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Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

(ΑΣΑ) στην EE 

Η Πυραμίδα Ιεράρχησης Στόχων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα  
με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ (Άρθρο 4, §1)  

 Πρόληψη και Ελαχιστοποίηση 

Μείωση ποσότητας απορριμμάτων 

Μείωση αρνητικών επιπτώσεων των  

    παραγόμενων αποβλήτων 

 Επαναχρησιμοποίηση 

 Χρησιμοποίηση εκ νέου των αποβλήτων  

για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο                   

σχεδιάστηκαν 

 Ανακύκλωση  

 Μετατροπή των αποβλήτων εκ νέου σε  

       προϊόντα ή υλικά ή ουσίες 

 Άλλου είδους ανάκτηση (π.χ. ενεργειακή) 

 Ασφαλής τελική διάθεση 

Πρόληψη 

Ελαχιστοποίηση 

Επαναχρησιμοποίηση 

Ανακύκλωση 

Ανάκτηση 
Ενέργειας 

Τελική 
Διάθεση 



Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στην EE 

Κατανομή των μεθόδων διαχείρισης ΑΣΑ στην ΕΕ 27 για το έτος 2015 



Διαχείριση αποβλήτων στα κράτη μέλη της ΕΕ 

Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στην EE 

Κατανομή των μεθόδων διαχείρισης ΑΣΑ στην ΕΕ 27 για το έτος 2017 
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Σας ευχαριστώ 

Σύγχρονες Τεχνολογίες για τη θερμική επεξεργασία απορριμμάτων 

Θερμική επεξεργασία  

Καύση    
(1000 °C) 

Πυρόλυση  
(400-600 °C) 

Αεριοποίηση  
(800 – 1500 °C) 

Ενέργεια 

15 -20% υπόλειμμα για 

ταφή 

Ποσότητα 100.000 τόνοι 

απορριμμάτων 

Μεγάλες εγκαταστάσεις 

 

 

Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως 

καυσιμο 

Μικρές και μεσαίου 

μεγέθους εγκαταστάσεις 

Καύση Αερίου 
Σύνθεσης 

Παραγωγή 
Άνθρακα 

Παραγωγή Αερίου 
Σύνθεσης 

Παραγωγή  Ενέργειας 

Μικρές και μεσαίου 

μεγέθους εγκαταστάσεις 

 

Οικιακά 

απορρίμματα 



  
 

Παράμετρος 
  
 

Αποτέφρωση 
  
 

Πυρόλυση 
  

 

Αεριοποίηση 
  
 

Συνθήκες Λειτουργίας   

Θερμοκρασία οC 800-1150   
 

250-700   
 

500-1600  

Πίεση (bar) 1 1 1-45 

Περιβάλλον 
Διεργασίας 

αέρας Απουσία αέρα Ελεγχόμενος αέρας 
και υγρασία ( Ο2, 
Η2Ο) 

Στοιχειομετρική  
αναλογία 

>1 0 <1 

Προϊόντα   

Αέρια φάση CO2, H2O, N2, O2και 
ιχνοενώσεις
  
 

H2, CO, H2O, N2, 
υδρογονάθρακες 

H2, CO, CO2, H2O, 
N2, CH4 

Στερεά φάση Τέφρα, σκωρία Τέφρα, κωκ Τέφρα, σκωρία 

Υγρή φάση Έλαια  πυρόλυσης 
και  νερό 

Μικρή ποσότητα 
συμπυκνωμένου 
υγρού 7 

Π
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Σύνθεση των αερίων και ισοδύναμη αναλογία αέρα                                                                               
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Τυπική μονάδα αποτέφρωσης ΑΣΑ με ταυτόχρονη 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας   

Τυπική μονάδα καύσης 



Τυπική μονάδα καύσης 

• Καυστήρας κινούμενων εσχαρών 

    (moving grates) 

• Συμπαραγωγή ενέργειας με 
τουρμπίνα ατμού  

• Κύκλος Rankine 

• Ηλεκτρική απόδοση ~ 17 – 23 % 

• Θερμική απόδοση ~ 35 – 45 % 
• Σε μεγάλη κλίμακα 1 τόνος ΑΣΑ 

παράγει ~300kWh ηλεκτρικής 
και 600kWh θερμικής ενέργειας. 

