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1. Εισαγωγή
Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, στην Ελλάδα αρμόδιοι για τη διαχείριση των αστικών
στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) είναι οι Δήμοι. Οι συνήθεις μέθοδοι επεξεργασίας των ΑΣΑ
περιλαμβάνουν:







Την αερόβια επεξεργασία (κομποστοποίηση)
Την αναερόβια επεξεργασία
Την αεριοποίηση
Την καύση με ανάκτηση ενέργειας (ή και χωρίς)
Τη μηχανική και βιολογική επεξεργασία
Τη διάθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων με ή χωρίς ανάκτηση ενέργειας
από το παραγόμενο βιοάεριο.

Η διαχείριση των απορριμμάτων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε τρεις αρχές: στην
πρόληψη, στην ανακύκλωση και αδρανοποίηση των υπολειμμάτων και στη βελτιστοποίηση των
μεθόδων διαχείρισης και απόθεσης [1].
Σκοπός αυτού του παραδοτέου είναι η παρουσίαση αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει από
μελέτες Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) για τις μεθόδους της κομποστοποίησης και της αναερόβιας
επεξεργασίας των ΑΣΑ. Τα αποτελέσματα αυτά θα αποτελέσουν χρήσιμα στοιχεία κατά την
υλοποίηση της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής στο πλαίσιο της Δράσης 5 του Έργου ISWM-TINOS.

2. Αερόβια και Aναερόβια επεξεργασία

2.1 Γενικά-Ορισμοί
H βιολογική σταθεροποίηση του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με
αερόβια είτε με αναερόβια επεξεργασία.
Η κομποστοποίηση είναι μία αερόβια διαδικασία, της οποίας προϊόν είναι το κόμποστ, το οποίο
χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό (λίπασμα) [2]. Διακρίνονται τρεις διαδικασίες
κομποστοποίησης: η κομποστοποίηση σε αναστρεφόμενα σειράδια, η κομποστοποίηση σε
αεριζόμενους στατικούς σωρούς (υπαίθρια-στεγασμένη) και η κομποστοποίηση σε κλειστά
συστήματα.
Η αναερόβια επεξεργασία περιλαμβάνει την ελεγχόμενη βιολογική αποδόμηση της οργανικής ύλης,
απουσία οξυγόνου που έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή βιοαερίου (biogas) με κύρια συστατικά το
CH4 και το CO2, καθώς και του χωνευμένου υπολείμματος (digestate) [3]. Για την περαιτέρω
χρησιμοποίησή του, τo χωνευμένο υπόλειμμα πρέπει να υποστεί περαιτέρω επεξεργασία. Οι
δυνητικοί τρόποι επεξεργασίας περιλαμβάνουν τη σταθεροποίησή του μέσω αερόβιας επεξεργασίας
και της μετατροπής του σε κόμποστ για χρήση ως εδαφοβελτιωτικό καθώς επίσης και την ξήρανση
για τη χρήση του ως καύσιμη ύλη. Η διεργασία της αναερόβιας χώνευσης πραγματοποιείται σε
τέσσερα στάδια. Αυτά είναι: η υδρόλυση, η οξεογένεση, η οξικογένεση και η μεθανογένεση.
Τα συστήματα της αναερόβιας χώνευσης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε:
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Συστήματα χαμηλής συγκέντρωσης στερεών - γνωστά και ως συστήματα υγρής αναερόβιας
χώνευσης
Συστήματα υψηλής συγκέντρωσης στερεών - γνωστά και ως συστήματα ξηρής αναερόβιας
χώνευσης
Συστήματα Batch.

Τα συστήματα αυτά μπορούν να είναι είτε ενός σταδίου είτε δύο. Στα συστήματα δύο σταδίων η
διαδικασία πραγματοποιείται σε δύο αντιδραστήρες όπου στον πρώτο λαμβάνει χώρα συνήθως η
υδρόλυση και η οξεογένεση ενώ στο δεύτερο αντιδραστήρα πραγματοποιείται η οξικογένεση και η
μεθανογένεση.

2.2 Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα
Οι δύο μέθοδοι βιολογικής επεξεργασίας των αστικών απορριμμάτων, η κομποστοποίηση και η
αναερόβια επεξεργασία, παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
Η κομποστοποίηση γενικότερα θεωρείται πιο γρήγορη, απλή και οικονομική διαδικασία σε σχέση με
την πιο σύνθετη και δαπανηρή αναερόβια επεξεργασία [4]. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το χωνευμένο
υπόλειμμα που παράγεται από την αναερόβια επεξεργασία πρέπει να υποστεί επιπλέον επεξεργασία
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό, σε αντίθεση με το προϊόν της
κομποστοποίησης, το οποίο μπορεί απευθείας να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό. Στον Πίνακας
1 συνοψίζονται τα κυριότερα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα των δύο διεργασιών.
Πίνακας 1: Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα Κομποστοποίησης και Αναερόβιας Διεργασίας [4]
Κομποστοποίηση
Πλεονεκτήματα

Ανάεροβια Διεργασία

Μειονεκτήματα

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

Απλή

Πιο σύνθετη

Πιο οικονομική

Πιο ακριβή
Απαιτεί
μεγαλύτερη
έκταση

Απαιτεί μικρότερη
έκταση

Ρύπανση μέσω
δυσοσμιών

Μειωμένη ρύπανση
μέσω δυσοσμιών
λόγω της καύσης του
βιοαερίου
Υψηλό
σύστημα
αντιρρύπανσης
για υγρά
απόβλητα

