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Πεπίλητη
Οη ηερληθέο γηα κεραληθή - βηνινγηθή επεμεξγαζία ηνπ νξγαληθνύ θιάζκαηνο ησλ νηθηαθώλ
απνβιήησλ ρξεζηκνπνηνύληαη όιν θαη πην ζπρλά ζηε δηαρείξηζε απνβιήησλ πνιιώλ θξαηώλ. Οη
εγθαηαζηάζεηο κεραληθήο - βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ιεηηνπξγνύλ ζαλ ζπκπιήξσκα είηε ζαλ
επηινγή ρακεινύ θόζηνπο εγθαηαζηάζεσλ απνηέθξσζεο. Υπάξρεη κεγάιε δήηεζε γηα ηέηνηνπ
είδνπο εγθαηαζηάζεηο, γηα λα βειηησζεί ε αεξόβηα βηνινγηθή επεμεξγαζία, γηα λα κεησζεί ην
θόζηνο αιιά θαη γηα λα απμεζεί ε αμηνπηζηία. Με ηελ βνήζεηα θάπνησλ παξαδεηγκάησλ, ζα
ζπδεηεζνύλ νη δπλαηόηεηεο βειηίσζεο ησλ ήδε ππαξρόλησλ κνλάδσλ, θαζώο θαη ηερληθέο ιύζεηο
γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαζθεπή λέσλ. Η αιιαγή ηεο δηαδηθαζίαο από ηξαπεδνεηδείο ζε
ηξηγσληθνύο ζσξνύο πξνζθέξεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα.
Λέμεηο Κιεηδηά: Μεραληθή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία, Αεξόβηα επεμεξγαζία, Κνκπνζηνπνίεζε,
Ωξίκαλζε, Βειηηζηνπνίεζε, Λεηηνπξγηθά θόζηε

1.

ΔΙΑΓΩΓΗ

MBΔ (Μησανική Βιολογική Δπεξεπγαζία) – κπαηούζα καηάζηαζη
Σήκεξα ζηελ Δπξώπε ιεηηνπξγνύλ πνιιέο εγθαηαζηάζεηο Μεραληθήο Βηνινγηθήο
Δπεμεξγαζίαο. Μόλν ζηε Γεξκαλία ππάξρνπλ 48 νη νπνίεο έρνπλ δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο 6
εθαηνκκπξίσλ ηόλσλ/ αλά ρξόλν, δειαδή επεμεξγάδνληαη πεξίπνπ ην 25% ησλ αζηηθώλ
απνβιήησλ ηεο Γεξκαλίαο[1].
Παξόια απηά, νη δπλαηόηεηεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ Μεραληθήο - Βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο
θάζε άιιν παξά έρνπλ θηάζεη ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό εθκεηάιιεπζεο ζηελ Δπξώπε. Δλώ
θάπνηεο ρώξεο όπσο ε Γαλία θαη ε Σνπεδία θαίλε θπξίσο ηα απόβιεηά ηνπο, ππάξρεη κεγάιε
δήηεζε ζηε Γαιιία, ζηελ Ιηαιία, ζηελ Ιζπαλία θαη ηελ Μεγάιε Βξεηαλία[2].
Αλ θαη νη ηερληθέο Μεραληθήο – Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο δελ έρνπλ αλαπηπρζεί όζν
γίλεηαη ζηελ Δπξώπε, θαη ελώ θάπνηεο αληίζηνηρεο εγθαηαζηάζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα
πξν – επεμεξγαζία πξηλ ηελ απνηέθξσζε, ε Μεραληθή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία έρεη πνιιά
πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ απεπζείαο απόξξηςε ησλ απνβιήησλ όπσο απηή γίλεηαη ζηηο
αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. Λόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη δελ γίλεηαη δηαινγή ησλ απνβιήησλ ζηε πεγή
θαη ηα νηθηαθά απόβιεηα πεξηέρνπλ πνιιέο νξγαληθέο νπζίεο, ε Μεραληθή – Βηνινγηθή
Δπεμεξγαζία, ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλόκεζε ρώξνπ ζηνπο ΦΥΤΑ θαζώο θαη ζηε
κείσζε ησλ εθπνκπώλ βιαβεξώλ νπζηώλ έσο θαη 90%. Γη’ απηνύο ηνπο ιόγνπο νη απιέο ζηε
ζρεδίαζε θαη ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεηο Μεραληθήο Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο έρνπλ κεγάιε
δήηεζε[3].
