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1 Περιγραφή του ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων 

 

 

1.1 Γενικά στοιχεία 

 

Ο υπό εξέταση Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) βρίσκεται στην περιοχή 

των Πέρα Γαλήνων της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου που υπάγεται στο Δήμο Μαλεβιζίου της 

Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, και απέχει 32 km περίπου από την πόλη του Ηρακλείου. Η 

συνολική έκταση του ΧΥΤΑ είναι 180 στρέμματα και εκμισθώνεται από το Δήμο Ηρακλείου, 

ως ο κύριος χρήστης του χώρου. Ο κοντινότερος οικισμός προς τον εξεταζόμενο χώρο είναι ο 

οικισμός Φόδελε, που βρίσκεται ανατολικά σε απόσταση περίπου 2,5 km. 

Η διάθεση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ) στον χώρο απόθεσης ξεκίνησε 

το 1992. Κατά την έναρξη λειτουργίας του, ο ΧΥΤΑ δεν διέθετε σύστημα στεγανοποίησης, 

δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων, σύστημα διαχείρισης βιοαερίου, αντιπλημμυρική προστασία, 

πυρασφάλεια, γεφυροπλάστιγγα και λοιπά έργα υποδομής, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. 

Ωστόσο ο Δήμος Ηρακλείου, ως φορέας λειτουργίας, προσπαθούσε να ελαχιστοποιήσει τους 

κινδύνους ρύπανσης του περιβάλλοντος λαμβάνοντας κατά τη λειτουργία όλα τα αναγκαία 

μέτρα αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές. 

Σε επόμενη φάση κατασκευάστηκαν από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Απορριμμάτων Κρήτης 

(ΕΣΔΑΚ) έργα αποκατάστασης στο χώρο, με σκοπό την μείωση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από την λειτουργία του, αλλά και έργα επέκτασης και εκσυγχρονισμού του ΧΥΤΑ 

με την κατασκευή τριών σύγχρονων ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΚΥΤΤΑΡΑ Α’, Β’ και Γ’, το τελευταίο από 

τα οποία είναι υπό κατασκευή), καθώς και όλων των αναγκαίων συμπληρωματικών έργων, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.  

Ο ΧΥΤΑ αποτελείται από 5 κύρια τμήματα, δύο παλιά, δύο νέα και ένα υπό κατασκευή. 

Το 1
ο
 τμήμα (ΧΑΔΑ B’) άρχισε να λειτουργεί το 1992 και έκλεισε το 1997. Η διάθεση 

απορριμμάτων στο 2
ο
 τμήμα (ΧΑΔΑ A’) ξεκίνησε το 1998 και το τμήμα έκλεισε το 2008. Το 3

ο
 

τμήμα του ΧΥΤΑ, το ΚΥΤΤΑΡΟ Α’ που είναι υπερκείμενο του ΧΑΔΑ Β’ δέχθηκε τις 

αποθέσεις από το 2009 έως και το 2012. Το 4
ο
 τμήμα του ΧΥΤΑ (ΚΥΤΤΑΡΟ Β’) που είναι 

υπερκείμενο του ΧΑΔΑ Α’, υποδέχεται τα απορρίμματα από το 2012 και αναμένεται να 

πληρωθεί στα τέλη του 2016. Ήδη κατασκευάζεται το 5
ο
 τμήμα, το ΚΥΤΤΑΡΟ Γ’, το οποίο 

αναμένεται να δεχθεί τις ποσότητες των απορριμμάτων από τα τέλη του 2016. 

Η επιφάνεια της έκτασης την οποία καταλαμβάνει το ΚΥΤΤΑΡΟ Α’ ανέρχεται 

οριζοντιογραφικά σε 35 περίπου στρέμματα. Το κύτταρο, είναι υπερκείμενο του ΧΑΔΑ Β’ και 

βρίσκεται στο ΒΔ τμήμα του ΧΥΤΑ. Το υπόλοιπο τμήμα του χώρου, που αποκαταστάθηκε 

αφορά 50 επιπλέον στρέμματα (ΧΑΔΑ Α’). Η επιφάνεια της έκτασης, στην οποία 

κατασκευάστηκε το ΚΥΤΤΑΡΟ Β’ ανέρχεται οριζοντιογραφικά σε 28 περίπου στρέμματα. 

Επίσης, οριζοντιογραφική επιφάνεια περίπου 10 στρεμμάτων καταλαμβάνει ο χώρος όπου κατά 
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το παρελθόν αποτίθετο η χωνευμένη και αφυδατωμένη ιλύς από τη μονάδα επεξεργασίας 

λυμάτων του Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ). 

 

 

Εικόνα 1. Γενική εικόνα αποθέσεων του ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων (πηγή: ΕΣΔΑΚ) 

 

Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται η γενική διάταξη των τμημάτων των αποθέσεων των τμημάτων 

του ΧΥΤΑ των Πέρα Γαλήνων. 

 

1.2 Περιγραφή των αποδεκτών και μη αποδεκτών τύπων και των ποσοτήτων των 

εισερχόμενων αποβλήτων που δέχεται ο ΧΥΤΑ-Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός 

 

1.2.1 Αποδεκτοί και μη αποδεκτοί τύποι Αποβλήτων 

 

Ο εξεταζόμενος ΧΥΤΑ ανήκει στην κατηγορία των ΧΥΤΑ μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων. 

Σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου: «Ο χώρος διάθεσης θα δέχεται οικιακά 

και προσομοιωμένα προς τα οικιακά απόβλητα. (Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων ΕΚΑ κεφ. 

20, Απόφαση 2001/118/ΕΚ). Δε γίνονται αποδεκτά όσα εμπίπτουν στην ΚΥΑ 13588/725/2006-

περί επικινδύνων αποβλήτων (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων, ΕΚΑ). Η Απόφαση 

2001/118/EK περιλαμβάνει τα δημοτικά απόβλητα, τα οποία είναι αποδεκτά σε ΧΥΤΑ. Οι τύποι 
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των αποδεκτών και εν δυνάμει μη αποδεκτών αποβλήτων που εισέρχονται στον ΧΥΤΑ, 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.  

 
Πίνακας 1. Τύποι αποδεκτών και εν δυνάμει μη αποδεκτών αποβλήτων στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων 

ΚΩΔ. ΕΚΑ Κατηγορία Αποβλήτων 

20 01  χωριστά συλλεχθέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)  

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια  

20 01 02 γυαλιά  

20 01 08 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης  

20 01 10 Ρούχα 

20 01 11 υφάσματα  

20 01 13
*
 διαλύτες  

20 01 14
*
 οξέα  

20 01 15
*
 αλκαλικά απόβλητα  

20 01 17
* 
 φωτογραφικά χημικά 

20 01 19
*
 Ζιζανιοκτόνα 

20 01 21
* 
 σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 

20 01 22
*
 αεροζόλ  

20 01 23
*
 απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες * 

20 01 25  βρώσιμα έλαια και λίπη 

20 01 26
*
 έλαια και λίπη άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 25 

20 01 27
*
 χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

20 01 28  χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόμενες στα σημείο 20 01 27 

20 01 29
* 
 απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

20 01 30  απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 29 

20 01 31 
*
 κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες 

20 01 32  φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 31 

20 01 33
*
 μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01,16 06 02 ή 16 06 03 και 
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μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες  

20 01 34  μπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 33 

20 01 35
*
 απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα 

σημεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία (Τα επικίνδυνα 

κατασκευαστικά στοιχεία από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό μπορεί να περιλαμβάνουν 

συσσωρευτές και μπαταρίες που περιλαμβάνονται στα σημείο 16 06 και επισημαίνονται ως 

επικίνδυνα: διακόπτες υδραργύρου, γυαλί από καθοδικούς σωλήνες και άλλα είδη 

ενεργοποιημένης υάλου κλπ.) 

20 01 36  απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα 

σημεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35 

20 01 37
* 
 ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

20 01 38  ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημείο 20 01 37 

20 01 39  Πλαστικά 

20 01 40  Μέταλλα 

20 01 41  απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων 

20 01 99  άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως 

20 02  απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων) 

20 02 01  βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 02 02  χώματα και πέτρες 

20 02 03  άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 03  άλλα δημοτικά απόβλητα 

20 03 01   ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 

20 03 02  απόβλητα από αγορές 

20 03 03  υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων 

20 03 04  λάσπη σηπτικής δεξαμενής 

20 03 06  απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων 

20 03 07  ογκώδη απόβλητα 

20 03 99  δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
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*Τα απόβλητα χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την Απόφαση 2001/118/ΕΚ και υπόκεινται στις 

διατάξεις της νομοθεσίας περί επικινδύνων αποβλήτων (Υπουργική Απόφαση Η.Π.13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την 

διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ.» (ΦΕΚ Β' 383/28.03.2006), όπως 

τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 8668/2007, ΦΕΚ Β' 287/2.3.2007). Τα απόβλητα αυτά δε θα γίνονται αποδεκτά στο ΧΥΤΑ. Επίσης ο ΧΥΤΑ 

δεν θα δέχεται: 

 Δοχεία περιέχοντα υγρά ή αέρια υπό πίεση 

 Απόβλητα με υψηλό ποσοστό υγρασίας ή υγρών. 

Εντός των ορίων του ΧΥΤΑ απαγορεύεται ρητά η καύση αποβλήτων. Επιπλέον, σύμφωνα με την ΚΥΑ 29407/3508/16.12.2002 (άρθρο 6) 

στο ΧΥΤΑ δεν γίνονται δεκτά τα ακόλουθα απόβλητα: 

 Τα υγρά απόβλητα 

 Τα απόβλητα, τα οποία σε συνθήκες υγειονομικής ταφής, είναι εκρηκτικά, διαβρωτικά, οξειδωτικά, πολύ εύφλεκτα ή εύφλεκτα  

 Ολόκληρα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων, εκτός από τα υλικά που προορίζονται για χρήση σε κατασκευαστικά έργα εντός 

του ΧΥΤΑ και τεμαχισμένα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων  

 Οποιοσδήποτε άλλος τύπος αποβλήτων που δεν πληροί τα κριτήρια αποδοχής, όπως παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 

20 της ΚΥΑ 29407/3508/16.12.2002. 

 Επίσης στην ΚΥΑ 29407/3508/16.12.2002 αναφέρεται ότι απαγορεύεται η αραίωση ή η ανάμειξη των αποβλήτων που γίνεται απλώς 

και μόνο για να τηρηθούν τα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων και ότι απαγορεύεται η διάθεση με υπόγεια αποθήκευση αποβλήτων, τα 

οποία σε συνθήκες ταφής λόγω αντιδράσεων μεταξύ τους ή με υδατικά διαλύματα επιφέρουν αύξηση του όγκου και δημιουργία λίαν 

εύφλεκτων επικινδύνων ή εκρηκτικών ουσιών ή αερίων επικινδύνων αντιδράσεων γενικότερα, εφόσον τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια της 

λειτουργίας της εγκατάστασης. 

 

 

1.2.2 Σύνθεση των ΑΣΑ 

 

Η ποσοστιαία σύνθεση κατά βάρος (% κ.β.) των απορριμμάτων της εξυπηρετούμενης περιοχής 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. 

 
Πίνακας 2. Ποσοτική σύσταση κατά βάρος των  αποβλήτων που εισέρχονται στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων.  *Πηγή: 

Μελέτη «Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Απορριμμάτων των Νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου». ΕΣΔΑΚ, 

2003-2004 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ %Σύσταση κ.β. 

Αδρανή 3,04% 

Μέταλλα 3,90% 

Αλουμίνιο 1,87% 

Γυαλί 4,25% 

Δέρματα–ξύλα–υφάσματα–λάστιχα 4,68% 

Χαρτί 20,51% 

Υπολείμματα τροφών 38,72% 

Πλαστικά 17,48% 

Υπόλοιπα 5,55% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 
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1.2.3 Ποσότητες Εισερχόμενων Απορριμμάτων 

 

Οι ποσότητες των ΑΣΑ που έχει δεχθεί, ή αναμένεται να δεχθεί στην περίπτωση του 

ΚΥΤΤΑΡΟΥ Β’ (έως το τέλος του 2016) ή του νέου ΚΥΤΤΑΡΟΥ Γ’ (2016-2020) κάθε τμήμα 

του ΧΥΤΑ παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. 

 
Πίνακας 3. Εισερχόμενες Ποσότητες ΑΣΑ σε κάθε τμήμα του ΧΥΤΑ 

ΕΤΟΣ 
Εισερχόμενες ποσότητες ΑΣΑ (tn/ yr) 

ΧΑΔΑ Β’ ΧΑΔΑ Α’ ΚΥΤΤΑΡΟ Α’ ΚΥΤΤΑΡΟ Β’ ΚΥΤΤΑΡΟ Γ’ 

1992 56.673 

 

 

 

 

1993 57.467  

1994 58.271  

1995 59.087  

1996 59.914  

1997 60.753  

1998 

 

61.603  

1999 62.466  

2000 63.340  

2001 64.590  

2002 65.107  

2003 65.628  

2004 66.153  

2005 66.682  

2006 67.215  

2007 67.753  

2008 68.295  

2009 

 

139.825  

2010 142.988  

2011 120.401  

2012 76.286 33.606  

2013 

 

133.835  

2014 129.516  

2015 128.584  

2016 105.255 21.051 

2017 

 

120.507 

2018 121.712 

2019 122.929 

2020 48.871 

ΣΥΝΟΛΟ 352.164 718.832 479.500 530.796 435.070 
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1.2.4 Ποσοστά εισερχόμενων απορριμμάτων στα ΚΥΤΤΑΡΑ Α’ και Β’ ανά κατηγορία 

 

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι εκτός από τους διάφορους τύπους ΑΣΑ που εισέρχονταν, τα 

ΚΥΤΤΑΡΑ Α’ και Β’ κατά τη λειτουργία τους δέχονταν επίσης την χωνευμένη και 

αφυδατωμένη ιλύ από τη ΔΕΥΑ Ηρακλείου, καθώς και δεματοποιημένα απορρίμματα 

προερχόμενα από το εργοστάσιο βιοξήρανσης Ηρακλείου. 

 Στην παράγραφο αυτή γίνεται η καταγραφή των ποσοστών των τριών κατηγοριών (ΑΣΑ, 

δεματοποιημένα ΑΣΑ μετά από βιοξήρανση, χωνευμένη και αφυδατωμένη ιλύς). Η πληροφορία 

για τις εισερχόμενες ποσότητες των ΑΣΑ, της Ιλύος και των δεματοποιημένων ΑΣΑ της 

βιοξήρανσης είναι σημαντική και βοηθά στην εκτίμηση του δυναμικού παραγωγής CH4 στα δύο 

κύτταρα, όπως θα περιγραφεί στο επόμενο κεφάλαιο. Με βάση τον Πίνακα 3 η μέση συνολική 

ετήσια ποσότητα απορριμμάτων που δεχόταν το ΚΥΤΤΑΡΟ Α’ είναι 120.000 tn για την περίοδο 

2009-2012. Η αντίστοιχη ποσότητα για το ΚΥΤΤΑΡΟ Β’ ανέρχεται σε 106.000 tn για την 

περίοδο 2012-2016. 

Όσον αφορά τα επεξεργασμένα ΑΣΑ από το εργοστάσιο βιοξήρανσης η ετήσια 

ποσότητα για το 2011 ήταν 47.000 tn η οποία αποτελούσε το 39% των συνολικών εισερχόμενων 

ποσοτήτων, το 2012 η αντίστοιχη ποσότητα ήταν 37.400 tn και αποτελούσε το 37% των 

εισερχόμενων ποσοτήτων. Οι ποσότητες των βιοξηραμένων και δεματοποιημένων ΑΣΑ έως το 

2012 κατέληγαν στο ΚΥΤΤΑΡΟ Α’. Οι ετήσιες ποσότητες το 2013 ανέρχονταν σε 40.390 tn που 

αντιστοιχούσε στο 30% της συνολικής ετήσιας ποσότητας. Το 2014 τα βιοξηρασμένα και 

δεματοποιημένα απορρίμματα ανέρχονταν στο 8,97% των συνολικών ΑΣΑ, ήτοι 11.621 tn. Οι 

ποσότητες των ετών 2013 και 2014 κατέληξαν στο ΚΥΤΤΑΡΟ Β’. Με βάση τα παραπάνω 

εκτιμάται ότι το μέσο ποσοστό των βιοξηραμένων και δεματοποιημένων ΑΣΑ ανέρχεται σε 18% 

επί του συνόλου των απορριμμάτων για το ΚΥΤΤΑΡΟ Α΄ και σε 10% για το ΚΥΤΤΑΡΟ Β’. 

Η χωνευμένη και αφυδατωμένη ιλύς για το 2010 ήταν περίπου 14.727 τόνοι ή το 11% επί 

του συνόλου των ΑΣΑ που κατέληξαν στο ΚΥΤΤΑΡΟ Α’. To 2011, ήταν 8.545 τόνοι 

χωνευμένης/αφυδατωμένης ιλύος και αποτέλεσαν το 7,1% της συνολικής ποσότητας 

απορριμμάτων που εισήλθε στο ΚΥΤΤΑΡΟ Α’. To 2012 ποσότητες της 

χωνευμένης/αφυδατωμένης ιλύος ανήλθαν σε 8.272 τόνους ή 11% επί της συνολικής μάζας των 

εισερχόμενων απορριμμάτων. Τέλος, η χωνευμένη/αφυδατωμένη ιλύς αποτελούσε το 9,13 και το 

5,91% επί του συνόλου των ΑΣΑ που κατέληξαν στο ΚΥΤΤΑΡΟ Β’ κατά τα έτη 2014 και 2015, 

αντίστοιχα. Συνεπώς μπορούμε να πούμε ότι η χωνευμένη ιλύς αποτελεί το 9,7% επί της 

συνολικής απορριμματικής μάζας που κατέληξε στο ΚΥΤΤΑΡΟ Α’ και το 7,5% επί του 

αντίστοιχου όγκου στο ΚΥΤΤΑΡΟ Β’. Τα συνολικά ποσοστά για τις τρεις κατηγορίες 

αποβλήτων παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 4. Πριν την λειτουργία των δύο 

ΚΥΤΤΑΡΩΝ, η χωνευμένη ιλύς αποτίθετο σε ξεχωριστό χώρο εντός του ΧΥΤΑ. Η περιγραφή 

του χώρου διάθεσης της ιλύος γίνεται λεπτομερώς στην Παράγραφο 1.3.3. 
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Πίνακας 4. Ποσοστά ΑΣΑ, αφυδατωμένης χωνευμένης ιλύος και δεματοποιημένων ΑΣΑ από το εργοστάσιο βιοξήρανσης 

Ηρακλείου, στα ΚΥΤΤΑΡΑ Α’ και Β’ του ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων 

Χώρος απόθεσης ΑΣΑ (%) Βιοξηραμένα/Δεματοποιημένα ΑΣΑ (%) Ιλύς (%) 

ΚΥΤΤΑΡΟ Α’ 72,3 18 9,7 

ΚΥΤΤΑΡΟ Β’ 82,5 10 7,5 

 

 

1.2.5 Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός 

 

Ο εξεταζόμενος χώρος διάθεσης απορριμμάτων εξυπηρετεί τέσσερις δήμους της Περιφερειακής 

Ενότητας Ηρακλείου: τους Δήμους (ΟΤΑ) Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Φαιστού και Γόρτυνας. Ο 

μόνιμος πληθυσμός των τεσσάρων Δήμων (Απογραφή, 2011) παρουσιάζεται στον Πίνακα 5. 

Πίνακας 5. Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από την ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων, ανά Δήμο (Απογραφή, 2011) 

Υφιστάμενη εξυπηρέτηση ΟΤΑ Πληθυσμός Δήμου 

1. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 173.993 

2. ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 24.864 

3. ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 24.466 

4. ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 15.632 

ΣΥΝΟΛΟ 238.955 

 

 

1.3 Υφιστάμενες εγκαταστάσεις – Τεχνικά έργα 

 

Τα βασικά τμήματα της υφιστάμενης εγκατάστασης, τα οποία αποτυπώνονται στο αντίστοιχο 

σχέδιο Γενικής Διάταξης, είναι: 

 

1.3.1 Χώροι απόθεσης ΑΣΑ 

 

Στο ΒΔ και ΝΑ τμήμα των παλιών απορριμματικών αποθέσεων κατασκευάστηκαν τα 

ΚΥΤΤΑΡΑ Α’ και Β’ αντίστοιχα. Η κατασκευή των ΚΥΤΤΑΡΩΝ έγινε μετά από εξομάλυνση 

του υφιστάμενου ανάγλυφου, τη βελτίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών του υποβάθρου των 

λεκανών απόθεσης και την κατασκευή περιμετρικών αναχωμάτων σε κάθε λεκάνη. 
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1.3.2 Στεγανοποίηση και Αποστράγγιση των Λεκανών Απόθεσης Απορριμμάτων 

 

Και οι δύο λεκάνες απόθεσης απορριμμάτων κατασκευάστηκαν επί του παλιού απορριμματικού 

ανάγλυφου. Πριν τις εργασίες διαμορφώσεων των νέων ΚΥΤΤΑΡΩΝ επί των υφιστάμενων 

ΧΑΔΑ κατασκευάστηκαν οι παρακάτω στρώσεις με σειρά από τον πυθμένα προς τα πάνω: 

 Στρώση εξομάλυνσης με ανόργανο εδαφικό υλικό, 

 Στρώση εκτόνωσης βιοαερίου πάχους  30 cm,  

 Γεωύφασμα Διαχωρισμού, βάρους 200 g/m
2
, το οποίο τοποθετήθηκε για παρεμπόδιση 

εισχώρησης λεπτόκοκκου υλικού στη στρώση εκτόνωσης του παραγόμενου βιοαερίου, 

 Εδαφικό υλικό πάχους 25 cm για τη διαμόρφωση της λεκάνης απόθεσης των απορριμμάτων, 

 Γεωπλέγμα. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μη συμμετρικότητα στις αναμενόμενες 

καταπτώσεις του υποβάθρου, χρησιμοποιήθηκε γεωπλέγμα από πολυπροπυλένιο,  

 Γεωύφασμα προστασίας, βάρους 500 g/m
2
,  

 Γεωμεμβράνη πολυαιθυλενίου (HDPE) ονομαστικού πάχους 2 mm, 

 Συνθετικό στραγγιστήρι από πολυπροπυλένιο με ενσωματωμένο γεωύφασμα διαχωρισμού. Η 

παροχετευτικότητα του υλικού αυτού είναι ισοδύναμη με στρώση πάχους 0,50 m από 

αδρόκοκκα υλικά, μεγέθους κόκκων 16-32 mm. Ο συντελεστής διαπερατότητας της στρώσης 

αυτής είναι της τάξης του 10-3 m/sec,  

 Φυτόχωμα. Η στρώση αυτή έχει πάχος 0,50 m και αποτελείται από κατάλληλο φυτόχωμα, επί 

του οποίου φυτεύτηκαν κατάλληλα φυτά και δένδρα επιλεγμένα για την ελαχιστοποίηση της 

διάβρωσης και για την διευκόλυνση της επιφανειακής παροχέτευσης.  