Μη ελεγχόμενη
μόλυνση μέσω
υγρών
αποβλήτων
Μη ελεγχόμενη
παραγωγή CH4
‘’Παράγει’’
ενέργεια

‘’Καταναλώνει’’
ενέργεια
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3. Ανάλυση Κύκλου Ζωής
3.1 Ορισμός-Μεθοδολογία
Η ανάλυση κύκλου ζωής (ΑΚΖ - Life Cycle Analysis, LCA) είναι μία συστηματική και αναλυτική μέθοδος
που στοχεύει στην αναγνώριση, εκτίμηση και ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από
μία μεμονωμένη δραστηριότητα ή μία πλήρη διαδικασία παραγωγής. Τα ισοζύγια ενέργειας και
υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται για να ποσοτικοποιηθούν οι εκπομπές, η μείωση των πρώτων
υλών και των καυσίμων που χρησιμοποιούν ενέργεια, καθ’ όλη τη διαδικασία μετατροπής των
υλικών σε ωφέλιμα προϊόντα, καθώς και η εναπόθεση των παραπροϊόντων της διαδικασίας
αποτελούν βασικές συνιστώσες της εν λόγω διαδικασίας και λαμβάνονται υπόψη κατά τον
υπολογισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι ως
περιβαλλοντικές επιπτώσεις θεωρούνται οι επιπτώσεις εκείνες οι οποίες σχετίζονται με τη χρήση
πόρων, την υγεία του ανθρώπου και τις οικολογικές συνέπειες [5].
Η ανάλυση του κύκλου ζωής αποτελείται από τέσσερα βασικά στάδια, τα οποία είναι τα εξής:





Προσδιορισμός στόχου και έκτασης της ανάλυσης
Ανάλυση και καταγραφή δεδομένων για το σύστημα (ISO 14041)
Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του συστήματος (ISO 14042)
Εκτίμηση βελτιώσεων του συστήματος (ISO 14043)

Βασικό στοιχείο της ανάλυσης κύκλου ζωής είναι η λειτουργική μονάδα στην οποία στηρίζεται και η
σύγκριση των σεναρίων. Στην ανάλυση κύκλου ζωής σχετικά με αστικά απορρίμματα, η λειτουργική
μονάδα που χρησιμοποιείται στις περισσότερες μελέτες είναι η ποσότητα ενός τόνου αστικών
απορριμμάτων που εισέρχεται για τη διεργασία που εξετάζεται.
Προσδιορισμός
σκοπού και έκτασης
της μελέτης
(ISO 14041)

Αναλυτική
καταγραφή
δεδομένων
(ISO 14041)

Εκτίμηση
βελτιώσεων
(ISO 14043)

Εκτίμηση
επιτπώσεων
(ISO 14042)

Εφαρμογές
 Προϊόν/
Ανάπτυξη και
βελτίωση
προιόντος
 Στρατηγικός
σχεδιασμός
 Δημόσια
Πολιτική
 Marketing
 Άλλα

Εικόνα 1: Μεθοδολογία Ανάλυσης Κύκλου Ζωής
Ορισμένα παραδείγματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων τα οποία σχετίζονται με την ΑΚΖ από τη
διαχείριση των ΑΣΑ είναι:
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Η κλιματική αλλαγή
Η επίδραση σωματιδίων στο αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου
Η επίδραση τοξικών στην ανθρώπινη υγεία
Η επίδραση καρκινογόνων ουσιών στην ανθρώπινη υγεία
Οξύνιση
Ο Ευτροφισμός
Τοξικότητα περιβάλλοντος
Μείωση του στρώματος του όζοντος
Ο σχηματισμός αιθαλομίχλης
Η αλλαγή φυσικού περιβάλλοντος
Η μείωση της βιοποικιλότητας
Η εξάντληση φυσικών πόρων
Η κατανάλωση νερού
Η χρήση γης και/ή αλλαγή χρήσης γης

Προκειμένου οι παραπάνω περιβαλλοντικές επιπτώσεις να μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να
εισέλθουν σε υπολογισμούς χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι δείκτες









Δείκτης της συνολικής ενεργειακής απαίτησης
Δείκτης για την επίδραση στο φαινόμενο του θερμοκηπίου
Δείκτης για τη δυνατότητα μείωσης του στρώματος του όζοντος
Δείκτης για τη δυνατότητα οξύνισης
Δείκτης για τη δυνατότητα δημιουργίας φωτοχημικού στρώματος όζοντος
Δείκτης για τη δυνατότητα φωτοχημικής οξείδωσης
Δείκτης για τη δυνατότητα ευτροφισμού
Δείκτης για τη δυνατότητα τοξικότητας που επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία

3.2 Λογισμικό Υπολογισμού Ανάλυσης Κύκλου ζωής
Η επιλογή του κατάλληλου λογισμικού για την πραγματοποίηση της ΑΚΖ και την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων είναι μέγιστης σημασίας προκειμένου να τα εξαγόμενα αποτελέσματα να
θεωρούνται αξιόπιστα. Υπάρχουν διάφορα εμπορικά διαθέσιμα λογισμικά, των οποίων η
διαφοροποίηση έγκειται στη χρήση διαφορετικών βάσεων δεδομένων καθώς και μεθοδολογιών
εφαρμογής [6].
Στο συγκεκριμένο έργο το πρόγραμμα λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί είναι το Sima Pro, το οποίο
θεωρείται πιο κατάλληλο για σύνθετα σενάρια επεξεργασίας και ανακύκλωσης ΑΣΑ [7].