1.1

MBΔ – δςναηόηηηερ βεληιζηοποίηζηρ
Η ιεηηνπξγία λέσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη νη εκπεηξίεο πνπ απνθνκίζηεθαλ από ηελ
ιεηηνπξγία ηνπο, θαηέζηεζαλ ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ Μεραληθήο – Βηνινγηθήο
Δπεμεξγαζίαο ζέκα ζπδεηήζεσλ θαη άξζξσλ από εηδηθνύο.Η θύξηα απνζηνιή ησλ
εγθαηαζηάζεσλ Μεραληθήο – Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο θαηά ηελ αεξόβηα επεμεξγαζία είλαη ε
δεκηνπξγία ηδαληθώλ ζπλζεθώλ ώζηε νη κηθξν-νξγαληζκνί λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ απνζύλζεζε
ηνπ νξγαληθνύ θιάζκαηνο. Απηό απαηηεί αξθεηό λεξό θαη νμπγόλν, θαζώο θαη βέιηηζηεο
ζεξκνθξαζίεο.[4]. Οη κεηαηξνπέο πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ, έρνπλ ζρέζε κε ηελ βην - απνζύλζεζε
θαη σξίκαλζε, ώζηε ε δηαδηθαζία λα ηειεηνπνηεζεί, ε αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο λα απμεζεί θαη
θπξίσο λα κεησζνύλ ηα θόζηε ιεηηνπξγίαο.
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2.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ

σεδιαζμόρ ηηρ Γιαδικαζίαρ
Ο θύξηνο ζηόρνο ηεο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο είλαη ε κείσζε θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ησλ
απνβιήησλ ώζηε λα ζηγνπξεπηεί αζθαιήο δηάζεζε ζηνλ ΦΥΤΥ. Μηα απνηειεζκαηηθή θαη ζσζηή
δηαδηθαζία επηηπγράλεη ην επηζπκεηό απνηέιεζκα ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Σπλήζσο ε αεξόβηα
βην-απνζύλζεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε δύν ζηάδηα: εληαηηθή βην-απνζύλζεζε γηα δύν ή ηξείο
εβδνκάδεο αθνινπζνύκελε από σξίκαλζε γηα ηέζζεξηο έσο νρηώ εβδνκάδεο. Πξαθηηθά ε
βηνινγηθή επεμεξγαζία κπνξεί λα απνηειείηαη από έλα ζηάδην αλαεξόβηαο επεμεξγαζίαο
αθνινπζνύκελν από έλα βήκα αεξόβηαο επεμεξγαζίαο ή λα απνηειείηαη από δύν αλεμάξηεηα
ζηάδηα αεξόβηαο επεμεξγαζίαο. Η εληαηηθή βην-απνζύλζεζε ραξαθηεξίδεηαη από εληαηηθό
αεξηζκό ηνπ εηζεξρόκελνπ πιηθνύ. Γπλακηθά ζπζηήκαηα σξίκαλζεο (δπλακηθόο ζσξόο, ζεηξάδη)
ζπκπιεξώλνληαη από θαλνληθή αλάδεπζε θαη άξδεπζε ελώ επέιηθηεο ξπζκίζεηο γηα ηελ
αλάδεπζε δελ είλαη ζπλήζσο δπλαηέο ζε απηό ην ζύζηεκα. Τα ζηαηηθά ζπζηήκαηα δελ
πξννξίδνληαη γηα αλάδεπζε. Κάπνηεο εγθαηαζηάζεηο όκσο πξαγκαηνπνηνύλ κνλόζηξνθε
πεξηζηξνθή κε άξδεπζε. Η σξίκαλζε ζηηο πεξηζζόηεξεο εγθαηαζηάζεηο ΜΒΔ πξαγκαηνπνηείηαη
