάκτηση του βιοαερίου που θα χρησιμοποιηθούν στην οικονομική ανάλυση.

Έπειτα, στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται εκτενή περιγραφή του μοντέλου σχεδίασης της μονάδας, την 
μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την ουσιαστική ανάλυση του θέματος, δίνεται η ρεαλιστική 
απεικόνιση της μονάδας αξιοποίησης καθώς και παρουσιάζεται η τεχνο-οικονομική μελέτη όσον 
αφορά την καινούργια μονάδα και παρατίθενται τα αποτελέσματα.

Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα καθώς και η μελλοντική έρευνα 
σχετικά με το έργο. Την εργασία ολοκληρώνουν εικόνες και παραρτήματα όπου αναφέρονται 
αναλυτικά στα παραπάνω όπως επίσης και τα λεπτομερή αποτελέσματα των επιμέρους ερευνών.
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Κεφάλαιο 2ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι η διασαφήνιση των εννοιών, των ορολογιών και πρωτοκόλλων, 
στα οποία βασίστηκε η παρούσα διπλωματική εργασία. Τα κυριότερα σημεία είναι αρχικά να γίνει 
μια έρευνα σχετικά με τα στερεά απόβλητα και τις επιμέρους κατηγορίες τους, με τους χώρους 
διάθεσης αποβλήτων, έπειτα θα γίνει αναφορά στην ορολογία, στα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα 
και στο σχεδιασμό των χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και στο τέλος του 
κεφαλαίου θα γίνει συγκεκριμένη αναφορά στα ΧΥΤΑ Κοζάνης και στην αξιοποίηση τους μέσω 
της ανάκτησης ενέργειας.

2.1 Στερεά απόβλητα

Στερεά απόβλητα είναι αντικείμενα που βρίσκονται σε κατάσταση στερεή ή σχεδόν στερεή, σε 
συγκεκριμένες συνθήκες και στα οποία δεν αξίζει  τόσο η χρήση ή η διατήρηση τους, έτσι ώστε  ο 
κάτοχός τους να πρέπει να απαλλαγεί. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος για να απορριφθούν είναι πολύ 
μικρό σε σχέση με το κόστος για να συνεχίσουν να διατηρούνται. Πιο συγκεκριμένα, αυτά τα 
απόβλητα είναι υλικά που προέρχονται κυρίως από οικιακά, βιομηχανικά, εμπορικά και γεωργικά 
απορρίμματα. Επίσης, τα στερεά απόβλητα διακρίνονται σε δύο μεγάλες ομάδες αποβλήτων: η 
πρώτη είναι τα αστικά απόβλητα και η δεύτερη, τα ειδικά απόβλητα που κατηγοριοποιούνται σε 
ιατρικά, σε επικίνδυνα και σε μη επικίνδυνα. Οι δύο παρακάτω υπό ενότητες θα αναλύσουν αυτές 
τις έννοιες.

2.1.1 Αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ)

Τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) είναι τα απόβλητα που ανακύπτουν ως προϊόντα από τα 
νοικοκυριά, από τις εμπορικές δραστηριότητες, από τον καθαρισμό διάφορων χώρων καθώς και 
από στερεά απόβλητα επιχειρήσεων και ιδρυμάτων, τα οποία ταυτίζονται με τα οικιακά απόβλητα 
κατά τη σύνθεσή τους. Ειδικότερα, ο ορισμός των αστικών αποβλήτων περιλαμβάνει όλα τα 
απόβλητα, τα οποία εξαιτίας της φύσης και της σύνθεσής τους είναι σχεδόν ίδια με τα οικιακά 
απόβλητα.

2.1.2 Ειδικά στερεά απόβλητα

Παραπάνω διακρίθηκαν τα ειδικά στερεά απόβλητα σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες θα 
εξηγηθούν και θα αναλυθούν παρακάτω:

 Ιατρικά απόβλητα

Περιλαμβάνουν τα νοσοκομειακά και τα φαρμακευτικά. Τα νοσοκομειακά απόβλητα είναι αυτά 
που προέρχονται από νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, μικροβιολογικά εργαστήρια καθώς και
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κλινικές. Από την άλλη, τα φαρμακευτικά είναι οποιαδήποτε απόβλητα σχετίζονται με φαρμακεία 
και βιομηχανίες φαρμάκων. Τα ιατρικά απόβλητα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα και σε πολλές 
περιπτώσεις μπορούν να επιφέρουν μολύνσεις γι’ αυτό η διαχείριση τους πρέπει να είναι πολύ 
αποτελεσματική και οι ειδικοί στο τομέα αυτό να μεριμνούν γρήγορα έτσι ώστε να μη τίθεται σε 
κίνδυνο η δημόσια υγεία.

 Επικίνδυνα απόβλητα

Στη κατηγορία αυτή εντάσσονται τα στερεά απόβλητα που έχουν την ικανότητα να  προκαλέσουν 
θανατικές ασθένειες ή ακόμα και να μολύνουν το περιβάλλον καταστρέφοντας τη χλωρίδα και τη 
πανίδα. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας ποιοτικών τους χαρακτηριστικών, της συγκέντρωσης των 
συστατικών τους καθώς και ορισμένων μεταδοτικών τους  στοιχείων.  Τέτοιου είδους απόβλητα 
είναι αυτά που προέρχονται  από  είδη πετρελαίου, τα φυτοφάρμακα, τα ζιζανιοκτόνα, 
κτηνοτροφικά απόβλητα αλλά και τα απόβλητα των βιομηχανιών.

 Μη επικίνδυνα απόβλητα

Είναι αυτά που προέρχονται από κατεδαφίσεις και κατασκευές, όπως τούβλα, ξύλα, σκυρόδεμα 
και ελαστικά. Αυτά αν και δεν είναι επικίνδυνα άμεσα για τη δημόσια υγεία, ωστόσο πρέπει η 
διαχείρισή τους να γίνεται με ορθολογικό τρόπο.

2.1.3 Ποσοτική ανάλυση των ΑΣΑ

Η ανάλυση των αστικών στερεών αποβλήτων χωρίζεται σε ποσοτική και ποιοτική. Η ποσότητα 
των αποβλήτων δεν είναι συγκεκριμένη ετησίως, αντιθέτως σχετίζεται με γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά ανάλογα περιοχής ή πόλης, χρονικά χαρακτηριστικά αλλά και από μήνα σε  μήνα 
ανάλογα την εποχή. Το σύνολο των απορριμμάτων που κάθε άνθρωπος συγκεντρώνει τη μέρα, το 
μήνα ή το χρόνο αποτελεί ένα δείκτη που αφορά το βιοτικό του επίπεδο. Συνεπώς, οι 
υποανάπτυκτες πόλεις παράγουν λιγότερες ποσότητες απορριμμάτων σε καθημερινή βάση από τις 
αναπτυγμένες.

Για παράδειγμα, θα παρατεθούν μερικές χαρακτηριστικές τιμές των απορριμμάτων που 
παράγονται ανά ημέρα και ανά κάτοικο σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Η Ινδία και η Αιθιοπία 
που έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα παράγουν 400 γραμμάρια/άτομο/ημέρα, η Αίγυπτος και η 
Βραζιλία που είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένες παράγουν 700γραμμάρια/άτομο/ημέρα ενώ πλούσια 
κράτη σαν το Καναδά, την Ελβετία ακόμα και τις ΗΠΑ παράγουν από 2500 έως 3200 
γραμμάρια/άτομο/ημέρα. (Κούγκoλος,2005)

Η ανάλυση των ποσοτήτων των απορριμμάτων πραγματοποιείται κυρίως με τους δείκτες του 
βάρους τους. Αυτοί είναι το βάρος των απορριμμάτων  που παράγει ένα άτομο  σε μία μέρα και  ο 
ρυθμός με τον οποίο παράγεται και υπολογίζεται από το βάρος των απορριμμάτων 
πολλαπλασιασμένο με τον αριθμό των κατοίκων που υπάρχουν στη μετρούμενη περιοχή. 
Επιπλέον, οι παραγόμενες ποσότητες των αστικών στερεών αποβλήτων παρουσιάζουν 
αυξανόμενους ρυθμούς λόγω των παραγόντων που ακολουθούν:

 Οι διαφορετικές συνήθειες των ανθρώπων λόγω της διατροφής
 Η χρήση υλικών συσκευασίας λόγω της μόδας ή των πωλήσεων
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 Η μανιακή συμπεριφορά των ανθρώπων για την αγορά καινούργιων προϊόντων, χωρίς 
καμία σκέψη για επιδιόρθωση των παλιών.

 Η απομάκρυνση του ανθρώπου από τη φύση και τα οικολογικά προϊόντα
 Η αύξηση των αποβλήτων λόγω της βιομηχανοποίησης
 Η αύξηση του πληθυσμού και η συγκέντρωση στις μεγαλουπόλεις

2.1.4 Ποιοτική ανάλυση των ΑΣΑ

Τώρα, όσον αφορά τη ποιοτική σύσταση, και αυτή ποικίλει ανάλογα με τα γεωγραφικά, εποχικά 
και χρονικά χαρακτηριστικά. Όπως και στη ποσοτική ανάλυση έτσι και η ποιοτική εξαρτάται  από 
τη δυναμικότητα της περιοχής δηλαδή υψηλότερα ποσοστά στα υπολείμματα που προέρχονται από 
τη τροφή παρατηρούνται στις πλουσιότερες χώρες από ότι σε χωριά ή κωμοπόλεις. Επίσης, και 
στα ελληνικά νησιά κατά τους μήνες που υπάρχει έντονη τουριστική κινητικότητα παρατηρείται 
μεγαλύτερα ποσοστά απορριμμάτων αλλά και διαφορετικότητα στη σύσταση τους.

Η ομαδοποίηση των αστικών στερεών αποβλήτων, όσον αφορά τη ποιοτική σύσταση, δίνεται 
παρακάτω (ΚΥΑ 69728/824/ΦΕΚ 358/17-5-1996-Παράρτημα Ι.Β.):

 Δημοτικά και πανομοιότυπα απόβλητα συλλέγονται σε διαφορετικά μέρη
 Χαρτιά και χαρτόνια
 Γυαλί
 Πλαστικά
 Μέταλλα και μεταλλικές συσκευασίες
 Ξύλο
 Είδη τροφίμων
 Λάδια και λίπη
 Ρούχα και γενικότερα υφάσματα
 Χρώματα, κόλλες
 Διαλύτες, οξέα, αλκαλικά και χημικά απόβλητα
 Φάρμακα, απορρυπαντικά και αεροζόλ
 Απόβλητα υδραργύρου
 Απόβλητα χλωροφθοροϋδρογονανθράκων
 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και μπαταρίες
 Απόβλητα από κήπους και νεκροταφεία
 Χώματα και πέτρες
 Απόβλητα από λαϊκές αγορές
 Υπολείμματα από τον καθαρισμό των δρόμων
 Λάσπη από δεξαμενές
 Οχήματα προς απόσυρση

2.2 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων (ΟΣΔΑ)

Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί όπως έχει επισημανθεί παραπάνω, σημαντική προϋπόθεση 
για την αποφυγή των περιβαλλοντικών προβλημάτων της κοινωνίας.
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Ως σύστημα διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ) ορίζεται ένα σύνολο λειτουργικά διασυνδεδεμένων 
διεργασιών (τμήματα συστήματος) που στοχεύει στην αποκομιδή και διάθεση των παραγόμενων 
αποβλήτων. Η έννοια του ολοκληρωμένου αναφέρεται στον συνδυασμό ρευμάτων αποβλήτων, 
τεχνολογιών διαχείρισης με στόχο το βέλτιστο αποτέλεσμα για την κοινωνία και το περιβάλλον. 
Ένα ΣΔΑ αποτελείται από τις ακόλουθες διεργασίες:

2.2.1 Παραγωγή (δεν αποτελεί διεργασία του ΣΔΑ, καθορίζει όμως τον τρόπο υλοποίησης 
των επόμενων διεργασιών)

2.2.2 Αποθήκευση
2.2.3 Συλλογή
2.2.4 Μεταφορά / Μεταφόρτωση
2.2.5 Διαδικασίες μετατροπής
2.2.6 Τελική διάθεση αποβλήτων

Το κριτήρια με τα οποία κάθε φορά γίνεται η επιλογή των μεθόδων που θα ακολουθηθούν 
προκειμένου να γίνει η διαχείριση αυτών των εργασιών είναι:

2.2.7 Περιβαλλοντικά
2.2.8 Δημόσια υγεία
2.2.9 Οικονομικά
2.2.10 Μηχανικά
2.2.11 Διατήρηση πόρων
2.2.12 Αισθητική

Γραφική απεικόνιση ενός ΣΔΑ παρουσιάζεται στην εικόνα 1.

 Παραγωγή

Η παραγωγή ανακυκλώσιμων υλικών αν και δεν αποτελεί διεργασία του  συστήματος διαχείρισης 
αποβλήτων, ωστόσο παίζει καθοριστικό ρόλο στο τρόπο υλοποίησης των επόμενων διεργασιών. 
Τα μικτά οικιακά στερεά απόβλητα ανακυκλώνονται στις εγκαταστάσεις μηχανικής ανακύκλωσης 
και κατά βάση ανακτώνται υλικά όπως βιοαποδομήσιμα, οργανικά, χαρτί- πλαστικά και σιδηρούχα 
μέταλλα.

 Αποθήκευση-Συλλογή

Πρώτα απ’ όλα τα απορρίμματα αποθηκεύονται σε ειδικά διαμορφωμένους κάδους  από πλαστικό 
διαφορετικής χωρητικότητας, μεγάλων και μικρών μεγεθών. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η 
συλλογή των αποβλήτων γίνεται πλέον σε υπερσύγχρονους κάδους ενσωματωμένους στο έδαφος 
πολύ μεγάλης χωρητικότητας. Ανάλογα με το είδος των αποβλήτων διαχωρίζονται  σε ειδικά 
container συλλογής.
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Εικόνα 1: Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων (Προσαρμογή από Wilson et al., 
2001)

 Μεταφορά/Μεταφόρτωση στερεών αποβλήτων

Η μεταφόρτωση αν και δεν αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, ωστόσο η μεταφορά 
των αποβλήτων από τα μέσα συλλογής προς τις περιοχές συγκέντρωσης με στόχο την τελική 
μεταφορά τους προς περαιτέρω διαχείριση αποτελεί μέρος μιας γενικότερης μεθόδου 
αντιμετώπισης. Οι περιοχές στις οποίες οδηγούνται τα αρχικά συλλεγόμενα απορρίμματα και 
έπειτα εναποτίθενται σε ειδικά οχήματα ονομάζονται σταθμοί μεταφόρτωσης (ΣΜΑ). Η 
ταξινόμηση των ΣΜΑ γίνεται με βάση τη δυναμικότητα τους, το είδος των εγκαταστάσεων που 
φέρουν καθώς και το βαθμό συμπίεσης που επιτυγχάνεται. Τα οφέλη που έχει η εν λόγω διαδικασία 
είναι περιβαλλοντικά, οικονομικά και κυκλοφοριακά. Μείωση του χρόνου δρομολογίου εκάστοτε 
απορριμματοφόρου, σε συνδυασμό με τη μείωση των καυσίμων από τις διαδρομές καθώς και η 
μείωση των εξόδων συντήρησης και επισκευής επιφέρουν σημαντικά οικονομικά ποσά, σημαντική 
μείωση στις εκπομπές ρύπων στο δίκτυο αλλά και αξιοποίηση του προσωπικού του δήμου σε άλλες 
θέσεις εργασίας οπουδήποτε χρειάζονται.

 Διαλογή στη πηγή

Η διαλογή στη πηγή αποτελεί ίδιο σύστημα με τη μεταφόρτωση, όμως είναι μια διαδικασία – 
στόχος για την εκάστοτε κοινωνία. Θεωρείται η βέλτιστη και ολοκληρωμένη λύση έναντι των
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τεχνικών διάθεσης και κεντρικής ανάκτησης των αστικών στερεών απορριμμάτων. Βασικές 
παράμετροι για τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα του  μοντέλου αυτού είναι αρχικά  η 
διαθεσιμότητα των υλικών προς ανάκτηση, το είδος αυτών των υλών, η δυνατότητα προώθησης 
των απορριμμάτων που έχουν συλλεχθεί, η ποιότητα τους, ο ορθολογικός σχεδιασμός της 
διαδικασίας, η ενημέρωση και η προώθηση των πολιτών για τη συμμετοχή τους στη βελτίωση της 
διαδικασίας. Τέλος, η διαλογή στη πηγή συνδυάζεται περαιτέρω με την ανακύκλωση, με την οποία 
όχι μόνο μειώνεται ο όγκος των αποτιθέμενων απορριμμάτων στους χώρους ταφής αλλά 
ταυτόχρονα εξοικονομούνται πρώτες ύλες και ενέργεια.

 Διαδικασίες μετατροπής

Στις θερμικές μεθόδους επεξεργασίας στερεών αποβλήτων συγκαταλέγονται οι διαδικασίες 
μετατροπής των αποβλήτων σε αέρια, υγρά και στερεά προϊόντα με την ταυτόχρονη απελευθέρωση 
ενέργειας. Ελαχιστοποιείται η ποσότητα των προς τελική διάθεση αποβλήτων, μετατρέπονται τους 
σε λιγότερο επιβλαβή, γίνεται εκμετάλλευση της θερμογόνου δύναμης του οργανικού κλάσματος 
των υλικών και μειώνεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. Οι εν λόγω διαδικασίες δύναται να 
κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω που είναι η αποτέφρωση
– καύση, η αεριοποίηση, η τεχνική πλάσματος και η πυρόλυση. Η αποτέφρωση αφορά στην 
οξείδωση των στοιχείων από τα οποία αποτελούνται τα απόβλητα. Στόχος είναι η αποσύνθεση και 
η καταστροφή των οργανικών στοιχείων των απορριμμάτων, παρουσία οξυγόνου, και στη 
ταυτόχρονη μείωση του προς τελική διάθεση όγκου. Η αεριοποίηση περιλαμβάνει τη μετατροπή 
του οργανικού κλάσματος, μέσω οξείδωσης σε υψηλή θερμοκρασία, σε μίγμα καύσιμων αερίων. 
Λειτουργεί χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας μετά την ανάφλεξη και χρησιμοποιεί πρόσθετο 
καύσιμο αέριο για την επιπλέον μετατροπή των υπολειμμάτων σε αέρια προϊόντα. Από την άλλη 
η πυρόλυση βασίζεται σε εξωτερική πηγή θερμότητας για την ενεργοποίηση της θερμικής 
διάσπασης των απορριμμάτων. Επίσης, βασίζεται στο χαρακτηριστικό των  οργανικών ουσιών  να 
είναι θερμικά ασταθείς και στην ικανότητα τους να διαχωρίζονται κατά τη θέρμανση τους απουσία 
οξυγόνου. Τέλος, η τεχνική του πλάσματος είναι η αεριοποίηση που στηρίζεται στην υψηλή 
κινητική ενέργεια που παρουσιάζουν τα ιόντα και τα ηλεκτρόνια του κλάσματος, που 
δημιουργείται από το αέριο με τη βοήθεια της θερμότητας. Η θερμότητα  αυτή δημιουργείται  από 
ηλεκτρική αντίσταση τόξου στήλης πλάσματος.

 Τελική διάθεση αποβλήτων

Το τελικό στάδιο διαχείρισης των αποβλήτων είναι η διάθεση των αποβλήτων στους κατάλληλα 
διαμορφωμένους χώρους προς ταφή. Οι χώροι τελικής διάθεσης αποβλήτων δέχονται αδρανή, 
επικίνδυνα και μη επικίνδυνα απόβλητα. Τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται οι χώροι ταφής των 
αποβλήτων είναι: περιβαλλοντικά, δηλαδή γεωμορφολογικά και σε απομακρυσμένες περιοχές, 
τεχνικά για εύκολη πρόσβαση στο χώρο και επαρκή υλικό επικάλυψης καθώς και οικονομικά όσον 
αφορά το κόστος λειτουργίας και τη μεταφορά  των απορριμμάτων  αλλά  και το κόστος 
οργάνωσης του χώρου.
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2.3 Χώροι διάθεσης αποβλήτων

Σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, η απόθεση των ανεπεξέργαστων 
απορριμμάτων σε χώρους τελικής διάθεσης αποτελεί την τελευταία εναλλακτική λύση, καθώς 
συνεπάγεται σπατάλη πόρων, οι οποίοι ειδάλλως θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να 
αξιοποιηθούν. Στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικές 
προσπάθειες για την προώθηση της ανακύκλωσης και της επεξεργασίας των απορριμμάτων, επί 
του παρόντος η πλειοψηφία των παραγόμενων στερεών αποβλήτων οδηγείται προς τελική 
διάθεση.

Οι χώροι διάθεσης αποβλήτων μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κύριες κατηγορίες: στους 
Χώρους Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ), στους Χώρους Ελεγχόμενης Διάθεσης 
Αποβλήτων (ΧΕΔΑ) και στους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ). Οι ΧΥΤΑ, 
δηλαδή οι χώροι στους οποίους γίνεται οργανωμένη τελική διάθεση των απορριμμάτων, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, με στόχο τον περιορισμό της ρύπανσης και τη διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας, δέχονται ένα μόνο τμήμα της συνολικής ποσότητας των παραγόμενων 
αποβλήτων. Αυτό συμβαίνει είτε επειδή οι χώροι αυτοί δεν επαρκούν, είτε επειδή οι αρμόδιοι 
φορείς προσπαθούν να εξοικονομήσουν χρήματα, σε βάρος ωστόσο της προστασίας του  
περιβάλλοντος και επομένως,  σε πολλές περιοχές χρησιμοποιούνται οι χώροι ελεγχόμενης  ή 
ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων. Για τους χώρους αυτούς δεν έχει γίνει μελέτη χωροθέτησης, 
ούτε διαθέτουν μόνωση βάσης και γενικότερα υποδομή. Η διαφορά μεταξύ τους έγκειται στο 
γεγονός ότι, ενώ στους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων τα απορρίμματα αποτίθενται 
χωρίς όρια, στους χώρους ελεγχόμενης διάθεσης η λειτουργία τους επιτηρείται και συνήθως γίνεται 
επικάλυψη των απορριμμάτων με εδαφικό υλικό. Οι χώροι ελεγχόμενης και ιδιαίτερα οι χώροι 
ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, μπορεί να προκαλέσουν σημαντική ρύπανση σε υδροφορείς, 
στο έδαφος καθώς και στον αέρα. Ταυτόχρονα, ελλοχεύει κίνδυνος πυρκαγιών (εικόνα 2) λόγω 
αυτανάφλεξης αλλά και εσκεμμένης καύσης απορριμμάτων, οι οποίες είναι στη συνέχεια δύσκολο 
να κατασβηστούν.

Εικόνα 2: Αριθμός πυρκαγιών σε ΧΑΔΑ ανά έτος, για όλη την Ελλάδα ( Πηγή: 
Χατζηιωαννίδου, 2008).

900
788

800 735
703

700
4 591

600 562

500
399

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006



30

Εν συνεχεία, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το πρόβλημα των ΧΑΔΑ δεν αποτελεί αποκλειστικά 
ελληνικό φαινόμενο. Σύμφωνα με τα παρακάτω γεγονότα έχει καταγραφεί η κατάσταση σε 
παγκόσμιο επίπεδο του προβλήματος των χώρων αυτών. Το 2005, το Ευρωπαϊκό δικαστήριο 
καταδίκασε την Ισπανία για δυο ΧΑΔΑ, έναν στην Ανδαλουσία και έναν στα Κανάρια νησιά 
(Environment Daily, 2005a). Μια εβδομάδα αργότερα καταδικάστηκε και η Ιρλανδία, για γενική 
και επανειλημμένη αδυναμία της να ακολουθήσει τη νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα και  ένας 
από τους λόγους ήταν επίσης οι δεκάδες υπό λειτουργία ΧΑΔΑ (Environment Daily, 2005β). Σε 
χειρότερη θέση βρέθηκε η Γαλλία, στην οποία το 2005 λειτουργούσαν πάνω 1.000 ΧΑΔΑ, 
σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρόλα αυτά σήμερα, σύμφωνα με το γαλλικό 
υπουργείο περιβάλλοντος, οι χώροι αυτοί έχουν μειωθεί στους 60 (ENDS Europe DAILY, 2007). 
Παράλληλα και στην Ιαπωνία υφίσταται παρόμοιο πρόβλημα, καθώς κάθε  χρόνο ανακαλύπτονται 
περίπου 400.000 τόνοι παράνομα αποτιθέμενα βιομηχανικά απόβλητα (Tomohiro et al., 2007).

Η σοβαρότητα του προβλήματος που δημιουργούν οι ΧΑΔΑ στην Ελλάδα έγινε ευρέως γνωστή 
στις 4 Ιουλίου 2000. Την ημέρα αυτή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επέβαλε στη χώρα πρόστιμο
20.000 ευρώ ανά ημέρα,  λόγω της λειτουργίας ΧΑΔΑ στη θέση ‘Κουρουπητός’ των Χανίων.  Το 
Μάρτιο του 2001, ο εν λόγω ΧΑΔΑ έκλεισε και η Ελλάδα κατέβαλε όλα τα οφειλόμενα ποσά, που 
συνολικά ανήλθαν σε 5,4 εκατομμύρια ευρώ (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2005α). Το θέμα του Κουρουπητού του 
επανήλθε ωστόσο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Δεκέμβριο του 2005,  καθώς η αποκατάστασή 
του έγινε με απλή επιχωμάτωση, η οποία σύντομα εξουδετερώθηκε από την επίδραση των 
καιρικών φαινομένων.

Στις 7 Οκτωβρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε πάλι την Ελλάδα, λόγω προσφυγής 
που έκανε αυτεπαγγέλτως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2003, καθώς η χώρα ήταν υποχρεωμένη να 
έχει αποκαταστήσει όλους τους ΧΑΔΑ από το 1999. Κατά την ακροαματική διαδικασία, το 
Ελληνικό Δημόσιο ανέφερε ότι αδυνατεί να θέσει υπό έλεγχο την κατάσταση  πριν το 2008 
(ΥΠΕΧΩΔΕ, 2007α). Η απόφαση αφορά 1.125 ΧΑΔΑ, ωστόσο η πραγματικότητα είναι 
διαφορετική. Σύμφωνα με έκθεση ομάδας εργασίας του ΥΠΕΧΩΔΕ με σκοπό την προώθηση 
έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ, το σύνολό τους το 2005 ανερχόταν σε 2.626 (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2005β) 
και σήμερα ανέρχεται σε 776 (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2007α). Παρόλα αυτά έχει αναφερθεί επίσης η άποψη 
ότι επί του παρόντος οι ΧΑΔΑ είναι στο σύνολό τους 3.066, καταλαμβάνοντας συνολική έκταση 
πάνω από 40.000 στρέμματα (Χατζηιωαννίδου, 2007). Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η χρονική 
εξέλιξη του αριθμού των ΧΑΔΑ στην Ελλάδα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, αλλά και με 
δημοσιεύσεις στον Τύπο (εικόνα 2). Η μεγάλη διακύμανση των τιμών, ακόμη και για στοιχεία που 
αναφέρονται στην ίδια χρονιά αποτελεί ένδειξη ότι η έκταση του προβλήματος δεν είναι επακριβώς 
γνωστή.