3.3 ΑΚΖ για κομποστοποίηση
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κομποστοποίησης σχετίζονται με τις μεθόδους για τη διατήρηση
των αερόβιων συνθηκών, καθώς επίσης και από τα αντισταθμίσματα για τα προϊόντα της
διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, για παράδειγμα όταν το κομποστ που παράγεται κατά την
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διαδικασία της κομποστοποίησης αντικαθιστά τύρφη, το αντιστάθμισμα άνθρακα είναι πολύ
μεγαλύτερο από το να αντικαθιστούσε συνθετικό λίπασμα. Στον Πίνακας 2 που ακολουθεί
παρουσιάζονται τα οφέλη και οι επιβαρύνσεις (ενέργεια και εκπομπές) σύμφωνα με την Ανάλυση
Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ).
Πίνακας 2: Οφέλη-Επιβαρύνσεις βάσει ΑΚΖ για τη διαδικασία της κομποστοποίησης [8]
Επιβαρύνσεις βάσει ΑΚΖ

Οφέλη βάσει ΑΚΖ

Ενέργεια και εκπομπές που σχετίζονται με
τη χωριστή διαλογή

Αποφυγή επιβάρυνσης
οργανικών/απορριμμάτων στα ΧΥΤΑ

Ενέργεια και εκπομπές που συνδέονται με
τη λειτουργία της μονάδας
κομποστοποίησης και της κατασκευής της.

Οφέλη από την αντικατάσταση προϊόντων,
όπως το λίπασμα

Ενέργεια και εκπομπές που συνδέονται με
τη μεταφορά του κομπόστ και των
υπολειμμάτων.

Δυνατότητα αποθήκευσης άνθρακα που
συνδέεται με την εφαρμογή του προϊόντος
του κομπόστ

3.4 ΑΚΖ για αναερόβια επεξεργασία
Η παράμετρος που επηρεάζει σημαντικά την Ανάλυση Κύκλου Ζωής για την περίπτωση της
αναερόβιας επεξεργασίας είναι η ποσότητα μεθανίου που παράγεται κατά αυτήν τη διεργασία. Οι
παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή μεθανίου είναι η σύσταση των απορριμμάτων που
υπόκεινται στην αναερόβια επεξεργασία, καθώς επίσης και η αντίστοιχη τεχνολογία αναερόβιας
επεξεργασίας που εφαρμόζεται. Στην ουσία η παραγωγή μεθανίου συνδέεται με την παραγωγή
ενέργειας, οπότε μία ακόμη σημαντική παράμετρος που επηρεάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης
κύκλου ζωής είναι το καύσιμο που αντικαθιστά το μεθάνιο της αναερόβιας επεξεργασίας. Για
παράδειγμα αν πρόκειται να αντικαταστήσει άνθρακα, τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι πολύ
μεγαλύτερης τάξης από το να αντικαθιστούσε φυσικό αέριο.
Επιπλέον, σημαντική παράμετρος για την ΑΚΖ αναερόβιας επεξεργασίας είναι το τελικό προϊόν που
προκύπτει από αυτή. Έτσι στην περίπτωση κατά την οποία αναφέρεται στο στόχο της ΑΚΖ ότι σκοπός
της αναερόβιας επεξεργασίας είναι η παραγωγή μεθανίου, τότε συνίστανται τα σύμμεικτα
απορρίμματα ως πηγή για το σύστημα. Ωστόσο, στην περίπτωση που ως κύριος σκοπός της
αναερόβιας επεξεργασίας είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας χωνευμένου υπολείμματος, τότε
προτιμάται η διαλογή στην πηγή του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ. [9].

5

Παραδοτέο 1-4ES(+): Εφαρμογές ΑΚΖ για την αξιολόγηση μονάδων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων με την τεχνολογία
της κομποστοποίησης και της αναερόβιας χώνευσης-Εκτενής περίληψη στην Ελληνική Γλώσσα
ISWM-TINOS LIFE 10/ENV/GR/00610

4. Μελέτες ΑΚΖ αερόβιας και αναερόβιας επεξεργασίας
4.1 Γενικά
Οι μελέτες ΑΚΖ που παρουσιάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία για την αερόβια και την αναερόβια
επεξεργασία, συγκρίνονται με άλλες μεθόδους διαχείρισης αστικών απορριμμάτων όπως είναι η
καύση με ανάκτηση ενέργειας και η διάθεση απορριμμάτων σε χώρους υγειονομικής ταφής με ή και
χωρίς ανάκτηση ενέργειας σε αυτή την περίπτωση. Αυτές οι συγκρίσεις πραγματοποιούνται
προκειμένου να γίνουν αντιληπτά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα βάσει των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και να βρεθεί η καταλληλότερη μέθοδος για τη διαχείριση
απορριμμάτων ανάλογα με την περίπτωση που εξετάζεται. Κύριο σημείο αναφοράς αποτελούν οι
μέθοδοι της κομποστοποίησης και της αναερόβιας επεξεργασίας, που αποτελούν και το αντικείμενο
μελέτης του έργου ISWM_TINOS, στα πλαίσια του οποίου είναι και το συγκεκριμένο παραδοτέο.

