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Ευχαριστίες
Το παρόν παραδοτέο εκπονήθηκε στo πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη και εφαρμογή
πιλοτικού συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Τήνο σε
συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Στερεά Απόβλητα», με ακρωνύμιο ISWM-TINOS, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό μέσο για το Περιβάλλον (LIFE+).
Η ομάδα του ISWM-TINOS εκφράζει τις ευχαριστίες της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό μέσο (LIFE+)
για την εν λόγω οικονομική υποστήριξη.
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Εισαγωγή

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη και εφαρμογή
πιλοτικού συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Τήνο σε
συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Στερεά Απόβλητα», με ακρωνύμιο ISWM-TINOS και κωδικό
LIFE 10 ENV/GR/000610, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό μέσο για το
Περιβάλλον (LIFE+), προβλέπεται ο σχεδιασμός, η κατασκευή και λειτουργία ενός πρωτότυπου
επιδεικτικού συστήματος για την αερόβια επεξεργασία (κομποστοποίηση) του οργανικού κλάσματος
των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ). Το πρωτότυπο αυτό σύστημα, το οποίο σχεδιάστηκε και
κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια των δράσεων 2 και 3 του έργου, αντίστοιχα, προβλέπεται να
λειτουργεί και να επεξεργάζεται προδιαλεγμένο στην πηγή οργανικό υλικό (κυρίως διατροφικά
απόβλητα) από σύνολο 100 συμμετεχόντων νοικοκυριών της περιοχής εφαρμογής του έργου,
προκειμένου να παραχθεί εδαφοβελτιωτικό (κόμποστ) υψηλής ποιότητας και καθαρότητας.

2

Γενική περιγραφή της πρωτότυπης μονάδας κομποστοποίησης

Η πρωτότυπη μονάδα κομποστοποίησης αποτελείται από τον τεμαχιστή, το κέλυφος, στο εσωτερικό
του οποίου γίνεται η διεργασία της κομποστοποίησης και το βιόφιλτρο για την απόσμιση του αέρα
που απάγεται από το κέλυφος.
Το κέλυφος απαρτίζεται από τέσσερα στάδια κομποστοποίησης και διαθέτει σύστημα αερισμού
αποτελούμενο από τέσσερις γαλβανισμένους σωλήνες με οπές και σύστημα ύγρανσης με τρεις
κλάδους και ακροφύσια ψεκασμού. Επίσης, διαθέτει ανυψωτικό μηχανισμό κατάλληλο για την
ανύψωση κάδου τροφοδοσίας, τυποποιημένου κατά ΕΝ 840, χωρητικότητας 1100 lt και στο πάνω
μέρος του φέρει στόμιο τροφοδοσίας με κάλυμμα που ανοιγοκλείνει με χρήση υδραυλικού
κυλίνδρου. Στο εμπρόσθιο μέρος του κελύφους, φέρει το χώρο μηχανολογικού εξοπλισμού με τη
δεξαμενή ελαίου, τον ηλεκτροκινητήρα, την υδραυλική αντλία, τον ηλεκτρικό πίνακα και το
κομπρεσέρ.
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Η γενική διάταξη της πρωτότυπης εγκατάστασης κομποστοποίησης αποτελείται από τα εξής διακριτά
τμήματα:

2.1 Τμήμα προσωρινής αποθήκευσης και προεπεξεργασίας του οργανικού υλικού.
Το συγκεκριμένο τμήμα απαρτίζεται από:
- το μέρος του δαπέδου όπου αποτίθεται το προδιαλεγμένο οργανικό υλικό που μεταφέρεται στην
εγκατάσταση προκειμένου να αποθηκευτεί προσωρινά και ακολούθως να οδηγηθεί προς
επεξεργασία. Στο ίδιο μέρος και πλησίον του προσωρινά αποθηκευμένου υλικού βρίσκεται
εγκατεστημένος ο τεμαχιστής (Εικόνα 1) και ο κάδος τροφοδοσίας της μονάδας κομποστοποίησης, ο
οποίος κάδος δέχεται το τεμαχισμένο οργανικό υλικό (Εικόνα 2).
Για τη διάταξή τους βλέπε στο σχέδιο της Γενικής Διάταξης της πρωτότυπης εγκατάστασης
κομποστοποίησης (Εικόνα 25 & 26).
Σχετικά με τον τεμαχιστή, θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές.
Ο τεμαχιστής θα πρέπει να φέρει την ικανότητα τεμαχισμού προδιαλεχθέντος οργανικού υλικού
απορριμμάτων όγκου ίσου με 0,540 m3/ημέρα. Συνεπώς η ημερήσια ποσότητα τεμαχισμένου
προδιαλεχθέντος οργανικού υλικού θα είναι: V τροφ./ημ. = 0,540 m3 ημέρα-1 x 0,70 =0,378 m3 ημέρα-1,
θεωρώντας συντελεστή ίσο με 0,70 που αντιστοιχεί στον εναπομείναντα όγκο του οργανικού υλικού
μετά τον τεμαχισμό του. Στόχος είναι το οργανικό υλικό να τεμαχίζεται σε τεμαχίδια μικρότερα των
40 Χ 40 Χ 40 mm, προκειμένου αφενός να αυξηθεί η επιφάνεια του προς κομποστοποίηση υλικού και
αφετέρου για να γίνει ομοιόμορφο ως προς τις διαστάσεις του, εξασφαλίζοντας έτσι την ομαλή και
επιταχυμένη εξέλιξη του ρυθμού της κομποστοποίησης.
Πιο συγκεκριμένα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τεμαχιστή θα πρέπει να καλύπτουν τις ακόλουθες
ελάχιστες προδιαγραφές:
- Σύστημα κοπής: με κύλινδρο φρέζας
- Ισχύς κινητήρα: περίπου 2.500 W
- Ικανότητα κοπής: μέγιστη Ø 40 mm
- Απόδοση: 150 – 200 κιλά/ώρα
- Ταχύτητα κοπής: 40 στροφές/λεπτό
- Κάδος συλλογής: περίπου 50 λίτρα
- Αυτόματη προώθηση του υλικού.
Συμπληρωματικά στοιχεία για τη διαχείριση ογκωδών πράσινων αποβλήτων περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα 1 του παρόντος παραδοτέου.
Για πληροφορίες σχετικές με τον κάδο τροφοδοσίας, βλέπε ενότητα 2.2 που ακολουθεί.
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Εικόνα 1 Τεμαχιστής οργανικού υλικού:
ενδεικτικό παράδειγμα που χρησιμοποιείται
στην πρωτότυπη μονάδα κομποστοποίησης,
μοντέλο Leisehäcksler Einhell BG-RS 2845/1 CB
BLUE Walzenhäcksler Häcksler Gartenhäcksler
B-Ware