Για τη στεγανοποίηση των ΚΥΤΤΑΡΩΝ Α’ και Β’, τόσο στον πυθμένα όσο και στα πρανή τους, 

διαμορφώθηκαν οι εξής στρώσεις: 

1. Στρώση εξομάλυνσης,  

2. Γεωσυνθετικός αργιλικός φραγμός (GCL), 

3. Συνθετική γεωμεμβράνη πολυαιθυλενίου (HDPE) ονομαστικού πάχους 2 mm, ώστε να 

υπάρχει παρεμπόδιση της κατείσδυσης υδάτων στα υποκείμενα απορρίμματα, 

4. Στρώση αποστράγγισης. Αποτελείται από συνθετικό στραγγιστήρι με ενσωματωμένο 

γεωύφασμα διαχωρισμού. Το γεωύφασμα τοποθετήθηκε για να αποτραπεί η μετανάστευση 

λεπτόκοκκων υλικών και να προστατευθεί η στρώση αποστράγγισης από εμφράξεις. 

 

1.3.3 Τμήμα διάθεσης αφυδατωμένης ιλύος από την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 

(ΕΕΛ) του Δ. Ηρακλείου 

 

Κατά την λειτουργία των παλαιών ΧΑΔΑ στους Πέρα Γαλήνους, και ειδικότερα κατά την 

περίοδο 1996-2007, γινόταν σε ειδική θέση η απόθεση της αναερόβια χωνευμένης και 

αφυδατωμένης ιλύος από την ΕΕΛ Ηρακλείου. Η έκταση αυτού του τμήματος του χώρου είναι 
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περίπου 10 στρέμματα, με μέσο βάθος που εκτιμάται σε περίπου 6 m. Η συνολικά ποσότητα της 

ιλύος που είχε αποτεθεί στον χώρο αυτό εκτιμάται σε περίπου 60.000 tn.  

 Για τη καλύτερη διαχείριση της ιλύος, συναποτέθηκαν μαζί με την ιλύ και άλλα υλικά (χώμα, 

απορρίμματα και προϊόντα εκσκαφής) σε αναλογία που εκτιμάται περίπου στο 50%, ώστε να 

ενσωματωθούν στην μάζα της ιλύος προκειμένου να επέλθει αύξηση του πορώδους της και να 

διευκολυνθεί η έκλυση του παγιδευμένου βιοαερίου. Για την συγκράτηση του μίγματος ιλύος–

προσθέτων υλικών δημιουργήθηκε ανάχωμα από υλικά εκσκαφής.  

 Για τη δέσμευση των εκλυόμενων αερίων από το εσωτερικό της ιλύος, τον περιορισμό της 

δυσοσμίας, και την προστασία της από έπλυση λόγω των βροχοπτώσεων, ο χώρος απόθεσης της 

ιλύος καλύφθηκε με ειδική μεμβράνη ComposTex. Η μεμβράνη στρώθηκε σε λωρίδες, οι οποίες 

είχαν συγκολληθεί μεταξύ τους με κατάλληλο τρόπο και στερεώθηκε σε τάφρο αγκύρωσης 

περιμετρικά του εν λόγω χώρου, εξωτερικά της οποίας κατασκευάστηκε κανάλι συλλογής των 

όμβριων υδάτων. Η απομάκρυνση του νερού της βροχής από την αποκατεστημένη επιφάνεια, 

γίνεται με βαρύτητα. Σημειώνεται ότι ο χώρος απόθεσης ιλύος δεν διαθέτει φρεάτια ούτε δίκτυο 

απαγωγής βιοαερίου (εκτός από δύο αγωγούς οι οποίοι είναι τοποθετημένοι επιφανειακά και 

εξέρχονται της μεμβράνης).  

Λόγω της ελλιπούς καταγραφής των υλικών που τοποθετήθηκαν στον χώρο απόθεσης ιλύος, και 

ελλείψει δυνατότητας μέτρησης της ποιότητας του βιοαερίου που εκλύεται, δεν μπορεί να 

εκτιμηθεί με σχετική ασφάλεια η ποσότητα και ποιότητα του εκλυόμενου βιοαερίου. Διάνοιξη 

ενός ερευνητικού φρέατος θα μπορούσε να βοηθήσει στην εκτίμηση των πιο πάνω. 

 

1.3.4 Δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων 

 

Το υφιστάμενο δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων περιλαμβάνει: 

 Την συλλογή των στραγγισμάτων από το ΚΥΤΤΑΡΟ Α’ μέσω δικτύου κυρίων αγωγών και 

σύστημα άντλησης και μεταφοράς στην μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων (ΜΕΣ) 

 Την συλλογή των στραγγισμάτων από το τμήμα του ΧΑΔΑ που αποκαταστάθηκε με τη 

βοήθεια γεωτρήσεων και φρεάτων. 

 Την συλλογή των στραγγισμάτων από το ΚΥΤΤΑΡΟ Β’ μέσω δεξαμενής συλλογής 

στραγγισμάτων, δικτύου κυρίων αγωγών και σύστημα άντλησης και μεταφοράς στη μονάδα 

επεξεργασίας στραγγισμάτων (ΜΕΣ) 

 

 

1.3.5 Διαχείριση βιοαερίου 

 

Το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης του βιοαερίου αποτελείται από τέσσερα διακριτά μέρη: 

1. Το δίκτυο συλλογής-απαγωγής βιοαερίου που έχει εγκατασταθεί στο τμήμα του ΧΑΔΑ Β’ 

(που βρίσκεται κάτω από το τμήμα που έχει κατασκευαστεί το ΚΥΤΤΑΡΟ Α’). 
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2. Το δίκτυο συλλογής-απαγωγής βιοαερίου που έχει εγκατασταθεί στο τμήμα του ΧΑΔΑ Α’ 

(που βρίσκεται κάτω από το τμήμα που έχει κατασκευαστεί το ΚΥΤΤΑΡΟ Β’) που 

αποκαταστάθηκε. 

3. Το δίκτυο συλλογής βιοαερίου του ΚΥΤΤΑΡΟΥ Α’. 

4. Το δίκτυο κατακόρυφων φρεατίων συλλογής βιοαερίου που έχει εγκατασταθεί επί του 

ΚΥΤΤΑΡΟΥ Β’. Με  το πέρας της λειτουργίας του ΚΥΤΤΑΡΟΥ Β’, θα γίνει η εγκατάσταση 

και του οριζόντιου δικτύου. 

Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω δικτύων έχουν προβλεφθεί: 

 Κατακόρυφα φρέατα απαγωγής βιοαερίου  

 Κατακόρυφα φρέατα συλλογής βιοαερίου  

 Οριζόντιο δίκτυο συλλογής βιοαερίου  

 Υποσταθμοί συλλογής του βιοαερίου 

 Οριζόντιο δίκτυο μεταφοράς του βιοαερίου προς τους υποσταθμούς 

 Κεντρικοί αγωγοί μεταφοράς του βιοαερίου από τους υποσταθμούς στον πυρσό καύσης 

 Σύστημα απομάκρυνσης συμπυκνωμάτων και 

 Μονάδα καύσης (πυρσός) βιοαερίου.  

Το δίκτυο συλλογής και διαχείρισης βιοαερίου θα περιγραφεί εκτενώς παρακάτω, ώστε να 

μελετηθούν οι προοπτικές για την ενεργειακή αξιοποίηση του. 

 

1.3.6 Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) 

 

Η μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ χωροθετήθηκε κοντά στο κτήριο διοίκησης. 

Ο σχεδιασμός της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, που παράγονται από το σύνολο του 

εξεταζόμενου χώρου διάθεσης των Πέρα Γαλήνων (ΧΑΔΑ, ΚΥΤΤΑΡΑ Α’ και Β’). Η ΜΕΣ 

αποτελείται από: 

1. Δεξαμενή συλλογής – εξισορρόπησης στραγγισμάτων ΚΥΤΤΑΡΟΥ B’. 

2. Δεξαμενή συλλογής – εξισορρόπησης στραγγισμάτων και αντλιοστάσια τροφοδοσίας της 

πρώτης βιολογικής βαθμίδας. 

3. Πρώτο στάδιο βιολογικής επεξεργασίας με διακριτές φάσεις αερισμού και ανοξικών 

συνθηκών για αποδόμηση οργανικού φορτίου και νιτροποίηση-απονιτροποίηση σε δύο κλειστά 

συγκροτήματα που λειτουργούν παράλληλα, με βιοαντιδραστήρες τύπου αιωρούμενης κλίνης 

ακινητοποιημένης βιομάζας (Moving Bed Biofilm Reactor - MBBR).  

4. Δεύτερο στάδιο βιολογικής επεξεργασίας, με βιοαντιδραστήρες σε συνδυασμό με 

βιοαντιδραστήρα μεμβρανών (Membrane Bioreactor - MBR), σε δύο κλειστά συγκροτήματα που 

λειτουργούν παράλληλα.  

5. Δεξαμενή Πάχυνσης της προκύπτουσας στις βιολογικές βαθμίδες ιλύος και αντλιοστάσιο 

μεταφοράς της προς το ΧΥΤΑ.  
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6. Δεξαμενή συλλογής εκροής δεύτερου σταδίου βιολογικής επεξεργασίας. Η εκροή του 

δεύτερου σταδίου βιολογικής επεξεργασίας οδηγείται, μέσω του υφιστάμενου αντλιοστασίου το 

οποίο είναι κατάλληλα διαστασιολογημένο και θεωρείται επαρκές, για επανακυκλοφορία στο 

σώμα του ΚΥΤΤΑΡΟΥ Α’. 

7. Σύστημα Αντίστροφης Ώσμωσης (Reverse Osmosis, RO). 

 

 

1.3.7 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου – φυτοτεχνικά έργα 

 

Για την αισθητική βελτίωση της περιοχής, την οπτική απομόνωση των εγκαταστάσεων και την 

αποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής, τόσο στην περιοχή των αποκαταστημένων ΧΑΔΑ, όσο 

και στο σημείο εισόδου στο ΧΥΤΑ και στη βόρεια πλευρά του έργου, στην περιοχή επαφής με 

την Εθνική Οδό φυτεύτηκαν θαμνώδη είδη και δέντρα. 

 Φυτεύσεις επίσης έχουν πραγματοποιηθεί στο αποκατεστημένο ΚΥΤΤΑΡΟ Α’ ενώ μετά την 

πλήρωση του ΚΥΤΤΑΡΟΥ Β’ θα γίνει αποκατάσταση του συγκεκριμένου χώρου, και στη 

συνέχεια θα γίνουν φυτεύσεις.  

 

 

1.3.8 Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 

 

Η αντιπλημμυρική προστασία των Α’ και Β’ ΚΥΤΤΑΡΩΝ του ΧΥΤΑ αλλά και της περιοχής 

των ΧΑΔΑ, που αποκαταστάθηκαν εξασφαλίζεται με τα ακόλουθα έργα: 

 Επενδεδυμένη τάφρο, η οποία παροχετεύει τα όμβρια ύδατα των εξωτερικών λεκανών 

απορροής ανάντη του χώρου και στην οποία καταλήγουν όλες οι δευτερεύουσες τάφροι του 

συστήματος αντιπλημμυρικής προστασίας του χώρου 

 Επενδυμένες τάφρους προστασίας περιμετρικά του ΧΥΤΑ  

 Επενδυμένες τάφρους προστασίας των πρανών του χώρου  

 Επενδυμένες τάφροι προστασίας των κτιρίων 

 Τεχνικό έργο διέλευσης της κύριας τάφρου κάτω από τον δρόμο και έργο εκβολής αυτής στο 

πρανές του φυσικού ρέματος. Στην εκβολή αυτού του έργου έγινε λιθορριπή για την προστασία 

του πρανούς αυτού 

 Σωληνωτούς οχετούς διέλευσης κάτω από το εσωτερικό δίκτυο οδοποιίας.  

 Φρεάτια συμβολής τάφρων, οχετών κλπ. επαρκών διαστάσεων, που διαμορφώνονται 

κατάλληλα ώστε να συγκρατούν φερτά και να αποφεύγεται η έμφραξη του οχετού.  
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1.3.9 Δίκτυα και εγκαταστάσεις υποδομής - Έργα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 

 

Τα βοηθητικά δίκτυα υποδομής που έχουν κατασκευαστεί για την εύρυθμη λειτουργία του 

ΧΥΤΑ είναι τα ακόλουθα: 

1. Δίκτυο ύδρευσης και δεξαμενή ύδρευσης. 

2. Δίκτυο αποχέτευσης προς τη μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ. Τα απόνερα–

λύματα του συνεργείου, λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης απόστασης από τη ΜΕΣ οδηγούνται σε 

σηπτικό–απορροφητικό βόθρο σε θέση πλησίον του κτιρίου. 

3. Έργα πυρασφάλειας, που περιλαμβάνουν δεξαμενή πυρόσβεσης χωρητικότητας 100m
3
, 

πυροσβεστικό συγκρότημα, μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο για την παροχή των πυροσβεστικών 

φωλιών, που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της εγκατάστασης. Αντιπυρική ζώνη 

πλάτους 8m κατασκευάστηκε στο όριο της περίφραξης. Κοντά στην περιοχή εναπόθεσης των 

απορριμμάτων, για την επικάλυψη τυχόν φλεγόμενης επιφάνειας, προβλέπεται χώρος απόθεσης 

εδαφικού υλικού. Επίσης, σε όλα τα κτίρια έχουν τοποθετηθεί φορητοί πυροσβεστήρες. 

4. Σε όλη την περίμετρο του χώρου κατασκευάστηκε ισχυρή περίφραξη, από γαλβανισμένους 

πασσάλους διατομής Γ 40 x 40 x 4 mm ύψους 2,50 m από το έδαφος, οι οποίοι είναι πακτωμένοι 

σε βάση από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 114218/97. 

5. Δίκτυο εσωτερικής οδοποιίας για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στη μονάδα 

επεξεργασίας των στραγγισμάτων αλλά και στο σύνολο των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ, με μια 

λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους τουλάχιστον 3 m. 

6. Τα συνολικά στοιχεία που συλλέγονται από την καθημερινή λειτουργία του έργου 

επεξεργάζονται σε βάση δεδομένων, η οποία έχει εγκατασταθεί και περιγράφεται με αναλυτική 

αναφορά στις οθόνες και τις λειτουργίες της, για καλύτερη κατανόηση. Το κέντρο ελέγχου της 

εγκατάστασης βρίσκεται στο κτίριο διοίκησης και αποτελείται από έναν Η/Υ με τα απαραίτητα 

περιφερειακά και κατάλληλο λογισμικό για την αυτόματη εποπτεία και λειτουργία της μονάδας 

(SCADA).  

7. Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης: 

 Για τον έλεγχο της ποιότητας των επιφανειακών νερών  

 Για την παρακολούθηση της ποιότητας του υπογείου νερού. Για το σκοπό αυτό ανορήχθηκαν 

τρεις γεωτρήσεις βάθους 30 m (μια ανάντη και δύο κατάντη του χώρου) και διαμέτρου 8''. Μια 

τέταρτη γεώτρηση διαμέτρου διάτρησης 13'' και τελικής μόνιμης σωλήνωσης 8'' έχει ανορυχτεί 

σε ασβεστόλιθους που είναι ο κύριος υδροφορέας της περιοχής, νότια του χώρου απόθεσης σε 

βάθος 150m.  

 Για τη μέτρηση της στάθμης των υπογείων υδάτων χρησιμοποιείται φορητό σταθμήμετρο.  

 Γίνονται τακτικές δειγματοληψίες των στραγγισμάτων στη μονάδα επεξεργασίας 

στραγγισμάτων αλλά και στα φρεάτια συλλογής και ελέγχου της λεκάνης του ΧΥΤΑ.  

 Για τον έλεγχο πιθανής μετανάστευσης του βιοαερίου έχουν κατασκευαστεί 22 φρέατα 

περιμετρικά του χώρου τα οποία απέχουν μεταξύ τους 70 m. Οι μετρήσεις για την 

παρακολούθηση του βιοαερίου γίνονται με εξωτερικό φορητό αναλυτή και με δειγματολήπτη. 
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Επίσης για τον έγκαιρο εντοπισμό διαφυγής βιοαερίου από τη λεκάνη απόθεσης προς κάποια 

από τις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ, έχει τοποθετηθεί σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών μειγμάτων 

μεθανίου-αέρα.  

 Για την παρακολούθηση των καθιζήσεων του απορριμματικού ανάγλυφου έχει εγκατασταθεί 

ένα δίκτυο «μαρτύρων», σε συνδυασμό με αφετηρίες χωροστάθμησης. 

 

 

1.3.10 Άλλα Έργα Υποδομής 

 

Τα λοιπά έργα υποδομής που έχουν κατασκευαστεί μέχρι στιγμής στον χώρο του ΧΥΤΑ είναι τα 

εξής: 

 Πύλη εισόδου - εξόδου 

 Φυλάκιο 

 Περιοχή ζύγισης των εισερχομένων απορριμματοφόρων – σύστημα έκπλυσης τροχών 

 Κτίριο διοίκησης 

 Χώρος Εκφόρτωσης Φορτίων για Δειγματοληψία 

 Συνεργείο συντήρησης των οχημάτων- μηχανημάτων-αποθήκη 

 Δεξαμενή ύδρευσης – πυρόσβεσης 

 Αποθήκη Υγρών Καυσίμων 

 

1.4  Περιγραφή του Δικτύου Συλλογής Βιοαερίου 

 

Το δίκτυο συλλογής του παραγόμενου βιοαερίου περιλαμβάνει προς το παρόν τρία ρεύματα:  

 ΧΑΔΑ Β’ 

 ΧΑΔΑ Α’ 

 ΚΥΤΤΑΡΟ Α' 

Τα οποία συγκεντρώνονται στον υποσταθμό του πυρσού καύσης όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. 
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Εικόνα 2. Σημείο συλλογής των τριών ρευμάτων βιοαερίου για τη μεταφορά τους στον πυρσό καύσης. Στο βάθος φαίνεται 

ο πυρσός καύσης 

 

1.4.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά των ρευμάτων βιοαερίου 

 

1.4.1.1 Δίκτυο Βιοαερίου στο ΧΑΔΑ Β’ ( υποκείμενο του ΚΥΤΤΑΡΟΥ Α’) 

 

Στο τμήμα του ΧΑΔΑ Β’, που βρίσκεται κάτω από το ΚΥΤΤΑΡΟ Α', έχει κατασκευαστεί δίκτυο 

20 γεωτρήσεων απαγωγής βιοαερίου διαμέτρου 8''. Οι γεωτρήσεις πληρώθηκαν με χαλίκι 

κοκκομετρίας 16-32mm, για την επίτευξη ικανής παροχετευτικότητας, άμεσης συνοχής και 

συνέχειας με τη στρώση εκτόνωσης βιοαερίου, που έχει διαστρωθεί επί των παλαιών 

απορριμματικών αποθέσεων. 

Η συλλογή του βιοαερίου πραγματοποιείται μέσω οριζόντιου δικτύου συλλογής, το 

οποίο αποτελείται από διάτρητους αγωγούς από πολυαιθυλένιο (HDPE) μεγάλης πυκνότητας. Οι 

διάμετροι των αγωγών του οριζόντιου δικτύου είναι 160 mm και 180 mm. Οι αγωγοί είναι 

τοποθετημένοι σε παράλληλη διάταξη ανά 40 m περίπου επί της στρώσης εκτόνωσης του 

βιοαερίου και συνδέονται με κεντρικό αγωγό μεταφοράς προς τη μονάδα καύσης. 