4.2 Μελέτες ΑΚΖ για την Αερόβια διεργασία (κομποστοποίηση)
Στο πλαίσιο του Παραδοτέου 1-4, μία αντιπροσωπευτική μελέτη ΑΚΖ που αναλύεται είναι αυτή του
Gian Andrea [10] που έχει πραγματοποιηθεί για την πόλη Asti της Ιταλίας και αφορά στη σύγκριση
της κομποστοποίησης με την ταφή των απορριμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, συγκρίνοντας την
κομποστοποίηση με την απόθεση των ΑΣΑ στους χώρους υγειονομικής ταφής, παρατηρείται ότι η
κομποστοποίηση έχει μικρότερη επίδραση στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, στον ευτροφισμό, στην
οξύνιση και στο φαινόμενο της φωτοχημικής αιθαλομίχλης. Βέβαια σημειώνεται ότι η
κομποστοποίηση έχει μεγαλύτερες ενεργειακές απαιτήσεις από ότι η διαδικασία διάθεσης των ΑΣΑ
στους χώρους υγειονομικής ταφής. Τα αποτελέσματα της συγκριμένης μελέτης αποτυπώνονται στον
Πίνακας 3, που ακολουθεί.
Πίνακας 3: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις βάσει ΑΚΖ για τη διαχείριση 1 t οργανικού κλάσματος ΑΣΑ
για την περιοχή Asti της Ιταλίας [10]
Στάδιο LCIA
Χαρακτηρισμός

Κατηγορία
Επίδρασης
Ενέργεια
Φαινόμενο
Θερμοκηπίου
Εξάντληση
Όζοντος

Μονάδα
MJ

Κομποστοποίηση
0.959

Ταφή
0.800

Kg CO2equiv

0.130

0.951

mgCFC11equiv.

0.027

0.021

Οξύνιση

molH+

0.018

0.023

Ευτροφισμός

gO2equiv.

3.635

21.397

Φωτοχημική
αιθαλομίχλη

mgC2H4equiv.

0.578

184.788

mPt

4.225

8.360

Στάθμιση

Στα πλαίσια του Παραδοτέου 1-4, προκειμένου να γίνει αντιληπτός ακόμα περισσότερο ο ρόλος της
κομποστοποίησης βάσει του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της σύμφωνα με τις αρχές της ΑΚΖ,
αναλύεται η μελέτη των Hong, J., X. Li, and C. Zhaojie [11] που έχουν πραγματοποιήσει για τη χώρα
της Κίνας. Στη μελέτη αυτή η κομποστοποίηση εκτός από τη μέθοδο της διάθεσης των ΑΣΑ σε χώρους
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υγειονομικής ταφής συγκρίνεται και με τη μέθοδο της καύσης με ανάκτηση ενέργειας. Σημειώνεται
όμως ότι το σενάριο της κομποστοποίησης δεν εξετάζεται ανεξάρτητο, αλλά ως μέρος δύο σεναρίων:
ενός που περιλαμβάνει την υγειονομική ταφή και ενός που περιλαμβάνει την καύση, προκειμένου να
αποσαφηνισθεί η επίδραση της κομποστοποίησης στο τελικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Όπως
γίνεται αντιληπτό από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του Πίνακας 4, στις επιπτώσεις που
σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία και το οικοσύστημα, ο συνδυασμός κομποστοποίησης και
καύσης έχει την μεγαλύτερη επίδραση. Σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την εξάντληση
των φυσικών πόρων, η αποτέφρωση έχει τη μικρότερη επίδραση, εξαιτίας της ανάκτησης ενέργειας,
η οποία αποτελεί αντιστάθμισμα της ηλεκτρικής ενέργειας από τα συμβατικά καύσιμα.
Πίνακας 4: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις βάσει ΑΚΖ για τέσσερα διαφορετικά σενάρια ανά τόνο
απορριμμάτων ξηρής φύσεως (Impact 2002+, endpoints) [11]
Κατηγορίες

Ταφή

Αποτέφρωση

Κομποστοποίηση
+Ταφή

Κομποστοποίηση
+ Αποτέφρωση

Ανθρώπινη Υγεία
(DALY)

-1.88*10-5

-1.50*10-4

5.96*10-4

7.05*10-4

Ποιότητα
οικοσυστήματος
(PDF*m2*y)

7.25

79.44

95.02

167.95

Κλιματική Αλλαγή
(kg CO2 eq)

1.52*103

-618.466

1.22*103

38.59

Φυσικοί Πόροι
(MJ πρωταρχικά)

-557.10

-5.73*103

-73.58

657.73

Όπως διαπιστώθηκε από τη μελέτη των Erasmo Cadena , J.C., Adriana Artola, και X.F. Antoni Sánchez
[12] που περιγράφεται στο παραδοτέο 1_4 σημαντική παράμετρο αποτελεί και η τεχνολογία της
κομποστοποίησης που εφαρμόζεται. Έτσι συγκρίνοντας την τεχνολογία της κομποστοποίησης σε
τούνελ (tunnel) με την τεχνολογία κομποστοποίησης σε σειράδια (windrows) παρατηρείται καταρχάς
ότι η τεχνολογία που αναφέρεται σε σειράδια έχει μεγαλύτερες ενεργειακές απαιτήσεις από ότι η
αντίστοιχη με τα τούνελ (130 kWh/t οργανικού για την τεχνολογία με τα τούνελ και 160 kWh/t
οργανικού για την μέθοδο με τα σειράδια) ενώ η κατανάλωση νερού υπολογίζεται υψηλότερη για
την τεχνολογία με τα τούνελ σε σχέση με την τεχνολογία για τα σειράδια (0.02 m3 νερό/t οργανικού
για τη μέθοδο με τα σειράδια και 0.33 m3 νερό/t οργανικού για την τεχνολογία με τα τούνελ [12].
Στον
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Πίνακας 5 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης, και τα οποία δείχνουν ότι
οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τις δύο μεθοδολογίες κινούνται στον ίδιο βαθμό τάξεως.
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Πίνακας 5: Σύγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων βάσει ανάλυσης κύκλου ζωής για διαφορετικές
τεχνολογίες κομποστοποίησης [12]
Κατηγορίες Επίδρασης