Ως κύρια λύση στο πρόβλημα της ανεξέλεγκτης διάθεσης έχει επιλεγεί η δημιουργία Χώρων 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Όμως, με το καιρό τα ΧΥΤΑ δημιούργησαν 
σημαντικά προβλήματα που θα γίνει εκτενή περιγραφή παρακάτω και έτσι η υγειονομική ταφή 
ανεπεξέργαστων απορριμμάτων έχει ήδη αρχίσει να ξεπερνιέται ως ολοκληρωτική λύση, όπως για 
παράδειγμα στη Γερμανία, στην οποία έχει απαγορευτεί από το 2005 (BMU, 2006) και στη 
Νορβηγία όπου έχει τεθεί παρόμοιος στόχος μέχρι το 2009. Παρόλα αυτά σε οποιοδήποτε σύστημα 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων, το οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνει ανακύκλωση και 
επεξεργασία των παραγόμενων αποβλήτων, είναι αναγκαία η ύπαρξη χώρων υγειονομικής ταφής, 
για τη διάθεση των υπολειμμάτων που απομένουν. Οι χώροι αυτοί ονομάζονται Χώροι 
Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).
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Ολοκληρώνοντας, είναι αξιοσημείωτο να επισημανθεί ότι οι χώροι διάθεσης αποβλήτων  (ΧΥΤΑ, 
ΧΑΔΑ, ΧΕΔΑ) δεν κρατάνε επ’ άπειρου χρόνου. Οι χώροι αυτοί μετά το τέλος της χρήσης τους 
θα πρέπει να αποκατασταθούν. Σκοπός της αποκατάστασης είναι η μείωση της ρύπανσης και η 
επαναπόδοση των χώρων στο φυσικό τους περιβάλλον. Υπάρχουν δύο ειδών μέθοδοι 
αποκατάστασης οι οποίες είναι η κάλυψη των χώρων σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές και η εξόρυξη των αποτιθέμενων απορριμμάτων. Η περισσότερο εφαρμοζόμενη 
μέθοδος είναι η τελική κάλυψη των χώρων, μέθοδος όμως που απαιτεί μετέπειτα τη φροντίδα τους. 
Αυτό σημαίνει ότι μετά διενεργείται έλεγχος ρύπανσης υδροφόρων από τα αέρια που εκπέμπονται, 
συλλογή και επεξεργασία του παραγόμενου βιοαερίου και φροντίδα της επιφανειακής φύτευσης.

Εικόνα 3: Χρονική εξέλιξη ΧΑΔΑ στην Ελλάδα (Χατζηιωαννίδου, 2008)

Σημαντική πτυχή είναι και το κόστος αποκατάστασης των χώρων διάθεσης αποβλήτων το οποίο 
δεν είναι αμελητέο και παίζει σημαντικό ρόλο. Σε ΧΥΤΑ αποτελεί περίπου το 65 – 75% του 
κόστους κατασκευής του. Ωστόσο και η μεταφροντίδα τους παρουσιάζει υψηλό κόστος καθώς  το 
βασικό της τμήμα που είναι ο περιβαλλοντικός έλεγχος εκτιμάται στο 70% του κόστους του 
ελέγχου κατά τη φάση λειτουργίας του και το 5% του συνολικού κόστους κατασκευής ετησίως 
είναι το κόστος συντήρησης μηχανημάτων τελικής κάλυψης και ασφάλισης του έργου 
(Μαυρόπουλος,2005). Από την άλλη πλευρά και οι ΧΑΔΑ απαιτούν μεγάλα χρηματικά ποσά  για 
την αποκατάστασή τους και σε αυτό ευθύνεται και το πλήθος τους.

Πιο συγκεκριμένα, μια εικόνα των χρημάτων είναι ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων 
αποκατάστασης σε περίοδο δύο μηνών ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό 
αναφέρεται σε 450 χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ). Η χρήση ενός τέτοιου 
χώρου διαρκεί συνήθως από 20 μέχρι 30 χρόνια, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες και η



32

μεταφροντίδα τους θα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 30 χρόνια και μπορεί να φτάσει μέχρι τα 100 
χρόνια.

2.4 Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)

Αυτή η ενότητα αναφέρεται πιο συγκεκριμένα στου χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, 
δίνοντας τον ορισμό, χρήσιμες πληροφορίες για αυτούς καθώς και τα πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα που επιφέρουν στο περιβάλλον αλλά και στη κοινωνία.

2.4.1. Τί είναι οι ΧΥΤΑ;

Είναι ευρέως γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει στα κράτη-μέλη της την ορθή διαχείριση 
των στερεών αποβλήτων. Αυτά συλλέγονται, μεταφέρονται και διατίθενται σε κατάλληλα 
διαμορφωμένους χώρους όπου καθίστανται περιβαλλοντικά αβλαβή.

Οι χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων είναι ιδιαίτεροι χώροι στους οποίους γίνεται η ταφή 
των απορριμμάτων των εξυπηρετούμενων από αυτούς περιοχών. Το πρότυπο του χώρου των 
ΧΥΤΑ είναι συγκεκριμένο έτσι ώστε τοξικά, οργανικά και άλλα απόβλητα από το χώρο απόθεσης 
να μη διαφεύγουν στο γύρω περιβάλλον ή στην επιφάνεια περιοχών που κατοικούνται και 
βρίσκονται πολύ κοντά στο χώρο. Αυτό επιτυγχάνεται με τη στεγανοποίηση των απορριμμάτων 
με τσιμέντο, χώμα, πλαστικές μεμβράνες και άλλα υλικά.

Η εναπόθεση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) ελαχιστοποιεί περιβαλλοντικά αλλά και 
αρνητικά επακόλουθα στη δημοσία υγεία. Κατά την διαδικασία αυτής της ταφής  τα απορρίμματα 
επιστρώνονται, συμπιέζονται, και στο τέλος της ημέρας σκεπάζονται κυρίως με χώμα. Έτσι 
μειώνεται υπερβολικά ο κίνδυνος για διασκορπισμό των απορριμμάτων από τον άνεμο, αλλά και 
οι δυσάρεστες οσμές.

Η απόθεση των απορριμμάτων διαρκεί κατά βάση μέχρι και 30 έτη. Αφού περάσει αυτό το χρονικό 
διάστημα προβλέπεται το κλείσιμο των συγκεκριμένων χώρων και στα επακόλουθα έτη γίνονται 
τα κατάλληλα έργα για να επανέλθει το περιβάλλον στην αρχική του μορφή, με το θάψιμο των 
αποβλήτων και τη στεγανοποίηση του χώρου με γεωμεμβράνες, ώστε να μη ρυπαίνεται η περιοχή. 
Τα έργα αυτά μπορεί να διαρκέσουν έως και 20 χρόνια.

Η υγειονομική ταφή δεν είναι μόνο μια μέθοδος περιβαλλοντικά αποδεκτή για τη διάθεση των 
απορριμμάτων, αλλά είναι και ένας τρόπος για να αποκατασταθεί το περιβάλλον υποβαθμισμένων 
χώρων. Ο χώρος του ΧΥΤΑ δεν πρέπει να συγχέεται με τους χώρους ανεξέλεγκτης απόρριψης 
(ΧΑΔΑ), οι οποίοι αποτελούν εστίες ρύπανσης του περιβάλλοντός. Σήμερα στην Ελλάδα 
λειτουργούν σαράντα πέντε (45) ΧΥΤΑ και σε φάση υλοποίησης βρίσκονται πενήντα έξι (56) νέοι 
χώροι, δεκαοχτώ (18) εκ των οποίων αποτελούν επεκτάσεις. Εδώ, είναι αξιοσημείωτο να γίνει ένας 
διαχωρισμός όσον αφορά τα στερεά απόβλητα. Αυτά χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η 
πρώτη είναι τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) και η δεύτερη είναι τα υλικά συσκευασίας.
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Τα αστικά στερεά απόβλητα περιλαμβάνουν τα οικιακά απόβλητα, τα απόβλητα που προέρχονται 
από κτίρια γραφείων και ιδρύματα όπως σχολεία, νοσοκομεία, κυβερνητικά κτίρια, τα ογκώδη 
απόβλητα όπως είναι στρώματα και έπιπλα καθώς και απόβλητα κήπων όπως φύλλα, κλαδιά, 
κηπευτικά αλλά και απόβλητα από καθαρισμό δρόμων.

Ενώ τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για να περιέχουν αγαθά με σκοπό την 
προστασία, διακίνηση, τη διάθεση και την παρουσίαση τους από τον παραγωγό μέχρι τον 
καταναλωτή είναι οι γυάλινες συσκευασίες, αλουμινένια κουτάκια, μεταλλικά κουτιά, χάρτινες 
συσκευασίες, έντυπο χαρτί και τέλος πλαστικές συσκευασίες.

Στους χώρους υγειονομικής ταφής γίνεται εναπόθεση μόνο των στερεών αποβλήτων. Δεν 
περιλαμβάνονται δηλαδή αδρανή και κατάλοιπα έργων, βιομηχανικές στάχτες, σκουριές, 
μολυσματικά νοσοκομείων, υπολείμματα σφαγείων, βιολογικές ιλύς από μονάδες επεξεργασίας 
δημοτικών λυμάτων και πολύ ογκώδη αντικείμενα που απαιτούν ειδικό τρόπο μεταφοράς.

2.4.2 Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα

Οι κατάλληλοι διαμορφωμένοι χώροι που χρησιμοποιούνται για την εναπόθεση αστικών  στερεών 
αποβλήτων αποτελούν σημαντικό όφελος στη κοινωνία. Η μέθοδος της υγειονομικής ταφής 
παρουσιάζει μια πληθώρα πλεονεκτημάτων πράγμα που την καθιστά και την πιο διαδεδομένη 
μέθοδος διεθνώς. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της μεθόδου είναι η απλότητα στη τεχνική 
και η αποτελεσματικότητα της καθώς το προσωπικό δεν  χρειάζεται να έχει εξειδικευμένες γνώσεις 
για την λειτουργία της. Αυτό είναι βασική προϋπόθεση γιατί ανοίγονται θέσεις εργασίας για όλους 
ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου και δίνονται νέες ευκαιρίες.

Επίσης, ο μηχανολογικός εξοπλισμός που διαθέτει είναι γνωστός σ’ όλον τον πληθυσμό, 
ανθεκτικός, με δυνατότητα επισκευής και μεγάλης ποικιλίας ανταλλακτικών. Έτσι δεν θα 
υπάρχουν βλάβες που θα απαιτείται χρόνος αποκατάστασης και κάθε πρόβλημα θα διορθώνεται 
αμέσως. Επομένως, δεν θα καθυστερεί χρονικά το έργο των χώρων αυτών. Σημαντικό είναι ότι και 
ο έλεγχος για την ορθολογική λειτουργία του ΧΥΤΑ από τις δημοτικές αρχές αλλά και από το 
κοινό γίνεται χωρίς δυσκολία.

Επιπρόσθετα, η υγειονομική ταφή έχει ελάχιστο κόστος τόσο για την επένδυση του έργου όσο και 
για τη λειτουργία. Δεν αποτελεί βάρος για την κοινωνία και παράλληλα προσφέρει σημαντικό 
έργο. Είναι εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδος αφότου ο χώρος διάθεσης μπορεί να δεχθεί 
ετερογενή απορρίμματα. Αυτό διευκολύνεται από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του εδάφους 
και κλιματολογικά χαρακτηριστικά της χώρας μας που είναι γεμάτη από ορεινούς όγκους και 
υπάρχει ευκολία στην απόκρυψη.

Στην Ελλάδα, ακόμα υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που είναι οι διακυμάνσεις των 
απορριμμάτων ανάλογα με την εποχή. Αυτό σημαίνει ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες επειδή 
επισκέπτονται τη χώρα μας περισσότεροι τουρίστες παρατηρείται έντονη αύξηση σε αυτό το 
κομμάτι. Ωστόσο, η κανονική λειτουργία του ΧΥΤΑ δεν επηρεάζεται από τις έντονες εποχιακές 
διακυμάνσεις στην ποσότητα και σύσταση των απορριμμάτων.

Ένα τελευταίο πλεονέκτημα είναι ότι η ταφή των απορριμμάτων συμβάλει στην διαμόρφωση 
υποβαθμισμένων τοπίων ή στην αποκατάσταση άλλων. Τοπία που υποφέρουν από την
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λανθασμένη δραστηριότητα των ανθρώπων όπως για παράδειγμα χώροι που χρησιμοποιούνταν ως 
παλιά λατομεία, τα οποία διαμορφώθηκαν σε μια τελική μορφή και έδωσαν χώρους με πράσινο, 
μεγάλα περιβαλλοντικά πάρκα για ψυχαγωγία αλλά και γήπεδα για διάφορες αθλητικές 
δραστηριότητες.

Εκτός από τη πληθώρα των πλεονεκτημάτων, η υγειονομική ταφή εμφανίζει, στην χώρα μας 
τουλάχιστον, και σοβαρά μειονεκτήματα. Αρχικά, το ουσιώδες είναι ότι έχει ταυτιστεί στην 
συνείδηση των δημοτικών αρχών και των πολιτών ως ανεξέλεγκτη διάθεση και για το λόγο αυτό 
δεν έχει κοινωνική αποδοχή. Δεν υπάρχει σωστή πληροφόρηση της κοινωνίας προς τους πολίτες 
με αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού να μη δίνει καμία βαρύτητα στο σημαντικό 
έργο των ΧΥΤΑ.

Όσον αφορά το κομμάτι της μη έγκυρης πληροφόρησης των πολιτών εμφανίζεται ένα δεύτερο 
μειονέκτημα σχετικά με τα σημαντικά προβλήματα υλοποίησης νέων χώρων που παρουσιάζουν 
τα περισσότερα έργα ΧΥΤΑ. Οι λόγοι δεν είναι συνήθως οικονομικοί ή περιβαλλοντικοί, αλλά 
κυρίως κοινωνικοί, καθώς δημιουργούνται αντιδράσεις από τους κατοίκους των γύρω περιοχών, 
όπως για παράδειγμα στις Σέρρες, στα Γιάννενα και στην Πρέβεζα. Παρόμοια κατάσταση 
επικρατεί και σε πολλά νησιά. Στη Σαντορίνη, τη Νάξο, τη Μήλο, τη Λευκάδα και την Ιθάκη οι 
κάτοικοι αντιτίθενται στη δημιουργία ΧΥΤΑ και σε συνδυασμό με τη  μεγάλη ανοικοδόμηση  και 
την υψηλή αξία της γης δημιουργούνται δυσκολίες στη χωροθέτησης του.

Αυτές οι αντιδράσεις για την κατασκευή ΧΥΤΑ μπορεί να οφείλονται σε συνδυασμό πολλών 
παραγόντων. Ένας λόγος είναι ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη προς τις αρμόδιες αρχές, τόσο όσον 
αφορά την αρτιότητα της κατασκευής, όσο και τις συνθήκες λειτουργίας των ΧΥΤΑ. Από την άλλη 
πλευρά, στην Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν έχει λειτουργήσει ορθολογικά η πολιτική 
αντισταθμιστικών οφελών στους κατοίκους ενός οικισμού, από τη λειτουργία ΧΥΤΑ κοντά στη 
περιοχής τους. Κατά συνέπεια οι κάτοικοι θεωρούν άδικη την υποχρέωση να επωμιστούν την 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος και τη μείωση της αξίας της γης, που θα προκληθεί από τη 
λειτουργία ενός ΧΥΤΑ, ο οποίος θα δέχεται τα απόβλητα της ευρύτερης περιοχής ή και ολόκληρου 
του Νομού εξυπηρέτησης.

Τα παραπάνω προβλήματα στην κατασκευή ΧΥΤΑ θα πρέπει επίσης να συνδεθούν με το γεγονός 
ότι, στην πλειοψηφία του, το κοινό συγχέει την έννοια του ΧΥΤΑ με αυτήν του ΧΑΔΑ. Μία από 
αυτές τις αιτίες αποτελεί το γεγονός ότι στην Ελλάδα σήμερα ένας μεγάλος αριθμός ΧΥΤΑ δεν 
πληροί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές στη κατασκευή και τη λειτουργία τους. Για 
παράδειγμα, ο ΧΥΤΑ Αλμωπίας (Νομός Πέλλας) λόγω κατασκευαστικών ατελειών, 
διαχειριστικών ζητημάτων, πλημμελούς ελέγχου και έλλειψης εξειδικευμένου επιστημονικού 
προσωπικού παρουσιάζει σημαντικά λειτουργικά προβλήματα.

Ένα ακόμα πρόβλημα είναι η απαίτηση μεγάλων εκτάσεων για την κατασκευή τους, απαίτηση 
δύσκολη σε περιοχές με μεγάλη οικοπεδική, γεωργική και τουριστική αξία.  Αυτό συμβαίνει γιατί 
οι αρμόδιοι φορείς για να μη σπαταλάν χρήματα στη μεταφορά των απορριμμάτων σε μεγάλες 
εκτάσεις έκτος πόλεων χρησιμοποιούν χώρους μη ικανούς με έντονη κινητικότητα του πληθυσμού 
πράγμα που δημιουργεί προβλήματα τόσο στην υγεία των πολιτών όσο και στο περιβάλλον.

Ένα τελευταίο αρνητικό είναι η αδιαφορία που παρατηρείται στη λειτουργία του ΧΥΤΑ καθώς 
δεν πρέπει να αποκλείονται αστοχίες στη διαχείριση των εκπομπών του ΧΥΤΑ, δηλαδή του 
βιοαερίου και των εκχυλισμάτων.
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2.5 Σχεδιασμός ΧΥΤΑ

Ο σχεδιασμός ενός χώρου υγειονομικής ταφής γίνεται με βάση νομοθετικού/μεθοδολογικού 
πλαισίου που υιοθετείται για τη διάστρωση των απορριμμάτων. Η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται 
κάθε φορά από τη μορφολογία του εδάφους και το είδος των απορριμμάτων που θα διατεθούν. 
Τρεις είναι οι βασικές μέθοδοι: η επιφανειακή μέθοδος, η μέθοδος των διαδοχικών τάφρων και η 
μέθοδος πλήρωσης λάκκων. Η εφαρμογή και των τριών μεθόδων συνδυαστικά συμβαίνει στις 
περισσότερες περιπτώσεις.

Παρακάτω θα γίνει μια περιγραφή των μεθόδων που προαναφέρθηκαν. Η επιφανειακή μέθοδος 
εφαρμόζεται όταν η εκσκαφή του εδάφους για τη διάνοιξη τάφρων είναι επίπονη και χρονοβόρα. 
Τα απορρίμματα ξεφορτώνονται και στρώνονται σε στενές λωρίδες στην επιφάνεια  του εδάφους, 
σχηματίζοντας επιστρώσεις πάχους περίπου 0.50 – 0.80 μέτρα (m). Κάθε στρώση συμπιέζεται 
καθώς συνεχίζεται η πλήρωση του χώρου κατά τη διάρκεια της ημέρας και σταματάει μέχρις ότου 
το πάχος των συμπιεσμένων απορριμμάτων φθάσει τα 2.50 – 3 μέτρα  (m). Στο τέλος της ημέρας 
τα απορρίμματα καλύπτονται με χώμα, που θα έχει ύψος περίπου 15
– 30 εκατοστών (cm) που και αυτό θα συμπιεσθεί.

Παρόμοια μέθοδος με της επιφανειακής, αποτελεί η μέθοδος της ράμπας που εφαρμόζεται όταν 
στο χώρο διάθεσης δεν υπάρχει η κατάλληλη διαθέσιμη ποσότητα υλικού για την επικάλυψη.  Με 
τον ίδιο τρόπο με πριν γίνεται η εναπόθεση και διάστρωση των απορριμμάτων, αλλά η κάλυψη 
γίνεται από χώμα που προέρχεται από εκσκαφή του πυθμένα της χωματερής. Σύνηθες είναι το 
γεγονός ότι, επειδή η εκσκαφή δεν είναι βαθιά, το υλικό επικάλυψης πρέπει να παρθεί από αλλού, 
όπως και στη πρώτη μέθοδο.

Η δεύτερη μέθοδος των διαδοχικών τάφρων εφαρμόζεται όταν στο χώρο υπάρχει σε μεγάλο βάθος 
υλικό επικάλυψης και όταν η επιφάνεια των όγκων νερού είναι πολύ χαμηλή. Τα απορρίμματα 
εισέρχονται σε τάφρους που έχουν μήκος 30 – 120 μέτρα (m), βάθος 1 -2 μέτρα
(m) και πλάτος 5 -8 μέτρα (m). Η διαδικασία ξεκινάει με την εκσκαφή ενός τμήματος της τάφρου 
που το χώμα του χρησιμοποιείται για τη κάλυψη του πίσω μέρους της πρώτης τάφρου. Τα 
απορρίμματα αφού αποτίθενται στη τάφρο, διαστρώνονται σε λεπτές στρώσεις πάχους 50 – 80 
εκατοστών (cm) και συμπιέζονται. Η διαδικασία τελειώνει όταν επιτευχθεί το επιθυμητό ύψος. Το 
μήκος της τάφρου πρέπει να συγχέεται με το επιθυμητό ύψος που θα έχουν φθάσει τα απορρίμματα 
στο τέλος της ημέρας. Επίσης, το μήκος πρέπει να είναι κατάλληλο ώστε τα απορριμματοφόρα 
που έρχονται να ξεφορτώσουν να μην καθυστερούν. Το χώμα που χρησιμοποιείται για την 
επικάλυψη εξασφαλίζεται με την εκσκαφή της διπλανής τάφρου ή χρησιμοποιώντας το χώμα από 
την εκσκαφή της ίδιας τάφρου.

Η τρίτη μέθοδος, της πλήρωσης των κοιλοτήτων του εδάφους, εφαρμόζεται σε περιοχές που 
υπάρχουν φυσικές ή τεχνητές κοιλότητες. Οι κοιλότητες είναι χαράδρες, ρεματιές, ορυχεία και 
λατομεία, οι οποίες είναι ιδανικές για την υγειονομική ταφή απορριμμάτων. Η γεωμετρία του 
χώρου, τα χαρακτηριστικά του υλικού επικάλυψης, η υδρολογία και η γεωλογία της περιοχής είναι 
κάποιες από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την διάστρωση και συμπίεση των 
απορριμμάτων στις διάφορες κοιλότητες. Τα ορυχεία και τα λατομεία είναι κοιλότητες που 
συνήθως είναι τοποθετημένα χαμηλότερα από την επιφάνεια του γύρω εδάφους και γι’ αυτό 
απαιτείται ο έλεγχος των επιφανειακών υδάτων.

Στο σχεδιασμό ενός ΧΥΤΑ σημαντικό ρόλο παίζουν και οι υποδομές που θα πρέπει να 
ακολουθηθούν. Σε ένα τέτοιο χώρο τα βασικά έργα όσον αφορά το κομμάτι που θα ρίχνουν τα 
απορρίμματα είναι η διαμόρφωση του χώρου, η στεγανοποίηση όλων των σημείων του χώρου
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διάθεσης καθώς και τα συστήματα συλλογής διασταλλαγμάτων. Πρέπει να γίνεται έλεγχος των 
επιφανειακών νερών και να υπάρχουν συστήματα συλλογής αερίων που είναι χρήσιμα για να 
βοηθούν σε περαιτέρω αξιοποίηση των τόνων απορριμμάτων που αφήνονται εκεί καθημερινά.

Ακόμα, θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα συστήματα για την ασφάλεια του χώρου όπως 
συστήματα πυρόσβεσης για τυχόν ανεπιθύμητες πυρκαγιές αλλά και συστήματα παρακολούθησης 
του ΧΥΤΑ για τυχόν πρόσβαση ανεπιθύμητων εισβολέων που μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα. 
Τέλος, σημαντικό είναι να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους πρόσβασης, στα εσωτερικά 
δρομολόγια , στη περίφραξη, τη περιμετρική δενδροφύτευση  και  στο χώρο αναμονής και 
στάθμευσης των απορριμματοφόρων έτσι ώστε να είναι πιο ασφαλή η δουλειά του προσωπικού 
και να μη καθυστερεί από μη κατάλληλες συνθήκες.

Έπειτα, κοντά στο χώρο υγειονομικής ταφής θα πρέπει να υπάρχει το κτίριο διοίκησης στο οποίο 
θα στεγάζεται όλο το προσωπικό και το οποίο θα δίνει τις επιθυμητές πληροφορίες και εντολές για 
την σωστή λειτουργία και το προγραμματισμό της επιχείρησης. Τέλος, δίπλα στο κεντρικό κτίριο 
θα είναι απαραίτητη η ύπαρξη συνεργείου για οποιαδήποτε βλάβη, γκαράζ για την  ασφαλή 
στάθμευση των οχημάτων καθώς και μία αποθήκη με οποιαδήποτε υλικά είναι χρήσιμα για το 
χώρο.

2.6 Ενεργειακή αξιοποίηση πόρων του ΧΥΤΑ

Οι ΧΥΤΑ πέρα από την χρησιμότητα τους ως αποδέκτες των υπολειμμάτων και της στάχτης του 
ΣΔΑ, είναι και χώροι που μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας. Η παρούσα 
διπλωματική ασχολείται με την ενεργειακή αξιοποίηση των αποτιθέμενων απορριμμάτων μέσω 
του βιοαερίου που παράγεται κατά την αποσύνθεσή τους. Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες για την 
αξιοποίηση του βιοαερίου. Για να υποστηριχθούν οι εγκαταστάσεις ανάκτησης ενέργειας 
απαιτούνται κάποια ποσοστά μεθανίου άλλοτε ελάχιστα και άλλοτε μεγαλύτερα. Η πιο 
διαδεδομένη τεχνολογία είναι το βιοαέριο που συλλέγεται και καίγεται σε μηχανές εσωτερικής 
καύσης και η πιο υποσχόμενη η αξιοποίηση του με τις κυψέλες καυσίμου.