Πάνω από την στρώση εκτόνωσης έχει τοποθετηθεί στρώση προστασίας από εδαφικό 

υλικό και στη συνέχεια πάνω σε αυτή τη στρώση προστασίας κατασκευάστηκε το ΚΥΤΤΑΡΟ 

Α'. Με τη μεθοδολογία αυτή εξασφαλίστηκε η άντληση του βιοαερίου από το τμήμα του ΧΑΔΑ 

Β’ και μετά την κατασκευή και λειτουργία του ΚΥΤΤΑΡΟΥ Α’. 
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 Στο παρακάτω σχέδιο της Εικόνας 3 παρουσιάζεται σε οριζοντιογραφία η γενική διάταξη 

του δικτύου συλλογής βιοαερίου για το ΧΑΔΑ Β’. 

 

 

 

Εικόνα 3. Οριζοντιογραφία δικτύου συλλογής βιοαερίου-τμήμα ΧΑΔΑ Β’ (πηγή: ΕΣΔΑΚ) 

  

1.4.1.2 Δίκτυο Βιοαερίου στο ΧΑΔΑ Α’ (υποκείμενο του ΚΥΤΤΑΡΟΥ Β’) 

 

Στο τμήμα του ΧΑΔΑ Α’, το οποίο έχει αποκατασταθεί πλήρως, προβλέφθηκε η κατασκευή 

δικτύου 46 κατακόρυφων φρεάτων άντλησης του παραγόμενου βιοαερίου. Λόγω κατασκευής 

του ΚΥΤΤΑΡΟΥ Β’ έχουν απομείνει 22 προσβάσιμα φρέατα άντλησης. Μετά την ολοκλήρωση 

κατασκευής του ΚΥΤΤΑΡΟΥ Γ’ θα απομείνουν 8 προσβάσιμα φρέατα. Για την κατασκευή των 
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φρεάτων άντλησης βιοαερίου έχουν διανοιχτεί γεωτρήσεις διαμέτρου 500mm, μέσα στις οποίες 

έχει τοποθετηθεί διάτρητος αγωγός HDPE, ονομαστικής διαμέτρου 90 mm .  

Η διάταξη των φρεατίων ακολουθεί την φιλοσοφία σχεδιασμού της διάταξης ισοπλεύρου 

τριγώνου, ακτίνας επιρροής 25 m και απόστασης μεταξύ των φρεάτων 40 m. Η μεταφορά του 

αντλούμενου βιοαερίου πραγματοποιείται με τη διασύνδεση των φρεάτων με οριζόντιο δίκτυο 

μεταφοράς αποτελούμενο από 7 επιμέρους κλάδους. Οι κλάδοι αυτοί συνενώνονται στον 

υποσταθμό (ΥΠ1) της Εικόνας 4 σε κεντρικούς αγωγούς. Εν συνεχεία μέσω των κεντρικών 

αγωγών μεταφοράς γίνεται η σύνδεση του υποσταθμού με τον πυρσό καύσης. 

 

 

Εικόνα 4. Υποσταθμός συλλογής βιοαερίου ΥΠ1 

Όλοι οι αγωγοί μεταφοράς είναι από HDPE  κλάσης 10atm, και ονομαστικής διαμέτρου 90-250 

mm, τοποθετημένοι σε τάφρο επί της τελικής κάλυψης ενώ εξασφαλίζεται μέγιστη τιμή της 

ταχύτητας ροής του βιοαερίου εντός των αγωγών 10 m/sec. Στα χαμηλότερα σημεία του δικτύου 

μεταφοράς έχουν προβλεφθεί κατάλληλες παγίδες συμπυκνωμάτων. Οι απολήξεις τω αγωγών, 

πριν τα σημεία συλλογής είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα. Στο παρακάτω σχέδιο 

της Εικόνας 5 παρουσιάζεται σε οριζοντιογραφία η γενική διάταξη του δικτύου συλλογής 

βιοαερίου για το ΧΑΔΑ Α’. 
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Εικόνα 5. Οριζοντιογραφία δικτύου συλλογής βιοαερίου-τμήμα ΧΑΔΑ Α’ (πηγή: ΕΣΔΑΚ) 

 

 

1.4.1.3 Δίκτυο Βιοαερίου στο ΚΥΤΤΑΡΟ Α’  

 

Μετά την αποκατάσταση του ΚΥΤΤΑΡΟΥ Α' διανοίχθηκαν 21 κατακόρυφες γεωτρήσεις 

διαμέτρου 500 mm, μέσα στις οποίες έχει τοποθετηθεί διάτρητος αγωγός HDPE, ονομαστικής 

διαμέτρου 90 mm. Η μεταφορά του αντλούμενου βιοαερίου πραγματοποιείται με τη διασύνδεση 

των φρεατίων με οριζόντιο δίκτυο μεταφοράς αποτελούμενο από 4 επιμέρους κλάδους. Οι 

κλάδοι αυτοί συνενώνονται εντός υποσταθμού (ΥΠ2) της Εικόνας 6 σε κεντρικούς αγωγούς. Εν 

συνεχεία μέσω των κεντρικών αγωγών μεταφοράς γίνεται η σύνδεση του υποσταθμού με τον 

πυρσό καύσης. 
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Εικόνα 6. Υποσταθμός συλλογής βιοαερίου Νο2 

 

Στο παρακάτω σχέδιο της Εικόνας 7 παρουσιάζεται σε οριζοντιογραφία η γενική διάταξη του 

δικτύου συλλογής βιοαερίου για το ΚΥΤΤΑΡΟ Α’. 
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Εικόνα 7. Οριζοντιογραφία δικτύου συλλογής βιοαερίου για το ΚΥΤΤΑΡΟ Α' (πηγή: ΕΣΔΑΚ) 

 

 

1.4.1.4 Δίκτυο συλλογής βιοαερίου στο ΚΥΤΤΑΡΟ Β'  

 

Το ΚΥΤΤΑΡΟ Β’ περιλαμβάνει 17 κατακόρυφες γεωτρήσεις διαμέτρου 500 mm, μέσα στα 

οποία έχει τοποθετηθεί διάτρητος αγωγός HDPE, ονομαστικής διαμέτρου 90 mm. Η μεταφορά 

του αντλούμενου βιοαερίου πραγματοποιείται με τη διασύνδεση των φρεάτων με οριζόντιο 

δίκτυο μεταφοράς αποτελούμενο από 3 επιμέρους κλάδους διαμέτρων 90, 110 και 315 mm. 

Η διάταξη των φρεάτων ακολουθεί την φιλοσοφία σχεδιασμού της διάταξης ισοπλεύρου 

τριγώνου, ακτίνας επιρροής 25 m και απόστασης μεταξύ των φρεάτων 40 m. Στο παρακάτω 

σχέδιο της Εικόνας 7 παρουσιάζεται σε οριζοντιογραφία η γενική διάταξη του δικτύου συλλογής 

βιοαερίου για το ΚΥΤΤΑΡΟ Β’. 
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Εικόνα 8. Οριζοντιογραφία δικτύου συλλογής βιοαερίου-τμήμα ΚΥΤΤΑΡΟ Β’ (πηγή: ΕΣΔΑΚ) 

 

 

1.4.2 Προβλήματα του Συστήματος συλλογής βιοαερίου 

 

Στις προηγούμενες παραγράφους έγινε η περιγραφή των ποσοτήτων και των κατηγοριών 

αποβλήτων που εισέρχονταν στα διάφορα τμήματα του ΧΥΤΑ κατά την περίοδο λειτουργίας 

τους, αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών  των επιμέρους δικτύων συλλογής βιοαερίου. 

Τόσο η παραγωγή του βιοαερίου όσο και η απόδοση της συλλογής του από τα δίκτυα 

επηρεάζεται από μια σειρά παραγόντων. Μερικοί σημαντικοί παράγοντες είναι οι εξής:  
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1. Η σύσταση των απορριμμάτων 

2. Η υγρασία εντός της απορριμματικής μάζας 

3. Η στάθμη των στραγγιδίων εντός της απορριμματικής μάζας 

4. Ο σχεδιασμός και η κατάσταση των φρεάτων και του δικτύου συλλογής 

5. Οι συγκεντρώσεις διαφόρων παρεμποδιστικών παραγόντων (π.χ. βαρέα μέταλλα, 

αμμωνία, αγωγιμότητα, pH, κλπ). 

Η σύσταση των απορριμμάτων θεωρείται δεδομένη και δεν δύναται να αλλάξει. Η 

υγρασία εντός της απορριμματικής μάζας, αν και δεν μπορεί να ελεγχθεί άμεσα θεωρείται 

ικανοποιητική, λόγω του υψηλού βαθμού επανακυκλοφορίας των επεξεργασμένων στραγγιδίων, 

με πιθανή εξαίρεση τα σημεία στα οποία αποτέθηκαν δεματοποιημένα ΑΣΑ προερχόμενα από 

την εγκατάσταση βιοξήρανσης, στον βαθμό που αποτέθηκαν δεματοποιημένα. 

Σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ομαλή άντληση του βιοαερίου είναι η στάθμη 

των στραγγιδίων εντός της απορριμματικής μάζας, όχι τόσο γιατί επηρεάζεται η παραγωγή 

βιοαερίου, όσο γιατί μειώνει ο διαθέσιμος ελεύθερος όγκος εντός της απορριμματικής μάζας, με 

συνέπεια μην υπάρχει επαρκής ρυθμιστική ικανότητα (buffer capacity) ως προς την παροχή 

βιοαερίου κατά την άντληση. Ως εκ τούτου, η παροχή βιοαερίου μειώνεται σε σχετικά σύντομο 

χρονικό διάστημα μετά την έναρξη της άντλησης, και εφόσον ο φυσητήρας άντλησης δεν 

σταματήσει εγκαίρως υπάρχει κίνδυνος αναρρόφησης ατμοσφαιρικού αέρα εντός του κυττάρου. 

Θα πρέπει λοιπόν να αποφεύγεται η υπεράντληση του βιοαερίου που οδηγεί σε αραίωση του 

μείγματος, κάτι που θα μπορούσε να γίνει με χρήση ρυθμιστή στροφών στον φυσητήρα 

άντλησης. Ασφαλώς η μείωση του όγκου των στραγγιδίων εντός της απορριμματικής μάζας θα 

βελτιώσει την ποιότητα του αντλούμενου βιοαερίου και θα αυξήσει την διάρκεια σταθερής 

παροχής άντλησης. 

Επιπρόσθετα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν δυνητικά είναι να περιοριστεί η 

διαφυγή του βιοαερίου, εφόσον τα περισσότερα φρεάτια άντλησης είναι σε καλή κατάσταση, με 

έργα ελέγχου και μόνωσης των κυττάρων ή ακόμα και μετατροπή των φρεατίων 

παρακολούθησης, τα οποία είναι εντός των κυττάρων, σε φρεάτια άντλησης. Θα πρέπει να 

εξετασθούν από οικονομικής πλευράς ως πιθανές εναλλακτικές λύσεις. Από την άλλη οι υψηλές 

συγκεντρώσεις βιοαερίου στα φρεάτια παρακολούθησης, δείχνουν το ενδεχόμενο διαφυγής του 

μεθανίου, το οποίο πρέπει να εκτιμηθεί με κατάλληλες μετρήσεις σε σημεία, όπως 

παραδείγματος χάρη στις συγκολλήσεις των αγωγών με τη γεωμεμβράνη. 

Τα δύο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύστημα συλλογής βιοαερίου, 

αφορούν αφ ενός την έμφραξη ορισμένων από τα κατακόρυφα φρέατα και αφ εταίρου την 

έμφραξη των παγίδων των συμπυκνωμάτων. Οι παγίδες των συμπυκνωμάτων είχαν αρχικά 

σχεδιαστεί πλημμελώς και είχαν τοποθετηθεί κάτω από το έδαφος (Εικόνα 9Β), με συνέπεια να 

φράζουν εύκολα και να μην είναι επισκέψιμες. Κατά περιόδους, τα συμπυκνώματα του δικτύου 

έφραξαν τις παγίδες, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται στραγγίδια εντός των αγωγών συλλογής 

βιοαερίου. Πρόσφατα έγινε αποκάλυψη των παγίδων του 2ου  υποσταθμού και αφού έγινε 

καθαρισμός του δικτύου, κατασκευάστηκαν νέου τύπου παγίδες υπέργειες και εύκολα 

προσβάσιμες για καθαρισμό (Εικόνα 9Α).  
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Α Β 

Εικόνα 9. Α. Υδατοπαγίδες νέου τύπου, Β. παλιό σύστημα υπογείων υδατοπαγίδων 

 

Όσον αφορά τα κατακόρυφα φρέατα, όπως φαίνεται και από τις μετρήσεις για το 2015 στα 

φρέατα περιβαλλοντικής παρακολούθησης του ΧΥΤΑ (Πίνακας 7), ορισμένα από αυτά 

παρουσιάζουν πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις μεθανίου Ειδικά για τα φρέατα Νο 9, 18, 19, 20, 21 

και 22 οι συγκεντρώσει μεθανίου είναι μηδενικές. Η μέτρηση υψηλών συγκεντρώσεων μεθανίου 

στα υπόλοιπα περιφερειακά φρεάτια, αποτελεί ένδειξη μετανάστευσης του βιοαερίου.  

Όσον αφορά τα φρέατα στον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ Α’, φαίνεται ότι το βιοαέριο στον 

συγκεκριμένο ΧΑΔΑ είναι ακόμα στη φάση της μεθανογένεσης, καθώς οι συγκεντρώσεις του 

μεθανίου και του διοξειδίου του άνθρακα είναι υψηλές και η φάση φαίνεται να διαρκεί για 

περίοδο παραπάνω από 15 έτη από το κλείσιμο του ΧΑΔΑ (Πίνακας 10). 

Σχετικά πρόσφατες υφιστάμενες αναλύσεις στο δίκτυο συλλογής του ΚΥΤΤΑΡΟΥ Α’ 

δείχνουν ότι το ποσοστό του μεθανίου είναι αρκετά υψηλό και ως εκ τούτου επιβεβαιώνεται ότι 

το κύτταρο είναι στη φάση της μεθανογένεσης (Πίνακας 9). Στο ΚΥΤΤΑΡΟ Β’ οι ενδείξεις των 

φρεατίων Δ1.6, Δ3.1, Δ3.4 και Δ3.5 δείχνουν ότι το βιοαέριο εισέρχεται στα πρώτα στάδια του, 

αφού το κύτταρο δεν έχει κλείσει ακόμα (Πίνακας 8).  

Στο ΧΑΔΑ Β’ δεν έχουν γίνει πρόσφατες αναλύσεις, γιατί όταν κατασκευάστηκε το 

ΚΥΤΤΑΡΟ Α’, τα φρέατα απόληψης βιοαερίου συνδέθηκαν με υπόγειο δίκτυο χωρίς να υπάρχει 

πλέον πρόσβαση σε αυτό. Το γεγονός ότι οι ΧΑΔΑ είναι υποκείμενοι των νέων ΚΥΤΤΑΡΩΝ, 

σημαίνει ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα προσέγγισης στο δίκτυο συλλογής και άρα δεν υπάρχει η 

δυνατότητα ελέγχου και καθαρισμού.  

Παρά τις μετρούμενες υψηλές συγκεντρώσεις μεθανίου στην έξοδο του δικτύου συλλογής, 

πολύ σύντομα μετά την έναρξη άντλησης η συγκέντρωση μειώνεται σε σημείο να διακόπτεται η 

παροχή προς τον πυρσό καύσης. Σε ότι αφορά τη γενική εικόνα για τα φρέατα συλλογής 

βιοαερίου στο το ΚΥΤΤΑΡΟ Α’, γίνεται διερεύνηση για τον αριθμό και το βάθος όπου 

ενδεχομένως να είναι φραγμένα λόγω της υψηλής στάθμης των στραγγισμάτων μέσα στην 

απορριμματική μάζα, σε συνδυασμό με την δεδομένη παλαιότητα των φρεάτων. Επίσης, η 

αυξημένη στάθμη των στραγγισμάτων εντός της απορριμματικής μάζας έχει ως συνέπεια την 
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μείωση του διαθέσιμου χώρου για αποθήκευση βιοαερίου (στο άνω μέρος της απορριμματικής 

μάζας), το οποίο δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή άντληση του βιοαερίου προς το πυρσό 

καύσης. Συνεπώς, πρέπει να εξεταστεί σε τι βαθμό επηρεάζεται η άντληση και η ανάκτηση του 

βιοαερίου εξαιτίας των προαναφερομένων αιτίων. Στην περίπτωση της έμφραξης λόγω των 

στραγγισμάτων μπορεί να γίνει αφαίρεση τους μέσω άντλησης και ρύθμιση του ρυθμού 

επανακυκλοφορίας των στραγγισμάτων στο σώμα του ΚΥΤΤΑΡΟΥ Α’ ώστε να ελεγχθεί κατά 

πόσο τα στραγγίσματα συμβάλλουν στη μειωμένη ανακτώμενη ποσότητα. Βέβαια, για να 

εφαρμοστεί το τελευταίο, θα πρέπει ποσότητα των στραγγιδίων να διατεθεί εκτός του 

ΚΥΤΤΑΡΟΥ Α’. Η τυπική αναπαράσταση ενός φρεατίου άντλησης βιοαερίου στον ΧΥΤΑ των 

Πέρα Γαλήνων, η απόδοση των οποίων εξετάζουμε, παρουσιάζεται στην Εικόνα 10. 

Σε περιπτώσεις που τα φρεάτια έχουν υποστεί μερική ή ολική απόφραξη, η διάνοιξη νέων 

γεωτρήσεων έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ανακτώμενης ποσότητας του βιοαερίου. Η 

διαδικασία αυτή έχει εφαρμοστεί και σε άλλες περιπτώσεις (π.χ.: ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων, Αθήνα) 

όπου από την έναρξη της αξιοποίησης του βιοαερίου τα παλιά φρέατα καταργούνται γιατί 

φράσουν και κατασκευάζονται νέα. Και οι δυο εναλλακτικές πρέπει να αξιολογηθούν ως προς το 

κόστος εφαρμογής ούτως ώστε να επιλεγεί ο συνδυασμός της λιγότερο δαπανηρής λύση. 

Όσον αφορά τις υδατοπαγίδες του δικτύου συλλογής στον ΧΑΔΑ Α’, επισκευάστηκαν 

πρόσφατα με αποτέλεσμα να αυξηθεί η απόδοση του συλλεγόμενου βιοαερίου. Στην περίπτωση 

του ΚΥΤΤΑΡΟΥ Β’ οι πρώτες μετρήσεις έγιναν τον Σεπτέμβριο του 2016 και είναι σε φάση 

αξιολόγησης.  

Οι αποδόσεις των συστημάτων συλλογής και ανάκτησης βιοαερίου εξαρτώνται από  

διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων είναι η κατάσταση του δικτύου συλλογής βιοαερίου 

και η εφαρμογή της μεμβράνης κάλυψης του κυττάρου. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, το 

ποσοστό ανάκτησης σε κύτταρα ΧΥΤΑ συνήθως  κυμαίνεται μεταξύ 67 και 90% (Αmini et al., 

2012). Για την εκτίμηση της ανάκτησης βιοαερίου στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων, όπως θα 

παρουσιαστεί στα επόμενα, έγιναν υπολογισμοί για τα άνω και κάτω όρια ανάκτησης βιοαερίου 

(67 και 90%), αλλά και με μια τυπική ενδιάμεση τιμή απόδοσης στο 75% για τα ΚΥΤΤΑΡΑ Α’ 

και Β’.  Ωστόσο, το ποσοστό ανάκτησης βιοαερίου από ΧΑΔΑ, είναι συνήθως σημαντικά 

μειωμένο, γι αυτό για τους ΧΑΔΑ Β’ και Α’ οι υπολογισμοί έγιναν θεωρώντας ποσοστό 

ανάκτησης 50% . 

Η παραγωγή βιοαερίου μπορεί επίσης να επηρεάζεται από την ποιότητα των στραγγιδίων 

που βρίσκονται εντός της απορριμματικής μάζας. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα των στραγγισμάτων 

είναι δείκτης της συγκέντρωσης αλάτων, τα οποία όταν βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις 

μπορεί να επηρεάσουν ανασταλτικά την απόδοση των μεθανοπαραγωγών βακτηρίων οι 

μικροοργανισμοί υπόκεινται σε υψηλές συνθήκες ωσμωτικής πίεσης με αποτέλεσμα να 

μειώνεται η παραγωγή CH4 (Ogata et al., 2016). Η μέση ετήσια ηλεκτρική αγωγιμότητα των 

στραγγιδίων στο ΚΥΤΤΑΡΟ Β’ είναι περίπου 26 mS/cm και για το ΚΥΤΤΑΡΟ Α’ (μετρήσεις 3 

μηνών) είναι 24 mS/cm. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, ηλεκτρική αγωγιμότητα μέχρι και 21 

mS/cm δεν επηρεάζει την παραγωγή βιοαερίου, ενώ παρατηρείται σημαντική μείωση για τιμές 

άνω των 35mS/cm (Ogata et al., 2016). Με βάση τα πιο πάνω, συμπεραίνεται ότι η αλατότητα 
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των στραγγιδίων του ΚΥΤΤΑΡΟΥ Β’ μπορεί ως ένα βαθμό να επηρεάζει αρνητικά την 

παραγωγή μεθανίου. Επίσης, αυξημένες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων, όπως As Cu, Ni, Zn, 

Cd, Cr  μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση των μεθανοπαραγωγών μικροοργανισμών 

(Mudhoo & Kumar, 2013), για αυτό τον λόγο συνίσταται ο έλεγχος των συγκεντρώσεών τους. 