Μονάδα κομποστοποίησης
με tunnel (CT)

Μονάδα κομποστοποίησης
σε σειράδια (CCW)

Φαινόμενο Θερμοκηπίου

63.90

63.15

7.13

3.7

0.13

3.11

1.51

0.77

15.86

14.54

1.66*10-5

2.77*10-5

(kg CO2 eq/t οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ)

Οξύνιση Αέρα
(kg SO2 eq/t οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ)

Φωτοχημική οξείδωση
(kg C2H4 eq/t οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ)

3eq/

(kg PO4

Ευτροφισμός
t οργανικού κλάσματος ΑΣΑ)

Τοξικότητα στον άνθρωπο
(kg 1.4-DBeq/ t οργανικού κλάσματος ΑΣΑ)

Εξάντληση στρώματος του όζοντος
(kg

-11
CFC eq/t

οργανικού κλάσματος ΑΣΑ)

4.3 Μελέτες ΑΚΖ για αναερόβια διεργασία
Οι μελέτες Ανάλυσης Κύκλου Ζωής που αναφέρονται στην αναερόβια επεξεργασία συγκρίνουν τη
συγκεκριμένη μέθοδο με τις άλλες μεθόδους διαχείρισης αστικών απορριμμάτων, όπως είναι η
κομποστοποίηση, η καύση με ανάκτηση ενέργειας, η ανακύκλωση και η διάθεση των προϊόντων
στους χώρους υγειονομικής ταφής.
Στο πλαίσιο του Παραδοτέου 1-4, μία αντιπροσωπευτική μελέτη ΑΚΖ που αναλύεται είναι αυτή του
Sundqvist, J.-O [13], στην οποία συγκρίνονται οι μέθοδοι της αναερόβιας χώνευσης και της
κομποστοποίησης, με τις μεθόδους της ταφής, της καύσης και της ανακύκλωσης υλικών, όπως το
πλαστικό και το χαρτόνι. Στην Εικόνα 2 αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της συγκριμένης μελέτης
όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η περίπτωση της υγειονομικής ταφής παρουσιάζει τη
μεγαλύτερη επίδραση, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου διατίθεται σύστημα ανάκτησης ηλεκτρικής
ενέργειας μέσω του βιοαερίου που εκπέμπεται. Η ανακύκλωση και η αναερόβια επεξεργασία
παρουσιάζουν τη μικρότερη επίδραση, εξαιτίας της αποφυγής χρησιμοποίησης συμβατικών
(ορυκτών) καυσίμων για την παραγωγή των ανακυκλώσιμων υλικών και ηλεκτρικής ενέργειας, που
αντικαθίσταται από τη χρήση του βιοαερίου.
Σχετικά με τις άλλες εκπομπές που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως είναι η
οξύνιση, ο ευτροφισμός, φωτοχημικές εκπομπές (VOCs και ΝΟx) η περίπτωση της υγειονομικής
ταφής συνεχίζει να αποτελεί την πιο σημαντική επίδραση σε σχέση με τις άλλες μεθόδους. Πιο
συγκεκριμένα, σχετικά με την οξύνιση, η κομποστοποίηση παρουσιάζει εκπομπές εξαιτίας της
αμμωνίας που απελευθερώνεται, ενώ επίδραση στο συγκεκριμένο φαινόμενο από την αναερόβια
επεξεργασία οφείλεται στις εκπομπές NOx ενώ σχετικά με τον ευτροφισμό οφείλεται κυρίως στο

9

Παραδοτέο 1-4ES(+): Εφαρμογές ΑΚΖ για την αξιολόγηση μονάδων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων με την τεχνολογία
της κομποστοποίησης και της αναερόβιας χώνευσης-Εκτενής περίληψη στην Ελληνική Γλώσσα
ISWM-TINOS LIFE 10/ENV/GR/00610

χωνευμένο υπόλειμμα και στο κομποστ, για την αναερόβια επεξεργασία και την κομποστοποίηση
αντίστοιχα.

Εικόνα 2: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις για το φαινόμενο του θερμοκηπίου για διαφορετικά σενάρια
[13]