Μηχανές εσωτερικής καύσης

Πρόκειται για μια εδραιωμένη τεχνολογία και έχει περιορισμένους οικονομικούς κινδύνους σε 
σχέση με άλλες τεχνολογίες. Όμως, οι μηχανές αυτές απαιτούν ένα σχετικά πολύπλοκο σύστημα 
ψύξης, το κόστος συντήρησης είναι υψηλό και παρουσιάζουν αυξημένες εκπομπές ρύπων 
(Τσατσαρέλης, 2008).

Το βιοαέριο αντλείται από τα πηγάδια υψηλής συλλογής, στη συνέχεια αυξάνεται η πίεση του 
(φυσητήρας) και αφού γίνει αφύγρανση για την κατακράτηση των συμπυκνωμάτων παρέχεται στις 
γεννήτριες για παραγωγή ενέργειας.

Σε μια μηχανή εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιεί ως καύσιμο το βιοαέριο (εικόνα 4) 
χρησιμοποιούνται δύο βασικές μέθοδοι για την έναυση του μίγματος αερίου-αέρα στο θάλαμο 
καύσης. Η πρώτη είναι με τη χρήση σπινθηριστών και η δεύτερη με την έγχυση μικρής ποσότητας 
diesel, δηλαδή μηχανή με χρήση διπλού καυσίμου. Οι περισσότερες μηχανές χρησιμοποιούν 
σπινθηριστές, καθώς η κατασκευή τους είναι απλούστερη και δεν απαιτούν
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επιπλέον κόστος για την προμήθεια και διαχείριση του diesel (Deed et all.,  2004).  Οι  μηχανές με 
σπινθηριστές έχουν διάρκεια ζωής περίπου 20 χρόνια, με τις μηχανές λίγων στροφών να 
παρουσιάζουν μεγαλύτερη προσδοκώμενη διάρκεια ζωής και η γενική συντήρησή τους γίνεται 
μετά από 25000 έως 35000 ώρες λειτουργίας. Επιπλέον, οι μηχανές διπλού καυσίμου παράγουν 
υψηλότερη αέρια ρύπανση σε σύγκριση με τις μηχανές με σπινθηριστή (Gregory et all., 2003). 
Αξιοσημείωτο είναι ότι απαιτούνται συστήματα μείωσης του θορύβου καθώς ο θόρυβος κοντά στη 
μηχανή εσωτερικής καύσης είναι συνήθως 80-110 dB.

Εικόνα 4: Μηχανή εσωτερικής καύσης για ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου,Agroenergy

Επίσης, μια περισσότερο αποδοτική επιλογή για την αξιοποίηση του βιοαερίου  αποτελεί  η χρήση 
των μηχανών εσωτερικής καύσης για συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Η θερμότητα 
που λαμβάνεται μεταφέρεται στην κατανάλωση, με συστήματα κλειστού δικτύου διανομής ζεστού 
νερού. Τα καυσαέρια που παράγονται από τις μηχανές για τη θέρμανση του νερού οδηγούνται στο 
λέβητα, ο οποίος ξαναζεσταίνει το νερό της επιστροφής. Παράλληλα, το σύστημα ψύξης των 
μηχανών συνδέεται με εναλλάκτη θερμότητας,  ο οποίος χρησιμοποιείται  για την αύξηση της 
θερμοκρασίας του νερού της επιστροφής. Τέλος, το ζεστό νερό μετά την έξοδο από τον εναλλάκτη 
και το λέβητα, οδηγείται πίσω προς την κατανάλωση. Ένα τέτοιο παράδειγμα συστήματος 
ανάκτησης θερμότητας από μηχανές εσωτερικής καύσης χρησιμοποιείται στο σταθμό του ΧΥΤΑ 
Άνω Λιοσίων (εικόνα 5).
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Εικόνα 5: Σχηματικό διάγραμμα διάταξης σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρισμού  και  θερμότητας 
(Ηλέκτωρ, 2007)

Κυψέλες καυσίμου

Οι κυψέλες καυσίμου αποτελούν μια νέα, ιδιαίτερα διαδεδομένη τεχνολογία που ανήκει στο τομέα 
των εναλλακτικών συστημάτων μετατροπής ενέργειας και είναι σίγουρο ότι θα μπορέσει να 
αντικαταστήσει με την ίδια αξία τις μηχανές εσωτερικής καύσης. Με τις συσκευές αυτές η χημική 
ενέργεια ενός καυσίμου μετατρέπεται ταυτόχρονα σε ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα. 
Αποτελούνται από δύο μέρη, ηλεκτρόδια και ηλεκτρολυτικό μέσο. Το ένα ηλεκτρόδιο 
τροφοδοτείται συνεχώς με καύσιμο, ενώ το άλλο εκτίθεται στον ατμοσφαιρικό αέρα και 
συνδέονται μεταξύ τους μέσω ηλεκτρικού κυκλώματος. Πολλά υποσχόμενη τεχνολογία η 
τροφοδοσία των κυψελών καυσίμου που με κατάλληλη επεξεργασία του βιοαερίου, μπορεί να 
διοχετευθεί στο δίκτυο του φυσικού αερίου και να παραχθεί υδρογόνο.

Η απλούστερη κυψέλη καυσίμου είναι αυτή που τροφοδοτείται με υδρογόνο (Η2) στην άνοδο  και 
οξυγόνο (Ο2) στην κάθοδο. Το Η2 διασπάται σε ιόντα Η+ και ηλεκτρόνια e-. Τα ιόντα φτάνουν στην 
κάθοδο μέσω του ηλεκτρολύτη, ενώ τα ηλεκτρόνια κινούνται μέσω του εξωτερικού κυκλώματος 
παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια. Μόλις τα ιόντα και τα ηλεκτρόνια φτάσουν στην κάθοδο 
πραγματοποιείται αντίδραση με το Ο2 και παράγεται νερό και θερμότητα.

Το κυριότερο από τα προτερήματα των κυψελίδων καυσίμου είναι η καλύτερη εκμετάλλευση  της 
ενέργειας του καυσίμου γι’ αυτό και είναι ραγδαία η ανάπτυξή τους. Έχουν υψηλό βαθμό 
απόδοσης για αυτό και η σύγκρισή τους με τις μηχανές εσωτερικής καύσης. Επίσης, η  κατασκευή 
των κυψελίδων είναι απλή, δεν περιλαμβάνει κινητά μέρη, γεγονός που τα καθιστά ως συστήματα 
υψηλής αξιοπιστίας, χαμηλής ηχητικής όχλησης και μεγάλης διάρκειας ζωής. Τέλος, είναι 
σημαντικό ότι οι κυψέλες καυσίμου δεν έχουν υψηλές εκπομπές ρύπων. Τα  προϊόντα που 
προέρχονται από τις χημικές αντιδράσεις των κυψελίδων που χρησιμοποιούν ως καύσιμο Η2 είναι 
το νερό (Η2Ο) και αυτό σημαίνει ότι οι εκπομπές τους είναι μηδαμινές.

Ωστόσο, υπάρχουν δύο σημαντικά μειονεκτήματα. Πρώτον, το αρχικό κόστος κατασκευής των 
κυψελίδων καυσίμου είναι υψηλό. Απαιτούνται καταλύτες άριστης ποιότητας, ηλεκτρολύτες 
καθώς και βοηθητικά εξαρτήματα. Δεύτερον, γίνεται αντιληπτή η υποβάθμιση των ηλεκτροδίων 
και είναι επιτακτική η ανάγκη απομάκρυνσης του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) από τις
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κυψελίδες καυσίμου και του αέρα από τις αλκαλικές κυψελίδες καυσίμου. Στην εικόνα 6 
παρουσιάζεται μια κυψέλη καυσίμου υδρογόνου που χρησιμοποιεί ως οξειδωτικό μέσο το 
οξυγόνο:

Εικόνα 6: Κυψέλη καυσίμου υδρογόνου (Himax electronics)

Συνοψίζοντας, πέρα από τα παραπάνω υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες αξιοποίησης βιοαερίου 
που επιγραμματικά είναι οι αεριοστρόβιλοι, οι μηχανές οργανικού κύκλου Rankine, οι μηχανές 
καύσης Stirling, οι μικροτουρμπίνες, η παραγωγή μεθανολής, η εξάτμιση διασταλαζόντων, η 
ρευστοποιημένη κλίνη, η απευθείας χρήση του βιοαερίου και η μετατροπή σε ποιότητα φυσικού 
αερίου (Τσατσαρέλης, 2008). Σε αυτές τις τεχνολογίες οι απαιτήσεις σε ποσοστά μεθανίου είναι 
ελάχιστες και η χρήση τους είναι περιορισμένη.

2.7 ΧΥΤΑ Κοζάνης

Η Κοζάνη είναι από τις πόλεις της Ελλάδας που προσπαθούν να εξελίσσονται παρά τις  δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει η χώρα μας σε όλους τους τομείς. Μετά το 2004 και συγκεκριμένα μετά από 
ένα σύνολο πυρκαγιών σε χωματερές της Δυτικής Μακεδονίας, στα μέσα του 2005, τέθηκε σε 
λειτουργία το περιφερειακό ΟΣΔΑ που είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
απορριμμάτων και πενήντα χωματερές σταμάτησαν να χρησιμοποιούνται. Αυτό το σύστημα 
διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας ονομάζεται Διάδυμα και περιλαμβάνει 
σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) και κεντρικές εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης 
διαχείρισης (ΚΕΟΔ) στη περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Οι κεντρικές εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αποτελούνται από δέκα τοπικές 
εγκαταστάσεις μέσα στις οποίες ανήκει και η τοπική μονάδα διαχείρισης της Κοζάνης, όπου 
ανήκουν οι υποδομές μεταφόρτωσης των σύμμεικτων απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων 
υλικών, για να καλυφθούν οι ανάγκες των αντίστοιχων συστημάτων συλλογής των διαφόρων 
δήμων. Κάθε μήνα στις τοπικές μονάδες του ΟΣΔΑ της Δυτικής Μακεδονίας καταλήγουν 2.500 
φορτία απορριμμάτων, μεταφορτώνονται 10.000 τόνοι αστικών απορριμμάτων και διακινούνται 
300 τόνοι χαρτιού και 100 τόνοι ορυκτελαίου.

Οι σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) είναι εννέα στον αριθμό και είναι της 
Πτολεμαΐδας, της Σιάτιστας, των Σερβίων, της Καστοριάς, της Φλώρινας, του Τσοτυλίου, του
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Αμύνταιου, της Δεσκάτης και των Γρεβενών. Οι σταθμοί και οι κεντρικές εγκαταστάσεις ως 
σύνολο αποτελούν το πρώτο περιφερειακό ΧΥΤΑ στην Ελλάδα. Η Δυτική  Μακεδονία προσπαθεί 
να απαλλαγεί από το αίσχος των ανεξέλεγκτων χωματερών. Από τα μέσα του 2005 γίνονται 
υπεύθυνες προσπάθειες όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων με ασφάλεια, με σεβασμό 
για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία (εικόνα 7).

Πέρα από το σημαντικό έργο που κατάφερε η Διάδυμα να πετύχει σχετικά με την σχεδίαση, 
κατασκευή και τις απαραίτητες υποδομές για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, 
προχωρά και στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Μετά τη διακοπή της χρήσης  των 
χωματερών έγιναν αυτοψίες σε περισσότερες από 200 χωματερές, εκπονήθηκαν ισάριθμες μελέτες 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης, εκπονήθηκαν οι οριστικές μελέτες για τριάντα εννέα χωματερές 
υψηλής επικινδυνότητας και μέχρι το τέλος του 2005 είχε διασφαλιστεί και  το σύνολο της 
χρηματοδότησης των έργων αποκατάστασης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Κύριο αντικείμενο πέρα από τις μονάδες οργανωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων αποτελεί 
και η μονάδα μηχανικής επεξεργασίας και αξιοποίησης. Η μονάδα αυτή αποτελεί τη βασική 
συνιστώσα της στρατηγικής της Διάδυμα και αποσκοπεί στη σταδιακή μείωση  τω  απορριμμάτων 
μέσα από την ανάπτυξη τοπικών προγραμμάτων και ανακύκλωσης. Μετά τη συλλογή των 
απορριμμάτων στους κατάλληλους προαναφερθείσα χώρους μεταβαίνουν στη μονάδα 
επεξεργασίας που εκεί γίνεται διαχωρισμός και τα μισά απορρίμματα καταλήγουν στον ΧΥΤΑ, 
ενώ τα υπόλοιπα ανακτώνται υπό τη μορφή πρώτων υλών. Τα απορρίμματα που ανακτώνται δίνουν 
ανακυκλώσιμα υλικά και άλλα μέσω επεξεργασίας αξιοποιούνται για τη παραγωγή βιοαερίου.

Εικόνα 7: Τοπική μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων. (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε)

Η μονάδα μηχανικής  επεξεργασίας και αξιοποίησης ονομάζεται ΕΠΑΔΥΜ και είναι αρμόδια  για 
την περαιτέρω λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η διαδικασία στη μονάδα επεξεργασίας είναι ως εξής: τα 
απορρίμματα συγκεντρώνονται από τους δήμους στους δέκα σταθμούς μεταφόρτωσης 
απορριμμάτων και από εκεί μεταφέρονται μέσω ειδικών συρμών στη μονάδα επεξεργασίας 
απορριμμάτων. Εκεί, εκφορτώνονται στη μονάδα υποδοχής και όταν απομακρυνθούν τα ογκώδη
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απορρίμματα, κατευθύνονται στη μονάδα μηχανικής διαλογής. Στη διαλογή γίνεται η διάκριση 
των ανακυκλώσιμων προϊόντων, διαχωρίζεται το οργανικό υλικό που θα οδηγηθεί για 
κομποστοποίηση από το άχρηστο υπόλειμμα που θα καταλήξει για ταφή στο χώρο υγειονομικής 
ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), χρησιμοποιώντας ένα περιστροφικό  και ένα δονητικό κόσκινο.  Ο 
διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων υλικών δεν σταματάει μόνο στα παραπάνω. Στη συνέχεια, τα 
απορρίμματα περνάνε από οπτικούς διαχωριστές, οι οποίοι βοηθούν στην  ανάκτηση ρευμάτων 
χαρτιού, πλαστικού φιλμ και σκληρών πλαστικών συσκευασιών, ενώ στο τέλος της διαδικασίας 
διαχωρισμού οι μαγνήτες ανακτούν σιδηρούχα σώματα και οι αλουμινοδιαχωριστές κουτάκια 
αλουμινίου.

Στη συνέχεια, όλα τα ανακτώμενα υλικά φτάνουν στις καμπίνες ποιοτικού ελέγχου, όπου γίνεται 
αφαίρεση από διάφορες προσμίξεις αν υπάρχουν και για την ευκολότερη διάθεση τους 
δεματοποιούνται. Η οργανική ουσία καταλήγει στη μονάδα κομποστοποίησης για βιολογική 
επεξεργασία σε κλειστούς, οριζόντιους αντιδραστήρες, όπου μέσα στο ελεγχόμενο περιβάλλον 
θερμοκρασίας και υγρασίας παραμένει για δύο περίπου εβδομάδες. Έτσι, με τη μέθοδο αυτή το 
οργανικό υλικό που προκύπτει είναι υγιεινοποιημένο  και  σταθεροποιημένο. Το υλικό αυτό με τη 
βοήθεια του φορτωτή εκφορτώνεται στο στέγαστρο ωρίμανσης και διασταυρώνεται σε σωρούς 
όπου για τουλάχιστον έξι εβδομάδες μένει εκεί και ανακατεύεται όταν οι συνθήκες θερμοκρασίας 
και υγρασίας είναι οι κατάλληλες. Το σταθεροποιημένο προϊόν οδηγείται τελικά στη μονάδα 
εξευγενισμού όπου γίνεται ο χωρισμός του ώριμου κομπόστ από τις διάφορες προσμίξεις, τα οποία 
τελικά καταλήγουν στο ΧΥΤΥ ως άχρηστα προϊόντα. Το παραγόμενο κομπόστ θεωρείται πλέον 
κατάλληλο προς τελική διάθεση.

Έπειτα, τα άχρηστα προϊόντα από την μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων οδηγούνται στον χώρο 
υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, ο οποίος διαθέτει δίκτυο συλλογής  των στραγγισμάτων και 
είναι πλήρως στεγανοποιημένος. Η σκόνη και οι οσμές απομακρύνονται από το χώρο επεξεργασίας 
των απορριμμάτων και υφίστανται άλλη επεξεργασία σε κεντρικά συστήματα αποκονίωσης και 
απόσμησης,  στοχεύοντας στη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων  σε μηδενικά επίπεδα, ώστε το 
προσωπικό να είναι ασφαλές, να εργάζεται άνετα και να μη θέτει σε κίνδυνο την υγεία του. 
Παράλληλα, η σκόνη και οι οσμές αποφεύγεται να εκλύονται εκτός των κτιρίων. 
Ολοκληρώνοντας, σε ειδική μονάδα επεξεργασίας οδηγούνται και τα υγρά απόβλητα της 
εγκατάστασης. Αυτά τροφοδοτούν τους βιοαντιδραστήρες βιολογικής επεξεργασίας όπου εκεί 
υφίστανται φυσική και χημική επεξεργασία. Η μονάδα αυτή ονομάζεται μονάδα αντίστροφης 
ώσμωσης, που έχει στόχο την ανάκτηση νερού, που είναι κατάλληλο για βιομηχανικές χρήσεις και 
που καλύπτει τις ανάγκες άρδευσης των χώρων πρασίνου.

Τέλος η μονάδα συμπληρώνεται από ένα πλήρες σύστημα αυτοματισμού για τον έλεγχο της 
μονάδας αλλά και για να συνδέονται με τα δεδομένα των δέκα ΣΜΑ ώστε ολόκληρη η μονάδα 
επεξεργασίας να λειτουργεί αυτόματα. Επίσης, υπάρχουν και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις, 
όπως ένα κτήριο που περιλαμβάνει το εργαστήριο, το ιατρείο, την αίθουσα εκδηλώσεων και τα 
γραφεία της διοίκησης, το πρατήριο καυσίμων, το πλυντήριο οχημάτων, το συνεργείο, το πύργο 
καύσης και τις δεξαμενές πυρόσβεσης.

Σε αυτό το σημείο να επισημανθεί ότι η μονάδα μηχανικής επεξεργασίας βασίζεται στην 
ανακύκλωση ενώ η μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων πέρα από την σωστή 
συγκέντρωση των απορριμμάτων δίνει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών συλλογής και 
εκμετάλλευσης του βιοαερίου. Για αυτό θα στηθεί παρακάτω η κατάλληλη μονάδα με τον 
απαιτούμενο σχεδιασμό για να αξιοποιηθούν οι τεράστιες ποσότητες βιοαερίου, πράγμα που θα 
επιφέρει πολλά κέρδη τόσο στη Δυτική Μακεδονία όσο και σε ολόκληρη τη χώρα.



42



43

Κεφάλαιο 3ο

ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Βιοαέριο καλείται το τελικό αέριο προϊόν της αναερόβιας μικροβιακής αποσύνθεσης οργανικών 
συστατικών που αποτελείται κυρίως από διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο (Thauer, 1998). Η 
παραγωγή του βιοαερίου σε μια μονάδα εδαφικής διάθεσης απορριμμάτων, είναι το αποτέλεσμα 
ενός αριθμού βιολογικών διεργασιών, που ξεκινούν από την στιγμή της παραγωγής των 
απορριμμάτων, της συλλογής τους και της μεταφοράς τους στον χώρο τελικής διάθεσης.

3.1 Στάδια αποσύνθεσης απορριμμάτων σε XYTA και ρυθμοί παραγωγής βιοαερίου

Πολυάριθμες μελέτες σε χώρους εδαφικής διάθεσης απορριμμάτων έχουν δείξει ότι η 
σταθεροποίηση των  απορριμμάτων γίνεται σε πέντε (5) διαδοχικές φάσεις (Tchobanoglous et  al., 
1993). Ο ρυθμός καθώς και τα χαρακτηριστικά των εκχυλισμάτων και του βιοαερίου που 
παράγονται ποικίλουν από τη μια φάση στην άλλη και απεικονίζουν τις διεργασίες που λαμβάνουν 
χώρα μέσα στον XYTA. Αυτές οι διακυμάνσεις απεικονίζονται στην εικόνα 8.

Στη πράξη, δεδομένου ότι η τοποθέτηση των στερεών αποβλήτων διαρκεί μεγάλο χρονικό 
διάστημα, προκειμένου να γεμίσει ένα κελί, παρατηρούνται φαινόμενα επικάλυψης των φάσεων, 
γεγονός που ανακλάται και στα χαρακτηριστικά των παραγόμενων εκχυλισμάτων βιοαερίου.

Η αρχική φάση (Φάση Ι), η οποία είναι φάση προσαρμογής, σχετίζεται με την αρχική τοποθέτηση 
των στερεών αποβλήτων και την συγκέντρωση της υγρασίας μέσα στον ΧΥΤΑ, όσον αφορά την 
διάρκειά της. Παρατηρείται μια περίοδος εγκλιματισμού - ή αρχική φάση υστέρησης - η οποία 
διαρκεί από μερικές μέρες μέχρι εβδομάδες, δηλαδή έως ότου αναπτυχθούν ικανά επίπεδα 
υγρασίας για την υποστήριξη μιας μικροβιακής κοινότητας. Η φάση αυτή είναι αερόβια και το 
οξυγόνο προέρχεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα που εγκλωβίζεται στα διάκενα των απορριμμάτων 
κατά την εναπόθεση τους. Κατά την φάση αυτή συμβαίνουν διάφορες μεταβολές στα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του κελιού, προκειμένου να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες 
για την βιοχημική αποσύνθεση των  απορριμμάτων. Συγκεκριμένα, αρχίζει  να παρατηρείται 
αύξηση στη συγκέντρωση των λιπαρών οξέων, που οφείλεται στον ταχύ μεταβολισμό των 
οξυγενών βακτηρίων και στη μη κατανάλωσή τους από τα μεθανοβακτήρια, αφού τα τελευταία 
δεν έχουν ακόμη αρχίσει να αναπτύσσονται. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι το βασικό αέριο που 
παράγεται κατά το στάδιο αυτό, σε ισομοριακές ποσότητες με το καταναλισκόμενο οξυγόνο, λόγω 
της δραστηριότητας των αερόβιων βακτηρίων. Η βασική πηγή τόσο των αερόβιων όσο και τον 
αναερόβιων μικροοργανισμών, που είναι υπεύθυνα για την αποδόμηση των σκουπιδιών, είναι τα 
ίδια τα απορρίμματα και το χώμα που χρησιμοποιείται για την ημερήσια κάλυψη τους.
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Εικόνα 8: Οι πέντε φάσεις σταθεροποίησης (Tchobanoglous et al., 1993)

Στην Φάση ΙΙ -μεταβατική φάση- η ποσότητα οξυγόνου του κελιού αρχίζει να μειώνεται και γίνεται 
μετάβαση από αερόβιο περιβάλλον σε αναερόβιο,  σαν αποτέλεσμα της κατανάλωσης  του 
οξυγόνου από τα αερόβια βακτήρια. Καθώς η αναερόβια αποσύνθεση ξεκινάει, τα νιτρικά και τα 
θειικά, που μπορούν να λειτουργήσουν σαν δέκτες ηλεκτρονίων σε βιολογικές αντιδράσεις, 
ανάγονται σε αέριο άζωτο (Ν2(g)) (απονιτροποίηση) και υδρόθειο (H2S) . Τα μέλη τις μικροβιακής 
κοινότητας που είναι υπεύθυνα για την μετατροπή του οργανικού υλικού των σκουπιδιών σε 
μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα ξεκινούν μια διαδικασία τριών βημάτων, με μετατροπή των 
πολύπλοκων οργανικών ενώσεων σε απλούστερες, όπως οργανικά οξέα και ενδιάμεσα παράγωγα, 
που περιγράφεται στη Φάση ΙΙΙ. Η διεργασία αυτή πραγματοποιείται στη διεπιφάνεια μεταξύ 
στερεού οργανικού υλικού (απορρίμματα) και νερού (ελεύθερο ή σαν υγρασία). Το στερεό 
υπόστρωμα των απορριμμάτων αποτελεί την τροφή του μικροβιακού πληθυσμού που ζει στην 
υδατική φάση (δηλαδή στην υγρασία των απορριμμάτων και σε ελεύθερο νερό). Σε αυτή τη φάση, 
το PH των εκχυλισμάτων αρχίζει να μειώνεται, εξαιτίας της αύξησης των οργανικών οξέων. Τα 
λιπαρά οξέα, λόγω της αυξημένης δράσης των οξυγενών βακτηρίων, φτάνουν τις υψηλότερες 
συγκεντρώσεις τους (αύξηση Χημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου -COD).

Στην Φάση ΙΙΙ, η οποία λέγεται και όξινη φάση, η μικροβιακή δράση που ξεκίνησε στη φάση ΙΙ, 
συνεχίζεται με την παραγωγή σημαντικών ποσοτήτων οργανικών οξέων και μικρότερων 
ποσοτήτων αέριου υδρογόνου.
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Το πρώτο βήμα στην διαδικασία των τριών βημάτων, περιλαμβάνει τον χημικής ή ενζυμικής 
δράσης μετασχηματισμό (υδρόλυση) μεγαλομοριακών ενώσεων (π.χ. λιπίδια, πολυσακχαρίτες, 
πρωτεΐνες και νουκλεϊκά οξέα) σε ενώσεις κατάλληλες για χρήση από μικροοργανισμούς ως πηγή 
ενέργειας και κυτταρικού άνθρακα, όπως λιπαρά οξέα, σάκχαρα, αμινοξέα, αλκοόλες, διοξείδιο 
του άνθρακα,  αμμωνία και υδρογόνο. Οι μικροοργανισμοί που σχετίζονται με αυτές  τις 
μετατροπές, περιγράφονται σαν μη μεθανογενείς, αποτελούμενοι από επαμφοτερίζοντα και 
υποχρεωτικά αναερόβια βακτήρια, όπως οι βάκιλοι, τα κλοστρίδια και τα εντεροβακτήρια.