Εικόνα 2 Δείγμα
οργανικού υλικού

προεπεξεργασμένου,

τεμαχισμένου

2.2 Τμήμα τροφοδοσίας του βιοαντιδραστήρα της πρωτότυπης εγκατάστασης
κομποστοποίησης.
Το εν λόγω τμήμα περιλαμβάνει:
-

τον κάδο τροφοδοσίας (Εικόνα 3). Αναλυτικότερα, πρόκειται για ένα μεταλλικό κάδο,
χωρητικότητας 1100 lt , κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ΕΝ 840 και
DIN 30740. Οι διαστάσεις του είναι 1280 mm x 1370
mm x 1079 mm . Από το συνολικό ύψος των
1280mm, 1188mm είναι το ύψος του κάδου, τα
200mm είναι οι τροχοί και τα 100mm είναι του
καπακιού (Εικόνα 4). Οι προδιαγραφές κατά DIN
30740 αφορούν στον τρόπο πρόσδεσης και
ανύψωσης του κάδου, ο οποίος προσδένεται με το
υδραυλικό σύστημα ανύψωσης του πρωτότυπου
συστήματος κομποστοποίησης. Ο κάδος διαθέτει
κίνηση και πέδηση. Οι τροχοί του διαθέτουν βάση,
η οποία περιστρέφεται κατακόρυφα κι έτσι ο κάδος
μπορεί να κινηθεί εύκολα στο οριζόντιο επίπεδο. Η
πέδη σε κάθε τροχό εξασφαλίζει ότι ο κάδος Εικόνα 3 Φωτογραφία κάδου τροφοδοσίας, ΕΝ
840, χωρητικότητας 1100 lt
ελέγχεται ως προς την κίνησή του.
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Εικόνα 4 Τεχνικά χαρακτηριστικά κάδου τροφοδοσίας, ΕΝ 840, χωρητικότητας 1100 lt

-

το υδραυλικό σύστημα ανύψωσης του κάδου και εκφόρτωσης του προδιαλεγμένου
οργανικού υλικού (Εικόνα 5) στο 1ο στάδιο του βιοαντιδραστήρα. Ο χειρισμός του υδραυλικού
συστήματος γίνεται με τοπικό χειριστήριο (Εικόνα 6) που βρίσκεται ενσωματωμένο στην
πρωτότυπη εγκατάσταση κομποστοποίησης. Για λεπτομέρειες σχετικές με τη λειτουργία του
υδραυλικού χειριστηρίου βλέπε ενότητα 4.2 με τίτλο «Υδραυλικά χειριστήρια».

Για τη διάταξή τους βλέπε στο σχέδιο της Γενικής Διάταξης της πρωτότυπης εγκατάστασης
κομποστοποίησης (Εικόνα 25 & 26).

Εικόνα 5 Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου και
εκφόρτωσης οργανικού υλικού

Εικόνα 6 Χειριστήριο υδραυλικού συστήματος ανύψωσης
κάδου και εκφόρτωσης οργανικού υλικού
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2.3 Τμήμα 1ου μέρους της πρωτότυπης εγκατάστασης κομποστοποίησης.
Ο πρωτότυπος κομποστοποιητής χωρίζεται στο 1ο και στο 2ο μέρος που είναι ο βιοαντιδραστήρας. Το
τμήμα 1ου μέρους του κομποστοποιητή περιλαμβάνει:
-

το τμήμα του κομποστοποιητή με το μηχανολογικό εξοπλισμό, όπου εγκαθίσταται το
υδραυλικό κύκλωμα (Εικόνα 7). Αναλυτικότερα το υδραυλικό κύκλωμα αποτελείται από τα εξής
(Εικόνα 8):
• Αντλία
• Δεξαμενή ελαίου με δείκτη στάθμης
• Έναν υδραυλικό κύλινδρο για την κίνηση του διαφράγματος
• Ένα ζεύγος υδραυλικών κυλίνδρων για την ανύψωση/καταβίβαση της θύρας τροφοδοσίας
με βαλβίδες έναντι θραύσης σωλήνα
• Ένα ζεύγος υδραυλικών κυλίνδρων για την ανύψωση/περιστροφή του κάδου τροφοδοσίας
μέσω του ειδικού ανυψωτικού μηχανισμού
• Μία υδραυλική βαλβίδα (χειριστήριο) για τον έλεγχο των λειτουργιών του
βιοαντιδραστήρα (άνοιγμα θύρας και μετακίνηση διαφράγματος) που φέρει ασφαλιστική
βαλβίδα έναντι υπερφόρτισης
• Μία υδραυλική βαλβίδα (χειριστήριο) για τη λειτουργία του ανυψωτικού μηχανισμού των
κάδων που φέρει ασφαλιστική βαλβίδα έναντι υπερφόρτισης.