ζε ζσξνύο πιηθώλ νη νπνίνη αλαδεύνληαη. Κάπνηεο εγθαηαζηάζεηο ηειεηνπνηνύλ ηελ δηαδηθαζία
σξίκαλζεο κε έλα ππόγεην ζύζηεκα αεξηζκνύ. Τν επηζπκεηό επίπεδν ζηαζεξόηεηαο ηνπ πιηθνύ
επηηπγράλεηαη κεηά από πεξίπνπ δύν εβδνκάδεο, αλάινγα κε ηελ έληαζε ηεο επεμεξγαζίαο. Η
δηαδηθαζία κπνξεί λα βειηηζηνπνηεζεί κέζσ εληαηηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ πιηθνύ. Σπρλή
αλάδεπζε κπνξεί λα κεηώζεη αξθεηά ηελ πεξίνδν σξίκαλζεο ελώ ζπζηεκαηηθή άξδεπζε είλαη
πςίζηνπ ζεκαζίαο θαζώο έλα κεγάιν πνζνζηό πγξαζίαο εμαθαλίδεηαη ιόγσ ησλ πςειώλ
ζεξκνθξαζηώλ κέζα ζηνπο ζσξνύο. Δηδηθά ζπζηήκαηα αλάδεπζεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ εηδηθό
εμνπιηζκό γηα απεπζείαο άξδεπζε θαηά ηελ αλάδεπζε απνηεινύλ κεγάια πιενλεθηήκαηα. Έηζη,
ηαπηόρξνλε αλάδεπζε θαη νκνηνγελήο άξδεπζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ ρώξα ζε έλα κόλν βήκα.
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Δςελιξία ηηρ Γιαδικαζίαρ
Η απαηηνύκελε δηάξθεηα ηεο βηνινγηθήο δηαδηθαζίαο, έρεη ζρέζε κε ην νξγαληθό
πεξηερόκελν ηνπ εηζεξρνκέλνπ πιηθνύ. Δίλαη θπξίσο αλάινγε κε ηελ πνζόηεηα ησλ νηθηαθώλ
απνβιήησλ, αιιά θαη ηεο πνηόηεηαο ηεο πξνεγνύκελεο πξν – επεμεξγαζίαο κέζσ ηνπ κεραληθνύ
δηαρσξηζκνύ. Σπλήζσο νη ππνινγηζκνί γηα ηελ πξναλαθεξζείζα δηάξθεηα, γίλνληαη εκπεηξηθά.
Με ηνλ ίδην ηξόπν ππνινγίδνληαη ε ρσξεηηθόηεηα θαη νη πεξηνρέο βην - απνζύλζεζεο θαη
σξίκαλζεο. Υπνηίζεηαη κηα ζρεηηθά ζηαζεξή πνηνηηθή ζύλζεζε ησλ εηζεξρνκέλσλ ζε ζηαζεξή
δηάξθεηα επεμεξγαζίαο. Σηελ πξάμε, νη ππνζέζεηο απηέο έρνπλ δηαςεπζζεί. Οη ππεύζπλνη ησλ
εγθαηαζηάζεσλ αλέθεξαλ πνιύ αζηαζή πεξηερόκελα ησλ νξγαληθώλ ζηνηρείσλ ηνπ εηζεξρνκέλνπ
πιηθνύ. Απνθιίζεηο κεγαιύηεξεο ηνπ 200% από ηνλ κέζν όξν έρνπλ δηαπηζησζεί. Δπεηδή ην
νξγαληθό πεξηερόκελν ηνπ πιηθνύ πνηθίιεη όζνλ αθνξά ζηε ζύζηαζε, απαηηείηαη επειημία όζνλ
αθνξά ζηε δηάξθεηα θαη ζηελ έληαζε ηεο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο. Καζώο ε εληαηηθή βην –
απνζύλζεζε επηηξέπεη επεμεξγαζία κε ηνύλει ή θνπηηά θνκπνζηνπνίεζεο, είλαη δπλαηό λα
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ηεζνύλ ππό επεμεξγαζία κεκνλσκέλνη ζσξνί θάζε θνξά. Η σξίκαλζε ζηηο πεξηζζόηεξεο
εγθαηαζηάζεηο δελ επηηξέπεη ηέηνηνπ είδνπο επεμεξγαζία θαζώο εθεί ε δηαδηθαζία γίλεηαη κε
ηξαπεδνεηδείο ζσξνύο, ησλ νπνίσλ ε μερσξηζηή απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία είλαη αδύλαηε.