Το δεύτερο βήμα στη διαδικασία αυτή (οξυγένεση) περιλαμβάνει τον μετασχηματισμό, από 
μικροοργανισμούς γνωστούς ως οξυγενή βακτήρια, των προϊόντων του πρώτου βήματος σε 
ενδιάμεσα προϊόντα, κυρίως οξικό οξύ (CH3COOH) και μικρές συγκεντρώσεις φουλβικών και 
άλλων πολυπλοκότερων οξέων. Η διαδικασία αυτή ελέγχεται από την μερική πίεση του υδρογόνου 
, καθώς οι οργανισμοί έχουν να καταλύσουν ενδόθερμες αντιδράσεις κάτω από συγκεκριμένες 
συνθήκες σε PH γύρω στο 7 (Schumacher, 1983). Η παραγωγή του διοξειδίου  του άνθρακα φτάνει 
σε πολύ υψηλά επίπεδα της τάξης του 90% (Barlaz, 1988), ενώ παράγονται μικρότερες ποσότητες 
αέριου υδρογόνου. H μετατροπή των ενδιάμεσων προϊόντων (π.χ. βουτυρικό, προπιονικό 
γαλακτικό οξύ, μεθανόλη κ.α.) σε απλούστερες ενώσεις, όπως το οξικό οξύ και το διοξείδιο του 
άνθρακα, που αποτελούν και το πρωταρχικό υπόστρωμα των οξυγενών βακτηρίων, είναι 
θερμοδυναμικά δυνατή μόνο σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις υδρογόνου. Γι’ αυτό και τα οξυγενή 
βακτήρια λειτουργούν συντροφικά με βακτήρια που καταναλώνουν υδρογόνο, όπως τα 
μεθανογενή και τους αναγωγείς θειικών. Για τα οξυγενή βακτήρια είναι γνωστά πολύ λίγα 
πράγματα. Πρόκειται για αυστηρά αναερόβια βακτήρια που συχνά αναφέρονται και σαν 
υποχρεωτικοί πρωτονικοί αναγωγείς (obligate proton reducers), ή υποχρεωτικοί παραγωγοί 
υδρογόνου (obligate hydrogen producers), καθώς ο ρόλος τους σχετίζεται με την διατήρηση της 
μερικής πίεσης του υδρογόνου σε χαμηλά επίπεδα. Το PH των εκχυλισμάτων, συχνά πέφτει στο 5 
ή και παρακάτω, εξαιτίας της παρουσίας των οργανικών οξέων και της αύξησης της συγκέντρωσης 
του διοξειδίου του άνθρακα μέσα στο κελί. Η Βιοχημική Απαίτηση σε Οξυγόνο (BOD5), το 
Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD) και η αγωγιμότητα των εκχυλισμάτων, αυξάνονται 
σημαντικά στη Φάση ΙΙΙ, λόγω της αποδόμησης των οργανικών οξέων που υπάρχουν σ΄ αυτό.

Στην Φάση IV -ή αναερόβια, σταθερή μεθανογενή φάση- μια δεύτερη ομάδα μικροοργανισμών, η 
οποία μετατρέπει το οξικό οξύ και το υδρογόνο σε διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο, γίνεται 
επικρατέστερη. Σε μερικές περιπτώσεις, οι οργανισμοί αυτοί ξεκινούν να αναπτύσσονται  προς το 
τέλος της Φάσης ΙΙΙ. Ο σχηματισμό του μεθανίου αποτελεί το τρίτο βήμα της διαδικασίας   των 
τριών βημάτων και ονομάζεται μεθανογένεση. Οι μικροοργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για αυτόν 
τον μετασχηματισμό, είναι αυστηρά αναερόβιοι και καλούνται μεθανογενείς και περιλαμβάνουν 
δύο τύπους βακτηρίων: α. εκείνους που ανάγουν το διοξείδιο του άνθρακα μετατρέποντας το σε 
μεθάνιο (απόδοση: 135,6 KJ/mol παραγόμενου μεθανίου), (Barlaz, 1988) και β. εκείνους που 
αποκαρβοξυλιώνουν το οξικό οξύ σε μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα (απόδοση: 31 KJ/mol 
παραγόμενου μεθανίου) (Barlaz, 1988). Τα  μεθανογενή  βακτήρια μπορούν να χρησιμοποιούν 
μόνο ένα περιορισμένο αριθμό υποστρωμάτων, όπως το μυρμηκικό οξύ, την μεθανόλη, τις 
μεθυλαμίνες, το υδρογόνο σε συνδυασμό με το διοξείδιο του άνθρακα  και το οξικό οξύ. Σε 
χωνευτές ιλύος έχει εκτιμηθεί ότι το 70% του παραγόμενου μεθανίου προέρχεται από το οξικό οξύ 
(Nelson, 1992 - Barlaz, 1988 - Zeikus 1979 – Mah et al., 1978 - Jerris and McCarty, 1966 - Smith 
and Mah, 1978), ενώ δεν έχει γίνει αντίστοιχη εκτίμηση για XYTA.
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Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι συνολικές αντιδράσεις που γίνονται σε κάθε βήμα, καθώς και  η 
συνολική αντίδραση των τριών βημάτων. Στη Φάση IV, η παραγωγή του μεθανίου και των οξέων 
προχωράει ταυτόχρονα, παρά το ότι ο ρυθμός παραγωγής οξέων μειώνεται δραστικά . Επειδή σε 
αυτή την φάση, τα οξέα και το υδρογόνο που παράγεται από τα οξυγενή βακτήρια μετατρέπονται 
σε μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα, το PH της ΜΕΔΑ βρίσκεται στην ουδέτερη περιοχή, 
κυμαινόμενο από 6,8 έως 8. Αντίστοιχα το PH των εκχυλισμάτων, εάν υπάρχουν, θα αυξηθεί, ενώ 
οι συγκεντρώσεις BOD5 και COD καθώς και η αγωγιμότητα τους θα μειωθούν. Η σύσταση του 
βιοαερίου κυμαίνεται από 50-70% σε μεθάνιο και από 30-50% σε διοξείδιο του άνθρακα. Κατά 
την φάση αυτή μικρές ποσότητες αζώτου και υδρόθειου είναι παρούσες. Αν η συγκέντρωση του 
μεθανίου είναι μικρότερη του 50%, τότε είναι πιθανή η παρεμπόδιση της παραγωγής του λόγω 
υψηλών συγκεντρώσεων υδρογόνου ή λόγω μη ευνοϊκών περιβαλλοντικών συνθηκών (Barlaz, 
1988).

Η Φάση V, ή φάση ωρίμανσης, λαμβάνει χώρα αφού τα ευκόλως βιοδιασπώμενα οργανικά  υλικά 
των σκουπιδιών μετατραπούν σε διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο στη Φάση IV. Καθώς η 
υγρασία συνεχίζει να εξαπλώνεται μέσο των σκουπιδιών, τμήμα από τα βιοδιασπώμενα υλικά, που 
πριν δεν ήταν διαθέσιμα για αποδόμηση, σε αυτή τη φάση αρχίζουν να αποδομούνται. Ο ρυθμός 
παραγωγής βιοαερίου μειώνεται σημαντικά σε αυτή τη φάση, λόγω του ότι τα περισσότερα 
θρεπτικά έχουν απομακρυνθεί με τα εκχυλίσματα κατά την διάρκεια των προηγούμενων φάσεων 
και το υπόστρωμα που παραμένει στην χωματερή είναι αργά βιοαποδομήσιμο. Ανάλογα με τον 
τρόπο κλεισίματος του κελιού, υπάρχει πιθανότητα να ανιχνευτούν μικρές ποσότητες αζώτου και 
οξυγόνου στο εκλυόμενο βιοαέριο . Στη φάση ωρίμανσης, συχνά τα εκχυλίσματα περιέχουν 
χουμικά και φουλβικά οξέα, τα οποία όμως είναι δύσκολο να υποστούν περαιτέρω βιολογική 
επεξεργασία.

Πίνακας 1: Οι αντιδράσεις των τριών βημάτων

Βήμα 1 - Ζύμωση C6H12O6  2CO2 + 2C2H5OH

C6H12O6

C6H12O6 + 2H2O





C3H7COOH + 2H2 + 2CO2

2CH3COOH + 2CO2

Βήμα 2 - Παραγωγή H2 2C2H5OH + 2H2O  2CH3COOH + 4H2

C2H5COOH +
 CH3COOH + CO2 + 3H2 2H2O

C3H7COOH +
 2CH3COOH + 2H2 2H2O

C6H5COOH +
 3CH3COOH + CO2 + 3H2

Βήμα 3 - Αναγωγή CO2

6H2O

CO2 + 4H2  CH4 + 2H2O

Βήμα 3 - Αποκαρβοξυλίωση 
CH3COOH CH3COOH  CH4 + CO2

Ολική Αντίδραση* C6H12O6  2CH4 + 3CO2
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* Η ολική αντίδραση προκύπτει από τις αντιδράσεις με έντονους χαρακτήρες, καθώς 
αυτές θεωρούνται οι επικρατέστερες στις διάφορες φάσεις.

Πηγές: Christensen et al., 1996, McInerney & Bryant (1983), Zehnder, 1978

3.2 Σύνθεση και χαρακτηριστικά βιοαερίου

Το βιοαέριο, όπως έχει αναφερθεί και στην εισαγωγή, αποτελείται από αέρα τα οποία  παράγονται 
κατά την αποσύνθεση των απορριμμάτων, ενώ μπορεί να εντοπίζονται και επικίνδυνα ή τοξικά 
αέρια που το καθιστούν επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Παρατηρούνται μεγάλες συγκεντρώσεις 
διοξείδιού του άνθρακα (CO2) και μεθανίου (CH4), ενώ σε μικρο- ποσότητες απαντώνται 
συγκεντρώσεις αμμωνίας (ΝΗ3), μονοξείδιου του άνθρακα (CO), υδρογόνου (Η2), υδρόθειου 
(Η2S), αζώτου (N2) και οξυγόνου (O2). Ανάλογα με την ηλικία των απορριμματικών αποθέσεων 
ποικίλει η περιεκτικότητα σε καθένα από τα παραπάνω αέρια.

Η σύνθεση του βιοαερίου σύμφωνα με την περιεκτικότητα κατ’ όγκο του κάθε αερίου είναι: 
μεθάνιο 45-60%, διοξείδιο του άνθρακα 40%, άζωτο 2-5%, οξυγόνο 0.1-1%, σουλφίδια-
μερκαπτάνες 0-1%, αμμωνία 0.1-1%, υδρογόνο 0-2%, μονοξείδιο του άνθρακα 0-0.2% και 
ιχνοστοιχεία 0.01-0.6%. Όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά του βιοαερίου είναι: 
θερμοκρασία 35-55 oC , ειδικό βάρος 1.02-1.06, υγρασία 100%, μέγιστη θερμογόνος δύναμη 400-
500Btu-sft3. Παράδειγμα σύστασης βιοαερίου παρουσιάζεται στον πίνακα 2:

Πίνακας 2: Παράδειγμα σύστασης βιοαερίου

Συγκέντρωση Συγκέντρωση

Είδος Κατ’ όγκο
%

ppm
Είδος Κατ’ 

όγκο %
ppm

Acetone 32,5 Methanol 0,21

Argon 0,01 - 0,05 Methyl ethyl keton 5,2

Benzene 0,08 - 0,11 5,5 2-Methyl-fluran 6,9

C1- substituted benzenes 9,8 Methyl pentanoate 0,022

C2- substituted benzenes 7,6 Methyl styrene 0,015

Butyl benzene
0,063 -
0,138

Nitrogen

Butyl benzenes 0,032 Nonanes 0,031-0,10

Dichloro beenzene 4,1 n-Nonanes 0,064
0,019-
0,083

Dichloro beenzenes 0,016 Nonenes 0,012-0,02
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Ethyl benzenes 21,4 n-Octane 0,206
0,006-
0,012

Penthyl benzenes 0,018 Octanes
0,009-
0,015

Propyl benzenes
0,069 -

0,12
Octenes 0,004

n-Butane 0,006 184 Oxygen 1

iso-Butane 0,004 122 n-Pentane 0,014 196

Butane thiol iso-Pentane 0,01 83

1-Butene 18 Pentanes 0,04

Butyl alcohol 5,2 Pentan-2-one 0,004

Butan-1-ol >0,019 Perchloroethylene 19

iso-Butan-1-ol >0,005 Propane 0,007 141

Butan-2-ol
>0,0022-

0,210
Propan-1-ol 0,073

Butan-2-one
0,020-
0,026

Propan-2-ol
0,017-
0,046

Carbon dioxide 30 - 40 Propyl cyclohexanes
0,004-
0,005

Carbon teracchloride 0,011 Sulfides 0,041-1,80

Chloroform 0,61 Terpene 12,4

Decanes
0,081-
0,252

Terpenes 0,033

n-Decane
0,045-
0,140

α-Terpinene 11,1

Decanes
0,013-
0,092

Tetrachloroethylene 0,003-0,03

1,2-Dichloroethane 19 Toluene 0,05-0,09 150

t-1,2-Dichloroethane 59 1,1,1-Trichloroethane 0,018

Dichlorodifluoromethene 0,023 Trichloroethene 13

Diethylether 0,02 Trichloroethylene 0,011

Disulfides 0,93 - 1,65 n-Undecane 0,021-
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0,051

Dimethyle sulfide
0,004-
0,040

Undecanes
0,048-
0,164

Ethane 22 Undecenes
0,034-
0,054

Ethanol 0,65 Vinyl chloride 44

Ethyl acetate
0,008-
0,064

Xylene 14,9

Ethyle butanoate
0,004-
0,015

Xylenes
0,036-
0,077

2-Ethyl-1-hexanol 6,2

Ethyl mercaptan 21,1

Ethyl pentanoate 0,027

Ethylene 20

Heptane 0,29 - 0,45

Heptanes
0,004-
0,007

n-Hexane 0,128 0,013

Hexanes 0,014

Hexanes 0,0026

C4-C14 hydrocarbons 114,2

Hydrogen sulfide
0,0017 -

0,91

Limonene 26,2

Mercaptan sulfur 0 - 0,33

Methane 40 - 50

Methane thiol 0,087

Επομένως, τα κύρια συστατικά του βιοαερίου είναι το μεθάνιο και το διοξείδιο του άνθρακα, 
ωστόσο εντοπίστηκαν πάνω από 100 χημικές ενώσεις από τις οποίες οι περισσότερες ήταν
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πτητικές οργανικές. Η ύπαρξη αυτών των ενώσεων οφείλεται στην ανεξέλεγκτη και παράνομη 
διάθεση τοξικών απορριμμάτων σε χώρους διάθεσης αποβλήτων.

Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συστάσεις κατά τις χρονικές φάσεις 

παραγωγής του βιοαερίου.

Πίνακας 3: Τυπική εκατοστιαία σύσταση βιοαερίου κατά τη διάρκεια των πρώτων 
48 μηνών από την αποπεράτωση της ταφής.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΦΗΣ

(ΜΗΝΕΣ)

N2 % CO2 % CH4 %

0-3 5.2 88 5

3-6 3.8 76 21

6-12 0.4 65 29

12-18 1.1 52 40

18-24 0.4 53 47

24-30 0.2 52 48

30-36 1.3 46 51

36-42 0.9 50 47

42-48 0.4 51 48

Πηγή: Merz, R.C. & R. Stone, Washington 1970

Πίνακας 4: Κύρια οργανικά και ανόργανα συστατικά βιοαερίου

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΧΗΜΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ,

% κ.ο.

Μεθάνιο CH4 0-85

Διοξείδιο άνθρακα CO2 0-88

Μονοξείδιο

άνθρακα
CO 0-3

Υδρογόνο H2 0-3.6

Οξυγόνο O2 0-31

Άζωτο N2 0-82.5

Αμμωνία NH3 0-0.35 ppm

Υδρόθειο H2S 0-70 ppm
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Τέλος, στο πίνακα 5 φαίνονται και οι σημαντικότερες φυσικοχημικές ιδιότητες των 
κυριότερων συστατικών του βιοαερίου, καθώς και άλλες ουσίες που κατά καιρούς έχουν 
ανιχνευθεί σε βιοαέριο.

Πίνακας 5: Ιδιότητες κυριότερων οργανικών και ανόργανων συστατικών του βιοαερίου

Αέριο
Ειδικό 
βάρος 
(kg/m3)

Όριο 
ανάφλεξης 
στον αέρα

Ταχύτητα 
φλόγας 
(m/sec)

Ελάχιστη 
ενέργεια 
ανάφλεξης

(MJ)

Διαλυτότητα 
νερού (g/l)

Κοινές 
ιδιότητες

CH4 0.717 5/15 0.4 0.6-0.7 0.0645 άοσμο, άχρωμο,
μη 
δηλητηριώδες

CO2 1.977 1.688

άοσμο, 
άχρωμο, μη 
δηλητηριώδες 
σε χαμηλές 
συγκεντρώσει
ς

O2 1.429 0.043 άοσμο, άχρωμο, 
μη
δηλητηριώδες

N2 1.250 0.019
άοσμο, 
άχρωμο, μη 
δηλητηριώδες, 
μη εύφλεκτο

CO 1.250 12.5/74 0.5 0.028

άοσμο, 
άχρωμο,
δηλητηριώδες, 
εύφλεκτο

H2 0.090 4/74 2.8 0.05 0.001

άοσμο, 
άχρωμο, μη
δηλητηριώδες, 
εύφλεκτο

H2S 1.539 4.3/45.5 3.846 άχρωμο, 
δηλητηριώδες

Αέρας 1.29

άοσμος, 
άχρωμος, μη 
δηλητηριώδης,
μη εύφλεκτος

Η παραγωγή του βιοαερίου αποτελεί κύριο ζήτημα που δεν έγκειται μόνο την πρόβλεψη της 
παραγόμενης ποσότητας αλλά και τον προσδιορισμό του ρυθμού και της διάρκειας παραγωγής. 
Αυτό δίνεται με βάση μιας εξίσωσης που εκφράζει την ποσότητα παραγωγής συνάρτηση του 
χρόνου. Σε χώρους διάθεσης απορριμμάτων όπως των Ταγαράδων ή των Άνω Λιοσίων η 
παραγωγή βιοαερίου ακολουθεί κινητική μηδενικού βαθμού δηλαδή σταθερής παραγωγής 
βιοαερίου ανεξάρτητης του χρόνου, η οποία επηρεάζεται μόνο από τη διαθεσιμότητα των
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λοιπών παραγόντων, όπως η υγρασία. Υπάρχουν όμως και η περίπτωση κινητικής πρώτου βαθμού 
που θεωρούν ως περιοριστικό παράγοντα την υπολειπόμενη ποσότητα οργανικού στοιχείου και 
την περιεχόμενη υγρασία στο χώρο ταφής όπως συμβαίνει στο περιφερειακό ΧΥΤΑ της Δυτικής 
Μακεδονίας. Η ποσότητα του βιοαερίου που παράγεται μειώνεται βαθμιαία με το χρόνο και 
θεωρείται ότι η κινητική πρώτου βαθμού εφαρμόζει καλύτερα των υπολοίπων.

Η παραγωγή του βιοαερίου εξαρτάται από πολλούς εξωτερικούς παράγοντες όπως είναι η 
ατμοσφαιρική θερμοκρασία (επηρεάζει μόνο τα ανώτερα στρώματα), η βροχόπτωση, 
τοπογραφία και υδρογεωλογία που ελέγχουν την ποσότητα νερού που διεισδύει στον ΧΥΤΑ οπότε 
και τα επίπεδα υγρασίας της, η ατμοσφαιρική πίεση που  ανάλογα με διαφορά της  από την πίεση 
που επικρατεί στο εσωτερικό του ΧΥΤΑ μπορεί είτε να προκαλέσει την είσοδο αέρα στα ανώτερα 
στρώματα της, δημιουργώντας έτσι αερόβιες συνθήκες που είναι επιβλαβείς για τα 
μεθανοβακτήρια, είτε να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες που να οδηγήσουν στην αύξηση του 
παραγόμενου βιοαερίου, ο πάγος και το χιόνι που καλύπτουν το έδαφος, εμποδίζοντας την  έξοδο 
του βιοαερίου και ο άνεμος που επηρεάζει την κίνηση του βιοαερίου σε ξηρά υψηλού πορώδους 
εδάφη σε βάθος 1-2 μέτρα, ενώ έχει σαν αποτέλεσμα την απομάκρυνση του βιοαερίου από την 
επιφάνεια του ΧΥΤΑ, γεγονός που συντελεί στην αύξηση του ρυθμού εξόδου του από το έδαφος.

Εκτός των εξωτερικών παραγόντων και εσωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν την παραγωγή 
βιοαερίου από ένα κελί, όπως το οξυγόνο, το υδρογόνο, το PH, την αλκαλικότητα, τα θρεπτικά, τη 
θερμοκρασία και την ποσότητα νερού και διάφορους άλλους ανασταλτικούς παράγοντες.

Το ατμοσφαιρικό οξυγόνο, αν δημιουργηθεί ένα μεγάλο κενό από την  εξαγωγή αερίου  εντός του 
κελιού, τότε είναι πιθανό να εισχωρήσει στο εσωτερικό του, εξαιτίας της κίνησης της αέριας μάζας, 
αναστέλλοντας την παραγωγή μεθανίου στην επηρεαζόμενη περιοχή (El-Fadel, 1991).

Αναφορικά με το υδρογόνο, η μετατροπή του προπιονικού οξέος απαιτεί μερική πίεση υδρογόνου 
κάτω των 9*10-5 atm. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που αυξηθεί η μερική πίεση του υδρογόνου, 
το προπιονικό οξύ και σε κάποια έκταση το βουτυρικό οξύ, δεν θα αποδομηθούν περαιτέρω, 
ενδεχομένως προκαλώντας υπερσυσσώρευση πτητικών οργανικών οξέων, μείωση του PH και 
αναστολή της μεθανογένεσης (Cecchi et al., 1993).

Όσον αφορά το pH, τα αναερόβια βακτήρια και κυρίως τα μεθανογενή παρουσιάζουν ιδανικές 
συνθήκες ανάπτυξης σε ένα εύρος PH 7,0-7,2, ενώ μπορούν να αναπτυχθούν σε ένα εύρος τιμών 
μεταξύ 6,0-8,0 (El-Fadel, 1991 - Zehnder et al., 1982). Τα υδρολυτικά και τα οξυγενή βακτήρια, 
καθώς και εκείνα που ανάγουν τα θειικά μπορούν να επιβιώσουν σε μεγαλύτερα εύρη pH. Μια 
πτώση του pH κάτω του 6,0 μπορεί να αποβεί τοξική για τα μεθανοβακτήρια, επηρεάζοντας τον 
μεταβολισμό τους και αλλάζοντας την ισορροπία των ενζυμικών αντιδράσεων, σε πολλές 
περιπτώσεις μάλιστα καταστρέφοντας τα ένζυμα. Για αποτελεσματικό έλεγχο του pH, απαραίτητη 
είναι η αύξηση της αλκαλικότητας. Η διατήρηση της τιμής της αλκαλικότητας στα 2500 mg/l, 
προάγει την σταθερότητα της χώνευσης. Ανάλογα με την σταθερότητα της αναερόβιας διεργασίας 
και της ικανότητας της να διατηρεί την αλκαλικότητα σε υψηλά επίπεδα, μέσα αύξησης του pH 
και της αλκαλικότητας, ίσως να είναι απαραίτητα. Προσπάθειες για αύξηση του pH, χωρίς 
ταυτόχρονη αύξηση της αλκαλικότητας,  ίσως αποδειχθούν  ανεπιτυχείς σε ένα ασταθές σύστημα. 
Σε ΧΥΤΑ είναι συχνό φαινόμενο, η χρήση αλκαλικών χημικών ουσιών (π.χ. ανθρακικό ασβέστιο 
σε μορφή μαρμαρόσκονης), οι οποίες αναμειγνύονται με  την μάζα  των απορριμμάτων και 
εξουδετερώνουν τις όξινες συνθήκες.
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Τα θρεπτικά συστατικά επίσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο καθώς το αναερόβιο 
οικοσύστημα πρέπει, εκτός από τα οργανικά υλικά να καταναλώνει και κάποια ανόργανα θρεπτικά 
συστατικά, κυρίως άζωτο και φώσφορο. Όλα τα άλλα θρεπτικά που είναι απαραίτητα σε 
μικροποσότητες, όπως το θείο, το μαγνήσιο, το νάτριο, το μαγγάνιο, το ασβέστιο το ποτάσιο, ο 
σίδηρος, ο ψευδάργυρος, ο χαλκός, ο μολυβδενίτης, το σελήνιο και το κοβάλτιο, θεωρείται ότι 
υπάρχουν σε επάρκεια στους περισσότερους ΧΥΤΑ. Έχει δειχθεί ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των 
βακτηρίων εξαρτάται από το ρυθμό εισόδου των θρεπτικών στην υδατική φάση (Metcalf and Eddy, 
1972, Leckie et al., 1975).

Επιπρόσθετα, το οικοσύστημα των βακτηρίων και κυρίως των μεθανοβακτηρίων είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητο στις τοξικές ουσίες, οι οποίες αναστέλλουν τις λειτουργίες των μικροβίων κατά την 
αναερόβια χώνευση, μειώνοντας τις αποδόσεις τους. Σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις 
δηλητηριάζουν τους μικροοργανισμούς, σταματώντας κάθε διεργασία (McCarty 1964).

Όπως όλες οι μικροβιακές διεργασίες, έτσι και οι ρυθμοί της αναερόβιας αποσύνθεσης 
επηρεάζονται άμεσα από την θερμοκρασία. Τα μεθανογενή βακτήρια είναι τα πιο ευαίσθητα σε 
αλλαγές της θερμοκρασίας, σε σχέση με τα άλλα αναερόβια βακτήρια. Συγκεκριμένα, έρευνα 
έδειξε ότι με την αύξηση της θερμοκρασίας από τους 18C στους 30C, παρατηρείται σχεδόν 
διπλασιασμός των σταθερών των ταχυτήτων των βιοκινητικών αντιδράσεων.  Περαιτέρω  αύξηση 
της θερμοκρασίας στους 40C, προκάλεσε επίσης πολύ μεγάλη αύξηση των σταθερών (Kjeldsen 
and Fischer, 1995), αυτό όμως συνεχίζεται μέχρι μια ορισμένη θερμοκρασία (Metcalf & Eddy, 
1972).

Τέλος, η υγρασία είναι ο σημαντικότερος παράγοντες από όλους εκείνους που επηρεάζουν την 
αποσύνθεση των απορριμμάτων, όχι μόνο γιατί παρέχει το υδατικό περιβάλλον που είναι 
απαραίτητο για την διαδικασία της μεθανογένεσης, αλλά γιατί αποτρέπει την είσοδο οξυγόνου και 
εξυπηρετεί την μετακίνηση των θρεπτικών και την διανομή των βακτηρίων στη ΜΕΔΑ (El- Fadel, 
1991).