Ο ηλεκτροκινητήρας που αφορά στο
υδραυλικό
κύκλωμα
του
κομποστοποιητή διαθέτει ισχύ 3 ΗΡ
στις 1450 rpm, 3 φάσεων αερόψυκτος,
με βαθμό προστασίας ΙΡ55 και είναι
συνδεδεμένος με την αντλία λαδιού
που τροφοδοτεί το κύκλωμα. Το
διάφραγμα-έμβολο μέσω του οποίου
γίνεται η μετάθεση του οργανικού
υλικού εντός του βιοαντιδραστήρα,
έχει διαστάσεις επιφάνειας σάρωσης
ίσες με 2000 mm x 1800 mm ώστε να
καλύπτουν όλη τη διατομή του
εσωτερικού του βιοαντιδραστήρα.
Για τη διάταξή τους βλέπε στο σχέδιο
της Γενικής Διάταξης της πρωτότυπης
εγκατάστασης
κομποστοποίησης
(Εικόνα 25 & 26).

Εικόνα 7 Τμήμα 1ου μέρους του βιοαντιδραστήρα που
περιλαμβάνει το θάλαμο του μηχανολογικού εξοπλισμού
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(α)

(β)

Εικόνα 8 (α) (β) Στοιχεία υδραυλικού κυκλώματος του κομποστοποιητή, κύκλωμα λαδιού, αντλία λαδιού και
ηλεκτροκινητήρας. Λεπτομέρεια προειδοποιητικής στάθμης αντλίας λαδιού.

2.4 Τμήμα βιοαντιδραστήρα (2ο μέρος του κομποστοποιητή) και του εξοπλισμού
υποστήριξής του.
Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει:
-

τον βιοαντιδραστήρα, όπου εισέρχεται το τεμαχισμένο οργανικό υλικό, ακολούθως
κομποστοποιείται και κατόπιν εξέρχεται ως ώριμο κόμποστ (Εικόνα 9). Σχετικά με τη θύρα
τροφοδοσίας του βιοαντιδραστήρα, βρίσκεται στην επάνω πλευρά του 1ου σταδίου
κομποστοποίησης και έχει άνοιγμα 1500 mm x 1500 mm, ώστε να μπορεί να εκκενώνει ο
κάδος 1280 mm x 1370 mm x 1079 mm, το προς κομποστοποίηση υλικό (Εικόνα 10). Η θύρα
ανοιγοκλείνει με χρήση υδραυλικού κυλίνδρου. Ο υδραυλικός κύλινδρος είναι συνδεδεμένος
με το δεξί λεβιέ του υδραυλικού χειριστηρίου που βρίσκεται στο δεξί μέρος του θαλάμου
μηχανολογικού εξοπλισμού. (Βλέπε ενότητα 4.2 με τίτλο «Υδραυλικά χειριστήρια»).

Εικόνα 9 Πλάγια όψη βιοαντιδραστήρα (δεξιά) και όψη τμήματος εξόδου του ώριμου κόμποστ (αριστερά)
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Εικόνα 10 Πλάγια όψη της θύρας τροφοδοσίας στο επάνω μέρος του βιοαντιδραστήρα (δεξιά) και φωτογραφικό
στιγμιότυπο ανύψωσης και εκκένωσης κάδου στη θύρα τροφοδοσίας (αριστερά)

-

το σύστημα αερισμού του κομποστοποιούμενου οργανικού υλικού. Αυτό το σύστημα,
αποτελείται εξωτερικά από (i) φυσητήρα (κινητήρα), (ii) μανόμετρο και (iii) βαλβίδα που
απολήγουν σε πλαστικό σωλήνα Φ50 (Εικόνα 11). Στο εσωτερικό του βιοαντιδραστήρα, το
σύστημα του αερισμού απαρτίζεται από δύο ζεύγη γαλβανισμένων σωλήνων με οπές (Εικόνα
12) στους οποίους γίνεται η προσαγωγή του αέρα μέσω του φυσητήρα και διαμέσου του
πλαστικού σωλήνα Φ50, ο οποίος διαιρείται σε τέσσερις κλάδους καθένας από τους οποίους
τροφοδοτεί τον αντίστοιχο σωλήνα. Οι τέσσερις σωλήνες είναι τοποθετημένοι παράλληλα
κατά y ύψος 30 mm και 80 mm αντίστοιχα και απόσταση από τις πλευρές 475 mm,
διατρέχουν τον αντιδραστήρα σε όλο το μήκος του και μπορούν να αφαιρεθούν από την
εξωτερική πλευρά της θύρας εκφόρτωσης, με το άνοιγμά της (Εικόνα 13). Οι σωλήνες
Φ60mm με πάχος 5 mm έχουν συνολικό μήκος 5760 mm. Οι σωλήνες φέρουν οπές
σταυροειδώς, η διάμετρος και η πυκνότητα των οποίων καθορίζεται με βάση τα τέσσερα
στάδια του βιοαντιδραστήρα, το μήκος του οποίου διατρέχουν οι σωλήνες (Εικόνα 14). Πιο
συγκεκριμένα, κατά το μήκος του πρώτου σταδίου (1700 mm) οι οπές έχουν διάμετρο 5 mm
και βρίσκονται ανά 100 mm, κατά μήκος του δεύτερου σταδίου έχουν διάμετρο 3,50 mm και
πυκνότητα 100 mm, στο τρίτο στάδιο έχουν διάμετρο 3,00 mm και πυκνότητα 180 mm, ενώ
στο τέταρτο στάδιο έχουν διάμετρο 2,5 mm και πυκνότητα 250 mm .