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται τα εύρη των ελάχιστων συγκεντρώσεων ορισμένων βαρέων 

μετάλλων στα οποία ξεκινά η ανασταλτική δράση σε αναερόβιες διεργασίες (Odabas, 2007), ενώ 

στην τελευταία στήλη δίνονται οι συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων, όπως αυτές μετρήθηκαν 

στα ΚΥΤΤΑΡΟ Α’ και Β’. Παρατηρείται ότι μόνο η συγκέντρωση του Zn υπερβαίνει τα κρίσιμα 

όρια. Τέλος, το pH επηρεάζει την δράση των μεθανοπαραγωγών μικροοργανισμών, με το 

βέλτιστο εύρος του να κυμαίνεται μεταξύ 6,0 – 7,4 (Odabas, 2007). Το pH έχει μετρηθεί στα 

ΚΥΤΤΑΡΑ Α’ και Β’ 8, και αυτό είναι μια ένδειξη ότι η μικροβιακή δραστηριότητα πιθανόν να 

βρίσκεται σε σχετική καταστολή. 

 
Πίνακας 6. Εύρη συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων στα οποία ξεκινά η τοξική δράση στους αναερόβιους 

μικροοργανισμούς, και συγκέντρωση των αντίστοιχων βαρέων μετάλλων στα στραγγίδια του ΚΥΤΤΑΡΟΥ Β’. 

Στοιχείο 

Εύρη 

συγκεντρώσεων 

(μg/L) 

Συγκέντρωση στα στραγγίδια 

του ΚΥΤΤΑΡΟΥ Β’ (mg/L) 

Συγκέντρωση στα στραγγίδια 

του ΚΥΤΤΑΡΟΥ Α’ (mg/L) 

As 0,5-1 0,287 0,251 

Cd 0,01-0,02 0,003 0,003 

Cu 0,5-1 0,220 0,179 

Ni 1-2 0,998 0,845 

Ζn 0,5-1 1,150 0,988 

 

Σημαντικός παράγοντας μείωσης της αναερόβιας βιοαποικοδόμησης είναι οι υψηλές 

συγκεντρώσεις σε αμμωνίας, ειδικά για συγκεντρώσεις αμμωνίας που υπερβαίνουν τα 

3000mg/L, το περιβάλλον είναι τοξικό για τους μεθανοπαραγωγούς μικροοργανισμούς σε 

οποιοδήποτε επίπεδο του pH (Tada et al., 2005). Στο ΚΥΤΤΑΡΟ Β΄ οι συγκεντρώσεις του 

αμμωνιακού αζώτου είναι σχετικά υψηλές στα 2358 mg/L, και πιθανόν επηρεάζουν την 

μεθανογένεση. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, σημαντική παράμετρος που πρέπει να εξεταστεί για 

τα ΚΥΤΤΑΡΑ Α’ και Β’, αφορά την απόθεση των συμπιεσμένων δεμάτων από το εργοστάσιο 

βιοξήρανσης στο Ηράκλειο, άρα και διαφορετικό δυναμικό παραγωγής μεθανίου. Σύμφωνα με 

τα προηγούμενα εκτιμήθηκε ότι το ποσοστό των δεματοποιημένων ΑΣΑ εκτιμάται σε 18% επί 

του συνόλου των απορριμμάτων για το ΚΥΤΤΑΡΟ Α΄ και 10% για το ΚΥΤΤΑΡΟ Β’. Το 

ξηραμένο υλικό που παράγεται από τη διεργασία της βιοξήρανσης είναι σταθεροποιημένο υλικό, 

χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς και οσμές, είναι εύκολα διαχειρίσιμο, διότι έχει μικρότερο 
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όγκο σε σχέση με τα ανεπεξέργαστα ΑΣΑ, αλλά και υψηλό ενεργειακό δυναμικό (ανά μονάδα 

μάζας), καθώς το μεγαλύτερο μέρος της βιοαποδομήσιμης οργανικής ύλης παραμένει μετά την 

αφαίρεση της υγρασίας. Στην περίπτωση της μονάδας του Ηρακλείου η μείωση της υγρασίας 

φτάνει το 65%. Τα δεματοποιημένα ΑΣΑ στα κύτταρα, έχουν μεγαλύτερο βαθμό συμπίεσης σε 

σχέση με τη συμπίεση που υπόκεινται τα ανεπεξέργαστα ΑΣΑ που εισέρχονται στο ΧΥΤΑ.  

Η δομή των δεμάτων  φαίνεται δεν επιτρέπει τη διέλευση των στραγγισμάτων που 

επανακυκλοφορούν στο ΚΥΤΤΑΡΟ Α’ από τη μάζα τους, με αποτέλεσμα να μειώνεται η δράση 

των μικροοργανισμών που παράγουν το βιοαέριο. Μολονότι το ΚΥΤΤΑΡΟ Α’ ενδεχομένως να 

έχει υψηλές ποσότητες στραγγισμάτων, η στάθμη τους πιθανόν να μην καλύπτει τα περισσότερα 

από τα δέματα, αφού τα περισσότερα από αυτά έχουν αποτεθεί κατά τα τελευταία 2 έτη 

λειτουργίας του και άρα βρίσκονται στο άνω μέρος του ΚΥΤΤΑΡΟΥ Α’.  

 

 

Εικόνα 10. Τομή φρεατίου άντλησης βιοαερίου (πηγή: ΕΣΔΑΚ) 
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Πίνακας 7. Μέσες μετρήσεις παραμέτρων βιοαερίου στα φρεάτια περιβαλλοντικής παρακολούθησης του ΧΥΤΑ (2015) 

Σημείο 

Ελέγχου/Φρεάτιο 

Μετρούμενες Παράμετροι 

Σημείο 

Ελέγχου/Φρεάτιο 

Μετρούμενες Παράμετροι 

CH4 

(%) 

CO2 

(%) 

O2 

(%) 
P(mbar) 

CH4 

(%) 

CO2 

(%) 

O2 

(%) 
P(mbar) 

1 16,60 13,88 6,43 1085 12 22,19 18,16 12,25 1080 

2 1,29 4,96 15,13 1085 13 13,.86 13,78 11,65 1079 

3 29,85 28,65 3,81 1084 14 17,72 14,76 12,43 1079 

4 18,43 19,99 7,69 1084 15 57,87 39,58 1,06 1080 

5 58,64 38,07 0,49 1083 16 20,88 16,53 10,70 1079 

6 30,89 22,92 8,82 1082 17 56,65 37,93 0,82 1079 

7 42,08 31,35 4,57 1082 18 0,23 5,91 17,16 1081 

8 48,10 32,72 4,20 1083 19 0,03 3,51 17,75 1082 

9 0,05 2,32 7,98 582 20 0,03 8,11 15,62 1081 

10 1,28 4,89 6,42 580 21 0,00 1,76 18,99 1083 

11 45,98 29,67 6,51 1081 22 0,00 2,44 18,84 1082 

 

Πίνακας 8. Μέσες μετρήσεις παραμέτρων βιοαερίου στο ΚΥΤΤΑΡΟ Β’ (2015) 

Σημείο Ελέγχου/Φρεάτιο 

Μετρούμενες Παράμετροι 

CH4 (%) CO2 (%) O2 (%) P(mbar) 

Δ 1.1 25,44 19,33 6,33 829 0,07 

Δ 1.2 14,93 12,03 14,83 1082 0,08 

Δ 1.3 52,23 40,26 3,27 1081 0,08 

Δ 1.4 39,63 32,18 7,20 1081 0,08 

Δ 1.5 46,18 37,72 5,29 1081 0,10 

Δ 1.6 49,63 37,83 3.44 1081 0,08 

Δ 2.1 52,39 40,81 1,93 1080 0,16 

Δ 2.2 50,70 38,02 4,21 1079 0,16 

Δ 2.3 55,56 41,19 2,35 1079 0.16 

Δ 2.4 49.88 36,38 4,99 1080 0,15 

Δ 2.5 47,83 37,39 4,51 1079 0,17 

Δ 2.6 47,14 37,48 4,91 1081 0,12 

Δ 3.1 57,05 43,23 1,80 1078 0,17 

Δ 3.2 52,43 43,78 2,74 1079 0,21 

Δ 3.3 50,38 37,51 3,28 1079 0,17 

Δ 3.4 52,03 41,58 2,18 1079 0,14 

Δ 3.5 53,62 40,78 2,72 1079 0,13 
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Πίνακας 9. Μέσες μετρήσεις παραμέτρων βιοαερίου στο ΚΥΤΤΑΡΟ Α’ (9ος 2015) 

Σημείο Ελέγχου/Φρεάτιο 

Μετρούμενες Παράμετροι 

CH4 (%) CO2 (%) O2 (%) P(mbar) 

Δ 1.1 59,3 32.4 0,6 999 0,18 

Δ 1.2 56,5 42 0,5 999 0,15 

Δ 1.3 58,4 40,2 0,5 999 0,2 

Δ 1.4 59 39,9 0,5 999 0,15 

Δ 1.5 56 42,8 0,4 1000 0,08 

Δ 1.6 56,2 42,7 0,4 1000 0,05 

Δ 2.1 35,2 25,9 6,5 998 0,03 

Δ 2.2 68,6 22,8 0.4 999 0,05 

Δ 2.3 59 39,5 0.4 999 0,07 

Δ 2.4 59,4 39,7 0,4 999 0,07 

Δ 2.5 59.1 40.2 0,4 999 0,13 

Δ 2.6 57,4 41,6 0,4 999 0,06 

Δ 2.7 55,6 43 0,5 999 0,05 

Δ 3.1 55,9 42,6 0,5 998 0 

Δ 3.2 56 42,7 0,4 1000 0,02 

Δ 3.3 56 42,9 0,3 1000 0.05 

Δ 3.4 63,6 35,7 0,4 1000 0 

Δ 3.5 55,9 42,6 0,4 1000 0,03 

Δ 3.6 55 43 0,4 1000 0,27 

Δ 3.7 56,6 42,2 0,3 1000 0,02 

Δ 3.8 57,9 41,1 0.4 1000 0,03 

 

Πίνακας 10. Μέσες μετρήσεις παραμέτρων βιοαερίου στο ΧΑΔΑ Α’ (2014) 

Σημείο 

Ελέγχου/Φρεάτιο 

Μετρούμενες Παράμετροι Σημείο 

Ελέγχου/Φρεάτι

ο 

Μετρούμενες Παράμετροι 

CH4 (%) CO2 (%) O2 (%) CH4 (%) CO2 (%) O2 (%) 

Δ 1.1 39,10 36,14 2,16 Δ 2.6 48,73 43,22 0,98 

Δ 1.2 19,10 19,59 6,86 Δ 3.1 35,23 35,08 3,63 

Δ 1.3 46,30 43,03 0,94 Δ 3.2 47,13 42,83 1,32 

Δ 1.4 44,07 41,47 1,42 Δ 3.3 44,66 44,32 1,06 

Δ 1.5 43,69 40,40 1,43     

Δ 1.6 30,54 28,41 4,53     

Δ 2.1 31,55 32,13 4,15     

Δ 2.2 49,47 42,26 1,19     

Δ 2.3 45,69 41,16 1,86     

Δ 2.4 43,27 39,98 2,18     

Δ 2.5 45,34 42,44 1,43     
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2 Βιοαέριο-Χρήση υπολογιστικών μοντέλων για την εκτίμηση της 

κατάστασης 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Το βιοαερίου που παράγεται σε ΧΥΤΑ (Landfill Gas, LFG) είναι παρόμοιο με αυτό που 

παράγονται σε αναερόβιους χωνευτές από ιλύ αστικών υγρών αποβλήτων ή 

γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων. Ωστόσο, σε σύγκριση με το αέριο που σχηματίζεται στις 

τελευταίες, οι οποίες λειτουργούν σε συνθήκες σταθερής κατάστασης (steady state), η σύσταση 

του βιοαερίου που παράγεται σε ΧΥΤΑ χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη μεταβλητότητα. Η 

αυξημένη μεταβλητότητα οφείλεται στο γεγονός ότι η οργανική ύλη στους ΧΥΤΑ εισάγεται σε 

βάθος χρόνου, ενώ οι συνθήκες λειτουργίας του (π.χ. θερμοκρασία, πίεση, βροχοπτώσεις) 

κυμαίνονται με τον χρόνο. Οι ΧΥΤΑ μπορούν να περιγραφούν ως αναερόβιοι αντιδραστήρες 

ημιδιαλείποντος έργου, όπου η οργανική ύλη εισάγεται κατά την διάρκεια μιας χρονικής 

περιόδου και αποσυντίθεται βαθμιαία, μέχρι την εξάντληση όλου του υλικού που είναι 

διαθέσιμο προς βιοαποδόμηση. 

 Στην περίπτωση των ΧΥΤΑ, το στάδιο απόθεσης αποβλήτων εκτείνεται χρονικά σε όλη 

τη διάρκεια της λειτουργίας του και συνήθως διαρκεί για μερικά έτη, ενώ η όλη διαδικασία 

αποσύνθεσης του οργανικού φορτίου διαρκεί μερικές δεκαετίες. Η αποσύνθεση της οργανικής 

ύλης στο ΧΥΤΑ περνά από μια σειρά διαδοχικών φάσεων. Οι φάσεις αυτές είναι: η αρχική 

αερόβια φάση, η μεταβατική φάση, η όξινη φάση, η φάση μεθανογένεσης και η φάση 

ωρίμανσης (Pawlowska, 2014). 

 

 

2.2 Παραγωγή-Σύσταση και ιδιότητες του Βιοαερίου 

 

Ο γενικός μηχανισμός των βιοχημικών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα κατά την παραγωγή 

του βιοαερίου βρίσκεται στην Εικόνα 11. 
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Εικόνα 11. Μηχανισμός παραγωγής βιοαερίου στα απόβλητα των ΧΥΤΑ 1. Υδρόλυση, 2. Ζύμωση, 3 Οξικογένεση, 4. 

Μεθανογένεση (Mebarki et al.,2015) 

 

 Κατά την διάρκεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ διακρίνονται τέσσερις φάσεις που οδηγούν 

στην παραγωγή βιοαερίου. Η σύσταση του βιοαερίου διαφέρει μεταξύ των φάσεων αυτών. Οι 

φάσεις είναι διακριτές, χωρίς όμως να αποκλείεται το ενδεχόμενο, όπως συμβαίνει σε  

ορισμένους ΧΥΤΑ, κάποιες φάσεις πιθανόν να αλληλεπικαλύπτονται μερικώς χρονικά. 

Στο σχήμα της Εικόνας 11 παρουσιάζεται η αλληλουχία των τεσσάρων φάσεων μέσω 

των διαφόρων διεργασιών. Η αρχική αερόβια φάση αρχίζει αμέσως μετά την απόθεση των 

αποβλήτων στο κύτταρο, όπου οξυγόνο βρίσκεται στους ελεύθερους χώρους που σχηματίζονται 

στο πορώδες των αποβλήτων. Κατά τη φάση λαμβάνει χώρα η υδρόλυση μακρομοριακών 

ενώσεων (Υδατάνθρακες, Πρωτεΐνες, Λίπη). Στη συνέχεια  τα προϊόντα της υδρόλυσης όπως 

σάκχαρα, αμινοξέα και λιπαρά οξέα υπόκεινται σε ζύμωση με τη συμμετοχή ετερότροφων 

αερόβιων μικροοργανισμών. Στη φάση αυτή παράγονται οξικό οξύ, Πτητικά λιπαρά οξέα, Η2 

και Ο2. Μετά την εξάντληση του οξυγόνου, λόγω αναερόβιων συνθηκών παράγεται Οξικό οξύ 
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Η2 και Ο2 (φάση της οξικογένεσης). Τέλος μέσω της τέταρτης φάσης της μεθανογένεσης 

δημιουργούνται τα τελικά συστατικά του βιοαερίου.  

Η σύνθεση του παραγόμενου βιοαερίου μεταβάλλεται με τον χρόνο. Στο διάγραμμα της 

Εικόνας 12 παρουσιάζεται η σύσταση του βιοαερίου κατά τη χρονική σειρά των φάσεων. Στο 

αρχικό στάδιο της έναρξης παραγωγής βιοαερίου, το άζωτο και το οξυγόνο που περιέχονται στο 

πορώδες των αποβλήτων, υπερισχύει σε συγκεντρώσεις. Επίσης παράγεται CO2 καθώς και 

διάφορα οσμηρά αέρια, όπως μεθανοθειόλη (μεθυλ μερκαπτάνη) και διμεθυλοσουλφίδιο. Όταν 

το O2 εξαντλείται ξεκινάει η διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης. Τα προϊόντα είναι κυρίως 

χαμηλού μοριακού βάρους οργανικά οξέα και αλκοόλη, CO2 και H2. Με την πάροδο του χρόνου, 

η συγκέντρωση του CO2 και H2 αυξάνονται, φθάνοντας στη μέγιστη συγκέντρωση, περίπου 76 

vol.% και  21 vol.%, αντίστοιχα, στην φάση μεθανογένεσης. 

Το CH4 εμφανίζεται στο βιοαέριο μόνο όταν οι μεθανοπαραγωγοί μικροοργανισμοί 

αρχίσουν να μεταβολίζουν τα ενδιάμεσα προϊόντα αποσύνθεσης, όπως οξικό οξύ, 

υδρογονοκαρβονίδια, και Η2. Όταν ο πληθυσμός των μεθανογόνων φθάνει σε ένα κατάλληλο 

επίπεδο, η δυναμική ισορροπία μεταξύ του ρυθμού παραγωγής των οργανικών οξέων και οξικού 

και CH4, έτσι ώστε η συγκέντρωση του CH4 στο βιοαέριο είναι σταθερή. Ως αποτέλεσμα της 

εντατικής χρήσης των οξικών και της λειτουργία των αυτότροφων μεθανογόνων 

μικροοργανισμών με χρήση CO2 και Η2, η περιεκτικότητα του CH4 στο βιοαέριο στη φάση της 

μεθανογένεσης υπερβαίνει τη συγκέντρωση του CO2. Η αναλογία CH4:CO2 σε αυτή τη φάση 

είναι περίπου 1,6 και η συνολική περιεκτικότητα των CH4 και CO2 είναι 98-99% επί του 

συνολικού βιοαερίου (Pawlowska, 2014). 

Με την πάροδο του χρόνου, η διαθέσιμη οργανική ύλη που περιέχεται στα απόβλητα 

εξαντλείται. Αυτό οδηγεί στη μείωση της παραγωγής CH4 και σε μείωση της συγκέντρωσης 

μεθανίου σε επίπεδα μικρότερα από τη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα. Λόγω της 

μείωσης της πίεσης του βιοαερίου μέσα στο κύτταρο, ο ατμοσφαιρικός αέρας αρχίζει να 

διαχέεται μέσα στη μάζα των αποβλήτων. Όταν ο ρυθμός της διάχυσης του οξυγόνου είναι 

υψηλότερος από το ρυθμό κατανάλωσής του από τους μικροοργανισμούς, οι αερόβιες συνθήκες 

επικρατούν στο εσωτερικό του κυττάρου, και η μεθανοπαραγωγή μειώνεται βαθμιαία (Kjeldsen 

et al. 2002). Η φάση στην οποία παρατηρείται μείωση του κλάσματος του μεθανίου στο βιοαέριο 

είναι η φάση ωρίμανσης, στο τέλος της φάσης αυτής, οι συνθήκες που επικρατούν εντός του 

κελιού είναι πολύ κοντά στις ατμοσφαιρικές. 
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Εικόνα 12. Σύσταση του βιοαερίου συναρτήσει του χρόνου (Φάσεις), Bove et al (2006) 

Τα ποσοστά αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα και μεθανίου εντός του ΧΥΤΑ, σε σχέση με τον 

χρόνο σφράγισης του ΧΥΤΑ δίνονται στον Πίνακα 11.  

 
Πίνακας 11. Τυπική εκατοστιαία σύσταση βιοαερίου κατά τη διάρκεια  των πρώτων  48 μηνών  από την αποπεράτωση  

της  ταφής (Παναγιωτακόπουλος, 2002) 

 

Χρονικό διάστημα από την 
αποπεράτωση της ταφής (μήνες) 

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 

 
Οι ιδιότητες των βασικών συστατικών του βιοαερίου παρουσιάζονται στον Πίνακα 12. 

 

 

 

 

 



 «Αξιοποίηση βιοαερίου στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων» 
Εργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης 

35 
 

Πίνακας 12. Ιδιότητες των κυριότερων οργανικών και ανόργανων συστατικών του βιοαερίου 

Αέριο 
Ειδικό Βάρος 

(kg/m
3
) 

Όριο 

Ανάφλεξης 

στον αέρα 

Ταχύτητα 

φλόγας 

(m/s) 

Ελάχιστη 

ενέργεια 

ανάφλεξης 

ΜJ 

Διαλυτότη

τα νερού 

(g/L) 

Κοινές ιδιότητες 

CH4 0,717 5 με 15 0,4 0,6 με 0,7 0,0645 
Άοσμο, άχρωμο, μη 

δηλητηριώδες 

CO2 1,977    1,688 

Άοσμο, άχρωμο, μη 

δηλητηριώδες σε 

χαμηλές συγκεντρώσεις 

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 με 74   0,028 

Άοσμο, άχρωμο, 

δηλητηριώδες, 

εύφλεκτο 

H2 0,090 4 με 74 0,5 0,05 0,001 

Άοσμο, άχρωμο, μη 

δηλητηριώδες, 

εύφλεκτο 

H2S 1,539 4,3 με 45,5 2,8  3,846 

Άοσμο, άχρωμο, μη 

δηλητηριώδες, 

εύφλεκτο 

 

2.3 Θεωρητική εκτίμηση του παραγόμενου βιοαερίου 

 

O ακριβής ρυθμός παραγωγής βιοαερίου σε ένα χώρο απόθεσης είναι πολύ δύσκολο να 

υπολογιστεί και εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, όπως η σύνθεση των απορριμμάτων, ο 

ρυθμός διάθεσης, η αρχική συμπίεση των απορριμμάτων, η υγρασία των απορριμμάτων, η 

θερμοκρασία και η ηλικία των απορριμμάτων. 