3.3 Κυκλοφορία παραγόμενου βιοαερίου

Μετά τη παραγωγή του το βιοαέριο ακολουθεί δύο πιθανές διαδρομές, είτε οριζόντια διεύθυνση 
μετανάστευσης, είτε κατακόρυφη, διαμέσων των υπερκείμενων στρώσεων και της τελικής 
κάλυψης του χώρου και διέρχεται τελικώς στην ατμόσφαιρα. Καθοριστικοί παράγοντες για την 
κίνηση του βιοαερίου στο χώρο είναι μετερεωλογικοί με παραμέτρους τη βαρομετρική πίεση,   τη 
βροχόπτωση και την ατμοσφαιρική θερμοκρασία, εδαφο-γεωλογικοί με παραμέτρους τα ρήγματα, 
τις καθιζήσεις, τη διαπερατότητα, το πορώδες και την περιεχόμενη υγρασία και παράγοντες που 
αφορούν το ρυθμό παραγωγής του βιοαερίου, την απελευθέρωση των πτητικών οργανικών ουσιών, 
τα φρεάτια απαγωγής βιοαερίου και τις περιοχές οριζόντιας κίνησης.

Πέρα από τους παράγοντες που καθορίζουν την κίνηση του βιοαερίου, απαιτούνται και δύο 
σημαντικές διεργασίες. Αυτές χωρίζονται σε Διεργασίες Μεταφοράς και σε Διεργασίες 
Κατείσδυσης. Στις πρώτες περιλαμβάνονται η μοριακή διάχυση, η οποία προκαλείται από 
διαφορές σε πεδία συγκεντρώσεων, η μεταφορά, η οποία προκαλείται από διαφορά δυναμικού 
πίεσης και η αραίωση. Στις δεύτερες διεργασίες αναφέρεται η διάλυση των συστατικών του αερίου 
στο νερό, η προσρόφηση σε σωματίδια του εδάφους, η οξείδωση και άλλες αποσυνθετικές 
διεργασίες.
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Η μοριακή σύσταση του βιοαερίου και η επίδραση της διαπερατότητας των απορριμμάτων 
αποτελούν κύριους παράγοντες των παραπάνω διεργασιών. Όσον αφορά στη τελευταία, αν και 
κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική για τον υπολογισμό και την ορθή διαστασιολόγηση του βιοαερίου, 
η μέτρηση της είναι πολύ δύσκολη. Αν και η διαπερατότητα δεν είναι σταθερή, παρατηρούνται 
μεταβολές από σημείο σε σημείο εξαιτίας της ποιότητας, της ποσότητας καθώς και της συμπίεσης 
των απορριμμάτων, να σημειωθεί ότι η συλλογή και η εκμετάλλευση του βιοαερίου θα πρέπει να 
γίνεται με βάση αυτής της αλλαγής στη διαπερατότητα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το βιοαέριο που περιέχει υψηλό ενεργειακό δυναμικό  το οποίο 
μπορεί να αξιοποιηθεί, λόγω της σύστασης του σε μεθάνιο. Το εν λόγω ενεργειακό δυναμικό 
μπορεί να υπολογιστεί βάσει της περιεκτικότητας και της θερμογόνου ικανότητας του μεθανίου, 
σημαντικά χαρακτηριστικά για τον μετασχηματισμό του βλαβερού αερίου σε πηγή ενέργειας. 
Σημειώνεται ότι με την καύση μπορεί να παραχθεί είτε θερμική είτε ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι, 
καλύπτεται κατά κάποιο τρόπο και η πολιτική της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την αξιοποίηση κατά το δυνατόν της βιομάζας 
(Μηχανική Μελετική Ο.Ε., 2013).

3.4 Υπολογισμός βιοαερίου

Ο υπολογισμός της παραγόμενης ποσότητας βιοαερίου σ’ έναν ΧΥΤΑ μπορεί να αποδειχθεί 
δύσκολη ανεξαρτήτως της απλής τεχνολογίας των συστημάτων διαχείρισης βιοαερίου και των 
τυπικών παραμέτρων λειτουργίας. Αρχικά, είναι απαραίτητο να γίνουν κάποιες παραδοχές σχετικά 
με το δυναμικό παραγωγής και την τιμή του ρυθμού μεθανογένεσης. Για να διαστασιολογηθεί 
σωστά το δίκτυο συλλογής και μεταφοράς στον χώρο που μελετάται κάθε φορά, είναι απαραίτητος 
ο υπολογισμός της μέγιστης ανακτώμενης ποσότητας βιοαερίου.  Αυτή η ποσότητα 
χρησιμοποιείται στον προσδιορισμό των στοιχείων των αγωγών συλλογής και μεταφοράς καθώς 
και της μονάδας άντλησης και καύσης. Έτσι, η ανάκτηση παραγόμενου βιοαερίου ισούται με την 
υπολογισμένη μέγιστη ποσότητα πολλαπλασιασμένη με το συντελεστή ανάκτησης, ενώ η παροχή 
σχεδιασμού προκύπτει από την ανακτώμενη ποσότητα πολλαπλασιασμένη με το συντελεστή 
υπερασφαλείας που είναι ίσος με 1.5. Ο συντελεστής ανάκτησης κυμαίνεται μεταξύ 40% και 80%, 
ανάλογα με τη σύσταση των απορριμμάτων που διατίθενται για τον υπό εξέταση χώρο ταφής-
διάθεσης. Να σημειωθεί ότι κάθε γραμμή παραγωγής είναι μοναδική και ο τύπος και το είδος των 
αποβλήτων ποικίλει από περιοχή σε περιοχή αλλά και από ημέρα σε ημέρα (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2005).

Στο πλαίσιο υπολογισμού του βιοαερίου είναι σημαντική και η απόδοση του χώρου σε βιοαέριο. 
Η απόδοση είναι ένα μέτρο της ικανότητας του συστήματος να συλλέξει το παραγόμενο  βιοαέριο 
της χωματερής. Βέβαια, υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική απόδοση του 
συστήματος συλλογής, καθώς τα ποσοστά παραγωγής είναι δύσκολο να  προσδιοριστούν ασχέτως 
αν οι ποσότητες βιοαερίου μπορούν να μετρηθούν. Έτσι, οι μελετητές στράφηκαν στον 
υπολογισμό της παραγόμενης ποσότητας βάσει παλαιότερων αποτελεσμάτων, παρακάτω θα δοθεί 
ένα παράδειγμα από εκτιμήσεις αποτελεσματικότητας για τα συστήματα συλλογής στους χώρους 
ταφής των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία δημοσίευσε η ΕΡΑ (Environmental  Protection 
Agency).
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Στην Αμερική από πολύ νωρίς άρχισε να μελετάται ο υπολογισμός του βιοαερίου. Οι χώροι ταφής 
των Ηνωμένων Πολιτειών πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται για το προσδιορισμό των 
ποσοτήτων παραγωγής βιοαερίου και έχουν κατασκευαστεί ολοκληρωμένα συστήματα συλλογής. 
Αυτά τα ολοκληρωμένα συστήματα αποτελούνται από δίκτυο κατακόρυφων φρεατίων ή 
οριζόντιων αγωγών συλλογής που παρέχουν 100% κάλυψη και επομένως συλλογή του αερίου. Οι 
εν λόγω αποδόσεις στις χωματερές που καλύπτουν τις προδιαγραφές τυπικά κυμαίνονται από 60% 
έως 85%, με το μέσο όρο στα 75%. Οι χώροι στους οποίους συνεχίζεται η απόθεση απορριμμάτων, 
συνήθως παρουσιάζουν λιγότερο από 100% στη συλλογή κάλυψης. Για το λόγο αυτόν, το μοντέλο 
βιοαερίου χρησιμοποιεί έναν συντελεστή κάλυψης για να μπορέσει να ρυθμίσει την εκτιμώμενη 
απόδοση συλλογής. Οι εκτιμήσεις της απόδοσης συλλογής των δικτύων που κατασκευάζονται 
βασίζονται  στις  τρέχουσες πληροφορίες. Η αποδοτικότητα του δικτύου έχει αποδειχθεί ότι 
αυξάνεται μετά το πέρας λειτουργίας του χώρου, όταν δεν πραγματοποιούνται πλέον εργασίες 
απόθεσης και κάλυψης (www.epa.gov, 2013).

3.5 Χρήση του βιοαερίου

Το βιοαέριο αποτελεί αέριο το οποίο παράγεται, όπως προαναφέρθηκε,  από την αποσύνθεση  του 
οργανικού κλάσματος απορριμμάτων, καθώς και από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών 
κυρίως αποβλήτων. Το αέριο που παράγεται μέσα από μια σειρά διεργασιών μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο μεταφοράς πράγμα που συμβαίνει σε πολλές χώρες όπως τη Σουηδία, 
την Ελβετία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Το καύσιμο που προκύπτει περνά από καθαρισμό για να 
απομακρυνθούν σωματίδια όπως το υδρόθειο, η αμμωνία, το νερό, το  διοξείδιο του άνθρακα , 
προστίθεται προπάνιο και στη συνέχεια προχωράει στην αναβάθμισή του.

Για την αναβάθμιση του βιοαερίου χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές με κύριες όμως αυτήν της 
απορρόφησης νερού, της τεχνικής Pressure Swing Absorption (PSA), της χημικής απορρόφησης, 
της απορρόφησης με διαλύτη διμεθυλαιθέρων πολυαιθυλενικής γλυκόζης και του διαχωρισμού με 
μεμβράνες. Όταν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες, το διοξείδιο του άνθρακα συμπυκνώνεται σε υγρή 
μορφή έχοντας χαμηλή πίεση και υψηλή θερμοκρασία σε σχέση με το μεθάνιο και έτσι μπορεί να 
διαχωριστεί. Στο διάγραμμα της εικόνας 9 παρατηρείται πως το ακατέργαστο βιοαέριο καταλήγει 
να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες στη ζωή των ανθρώπων.

Στην Ευρώπη, ο αριθμός των μονάδων βιοαερίου που είναι σε λειτουργία είναι μεγαλύτερος των 
9245. Όμως, μεγαλύτερη παραγωγή βιοαερίου παρατηρείται στη Γερμανία και στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Στη Γερμανία υπάρχουν 7215 μονάδες βιοαερίου και προμηθεύουν με ηλεκτρική 
ενέργεια περίπου 5.300.000 οικίες. Στην εικόνα 10 παρουσιάζεται μία από τις αμέτρητες  μονάδες 
παραγωγής βιοαερίου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το μεγαλύτερο μέρος βιοαερίου παράγεται από την 
εκμετάλλευση του αερίου των χώρων απόθεσης-ταφής αποβλήτων.

http://www.epa.gov/
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Εικόνα 9: Χρήσεις του βιοαερίου (Ζαφείρης/ΚΑΠΕ)

Εικόνα 10: Εργοστάσιο παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με βιοαέριο στη Γερμανία. (Energy 
Press)

Αξιοσημείωτο είναι και το ενδιαφέρον της Σουηδίας όσον αφορά το βιοαέριο. Σύμφωνα με 
στοιχεία του Swedish Gas Center από το 2010, είναι σε λειτουργία 233 μονάδες. Οι 139 μονάδες 
είναι βιολογικού καθαρισμού, οι 70 είναι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και οι 13 
είναι κεντρικές μονάδες συνδυασμένης χώνευσης. Στη χώρα αυτή εμφανίζονται ακόμα 31 μονάδες 
αναβάθμισης βιοαερίου, 63 δημόσιοι σταθμοί διανομής βιοαερίου,  18  σταθμοί διανομής για 
λεωφορεία και περίπου 5300 οχήματα που κινούνται με μεθάνιο. Τεράστια ήταν
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τα νούμερα των ποσοτήτων αερίου στη Σουηδία το 2010, εκτιμήθηκε σε 92.000 kNm3 , εκ των 
οποίων τα 60.000 kNm3 αφορά σε βιομεθάνιο και το υπόλοιπο αφορά στο φυσικό αέριο. Τα 
οχήματα με βιοαέριο έχουν ένα πλήθος πλεονεκτημάτων, όπως δυνατότητα ελεύθερης στάθμευσης 
σε πολλά σημεία των πόλεων, απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και από τα διόδια. Στη Σουηδία, 
επίσης σημαντικό είναι ότι υπάρχει σε λειτουργία τρένο που χρησιμοποιεί το βιοαέριο ως καύσιμο, 
το οποίο προέρχεται από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων από τις αγελάδες (εικόνα 11).

Εικόνα 11: Τρένο στη Σουηδία που έχει καύσιμο, βιοαέριο. (Wikipedia/biogas-train)

Το παράδειγμα της Σουηδίας άρχισαν να ακολουθούν και άλλες χώρες της ΕΕ, δίνοντας  ιδιαίτερη 
σημασία στην αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου. Τέτοια παραδείγματα είναι η δημιουργία 
κεντρικών μονάδων που συνδυάζουν την επεξεργασία όλων των αποβλήτων στη Δανία, η 
δημιουργία μικρών μονάδων επεξεργασίας αγρό-κτηνοτροφικών αποβλήτων στη Γερμανία καθώς 
και η χρήση του βιοαερίου ως καύσιμο για μεταφορές και για θέρμανση στο δίκτυο του φυσικού 
αερίου στις Ελβετία, Γερμανία και Αυστρία.

Στην Ελλάδα, οι προσπάθειες για ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου ξεκίνησαν από τη δεκαετία 
του ’80 δίνοντας έμφαση στη παραγωγή του μετά την επεξεργασία των ζωικών και γεωργικών 
αποβλήτων, οι οποίες όμως εγκαταλείφθηκαν πολύ γρήγορα. Σήμερα όμως,  λόγω  του θεσμικού 
πλαισίου, της Κοινοτικής οδηγίας, των χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την 
εκμετάλλευση κάθε είδους ανανεώσιμης πηγής ενέργειας και των κοινωνικοοικονομικών 
συνθηκών έχουν οδηγήσει στην αξιοποίηση του βιοαερίου ως αναπόσπαστο κομμάτι 
οποιουδήποτε σχεδιασμού σχετίζεται με τους χώρους ταφής (Γραμματικογιάννης, 2009).

Σήμερα, στην Ελλάδα λειτουργούν τέσσερα εργοστάσια ανάκτησης ενέργειας βιοαερίου, στο 
ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων Αττικής, στο ΧΥΤΑ Βόλου, στο χώρο ημι-ελεγχόμενης διάθεσης των 
Ταγαράδων Θεσσαλονίκης (εικόνα 12) και στο ΧΥΤΑ Χανίων. Σημαντική επένδυση είναι στο 
ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων όπου συμβαίνει παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με αξιοποίηση του 
παραγόμενου βιοαερίου σε ΜΕΚ, εγκατεστημένη ισχύος 23.5 MWe και η  ενεργειακή αξιοποίηση 
της παραγόμενης ιλύος από την μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, με συμπαραγωγή,
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εγκαταστημένης ισχύος 7.5 MWe που βρίσκεται στο μικρό νησί του Σαρωνικού Κόλπου, την 
Ψυττάλεια. Γενικά, στον Ελληνικό χώρο βρίσκονται σε λειτουργία έργα παραγωγής βιοαερίου 
συνολικής εγκατεστημένης ισχύς περίπου 36 MWe.

Για την υλοποίηση των παραπάνω έργων αποτελεί κύρια προϋπόθεση, η ενημέρωση των 
εμπλεκόμενων φορέων επιδεικνύοντας τα περιβαλλοντικά οφέλη. Επίσης, στο σκοπό αυτό θα 
μπορούσε να συνδράμει η πραγματοποίηση έργων κοινωνικής ωφέλειας για την περιοχή  τα οποία 
θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν ταυτόχρονα με τη μονάδα. Παράλληλα, από την πλευρά της 
πολιτείας, θα μπορούσε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης, καθιερώνοντας 
απλουστευμένες διαδικασίες για έργα μέχρι 500 MWe, με επιπλέον αύξηση των τιμολογίων.

Εικόνα 12: Μονάδα βιοαερίου στους Ταγαράδες. (tvxs-Ανεξάρτητη Ενημέρωση)

3.6 Οφέλη των μονάδων παραγωγής βιοαερίου

Η εκμετάλλευση του βιοαερίου αποτελεί μια νέα πολλά υποσχόμενη ανανεώσιμη πηγή  ενέργειας. 
Για το λόγο αυτό, πολλά είναι τα οφέλη που έχουν οδηγήσει στη θεώρηση αυτή. Πρώτα απ’ όλα, 
το βιοαέριο ήρθε στη ζωή των ανθρώπων ως σωτηρία τόσο στον οικονομικό τομέα όσο και στην 
απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Το σημαντικότερο, όμως, είναι τα οφέλη που δίνει στο 
περιβάλλον η παραγωγή βιοαερίου αξιοποιώντας τα οργανικά απόβλητα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), η εκμετάλλευση 
των οργανικών αποβλήτων μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κάθε χρόνο μέχρι 3.7 
εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 1.2 εκατομμύρια 
τόνους πετρελαίου και είναι σχεδόν ισοδύναμη με αυτή που εκπέμπεται από τη μονάδα της ΔΕΗ 
στο Λαύριο ετησίως Επιπλέον ένα θετικό  είναι  το γεγονός ότι περιορίζονται τα φαινόμενα 
ρύπανσης στη περιοχή και προσφέρεται επιπλέον ενέργεια στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της τοπικής 
κοινωνίας. Αυτό συμβαίνει επειδή οι πρώτες  ύλες αποτελούνται  τις περισσότερες φορές από ήδη 
παραγόμενα απόβλητα, υλικά δηλαδή που υποβαθμίζουν την ποιότητα της περιοχής στην οποία 
παράγονται.

Η αξιοποίηση του βιοαερίου παρουσιάζει και επιπλέον ξεχωριστά οφέλη. Αρχικά, το κράτος δίνει 
επιδοτήσεις στους αγρότες για την κατασκευή μονάδας παραγωγής βιοαερίου και λόγω ότι οι τιμές 
πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας είναι συγκεκριμένες αυτό αποτελεί μια επιπλέον
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πηγή εσόδων για αυτούς. Ακόμα, για τους αγρότες ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρήση 
ορισμένων προϊόντων για τα χωράφια. Από την αναερόβια χώνευση παράγεται το βιοαέριο το 
οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί. Το υπόλειμμα από αυτή τη διαδικασία, στη περίπτωση που οι αγρότες 
χρησιμοποιούν ενεργειακά φυτά ανακυκλώνεται στα χωράφια τους ως εδαφοβελτιωτικό αλλιώς 
στη περίπτωση που χρησιμοποιούν κοπριά, το υγρό υπόλειμμα προκύπτει πιο αραιωμένο με 
αποτέλεσμα να εμφανίζεται μεγαλύτερη δυνατότητα διείσδυσης  στο έδαφος, παρέχοντας έτσι 
καλύτερη λίπανση στα χωράφια με οικολογικό τρόπο (www.biomassenergy.gr, 2013).

Όσον αφορά τις χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μονάδες βιοαερίου που 
χρησιμοποιούνται για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια παρουσιάζουν σημαντική αύξηση καθώς 
και ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνονται οι επενδύσεις στο τομέα αυτό είναι πολύ γρήγορος. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ιταλία, η οποία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα 
διπλασίασε τις λειτουργικές μονάδες βιοαερίου από 154 το 2007 σε 273 το 2010. Άλλα 
παραδείγματα χωρών είναι της Γερμανίας και της Αυστρίας όπου το βιοαέριο από τις αγρό- 
κτηνοτροφικές μονάδες αναβαθμίζεται και χρησιμοποιείται είτε ως καύσιμο μεταφορών είτε στο 
δίκτυο φυσικού αερίου. Μονάδες αναβάθμισης ξεπερνούν τις 70 στις Ευρωπαϊκές χώρες και μέχρι 
το 2030 είναι φανερό ότι το βιοαέριο θα υποκαταστήσει το 20% του φυσικού αερίου.

Στην Ελλάδα, η χώρα όπου όλα γίνονται με αργούς ρυθμούς, εξαιτίας της γραφειοκρατίας και της 
χαμηλής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, η εγκαταστημένη ισχύ των μονάδων βιοαερίου δεν 
ξεπερνά τα 45 MWe, σε χώρες της Ευρώπης η τροφοδότηση γίνεται σε μονάδες συμπαραγωγής 
συνολικής ισχύος 350 MWe σύμφωνα με στοιχεία του ΚΑΠΕ, και αυτή η ισχύς προέρχεται κυρίως 
από την αναερόβια χώνευση των απορριμμάτων σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 
και της λάσπης των λυμάτων σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αυτών.

http://www.biomassenergy.gr/
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Κεφάλαιο 4ο

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Πριν από την κατάστρωση της μονάδας αξιοποίησης βιοαερίου αλλά και της οικονομικής της 
ανάλυσης, πρέπει να γίνει μια ουσιαστικότερη αναφορά στη διάρκεια παραγωγής βιοαερίου, στην 
εκτιμώμενη ποσότητα του βιοαερίου που παράγεται καθώς και στο υπολογιστικό μοντέλο που 
χρησιμοποίησα για να φτάσω στις ακριβείς ποσότητες του παραγόμενου βιοαερίου που αφορούν 
τον συγκεκριμένο ΧΥΤΑ για τον οποίο έγινε η μελέτη.

4.1 Διάρκεια παραγωγής βιοαερίου

Η διάρκεια παραγωγής βιοαερίου για τα συνηθισμένα αστικά απορρίμματα είναι ότι μετά τα 20 
χρόνια (από την ημέρα ταφής τους) η παραγωγή βιοαερίου είναι πολύ μικρή και μετά τα 30 χρόνια 
(από την ημέρα ταφής τους) αμελητέα. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στα στοιχεία του παρακάτω 
πίνακα.

Πίνακας 6: Ημίσεια ζωή αποδόμησης για διάφορα υλικά

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΡΥΘΜΟΣ 
ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ

ΗΜΙΣΕΙΑ 
ΖΩΗ 
ΑΠΟΔΟΜΗΣ 
ΗΣ

Τρόφιμα, υπολείμματα κουζίνας Πολύ γρήγορος 1 χρόνος

Απορρίμματα κήπων Γρήγορος 5 χρόνια

Χαρτί, χαρτόνι, ξύλο, ύφασμα Αργός 15 χρόνια

Πλαστικά, δέρμα, λάστιχα, 
αδρανή

ΔΕΝ 
ΑΠΟΔΟΜΟΥΝΤΑΙ

-

4.2 Εκτίμηση παραγωγής βιοαερίου

Επειδή η διαδικασία παραγωγής του βιοαερίου εξαρτάται από πολλές περιβαλλοντικές 
μεταβλητές, είναι δύσκολη η πρόβλεψη του ρυθμού παραγωγής, του όγκου και της σύστασής του. 
Η παραγωγή βιοαερίου σε χώρους υγειονομικής ταφής κυμαίνεται μεταξύ 8-35 m3/tn 
απορριμμάτων & έτος. Σαν αποδεκτό Standard σχεδιασμού λαμβάνεται συχνά ο συντελεστής
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180-200 m3/tn σε μια χρονική περίοδο 10-15 ετών. Όλη η ποσότητα βιοαερίου που παράγεται δεν 
μπορεί να ανακτηθεί. Οι απώλειες μεθανίου είναι αποτέλεσμα των παρακάτω παραγόντων:

 Διάχυση διαμέσου της επιφανειακής επικάλυψης

 Μετανάστευση μέσω των πλευρικών τοιχωμάτων

 Καθυστερημένη ανάκτηση

Για τον υπολογισμό τόσο της ποσότητας του αναμενόμενου βιοαερίου όσο και του ρυθμού 
απόδοσης υπάρχουν διάφορα μοντέλα υπολογισμού, τα πλέον αξιόπιστα των οποίων βασίζονται 
στην βιοαποδομησιμότητα της οργανικής ύλης που περιέχεται στα απορρίμματα. Τυπικές 
αβεβαιότητες σε σταθερές που επηρεάζουν την παραγωγή του βιοαερίου και την μοντελοποίησή 
του είναι:

• Ο τρόπος απόθεσης των απορριμμάτων, το ιστορικό και η σύνθεσή τους, ειδικότερα για παλιές 
χωματερές.

• Βιολογικές παράμετροι, πχ. θρεπτικά συστατικά, PH, βακτήρια, θερμοκρασία, υγρασία.

• Αποτελεσματικότητα συλλογής, που κυμαίνεται μεταξύ 40-90%.

• Περιεχόμενη υγρασία, η οποία είναι δύσκολο να μετρηθεί ή να εκτιμηθεί και είναι διακεχυμένη 
χρονικά αλλά και τοπικά.

Με βάση την διεθνή εμπειρία η ποσότητα βιοαέριου που μπορεί να ανακτηθεί κυμαίνεται στο 40-
75% της θεωρητικά παραγόμενης ή 60-180 m3/tn απορριμμάτων. Σε πολλές μελέτες 
χρησιμοποιείται ως μέση τιμή 100 m3/tn απορριμμάτων ή 10 m3/tn απορριμμάτων & έτος.

4.3 Μοντέλο υπολογισμού ποσοτήτων βιοαερίου

Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. είναι μία εταιρεία που ακολουθεί το μοντέλο LFG-RES (Landfill Gas Recovery 
Energy System). Στη παρούσα εργασία για να παρθούν ακριβή και αξιόπιστα στοιχεία του 
βιοαερίου έκανα χρήση του υπολογιστικού μέρους του μοντέλου που ονομάζεται LandGEM
- Landfill Gas Emissions Model, Version 3.02 στο εργαστήριο του τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών. Πρόκειται για ένα λογισμικό που υπολογίζει τις εκπομπές του βιοαερίου και 
αναγνωρίζει το σύνολο των πιθανών ρύπων που προέρχονται από τη διαδικασία αποδόμησης  των 
απορριμμάτων. Το συγκεκριμένο λογισμικό έγινε παγκοσμίως γνωστό από τις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής καθώς ξεκίνησε να χρησιμοποιείται από την Αμερικάνικη Υπηρεσία Περιβάλλοντος .

Ειδικότερα το LandGEM:

 υπολογίζει τις εκπομπές από την αποδόμηση των απορριμμάτων με βάση τον ρυθμό 
απόθεσης και της διακύμανσης του που υπάρχει κάθε χρόνο καθώς και της  συνολικής 
δυναμικότητας του χώρου

 υπολογίζει και τους βασικούς ρύπους (μεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα) αλλά και τα 
ιχνοστοιχεία που περιλαμβάνει το παραγόμενο βιοαέριο σε ποσοστό μικρότερο του
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1%. Επίσης, υπολογίζει και τα μη μεθανιούχα οργανικά συστατικά (NMOCs) που 
παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στις φωτοχημικές αντιδράσεις.