Εικόνα 11 Εξωτερικό τμήμα συστήματος αερισμού
αποτελούμενο από (i) φυσητήρα, (ii) μανόμετρο, (iii) βαλβίδα
που απολήγουν σε πλαστικό σωλήνα Φ50 mm.

Εικόνα 12 Ζεύγη γαλβανισμένων σωλήνων που διατρέχουν όλο
το μήκος του αντιδραστήρα και λεπτομέρεια από τη βάση του
σωλήνα που εφαρμόζει στις αντίστοιχες οπές της θύρας
εξόδου/εκφόρτωσης.
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Εικόνα 13 Υποστηρίγματα τετραγωνικής διατομής 30 x30 mm,
πάχους 6 mm, πάνω στα οποία εδράζονται οι σωλήνες.

-

Εικόνα 14 Λεπτομέρεια από τις οπές που φέρουν οι γαλβανισμένοι
σωλήνες.

το σύστημα ύγρανσης του κομποστοποιούμενου οργανικού υλικού. Η ύγρανση του υλικού
γίνεται μέσω πλαστικού σωλήνα ύδρευσης 1” ο οποίος διαιρείται σε τρεις (3) κλάδους
πλαστικών σωλήνων ύδρευσης 1” έκαστος των οποίων φέρει ηλεκτροβάνα μέσω της οποίας
ελέγχεται η περιοδική ύγρανση κάθε σταδίου κομποστοποίησης από το PLC (Εικόνες 15 &
16).

Εικόνα
15
Σύστημα
ύγρανσης,
(εσωτερικά
του
βιοαντιδραστήρα) αποτελούμενο από τρεις κλάδους πλαστικών
σωλήνων ύδρευσης. Η λειτουργία κάθε κλάδου γίνεται μέσω
ηλεκτροβάνας η οποία ελέγχεται από PLC.

Εικόνα 16 Σωλήνες συστήματος ύγρανσης που
διατρέχουν
εξωτερικά
το
κέλυφος
του
βιοαντιδραστήρα.
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Ο πρώτος κλάδος υγραίνει το 1ο στάδιο κομποστοποίησης μέσω τριών ακροφυσίων 1/4 “ που
διαπερνούν το κέλυφος μέσω οπών και απολήγουν σε τρεις ρυθμιζόμενους και υπό γωνία εκνεφωτές
που καλύπτουν τα 3/4 της επιφάνειας του 1ου σταδίου. Ο δεύτερος κλάδος υγραίνει το 2ο στάδιο
μέσω τεσσάρων ακροφυσίων 1/6” που διαπερνούν το κέλυφος μέσω οπών και απολήγουν σε
τέσσερις ρυθμιζόμενους και υπό γωνία εκνεφωτές. Επιπλέον ο δεύτερος κλάδος υγραίνει υπό γωνία
και το υπόλοιπο 1/4 του 1ου σταδίου με ένα ακόμη ακροφύσιο 1/4 “ – εκνεφωτή. Ο τρίτος κλάδος
υγραίνει το 3ο στάδιο μέσω τεσσάρων ακροφυσίων 1/8 “ που διαπερνούν το κέλυφος μέσω οπών και
απολήγουν σε τέσσερεις ρυθμιζόμενους και υπό γωνία εκνεφωτές. Επιπλέον ο τρίτος κλάδος
υγραίνει υπό γωνία και το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του 4ου σταδίου με δύο ακροφύσια 1/8
“- εκνεφωτές.
-

το σύστημα απαγωγής του αέρα από τον βιοαντιδραστήρα και κατάθλιψής του στο
βιόφιλτρο προς απόσμιση. Αναλυτικότερα, το σύστημα απόσμισης αποτελείται από:
•

τη διάταξη αναρρόφησης αέρα από το εσωτερικό του βιοαντιδραστήρα και
προσαγωγής του στο βιόφιλτρο. (Εικόνες 17 & 18). Η λειτουργία του φυσητήρα
ελέγχεται από PLC.

Εικόνα 17 Διάταξη αναρρόφησης αέρα από το εσωτερικό
του βιοαντιδραστήρα, αποτελούμενη από (i) φυσητήρα,
(ii) μανόμετρο, (iii) βαλβίδα που απολήγουν σε πλαστικό
σωλήνα Φ50 mm.

•
-

Εικόνα 18 Εσωτερικό τμήμα της διάταξης αναρρόφησης
αέρα εντός του βιοαντιδραστήρα

το βιόφιλτρο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα 2.5

οπές για δειγματοληψία. Προκειμένου να πραγματοποιείται περιοδική δειγματοληψία στο
υπόστρωμα του βιοαντιδραστήρα με ευκολία και ασφάλεια, έχουν σχεδιαστεί και
κατασκευαστεί οπές στο επάνω μέρος του κελύφους για το 2 ο, 3ο και 4ο τμήμα του. Οι
δειγματοληψίες στο 1ο τμήμα του βιοαντιδραστήρα πραγματοποιούνται μέσω της θύρας
τροφοδοσίας. Οι οπές τετραγωνικής μορφής φέρουν καπάκι προκειμένου να εξασφαλιστεί η
στεγανότητα του βιοαντιδραστήρα (Εικόνες 19 & 20).
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Εικόνα 19 Οπές δειγματοληψίας του 2ου, 3ου και 4ου
τμήματος του βιοαντιδραστήρα.