 
Πηγή: Consonni & Vigano 2012 
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Επεξεργασία αερίων ρύπων 
 

Ρύπος Τεχνολογία αντιρρύπανσης 

Αιωρούμενα στερεά 

Κυκλώνες 

Ηλεκτροστατικά φίλτρα 

(υγρά – ξηρά) 

Σακκόφιλτρα 

Όξινα αέρια 

Ξηρή προσρόφηση 

Ημίξηρη – προσρόφηση 

Υγρός καταιονισμός 

Οξείδια του αζώτου 

Επιλεκτική μη 

καταλυτική αναγωγή  

Επιλεκτική καταλυτική 

αναγωγή 



Όριο μέσων ημερησίων τιμών (mg/m3) 

Ολική σκόνη 10 

Οργανικές ουσίες υπό μορφή αερίων και ατμών, εκφραζόμενες σε ολικό οργανικό 
άνθρακα 

10 

Υδροχλώριο (HCl) 10 

Υδροφθόριο (HF) 1 

Διοξείδιο του θείου (SO2) 50 

Μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) και διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) εκφρασμένα σε ΝΟ2 
Για μονάδες ωριαίας δυναμικότητας >6t 

200 

Μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) και διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) εκφρασμένα σε ΝΟ2 
Για μονάδες ωριαίας δυναμικότητας <6t 

400 

ΟΔΗΓΙΑ 2010/75/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

  της 24ης Νοεμβρίου 2010 περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη & έλεγχος της ρύπανσης)  



 Οριακές τιμές εκπομπών (mg/m3) μονοξειδίου του άνθρακα (CO) στα απαέρια: 
 
• 50 ως ημερήσια μέση τιμή, 
• 100 ως μέση τιμή ημιώρου, 
• 150 ως μέση τιμή, δεκαλέπτου. 

 
Μέση οριακή τιμή εκπομπών διοξινών και φουρανίων περιόδου δειγματοληψίας 
ελάχιστης διάρκειας 6 ωρών και μέγιστης διάρκειας 8 ωρών 0,1 ng/m3. Η οριακή 
τιμή εκπομπών αναφέρεται στη συνολική συγκέντρωση διοξινών και φουρανίων.  

ΟΔΗΓΙΑ 2010/75/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

  της 24ης Νοεμβρίου 2010 περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη & έλεγχος της ρύπανσης)  



Μέσες οριακές τιμές εκπομπών για τα ακόλουθα βαρέα μέταλλα 
περιόδου δειγματοληψίας ελάχιστης διάρκειας 30 λεπτών και μέγιστης 
διάρκειας 8 ωρών 

mg/m3  

Κάδμιο και οι ενώσεις του, ως κάδμιο (Cd) 0,05 

Θάλλιο και οι ενώσεις του, ως θάλλιο (Tl) 0,05 

Υδράργυρος και οι ενώσεις του, ως υδράργυρος (Hg) 0,05 

Αντιμόνιο και οι ενώσεις του, ως αντιμόνιο (Sb) 0,5 

Αρσενικό και οι ενώσεις του, ως αρσενικό (As) 0,5 

Μόλυβδος και οι ενώσεις του, ως μόλυβδος (Pb) 0,5 

Χρώμιο και οι ενώσεις του, ως χρώμιο (Cr) 0,5 

Κοβάλτιο και οι ενώσεις του, ως κοβάλτιο (Co) 0,5 

Χαλκός και οι ενώσεις του, ως χαλκός (Cu) 0,5 

Μαγγάνιο και οι ενώσεις του, ως μαγγάνιο (Mn) 0,5 

Νικέλιο και οι ενώσεις του, ως νικέλιο (Ni) 0,5 

Βανάδιο και οι ενώσεις του, ως βανάδιο (V) 0,5 

ΟΔΗΓΙΑ 2010/75/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

  της 24ης Νοεμβρίου 2010 περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη & έλεγχος της ρύπανσης)  



Μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων στην Ευρώπη  



Μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων παγκοσμίως  

(Geosyntec and Deltaway Energy, 2018) 



Παγκόσμιος Χάρτης  

 



 



 



Μονάδα Καύσης απορριμμάτων & Παραγωγής Ενέργειας στην Brescia  





 



Εκπομπές αέριων ρύπων: Brescia  



Μονάδα Καύσης απορριμμάτων & Παραγωγής Ενέργειας στη 
Βιέννη  

 • 120.000 MWh ηλεκτρικής 
ενέργειας 

• 500.000 MWh τηλεθέρμανσης 

• 6.000 τόνοι σιδήρου 

Η θερμική ενέργεια που παράγεται 
στο Spittelau είναι αρκετή για τη 
θέρμανση περισσότερων από 
60.000 νοικοκυριών στη Βιέννη. 