 υπολογίζει με μαθηματικές πράξεις και συγκεκριμένα με αντίδραση πρώτης  τάξης  τη 
διαδικασία αποδόμησης των απορριμμάτων ως προς το ρυθμό. Οι βασικές παράμετροι 
είναι δύο, η παράμετρος Lo που παριστάνει τη συνολική δυνατότητα παραγωγής 
μεθανίου από τα απορρίμματα και η παράμετρος k που συμβολίζει το ρυθμό πτώσης 
της παραγωγής βιοαερίου με το χρόνο. Πρακτικά η δεύτερη παράμετρος δείχνει τη 
γρήγορη μείωση του ρυθμού παραγωγής μεθανίου, αφού έχει φτάσει στη κορύφωσή 
του. Σημαντικό είναι ότι ο μέγιστος ρυθμός παραγωγής βιοαερίου σημειώνεται μόλις 
αποτεθούν τα απορρίμματα στον ΧΥΤΑ, από το  σημείο αυτό και έπειτα, ο ρυθμός 
παραγωγής μειώνεται.

 δίνει τη δυνατότητα οι τιμές των Lo και k να διαμορφωθούν με βάση πειραματικά 
δεδομένα πεδίου

 υπάρχει η πιθανότητα να προσαρμοστούν οι παράμετροι και να δημιουργηθούν νέα 
πρότυπα με συγκεκριμένη ισχύ

 χρησιμοποιεί δύο πρότυπα υπολογιστικών αλγορίθμων, τα AP-42 και το CAA. Οι 
παραδοχές που χρησιμοποιεί κάθε μοντέλο είναι:

1. AP-42

Lo: 170 m3 CH4/τόνο απορριμμάτων 

k: 0,04yr-1

Συγκέντρωση NMOC: 595 ppmV (εκφρασμένη σε εξάνιο) για χώρους  συν  απόθεσης 
οικιακών – επικινδύνων απορριμμάτων και 2420 ppmV για χώρους οικιακών 
απορριμμάτων.

2. CAA

Lo: 170 m3 CH4/ τόνο απορριμμάτων 

k: 0,05 yr-1

Συγκέντρωση NMOC 4000 ppmV (εκφρασμένη σε εξάνιο)

Για να υπολογιστούν οι εκπομπές βιοαερίου απαιτούνται οι ποσότητες των απορριμμάτων. Από τη 
ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. που αποτελεί την εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας 
πάρθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία όσον αφορά την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των 
εισερχόμενων απορριμμάτων στο περιφερειακό ΧΥΤΑ της Δυτικής  Μακεδονίας.  Έτσι, στον 
πίνακα 7 παρουσιάζονται οι βασικές κατηγορίες των απορριμμάτων της περιοχής και στον αμέσως 
επόμενο (πίνακας 8) κατατάσσονται οι ποσοστιαίες συστάσεις των κατηγοριών των αστικών 
στερεών αποβλήτων που εισέρχονται στο ΧΥΤΑ.
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Πίνακας 7: Κατηγορίες υλικών που προέκυψαν από την 
διαλογή των ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας

(ΠΗΓΗ: Διάδυμα ΑΕ, 2005)

ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Χαρτί / χαρτόνι /
χάρτινες ή παρεμφερείς 
συσκευασίες

χαρτί εφημερίδας, περιοδικά, χαρτόνι 
γκοφρέ, χαρτόνι από συσκευασίες

Πλαστικό σακούλες, μπουκάλια, πιάτα, ποτήρια

Μέτταλα (σιδηρούχα και 
μη)

σασί αυτοκινήτων, σωλήνες 
υδρορροής, προϊόντα αλουμινίου

Γυαλί μπουκάλια, βάζα, ποτήρια, πιάτα

Οργανικό κλάσμα υπολείμματα τροφών, πράσινα 
απόβλητα, κουφάρια ζώων

Δ.Ξ.Υ.Λ. δέρματα, ξύλο, υφάσματα λάστιχα

Λοιπό κλάσμα
αντικείμενα που δεν ταξινομούνται στις 
παραπάνω κατηγορίες (μπάζα, τούβλα, 
πέτρες, ασβέστης, απορρυπαντικά, έπιπλα 
κλπ.)

Πίνακας 8: Ποσοστιαία σύσταση των ΑΣΑ 
που εισέρχονται στο ΧΥΤΑ Δυτικής 

Μακεδονίας, (ΠΗΓΗ: Διάδυμα ΑΕ, 2018)

Ποιοτική Σύσταση 
ΑΣΑ

Στην Πηγή %
Στο ΧΥΤΑ

%

ΖΥΜΩΣΙΜΑ 45,85% 48,19%

ΧΑΡΤΙΑ 20,06% 17,22%

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 14,95% 14,95%

ΜΕΤΑΛΛΑ 2,27% 2,32%

ΓΥΑΛΙΑ 2,36% 2,01%

ΔΞΥΛ 4,79% 5,03%

ΛΟΙΠΑ-ΑΔΡΑΝΗ 9,72% 10,22%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΑ 100,00% 100,00%
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Στην εικόνα 13 παριστάνεται και το γράφημα από τα ποσοστά της ποιοτικής ανάλυσης.

Εικόνα 13: Ποιοτική σύσταση ΑΣΑ στη Δυτική Μακεδονία, 
(ΠΗΓΗ: Διάδυμα ΑΕ, 2005)

Πέρα από τη ποιοτική σύσταση απαιτείται  για τον υπολογισμό του παραγόμενου βιοαερίου και  η 
ποσοτική ανάλυση του περιφερειακού ΧΥΤΑ της Δυτικής Μακεδονίας. Στον πίνακα 9 που 
ακολουθεί παρουσιάζονται οι ποσότητες των απορριμμάτων που φθάνουν στο ΧΥΤΑ από τα μέσα 
του 2005 που ξεκίνησε η λειτουργία της συγκεκριμένης εταιρείας μέχρι και το 2017. Παρατηρείται 
ότι οι τόνοι των απορριμμάτων σε μερικά έτη είναι σχεδόν ίσα με τη διαθέσιμη χωρητικότητα του 
ΧΥΤΑ.

Πίνακας 9: Ποσότητες εισερχόμενων απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ ανά έτος, 

(ΠΗΓΗ: ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., 2018)

Έτος Τόνοι στο 
ΧΥΤΑ

2005 49.917
2006 100.835
2007 104.545
2008 109.344
2009 112.802
2010 110.872
2011 120.294
2012 126.811
2013 122.196
2014 123.530
2015 120.320
2016 117.372
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2017 34.477
Μετά από τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνταν για την ορθή χρήση του λογισμικού,  τώρα θα 
καταλήξουμε στις ακριβής ποσότητες βιοαερίου που παράγεται. Τα δεδομένα που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά τον υπολογισμό είναι το έτος έναρξης λειτουργίας το 2005 και το έτος 
τερματισμού λειτουργίας το 2014 που είχαν τις τελευταίες αποθέσεις. Τα εισαγόμενα απορρίμματα 
του 1ο έτους λειτουργίας είναι 49917 tn και η χωρητικότητα του ΧΥΤΑ είναι 120000 tn, με Lo: 
170 m3 CH4/τόνο απορριμμάτων και k: 0,05 yr–1. Με βάση αυτά τα δεδομένα, στον πίνακα που 
ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα παραγωγής βιοαερίου μέσω του λογισμικού για τον 
υπό μελέτη χώρο, καθώς και οι ανακτήσιμες ποσότητες δεχόμενοι ένα ποσοστό ανάκτησης της 
τάξης του 70% από τα Α’ και Β’ κύτταρα του περιφερειακού ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας ανά 
έτος.

Πίνακας 10: Παραγωγή βιοαερίου από το ΧΥΤΑ

ΕΤΗ Παραγωγή 
βιοαερίου 
(m3/yr)

Παραγωγή

βιοαερίου 
(m3/hr)

Αξιοποίηση

βιοαερίου 
(m3/hr)

2015 14.810.000 1690,6 1183,4

2016 14.090.000 1608,4 1125,9

2017 13.400.000 1529,7 1070,8

2018 12.750.000 1455,5 1018,8

2019 12.120.000 1383,6 968,5

2020 11.530.000 1316,2 921,3

2021 10.970.000 1252,3 876,6

2022 10.430.000 1191 833,7

2023 9.926.000 1133,1 793,2

2024 9.442.000 1077,9 754,5

2025 8.981.000 1025,2 717,6

2026 8.543.000 975,2 682,6

2027 8.127.000 927,7 649,4

2028 7.730.000 882,4 617,7

2029 7.353.000 839,4 587,6
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2030 6.995.000 798,5 559

2031 6.654.000 759,6 531,7

2032 6.329.000 722,5 505,8

2033 6.020.000 687,2 481

2034 5.727.000 653,8 457,7

Επίσης, μέσω του λογισμικού γίνεται η επεξεργασία των συγκεντρώσεων και των μοριακών βαρών 
από τους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Υπάρχει κατάλληλη καρτέλα με τους ρυπαντές που 
περιλαμβάνουν τους πιο επικίνδυνους αέριους ρύπους σύμφωνα και με τον ομοσπονδιακό νόμο 
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Επομένως, στη παρακάτω εικόνα (εικόνα 14) δίνεται  το 
γράφημα που προέκυψε από την παραγωγή ρύπων τόσο κατά τη διάρκεια που λειτουργεί ο ΧΥΤΑ, 
όσο και όταν σταματάει. Το γράφημα δείχνει μια υπερβολικά γρήγορη αύξηση μέχρι τη μέγιστη 
παραγωγή βιοαερίου και στη συνέχεια πέφτει απότομα στο μηδέν. Ακόμα, στο γράφημα 
εντοπίζονται οι καμπύλες του βιοαερίου που παράγεται από τον ΧΥΤΑ, του μεθανίου, του 
διοξειδίου του άνθρακα και των συγκεντρώσεων NMOCs σε m3/yr.

Εικόνα 14: Καμπύλες εκπομπών βιοαερίου, CH4, CO2 και NMOC (σε m3/yr) όπως 
προκύπτουν από το Land-Gem
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Κεφάλαιο 5ο

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Μετά την περιγραφή των χαρακτηριστικών, των πλεονεκτημάτων και των παραγόμενων 
ποσοτήτων του βιοαερίου από τον περιφερειακό ΧΥΤΑ της Δυτικής Μακεδονίας ακολουθεί η 
αξιοποίηση του. Αντικείμενο του εν λόγω κεφαλαίου αποτελεί η κατασκευή, συντήρηση και 
λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το βιοαέριο του ΧΥΤΑ των 
κεντρικών εγκαταστάσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης (ΚΕΟΔ)  απορριμμάτων  της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας καθώς και του απαραίτητου δικτύου συλλογής και μεταφοράς του βιοαερίου 
σ΄ αυτή την μονάδα.

5.1 Γενικά στοιχεία του ΧΥΤΑ των Κεντρικών Εγκαταστάσεων Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας

Ο ΧΥΤΑ των ΚΕΟΔ εξυπηρετούσε τους τέσσερις Νομούς της Δυτικής Μακεδονίας, τη Κοζάνη, 
τη Καστοριά, τη Φλώρινα και τα Γρεβενά. Στις ΚΕΟΔ πραγματοποιούνταν η συγκέντρωση του 
συνόλου των αστικών σύμμεικτων αποβλήτων, τα οποία προέρχονταν από το δίκτυο των δέκα 
τοπικών μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων. Οι τοπικές αυτές μονάδες αποτελούνται από 9 
σταθμούς μεταφόρτωσης και 1 Περιφερειακό ΧΥΤΑ, ο οποίος αποτελείται από τρία κύτταρα 
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων τα Α, Β και Γ, με υφιστάμενη χρήση μόνο των Α’ και Β’, τα 
οποία βρίσκονται εντός των ορίων των Δήμων Κοζάνης και Εορδαίας, όπως παρουσιάζεται στην 
εικόνα 15.

Εικόνα 15: Θέση ΚΕΟΔ απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε)
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Η θέση αυτή εντοπίζεται βόρεια του Δήμου Κοζάνης σε απόσταση 22km, νοτιοανατολικά του 
Δήμου Πτολεμαΐδας σε απόσταση 17km και σε υψόμετρο +785.5m. Οι γεωγραφικές 
συντεταγμένες του χώρου είναι: Χ= 314701.0084 και Ψ= 4480118.7298. Τα σημαντικότερα 
χαρακτηριστικά του ΧΥΤΑ είναι ότι αρχικά η επιφάνεια του Α’ κυττάρου είναι 37.5 στρέμματα 
και του Β’ είναι 47.5 στρέμματα, η χωρητικότητα του είναι 1200000 m3 και η δυναμικότητα του 
είναι 120000 τόνους/έτος.

5.2 Σχέδιο του χώρου εγκατάστασης που θα τοποθετηθεί η μονάδα αξιοποίησης 
βιοαερίου

Η μονάδα καύσης βιοαερίου πρόκειται να εγκατασταθεί ακριβώς δίπλα από το χώρο της ΚΕΟΔ 
που είναι παραχωρημένος στη ΔΙΑΔΥΜΑ και βρίσκεται στο νότιο πεδίο της ΔΕΗ στη περιοχή του 
Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, στα όρια της παλαιάς ΤΚ Χαραυγής του Δ. Κοζάνης 
του Ν. Κοζάνης. Η συνολική έκταση του χώρου που καταλαμβάνει η ΔΙΑΔΥΜΑ είναι 327 
στρέμματα σύμφωνα με το ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. Η εγκατάσταση της νέας 
μονάδας θα γίνει κοντά στα Α’ και Β’ κύτταρα του ΧΥΤΑ, τα οποία δέχτηκαν σχεδόν 1500000 
τόνους απορριμμάτων από τους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από τον Ιούλιο 
2005 μέχρι τον Ιούνιο του 2017 και η έκταση της δε θα ξεπερνάει τα 1000 m2.

Το σκαρίφημα του χώρου εγκατάστασης του σταθμού περιέχεται στην εικόνα 16  που ακολουθεί:

Εικόνα 16: Σκαρίφημα του χώρου εγκατάστασης της μονάδας. (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.)
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Στο παραπάνω σκίτσο, τα χρωματισμένα ορθογώνια αποτελούν το κύτταρο Α’ και Β’ αντίστοιχα 
και στο λευκό πλαίσιο στα δεξιά τους θα τοποθετηθεί η νέα μονάδα. Στο πίνακα 11 παρουσιάζονται 
οι συντεταγμένες του πολυγώνου του χώρου εγκατάστασης κατά ΕΓΣΑ’87:

Πίνακας 11: Συντεταγμένες του χώρου κατά ΕΓΣΑ’87 

Εμβαδόν: 327 στρέμματα

Χ Υ
Α 314749,533 4479811,149
Β 314476,420 4480062,643
Γ 314909,054 4480602,327

Δ 315316,856 4480175,568

5.3 Μοντέλο σχεδιασμού της Μονάδας

Από το 1990 και έπειτα, η ενεργειακή αξιοποίηση των εκλυόμενων αερίων από χωματερές και 
εξωτερικούς χώρους υγειονομικής ταφής ΑΣΑ έχει γίνει αποδεχτή σε μεγάλο βαθμό σ’ όλες τις 
κοινωνίες του πλανήτη. Αυτή η δυνατότητα αξιοποίησης παρέχει πολλαπλά οφέλη για την κάθε 
τοπική κοινωνία όσον αφορά την εγκατάσταση, τους τελικούς χρήστες καθώς και την ανάπτυξη 
του εμπορίου των ενεργειακών συστημάτων. Τέτοιες επενδύσεις μπορούν να φέρουν επιτυχή 
αποτελέσματα μειώνοντας τους εκπεμπόμενους ρύπους αερίων του θερμοκηπίου και είναι  ικανές 
να αντισταθμίσουν τη χρήση των συμβατικών καυσίμων. Επίσης, επιτυχή αποτελέσματα μπορεί 
να είναι και η βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών των τοπικών κοινωνιών, τα κέρδη για 
όλους τους εμπλεκόμενους, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και συγχρόνως η προώθηση της 
ανάπτυξης ιδίων ή διαφόρων επιχειρηματικών επενδύσεων, αναπτύσσοντας έτσι μια νέα δυναμική 
αγορά.

Στο τρίτο κεφάλαιο δόθηκε ο ορισμός του εκλυόμενου αερίου και περιεγράφηκαν οι φάσεις της 
διαδικασίας μεθανογένεσης μέχρι το παραγόμενο αέριο να φτάσει στην τελική του ποιοτική 
σύσταση. Στο παρόν κεφάλαιο θα συγκροτηθούν και θα αναλυθούν όλα τα συστήματα που 
απαρτίζουν μια μονάδα ανάκτησης βιοαερίου η οποία παράγει ηλεκτρική ενέργεια υψηλών 
αποδόσεων. Ύστερα από επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 
ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ για τις ανάγκες της εργασίας και όπως στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε αναφορά 
στο λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του παραγόμενου βιοαερίου και εδώ 
επιλέχθηκε να ακολουθηθεί το παράδειγμα της εταιρίας αυτής. Η βασική τεχνολογία είναι η LFG-
RES που τα αρχικά σημαίνουν Landfill Gas Recovery Energy System και η οποία όπως 
προαναφέρθηκε έγκειται στην ανάκτηση και ενεργειακή αξιοποίηση των εκλυόμενων αερίων από 
χωματερές και εξωτερικούς χώρους υγειονομικής ταφής για την παραγωγή ρεύματος και πώλησης 
προς το δίκτυο.

Η μονάδα παραγωγής ενέργειας θα χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη το βιοαέριο που εκλύεται από τον 
Περιφερειακό ΧΥΤΑ της Δυτικής Μακεδονίας. Το βιοαέριο προέρχεται από την βιοαποδόμηση 
των αστικών απορριμμάτων που συλλέγονται από όλη την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας 
των οποίων η διάστρωση γίνεται σε χώρο υγειονομικής ταφής. Η
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ενεργειακή αξιοποίηση του θα γίνεται με την καύση του βιοαερίου και με τη μετατροπή της 
παραγόμενης ενέργειας σε ηλεκτρική. Η εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού θα είναι  1.5  MW και 
θα συνδεθεί στο δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Η νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα 
αποτελείται από τα ακόλουθα ηλεκτρομηχανολογικά μέρη, το καθένα θα αναλυθεί στις επόμενες 
ενότητες:

 Σύστημα συλλογής βιοαερίου
 Σύστημα επεξεργασίας βιοαερίου
 Σύστημα καύσης βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
 Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μέσης και χαμηλής τάσης
 Ηλεκτρική διασύνδεση της μονάδας με το δίκτυο του αρμόδιου διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ) 

και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις.

5.3.1 Σύστημα συλλογής βιοαερίου

Το αέριο εξάγεται από τις χωματερές μέσω ενός δικτύου κατακόρυφων και οριζόντιων αγωγών. 
Στο σύστημα συλλογής ανήκει και ο κεντρικός αγωγός μεταφοράς του βιοαερίου. Γενικά, η 
άντληση του βιοαερίου γίνεται είτε με δίκτυο οριζόντιων αγωγών είτε με δίκτυο κάθετων αγωγών. 
Στη περίπτωση της ΔΙΑΔΥΜΑ όπου το στρώμα απόρριψης ΑΣΑ είναι πυκνό χρησιμοποιούνται 
και οι δύο τύποι διάτρητων αγωγών συλλογής αερίου. Αυτό έχει ένα οικονομικό πλεονέκτημα όσον 
αφορά την εγκατάσταση λιγότερων κατακόρυφων αγωγών. Τα δύο αυτά δίκτυα συνδέονται με μια 
αντλία τύπου blower και με ένα εκτεταμένο δίκτυο σωληνώσεων. Παρακάτω θα γίνει εκτενής 
αναφορά σε κάθε δίκτυο ξεχωριστά.

5.3.1.1 Κάθετο δίκτυο συλλογής

Το κάθετο δίκτυο συλλογής βιοαερίου θα αποτελείται από κάθετα φρεάτια γνωστά και ως πηγάδια 
τα οποία δημιουργούνται τόσο μετά το πέρας της λειτουργίας της κυψέλης των απορριμμάτων όσο 
και κατά τη διάρκεια λειτουργίας των χώρων, με τη μόνη διαφορά τη χρήση προστατευτικών 
μέσων για την αποφυγή εισόδου διαφόρων βλαβερών ουσιών αλλά και του  ίδιου του 
ατμοσφαιρικού αέρα. Η χρήση των κάθετων φρεατίων βοηθάει στη καλύτερη διαχείριση του 
βιοαερίου σε κάθε τμήμα του ΧΥΤΑ ρυθμίζοντας την υπό πίεση και τη μέγιστη παροχή του, είναι 
ευκολότερη η ρύθμιση της ακτίνας επιρροής τοπικά με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των 
φαινομένων εισροής αέρα στο δίκτυο και επίσης με το κάθετο δίκτυο αντιμετωπίζονται πολλά 
προβλήματα από την παραγωγή συμπυκνωμάτων.

Κατά τη λειτουργία του ΧΥΤΑ της Δυτικής Μακεδονίας έχουν κατασκευαστούν κάθετα φρεάτια 
απαγωγής του βιοαερίου και αναπτύσσονται σταδιακά, ανάλογα με τη πλήρωση του χώρου με 
απορρίμματα. Τα φρεάτια αυτά αποτελούνται από τρυπητούς αγωγούς εγκιβωτισμένους σε χαλίκι, 
ο αγωγός δεν είναι διάτρητος σε απόσταση 4 μέτρων από την επιφάνεια του ΧΥΤΑ και το τέλος 
του αγωγού είναι 2 μέτρα πάνω από το επίπεδο των στραγγισμάτων. Η λειτουργία τους είναι 
παθητική λόγω της λειτουργίας του χώρου για αυτό με τη βοήθεια τσιμεντοσωλήνα 
χρησιμοποιούνται ειδικά βιόφιλτρα για την κατακράτηση ουσιών
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του βιοαερίου οι οποίες προκαλούν δυσάρεστες οσμές. Αυτά τα βιόφιλτρα είναι μεταλλικά 
κυλινδρικά φίλτρα που απαρτίζονται από τρία μέρη. Το κυλινδρικό σώμα με πλέγμα συγκράτησης 
κομπόστ,  το καπάκι σώματος και το καπάκι ελέγχου και ύγρανσης του κομπόστ.  Η κατασκευή 
αυτή είναι βαμμένη με δύο στρώσεις μίνιο και με λαδομπογιά χρώματος πράσινου.

Από την άλλη πλευρά, τα φρεάτια που βρίσκονται στα τμήματα του ΧΥΤΑ που δε λειτουργούν 
μετατρέπονται σε ενεργητικά και στο πάνω μέρος των αγωγών είναι τοποθετημένες ειδικές 
κεφαλές άντλησης βιοαερίου, οι οποίες συνδέονται με το οριζόντιο δίκτυο συλλογής και 
μεταφοράς του βιοαερίου στη μονάδα αξιοποίησης του. Αυτές οι κεφαλές είναι τηλεσκοπικές, 
περιλαμβάνουν δύο δακτυλίους για να μπορούν να ακολουθούν τις καθιζήσεις της επιφάνειας των 
απορριμμάτων, έχουν είσοδο για μετρήσεις διάφορων παραμέτρων καθώς και βαλβίδα ελέγχου. 
Στη σύνδεση με το δίκτυο άντλησης τοποθετείται βαλβίδα ασφαλείας για να ελέγχεται  η 
υπερπίεση όταν ξεπερνάει τα 100mbar και στη σύνδεση με τον οριζόντιο αγωγό μεταφοράς 
υπάρχει βαλβίδα με μετρητική διάταξη για να ρυθμίζεται η παροχή του βιοαερίου από κάθε 
φρεάτιο.

Να επισημανθεί ότι το βιοαέριο κατά την ενεργητική άντληση αντλείται ξεχωριστά από κάθε 
φρεάτιο με την εφαρμογή υπό πίεσης 20mbar η οποία πίεση μεγιστοποιεί και την απόδοση του 
δικτύου ενώ η ταχύτητα του βιοαερίου πρέπει να είναι κάτω των 10m/sec σύμφωνα με τις 
νομοθετικές διατάξεις τις ΚΥΑ 114218. Τα φρεάτια χωροθετούνται μέσω γεωτρήσεων και η 
απόσταση μεταξύ τους θα είναι 40m μέσα στα όρια της νομοθεσίας με ακτίνα επιρροής κάθε 
φρεατίου 25m.

5.3.1.2 Οριζόντιο δίκτυο συλλογής

Το οριζόντιο δίκτυο σωληνώσεων αποτελείται από τέσσερις κλάδους οι οποίοι καταλήγουν στο 
κεντρικό σταθμό συλλογής. Οι αγωγοί αυτού του δικτύου είναι κατασκευασμένοι από κοινό 
πλαστικό, πολυαιθυλένιο. Συγκεκριμένα γίνεται χρήση των σωληνώσεων τύπου HDPE, μεγάλης 
διαμέτρου και μικρού πάχους. Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα τοποθετηθούν σε μεγάλες τάφρους, 
σε μεσαίο βάθος και θα είναι εγκιβωτισμένοι με άμμο για να προστατεύονται από ζημιές, να 
διατηρούν τη θερμοκρασία του αερίου και να αποφευχθούν προβλήματα από παγετούς.

Η χρήση της ποιότητας των αγωγών HDPE είναι η πιο κατάλληλη για άντληση επειδή το 
πολυαιθυλένιο είναι ευλύγιστο υλικό και προσαρμόζεται ανάλογα με τις κλίσεις της επιφάνειας 
του ΧΥΤΑ, η είσοδος του ατμοσφαιρικού αέρα στο δίκτυο είναι περιορισμένη, αντέχει σε υψηλά 
επίπεδα στη γήρανση και στις ακτίνες UV, έχει χαμηλή τραχύτητα άρα χαμηλές απώλειες φορτίου 
και έχει υψηλή χημική αδράνεια γι’ αυτό εφαρμόζεται ευρέως σε χημικά προϊόντα.

Τέλος, σε όλα τα σημεία που υπάρχουν αλλαγές κλίσεων, οι αγωγοί συνδέονται μεταξύ τους με 
εύκαμπτο σωλήνα σπιράλ, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η προσαρμογή τους στα φαινόμενα των 
καθιζήσεων.  Εξωτερικά τοποθετείται μια προειδοποιητική ταινία πάνω από τους αγωγούς για  να 
γίνεται αντιληπτή η θέση τους στο προσωπικό που εργάζεται στο χώρο.
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5.3.1.3 Κεντρικός σταθμός συλλογής και διανομής προς την μονάδα αερίου

Συμπεριλαμβανομένου και όλων των παραπάνω, ο τελικός σταθμός συλλογής και διανομής του 
αερίου αποτελείται και από κολλέκτορες που προωθούν το αέριο προς τα συστήματα καύσης με 
χρήση φυσητήρων, όργανα μέτρησης ποιότητας του εξαγόμενου αερίου καθώς και όργανα ελέγχου 
του μεταφερόμενου αερίου προς τις μηχανές αξιοποίησης. Επίσης, στο  σταθμό συλλογής 
καταλήγει και ο κεντρικός αγωγός παροχής αερίου ο οποίος προέρχεται από μια συγκεντρωτική 
μέθοδο σύνδεσης των πηγαδιών με το δίκτυο των οριζόντιων αγωγών.