-

Εικόνα 20 Οπές δειγματοληψίας, τετράγωνης
διατομής με καπάκι για εξασφάλιση της
στεγανότητας του βιοαντιδραστήρα

τη δεξαμενή συλλογής των στραγγισμάτων του βιοαντιδραστήρα. Η δεξαμενή που
σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε έχει χωρητικότητα 120 λίτρα. Τα στραγγίσματα του
βιοαντιδραστήρα, ο οποίος διαθέτει την απαιτούμενη κλίση απομακρύνονται μέσω
πλαστικού σωλήνα και καταλήγουν σε μικρή δεξαμενή (Εικόνα 21). Εσωτερικά του
βιοαντιδραστήρα, στο σημείο εξόδου των στραγγισμάτων υπάρχει τοποθετημένο ένα
μεταλλικό πλαίσιο προς αποφυγή απόφραξης από στερεά τεμαχίδια του
κομποστοποιούμενου υλικού (Εικόνα 22. Η δεξαμενή συλλογής των στραγγισμάτων φέρει
σφαιρική βάνα για την εκκένωσή της. Τα στραγγίσματα καταλήγουν προς επεξεργασία σε
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.

Εικόνα 22 Μεταλλικό πλαίσιο για την
αποφυγή απόφραξης του σημείου εξόδου
των στραγγισμάτων από στερεά
Εικόνα 21 Δεξαμενή συλλογής στραγγισμάτων, τοποθετημένη και
συνδεδεμένη στο σημείο εξόδου των στραγγισμάτων
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Για τη διάταξή τους βλέπε στο σχέδιο της Γενικής Διάταξης της πρωτότυπης εγκατάστασης
κομποστοποίησης (Εικόνα 25 & 26).

2.5 Τμήμα βιόφιλτρου.
Το εν λόγω τμήμα περιλαμβάνει:
- το βιόφιλτρο όπου γίνεται η βεβιασμένη προσαγωγή του προς απόσμιση αέρα και η εν
συνεχεία απόσμισή του σε ποσοστό περίπου 90%. Έχει διαστάσεις 2000 mm X 1000 mm X
1200 mm. Η απομάκρυνση του αέρα γίνεται περιοδικά βάσει προγράμματος και ο έλεγχος
της λειτουργίας του φυσητήρα γίνεται με PLC. Για την κατασκευή του βιόφιλτρου
χρησιμοποιήθηκαν διαδοχικά τα εξής υλικά: γεωύφασμα, πριονίδι και χωνευμένη οργανική
ύλη (ραφιναρισμένο κόμποστ) (Εικόνα 23).

1. Εσχάρα
βιόφιλτρου

3. Επικάλυψη με
πριονίδι

2. Επικάλυψη με
γεωύφασμα

4. Επικάλυψη με
ραφιναρισμένο
ώριμο κόμποστ

Εικόνα 23 Διαδοχικά στάδια κατασκευής βιόφιλτρου
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-

τη δεξαμενή συλλογής των στραγγισμάτων του βιόφιλτρου, χωρητικότητας 50 λίτρων (Εικόνα
24).

Εικόνα 24 Δεξαμενή συλλογής στραγγισμάτων, συνδεδεμένη με το βιόφιλτρο

Για τη διάταξή τους βλέπε στο σχέδιο της Γενικής Διάταξης της πρωτότυπης εγκατάστασης
κομποστοποίησης (Εικόνα 25 & 26).

2.6 Τμήμα προσωρινής αποθήκευσης του κόμποστ.
Για την προσωρινή αποθήκευση του κόμποστ, αμέσως μετά την εξαγωγή του από τον
βιοαντιδραστήρα, χρησιμοποιείται χώρος πλησίον της πρωτότυπης εγκατάστασης, ο οποίος πρέπει
να προσφέρει προστασία από τις καιρικές συνθήκες προκειμένου να επιτραπεί η ωρίμανση του
κόμποστ και να αποφευχθεί η διασπορά του.
Για τη διάταξή του βλέπε στο σχέδιο της Γενικής Διάταξης της πρωτότυπης εγκατάστασης
κομποστοποίησης (Εικόνα 25 & 26).
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Εικόνα 25 Γενική διάταξη πρωτότυπης μονάδας κομποστοποίησης
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2.1 Τμήμα προσωρινής
αποθήκευσης και
προεπεξεργασίας του
οργανικού υλικού

2.4 Τμήμα
βιοαντιδραστήρα (2ο
μέρος του
κομποστοποιητή) και
του εξοπλισμού
υποστήριξής του

2.2 Τμήμα τροφοδοσίας
του βιοαντιδραστήρα
της πρωτότυπης
εγκατάστασης
κομποστοποίησης

2.2

2.3

(ενδεικτική θέση)

2.5

2.2

2.4

2.5 Τμήμα
βιόφιλτρου

2.1
2.6
2.3 Τμήμα 1ου μέρους
της πρωτότυπης
εγκατάστασης
κομποστοποίησης

2.6 Τμήμα
προσωρινής
αποθήκευσης του
κόμποστ.