Μονάδα Καύσης απορριμμάτων & Παραγωγής Ενέργειας στη Φρανκφούρτη 

• Ικανότητα αποτέφρωσης: 4 x 20 t / h 

• Όγκος καυσαερίων: περίπου. 4 x 110.000 
Nm³tr / h 

• Θερμική ισχύς: 4 x 57 MW 

• Αυτοδύναμη τροφοδοσία ρεύματος 

• Εξωτερική ανάκτηση ατμών 

• SNCR, αντιδραστήρα, φίλτρο υφάσματος 

• Θερμοηλεκτρικός σταθμός (μόνο 3 
γραμμές) 

• Ισχύς στροβιλο-γεννήτριας  
• 37,4 MWe ονομαστική,  

• 41,4 MWe μέγιστη. 



Paris

Issy-les-Moulineaux

3,8 ha

Périphérique

Seine

Voie ferrée / RER C 

Μονάδα Καύσης απορριμμάτων & Παραγωγής Ενέργειας στο Παρίσι 

• Το δίκτυο τηλεθέρμανσης 
διανέμει 5.1 TWh θερμότητας 

• Το 50% της ζήτησης του δικτύου 
θέρμανσης του Παρισιού 
παρέχονται από τις 3 μονάδες  
waste-to-energy 

• Ισοδυναμεί σε 245.000 κατοικίες 
και πάνω από 1 εκ. πολιτών. 







Leeds, UK (214,000 tons/year) 







Amager Bakke plant Copenhagen 
 (400,000 tons per year) 





West Palm Beach, Florida, USA 
 (1,000,000 tons per year) 



Changzhou WtE plant, China (800 t/day) 



Nanjing WtE plant, China (2,000 t/day) 



To be built in Shenzen, China. 
The world’s largest (1.6 million tons), 44,000m2  φωτοβολταϊκά στην οροφή 



Τουρκία 

Υπάρχει μόνο μια μονάδα που είναι εγκατεστημένη στην 
Κωνσταντινούπολη. Η λειτουργία της ξεκίνησε το 2021.  

 
• Δυναμικότητα: 1 εκατ. τόνους / έτος 
• Αρχικό Κόστος: 300 εκατ. Ευρώ 
• 1,4 εκατ. τόνους αερίων του θερμοκηπίου  
μείωση ανά έτος 

 
Περισσότερες πληροφορίες: 
https://www.wtert.net/news/431/Waste-to-Energy-(WtE)-plant-in-
Istanbul.html 

 

https://www.wtert.net/news/431/Waste-to-Energy-(WtE)-plant-in-Istanbul.html
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WTE capacity (x-axis) vs. distance of WTE 
from city center (y-axis).  

The analysis represents all the ~1000 WTE plants of the world 



Carbon Dioxide, Sulfur Dioxide & Nitrogen Oxides emissions of MSW 
combustion / incineration, as compared to coal, oil and natural gas 

Fuel Carbon Dioxide Sulfur Dioxide Nitrogen Oxides 

MSW 837 0.8 5.4 

Coal 2,249 13 6 

Oil 1,672 12 4 

Natural Gas 1,135 0.1 1.7 



Αεριοποίηση 



Πηγή: Consonni & Vigano 2012 



Εγκαταστάσεις αεριοποίησης 

• Παγκοσμίως λειτουργούν ~ 60 εγκαταστάσεις αεριοποίησης που επεξεργάζονται ΑΣΑ 

• Οι χώρες με τις περισσότερες εφαρμογές είναι η Ιαπωνία, η Κίνα και η Η.Π.Α. 

• Προς το παρόν η αεριοποίηση χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή καυσίμων  

     και πρώτων υλών για τις χημικές βιομηχανίες 
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Προϊόντα Αεριοποίησης (gasification) – 
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 

Αέριες εκπομπές: Μίγμα κυρίως CO, H2 και ελαφρών 

υδρογονανθράκων το οποίο καίγεται για παραγωγή ενέργειας. Ανάγκη 

για ύπαρξη αντιρρυπαντικών συστημάτων ελέγχου αερίων εκπομπών. 