Η μεθάνιο-ζύμωση των οργανικών ενώσεων των απορριμμάτων εκφράζεται συνοπτικά 

από την χημική αντίδραση 1.  

 

2 4 2 3

4 2 3 4 2 3 4 2 3
 

4 8 8
a b c d

a b c d a b c d a b c d
C H O N H O CH CO dNH

        
   

(1) 

Το οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ δεν μπορεί να αποδομηθεί στο σύνολο του, επομένως πρέπει 
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να ληφθεί υπόψη η ουσιαστική δυνατότητα βιοαποδόμησης των ΑΣΑ για την παραγωγή 

βιοαερίου. Η ποσότητα του βιοαποδομήσιμου οργανικού άνθρακα ενός συστατικού i δίνεται 

από την Εξίσωση 2 (Andreottola & Cossu, 1988) 
 

, ,b i i b i iC C f p                                                               (2) 

όπου: 

Cb,i, η ποσότητα βιοαποδομήσιμου οργανικού άνθρακα του συστατικού i (kg βιοαποδομήσιμου 

οργανικού άνθρακα / kg ΑΣΑ) 

Ci, η ποσότητα οργανικού άνθρακα του συστατικού i (kg οργανικού C / kg ξηρού βάρους του 

συστατικού i), 

fb,i, το βιοαποδομήσιμο κλάσμα του Ci  (kg βιοαποδομήσιμου οργανικού C/ kg οργανικού C), 

pi,το ξηρό βάρος του συστατικού i 

Σύμφωνα με την εξίσωση (2), η ποσότητα του βιαποδομήσιμου άνθρακα υπολογίζεται 

για κάθε συστατικό ξεχωριστά οπότε ο συνολικός βιοαποδομήσιμος άνθρακας, Ce, είναι το 

άθροισμα των Ce,i κάθε συστατικού. Η συνολική παραγωγή του βιοαερίου για το σύνολο του 

βάρους των απορριμμάτων (ή αλλιώς «ειδική παραγωγή βιοαερίου») ισούται με (Εξίσωση 3): 

 

,1,868 e i

i

Y C                                                        (3) 

Η αντίδραση της αποσύνθεσης της οργανικής ύλης περιγράφεται με κινητική 1
ης

 τάξης 

(Εξίσωση 4),  

 

,

, ,( )
g i

i e i g i

dC
k C C

dt
                                                   (4) 

Όπου: 

Cg,i η ποσότητα άνθρακα που μετατρέπεται σε αέρια 

μορφή. 

Ce,i η ολική ποσότητα άνθρακα μετατρέψιμου σε αέριο  

ki η σταθερά της ταχύτητας της αντιδράσεως, t
-1

 

 

Η λύση του ρυθμού αποσύνθεσης δίνει τη συγκέντρωση του παραγόμενου αερίου συναρτήσει 

του χρόνου (Εξίσωση 5). 

, , (1 )ik t

g i e iC C e


                                                        (5) 

Επομένως, προκύπτει η εξίσωση υπολογισμού του παραγόμενου  

βιοαερίου (Εξίσωση 6): 

 

,( ) (1 ) 1,868 (1 )i ik t k t

e i

i

Q t Y e C e
 

   
                                                

(6) 
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Όπου: 

 

Q(t) η συσσωρευμένη ποσότητα του αερίου που έχει παραχθεί ανά τόνο απορριμμάτων ηλικίας 

t (m
3
 αέριο/tn ΑΣΑ), 

t ηλικία απορριμμάτων (έτη) 

Υ, Η ειδική παραγωγή βιοαερίου, που υπολογίζεται από τη σχέση (3) 

Είναι επομένως απαραίτητο να υπολογιστεί το Υ (ειδική παραγωγή βιοαερίου), καθώς και να 

γίνει εκτίμηση της σταθεράς της ταχύτητας k, ώστε να μπορέσει τελικά να εκτιμηθεί ο ρυθμός 

παραγωγής του βιοαερίου. 

 

 

2.4 Υπολογισμός του παραγόμενου βιοαερίου με βάση το μοντέλο LANDGEM v3.2 

της EPA 

 

2.4.1 Εισαγωγή 

 

Μια σειρά από συστηματικές παραδοχές πρέπει να ληφθεί υπόψη για τη διαμόρφωση ενός 

μοντέλου εκτίμησης του παραγόμενου βιοαερίου με προσπάθεια της αναπαράστασης των 

πραγματικών συνθηκών του πεδίου (ΧΥΤΑ). Οι παραδοχές αυτές είναι: 

 Ισχύς: Η εφαρμογή της μικροβιακής κινητική, με βάση τις μελέτες πληθυσμού 

μικροβιακή ανάπτυξη σε κλίμακα εργαστηρίου. 

 Επαλήθευση: Σύγκριση των αποτελεσμάτων του μοντέλου για ένα συγκεκριμένο ΧΥΤΑ 

και η σύγκριση με τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. 

 Βαθμονόμηση: Χρησιμοποιώντας αναλυτικές μετρήσεις από ένα ΧΥΤΑ για ρύθμιση των 

παραμέτρων εισόδου του μοντέλου. 

 Τοποθεσία: γεωγραφικές συντεταγμένες. 

 Κατάσταση: Η περιεκτικότητα σε υγρασία, η θερμοκρασία, η σύνθεση των αποβλήτων, 

την πυκνότητα και η σύνθεση του βιοαερίου, μικροβιακός πληθυσμός. 

 Χρόνος: σχετίζονται με αλλαγές στη θέση και τις συνθήκες, των εισερχόμενων 

ποσοτήτων, οργανικής σύνθεσης ή αποσύνθεσης. 

Σε γενικές γραμμές τα μοντέλα εκτίμησης παραγωγής του LFG χρησιμοποιούν απλές 

εμπειρικές συναρτήσεις για το ρυθμό της αποσύνθεσης των αποβλήτων. Μπορούν να λαμβάνουν 

υπόψη μόνο την μικροβιακή ανάπτυξη και την αποδόμηση από τους μικροοργανισμούς και 

γενικά χρησιμοποιούν απλές κινητικές μηδενικής ή 1
ης

 τάξης. Βασίζονται σε παραμέτρους 

εισόδου που είναι ειδικές για κάθε περίπτωση ΧΥΤΑ. Το πλεονέκτημα των μοντέλων αυτών 

είναι ότι παρέχουν μια γρήγορη εκτίμηση της εκτίμησης της παραγωγής μεθανίου. Βασικό 

μειονέκτημα είναι ότι πρέπει να συνδυάζονται με μετρήσεις της συγκέντρωσης και παραγωγής 

βιοαερίου, ώστε να γίνει επαναπροσδιορισμός των τιμών των παραμέτρων και επανεκτίμηση του 

υπολογισμού του παραγόμενου βιοαερίου. Οι βασικές παράμετροι των μοντέλων αυτών είναι το 
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δυναμικό παραγωγής μεθανίου από τα απορρίμματα, η χρονική περίοδος και η κινητική σταθερά 

του ρυθμού παραγωγής μεθανίου. Τα σύνθετα μοντέλα λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά 

κλάσματα των αποβλήτων και κάνουν παραδοχές ως προς την απόθεση των αποβλήτων, 

θεωρώντας ότι είναι είτε στιγμιαία είτε είναι βαθμιαία. Ωστόσο, σε πραγματικές συνθήκες, τα 

απόβλητα τοποθετούνται συνεχώς επί σειρά ετών σε διάφορες ετήσιες ποσότητες. Αυτό μπορεί 

να έχει αντίκτυπο στην παραγωγή βιοαερίου 

Οι εκτιμώμενες ποσότητες του παραγόμενου βιοαερίου διαφέρουν από τις πραγματικές για τους 

εξής λόγους: 

 Τα μοντέλα δεν απεικονίζουν με ακρίβεια την πραγματική λειτουργία ενός ΧΥΤΑ. Οι 

πραγματικές συνθήκες σε έναν ΧΥΤΑ δεν μπορούν να αποτυπωθούν πλήρως μέσα από 

τα μοντέλα. 

 Τα απόβλητα υποτίθεται ότι αποτίθενται στιγμιαία και παραγωγή βιοαερίου υποτίθεται 

ξεκινά αμέσως μετά την τοποθέτηση των αποβλήτων. 

 Η φυσικοχημική σύνθεση των αποβλήτων υποτίθεται ότι είναι ομοιογενής 

 Ανακριβή δεδομένα για τα εισερχόμενα απόβλητα. 

 Το ανακτήσιμο μεθάνιο εξαρτάται από τον αριθμό και την κατάσταση των φρεάτων που 

έχουν ανορυχθεί στον ΧΥΤΑ (Rajaram, et al.,2011) 

 

 

2.4.2 Το μοντέλο LANDGEM 

 

Το LANDGEM είναι υπολογιστικό μοντέλο ανάκτησης μεθανίου από ΧΥΤΑ. Το λογισμικό 

αυτό χρησιμοποιείται ευρέως από την Αμερικάνικη Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Environmental 

Protection Agency, EPA). 

Πιο συγκεκριμένα το LANDGEM: 

 Υπολογίζει την παραγωγή μεθανίου από αποθέσεις απορριμμάτων με βάση τον ετήσιο 

ρυθμό απόθεσης, την χρονική διάρκεια των αποθέσεων και τη συνολική απορριμματική μάζα 

στον χώρο απόθεσης. 

 Περιλαμβάνει υπολογισμούς όχι μόνο για τους βασικούς ρύπους (CH4, CO2) αλλά και για 

κάποια ιχνοστοιχεία που αποτελούν λιγότερο από 1% του παραγόμενου βιοαερίου (πχ.Η2S, 

CO, διμεθυλο δισουλφίδιο DMS, κλπ.). Ιδιαίτερη επίσης σημασία δίνεται και στον υπολογισμό 

των μη μεθανιούχων οργανικών συστατικών, NMOCs όπως αρωματικοί υδρογονάνθρακες και 

χλωριωμένοι αρωματικοί υδρογονάνθρακες, αλειφατικοί υδρογονάνθρακες και χλωριωμένοι 

αλειφατικοί υδρογονάνθρακες που παίζουν σοβαρό ρόλο στις φωτοχημικές αντιδράσεις 

(Pawlowska, 2014). 

 Βασίζεται σε μαθηματικούς υπολογισμούς που θεωρούν τη διαδικασία αποδόμησης των 

απορριμμάτων ως αντίδραση πρώτης τάξης, ως προς το ρυθμό της. Χρησιμοποιούνται δύο 

βασικές παράμετροι. Η παράμετρος L0 που αφορά τη συνολική δυνατότητα παραγωγής 
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μεθανίου από τα απορρίμματα και η παράμετρος k που συμβολίζει το ρυθμό πτώσης της 

παραγωγής βιοαερίου με το χρόνο. Πρακτικά η τελευταία παράμετρος δείχνει πόσο γρήγορα 

μειώνεται ο ρυθμός παραγωγής του μεθανίου, αφότου φτάσει στη μέγιστη τιμή του. Με βάση 

το μοντέλο LANDGEM, ο μέγιστος ρυθμός παραγωγής βιοαερίου για κάθε απόθεση 

εμφανίζεται μετά από ένα χρόνο αφότου τα απορρίμματα αποτεθούν στον χώρο ταφής, ενώ 

μετά από αυτό το σημείο ο ρυθμός μεθανοπαραγωγής βαίνει μειούμενος. 

 Δίνει τη δυνατότητα να προσδιοριστούν οι τιμές των L0 και k με βάση πειραματικά ή άλλα 

δεδομένα πεδίου. Επίσης το LANDGEM δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής των παραμέτρων 

και δημιουργίας νέων προτύπων με συγκεκριμένη τοπική ισχύ. 

Τα δεδομένα εισόδου του υπολογιστικού μοντέλου που είναι απαραίτητα ως μεταβλητές 

εισόδου, είναι τα έτη έναρξης και λήξης των απορριμματικών αποθέσεων του κάθε κυττάρου, 

καθώς και οι ετήσιες εισερχόμενες ποσότητες των απορριμμάτων. Σημαντικές παράμετροι για 

τον υπολογισμό του παραγόμενου μεθανίου είναι η ειδική παραγωγή CH4/tn ΑΣΑ και η 

σταθερά του ρυθμού βίο-αποδόμησης του οργανικού φορτίου.  

Η παράμετρος L0 είναι σημαντική και εξαρτάται από την σύνθεση των απορριμμάτων 

(Cho et al., 2012). Αν για κάθε συστατικό i των ΑΣΑ γνωρίζουμε το κατά βάρος κλάσμα wi και 

την ειδική παραγωγή L0,i, τότε είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε το L0. 

 

0 0,i i

i

L w L                                                         (7) 

 

Η συνολικά παραγόμενη ποσότητα CH4 σύμφωνα με το μοντέλο LANDGEM δίνεται από την 

παρακάτω εξίσωση 

 

,

4

1

0

1 0.1 10

i j

n
kti

CH

i j

M
Q kL e



 

 
  

 
                                          (8) 

 

Όπου 

 

QCH4 είναι η ετήσια ποσότητα παραγωγής μεθανίου (m
3
CH4/yr), 

L0 το δυναμικό παραγωγής μεθανίου ανά τόνο ΑΣΑ (m
3
CH4/tn ΑΣΑ) 

k, η σταθερά της κινητικής παραγωγής του CH4 (yr
-1

) 

n, το έτος υπολογισμού από το χρόνο έναρξης των αποθέσεων 

i, το ετήσιο χρονικό βήμα  

j, το χρονικό βήμα ίσο με 1/10 του έτους 

Mi η ετήσια ποσότητα των αποβλήτων τοποθετούνται το έτος i (σε υγρή βάση) 

ti,j, η ηλικία του j-οστού τμήματος της ποσότητας Mi των ΑΣΑ το έτος i 
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2.4.3 Εφαρμογή του υπολογιστικού μοντέλου LANDGEM για την εκτίμηση του 

παραγόμενου βιοαερίου από τους ΧΑΔΑ Α' και Β' και τα ΚΥΤΤΑΡΑ Α' και Β'  

 

Οι τιμές του δυναμικού παραγωγής μεθανίου (L0) διαφέρουν κατά περίπτωση, για παράδειγμα 

σε παρόμοιες μελέτες ΧΥΤΑ με ημί-ξηρές κλιματικές συνθήκες (Αλγερία) έχει επιλεγεί τιμή 

L0=160 m
3
CH4/tn (Mebarki et al., 2015), αν και συνήθως δεν χρησιμοποιούνται τόσο υψηλές 

τιμές L0 (Fei et al., 2016). Σε ορισμένες περιπτώσεις ΧΥΤΑ όπως στην Φλόριντα, έχουν 

επιλεχθεί ιδιαίτερα χαμηλές τιμές δυναμικού, που κυμαίνονταν μεταξύ  L0=56-77m
3
CH4/tn 

(Αmini et al., 2012). Γενικά, οι μετρούμενες τιμές του δυναμικού είναι συνήθως μικρότερες 

από εκείνες που έχουν υπολογιστεί σε πειράματα στο εργαστήριο (Fei et al., 2016). Σύμφωνα 

με τους Fei et al. (2016), το μέσο δυναμικό παραγωγής CH4 που προέκυψε από μελέτες σε 57 

ΧΥΤΑ, υπολογίστηκε στα 88 m
3
CH4/tn. Η τιμή που χρησιμοποιεί η EPA είναι 100 m

3
CH4/tn. 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται η τιμή L0=88 m
3
CH4/tn, για τις περιπτώσεις που τα 

ΑΣΑ δεν περιέχουν προϊόντα του εργοστασίου βιοξήρανσης. Η τιμή του L0 που επιλέχθηκε έχει 

παρατηρηθεί σε αντίστοιχους ΧΥΤΑ. Για την περίπτωση των ΚΥΤΤΑΡΩΝ Α’ και Β’, η τιμή 

του δυναμικού εκτιμήθηκε στα με L0=68m
3
CH4/tn και L0=79m

3
CH4/tn αντίστοιχα, δηλαδή 

κατά 15% και 10% μικρότερη σε σχέση με τους ΧΑΔΑ, λόγω της απόθεσης των συμπιεσμένων 

και βιοξηραμένων απορριμμάτων που δέχθηκαν τα πιο πάνω κύτταρα κατά την περίοδο 

αποθέσεων, όπως περιγράφηκε σε προηγούμενη παράγραφο. 

Η σταθερά της κινητικής παραγωγής του CH4 επιλέχθηκε ίση με k=0,04 yr
-1

 σύμφωνα 

με τις συνθήκες βροχόπτωσης της περιοχής του Ηρακλείου. Στον επόμενο πίνακα 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης με βάση το υπολογιστικό μοντέλο ανά 

τμήμα του ΧΥΤΑ. 

Το μοντέλο υπολογίζει την τιμή της παραγόμενης ποσότητας μεθανίου, την οποία 

αποτιμά ως κλάσμα στο 50% του συνολικά παραγόμενου βιοαερίου. Ωστόσο, η αν και η 

αναλογία CH4/βιοαέριο είναι σχετικά σταθερή για περίπου 15-20 χρόνια (όσο διαρκεί η 4
η
 

φάση), το μοντέλο συνεχίζει να χρησιμοποιεί την ίδια αναλογία για όλη την περίοδο 

προσομοίωσης, γεγονός που γενικά δεν ισχύει, καθώς μετά το τέλος της 4
ης

 φάσης, τόσο το 

ποσοστό του μεθανίου όσο και το ποσοστό του διοξειδίου του άνθρακα στο βιοαέριο μειώνονται 

(Kjeldsen et al. 2002). Για να προσεγγιστεί μια πιο ρεαλιστική τιμή της παραγωγής βιοαερίου, 

χρησιμοποιήθηκε μόνο η παραγόμενη ποσότητα μεθανίου, όπως προκύπτει από το μοντέλο 

LANDGEM. Για τα πρώτα 20 έτη εκτιμήθηκε ότι το κλάσμα CH4/CO2 ποσοστό παραμένει 

σταθερό στο 1/1 (vol/vol), για τα πρώτα 20 έτη από την απόθεση των ΑΣΑ.  

 

 

2.4.4 Μοντελοποίηση της παραγωγής μεθανίου με βάση το μοντέλο LANDGEM της EPA 

 

Στα επόμενα γραφήματα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του κλασικού μοντέλου 

LANDGEM, με την παραδοχή σε ποσοστό κλάσματος (% vol.) 50% ως προς της 

συγκέντρωσης CH4 και 50% ως προς το CO2. Στο γράφημα της Εικόνας 13 παρουσιάζεται η 
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εκτιμώμενη ποσότητα του ανακτώμενου βιοαερίου για κάθε τμήμα του ΧΥΤΑ, από τη στιγμή 

που έκλεισε, στην Εικόνα 14 παρουσιάζεται η αντίστοιχη ετήσια ανακτώμενη ποσότητα 

μεθανίου και τέλος στο γράφημα της Εικόνας 16 παρουσιάζεται το ποσοστό του μεθανίου στο 

βιοαέριο. 

Τα ποσοστά ανάκτησης βιοαερίου εκτιμήθηκαν σε ποσοστό 50% για τους 

αποκατεστημένους ΧΑΔΑ λόγω του γεγονότος ότι οι αποκατεστημένοι ΧΑΔΑ είναι 

υποκείμενοι στα δύο ΚΥΤΤΑΡΑ Α’ και Β’ και δεν μπορούν να υποστούν βελτιώσεις στο 

σύστημα του δικτύου συλλογής. Το ποσοστό για τα ΚΥΤΤΑΡΑ Α’ και Β’ προσδιορίστηκε στο 

75% λόγω του γεγονότος ότι έχουν καλύτερο σύστημα συλλογής σε σύγκριση με τους ΧΑΔΑ. 

Τέλος για το ΚΥΤΤΑΡΟ Γ’ εκτιμήθηκε ποσοστό ανάκτησης 90% ως πιο σύγχρονο σε σχέση με 

τα προηγούμενα. 