Όπως διαπιστώθηκε από τις μελέτες ΑΚΖ της αναερόβιας επεξεργασίας που εξετάστηκαν στα πλαίσια
του Παραδοτέου 1-4, σημαντική παράμετρο αποτελεί ο τρόπος χρησιμοποίησης του βιαερίου που
παράγεται από την αναερόβια επεξεργασία. Για παράδειγμα στη μελέτη Life Cycle Assessment of
different uses of biogas from anaerobic digestion of separately collected biodegradable waste in
France [14], παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου, της
οξύνισης και του ευτροφισμού, καθώς επίσης και οι ενεργειακές απαιτήσεις, βάσει των
διαφορετικών χρήσεων του βιοαερίου. Ο ακόλουθος
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Πίνακας 6 περιλαμβάνει τις αντίστοιχες τυπικές τιμές.
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Πίνακας 6: Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις για σενάρια με διαφορετικές χρήσεις βιοαερίου [14]
Χρήση Βιοαερίου
(Διαδικασία που
αντικαθίσταται)
Θέρμανση (Πετρέλαιο)
Θερμική Ενέργεια
(Φυσικό Αέριο)
Ηλεκτρική Ενέργεια
Συμπαραγωγή
(Πετρέλαιο)
Συμπαραγωγή
(Φυσικό αέριο)
Καύσιμο (Λεωφορείο
με ντίζελ)
Καύσιμο (Λεωφορείο
με φυσικό αέριο)
Καύσιμο
(Απορριμματοφόρο
φορτηγό με ντίζελ)
Καύσιμο
(Απορριμματοφόρο
φορτηγό με φυσικό
αέριο)
Καύσιμο
( Αυτοκίνητο με ντίζελ)
Καύσιμο ( Αυτοκίνητο
με βενζίνη)
Καύσιμο ( Αυτοκίνητο
με φυσικό αέριο)

Πρωταρχική
Ενέργεια-Μη
Ανανεώσιμη
MJ
-13

Εκπομπές
θερμοκηπίου
σε g eq CO2

Εκπομπές
οξύνισης σε g
eq SO2

Ευτροφισμός
σε g eq PO42-

-1390

1.5

0.59

-8.6

-1141

4.0

0.74

-9.8

-327

3.8

0.76

-20

-920

3.2

0.72

-18

-800

4.4

0.80

-7.0

-1176

-4.7

0.11

-7.8

-1297

3.0

0.70

-5.1

-1020

-4.9

0.10

-7.8

-1299

3.0

0.70

-7.4

-1241

1.2

0.54

13

-1566

0.88

0.56

7.8

-1336

3.0

0.70

Όπως παρατηρείται στον
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Πίνακας 6, η χρησιμοποίηση του βιοαερίου στον τομέα της συμπαραγωγής παρουσιάζει σημαντικά
οφέλη σχετικά με την ενεργειακές απαιτήσεις του συστήματος. Επιπλέον σε σχέση με την επίδραση
της οξύνισης, το βιοαέριο παρουσιάζει οφέλη εφόσον αντικαθιστά πετρέλαιο για λεωφορεία ή για
απορριμματοφόρα φορτηγά, ενώ για την περίπτωση του ευτροφισμού, όπως παρατηρείται καμία
από τις αναφερόμενες περιπτώσεις δεν συμβάλλει θετικά στο αντίστοιχο περιβαλλοντικό
αποτύπωμα (δεν παρατηρούνται αποφευχθείσες εκπομπές). Σημειώνεται ότι για το φαινόμενο του
θερμοκηπίου οποιαδήποτε χρήση του βιοαερίου συμβάλλει θετικά σε σχέση με το καύσιμο που
αντικαθιστά.
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5. ΑΚΖ στην Τήνο
5.1 Μονάδα κομποστοποίησης στον Πύργο της Τήνου
Η μονάδα κομποστοποίησης θα εγκατασταθεί στο χωριό Πύργος της Τήνου, που βρίσκεται στο
βόρειο μέρος της Τήνου. Ο πληθυσμός του Πύργου ανέρχεται σε 400 κατοίκους. Η μονάδα αυτή θα
αποτελέσει βασική λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Πλέον των
περιβαλλοντικών και οικονομικών οφελών, θα ενισχύσει την περιβαλλοντική συνείδηση των
κατοίκων και θα εξομαλύνει την εικόνα της περιοχής όσον αφορά στον τομέα των απορριμμάτων.

5.2 Παράμετροι-Όρια συστήματος
Για τη μελέτη ανάλυσης κύκλου ζωής σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO, σημαντικό ρόλο παίζουν
κάποιες παράμετροι και τα όρια του συστήματος που θα τεθούν.
Σημαντική παράμετρο αποτελεί η παραγωγή απορριμμάτων της περιοχής, η οποία μεταβάλλεται
ανάλογα με την εποχή, αφού η Τήνος είναι ένα τουριστικό νησί που κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού, οπότε και παράλληλη αύξηση της παραγωγής των
απορριμμάτων.
Τα όρια του συστήματος που θα επιλεχθούν αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην εξαγωγή των
αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα η αναερόβια επεξεργασία υπερτερεί έναντι της κομποστοποίησης,
εφόσον σε αυτήν ληφθούν εντός των ορίων του συστήματος η χρήση του βιοαερίου και του
χωνευμένου υπολείμματος που παράγονται. Για την Τήνο σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι στο
πρόγραμμα συμμετέχουν δύο περιοχές της Τήνου: ο Πύργος και ο Όρμος Πανόρμου, με αποτέλεσμα
τομείς όπως η μεταφορά των απορριμμάτων να συμπεριληφθούν στην ανάλυση κύκλου ζωής. Ο
τομέας της μεταφοράς αφορά και στην περίπτωση των ανακυκλώσιμων, τα οποία μπορεί να
οδηγηθούν και εκτός του νησιού προκειμένου να κατευθυνθούν στις ανάλογες μονάδες
ανακύκλωσης.
Επίσης, η κουλτούρα του πληθυσμού αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την Ανάλυση Κύκλου Ζωής
που θα πραγματοποιηθεί [15]. Με τον όρο κουλτούρα του πληθυσμού εννοείται η συμπεριφορά των
ανθρώπων σε σχέση με τα απορρίμματα που αντιστοιχούν σε αυτούς. Πιο συγκεκριμένα αν τα
απορρίμματα είναι βιοαποδομήσιμα τότε η κομποστοποίηση αποτελεί μέθοδο διαχείρισης που
μπορεί να εφαρμοστεί. Στην περίπτωση που τα απορρίμματα δεν είναι βιοαποκοδομήσιμα
προτιμώνται άλλες μέθοδοι, όπως είναι η καύση. Λόγω της συλλογής στην πηγή του οργανικού στην
περίπτωση του έργου γίνεται αντιληπτό ότι η κομποστοποίηση αποτελεί την ιδανική λύση.
Τέλος, για το υπολογιστικό μέρος της μελέτης ανάλυσης κύκλου ζωής, η μέθοδος η οποία
χρησιμοποιείται και η βάση δεδομένων η οποία εφαρμόζεται επηρεάζουν τα τελικά αποτελέσματα.
Για αυτό το λόγο με την παρουσίασή τους απαιτείται να αναφέρεται και η μέθοδος, καθώς επίσης και
η βάση δεδομένων, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να γίνονται πιο σαφή τα
αποτελέσματα.