Όμως, είναι πολύ πιο απλά από ότι στην περίπτωση της καύσης 

Στερεά απόβλητα: Στερεό σταθεροποιημένο υπόλειμμα που 

αποτελείται από ανόργανα υλικά και το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί 

(Υαλοποιημένο στερεό). Η ποσότητα είναι πολύ μικρή. 

Υγρά απόβλητα από τον καθαρισμό των αερίων μετά την καύση του 

αέριου Σύνθεσης 



Ανάπτυξη επιδεικτικής 
μονάδας αεριοποίησης 
απορριμμάτων στο 
Περιβαλλοντικό Πάρκο 
Κυκλικής Οικονομίας 
Ηρακλείου - ΕΣΔΑΚ 
 



Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας 

Κεντρικό Πράσινο Σημείο Δ. Ηρακλείου 

Εκσυγχρονισμός ΚΔΑΥ 

Προεπεξεργασία Πρασίνων 

Πιλοτική μονάδα F4F 

Πιλοτική μονάδα βιοπλαστικων 

Πιλοτική μονάδα μηχ. κομποστοποίησης 

Εκσυγχρονισμός ΣΜΑ για βιοαπόβλητα 

Πιλοτική μονάδα αεριοποίησης υπολειμμάτων 



Υλικό 

Ποσοστό στα ΑΣΑ (% 

κ.β.) 

Βιοαπόβλητα 39,15% 

Χαρτί - Χαρτόνι 19,94% 

Χαρτί - Χαρτόνι 

Συσκευασίας 4,98% 

Χαρτί Έντυπο 6,98% 

Χαρτί λοιπά (μη 

ανακυκλώσιμα) 7,98% 

Πλαστικά 16,85% 

Πλαστικά Συσκευασίας 11,80% 

Πλαστικά λοιπά 5,05% 

Γυαλί 5,33% 

Γυαλί Συσκευασίας 5,06% 

Γυαλί λοιπά 0,27% 

Μέταλλα 4,95% 

Μέταλλα Συσκευασίας 3,96% 

Μέταλλα λοιπά 0,99% 

Υπόλοιπα 13,78% 

Ξύλο Συσκευασίας 1,57% 

Δ-Υ-Λ 3,67% 

Λοιπά 5,54% 

Σύνολο 100,00% 

Υλικό 

Ποσότητες/ Ποσοστό 

έτος (τόνοι) (%) 

Βιοαπόβλητα 5.174 28% 

Χαρτί - 
3.512 19,00% 

Χαρτόνι 

Πλαστικά 7.002 37,80% 

Γυαλί 125 0,70% 

Μέταλλα 592 3,20% 

Υπόλοιπα 2.104 11,40% 

Σύνολο 18.511 100,00% 

Ποσοτικά & 
Ποιοτικά στοιχεία 
απορριμμάτων  

Υπολείμματα για 

αεριοποίηση 

Σύμμεικτα ΑΣΑ 



Ποσότητα υπολειμμάτων για ενεργειακή αξιοποίηση 

• Το υπόλειμμα απορριμμάτων της Μονάδας Προεπεξεργασίας που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο εκτιμάται σε 18.511τόνους/ έτος, με περιεχόμενο υγρασίας 

μικρότερο του  15% κ.β. και κοκκομετρία έως 25mm. 

• Ποσοστό της τάξης του 23% (4.200 tn/έτος) του  ανωτέρω υλικού οδηγείται σε πρέσα 

πελλετοποίησης  για την παραγωγή πέλλετ καυσίμου.  

• Το τελικό προϊόν (πέλλετ καυσίμου) εκτιμάται σε 4.000 tn/έτος με περιεχόμενο 

υγρασίας λιγότερο από 12% κ.β  

• «Εκτιμώμενη θερμογόνος δύναμη μεταξύ 15,5 και 16,0 MJ/kg. Το υλικό  αυτό 

προορίζεται για τη μονάδα αεριοποίησης.» 

• Μελέτη για ανάπτυξη επιδεικτικής μονάδας Waste-to-Energy στο Ηράκλειο 





Σας Ευχαριστώ! 
 

mloiz@chemeng.ntua.gr  

 

www.uest.gr 
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