Το σύστημα συλλογής του βιοαερίου με το σύστημα επεξεργασίας ενώνονται μέσω της αντλίας 
blower που έγινε αναφορά παραπάνω. Η αντλία αυτή είναι ένας φυσητήρας ο οποίος εξάγει το 
αέριο από τους σταθμούς συλλογής και το μεταβιβάζει στο ρεύμα επεξεργασίας και ανάκτησης 
ενέργειας. Κατασκευάστηκε για να ανταποκρίνεται σε μεγάλες απαιτήσεις ποσότητας αέρα και 
εφαρμόζεται ιδανικά σε βιολογικούς καθαρισμούς όπου τα συστήματα καθαρισμού των  λυμάτων 
χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα προερχόμενο από τους φυσητήρες. Στη περίπτωση αυτή, ο 
φυσητήρας θα είναι τριφασικός και το μοτέρ του αερόψυκτο ώστε να επιτευχθούν μεγάλες 
αποδόσεις και να είναι αρκετά οικονομικός με ελάχιστη συντήρηση.

5.3.2 Σύστημα επεξεργασίας βιοαερίου

Ένα κρίσιμο κομμάτι της μονάδας αξιοποίησης του βιοαερίου είναι η επεξεργασία του. Κατά τη 
διάρκεια συλλογής του βιοαερίου δημιουργούνται συμπυκνώματα, τα οποία προκύπτουν  από την 
απαγωγή θερμότητας του αερίου κατά τη διαδρομή του εντός των αγωγών, σωματίδια και διάφορες 
ακαθαρσίες που μεταφέρονται γεγονός που προκαλεί μείωση στην απόδοση του συστήματος, 
φθορά στις μηχανές και άρα υψηλό κόστος συντήρησης. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να 
χρησιμοποιηθούν διατάξεις συστημάτων φιλτραρίσματος πριν την  μετατροπή  του αερίου σε 
ωφέλιμη ενέργεια.

Για την βελτιστοποίηση της ποιότητας του αερίου θα χρησιμοποιηθούν δύο συστήματα που 
χωρίζονται σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα. Τα πρωτεύοντα συστήματα βοηθούν στην 
αφύγρανση που θα γίνεται στα χαμηλότερα σημεία του κύριου δικτύου  μεταφοράς,  επομένως θα 
τοποθετούνται παγίδες συμπυκνωμάτων στα χαμηλά σημεία των αγωγών πριν την μονάδα 
αξιοποίησης αλλά και στα σημεία αλλαγής κλίσεων οπουδήποτε υπάρχουν. Να σημειωθεί ότι ο 
αφυγραντής αφαιρεί την υγρασία και ξηραίνει το αέριο που οδηγείται σε περαιτέρω αξιοποίηση. 
Το κέρδος από την αφύγρανση συνίσταται στο ότι μειώνεται ο χρόνος στάσης του έργου για 
συντήρηση και αυξάνεται η ασφάλεια λειτουργίας,  βελτιστοποιείται η διαδικασία καύσης και   το 
αέριο είναι αναβαθμισμένο στις βέλτιστες συνθήκες για τα υπόλοιπα βήματα επεξεργασίας που θα 
ακολουθήσουν.

Το σύστημα απομάκρυνσης των συμπυκνωμάτων θα τοποθετηθεί εντός τοπικής βάθυνσης 
ορθογωνικής διατομής. Γύρω από το δοχείο του συστήματος, το κενό θα γεμίζεται με χαλίκι,  ενώ 
ο υπόλοιπος χώρος θα πληρώνεται με τα απορρίμματα. Το σύστημα αυτό θα  αποτελείται από ένα 
σιφόνι, το οποίο ενώνεται στο χαμηλότερο σημείο του αγωγού συλλογής με τη βοήθεια ενός «ταυ» 
που φέρει ελαστικούς δακτυλίους. Επιπλέον, παγίδες συμπυκνωμάτων θα τοποθετηθούν και εκτός 
του απορριμματικού όγκου. Για να αποφευχθεί το μπλοκάρισμα των σωληνώσεων από τα 
συμπυκνώματα θα χρησιμοποιηθεί μια τεχνική κατά την οποία το αέριο θα κινείται κατά 
διαστήματα προς την αντίθετη κατεύθυνση του δικτύου. Λόγω των υψηλών
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πιέσεων και της μεγάλης διαθέσιμης ποσότητας βιοαερίου, το αέριο κινείται τόσο γρήγορα ώστε 
συμπαρασύρει τα συμπυκνώματα προς την αποφυγή τους.

Ο σχεδιασμός των δευτερευόντων συστημάτων επιτυγχάνει το καθαρισμό του αερίου σε 
μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τα πρωτεύοντα. Τα δευτερεύοντα συστήματα πρέπει να 
απομακρύνουν τους δύο πιο μολυσματικούς ρύπους που είναι το σιλοξάνιο και οι ενώσεις του 
θείου ώστε να ακολουθήσει η βέλτιστη τελική χρήση του αερίου. Αυτή η απομάκρυνση θα 
επιτευχθεί με τα συστήματα προσρόφησης και απορρόφησης. Με τη διαδικασία της προσρόφησης 
απομακρύνονται τα σιλοξάνια, τα ρυπογόνα αυτά στοιχεία προσκολλώνται στην επιφάνεια του 
κατάλληλου προσροφητή, όπως ο ενεργός άνθρακας. Ενώ με την τεχνολογία της απορρόφησης 
απομακρύνονται οι θειικές ενώσεις από το εκλυόμενο αέριο παρουσία διαλύτη ή ενός στερεού 
αντιδρώντος, παράγοντας χημική αντίδραση.

Το σιλοξάνιο είναι ενώσεις του οργανοπυριτίου που εντοπίζονται σε οικιακά και εμπορικά 
προϊόντα που απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Η ποσότητα του σιλοξανίου 
εξαρτάται από τη σύνθεση και τον χρόνο αποσύνθεσης των αποβλήτων. Κατά τη καύση του 
βιοαερίου, το σιλοξάνιο διασπάται σε διοξείδια του πυριτίου. Αυτή η ουσία είναι λευκή που 
επικάθεται στην εσωτερική επιφάνεια των μηχανών εσωτερικής καύσης, μειώνοντας έτσι την 
απόδοση του συστήματος, με αποτέλεσμα το υψηλότερο κόστος συντήρησης. Από την άλλη, οι 
θειικές ενώσεις που περιλαμβάνουν σουλφίδια και δισουλφίδια, όπως είναι το υδρόθειο H2S  είναι 
εξαιρετικά διαβρωτικά στοιχεία, ιδιαιτέρως παρουσία υγρασίας. Ανάλογα με τα απόβλητα των 
χωματερών οι θειικές ενώσεις βρίσκονται στα ανάλογα ποσοστά με υψηλότερη συγκέντρωση όταν 
τα απόβλητα προέρχονται από προιόντα κατεδαφίσεων ή κατασκευής. Επομένως, είναι χρήσιμο 
να χρησιμοποιηθούν και τα δευτερεύοντα συστήματα κατακράτησης και απομάκρυνσης για την 
καλύτερη αξιοπιστία.

5.3.3 Σύστημα καύσης βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Πριν την εγκατάσταση της νέας μηχανής για μετατροπή ενέργειας, το αέριο διέρχεται από τη 
συσκευή καύσης του. Εκεί, το αέριο αναφλέγεται και καίγεται. Αποτελεί μέρος κάθε μονάδας 
ανάκτησης βιοαερίου με την  οποία ελέγχονται οι εκπομπές του αερίου κατά την εκκίνηση και  το 
σταμάτημα της μονάδας για να γίνεται αντιληπτό αν οι καταναλώσεις είναι μεγαλύτερες από την 
κανονική λειτουργία και να περιορίζει τις πιθανές περισσευούμενες ποσότητες αερίου.  Με τη 
συσκευή καύσης βιοαερίου επιτυγχάνεται και η αύξηση της ισχύος μιας ενεργούς μονάδας 
ανάκτησης αερίου. Οι συσκευές καύσης διακρίνονται σε δύο τύπους,  ανοιχτού και κλειστού.  Πιο 
διαδεδομένες είναι οι κλειστού τύπου διότι αν και έχουν πιο υψηλό κόστος παρέχουν μεγαλύτερο 
έλεγχο στις συνθήκες καύσης, επιτυγχάνουν μεγαλύτερα  ποσοστά  καύσης μεθανίου, επιτρέπεται 
η χρήση της καπνοδόχου και παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα θορύβου και οπτικής όχλησης 
λόγω της λάμψης από τη φλόγα καύσης γι’ αυτό και στη συγκεκριμένη μονάδα θα εγκατασταθεί 
αυτού του τύπου.

Μετά τη καύση του αερίου θα εγκατασταθεί  σύστημα μετατροπής και παραγωγής ενέργειας.  Στο 
συγκεκριμένο μοντέλο, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα χρησιμοποιηθεί μηχανή 
εσωτερικής καύσης βιοαερίου, συγκεκριμένα TCG 2016 V16C της εταιρείας MWM. Η 
τοποθέτησή της θα γίνει εντός μεταλλικού οικίσκου σε συμπαγή μορφή. Η επιλογή της μορφής 
αυτή είναι βέλτιστη για τους λόγους ότι έχει μεγαλύτερη αποδοτικότητα, ευκολότερη πρόσβαση
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στον εξοπλισμό, οικονομικότερη εγκατάσταση, μεγαλύτερη ευελιξία, χαμηλότερο κόστος 
συντήρησης, ευκολότερη μεταφορά και χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης.

Αυτή η μηχανή καύσης είναι υψηλής απόδοσης και σταθερού κύκλου, μοντέρνας σχεδίασης με 
τετράχρονο κινητήρα σχήματος V, υδρόψυκτο με το μίγμα καυσαερίων σε turbo φόρτιση και 
αριστερόστροφη περιστροφή, σύμφωνα με το DIN 6265. Ο τύπος αυτός μηχανής πληρεί τις υψηλές 
απαιτήσεις ενός ευρέος φάσματος εφαρμογών και εγγυάται την αποδοτικότητα, την ευελιξία και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα μαζί με το χαμηλό κόστος του κύκλου ζωής της.

Παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με άλλες μηχανές. Αρχικά, καταναλώνει έως 
15% λιγότερα αέρια από συγκρίσιμα ηλεκτρικά μηχανήματα χάρη στην καλύτερη απόδοση της, 
αποτελείται από ειδικές παραλλαγές εμβόλου με διαφορετική συμπίεση, ο νέος σχεδιασμός στον 
εξαερισμό του κλειστού στροφαλοθαλάμου βελτιστοποιεί την καύση και αυξάνει την απόδοση 
χρησιμοποιώντας το αέριο εμφύσησης, η συνεπής μείωση του όγκου των νεκρών χώρων βελτιώνει 
την πλήρη καύση του μείγματος αερίων με αποτέλεσμα να μειώνεται η κατανάλωση του καυσίμου 
και τέλος, η εξισορρόπηση του φορτίου σε ξεχωριστούς κυλίνδρους επιτρέπει υψηλότερο επίπεδο 
φόρτωσης και μέγιστη αξιοποίηση των αποθεμάτων του κινητήρα όσον αφορά την απόδοση και 
την αποδοτικότητα.

Γενικά, οι μηχανές εσωτερικής καύσης καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς σε 
εγκαταστάσεις ανάκτησης βιοαερίου. Αυτές αποτελούν τη πιο συνηθισμένη τεχνολογία 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ανάλογα με την ισχύ τους χρησιμοποιούνται κατάλληλα. 
Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να γίνει αναφορά και στα εξαρτήματα του συγκεκριμένου 
κινητήρα που θα χρησιμοποιηθεί και τον κάνει ιδιαίτερα χρήσιμο για τη μονάδα. Ο 
στροφαλοφόρος είναι μονοκόμματος, άκαμπτος και αεριζόμενος. Αποτελείται από μονάδα 
πρόωσης με χαμηλό επίπεδο φθοράς, ενιαίες κυλινδροκεφαλές με τέσσερις βαλβίδες και 
βελτιστοποιημένο στροβιλισμό. Ο αναφλεκτήρας (μπουζί) είναι τοποθετημένος κεντρικά στο 
θάλαμο καύσης και γίνεται εντατική ψύξη για το σπινθήρα με βάσεις και βύσμα πράγμα που 
επιτρέπει τη βέλτιστη συμπεριφορά κατά τη καύση. Στην εικόνα 17 που  ακολουθεί  απεικονίζεται 
η μηχανή TCG 2016 V16C.

Εικόνα 17: Μηχανή εσωτερικής καύσης βιοαερίου τύπου TCG 2016 V16C (www.mwm.net)
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5.3.4 Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μέσης και χαμηλής τάσης

Μετά την εγκατάσταση της μηχανής για την παραγωγή ωφέλιμης ενέργειας και πριν την  σύνδεσή 
της με το δίκτυο, θα τοποθετηθεί κατάλληλος οικίσκος για εξωτερική χρήση. Ο οικίσκος θα είναι 
κατασκευασμένος κατά βάση από μεταλλικά πλαίσια και θα είναι χωρισμένος σε τρία 
διαμερίσματα, το πρώτο διαμέρισμα θα χρησιμοποιηθεί για τα πεδία μέσης τάσης, το δεύτερο για 
τον βοηθητικό μετασχηματιστή και το τρίτο για τον πίνακα χαμηλής τάσης και το γραφείο ελέγχου.

Ο φέρων οργανισμός του οικίσκου ανήκει στη κατηγορία της ελαφριάς προκατασκευής. Είναι 
μεταλλικός, αποτελούμενος από υποστυλώματα, δοκούς και διαδοκίδες με σαφή στατική 
λειτουργία. Η σύνδεση των επιμέρους μονάδων θα γίνει με κοχλίες, περικόχλια και με συγκόλληση 
μέσω ηλεκτροδίων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι εκεί που γίνεται η συγκόλληση αποτρέπεται η 
σκουριά με κατάλληλο spray. Τα βασικά υλικά του οικίσκου είναι χαλύβδινες διατομές και 
προκατασκευασμένα θερμομονωτικά πάνελ για την τοιχοποιία. Οι χαλύβδινες διατομές 
κατασκευάζονται από χάλυβα ποιότητας Fe 360.

Στη βάση του οικίσκου τοποθετείται ένα πλαίσιο περιμετρικά από χαλύβδινες διατομές και 
ενδιάμεσες διαδοκίδες. Η κατασκευή είναι άκαμπτη χωρίς παραμορφώσεις. Η κάτω επιφάνεια του 
δεν θα είναι ενιαία σε επίπεδο εδάφους αλλά θα στηρίζεται με ποδαράκια. Τα ποδαράκια θα είναι 
διαμορφωμένα κατάλληλα ώστε να τοποθετηθούν κοχλίες και να γίνει η πάκτωση του οικίσκου 
πάνω σε βάσεις από σκυρόδεμα. Να επισημανθεί ότι η διαστασιολόγηση των διατομών και οι 
αποστάσεις από τον κεντρικό άξονα θα εξασφαλίζουν την απαραίτητη αντοχή και  ακαμψία για 
κινητά φορτία δαπέδου 100 kg/m2. Το δάπεδο του οικίσκου θα αποτελείται από λαμαρίνα πάχους 
0.5 mm, χαλύβδινες διαδοκίδες ανά 50 cm η στήριξη των οποίων γίνεται επί του περιμετρικού 
πλαισίου και ενδιάμεσα τοποθετούνται θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 50 mm, 
τελική επιφάνεια δαπέδου από ομοιογενές υλικό μόνωσης τύπου PVC  και πάχους 2 mm και τέλος, 
περιμετρικά του δαπέδου θα τοποθετηθεί πλαστικό σοβατεπί, ύψους 5 cm.

Η οροφή θα είναι επίπεδη. Τα νερά της βροχής θα σταλάζουν στη μικρή πλευρά του οικίσκου. 
Γενικά, η κατασκευή πρέπει να ικανοποιεί την αντοχή σε θερμομόνωση και υγρομόνωση. 
Εσωτερικά του οικίσκου θα υπάρχουν όπως και στο δάπεδο θερμομονωτικά πάνελ 
πολυουρεθάνης. Επίσης, επειδή ο οικίσκος θα αποτελείται από ξεχωριστά διαμερίσματα θα 
υπάρχουν κατάλληλα αρμοκάλυπτρα στο χώρο οριστικής εγκατάστασης. Να σημειωθεί, ακόμα ότι 
θα υπάρχει εσωτερικά εξαναγκασμένη κυκλοφορία αέρα στο διαμέρισμα του βοηθητικού 
μετασχηματιστή, η οποία θα γίνει με χρήση ανεμιστήρων και για την αντικεραυνική προστασία 
του οικίσκου περιμετρικά της οροφής θα τοποθετηθεί χαλύβδινος αγωγός που θα καταλήγει σε 
τέσσερις ακίδες ύψους 300 mm στα άκρα του.

5.3.4.1 Διαμέρισμα για τα πεδία μέσης τάσης

Το πρώτο διαμέρισμα του οικίσκου περιλαμβάνει τυποποιημένα πεδία μέσης τάσης με την 
διακριτική επωνυμία UniSec ABB που χρησιμοποιούν διακοπτικό υλικό της ABB και είναι 
κατάλληλα για εσωτερική χρήση. Η εταιρεία ΑΒΒ αποτελεί πρωτοπόρο τεχνολογικό  ηγέτη στους 
τομείς συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού γι’ αυτό και είναι 
πρώτη επιλογή για τη συγκεκριμένη μονάδα.
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Τα πεδία τύπου UniSec αποτελούν χρήσιμες μονάδες, κάθε μία από τις οποίες περιέχει διακοπτικό 
εξοπλισμό (αποζεύκτης φορτίου, αυτόματος διακόπτης ισχύος, ρελέ αποζεύκτης) σταθερού ή 
αφαιρούμενου τύπου, ο οποίος βρίσκεται είτε σε περιβάλλον εξαφθοριούχου θείου (SF6) είτε σε 
κενό όπως συμβαίνει με τους διακόπτες αυτόματου ισχύος VD4 και προκατασκευασμένο, 
μεταλλικό πεδίο που χρησιμοποιεί ως διηλεκτρικό μέσο τον αέρα και περιέχει τον παραπάνω 
εξοπλισμό.

Αυτά τα πεδία μέσης τάσης είναι ιδανικά για την ασφάλεια του προσωπικού, της εγκατάστασης, 
των σωστών χειρισμών καθώς και της περιβαλλοντικής προστασίας. Ο σχεδιασμός, η  κατασκευή 
και ο έλεγχος έχουν γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα κατά IEC και το σύστημα ποιότητας ικανοποιεί 
τις απαιτήσεις και τα πρότυπα των κανονισμών ποιότητας ISO 9001. Στους πίνακες 12 και 13 θα 
παρασταθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών μεγεθών.

Πίνακας 12: Χαρακτηριστικά ηλεκτρικών μεγεθών

Γενικά
Ονομαστική τάση 24 kV

Τάση λειτουργίας 20 kV
Συχνότητα 50 MHz
Μέγεθος μπαρών In 630 A
Σύστημα γείωσης ουδετέρου -
Τάση μόνωσης 24 kV
Αντοχή σε τάση βιομηχανικής  συχνότητας, 
50 Hz 1 mn

50 kV rms

Αντοχή σε τάση κρουστικής μορφής,
1,2/50μs

125 kV

Αντοχή σε ρεύμα βραχυκύκλωσης 1s 12,5 kA
Βαθμός προστασίας εξωτερικού 
περιβλήματος

IP 3Χ

Βαθμός προστασίας εσωτερικά του πεδίου IP 2X
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (για τα 
ονομαστικά χαρ/κα)

-5°C ~ 40°C

Τάση βοηθητικών κυκλωμάτων 230VAC

Πίνακας 13: Ικανότητα διακοπής

Διακόπτης φορτίου A 630
Μονάδα ασφαλειοαποζεύκτη kA 16
Αυτόματος διακόπτης ισχύος kA 16

Ρελέ με ασφάλειες kA -

Τα πεδία της σειράς UniSec κατηγοριοποιούνται ως LSC2A-PM σύμφωνα με το πρότυπο IEC 
62271-200, που αφορά στην κατασκευή τέτοιου είδους πινάκων. Τα πεδία διαθέτουν τα εξής πέντε 
ξεχωριστά μέρη: διακοπτικό εξοπλισμό, αυτόματους διακόπτες ισχύος HD4 και VD4,
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μετασχηματιστές έντασης, μετασχηματιστές τάσης και καλώδια χαμηλής τάσης. Οι 
μετασχηματιστές έντασης και τάσης που χρησιμοποιούνται για προστασία και μέτρηση είναι 
συμβατικού τύπου,  ενώ οι καλωδιώσεις των κυκλωμάτων χαμηλής τάσης  πραγματοποιούνται  με 
εύκαμπτα καλώδια χαλκού γενικής χρήσης με μόνωση από υλικό PVC. Στην εικόνα 18  γίνεται 
αντιληπτή η παραπάνω περιγραφή για τα πεδία μέσης τάσης.

Εικόνα 18: Πεδία μέσης τάσης της σειράς UniSec. (ΒΗΜΕΠΠ ΑΒΕ)

5.3.4.2 Διαμέρισμα για τον βοηθητικό μετασχηματιστή

Εντός του οικίσκου στο δεύτερο διαμέρισμα θα τοποθετηθεί βοηθητικός μετασχηματιστής 
κλειστού τύπου 160 KVA (εικόνα 19), σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που δίνονται στον 
ακόλουθο πίνακα (πίνακας 14).

Πίνακας 14: Χαρακτηριστικά βοηθητικού μετασχηματιστή

Πρότυπο κατασκευής IEC 60076
Φάσεις 3
Τύπος ψύξης ONAN
Ισχύς kVA 160
Συχνότητα Hz 50
Τάση λειτουργίας πρωτεύοντος (kV) 20
Αντοχή πρωτεύοντος σε τάση βιομηχανικής 
συχνότητας (kV)

50

Αντοχή πρωτεύοντος σε κρουστική  τάση 
(kV)

125

Τάση δευτερεύοντος (σε κενό φορτίο) (kV) 0,4
Αντοχή δευτερεύοντος σε τάση βιομηχανικής 
συχνότητας (kV)

3

Αντοχή δευτερεύοντος σε κρουστική τάση
(kV)

-

Συνδεσμολογία Dyn11
Μεταγωγέας λήψεων (%) ± 2 x 2.5
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Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος oC 40
Θερμοκρασία ανύψωσης λαδιού K 60
Θερμοκρασία ανύψωσης τυλιγμάτων K 65
Τάση βραχυκύκλωσης (%) 4
Απώλειες κενού φορτίου (W) 300
Απώλειες φορτίου (W) 2350
Μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας m 1000
Υλικό τυλιγμάτων Al/Al
Βάρος Kgr 1300

Διαστάσεις (προσεγγιστικές) -
Μήκος mm 1510
Πλάτος mm 930
Ύψος mm 1420

Ο παραπάνω μετασχηματιστής θα διαθέτει βυσματωτούς διαπεραστήρες στην μέση τάση, 
πορσελάνινους διαπεραστήρες στη χαμηλή τάση, βαλβίδα πλήρωσης και δειγματοληψίας και ρελέ 
τύπου DMCR με δύο επαφές για την ένδειξη θερμοκρασίας σε επίπεδο προειδοποίησης και 
απόζευξης, μία επαφή για την ένδειξη υπερπίεσης και μία επαφή για την χαμηλή στάθμη λαδιού.

Εικόνα 19: Λειτουργία βοηθητικού μετασχηματιστή τάσης κλειστού τύπου.

5.3.4.3 Διαμέρισμα για τον πίνακα χαμηλής τάσης και τον πίνακα ελέγχου

Ολοκληρώνοντας, στο τρίτο διαμέρισμα θα τοποθετηθεί ο πίνακας χαμηλής τάσης (εικόνα 20) και 
ο πίνακας ελέγχου (εικόνα 21). Ο πίνακας χαμηλής τάσης θα περιέχει: αυτόματη μεταγωγή 
κλειστού τύπου μεταξύ ΔΕΗ και ηλεκτροπαράγωγου ζεύγους που αποτελείται από δύο 
τετραπολικούς αυτόματους διακόπτες ισχύος εξοπλισμένους με θερμομαγνητική μονάδα 
προστασίας, μοτέρ τηλεχειρισμού, βοηθητικές επαφές και θα είναι ηλεκτρικά και μηχανικά 
διαφορετικοί για να μην μπορούν να κλείσουν ταυτόχρονα. Επίσης, συμπεριλαμβάνεται μονάδα 
αυτοματισμού, ασφαλειοθήκες ράγας, ενδεικτικές λυχνίες, ψηφιακό πολυόργανο μετρήσεων, 
αυτόματους διακόπτες ισχύος αναχωρήσεων κλειστού τύπου, εκκινητές απευθείας εκκίνησης
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αποτελούμενοι από θερμομαγνητικό διακόπτη προστασίας κινητήρων, διακόπτες διαρροής και 
μικροαυτόματους διακόπτες.

Εικόνα 20: Πίνακας χαμηλής τάσης. (ΒΗΜΕΠΠ ΑΒΕ)

Όσο για τον πίνακα ελέγχου θα φέρει εγκατεστημένους τη μονάδα προστασίας και το πολυόργανο 
μετρήσεων ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των μετρήσεων από μακριά.

Εικόνα 21: Πίνακας ελέγχου (ΒΗΜΕΠΠ ΑΒΕ)

5.3.5 Ηλεκτρική διασύνδεση της μονάδας με το δίκτυο του αρμόδιου διαχειριστή 
(ΔΕΔΔΗΕ) και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις.

Μετά την τοποθέτηση του οικίσκου με τα τρία διαμερίσματα, θα εγκατασταθεί μια επιπλέον 
βοηθητική εγκατάσταση, ένας ακόμα βοηθητικός μετασχηματιστής ανύψωσης, χαμηλών 
απωλειών, κλειστού τύπου αλλά μεγαλύτερης ισχύος 1250 KVA. Αυτός θα διαθέτει τα ίδια 
ακριβώς χαρακτηριστικά εξοπλισμού με τον μετασχηματιστή που περιεγράφηκε παραπάνω και 
εγκαταστάθηκε στο δεύτερο διαμέρισμα του οικίσκου με ένα επιπλέον χαρακτηριστικό ότι θα 
διαθέτει και κιβώτιο προστασίας των ακροδεκτών μέσης και χαμηλής τάσης.
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Γενικά, οι μετασχηματιστές έχουν ζωτική σημασία για ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, 
αποτελεί ένα από τα πιο απαραίτητα συστατικά του και χρησιμοποιούνται σε όλα τα στάδια της 
μονάδας από την ηλεκτρική διακίνηση, την παραγωγή μέχρι και τη διανομή. Έχουν σημαντικό 
λειτουργικό ρόλο και συμβάλλουν στην υψηλή αποδοτικότητα ενός δικτύου μεταφοράς. Δεν 
προκαλούν εύκολα βλάβες στο δίκτυο και η μόνωση του πρωτεύοντος από το δευτερεύον 
αποτρέπει τις ανεπιθύμητες διακυμάνσεις.