5.3 Συγκεντρωτική αναφορά προσδοκώμενων αποτελεσμάτων
Στη συνέχεια πραγματοποιείται συγκεντρωτική αναφορά των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων για
τη μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής για το νησί της Τήνου, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία. Στον
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Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται μέγιστες, ελάχιστες, διάμεσες, μέσες τιμές για τις εκπομπές
CO2, που επιδρούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η αναφορά πραγματοποιείται εκτός της
αναερόβιας διεργασίας και της κομποστοποίησης που εξετάζονται σε αυτό το έργο, και για
διεργασίες όπως η καύση με ανάκτηση ενέργειας, η οικιακή κομποστοποίηση, η υγειονομική ταφή με
καύση αερίου με ανάκτηση ενέργειας, και υγειονομική ταφή με καύση αερίου σε πυρσό, με σκοπό τη
σύγκρισή τους.

Πίνακας 7: Ισοδύναμες εκπομπές CO2 που επιδρούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, σε σχέση με
διάφορες μεθόδους διαχείρισης απορριμμάτων (τόνοι CO2ισ/τόνο οργανικών απορριμμάτων) [16]
Μέθοδος διαχείρισης

Ελάχιστη

Μέγιστη

Διάμεσος

Μεσαία

Αναερόβια Διεργασία

-0.74

-0.06

-0.14

-0.25

Αερόβια κομποστοποίηση

-0.76

0.22

0.04

-0.07

Καύση σύμμεικτων
απορριμμάτων

-0.24

0.63

-0.02

0.02

Οικιακή κομποστοποίηση

-0.69

0.29

0.14

0.05

Υγειονομική ταφή με καύση
αερίου με ανάκτηση ενέργειας

-0.31

1.00

0.11

0.16

Υγειονομική ταφή με καύση
αερίου σε πυρσό

-0.06

-0.05

-0.06

-0.06

5.4 Συμπεράσματα
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση μελετών ανάλυσης κύκλου ζωής, η οποία πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο της Υποδράσης 1.3, αποτελεί προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της μελέτης της
ανάλυσης του κύκλου ζωής στο νησί της Τήνου, προκειμένου να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα.
Γενικότερα, τα βασικότερα συμπεράσματα που εξάγονται από την ανασκόπηση είναι τα ακόλουθα:
Σχετικά με τις διαδικασίες της κομποστοποίησης και της αναερόβιας χώνευσης






Η αναέροβια χώνευση είναι πιο σύνθετη και πιο ακριβή διαδικασία σε σχέση με τη
διαδικασία της κομποστοποίησης
Η διαδικασία της κομποστοποίησης απαιτεί μεγαλύτερο διαθέσιμο χώρο σε σύγκριση με
αυτόν που απαιτείται για την αναερόβια χώνευση.
Στα μειονεκτήματα της κομποστοποίησης έναντι της αναερόβιας χώνευσης περιλαμβάνονται
η έκλυση οσμών, η μη ελεγχόμενη ρύπανση μέσω υγρών αποβλήτων, καθώς επίσης και η
αναξιοποίητη (μη ελεγχόμενη) έκλυση μεθανίου.
Η διεργασίας της κομποστοποίησης θεωρείται καταναλωτής ενέργειας, ενώ η αναερόβια
χώνευση θεωρείται καθαρός παραγωγός ενέργειας.

Σχετικά με τα αποτελέσματα LCA για τις διαδικασίες της κομποστοποίησης και της αναερόβιας
χώνευσης
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Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κομποστοποίησης εξαρτώνται από τις μεθόδους
διατήρησης των αερόβιων διαδικασιών.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης κύκλου ζωής της διεργασίας της κομποστοποίησης
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις παραμέτρους αντιστάθμισης.
Για την αναερόβια διαδικασία τα αποτελέσματα της ανάλυσης κύκλου ζωής εξαρτώνται από
την ποσότητα μεθανίου η οποία παράγεται και η οποία αξιοποιείται ενεργειακά ως
αντιστάθμισμα συμβατικών καυσίμων.
Η μέθοδος της κομποστοποίησης και της αναερόβιας χώνευσης, σύμφωνα με τις αρχές της
ανάλυσης κύκλου ζωής, έχουν μικρότερη επίδραση στο φαινόμενο του θερμοκηπίου σε
σχέση με τη μέθοδο της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων. Αυτό επηρεάζει την αγορά
CO2, από όπου εκτός των περιβαλλοντικών κερδών προκύπτουν και τα αντίστοιχα οικονομικά
κέρδη.
Με την εφαρμογή των αρχών της ανάλυσης του κύκλου ζωής προκύπτει η καλύτερη μέθοδος
χρησιμοποίησης του βιοαερίου που προκύπτει κατά τη διαδικασία της ανερόβιας χώνευσης.
Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων θα χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα SimaPro το οποίο
θεωρείται κατάλληλο για σενάρια διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς επίσης θεωρείται
αξιόπιστο με βάση τα διεθνή πρότυπα. Διαθέτει αναγνωρισμένες βάσεις δεδομένων
(Ecoinvent) και μεγάλο εύρος υπολογιστικών μεθόδων (ΕcoIndicator 99).