Αιιαγή ηεο δηαδηθαζίαο σξίκαλζεο ζε ηξηγσληθνύο από ηξαπεδνεηδείο ζσξνύο επηηξέπεη ηελ
κεκνλσκέλε απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία ζσξώλ κε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα αλάδεπζεο ή
άξδεπζεο εάλ είλαη απαξαίηεην. Τν κεηνλέθηεκα ηεο θνκπνζηνπνίεζεο κε ηξηγσληθνύο ζσξνύο
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ κεγαιύηεξε θάιπςε ρώξνπ, εύθνια θαηαξξίπηεηαη ιόγσ ησλ
ζπληνκόηεξσλ πεξηόδσλ σξίκαλζεο
.
2.3
Έξοδα Δπεξεπγαζίαρ
Η θαηάιιειε επεμεξγαζία ηνπ εηζεξρνκέλνπ πιηθνύ κέζσ ηεο αλάδεπζεο θαη άξδεπζεο,
δεκηνπξγεί έμνδα πνπ δελ κπνξνύλ λα αγλνεζνύλ όηαλ θαηαζθεπάδεηαη κηα εγθαηάζηαζε.
Σπλεπώο, ε εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο αλάδεπζεο πξέπεη λα είλαη ζσζηά
πξνζρεδηαζκέλε. Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, επεμεξγαζία ηξηγσληθώλ θαη όρη
ηξαπεδνεηδώλ ζσξώλ ζα παξέρεη νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα όπσο ην παξαθάησ ελδεηθλύεη:
Υπολογιζμόρ – Παπάδειγμα ηος κόζηοςρ λειηοςπγίαρ ηηρ ωπίμανζηρ ζηη Μησανική –
Βιολογική Επεξεπγαζία:
Δηζεξρόκελν πιηθό ζηελ σξίκαλζε: 40000 ηόλνη αλά έηνο
Δηδηθό βάξνο:
0,55 t/m³
Φξόλνο Ωξίκαλζεο:
6 εβδνκάδεο
Υιηθό ζηελ πεξηνρή σξίκαλζεο:
πεξίπνπ 8400 m³ πιηθνύ/πεξίνδν σξίκαλζεο
Σπρλόηεηα αλάδεπζεο:
2 θνξέο ηελ εβδνκάδα
Γπλαηόηεηα Αλάδεπζεο:
200 m³/h κε εκπξόζζην θνξησηή
1000 m³/h αλαδεπηήξαο ηξαπεδνεηδώλ ζσξώλ
2000 m³/h αλαδεπηήξαο ηξηγσληθώλ ζσξώλ
Έμνδα αλάδεπζεο:
50,- €/h εκπξόζζηνο θνξησηήο
100,- €/h αλαδεπηήξαο ηξαπεδνεηδώλ ζσξώλ
85,- €/h αλαδεπηήξαο ηξηγσληθώλ ζσξώλ
Ώξεο ιεηηνπξγίαο κεραλήκαηνο:
4368 ώξεο αλά έηνο εκπξόζζηνο θνξησηήο
875 ώξεο αλά έηνο αλαδεπηήξαο ηξαπεδνεηδώλ ζσξώλ
437 ώξεο αλά έηνο αλαδεπηήξαο ηξηγσληθώλ ζσξώλ
Σπλνιηθό θόζηνο:
Δκπξόζζηνο θνξησηήο:
218400,- € αλά έηνο
Τξαπεδνεηδείο ζσξνί:
87500,- € αλά έηνο