(ενδεικτική θέση)

Εικόνα 26 Πρωτότυπη μονάδα κομποστοποίησης, εγκατεστημένη στον Πύργο της Τήνου
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3

Οδηγίες ασφαλείας της πρωτότυπης μονάδας κομποστοποίησης

3.1 Προφυλάξεις
1) Πριν επιχειρήσετε ή πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε επισκευή ή εργασία συντήρησης στον
εξοπλισμό, είναι απαραίτητη η πλήρης κατανόηση του περιεχομένου αυτού του εγχειριδίου.
2) Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης. Το μηχάνημα μπορεί να γίνει επικίνδυνο εάν
αγνοήσετε τις οδηγίες χρήσης και ασφαλείας. Παρακαλούμε φυλάξατε αυτό το εγχειρίδιο
που περιλαμβάνει τις σχετικές οδηγίες λειτουργίας και προφύλαξης.
3) Ελέγχετε το μηχάνημα για σπασμένα, χαλασμένα ή υπερβολικά φθαρμένα τμήματα. Μην το
χρησιμοποιείτε μέχρι να γίνει επισκευή ή αντικατάσταση αυτών.
4) Πριν θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα, ελέγξτε τον περιβάλλοντα χώρο.
5) Δώστε προσοχή σε τυχόν ασυνήθιστους ή υπερβολικά έντονους θορύβους, όταν η μονάδα
τίθεται σε λειτουργία. Σταματήστε τη λειτουργία του μηχανήματος όταν είναι ασφαλές να το
κάνετε και περιγράψτε τα προβλήματα σε εξειδικευμένο προσωπικό για τον έλεγχό τους.
6) Δώστε προσοχή σε όλα τα κινούμενα μέρη.
7) Προσέχετε ώστε να αποφύγετε την εμπλοκή του ρουχισμού σας στο μηχάνημα.
8) Απομακρυνθείτε από όλα τα μέρη της μονάδας τα οποία ανυψώνονται.
9) Όταν ανεβοκατεβαίνετε στη μονάδα, φροντίστε να μη φοράτε ολισθηρά υποδήματα.
10) Μην φορτώνετε την μονάδα με αντικείμενα ιδιαίτερα ογκώδη που εξέχουν από τον κάδο
τροφοδοσίας, διότι μπορεί να πέσουν κατά την ανύψωσή του και αν προκληθούν ατυχήματα.

3.2 Μέτρα ασφαλείας
3.2.1

Ζέσταμα του υδραυλικού ελαίου σε χαμηλές θερμοκρασίες

Όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή (υπό του μηδενός), το υδραυλικό έλαιο γίνεται παχύρρευστο με
αποτέλεσμα τη μη ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού. Αν είναι αναγκαίο, θέστε σε λειτουργία την
υδραυλική αντλία και αφήστε το λάδι να ζεσταθεί για κάποιο χρόνο, δουλεύοντας άεργα.
3.2.2

Προσοχή κατά τη φόρτωση του οργανικού υλικού

Μη φορτώνετε ιδιαίτερα ογκώδη αντικείμενα που εξέχουν από τον κάδο φόρτωσης διότι ενδέχεται
να πέσουν και να προκαλέσουν ατύχημα.
Κατά την ανύψωση και την καταβίβαση του κάδου τροφοδοσίας, να στέκεστε δίπλα από τον
ανυψωτικό μηχανισμό και όχι κάτω από τον κάδο γιατί ενδέχεται να πέσει και να σας χτυπήσει.
Κρατήστε τα χέρια σας και το σώμα σας μακριά από τα κινούμενα μέρη της μονάδας
κομποστοποίησης.
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4

Οδηγίες χρήσης της πρωτότυπης μονάδας κομποστοποίησης

4.1 Πίνακας Ελέγχου
Στην πρωτότυπη μονάδα κομποστοποίησης υπάρχει ο παρακάτω ηλεκτρολογικός πίνακας,
τοποθετημένος στην αριστερή πλευρά του χώρου μηχανολογικού εξοπλισμού (Εικόνα 27 (α)).

(β)

1

2

3

4

5 6

7 8

9 10

(α)