 

 

 
Εικόνα 13. Ετήσια ανακτώμενη ποσότητα βιοαερίου στα επιμέρους τμήματα του ΧΥΤΑ, σύμφωνα με το μοντέλο 

LANGEM της EPA για ποσοστά ανάκτησης 50% για τους αποκατεστημένους ΧΑΔΑ, 75% και τα ΚΥΤΤΑΡΑ Α’ και Β’ 

και 90% για το ΚΥΤΤΑΡΟ Γ’ 
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Εικόνα 14. Ετήσια ανακτώμενη ποσότητα CH4 στα επιμέρους τμήματα του ΧΥΤΑ, σύμφωνα με το μοντέλο LANGEM 

της EPA για ποσοστά ανάκτησης 50% για τους αποκατεστημένους ΧΑΔΑ, 75%και τα ΚΥΤΤΑΡΑ Α’ και Β’ και 90% για 

το ΚΥΤΤΑΡΟ Γ’ 

 

 

Εικόνα 15. Ανακτώμενη ποσότητα βιοαερίου σε m3/h στα επιμέρους τμήματα του ΧΥΤΑ, σύμφωνα με το μοντέλο 

LANGEM της EPA για ποσοστά ανάκτησης 50% για τους αποκατεστημένους ΧΑΔΑ,75% και τα ΚΥΤΤΑΡΑ Α’ και Β’ 

και 90% για το ΚΥΤΤΑΡΟ Γ’ 
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Εικόνα 16. Ποσοστό του μεθανίου ως κλάσμα του βιοαερίου σύμφωνα με το μοντέλο LANGEM της EPA (όλες οι γραμμές 

συμπίπτουν) 

Στα προηγούμενα γραφήματα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του κλασικού μοντέλου 

LANDGEM της ΕPA, όπου η παραγόμενη ποσότητα του βιοαερίου θεωρείται σταθερά 

διπλάσια αυτής του CH4. Η μέγιστη ποσότητα παραγόμενου βιοαερίου για κάθε τμήμα 

τοποθετείται χρονικά λίγο μετά το κλείσιμο του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί ο ΧΑΔΑ Α’, ο 

οποίος παρά το γεγονός ότι είναι παλιότερο τμήμα σε σχέση με τα ΚΥΤΤΑΡΑ Α’ και Β’, 

παρουσιάζει αξιοσημείωτες ποσότητες παραγόμενου βιοαερίου παρά το γεγονός ότι η απόδοση 

του συλλεγόμενου βιοαερίου είναι μικρή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο 

τμήμα του ΧΥΤΑ είναι το μεγαλύτερο, αφού δέχθηκε τις περισσότερες ποσότητες 

απορριμματικής μάζας σε σχέση με τα υπόλοιπα τμήματα. Αμέσως μετά ακολουθεί το 

ΚΥΤΤΑΡΟ Β’ ως το 2
ο
 σε μέγεθος τμήμα. Τα αποτελέσματα είναι λογικά, καθώς η 

παραγόμενη ποσότητα βιοαερίου είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις εισερχόμενες ποσότητες 

αποβλήτων σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του ΧΥΤΑ. 

 

 

2.5 Μοντελοποίηση παραγωγής βιοαερίου λαμβανομένης υπόψη της μείωσης του 

κλάσματος του μεθανίου στο βιοαέριο σε βάθος χρόνου 

 

Το μοντέλο LANDGEM, όπως και πολλά μοντέλα υπολογισμού της παραγωγής 

μεθανίου από ΧΥΤΑ, εκτιμά την παραγόμενη ποσότητα του μεθανίου, σύμφωνα με την 

Εξίσωση 8. Ακολούθως, η ποσότητα του παραγόμενου βιοαερίου υπολογίζεται με βάση την 
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υπόθεση ότι το μεθάνιο αποτελεί συγκεκριμένο κλάσμα του βιοαερίου, συνήθως το 50% (όπως 

έγινε στην παράγραφο 2.4). Το ποσοστό του μεθανίου στο βιοαέριο μπορεί να θεωρηθεί 

σταθερό κατά την φάση της μεθανογένεσης που διαρκεί περίπου 15 με 20 έτη (από τον χρόνο 

απόθεσης των ΑΣΑ).  

Όπως όμως εξηγήθηκε πιο πάνω, στην παράγραφο 2.2, το ποσοστό του μεθανίου στο 

βιοαέριο που παράγεται στην επόμενη φάση (φάση ωρίμανσης), βαίνει μειούμενο. Ειδικά λοιπόν 

εάν επιχειρείται η εκτίμηση παραγωγής βιοαερίου από ΧΥΤΑ οι οποίοι βρίσκονται στην φάση 

της ωρίμανσης, είναι δόκιμο να ληφθεί υπόψη η μείωση της συγκέντρωσης του μεθανίου. Στην 

παρούσα μελέτη, έχει ληφθεί υπόψη η μείωση του κλάσματος του μεθανίου σύμφωνα με το 

μοντέλο των Bozkurt et al. (1999).  

Σε κάθε κύτταρο απόθεσης που θεωρείται ότι καταλαμβάνει όγκο Vj δύναται να 

εισρεύσει ατμοσφαιρικός αέρας, είτε λόγω υπεράντλησης του βιοαερίου (και άρα δημιουργίας 

υποπίεσης εντός του ΧΥΤΑ), είτε και λόγω της διάχυσης ατμοσφαιρικού αέρα μέσα στο 

κύτταρο. Με βάση τα ισοζύγια μάζας για κάθε ένα από τα κύρια συστατικά του αέρα (N2, O2 και 

CO2) δημιουργήθηκε το σύστημα μερικών διαφορικών εξισώσεων που περιγράφουν την τύχη 

κάθε συστατικού i σε ένα κύτταρο απόθεσης j (Εξίσωση 9), όπως αυτό δείχνεται σχηματικά 

στην εικόνα 17. 

 
2

2 2

( ) ( ) ( )i j i j i j

p j i

cV cV cV
q D R

t x x


  
  

  
                                  (9) 

Όπου 

 

εp, Το πορώδες των απορριμμάτων στο κύτταρο j 

ci,  Η συγκέντρωση του συστατικού i (mol/m
3
) 

Vj, Ο όγκος του κελιού j (m
3
) 

D2, Ο συντελεστής διάχυσης από την ατμόσφαιρα προς το κύτταρο (m
2
αέρα/h) 

Ri, Ο ρυθμός αντίδρασης του συστατικού i (mg/m
3
h) 

 

Γνωρίζοντας την τύχη των παραπάνω συστατικών του αέρα, μπορούμε να κάνουμε μια 

εκτίμηση του ρυθμού ελάττωσης του μεθανίου στο παραγόμενο βιοαέριο. 
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Εικόνα 17. Σχηματική αναπαράσταση ενός κελιού απόθεσης ΑΣΑ ως «στήλη» (Bozkurt et al., 1999) 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 17, τα κύτταρα είναι καλυμμένα, ώστε η απορριμματική μάζα να μη 

έρχεται σε επαφή με την ατμόσφαιρα. Με D1 συμβολίζεται ο συντελεστής διάχυσης του αέρα 

δια μέσω του στρώματος κάλυψης (m
2
αέρα/h), L1είναι το πάχος της κάλυψης σε m και L2 το 

μέσο πάχος του κελιού, που προκύπτει από το λόγο του όγκου προς την επιφάνεια που 

επικάλυψης του κυττάρου. Με D2 συμβολίζεται ο συντελεστής διάχυσης του αέρα δια μέσω της 

απορριμματικής μάζας στο εσωτερικού του κυττάρου (m
2
αέρα/h) 

Με βάση το παραπάνω σχήμα διαμορφώνονται οι αρχικές και οι οριακές συνθήκες για 

κάθε συστατικό της Εξίσωσης 9.  

Οι οριακές συνθήκες της Εξίσωσης 9 είναι: 

 

Ο.Σ.1:  1
2 0 1

1

| ( 0) (i
x i i

dc D
D c x c x L

x L
     


,Ο.Σ.2:

2
| 0i
x L

dc

x
 

  

 

Ενώ οι αρχικές συνθήκες είναι: 

2
0c   και

2
0c   ενώ για τη

2COc η αρχική συνθήκη κάθε σε κάθε χρονική στιγμή εξαρτάται 

από το CO2 που υπάρχει κατά την φάση της μεθανογένεσης.  

Ο όρος της αντίδρασης της Εξίσωσης 9αναφέρεται σε κινητική 1
ης

 τάξης ως προς το 

οξυγόνο λόγω των αερόβιων αντιδράσεων, ενώ το άζωτο θεωρείται ότι είναι αδρανές. Η χρήση 

του παραπάνω απλοποιημένου μοντέλου, έχει ως σκοπό να εκτιμήσει την τιμή του κλάσματος 

του μεθανίου στο βιοαέριο, σε βάθος χρόνου λόγω άντλησης (ο όρος q στην εξίσωση 9 και λόγω 

διάχυσης ως συνέπειας ατελούς σφραγίσματος του κυττάρου (όρος της διάχυσης). 

Εφαρμόζοντας το μοντέλο LANDGEM σε συνδυασμό με το μοντέλο της εισόδου του 

ατμοσφαιρικού αέρα, μπορούμε να εκτιμήσουμε την παραγόμενη ποσότητα μεθανίου και 

βιοαερίου για κάθε κύτταρο. 
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Η μείωση του κλάσματος το μεθανίου στο βιοαέριο είναι σημαντικός παράγοντας που 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την μελέτη ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου, ειδικά 

εάν ο ΧΥΤΑ περιλαμβάνει κύτταρα που βρίσκονται στην φάση ωρίμανσης. Έτσι λοιπόν, το 

κλασικό μοντέλο LANDGEM της EPA (το οποίο θεωρεί σταθερή αναλογία CH4:CO2 στο 1:1 

αναλλοίωτη με το χρόνο), ενώ το τροποποιημένο μοντέλο που αναπτύχτηκε στην παρούσα 

παράγραφο έχει λάβει υπόψη την σχετική μείωση του κλάσματος του μεθανίου στο βιοαέριο. 

 

 

2.5.1 Εφαρμογή του τροποποιημένου υπολογιστικού μοντέλου LANDGEM για την 

εκτίμηση του παραγόμενου βιοαερίου από τους ΧΑΔΑ Α' και Β' και τα ΚΥΤΤΑΡΑ 

Α' και Β' 

 

Στα γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του 

τροποποιημένου μοντέλου LANDGEM για τα επιμέρους τμήματα του ΧΥΤΑ σε ετήσια και σε 

ωριαία βάση για ποσοστά ανάκτησης 50% για τους αποκατεστημένους ΧΑΔΑ, 75% για τα 

ΚΥΤΤΑΡΑ Α’ και Β’ και 90% για το ΚΥΤΤΑΡΟ Γ’. 

 

 

Εικόνα 18. Ετήσια ανακτώμενη ποσότητα CH4 στα επιμέρους τμήματα του ΧΥΤΑ, σύμφωνα με το τροποποιημένο  

μοντέλο LANGEM για ποσοστά ανάκτησης 50% για τους αποκατεστημένους ΧΑΔΑ, 75% για τα ΚΥΤΤΑΡΑ Α’ και Β’ 

και 90% για το ΚΥΤΤΑΡΟ Γ’ 
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Εικόνα 19. Ετήσια ανακτώμενη ποσότητα βιοαερίου στα επιμέρους τμήματα του ΧΥΤΑ, σύμφωνα με το τροποποιημένο  

μοντέλο LANGEM για ποσοστά ανάκτησης 50% για τους αποκατεστημένους ΧΑΔΑ, 75% για τα ΚΥΤΤΑΡΑ Α’ και Β’ 

και 90% για το ΚΥΤΤΑΡΟ Γ’ 

 

 

Εικόνα 20. Ανακτώμενη ποσόστητα βιοαερίου σε m3/h στα επιμέρους τμήματα του ΧΥΤΑ, σύμφωνα με το 

τροποποιημένο  μοντέλο LANGEM για ποσοστά ανάκτησης 50% για τους αποκατεστημένους ΧΑΔΑ, 75% για τα 

ΚΥΤΤΑΡΑ Α’ και Β’ και 90% για το ΚΥΤΤΑΡΟ Γ’ 

 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από τα γραφήματα για την ανακτώμενη παραγωγή CH4 για 

το μοντέλο LADGEM (Εικόνα 14) και για το τροποποιημένο LANDGEM (Εικόνα 18),  οι 

τιμές είναι ίδιες. Η διαφορά των δύο μοντέλων αντικατοπτρίζεται στην εκτίμηση του 

ανακτώμενου βιοαερίου (Εικόνες 13 και 18). Αυτό εξηγείται στην παραδοχή του κλασικού 
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μοντέλου LANDGEM ότι το κλάσμα του CH4 στο βιοαέριο είναι σταθερό (50% v/v), ενώ 

σύμφωνα με το τροποποιημένο μοντέλο LANDGEM το κλάσμα του CH4 φθίνει με το χρόνο. Η 

εκτίμηση του κλάσματος παρουσιάζεται στο γράφημα της  Εικόνας 21. 
 

 

Εικόνα 21. Μακροχρόνια πρόγνωση του ποσοστού του CH4 στο βιοαέριο, σύμφωνα με το τροποποιημένο μοντέλο 

LANGEM για τα επιμέρους τμήματα και για το σύνολο του ΧΥΤΑ. 

 

 

2.5.2 Πίνακες αποτελεσμάτων της εκτιμώμενης ηλεκτρικής ισχύος από μηχανές 

εσωτερικής καύσης.  

 

Τα επόμενα αποτελέσματα αναφέρονται στην εκτίμηση της παραγόμενη ηλεκτρικής ισχύος με 

χρήση ηλεκτρομηχανών εσωτερικής καύσης με απόδοση 40%. Για την καλύτερη εικόνα των 

αποτελεσμάτων γίνεται εκτίμηση της ανάκτησης από το δίκτυο συλλογής με βάση την κατώτερη 

και το ανώτερο και κατώτερο ποσοστό ανάκτησης (67 και 90% και με βάση μια τυπική τιμή 

ανάκτησης 75% για τα ΚΥΤΤΑΡΑ Α’ και Β’ και 90% για το ΚΥΤΤΑΡΟ Γ’. Η απόδοση 

ανάκτησης για τους αποκατεστημένους ΧΑΔΑ Α΄ και Β’ εκτιμάται σε 50%. Η παραγόμενη 

ισχύς που προκύπτει από το ανακτώμενο βιοαέριο υπολογίζεται με βάση την κατώτερη 

θερμογόνο δύναμη του μεθανίου. Έχει γίνει υπολογισμός για τους ΧΑΔΑ Α’ και Β’ και τα 

ΚΥΤΤΑΡΑ Α’, Β’ και Γ’. Για τον υπολογισμό της παραγόμενης ισχύος έγινε η χρήση της 

παρακάτω Εξίσωσης. 
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4 4
( ) ( )CH CH ICEP t LHV Q t                                                                (10) 

 

Όπου  

 

P(t)= η ετήσια παραχθείσα ισχύς (kW) 

LHV= η κατώτερη θερμογόνος δύναμη του CH4 (MJ/m
3
) 

QCH4(t)= η ετήσια παραγωγή μεθανίου (m
3
/yr) 

ηICE= η απόδοση της μηχανής εσωτερικής καύσης 

 

Η τιμή της κατώτερης θερμογόνου δύναμης (LHV) του CH4 είναι 39,7 MJ/m
3
, ενώ σε 

αντίστοιχες μελέτες έχει χρησιμοποιηθεί η τιμή LHV= 37,5 MJ/m
3 

(Surroop et al., 2011). 

Σύμφωνα με τους Rutz et all. (2012) η LHV για το βιοαέριο κυμαίνεται σε 21,5 έως 23,5 MJ/m
3
 

και εξαρτάται από τη σύσταση του. Στη συγκεκριμένη μελέτη βασιζόμαστε στην θερμογόνο 

δύναμη του CH4. Η τιμή είναι σταθερή και εξαρτάται μόνο από την εκτίμηση της ανακτώμενης 

ποσότητας  του CH4  χωρίς να λαμβάνει υπόψη το ενδεχόμενο σφάλμα εκτίμησης της σύστασης 

του βιοαερίου από τα δύο μοντέλα, του κλασικού LANDGEM και του τροποποιημένου 

LANDGEM. 

Για να υπολογίσουμε την ισχύ της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (kW), πρέπει, 

εκτός από την απόδοση, να λάβουμε υπόψη και τα διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάθε 

υποψήφιας τεχνολογίας, όπως για παράδειγμα η συνολική ετήσια διαθεσιμότητα λειτουργίας 

(availability). Στους Πίνακες 13 έως 17 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτιμώμενης 

ηλεκτρικής ισχύος χωρίς να ληφθεί υπόψη η ετήσια διαθεσιμότητα των ηλεκτρομηχανών. Όπως 

αναφέρεται σε κάθε πίνακα εξετάζονται διάφορα σενάρια ως προς την απόδοση ανάκτησης CH4 

στους επιμέρους χώρους του ΧΥΤΑ.  

Για τους ΧΑΔΑ Α’ και Β’ θεωρείται ποσοστό ανάκτησης 50%, το ΚΥΤΤΑΡΟ Α’ 

εξετάζεται για αποδόσεις 67, 75 και 90% καθώς συνεχίζονται σε αυτό εργασίες βελτίωσης. Στο 

νεότερο ΚΥΤΤΑΡΟ Β’ θεωρούνται αποδόσεις 75 και 90%, ενώ στο ΚΥΤΤΑΡΟ Γ’ θεωρούνται 

αποδόσεις 75 και 90%. Στις Εικόνες 22 και 23 παρουσιάζεται το γράφημα της συνολικής  

ανακτώμενης ηλεκτρικής ισχύος ανά τμήμα του ΧΥΤΑ και για το σύνολο του ΧΥΤΑ 

αντίστοιχα. Ο Πίνακας 18 περιλαμβάνει τις τιμές της ανακτώμενης ηλεκτρικής ισχύος ανά 

τμήμα του ΧΥΤΑ και τη συνολική ισχύ ανά τριετία για το 2017, το 2020, το 2023 και το 2026. 
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Πίνακας 13. Εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή μεθανίου (m³CH4/yr) και παραγόμενη ισχύς (βάσει του μοντέλου LANDGEM) 

από τον ΧΑΔΑ Α’ θεωρώντας ανάκτηση βιοαερίου 50% και χρήση ηλεκτρομηχανής εσωτερικής καύσης με απόδοση σε 

ηλεκτρική ισχύ 40%. 

Έτος 
CH4 (ανάκτηση 50%) 

(m³/yr) 

Ισχύς (ανάκτηση 50%) 

(kW) 
Έτος 

CH4 (ανάκτηση 50%) 

(m³/yr) 

Ισχύς (ανάκτηση 50%) 

(kW) 

2017 1495281 376,5 2032 820627 206,6 

2018 1436650 361,7 2033 788450 198,5 

2019 1380318 347,5 2034 757535 190.7 

2020 1326195 333,9 2035 727831 183,3 

2021 1274194 320,8 2036 699293 176.1 

2022 1224232 308,2 2037 671873 169,2 

2023 1176229 296,1 2038 645528 162.5 

2024 1130109 284,5 2039 620217 156,2 

2025 1085797 273,4 2040 595898 150,0 

2026 1043222 262,7 2041 572532 144,1 

2027 1002317 252.4 2042 550083 138,5 

2028 963015 242,5 2043 528514 133,1 

2029 925255 233,0    

2030 888975 223,8    

2031 854118 215,0    

 

Πίνακας 14.Εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή μεθανίου (m³CH4/yr) και παραγόμενη ισχύς (βάσει του μοντέλου LANDGEM) 

από τον ΧΑΔΑ Β’ θεωρώντας ανάκτηση βιοαερίου 50% και χρήση ηλεκτρομηχανής εσωτερικής καύσης με απόδοση σε 

ηλεκτρική ισχύ 40%. 

Έτος 
CH4 (ανάκτηση 50%) 

(m³/yr) 

Ισχύς (ανάκτηση 50%) 

(kW) 
Έτος 

CH4 (ανάκτηση 50%) 

(m³/yr) 

Ισχύς (ανάκτηση 50%) 

(kW) 

2017 517277 130,2 2032 283888 71,5 

2018 496994 125,1 2033 272756 68,7 

2019 477507 120,2 2034 262061 66,0 

2020 458783 115,5 2035 251786 63,4 

2021 440794 111,0 2036 241913 60,9 

2022 423511 106,6 2037 232428 58,5 

2023 406904 102,4 2038 223314 56,2 

2024 390949 98,4 2039 214558 54,0 

2025 375620 94,6 2040 206145 51,9 

2026 360892 90,9 2041 198062 49,9 

2027 346741 87,3 2042 190296 47.9 

2028 333145 83,9 2043 182834 46,0 

2029 320082 80,6    

2030 307532 77,4    

2031 295473 74,4    
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Πίνακας 15. Εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή μεθανίου (m³CH4/yr) και παραγόμενη ισχύς (βάσει του μοντέλου LANDGEM) 

από το ΚΥΤΤΑΡΟ Α’ θεωρώντας ανάκτηση βιοαερίου 65, 75 και 90% και χρήση ηλεκτρομηχανής εσωτερικής καύσης με 

απόδοση σε ηλεκτρική ισχύ 40%. 

Έτος 
CH4 67% 

(m³/yr) 

Ισχύς 67% 

(kW) 

CH4, 75% 

(m³/y) 

Ισχύς 75% 

(kW) 

CH4, 90% 

(m³/yr) 
Ισχύς 90% (kW) 

2017 
692477 348,7 775161 390,3 930194 468,4 

2018 
801878 403,8 897624 452,0 1077149 542,4 

2019 
770436 388,0 862428 434,3 1034913 521,1 

2020 
740226 372,7 828612 417,2 994334 500,7 

2021 
711202 358,1 796121 400,9 955345 481,1 

2022 
683315 344,1 764905 385,2 917886 462,2 

2023 
656522 330,6 734913 370,1 881895 444,1 

2024 
630779 317,6 706096 355,6 847315 426,7 

2025 
606046 305,2 678410 341,6 814092 409,9 

2026 
582283 293,2 651809 328,2 782171 393,9 

2027 
559451 281,7 626251 315,3 751501 378,4 

2028 
537515 270,7 601695 303,0 722035 363,6 

2029 
516438 260,1 578103 291,1 693723 349,3 

2030 
496189 249,9 555435 279,7 666522 335,6 

2031 
476733 240,1 533656 268,7 640387 322,5 

2032 
458040 230,6 512731 258,2 615277 309,8 

2033 
440080 221,6 492627 248,1 591152 297,7 

2034 
422824 212,9 473310 238,3 567973 286,0 

2035 
406245 204,6 454752 229,0 545702 274,8 

2036 
390316 196,5 436921 220,0 524305 264,0 

2037 
375011 188,8 419789 211,4 503746 253,7 

2038 
360307 181,4 403329 203,1 483994 243,7 

2039 346179 174,3 387514 195,1 465017 234,2 

2040 332605 167,5 372319 187,5 446783 225.0 

2041 319563 160,9 357720 180,1 429264 216,2 

2042 
307033 154,6 343694 173,1 412433 207.7 

2043 
294994 148,5 330217 166,3 396261 199,5 
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Πίνακας 16. Εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή μεθανίου (m³CH4/yr) και παραγόμενη ισχύς (βάσει του μοντέλου LANDGEM) 

από το ΚΥΤΤΑΡΟ Β’ θεωρώντας ανάκτηση βιοαερίου 65, 75 και 90% και χρήση ηλεκτρομηχανής εσωτερικής καύσης με 

απόδοση σε ηλεκτρική ισχύ 40%. 