Τξηγσληθνί ζσξνί:
37145,- €/a
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Ππακηική Δμπειπία – Παπαδείγμαηα

2.4.1 MBT Cröbern
Τν εξγνζηάζην MBT Cröbern ζηα λόηηα ηεο Λεηςίαο, έρεη άδεηα γηα 300000 ηόλνπο ηνλ
ρξόλν θαη είλαη ην κεγαιύηεξν ζηε Γεξκαλία. Η βηνινγηθή επεμεξγαζία απνηειείηαη από δύν
ζηάδηα: εληαηηθή αεξόβηα βην – απνζύλζεζε ζε ζηαηηθά ηνύλει θνκπνζηνπνίεζεο,
αθνινπζνύκελε από ζηεγαζκέλε σξίκαλζε γηα αξθεηέο εβδνκάδεο. Τν αξρηθό ζρέδην σξίκαλζεο
βαζηδόηαλ ζε 5 πεξηνρέο θνκπνζηνπνίεζεο κε έλα ηξαπεδνεηδή ζσξό ζε θάζε κηα. Απηνί έπξεπε
λα αλαδεύνληαη κία έσο δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα. Λόγσ απηήο ηεο ιεηηνπξγηθήο αλάγθεο, δπν
απηνθηλνύκελνη αλαδεπηήξεο ηξαπεδνεηδώλ ζσξώλ ήηαλ ζε ιεηηνπξγία. Καηά ην δεύηεξν
εμάκελν ηνπ 2005 αληηκεησπίζηεθαλ λέεο δπζθνιίεο όζνλ αθνξά ηε δηαηήξεζε ησλ
απαξαίηεησλ ηηκώλ ζηαζεξόηεηαο ηεο σξίκαλζεο ηνπ πιηθνύ. Απηό ζπλέβε επεηδή θάπνηεο
πεξηνρέο ησλ ζσξώλ ήηαλ είηε πνιύ πγξέο, είηε πνιύ ζηεγλέο ή ε ζύλζεζε ηνπο δελ ήηαλ

θαηάιιειε γηα ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζία σξίκαλζεο. Όηαλ ε δηαδηθαζία σξίκαλζεο δελ ήηαλ
επηηπρήο ζε έλα θνκκάηη ηνπ ζσξνύ, ζηαδηαθά όινο ν ζσξόο έπξεπε λα αλαδεπζεί, αθόκα θαη αλ
δελ ήηαλ απαξαίηεην γηα ηα άιια ηκήκαηα. Απηό είρε σο απνηέιεζκα ππεξβνιηθή ρξήζε ησλ
αλαδεπηήξσλ. Γηα λα βξεζεί ιύζε ζε απηό ην πξόβιεκα, ζπδεηήζεθε ε αλαδηνξγάλσζε ηεο
πεξηνρήο σξίκαλζεο ζε κηθξόηεξνπο ζσξνύο. Η εηαηξία πνπ ιεηηνπξγεί ηελ εγθαηάζηαζε, ε
WEV, δνθίκαζε ηελ δπλαηόηεηα ηεο βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηηκώλ ζηαζεξόηεηαο πνπ απαηηνύληαη
γηα ηελ σξίκαλζε, κε μερσξηζηή επεμεξγαζία ηξηγσληθώλ ζσξώλ θαη ελόο ηξαπεδνεηδνύο. Μεηά
ηελ πάξνδν δύν κελώλ θαη πνιιώλ δνθηκώλ, ε σξίκαλζε απνθαζίζζεθε λα γίλεηαη πιένλ ζε
ηξηγσληθνύο ζσξνύο.