(γ)
Εικόνα 27 (α) Πίνακας ελέγχου εγκατεστημένος στην πρωτότυπη μονάδα κομποστοποίησης (β), με τον προβολέα και το
μόνιτορ σε λειτουργία υποδεικνύοντας λεπτομέρειες από το εσωτερικό του κελύφους (γ).
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Ο πίνακας ελέγχου φέρει (με φορά από αριστερά προς τα δεξιά) τους εξής διακόπτες (Εικόνα 27β):
1) Emergency Stop (Μανιτάρι ανάγκης): Μπουτόν (κόκκινου χρώματος) χωρίς επαναφορά, το
πάτημα του οποίου διακόπτει κάθε λειτουργία της μονάδας. Για τη συνέχιση των εργασιών,
απαιτείται η επαναφορά του στην αρχική του θέση, εφόσον αποκατασταθεί ο λόγος για τον
οποίο πατήθηκε.
2) Διακόπτη τριών θέσεων για τη λειτουργία του αερισμού. Ο διακόπτης αυτός ενεργοποιεί τη
λειτουργία του φυσητήρα που είναι τοποθετημένος στη θύρα εκφόρτωσης για τον αερισμό
του υπό επεξεργασία (κομποστοποιούμενου) υλικού. Στην αριστερή θέση (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) ο
έλεγχος γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα PLC, στη μεσαία θέση (0) δε λειτουργεί ο
φυσητήρας και στη δεξιά θέση (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ) η λειτουργία γίνεται κατ’ επιλογήν του
χειριστή (manually).
3) Διακόπτη τριών θέσεων για τη λειτουργία της απόσμισης. Ο διακόπτης αυτός ενεργοποιεί τη
λειτουργία του φυσητήρα που είναι τοποθετημένος στο πάνω μέρος του κελύφους για την
απαγωγή του αέρα από το εσωτερικό του κομποστοποιητή προς το βιόφιλτρο. Στην αριστερή
θέση (ΑΥΤΟΜΑΤΟ), ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα PLC, στη μεσαία θέση (0) δε
λειτουργεί ο φυσητήρας και στη δεξιά θέση (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ) η λειτουργία γίνεται κατ’
επιλογήν του χειριστή (manually).
4) Διακόπτη τριών θέσεων για τη λειτουργία της ύγρανσης μέσω του πρώτου κλάδου. Ο
διακόπτης αυτός ενεργοποιεί τη λειτουργία της ηλεκτροβάνας του πρώτου κλάδου ύγρανσης.
Στην αριστερή θέση (ΑΥΤΟΜΑΤΟ), ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα PLC, στη
μεσαία θέση (0) δεν πραγματοποιείται η λειτουργία της ύγρανσης και στη δεξιά θέση
(ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ) η λειτουργία γίνεται κατ’ επιλογήν του χειριστή (manually).
5) Διακόπτη τριών θέσεων για τη λειτουργία της ύγρανσης μέσω του δεύτερου κλάδου. Ο
διακόπτης αυτός ενεργοποιεί τη λειτουργία της ηλεκτροβάνας του δεύτερου κλάδου
ύγρανσης. Στην αριστερή θέση (ΑΥΤΟΜΑΤΟ), ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα
PLC, στη μεσαία θέση (0) δεν πραγματοποιείται η λειτουργία της ύγρανσης και στη δεξιά
θέση (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ) η λειτουργία γίνεται κατ’ επιλογήν του χειριστή (manually).
6) Διακόπτη τριών θέσεων για τη λειτουργία της ύγρανσης μέσω του τρίτου κλάδου. Ο
διακόπτης αυτός ενεργοποιεί τη λειτουργία της ηλεκτροβάνας του τρίτου κλάδου ύγρανσης.
Στην αριστερή θέση (ΑΥΤΟΜΑΤΟ), ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα PLC, στη
μεσαία θέση (0) δεν πραγματοποιείται η λειτουργία της ύγρανσης και στη δεξιά θέση
(ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ) η λειτουργία γίνεται κατ’ επιλογήν του χειριστή (manually).
7) Διακόπτη δύο θέσεων για τη λειτουργία της υδραυλικής αντλίας της μονάδας.
8) Διακόπτη δύο θέσεων για τη λειτουργία του κομπρεσέρ, σ επερίπτωση ανάγκης καθαρισμού
των σωλήνων αερισμού.
9) Διακόπτη δυο θέσεων για τη λειτουργία του τεμαχιστή.
10) Διακόπτη δύο θέσεων για τη λειτουργία του προβολέα και του μόνιτορ (Εικόνα 27γ).
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4.2 Υδραυλικά χειριστήρια
Επίσης, η πρωτότυπη μονάδα κομποστοποίησης φέρει δύο υδραυλικά χειριστήρια:
1) Το πρώτο χειριστήριο βρίσκεται στην πλαϊνή πλευρά του κελύφους, δίπλα στον ανυψωτικό
μηχανισμό του κάδου τροφοδοσίας. Το χειριστήριο αποτελείται από δύο λεβιέδες, εκ των
οποίων ο αριστερός ελέγχει την περιστροφή (ανατροπή) του κάδου και ο δεξιός ελέγχει την
ανύψωση του κάδου (Εικόνα 28).
2) Το δεύτερο χειριστήριο βρίσκεται εντός του θαλάμου μηχανολογικού εξοπλισμού, στη δεξιά
πλευρά. Το εν λόγω χειριστήριο φέρει δύο λεβιέδες εκ των οποίων ο αριστερός ελέγχει την
κίνηση της πλάκας μετάθεσης (διάφραγμα) και ο δεξιός ελέγχει το άνοιγμα/κλείσιμο της
θύρας τροφοδοσίας (Εικόνα 29).

Εικόνα 28 Υδραυλικό χειριστήριο εγκατεστημένο στο πλάι του
κελύφους, για την ανύψωση και ανατροπή του κάδου
τροφοδοσίας.

Εικόνα 29 Υδραυλικό χειριστήριο εγκατεστημένο εντός του θαλάμου
μηχανολογικού εξοπλισμού για την κίνηση του διαφράγματος,
καθώς και της θύρας τροφοδοσίας.

4.3 Λειτουργία της πρωτότυπης μονάδας κομποστοποίησης – Διεκπεραίωση
εργασιών φόρτωσης και μετάθεσης υλικού
Προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία η πρωτότυπη μονάδα κομποστοποίησης, ακολουθούνται τα
παρακάτω βήματα:
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4.3.1

Φόρτωση υλικού

1) Ενεργοποιούμε τη λειτουργία της υδραυλικής αντλίας από τον αντίστοιχο διακόπτη στον
ηλεκτρολογικό πίνακα.
2) Ανοίγουμε τη θύρα τροφοδοσίας με το δεξί λεβιέ του υδραυλικού χειριστηρίου που
βρίσκεται στο δεξί μέρος του θαλάμου μηχανολογικού εξοπλισμού.
3) Ανοίγουμε τους βραχίονες συγκράτησης του ανυψωτικού μηχανισμού.
4) Τοποθετούμε τον κάδο τροφοδοσίας στον ανυψωτικό μηχανισμό με προσοχή.
5) Ανυψώνουμε τον κάδο με το δεξί λεβιέ του υδραυλικού χειριστηρίου που βρίσκεται δίπλα
στον ανυψωτικό μηχανισμό.
6) Αφού ανυψωθεί πλήρως ο κάδος, τον περιστρέφουμε με τον αριστερό λεβιέ του
χειριστηρίου, ώστε να αδειάσεις όλο το περιεχόμενό του εντός του κομποστοποιητή.
7) Αφού εκκενωθεί ο κάδος, με τον ίδιο λεβιέ τον περιστρέφουμε στην όρθια θέση.
8) Με το δεξί λεβιέ του χειριστηρίου κατεβάζουμε τον κάδο.
9) Αφού απομακρύνουμε τον κάδο, κλείνουμε τους βραχίονες του ανυψωτικού μηχανισμού.
10) Από το δεξί λεβιέ του χειριστηρίου του θαλάμου μηχανολογικού εξοπλισμού, κλείνουμε το
καπάκι του στομίου τροφοδοσίας.
11) Απενεργοποιούμε τη λειτουργία της υδραυλικής αντλίας από το διακόπτη του ηλεκτρικού
πίνακα.