5.5 Μελλοντική μελέτη
Στην
Εικόνα 3 παρουσιάζεται η γενική μεθοδολογία διαχείρισης των ΑΣΑ. Πιο συγκεκριμένα
παρατηρούνται δύο πρωταρχικοί κλάδοι σχετικά με τη συλλογή των απορριμμάτων. Ο πρώτος
αναφέρεται στα σύμμεικτα απορρίμματα και ο δεύτερος αναφέρεται στη διάκριση οργανικού και
ανακυκλώσιμων στην πηγή. Σχετικά με τον πρώτο τρόπο, προτεινόμενοι τρόποι διαχείρισης των
απορριμμάτων είναι μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης (θερμικές διεργασίες) των απορριμμάτων.
Σχετικά με το δεύτερο τρόπο, οι προτεινόμενες μέθοδοι είναι οι βιολογικές (κομποστοποίηση και
αναερόβια χώνευση) οι οποίες και εξετάζονται στο παρόν έργο. Για την ανάλυση κύκλου ζωής στο
Έργο LIFE ISWM-TINOS θα εξεταστούν δύο σενάρια: το σενάριο της διαδικασίας της
κομποστοποίησης και το σενάριο της αναερόβιας χώνευσης. Σε αυτές προστίθεται και το ρεύμα
διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
απαγορεύεται η μεταφορά των απορριμμάτων εκτός των ορίων του νησιού, οπότε η διαχείρισή τους
πραγματοποιείται εντός της περιοχής του νησιού. Τονίζεται ότι τα ανακυκλώσιμα υλικά, μπορούν να
μεταφερθούν εκτός του νησιού σε ειδικές μονάδες επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών, αφού δεν
αποτελούν απορρίμματα που διατίθενται σε άλλο μέρος.
Συνοψίζοντας δύο μελέτες θα πραγματοποιηθούν:


Ανάλυση κύκλου ζωής για τη διαδικασία της κομποστοποίησης. Η μέθοδος της
κομποστοποίησης που θα ακολουθηθεί και τα υπόλοιπα απαραίτητα δεδομένα θα ληφθούν
από τα προηγούμενα πραγματοποιηθέντα στάδια του έργου. (Action 4.1 και Action 4.2)
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Ανάλυση κύκλου ζωής για τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης. Η μέθοδος η οποία θα
ακολουθηθεί και τα υπόλοιπα απαραίτητα δεδομένα θα ληφθούν από τα προηγούμενα
πραγματοποιηθέντα στάδια του έργου (Action 4.1 και Action 4.3).

Σημειώνεται ότι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής θα πραγματοποιηθεί
με τη χρήση του προγράμματος Sima-Pro, το οποίο θεωρείται αξιόπιστο για την εξαγωγή
συμπερασμάτων για την ανάλυση κύκλου ζωής σεναρίων που είναι σχετικά με τη διαχείριση αστικών
απορριμμάτων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει προτυποποίηση των αποτελεσμάτων σύμφωνα
με τους διεθνείς κανονισμούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι βασικό πλεονέκτημά του, είναι ότι διαθέτει
ένα μεγάλο εύρος από υπολογιστικές μεθόδους ανάλυσης κύκλου ζωής, όποτε δίνεται η δυνατότητα
στο χρήστη κάθε φορά να επιλέγει την πιο κατάλληλη. Επιπλέον σημαντική παράμετρος είναι και η
βάση δεδομένων που περιλαμβάνει το πρόγραμμα, η οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων
σεναρίων σχετικών με τη διαχείριση των απορριμμάτων, όπως είναι η κομποστοποίηση και η
αναερόβια χώνευση. Γενικότερα, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων διαμέσου του προγράμματος
Sima Pro με τα ανάλογα διαγράμματα ροής και τα ιστογράμματα παρέχει στο μελετητή τον πλήρη
έλεγχο της διαδικασίας και στον αναγνώστη την εύκολη κατανόηση των αποτελεσμάτων.
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ΑΣΤΙΚΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Διαλογή
στην Πηγή

Σύμμεικτα

Μέταλλα
Πλαστικά

Ενέργεια

Θερμική
Αξιοποίηση

Μέταλλα

Μηχανική και Βιολογική
Επεξεργασία

Χαρτί

Mηχανική Επεξεργασία

Βιολογική Επεξεργασία

Γυαλί

Τέφρα

RDF

Υπολλείμματα

RDF

Υπολλείμματα

Αερόβια
Επεξεργασία

Αναερόβια
Διεργασία

(Κομποστοποίηση)

Ενέργεια
Ενέργεια

Βιοαέριο
(Μεθάνιο)

Χώροι Υγειονομικής Ταφής

Ενέργεια

Μεθάνιο

Εικόνα 3: Γενική Μεθοδολογία Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων
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