σήμα 1: Ωξίκαλζε ζην εξγνζηάζην MBT Cröbern κεηά ηελ αιιαγή ζε ηξηγσληθνύο ζσξνύο
2.4.2 MBΔ Rosenow
Η εγθαηάζηαζε Rosenow έρεη άδεηα 125000 ηόλσλ αλά έηνο θαη εθαξκόδεη αεξόβηα
επεμεξγαζία δύν ζηαδίσλ. Η εληαηηθή βην – απνζύλζεζε δηαξθεί δύν εβδνκάδεο ζε ζηαηηθά
ηνύλει, κε κηα αλάδεπζε όηαλ θνξηώλεηαη θαη εθθνξηώλεηαη ην πιηθό από ηα ηνύλει. Από ηηο
αξρέο ηνπ 2005 έσο θαη ην 2008 ε σξίκαλζε γηλόηαλ ζε έμη δπλακηθνύο ηξαπεδνεηδείο ζσξνύο νη
νπνίνη αλαδεύνληαλ δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα. Σηηο αξρέο ηνπ 2008 μεθίλεζε ε αλαδηνξγάλσζε ζε
ηξηγσληθνύο ζσξνύο. Τν Σρήκα 2 δείρλεη ηελ πεξηνρή σξίκαλζεο. Η πεξηνρή απηή κε ηνπο 7
ηξηγσληθνύο ζσξνύο, αξρηθά ζηέγαδε δύν ηξαπεδνεηδείο ζσξνύο. Σύκθσλα κε ηνλ ιεηηνπξγό ηεο
εγθαηάζηαζεο ABG, ε λέα ηερληθή θνκπνζηνπνίεζεο δεκηνπξγεί θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηε
δηαδηθαζία σξίκαλζεο δίλνληαο ζηελ εηαηξία ηε δπλαηόηεηα λα πεηύρεη ην επηζπκεηό επίπεδν
ζηαζεξόηεηαο. Μηθξνπξνβιήκαηα ζηε δηαδηθαζία σξίκαλζεο, ιύλνληαη εύθνια κε πςειόηεξεο
ζπρλόηεηεο αλαζηξνθήο ή ξπζκηζκέλε άξδεπζε. Η αληηθαηάζηαζε ηεο ηερλνινγίαο αλάδεπζεο
έρεη κεηώζεη ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο θαη έρεη απμήζεη ηελ ίδηα ζηηγκή ηελ ιεηηνπξγηθή
απνηειεζκαηηθόηεηα.

σήμα 2: Ωξίκαλζε ζηελ εγθαηάζηαζε MBΔ Rosenow κεηά ηελ αλαδηνξγάλσζε ζε ηξηγσληθνύο
ζσξνύο.
2.4.3 MBΔ Schwanebeck
Η εγθαηάζηαζε Schwanebeck αδεηνδνηήζεθε ην 1997 θαη έρεη δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο
88.500 ηόλσλ αλά έηνο. Η βηνινγηθή επεμεξγαζία πεξηέρεη εληαηηθή βην–απνζύλζεζε ζε ηνύλει
θνκπνζηνπνίεζεο αθνινπζνύκελε από σξίκαλζε ζε ηξηγσληθνύο ζσξνύο . Αξρηθά ε σξίκαλζε
γηλόηαλ ζε ηξαπεδνεηδείο ζσξνύο. Τν 2008 απνθαζίζηεθε ε αγνξά ελόο εηδηθνύ κεραλήκαηνο
αλάδεπζεο ηξηγσληθώλ ζσξώλ. Ο ζηόρνο ήηαλ ε εληνλόηεξε επεμεξγαζία ησλ ηξηγσληθώλ ζσξώλ
θαη ηαπηόρξνλα ή κείσζε ηνπ όγθνπ ηνπ απνζεθεπκέλνπ πιηθνύ, ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ
θαιύηεξεο ζπλζήθεο σξίκαλζεο. Μεηά από 6 κήλεο ιεηηνπξγίαο κε ην λέν ζύζηεκα ηα
απνηειέζκαηα ήηαλ πιήξσο ηθαλνπνηεηηθά.