Έτος 
CH4, 90% 

(m³/y) 
Ισχύς 90% (kW) 

CH4, 75% 

(m³/yr) 
Ισχύς 75% (kW) 

2017 1538551 697,3 1538551 581,1 

2018 1478223 669,9 1478223 558,3 

2019 1420261 643,7 1420261 536,4 

2020 1364572 618,4 1364572 515.3 

2021 1311066 594,2 1311066 495,1 

2022 1259659 570,9 1259659 475,7 

2023 1210267 548,5 1210267 457,1 

2024 1162812 527,0 1162812 439,2 

2025 1117217 506,3 1117217 421,9 

2026 1073410 486,5 1073410 405.4 

2027 1031321 467,4 1031321 389,5 

2028 990883 449,1 990883 374,2 

2029 952030 431,5 952030 359,5 

2030 914700 414,5 914700 345,4 

2031 878834 398,3 878834 331,9 

2032 844374 382,7 844374 318,9 

2033 811266 367,7 811266 306,4 

2034 779456 353,2 779456 294,4 

2035 748893 339,4 748893 282,8 

2036 719528 326,1 719528 271,7 

2037 691315 313,3 691315 261,1 

2038 664208 301,0 664208 250.8 

2039 638164 289,2 638164 241,0 

2040 613142 277,9 613142 231,6 

2041 589100 267,0 589100 222,5 

2042 566001 256,5 566001 213,8 

2043 543808 246,5 543808 205,4 

 
 

 

 

 



 «Αξιοποίηση βιοαερίου στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων» 
Εργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης 

53 
 

Πίνακας 17. Εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή μεθανίου (m³CH4/yr) και παραγόμενη ισχύς (βάσει του μοντέλου LANDGEM) 

από το ΚΥΤΤΑΡΟ Γ’ θεωρώντας ανάκτηση βιοαερίου 75 και 90% και χρήση ηλεκτρομηχανής εσωτερικής καύσης με 

απόδοση σε ηλεκτρική ισχύ 40%. 

Έτος 
CH4, 90% 

(m³/y) 
Ισχύς 90% (kW) 

CH4, 75% 

(m³/yr) 
Ισχύς 75% (kW) 

2021 
1019890 513,6 849908 428,0 

2022 
1114690 561,3 928908 467,8 

2023 
1070982 539.3 892485 449,4 

2024 
1028989 518,1 857490 431,8 

2025 
988641 497,8 823868 414.9 

2026 
949876 478,3 791563 398.6 

2027 
912631 459,6 760526 383,0 

2028 
876846 441,5 730705 367,9 

2029 
842465 424,2 702054 353,5 

2030 
809431 407,6 674526 339,7 

2031 
777693 391,6 648077 326,3 

2032 
747199 376,3 622666 313,5 

2033 
717901 361,5 598251 301,3 

2034 
689752 347,3 574793 289,4 

2035 
662706 333,7 552255 278,1 

2036 
636721 320,6 530601 267,2 

2037 
611755 308,1 509796 256,7 

2038 587768 296,0 489806 246,6 

2039 564721 284,4 470601 237,0 

2040 542578 273,2 452148 227,7 

2041 
521303 262,5 434419 218,8 

2042 
500862 252,2 417385 210,2 

2043 
481223 242,3 401019 201,9 
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Εικόνα 22. Εκτιμώμενη παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς ανά τμήμα του ΧΥΤΑ με βάση το μοντέλο LANDGEM και χρήση 

ηλεκτρομηχανής εσωτερικής καύσης με απόδοση 40%, για ποσοστά ανάκτησης βιοαερίου 50% για τους 

αποκατεστημένους ΧΑΔΑ και 75% για τα ΚΥΤΤΑΡΑ Α’, Β’ και Γ’ 

 

Εικόνα 23. Εκτιμώμενη συνολική παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς στον ΧΥΤΑ με βάση το μοντέλο LANDGEM και χρήση 

ηλεκτρομηχανής εσωτερικής καύσης με απόδοση 40%, για ποσοστά ανάκτησης βιοαερίου 50% για τους 

αποκατεστημένους ΧΑΔΑ και 75% για τα ΚΥΤΤΑΡΑ Α’, Β’ και Γ’ 
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Πίνακας 18. Αποτελέσματα του μοντέλου LANDGEM, όπου φαίνονται οι εκτιμώμενες ετήσιες ποσότητες παραγωγής 

μεθανίου, ετήσιες ανακτώμενες ποσότητες μεθανίου και η ισχύς ηλεκτροπαραγωγής συνολικά για τον ΧΥΤΑ, και ανά 

τμήμα για τα έτη 2017, 2020, 2023, 2026, 2029 και 2032 με βάση την χρήση ηλεκτρομηχανής εσωτερικής καύσης 

απόδοσης 40% για ποσοστά ανάκτησης βιοαερίου 50% για τους αποκατεστημένους ΧΑΔΑ και 75% για τα ΚΥΤΤΑΡΑ 

Α’,  Β’ και Γ’ 

2017 

Τμήμα ΧΥΤΑ CH4 (m³/yr) CH4,ανακτημένο(m³/yr) 

Ισχύς 

ηλεκτροπαραγωγής 

(kW) 

ΧΑΔΑ Α’ 1495281 747640 376 

ΧΑΔΑ Β’ 517277 258638 130 

ΚΥΤΤΑΡΟ Α’ 1033548 775161 390 

ΚΥΤΤΑΡΟ Β’ 1538551 1153913 581 

Σύνολο 4584657 2935353 1478 

2020 

Τμήμα ΧΥΤΑ CH4 (m³/yr) CH4,ανακτημένο(m³/yr) 

Ισχύς 

ηλεκτροπαραγωγής 

(kW) 

ΧΑΔΑ Α’ 1326195 663098 334 

ΧΑΔΑ Β’ 458783 229392 116 

ΚΥΤΤΑΡΟ Α’ 1104815 828612 417 

ΚΥΤΤΑΡΟ Β’ 1364572 1023429 515 

Σύνολο 4515275 2744530 1382 

2023 

Τμήμα ΧΥΤΑ CH4 (m³/yr) CH4,ανακτημένο(m³/yr) 

Ισχύς 

ηλεκτροπαραγωγής 

(kW) 

ΧΑΔΑ Α’ 1176229 588115 296 

ΧΑΔΑ Β’ 406904 203452 102 

ΚΥΤΤΑΡΟ Α’ 979883 734913 370 

ΚΥΤΤΑΡΟ Β’ 1210267 907700 457 

ΚΥΤΤΑΡΟ Γ’ 1189980 892485 449 

Σύνολο 4963264 2738550 1675 

2026 

Τμήμα ΧΥΤΑ CH4 (m³/yr) CH4,ανακτημένο(m³/yr) 

Ισχύς 

ηλεκτροπαραγωγής 

(kW) 

ΧΑΔΑ Α’ 1043222 521611 263 

ΧΑΔΑ Β’ 410104 205052 103 

ΚΥΤΤΑΡΟ Α’ 952030 714023 360 

ΚΥΤΤΑΡΟ Β’ 1195698 896774 452 

ΚΥΤΤΑΡΟ Γ’ 899368 674526 340 

Σύνολο 4500422 3011985 1517 
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Όπως φαίνεται στο γράφημα της Εικόνας 23, το 2020 έχουμε σημειακή αύξηση της 

ανακτώμενης ηλεκτρικής ισχύος στον ΧΥΤΑ. Αυτό οφείλεται στην είσοδο του ανακτώμενου 

CH4από το ΚΥΤΤΑΡΟ Γ’ στο σύστημα παραγωγής ενέργειας. 

 

 

2.6 Εκτίμηση παραγόμενου βιοαερίου από το χώρο που κατά το παρελθόν 

αποτίθετο η χωνευμένης αστική ιλύς  

 

Όπως έχει αναφερθεί στην Παράγραφο 1996 κατά τα έτη 2007 αποτίθονταν σε χώρο εντός των 

ορίων του ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων, χωνευμένη αστική ιλύς προερχόμενη από την ΔΕΥΑ 

Ηρακλείου. Για την εφαρμογή του μοντέλου LANDGEM για τη περίπτωση του χώρου απόθεσης 

της ιλύος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, έγιναν οι εξής παραδοχές: η τιμή του δυναμικού παραγωγής 

CH4, λήφθηκε ως L0=90m3/tn ιλύος (Cho et al., 2012), ενώ η κινητική σταθερά παρέμεινε ίση 

με k=0,04yr-1. Οι εισερχόμενες ποσότητες ιλύος εκτιμήθηκαν σε 60.000 tn και ξεκίνησαν από 

το 1999, δηλαδή τη χρονιά που η ΕΕΛ του Ηρακλείου ξεκίνησε να παράγει μεγάλες ποσότητες 

(έτος λειτουργίας του βιολογικού, 1996) και σταμάτησαν να αποτίθενται το 2008. Εκτιμήθηκε 

μια μέση ετήσια απόθεση 6.000 tn ιλύος. Οι παραγόμενες ποσότητες βιοαερίου και CH4 έγιναν 

για ποσοστό ανάκτησης 75%, παρότι δεν υπάρχει δίκτυο συλλογής. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στις Εικόνες 24 έως 25. 

 

 

Εικόνα 24. Ετήσια παραγωγή βιοαερίου από το χώρο απόθεσης της ιλύος, σύμφωνα με το μοντέλο LANGEM, για 

ποσοστό ανάκτησης 75%. 
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Εικόνα 25. Παραγωγή βιοαερίου σε m3/h από το χώρο απόθεσης της ιλύος, σύμφωνα με το μοντέλο LANGEM, για 

ποσοστό ανάκτησης 75% 

 

Εικόνα 26. Ετήσια παραγωγή CH4 από το χώρο απόθεσης της ιλύος, σύμφωνα με το μοντέλο LANGEM, για ποσοστό 

ανάκτησης 75%. 



 «Αξιοποίηση βιοαερίου στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων» 
Εργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης 

58 
 

3 Τεχνική περιγραφή τεχνολογιών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

βιοαέριο 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Η αξιοποίηση του ενεργειακού περιεχομένου του βιοαερίου, που παράγεται από τους ΧΥΤΑ, 

ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 70 και μέσα σε 20 χρόνια έγινε άξια προσοχής. Η 

αξιοποίηση του βιοαερίου διαδόθηκε κυρίως λόγω του αυστηρού θεσμικού πλαισίου που 

εφαρμόστηκε για τους ΧΥΤΑ σχετικά με την ανάγκη για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου 

στην ατμόσφαιρα, αλλά και λόγω των απαιτήσεων της αγοράς σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

(ΑΠΕ). Η αξιοποίηση του ενεργειακού περιεχομένου του βιοαερίου γίνεται είτε με αξιοποίησή 

του για παραγωγή θερμικής ενέργειας (π.χ. καύση για παραγωγή θερμού ύδατος), είτε για 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η ενεργειακή αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου έχει πολλά πλεονεκτήματα. 

Καθώς οι ΧΥΤΑ αποτελούν μια σημαντική ανθρωπογενή πηγή παραγωγής μεθανίου το οποίο 

διαχέεται στην ατμόσφαιρα. Τα συστήματα συλλογής και αξιοποίησης βιοαερίου μπορούν να 

μειώσουν τις εκπομπές μεθανίου σε ποσοστά από 50 έως και 90%, ενώ με έμμεσο τρόπο 

συνεισφέρουν στη μείωση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα, λόγω της απεξάρτησης 

από συμβατικά καύσιμα για παραγωγή ενέργειας. 

Μια σειρά από διαθέσιμες τεχνολογίες όπως οι μηχανές εσωτερικής καύσης (internal 

combustion engines, ICE) και οι μικροτουρμπίνες έχουν εφαρμοστεί σε διάφορα έργα για 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο που παράγεται σε ΧΥΤΑ. Μια νέα τεχνολογία, η 

βαθμιαία οξείδωση (Gradual oxidation, GO) έχει επίσης αρχίσει να εφαρμόζεται σε ειδικές 

περιπτώσεις. Όπως αναλύεται παρακάτω, όταν το κλάσμα του μεθανίου στο μίγμα του βιοαερίου 

είναι χαμηλό (<40% v/v) το βιοαέριο χαρακτηρίζεται ως πτωχό καύσιμο και καθίσταται 

ακατάλληλο για χρήση από κάποιες κατηγορίες μηχανών που χρησιμοποιούνται για την 

αξιοποίησή του. 

 

 

3.2 Ηλεκτρομηχανές εσωτερικής καύσης 

 

Οι ηλεκτρομηχανές εσωτερικής καύσης (Internal Combustion Engines-ICE) αποτελούν την πιο 

διαδεδομένη τεχνολογία ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου για τους εξής λόγους: έχουν 

σχετικά χαμηλό κόστος, έχουν συγκριτικά υψηλή ενεργειακή απόδοση, είναι ώριμη τεχνολογία, 

ενώ στο εμπόριο διατίθενται μηχανές σε διάφορα μεγέθη, όπως φαίνεται στον Πίνακα 19. Ως εκ 

τούτου. Οι μηχανές ηλεκτροπαραγωγής αποτελούν μια, ελκυστική τεχνολογία ενεργειακής 

αξιοποίησης του βιοαερίου. Στην Εικόνα 27 παρουσιάζεται μια τυπική διάταξη ηλεκτρομηχανής 

εσωτερικής καύσης. 
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Πίνακας 19. Τυπικά μεγέθη μηχανών εσωτερικής καύσης 

Δυναμικότητα (kW) Παραγόμενο Βιοαέριο σε ποσοστό CH4 50% (m3/h) 

504 347 

633 398 

800 595 

1200 850 

 

 

Η απόδοση των ηλεκτρομηχανών εσωτερικής καύσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

κυμαίνεται από 30 έως 40%, ενώ παράλληλα μπορεί να παραχθεί και σημαντική ποσότητα 

ανακτήσιμης θερμικής ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, οι ηλεκτρικές αποδόσεις των κινητήρων 

αερίου κυμαίνονται από 30% για τις μικρές μηχανές (100 kW) έως πάνω από 40% για τις 

μεγάλες μηχανές εσωτερικής καύσης βιοαερίου (>3 MW). Η λειτουργική διαθεσιμότητα της 

τεχνολογίας είναι περίπου στο 85%  Όταν χρησιμοποιείται και η θερμική ενέργεια, τότε οι 

ηλεκτρομηχανές ονομάζονται συμπαραγωγής (Combined Heat & Power-CHP), με συνολική 

απόδοση (ηλεκτροπαραγωγή και θερμική) που φτάνει έως 70 με 80%. 

 

 

Εικόνα 27. Μηχανές εσωτερικής καύσης (EPA) 

 

Κόστος μηχανών εσωτερικής καύσης 

 

Το κόστος επένδυσης μιας ηλεκτρομηχανής εσωτερικής καύσης (ICE) ανέρχεται σε περίπου 

2.400€ με 2.600€ ανά kW δυναμικότητας, ενώ το ετήσιο κόστος συντήρησης και λειτουργίας 

μιας τέτοιας μηχανής ανέρχεται σε 180 με 220€/kW. Τέλος, συνήθως ανά 7ετία απαιτείται ένα 
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εφάπαξ κόστος συντήρησης, όπου γίνεται αντικατάσταση πολλών τμημάτων της μηχανής. Το 

κόστος αυτό εκτιμάται σε περίπου 250.000€, για μηχανές δυναμικότητας. 

 

3.3 Βαθμιαίοι οξειδωτές (Gradual Oxidizers) 

 

Τα προϊόντα των βαθμιαίων οξειδωτών είναι ίδια με αυτά των συμβατικών τεχνολογιών καύσης 

(θερμική ενέργεια, διοξείδιο του άνθρακα και νερό), Η κύρια διαφορά τους είναι ότι η 

διαδικασία της οξείδωσης διαρκεί μεταξύ 1-2 δευτερολέπτων, σε αντιδιαστολή με τις 

συμβατικές τεχνολογίες στις οποίες η πιο πάνω διαδικασία πραγματοποιείται σε μερικά χιλιοστά 

του δευτερολέπτου. Ένα άλλο σημείο που διαφοροποιεί τους βαθμιαίους οξειδωτές από τις 

συμβατικές ηλεκτρομηχανές είναι η δυνατότητά τους να λειτουργούν με πτωχά μείγματα αερίων 

που περιέχουν τουλάχιστον 1,5% καύσιμη ύλη. Οι μηχανές βαθμιαίας οξείδωσης λειτουργούν σε 

σχετικά χαμηλή θερμοκρασία, τα δε παραγόμενα καυσαέρια τροφοδοτούνται σε μία 

αεριοτουρμπίνα ή μικροτουρμπίνα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Εικόνα 28 

παρουσιάζεται σχηματικά η διεργασία σταδιακής οξείδωσης του εισερχόμενου αερίου καυσίμου. 

 

 

 
Εικόνα 28. Διεργασία βαθμιαίας οξείδωσης 

 

Η τεχνολογία της βαθμιαίας οξείδωσης δύναται να δεχθεί διαφορετικές ποιότητες και 

περιεκτικότητες καυσίμου κατά τη λειτουργία της, γεγονός που την καθιστά ως τεχνολογία 

προσαρμόσιμη όχι μόνο σε διαφορετικές πηγές εισερχόμενου αερίου, αλλά και στις φυσικές 

διακυμάνσεις των συγκεντρώσεων του εκάστοτε χρησιμοποιούμενου καυσίμου. Διαθέτει 

ευέλικτο και παραμετροποιημένο σχεδιασμό έγχυσης καυσίμου υψηλής πίεσης για εξαιρετικά 

χαμηλές εκπομπές ρύπων με δυνατότητα χρήσης χαμηλότερης ποιότητας αερίου καυσίμου.  



 «Αξιοποίηση βιοαερίου στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων» 
Εργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης 

61 
 

Η τεχνολογία σταδιακής οξείδωσης έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει την διαδικασία 

οξείδωσης, έτσι ώστε ο χρόνος αντίδρασης και η απελευθέρωση θερμότητας να είναι αρκετά 

υψηλοί, με αποτέλεσμα να τροφοδοτείται συνεχώς μία τουρμπίνα αερίου για τη συνακόλουθη 

παραγωγή ενέργειας, ενώ η σχετική θερμοκρασία παραμένει αρκετά χαμηλή ώστε να 

αποφευχθεί ο σχηματισμός οξειδίων του αζώτου (NOx), όπως αναφέρεται και ακολούθως. 

Το βιοαέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο σε συγκεντρώσεις μεθανίου πάνω 

από 1,5%. Πρακτικά, η τεχνολογία βαθμιαίας οξείδωσης είναι η μόνη τεχνολογία που έχει την 

δυνατότητα να χρησιμοποιεί εξαιρετικά χαμηλής ποιότητας βιοαέριο. Λόγω της χαμηλής 

θερμοκρασίας λειτουργίας, τα καυσαέρια πρακτικά δεν περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα ή 

οξείδια του αζώτου, με συνέπεια η παραγωγή επιβλαβών εκπομπών να περιορίζονται στο 

ελάχιστο. Τα εμπορικά διαθέσιμα μεγέθη της τεχνολογίας ξεκινούν από τα 250 kW, εάν δε 

συνδυαστεί ένας βαθμιαίος οξειδωτής με μία αεριοτουρμπίνα, το σύστημα μπορεί να φτάσει σε 

ισχύ τα 2MW. Η απόδοση σε ηλεκτρική ενέργεια κυμαίνεται στο 29% και η λειτουργική 

διαθεσιμότητα της τεχνολογίας περίπου στο 95% (σε σύγκριση με το 85% για την τις μηχανές 

εσωτερικής καύσης). Στις Εικόνες 29 και 30 φαίνεται η τυπική διάταξη ενός βαθμιαίου οξειδωτή 

και το εύρος λειτουργία τους για διάφορα καύσιμα. 

 

 
Εικόνα 29. Διάταξη σταδιακής οξείδωσης 
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Εικόνα 30. Εύρος λειτουργίας τεχνολογιών βαθμιαίας οξείδωσης ανά τύπο καυσίμου 

 

Κόστος βαθμιαίων οξειδωτών 

 

Το κόστος επένδυσης μιας ηλεκτρομηχανής βαθμιαίας οξείδωσης ανέρχεται σε 4.150€ ανά kW 

δυναμικότητας για μηχανές δυναμικότητας περί τα 250 kW, ενώ το ετήσιο κόστος συντήρησης 

και λειτουργίας μιας τέτοιας μηχανής κυμαίνεται σε 74€/kW (για ισχύ μηχανής μικρότερη των 

800 kW). Τέλος, συνήθως ανά 9ετία απαιτείται ένα εφάπαξ κόστος συντήρησης, όπου γίνεται 

αντικατάσταση πολλών τμημάτων της μηχανής. Το κόστος αυτό εκτιμάται σε περίπου 400.000€, 

για μηχανές της πιο πάνω δυναμικότητας. 