Ο μετασχηματιστής αποτελείται από το πρωτεύον τύλιγμα που λαμβάνει ενέργεια από την πηγή 
εισόδου, το δευτερεύον τύλιγμα που λαμβάνει ενέργεια από το πρωτεύον και τη διανέμει στο 
φορτίο , τον πυρήνα που παρέχει ένα μέσο για τη ροή των μαγνητικών γραμμών και το περίβλημα 
που περικλείει όλη τη συσκευή. Επίσης, ο μετασχηματιστής βασίζεται σε δύο αρχές: πρώτον, ότι 
ένα ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να παράγει ένα μαγνητικό πεδίο (ηλεκτρομαγνητισμός) και δεύτερον, 
ότι ένα μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο σε ένα τυλιγμένο σύρμα επάγει διαφορά δυναμικού στα 
άκρα του τυλίγματος (ηλεκτρομαγνητική επαγωγή).

Συγκεκριμένα, οι μετασχηματιστές που θα χρησιμοποιηθούν είναι μετασχηματιστές ισχύος και 
σχετίζονται με την ανύψωση τάσης (εικόνα 22). Σκόπιμα χρησιμοποιήθηκε στην αρχή 
μετασχηματιστής χαμηλότερης ισχύος και μετά μεγαλύτερης γιατί καθώς φτάνει στην ηλεκτρική 
διασύνδεση με το δίκτυο χρειάζεται αλλαγή του επιπέδου τάσης και υπάρχει υψηλότερη μεταφορά 
ηλεκτρικής ισχύς.

Εικόνα 22: Τριφασικός μετασχηματιστής ανύψωσης τάσης. (www.mie.uth.gr)

Ολοκληρώνοντας, το τελικό στάδιο της μονάδας είναι η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ. Μετά από 
τον μετασχηματιστή των 1250KVA θα γίνει ηλεκτρική διασύνδεση της μονάδας μέσω καλωδίων 
με το δίκτυο και θα δίνει ηλεκτρική ενέργεια σε ολόκληρη την πόλη. Αρμόδιος διαχειριστής του 
δικτύου είναι η ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας). 
Παρακάτω θα γίνει μια μικρή αναφορά σχετικά με τη συγκεκριμένη εταιρεία ηλεκτρισμού.

Έργο της ΔΕΔΔΗΕ είναι να λειτουργεί, να συντηρεί και να αναπτύσσει το δίκτυο διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ελλάδα καθώς και να επιτρέπει τη πρόσβαση των 
καταναλωτών και όλων των χρηστών στο δίκτυο. Σκοπός της είναι η αξιόπιστη σχέση με τους 
πελάτες της, η σωστή τροφοδοσία της τάσης του ρεύματος και η διαρκή καλυτέρευση της 
ποιότητας εξυπηρέτησης. Επίσης, η εταιρεία στοχεύει στην ουσιαστική συνεισφορά της στην 
ανάπτυξη της χώρας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, με την αξιόπιστη και
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οικονομικά αποδοτική παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας και με σεβασμό στον άνθρωπο και το 
περιβάλλον.

Όραμα της ΔΕΔΔΗΕ είναι μια εταιρεία πρότυπο στο κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία  θα 
παρέχει άριστες υπηρεσίες στους πολίτες, θα λειτουργεί και θα αναπτύσσει το δίκτυο σύμφωνα με 
τα πρότυπα των πλέον προηγούμενων χωρών και γενικότερα θα εξασφαλίζει τη μέγιστη 
ικανοποίηση των χρηστών του δικτύου, των εργαζόμενων, των συνεργατών, των μετόχων και του 
κοινωνικού συνόλου. Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται στην αποστολή της εταιρείας. 
Επιδιώκει την εξέλιξη και τον ιδανικό τρόπο λειτουργίας του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού των 
μη διασυνδεμένων νησιών και τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στο δίκτυο, τόσο των 
καταναλωτών όσο και των παραγωγών και προμηθευτών,  με διαφάνεια  και αντικειμενικότητα.

5.4 Ρεαλιστική απεικόνιση της μονάδας αξιοποίησης βιοαερίου

Στην παρακάτω εικόνα (εικόνα 23) γίνεται αναπαράσταση της μονάδας αξιοποίησης βιοαερίου 
που περιεγράφηκε σ’ όλο το πέμπτο κεφάλαιο. Η εικονική σχεδίαση έγινε στο πρόγραμμα του 
auto-cad και περιλαμβάνει όλα τα μηχανήματα που έχουν τοποθετηθεί στη μονάδα για να 
καταλήξει στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Εικόνα 23: Μονάδα αξιοποίησης βιοαερίου
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5.5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Πέρα από τη δημιουργία της μονάδας που αναπτύχθηκε στο παρόν κεφάλαιο,  πρέπει να γίνει  μια 
αξιόλογη ενεργειακή μελέτη της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η οικονομική 
ανάλυση βασίζεται στην εκτιμώμενη παραγωγή βιοαερίου, στην ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας καθώς και στη τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ. Με αυτά τα στοιχεία 
θα γίνει μια εικονική προσέγγιση των κερδών που προσφέρει το  συγκεκριμένο έργο το χρόνο,  τα 
έτη αποπληρωμής του καθώς και μελλοντικοί στόχοι για ανάπτυξη του.

5.5.1 Μεθοδολογία οικονομικής ανάλυσης - Αποτελέσματα

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των έργων παραγωγής βιοαερίου γίνεται ολοένα και πιο 
σημαντικός. Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου εργοστασίου δίπλα στο ΧΥΤΑ πέρα από τη τεχνική 
μελέτη απαιτεί και τη γνώση του κόστους που χρειάζεται μία τέτοια μονάδα αλλά και τα κέρδη 
που μπορεί να επιφέρει. Αυτά τα οικονομικά στοιχεία θα προκύψουν εν συνεχεία. Το παραγόμενο 
βιοαέριο χρησιμοποιείται ως καύσιμο σε μηχανή εσωτερικής καύσης και μετά παράγεται η 
ηλεκτρική ενέργεια. Στη συνέχεια, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται πωλείται στο Διαχειριστή 
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε) ενώ αν αξιοποιούσαμε 
και τη παραγόμενη θερμική ενέργεια θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη μονάδα και στις λοιπές 
εγκαταστάσεις.

Η παρακάτω ανάλυση θα αρχίσει με το κόστος του εργοστασίου για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας. Το κόστος αυτό βασίζεται σε πολλούς παράγοντες όπως ποιες πρώτες ύλες θα 
επιλεγούν, οι οποίες χρειάζονται συγκεκριμένη προ επεξεργασία πριν φτάσουν στο σταθμό 
συλλογής αερίου, το υλικό κατασκευής των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται, ο τρόπος 
διαχείρισης του υγρού χωνεμένου υπολείμματος και ο κατάλληλος τρόπος με το οποίο θα 
κατασκευαστεί και θα εγκατασταθεί το εργοστάσιο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
τεχνοοικονομικές και επιχειρηματικές παραμέτρους του έργου. Επομένως, σύμφωνα με έρευνα για 
κάθε ένα σύστημα, το συνολικό κόστος θα ανέρχεται στα 5.000.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, επειδή μια τέτοια επένδυση είναι πολύ μεγάλη και είναι δύσκολο να βρεθεί τόσο 
κεφάλαιο συνήθως χρηματοδοτείται από τον Αναπτυξιακό Νόμο για να προχωρήσει  πιο γρήγορα 
η κατασκευή. Όμως, θα χρησιμοποιηθεί η περίπτωση που δεν θα γίνει χρήση κάποιου επενδυτικού 
κεφαλαίου με βάση νόμου έτσι ώστε η τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας να είναι αυξημένη 
κατά 15%, δηλαδή 253€/MWh από 220€/MWh που θα ήταν λόγω του Αναπτυξιακού Νόμου.

Επιπρόσθετα, η ηλεκτρική ισχύς που θα εγκατασταθεί στο εργοστάσιο, δηλαδή η ονομαστική ισχύς 
της μηχανής εσωτερικής καύσης, είναι 1.5 MW. Αφού στο τέταρτο κεφάλαιο έχει υπολογιστεί η 
ποσότητα του παραγόμενου βιοαερίου, τώρα θα υπολογιστεί η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας σε KWh. Αρχικά, η θερμική ισχύς του βιοαερίου ΧΥΤΑ στην είσοδο της αεριομηχανής 
είναι σύμφωνα με το τύπο: Qth = m·Hu [kWth], όπου m είναι η παροχή μάζας του αέριου καυσίμου 
του ΧΥΤΑ σε m3/s και Hu=18500 kJ/m3, είναι η θερμογόνος ικανότητα του αέριου καυσίμου 
ΧΥΤΑ.

Εν συνεχεία, το καθαρό ποσό που μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια από την παραπάνω θερμική 
ισχύ είναι: We=ne·Qth [kWel], όπου το ne είναι ο ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης όπως
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ορίζεται από τον κατασκευαστή της μηχανής. Στη περίπτωση αυτή, ο ηλεκτρικός βαθμός 
απόδοσης κυμαίνεται στο 32%, δεδομένου ότι δεν υφίσταται αξιοποίηση της θερμικής ενέργειας 
του συστήματος όπως θα συνέβαινε σε ένα σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας, 
γεγονός που ανεβάζει τον ολικό βαθμό απόδοσης της μηχανής.

Ακόμα, σε όλα τα συστήματα υπάρχουν απώλειες, εδώ εκτιμούμε απώλειες του συστήματος,  που 
αφορά κυρίως φορτία ιδιοκαταναλώσεων, της τάξεως του 2% της παραγόμενης ηλεκτρικής 
ενέργειας. Επίσης, θεωρούμε ώρες λειτουργίας των μηχανών παραγωγής 8000 ώρες/έτος,  δηλαδή 
22 ώρες/ημέρα αυτό συμβαίνει γιατί υπολογίζουμε ότι μέσα σε ένα 24-ωρο μπορεί να υπάρξει 
κάποια βλάβη, μία συντήρηση, μία αποκατάσταση  ζημιάς κ.τ.λ. Επομένως, σύμφωνα  με ότι 
προαναφέρθηκε προκύπτει η εκτίμηση για την ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh: 
Ε= We·8000 hour/year·98% [kWh/year]. Άρα, στο παρακάτω πίνακα (πίνακας 15) υπολογίζεται η 
δυνατή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τα δεδομένα παραγωγής βιοαερίου από τα 
κύτταρα Α, Β του ΧΥΤΑ.

Να επισημανθεί σε αυτό το σημείο ότι από τον παραπάνω πίνακα γίνεται αντιληπτό ότι η μέγιστη 
παραγωγή ενέργειας θα είναι κατά το έτος 2015 ίση με 1.57 MW ενώ η μέση παραγωγή ενέργειας 
για την εικοσαετία υπολογίζεται σε 1.1 MW. Η μέγιστη και η μέση παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας θα είναι αντίστοιχα 12316 και 8648 MWh/year. Το συνολικό μέγεθος της εγκατάστασης 
εκτιμάται με βάση την ελάχιστη και μέγιστη δυνατή παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια όπως 
προκύπτει από τους παραπάνω υπολογισμούς.

Πίνακας 15: Δυνατή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το ΧΥΤΑ

Έτος

Ηλεκτρική 
Ενέργεια - 
Θεωρητικό 
Δυναμικό 
(kW)

Ηλεκτρική 
Ενέργεια - 
Πραγματικό 
Δυναμικό 
(kW)

Ηλεκτρική 
Ενέργεια 
(KWh/yr)

1ο 2015 4909 1571 12.315.688

2ο 2016 4717 1509 11.832.783

3ο 2017 4532 1450 11.368.813

4ο 2018 4354 1393 10.923.036

5ο 2019 4183 1339 10.494.737

6ο 2020 4019 1286 10.083.233

7ο 2021 3862 1236 9.687.864

8ο 2022 3710 1187 9.307.997

9ο 2023 3565 1141 8.943.025

10ο 2024 3425 1096 8.592.364
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11ο 2025 3291 1053 8.255.453

12ο 2026 3162 1012 7.931.752

13ο 2027 3038 972 7.620.743

14ο 2028 2.918 934 7.321.930

15ο 2029 2.804 897 7.034.833

16ο 2030 2694 862 6.758.993

17ο 2031 2588 828 6.493.969

18ο 2032 2487 796 6.239.337

19ο 2033 2389 765 5.994.689

20ο 2034 2296 735 5.759.634

Ωστόσο, η επιλογή της ονομαστικής ισχύος που είναι 1.5 MW και του αριθμού των μηχανών 
παραγωγής προκύπτει σαν ακέραιο πολλαπλάσιο της ελάχιστης ισχύος της διάταξης, ώστε σε κάθε 
περίπτωση να καλύπτεται η μέγιστη παραγόμενη ισχύς του συστήματος. Επίσης με τον επιμερισμό 
αυτόν εξασφαλίζεται η απαιτούμενη εφεδρεία στο σύστημα σε περίπτωση αστοχίας  ή 
συντήρησης.

Άρα το τελικό αποτέλεσμα προκύπτει σύμφωνα με την αρχική υπόθεση. Είναι Qth =1.5 MW και 
οπότε Wel = 1500 kW·0.32= 480 kWel. ̈́ Επομένως, η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι 
Ε = 480 kWel·8000 hour/year·98%= 3.763.200 kWh/year = 3763.2 MW/year. Έτσι, τα ετήσια 
κέρδη από την ηλεκτρική ενέργεια είναι το γινόμενο της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
με την τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ, δηλαδή 3763.2 MW/year·253€/MWh = 
952089.6 €/year. Σημαντικό κομμάτι είναι και η απόσβεση του έργου η οποία προκύπτει από το 
πηλίκο του συνολικού κόστους του εργοστασίου προς τα ετήσια κέρδη από την ηλεκτρική ενέργεια 
δηλαδή, 5.000.000 €:952089.6 €/year = 5.5 έτη αποπληρωμής.
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Κεφάλαιο 6ο

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ

6.1 Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας, η ενέργεια είναι πολύτιμη, άφθονη αλλά η λανθασμένη διαχείριση της από τους μη 
ενημερωμένους πολίτες επιβαρύνει το περιβάλλον. Στη καθημερινότητα μας, αλλά και στο 
ευρύτερο κοινωνικό – οικονομικό σύστημα, η διαθεσιμότητα των απαιτούμενων μορφών 
ενέργειας είναι πρωταρχικής σημασίας. Η εξέλιξη των ενεργειακών συστημάτων είναι τρομακτική 
και η αλόγιστη χρήση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας από όλους μας,  διασφαλίζει μια πρωτόγνωρη 
ποιότητα ζωής. Το δυναμικό της βιομάζας και κυρίως του βιοαερίου δίνει σημαντικές προοπτικές 
για το μέλλον και την εξέλιξη της ενέργειας, αποτελώντας ένα πολλά υποσχόμενο καύσιμο, καθώς 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια δεξαμενή ενέργειας που χρήζει ορθολογικής χρήσης. Παρακάτω 
ακολουθούν τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξα από τη συγκεκριμένη εργασία:

 Με το σχεδιασμό των ενεργειακών συστημάτων αξιοποιείται η ενέργεια που 
καταναλώνεται με τον πλέον ορθολογικό και οικονομικό τρόπο, προκειμένου να 
διατηρηθεί αυτή η πρόοδος, προς όφελος του ανθρώπου μεμονωμένα αλλά και γενικότερα 
του κοινωνικού συνόλου. Μέσα από όλη αυτή τη μελέτη, κατέληξα ότι κύριο 
χαρακτηριστικό της βιομάζας και πιο συγκεκριμένα του βιοαερίου στο  οποίο  βασίζεται η 
παρούσα εργασία, είναι ότι συμμετέχει στο κύκλο του άνθρακα, οπότε θεωρείται πως έχει 
ουδέτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και δεν εντείνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
Αυτό συμβαίνει σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα, κατά την εξόρυξη και χρήση των 
οποίων για την παραγωγή ενέργειας εκλύονται μεγάλες ποσότητες διοξείδιο του άνθρακα 
(CO2) που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα.

 Η παρούσα διπλωματική βασίστηκε σ’ ένα πρόβλημα που μαστίζει όλες τις κοινωνίες των 
ελληνικών πόλεων που είναι η ελλιπής αντιμετώπιση των απορριμμάτων, τα οποία 
βρίσκονται ανεξέλεγκτα στους αρμόδιους χώρους. Η διαχείριση των αστικών στερεών 
αποβλήτων αποτελεί ανάγκη για τις σύγχρονες κοινωνίες για να αποφευχθεί η ρύπανση 
του περιβάλλοντος αλλά και για να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων. Για αυτό 
και εν δυνάμει λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα είναι η ενεργειακή αξιοποίηση. Στο τρίτο 
κεφάλαιο έγινε πλήρη αναφορά στο εκλυόμενο αέριο που προέρχεται από τους χώρους 
απόρριψης και ταφής απορριμμάτων, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο  και που σε πολλές 
χώρες του κόσμου δείχνουν καθημερινά τα οφέλη από την εφαρμογή αυτής  της 
τεχνολογίας, γνωστή ως σύστημα LFG-RES. Η εφαρμογή του συστήματος αυτού, 
κάνοντας χρήση και το κατάλληλο λογισμικό έδωσε τα τελικά αποτελέσματα στο πέμπτο 
κεφάλαιο από τα οποία προέκυψε ότι παρόλο που τα αρχικά κόστη εγκατάστασης και 
συντήρησης είναι υψηλά, έχουν πάρα πολλά περιβαλλοντικά οφέλη. Οι μειωμένες 
ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα CO2, λόγω της μη χρήσης συμβατικών καυσίμων αλλά 
και η χρήση μεγαλύτερων ποσοτήτων μεθανίου CH4, που περιέχονται στο βιοαέριο
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για παραγωγή ενέργειας καθιστούν θετικές εφαρμογές για το περιβάλλον αφού οι 
συγκεκριμένες ποσότητες σε αντίθετη περίπτωση θα είχαν απορριφθεί ανεκμετάλλευτα 
στην ατμόσφαιρά επιβαρύνοντας την με περισσότερες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου.

 Επιπρόσθετα, αν συγκεντρωθούν όλοι οι παράγοντες, παρατηρείται ότι η βιομάζα κοστίζει 
περισσότερο από τα ορυκτά καύσιμα, έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα ενεργειακού 
δυναμικού, έχει μεγαλύτερο κόστος μεταφοράς καθώς και απαιτούνται χρονοβόρες 
διαδικασίες για την επεξεργασία της, είναι εύλογο το συμπέρασμα ότι η χρήση καυσίμων 
προερχόμενων από τη βιομάζα απαιτεί υψηλότερο κόστος κεφαλαίου. Όμως, η συνεισφορά 
της βιομάζας ξεπερνάει όλες τις περιβαλλοντικές προσδοκίες προς το καλύτερο γι’ αυτό 
και πρόκληση για το μέλλον αποτελεί η ανταγωνιστικότητα της βιομάζας ως προς τα 
ορυκτά καύσιμα, η ανάπτυξη της απόδοσής της αλλά και η επιπλέον έρευνα πάνω σε 
εφαρμογές στον τομέα της ενεργειακής αξιοποίησης της.

 Τελειώνοντας, είναι αξιοσημείωτο σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι οι συνθήκες που 
επικρατούν στην Ελλάδα όσον αφορά πολιτικούς, οικονομικούς ακόμα και 
περιβαλλοντικούς τομείς, είναι ακατάλληλες ώστε να εξελιχθούν τέτοιου είδους 
επιχειρηματικές και ενεργειακές δράσεις και πρωτοβουλίες. Αποδεκτό είναι το γεγονός ότι 
η ανάπτυξη της οικονομίας εξαρτάται άμεσα από τη βιωσιμότητα των  φυσικών πόρων γι’ 
αυτό και η εφαρμογή των τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας απαιτεί ευνοϊκότερη αντιμετώπιση και περισσότερο ενδιαφέρον  από την 
πολιτεία. Όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι οτιδήποτε προέρχεται από τη βιομάζα 
αποτελεί σημείο αναφοράς για τη γεωργία, τη βιομηχανία και τις τοπικές κοινωνίες, 
επομένως πρέπει να δείχνουν εμπιστοσύνη σ’ αυτές τις επενδύσεις καθώς διευρύνουν τόσο 
την αγορά των ενεργειακών συστημάτων όσο και τη ζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού.

6.2 Προτάσεις για μελλοντική χρήση

Ολοκληρώνοντας την οικονομική ανάλυση που προέκυψε από την μελέτη της μονάδας στο 
προηγούμενο κεφάλαιο, είναι επιτακτική η ανάγκη να διατυπωθούν μερικές προτάσεις για 
περαιτέρω εξέλιξη του συγκεκριμένου ενεργειακού συστήματος. Η παραπάνω επένδυση αποτελεί 
την αρχή για την ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας σε ότι αφορά τα ενεργειακά συστήματα. Η 
δράση για αξιοποίηση των ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας είναι απαραίτητη και 
με την κατάλληλη τεχνογνωσία και τεχνολογία, θα εξασφαλίσει τη καλύτερη απόδοση και τη 
σταθερότητα στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Έτσι, οι προτάσεις που θα κατατεθούν είναι δύο και είναι μία συνέχεια του ήδη υποθετικού 
μοντέλου της μονάδας. Πιο συγκεκριμένα, πρώτον στο εργοστάσιο και ειδικότερα πέρα από τη 
μηχανή εσωτερικής καύσης θα χρησιμοποιείται και μία μηχανή ανάκτησης θερμότητας και η οποία 
θα παράγει ίδια θερμική ισχύς 1.5 MWth, από την οποία ισχύ θα χρησιμοποιείται ως 
ιδιοκατανάλωση του εργοστασίου ένα ποσοστό του 30%, ενώ η υπόλοιπη που θα περισσεύει και 
θα είναι ίση με 1.05 MWth θα αξιοποιείται για θέρμανση θερμοκηπίου ή ακόμα και τηλεθέρμανση 
και δεύτερον το εργοστάσιο θα παράγει και υγρό χωνεμένο υπόλειμμα.

Προφανώς είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα έσοδα είναι πάρα πολλά από την εκμετάλλευση 
της θερμικής ενέργειας που είναι διαθέσιμη (ισχύος 1.05 MWth) και από την εκμετάλλευση του
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χωνεμένου υπολείμματος. Είναι άμεσα και έμμεσα. Από την άλλη πλευρά, τα έξοδα του 
εργοστασίου προέρχονται από τα έξοδα λειτουργίας του και από τα έξοδα απόκτησης των πρώτων 
υλών, ιδίως όταν αυτά προκύπτουν από προϊόντα ενεργειακών  καλλιεργειών. Επομένως, το 
κέρδος της εταιρείας, κατά το ελάχιστο, στα στενά πλαίσια του εργοστασίου και μόνο από την 
πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας, με ότι φόρους συγκαταλέγονται σε αυτό , δεν θα είναι 
μικρότερο από 1.000.000€/χρόνο.

Επίσης, ας εξηγηθούν εκτενέστερα οι δύο μελλοντικές χρήσεις. Σχετικά με τη πρώτη σκέψη, η 
διαθέσιμη ενέργεια, ισχύος 1.05 MWth μπορεί να οδηγείται σε ένα θερμοκήπιο το οποίο θα 
καλλιεργεί εντατικά ντομάτα, σε μία έκταση το πολύ 5 στρεμμάτων, το οποίο θα εγκατασταθεί 
δίπλα στο εργοστάσιο. Όπως είναι γνωστό, τα έξοδα λειτουργίας ενός τέτοιου θερμοκηπίου 
οφείλονται σε ένα ποσοστό της τάξης του 75% στην ενέργεια που χρειάζεται για τη θέρμανση του 
θερμοκηπίου. Γεγονός που σύμφωνα με τα παραπάνω θα καλύπτεται από τη θερμική ισχύ άρα το 
κόστος του θερμοκηπίου αυτού δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 300000€. Η διάθεση της ντομάτας 
επιφέρει κέρδη που σε επίπεδο χονδρικής πώλησης, θα είναι παραπάνω από 130000€/χρόνο. 
Επομένως, ιδιαίτερα κερδοφόρα επένδυση καθώς θα γίνει απόσβεση των χρημάτων μέσα σε 2.5 
χρόνια.

Τέλος, όσον αφορά τώρα τη δεύτερη σκέψη, το υγρό χωνεμένο υπόλειμμα που θα  παράγεται από 
το εργοστάσιο θα οδηγείται σε εκτάσεις ιδανικές για καλλιέργεια, ακριβώς όπως προκύπτει από τη 
διεργασία της αναερόβιας χώνευσης ή μετά από κάποια μικρή επεξεργασία του. Η νομοθεσία 
προωθεί τη διάθεση του υπολείμματος αυτού στις καλλιέργειες, βασιζόμενη όμως στους κανόνες 
λίπανσης και στις καλλιεργητικές πρακτικές. Στη χειρότερη περίπτωση, τα κέρδη για την εταιρεία 
θα είναι έμμεσα. Αν όμως, γίνει πρώτα ο διαχωρισμός και μετά η επεξεργασία αυτού του 
υπολείμματος μέχρι τη μορφή του στερεού λιπάσματος, τότε τα κέρδη της εταιρείας θα 
εκτοξευθούν με τη πώληση ενός βιολογικού λιπάσματος και τη διάθεση αζωτούχου νερού σε 
καλλιέργειες. Τα νούμερα θα είναι εμφανέστατα και το ποσό θα ανέρχεται πάνω από 
550000€/χρόνο. Ενώ το συνολικό κόστος εγκατάστασης μιας τέτοιας μονάδας επεξεργασίας του 
υγρού χωνεμένου υπολείμματος δεν υπολογίζεται πάνω από 1.200.000€. Επομένως, και σε αυτή 
τη περίπτωση τα έτη αποπληρωμής θα είναι μόνο 2.5 χρόνια και έτσι η εφαρμογή μόνο βιώσιμη 
μπορεί να είναι.
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