3.
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Σηε Μεγάιε Βξεηαλία, ε δήηεζε γηα ηερλνινγίεο Μεραληθήο Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο
απμάλεηαη. Λόγσ ησλ λνκηθώλ πεξηνξηζκώλ θαη ησλ απμαλόκελσλ ηηκώλ δηάζεζεο ησλ
απνβιήησλ, ζα εμππεξεηνύζε ην ζπκθέξνλ όισλ ή κείσζε ηέηνησλ απνβιήησλ. Σηε βάζε ελόο
πηινηηθνύ πξνγξάκκαηνο, εμεηάδεηαη ν ζπλδπαζκόο ήδε γλσζηώλ ηερλνινγηώλ γηα εληαηηθή
θνκπνζηνπνίεζε ζεηξαδίσλ κε ηερλνινγίεο θνκπνζηνπνίεζεο κέζα ζε ζηαηηθό ηνύλει. Η λέα
απηή δηαδηθαζία κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο Γπλακηθή θνκπνζηνπνίεζε ζε ηνύλει. Τν πιηθό ζην
αεξηδόκελν ηνύλει, αλαδεύεηαη αθόκα πεξηζζόηεξν, κε ζθνπό ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο
δηαδηθαζίαο σξίκαλζεο. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ ηνύλει επηηξέπεη κεγάιε κείσζε ησλ εθπεκπόκελσλ
αεξίσλ, θαη επνκέλσο κείσζε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο. Οη εθπνκπέο πεξηνξίδνληαη ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν ρώξν. Ο αλαδεπηήξαο ιεηηνπξγεί θαη επηηαρύλεη παξακέλνληαο έμσ από ην ηνύλει,
δεκηνπξγώληαο επηζεηηθό πεξηβάιινλ εληόο απηνύ. Απηό εληζρύεη ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία θαη
απμάλεη ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ εμνπιηζκνύ.

σήμα 4: Γπλακηθή θνκπνζηνπνίεζε ζε ηνύλει – άπνςε ηνπ πηινηηθνύ ρώξνπ
4.

ΤΝΟΨΗ

Υπάξρνπλ δπλαηόηεηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο σξίκαλζε ηνπ πιηθνύ πνπ πξνθύπηεη από
κεραληθή - βηνινγηθή επεμεξγαζία. Έλαο ηξόπνο ν νπνίνο ζπγθεληξώλεη κεγάιεο πηζαλόηεηεο
επηηπρίαο είλαη ε αλαδηνξγάλσζε ησλ ζσξώλ από ηξαπεδνεηδείο ζε ηξηγσληθνύο. Τν θόζηνο
ιεηηνπξγίαο ζα κεησζεί θαη ζα ππάξμνπλ ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηε δηαδηθαζία σξίκαλζεο, πηπρέο
ηνπ όινπ εγρεηξήκαηνο νη νπνίεο πξέπεη λα αλαιύνληαη ελδειερώο πξηλ από ηελ δεκηνπξγία
θάπνηαο εγθαηάζηαζεο.
Σπλδπάδνληαο ηελ ήδε απνδεδεηγκέλε ηερλνινγία κε κηα λέα δηαδηθαζία κε ηνύλει, ε
δηαδηθαζία σξίκαλζεο βειηηώλεηαη ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή κεηώλεηαη ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο.
Δπηπξόζζεηα, ε ηνπνζέηεζε ηνπ αλαδεπηήξα έμσ από ην "επηζεηηθό" πεξηβάιινλ
θνκπνζηνπνίεζεο δηεπξύλεη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη απμάλεη ηελ απνδνηηθόηεηά
ηνπ.
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