 

3.4 Άλλες τεχνολογίες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

 

Οι μικροτουρμπίνες αποτελούν μικρές τουρμπίνες που χρησιμοποιούν καύσιμα σε αέρια ή υγρή 

μορφή για την παραγωγή ενέργειας. Στη σημερινή τους μορφή οι μικροτουρμπίνες είναι 

αποτέλεσμα ερευνών, πάνω σε μικρές αυτόνομες τουρμπίνες, που ξεκίνησαν ήδη από τη 

δεκαετία του 50’. Η μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας έγινε λόγω της μεγάλης ομοιότητας με τις 

στροβιλομηχανές μεγάλης κλίμακας. Αυτό συντέλεσε στο να αποτελέσουν βάση για το 

σχεδιασμό των εξαρτημάτων που απαρτίζουν τις στροβιλομηχανές. Σε γενικές γραμμές, το 

κόστος για ένα έργο ηλεκτροπαραγωγής με μικροτουρμπίνες είναι υψηλότερο της αντίστοιχης 

δαπάνης για μία εγκατάσταση με μηχανές εσωτερικής καύσης, κυμαίνεται από 2.800€ έως και 

5.500€ ανά kW εγκατεστημένης ισχύος, με μέσο κόστος συντήρησης 230€ με 380€ ανά kW 

εγκατεστημένης ισχύος. 
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Η χρήση μικροτουρμπινών είναι μία από τις πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες 

αξιοποίησης βιοαερίου για ηλεκτροπαραγωγή ή για συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. 

Οι μικροτουρμπίνες είναι κατάλληλες για εφαρμογές κατανεμημένης παραγωγής, λόγω της 

ευελιξίας τους σε λειτουργία και την ικανότητα να διαταχθούν σε παράλληλες συστοιχίες με 

στόχο την παροχή σταθερής και αξιόπιστης ισχύος. Αξίζει να σημειωθεί ότι συνιστούν μία 

τεχνολογία με σχετικά χαμηλές εκπομπές ρύπων. Για να δουλέψουν αποδοτικά οι 

μικροτουρμπίνες απαιτούν επιπλέον επεξεργασία του βιοαερίου για απομάκρυνση της υγρασίας 

των σιλοξανών και άλλων ρυπαντών. Οι μικροτουρμπίνες έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιούν χαμηλής ποιότητας έως και 35% σε CH4, ενώ μπορούν να παράγουν από 10 έως 

1000 (kW) ηλεκτρικής ισχύος και είναι οι πλέον κατάλληλες για μικρής κλίμακας εφαρμογές. 

Έχουν σχεδιαστεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τοπικές μεμονωμένες ενεργειακές 

απαιτήσεις και είναι ιδανικές για τελικούς χρήστες που κατοικούν κοντά σε χώρους 

υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.  

Τέλος, υπάρχει μια σειρά από τεχνολογίες όπως αεριοτουρμπίνες, μηχανές κύκλου 

Stirling, κελιά ρευστοποιημένου οργανικού καυσίμου και στερεού καυσίμου, οι οποίες για 

διάφορους λόγους δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες για την αξιοποίηση βιοαερίου. Περιγραφή 

των διαφόρων τεχνολογιών είναι διαθέσιμη στην εργασία των Bove & Lunghi (2006). 

 

3.5 Σύγκριση τεχνολογιών 

 

Στον Πίνακα 20 παρατίθενται τα διάφορα συστήματα και γίνεται μια τυπική σύγκριση των 

χαρακτηριστικών τους. Στη συνέχεια συγκρίνουμε τις δύο τεχνολογίες προς εξέταση, τις ICE και 

τους GO. 

 

 
Πίνακας 20. Τυπικά χαρακτηριστικά των διαθέσιμων τεχνολογιών 

Χαρακτηριστικά τεχνολογιών 

Τεχνολογία Απόδοση (%) 

Λειτουργική 

Διαθεσιμότητα 

(Operational Availability) 

(%) 

Ελάχιστη απαιτούμενη περιεκτικότητα 

σε CH4 (%) 

ICE 40 85 40 

GO 29 95 1,5 

Μικροτουρμπίνες 35 90 35 

 

Οι μηχανές εσωτερικής καύσης χρησιμοποιούνται ευρέως για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από βιοαέριο λόγω του σχετικά χαμηλού κόστους, της συγκριτικά υψηλής ενεργειακής 

απόδοσης, της υψηλής διαθεσιμότητας σε διάφορα μεγέθη αλλά και της προσαρμοστικότητας 
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που επιτυγχάνει η τεχνολογία ως προς τη δυναμικότητα του ΧΥΤΑ (EPA, 2015). Ωστόσο, δεν 

δύνανται να λειτουργήσουν όταν η περιεκτικότητα του βιοαερίου σε μεθάνιο πέφτει περίπου 

κάτω από 40%, ενώ η διαδικασία εμπλουτισμού του -σε περίπτωση που πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί περαιτέρω αξιοποίησή του- είναι ιδιαίτερα δαπανηρή.  

Από την άλλη πλευρά, η βαθμιαία οξείδωση, μια πρωτοποριακή τεχνολογία για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, όπως επισημάνθηκε μπορεί να λειτουργήσει με 

συγκεντρώσεις μεθανίου τόσο χαμηλές όσο το 1,5%, συνεπώς, η εν λόγω τεχνολογία πρέπει να 

εξετάζεται ως μία ελκυστική εναλλακτική μέθοδος για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

απεμπλουτισμένους-εξαντλημένους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ποσοστό CH4 

κάτω από 40%), αντί της κοινής πρακτικής καύσης του βιοαερίου. Ωστόσο, η μειωμένη γκάμα 

διαθέσιμων μηχανών, με το μικρότερο εμπορικό μοντέλο στα 250kW, δεν δίνουν τη δυνατότητα 

χρήσης τους σε σχετικά μικρούς εξαντλημένους ΧΥΤΑ. 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι βαθμιαίοι οξειδωτές επιτρέπουν μία ευρύτερη 

ευελιξία παροχής καυσίμου από τις εμβολοφόρους μηχανές εσωτερικής καύσης και τους 

αεριοστρόβιλους. Η σύγκριση των δύο τεχνολογιών πέραν των τεχνικών τους χαρακτηριστικών 

πρέπει να γίνει σε επίπεδο κόστους, όπου εδώ φαίνεται ότι η τεχνολογία των μηχανών βαθμιαίας 

οξείδωσης είναι ιδιαίτερα ακριβή. Επίσης πρέπει να εξεταστεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση 

που επιφέρει η κάθε τεχνολογία. Συγκριτικά, οι μηχανές εσωτερικής καύσης έχουν χειρότερη 

«περιβαλλοντική επίδοση» σε αέριες εκπομπές ΝΟx και CO (Bove & Lunghi, 2006; EPA, 2015), 

σε σχέση με αυτή των βαθμιαίων οξειδωτών (Armstrong, 2013). 
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4 Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα μελέτη εξέτασε την υφιστάμενη κατάσταση τον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων και 

εκτίμησε την δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το παραγόμενο βιοαέριο. Η 

μελέτη εξετάζει μια σειρά παραγόντων οι οποίοι πιθανόν να ευθύνονται για την μείωση της 

παραγωγής βιοαερίου. Τέλος η μελέτη συνέκρινε τις διάφορες διαθέσιμες τεχνολογίες 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά και πρότεινε την πλέον 

προσφορότερη.  

Η ορθή εκτίμηση της παραγωγής μεθανίου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εκτίμηση του 

δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής και ως εκ τούτου της δυνατότητας εκμετάλλευσης του βιοαερίου. 

Η εκτίμηση του κλάσματος του CH4 στο βιοαέριο είναι επίσης σημαντική  γιατί χαρακτηρίζει 

πόσο πλούσιο είναι το μείγμα του βιοαερίου, και άρα ποιές τεχνολογίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την αξιοποίησή του. Τα θεωρητικά μοντέλα, όπως το LANDGEM της 

EPA εκτιμούν την παραγωγή του βιοαερίου. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις του βασίζονται στην 

παραδοχή σταθερού λόγου CH4:CO2 ίσου με 1:1. ανεξάρτητα από την φάση που βρίσκεται ο 

ΧΥΤΑ. Όμως κατά τη φάση της ωρίμανσης, το κλάσμα του μεθανίου βαίνει μειούμενο και 

μπορεί να φτάσει στο τέλος της φάσης αυτής σε ατμοσφαιρικά επίπεδα εντός του κυττάρου. 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε ένα απλοποιημένο μοντέλο που προτάθηκε από τους 

Bozkurt et all. (1999) για να ληφθεί υπόψη η ελάττωση του κλάσματος του μεθανίου εξαιτίας 

της διείσδυσης ατμοσφαιρικού αέρα εντός του κυττάρου μέσω διαφόρων μηχανισμών. Το 

μειωμένο όμως κλάσμα μεθανίου μπορεί να είναι αιτία που δεν επιτρέπει την ενεργειακή του 

αξιοποίηση, ειδικά εάν το κλάσμα πέσει κάτω από το 0,4. Το μοντέλο αυτό έχει λάβει υπόψη 

του αρκετές παραδοχές, όπως για παράδειγμα τις σταθερές μετεωρολογικές συνθήκες στην 

ατμόσφαιρα για τον υπολογισμό των συγκεντρώσεων του Ο2, του Ν2 και του CO2 εντός των 

κυττάρων και απλοποιημένες κινητικές 1
ης

 τάξης για τη συγκέντρωση του οξυγόνου εντός του 

πορώδους του κυττάρου. Η συνήθης τακτική για απρόσκοπτη εκμετάλλευση του βιοαερίου 

συνήθως περιλαμβάνει διάφορες τεχνικές, ώστε να διατηρείται το κλάσμα του μεθανίου σε 

ανεκτά ικανοποιητικά, όπως ρυθμίσεις του ρυθμού άντλησης του βιοαερίου ή και αναβάθμιση 

της στεγανοποίηση του ΧΥΤΑ. Και οι δύο αυτές παράμετροι περιγράφονται στην βασική 

εξίσωση του μοντέλου. Ένας παράγοντας ο οποίος μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ομαλή 

απόληψη βιοαερίου από τα διάφορα μέρη του ΧΥΤΑ είναι και το επίπεδο στο οποίο ανέρχεται η 

στάθμη των στραγγιδίων εντός των κυττάρων. Αυξημένη στάθμη έχει σαν συνέπεια την μείωση 

του ελεύθερου όγκου αποθήκευσης βιοαερίου εντός του ΧΥΤΑ, με συνέπεια την διείσδυση 

ατμοσφαιρικού αέρα κατά την άντληση του βιοαερίου και την παραγωγή πτωχών μειγμάτων 

βιοαερίου. 

Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε εκτιμά το κλάσμα του μεθανίου για κάθε επιμέρους 

τμήμα του ΧΥΤΑ, τις ετήσιες ανακτώμενες ποσότητες μεθανίου και βιοαερίου, και την 

ηλεκτρική ισχύ που μπορεί να παραχθεί από τα διάφορα τμήματα του ΧΥΤΑ, καθώς και την 

συνολική ηλεκτρική ισχύς. Από τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, φαίνεται ότι οι ποσότητες 
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του παραγόμενου βιοαερίου και το κλάσμα του μεθανίου σε αυτό είναι ικανές να δώσουν 

δυναμικότητα για ισχύ ηλεκτροπαραγωγής ίση με 1,4MW (με περιεκτικότητα σε μεθάνιο 

μεγαλύτερη του 43, κατά το έτος 2027, οπότε αναμένεται να συνδεθεί και το ΚΥΤΤΑΡΟΥ Γ’ 

στο δίκτυο ηλεκτροπαραγωγής. 

Σύμφωνα με την προσομοίωση, εκτιμάται ότι ο ΧΑΔΑ Α’ και του ΚΥΤΤΑΡΟ Α’ δίνουν 

μαζί συνολική ισχύ ίση με 753 kW το 2017, η οποία θα πέσει κατά το έτος 2027 στα 568 kW, με 

εκτιμώμενα ποσοστά μεθανίου ίσα με 45,4 και 42,2% για τα έτη 2017 και 2027, αντίστοιχα. Η 

προσθήκη του βιοαερίου από το ΚΥΤΤΑΡΟ Β’ αναμένεται να αυξήσει την παραγωγή 

ηλεκτρικής ισχύος στα 1,35ΜW για το έτος 2017 και στα 0,96 ΜW το έτος 2027, το δε ποσοστό 

του μεθανίου κατά το έτος 2027 εκτιμάται ότι α ανέρχεται στο 45,2%. Το ποσοστό του μεθανίου 

στο βιοαέριο που προέρχεται από τον ΧΑΔΑ Β’ είναι χαμηλότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα, και 

θα πρέπει να εξεταστεί εάν η αξιοποίησή του είναι συμφέρουσα.  

Σε κάθε περίπτωση, η εκτίμηση των θεωρητικών αποτελεσμάτων πρέπει να συνδυαστεί 

με μετρήσεις παροχών και ποιοτικών χαρακτηριστικών στα ρεύματα των επιμέρους τμημάτων 

του ΧΥΤΑ, ούτως ώστε να διαμορφωθεί καλύτερη εικόνα για την ποσότητα και την ποιότητα 

του ανακτώμενου βιοαερίου. Η σύγκριση με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης θα υποδείξει 

κατά πόσο το θεωρητικό μοντέλο υποεκτιμά ή υπερεκτιμά την ισχύ της ηλεκτρικής ενέργειας 

που μπορεί να παραχθεί. 

Σε ότι αφορά το σύστημα συλλογής βιοαερίου, έχει παρατηρηθεί ότι παρότι η 

συγκέντρωση το μεθανίου στα περισσότερα φρέατα του ΧΥΤΑ είναι ικανοποιητική, εντούτοις, 

η ποιότητα του βιοαερίου που φτάνει στον πυρσό καύσης δεν είναι καλή, με συνέπεια αυτό να 

απενεργοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εκκίνηση. Για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος έγιναν μια σειρά από ενέργειες, όπως ο καθαρισμός των υδατοπαγίδων των 

στραγγιδίων, χωρίς απτά αποτελέσματα, και προτείνεται η περεταίρω αναβάθμιση των 

υδατοπαγίδων και του δικτύου συλλογής Πιθανότατα, η παροχετευτικότηυτα του βιοαερίου θα 

ομαλοποιηθεί με την μείωση του όγκου των στραγγιδίων που είναι παγιδευμένα εντός των 

διαφόρων χώρων του ΧΥΤΑ, αφού παράλληλα με αυτό θα αυξηθεί και η δυνατότητα 

αποθήκευσης βιοαερίου στο πορώδες της απορριμματικής μάζας που θα απελευθερωθεί. Επίσης, 

η μείωση της στάθμης των στραγγιδίων αναμένεται να βελτιώσει την ικανότητα απομάστευσης 

βιοαερίου από τα φρέατα, γιατί θα αναβαθμιστεί η επιφάνεια εισροής βιοαερίου από το 

εσωτερικό των κυττάρων προς τη έξοδο των φρεατίων. 

Τέλος, εξετάστηκε η επίδραση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των στραγγιδίων στην 

παραγωγή μεθανίου, όπως η αλατότητα και οι υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και 

αμμωνίας, ως ανασταλτικοί παράγοντες στην παραγωγή μεθανίου, χωρίς ωστόσο να είναι σε 

πολύ υψηλά επίπεδα σε σχέση με τα οριακά. Σημαντικό ρόλο πιθανότατα παίζει η απόθεση των 

δεματοποιημένων και βιοξηραμένων ΑΣΑ στα κύτταρα, τα οποία έχουν μεγαλύτερο βαθμό 

συμπίεσης σε σχέση με τη συμπίεση που υπόκεινται τα ανεπεξέργαστα ΑΣΑ που εισέρχονται 

στο ΧΥΤΑ. Η δομή των δεμάτων απ’ότι φαίνεται δεν επιτρέπει την απρόσκοπτη διέλευση των 

στραγγισμάτων που επανακυκλοφορούν στο ΚΥΤΤΑΡΟ Α’ διαμέσου της μάζας τους, με 

αποτέλεσμα να μειώνεται η δράση των μικροοργανισμών που συνεισφέρουν στις διεργασίες 
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αποικοδόμησης και παραγωγής του βιοαερίου. Πρέπει να τονιστεί ότι πριν ξεκινήσει η απόθεση 

των καινούριων δεμάτων στο ΧΥΤΑ (που θα τοποθετηθούν στο ΚΥΤΤΑΡΟ Γ’), θα πρέπει να 

γίνουν δοκιμές με διαβροχή των δεμάτων, ώστε να εξεταστεί ο βαθμός της υδραυλικής τους 

αγωγιμότητας. Για τις ποσότητες των δεμάτων που έχουν αποτεθεί, δεν μπορεί να υπάρξει 

τεχνικά εφαρμόσιμη λύση, καθώς τα κύτταρα είτε έχουν κλείσει (ΚΥΤΤΑΡΟ Α’) είτε είναι 

έτοιμα να κλείσουν (ΚΥΤΤΑΡΟ Β’). Ο σχεδιασμός πρέπει να γίνει για το ΚΥΤΤΑΡΟ Γ’ που δεν 

έχει μπει ακόμα σε λειτουργία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Αξιοποίηση βιοαερίου στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων» 
Εργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης 

68 
 

5 Βιβλιογραφία 

 

1. Pawlowska, M. Mitigation of Landfill Gas Emissions. CRC Press, (2014).  

2. Mebarki, B., Adouane, B., Khaldi, F., Dehimi, S., & Haddad, D. Theoretical estimation of the 

production of biogas from the landfill of Batna city and its electrical conversion by a 

SOFC. International Journal of Hydrogen Energy, 40(39) (2015): 13799-13805. 

3. Kjeldsen, P., Barlaz, M. A., Rooker, A. P., Baun, A., Ledin, A., & Christensen, T. H.  Present 

and long-term composition of MSW landfill leachate: a review. Critical reviews in 

Environmental Science and Technology, 32(4) (2002): 297-336. 

4. Rajaram, V., Faisal Z. S., & Mohd, E., K. From landfill gas to energy: Technologies and 

challenges. Crc Press, (2011). 

5. Cho, H., S., Hee S., M., & Jae, Y., K. Effect of quantity and composition of waste on the 

prediction of annual methane potential from landfills. Bioresource Technology, 109 (2012): 

86-92. 

6. Bozkurt, S., L. Moreno, and I. Neretnieks. Long-term fate of organics in waste deposits and 

its effect on metal release. Science of the Total Environment, 228(2) (1999): 135-152. 

7. Bove, R., & Piero L. Electric power generation from landfill gas using traditional and 

innovative technologies. Energy Conversion and Management, 47(11) (2006): 1391-1401. 

8. Andreottola, G., & R. Cossu. Modello matematico di produzione del biogas in uno scarico 

controllato. Rifiuti Solidi, 6 (1988): 473-483. 

9. Rios, M., & Martin K. Electricity generation potential from biogas produced from organic 

waste in Mexico. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54 (2016): 384-395. 

10. Surroop, D., & Romeela, M. Power generation from landfill gas. 2nd International 

Conference on Environmental Engineering and Applications, 17 (2011):237-241.. 

11. Rutz, D., Mergner, R., & Janssen, R. Sustainable Heat Use of Biogas Plants. A Handbook, 

Biogas Heat, WIP Renewable Energies, Munich, Germany, (2012). 

12. Armstrong, J., Douglas H.,, & Steve, L. Application of Thermal Oxidation to a Recuperated 

Gas Turbine: The Path to PPB NOx Emissions. ASME Turbo Expo 2013: Turbine Technical 

Conference and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2013. 

13. Ogata, Y., Ishigaki, T., Nakagawa, M., & Yamada, M. Effect of increasing salinity on biogas 

production in waste landfills with leachate recirculation: A lab-scale model study. 

Biotechnology Reports, 10 (2016): 111-116. 

14. Mudhoo, A., & Kumar, S. Effects of heavy metals as stress factors on anaerobic digestion 

processes and biogas production from biomass. International Journal of Environmental 

Science and Technology, 10(6) (2013): 1383-1398. 

15. Tada, C., Yang, Y., Hanaoka, T., Sonoda, A., Ooi, K., & Sawayama, S. Effect of natural 

zeolite on methane production for anaerobic digestion of ammonium rich organic 

sludge. Bioresource Technology, 96(4) (2005): 459-464. 



 «Αξιοποίηση βιοαερίου στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων» 
Εργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης 

69 
 

16. ODABAŞ, T. The effect of heavy metal concentrations in solid waste methane production in 

landfill areas (2007). 

17. Fei, X., Zekos, D., & Lutgard, R. Quantification of parameters influencing methane 

generation due to biodegradation of municipal solid waste in landfills and laboratory 

experiments. Waste Management, 55 (2015):276-287. 

18. Amini, H. R., Reinhart, D. R., & Mackie, K. R. Mackie. Determination of first-order landfill 

gas modeling parameters and uncertainties. Waste Management, 32(2) (2012): 305-316. 