4.3.2

Μετάθεση υλικού/Παραλαβή έτοιμου κόμποστ

1) Απασφαλίζουμε την πόρτα και την ανοίγουμε.
2) Από τον αντίστοιχο διακόπτη του ηλεκτρολογικού πίνακα, ενεργοποιούμε τη λειτουργία της
υδραυλικής αντλίας.
3) Με τον αριστερό λεβιέ του χειριστηρίου που βρίσκεται εντός του θαλάμου μηχανολογικού
εξοπλισμού, μετακινούμε την πλάκα μετάθεσης.
4) Εάν υπάρχει έτοιμο κόμποστ, το παραλαμβάνουμε από την έξοδο της μονάδας.
5) Επαναφέρουμε την πλάκα μετάθεσης στην αρχική της θέση.
6) Τοποθετούμε τους σωλήνες αερισμού στη θέση τους.
7) Κλείνουμε την πόρτα και την ασφαλίζουμε με τους γάντζους και το μηχανισμό τύπου
καστάνιας.
8) Για τη φόρτωση νέου οργανικού υλικού, ακολουθούμε τη διαδικασία 4.2.1.
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5

Οδηγίες συντήρησης της πρωτότυπης μονάδας κομποστοποίησης

5.1 Περιοδική Συντήρηση

Εβδομαδιαία:
Έλεγχος για τυχόν φθορές, διαρροές κ.λ.π.

Κάθε εξήντα ημέρες:
Γρασσάρετε τους γρασσαδόρους και τους οδηγούς του ανυψωτικού μηχανισμού.

Κάθε έξι μήνες:
Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού λαδιού στη δεξαμενή. Προσθέστε λάδι, αν χρειάζεται.

5.2 Ετήσια Συντήρηση

Μία φορά ετησίως:
Αλλάξτε το φίλτρο της δεξαμενής ελαίου και αλλάξτε το υδραυλικό έλαιο (ISO 46). Αλλάξτε τα φίλτρα
των φυσητήρων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με την Μονάδα
Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π.:
Τηλ. +30 210 – 7723108, - 2334, - 3154, Fax. +30 210 – 7723285
Πληροφορίες για το πιλοτικό πρόγραμμα LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική &
Διακυβέρνηση, με ακρωνύμιο “ISWM – TINOS”, θα βρείτε στον δικτυακό τόπο:

http://uest.ntua.gr/iswm-tinos/
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Παράρτημα 1: Συμπληρωματικά στοιχεία για τη διαχείριση ογκωδών
πράσινων αποβλήτων
Για την αποτελεσματική διαχείριση μεγάλου μεγέθους πράσινων αποβλήτων, ογκωδών κλαδιών,
μέχρι και κορμών δέντρων, ο Δήμος Τήνου διαθέτει στον εξοπλισμό του από το 2016 (Αριθμός
Απόφασης: 203/2016, ΑΔΑ ΩΣ2ΔΩΗ6-ΦΥ61), ένα σύγχρονο ρυμουλκούμενο θρυμματιστή κλαδιών
(μοντέλο BC230XL, Vermeer), με τα ακόλουθα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά (Εικόνα 30 &
Εικόνα 31):
• Η μονάδα είναι εφοδιασμένη με τετρακύλινδρο, υδρόψυκτο πετρελαιοκινητήρα Kubota V2607T
τούρμπο-ιντερκούλερ 66 ίππων.
• Διαστάσεις εισόδου υλικού: Ύψος 23 εκ., Πλάτος: 35,5 εκ.
• Μέγιστη διάμετρος συμπαγούς κορμού προς θρυμματισμό: 23 εκ.
• Η τροφοδοσία γίνεται μέσω ανακλινόμενης χοάνης με τη βοήθεια δυο γραναζωτών υδραυλικών
κυλίνδρων.
• Η τροφοδοσία ελέγχεται αυτόματα μέσω δυο πατενταρισμένων ηλεκτρονικών συστημάτων της
Vermeer (Smart Feed® και AutoFeed®), ώστε να μεγιστοποιείται η παραγωγή ενώ ταυτόχρονα να
ελαχιστοποιείται η καταπόνηση του χειριστή και της μονάδας.
• Η μονάδα είναι εφοδιασμένη με τα πιο σύγχρονα συστήματα για την ασφάλεια του χειριστή
(τάκοι, κουρτίνες, δυο διακόπτες άμεσης παύσης λειτουργίας, αυτόματη διακοπή λειτουργίας σε
περίπτωση εμπλοκής του χειριστή στο τροφοδοτούμενο υλικό κλπ.).
• Ο θρυμματισμός γίνεται με χρήση δίσκου εφοδιασμένου με δυο δίκοπες λεπίδες υψηλής αντοχής
(A8 chipper steel) και αμονίου 4 ακμών από ισχυρό μεταλλικό κράμμα (ΑΣ ΤΜ Grade 50).
• Ο θρυμματιστικός μηχανισμός στρέφει κατά 180° ως προς το τρέιλερ και ασφαλίζει σε 7
διαφορετικές θέσεις μειώνοντας δραστικά την καταπόνηση του χειριστή - τροφοδότη,
διευκολύνοντας ταυτόχρονα τη συντήρηση της μονάδας.
• Η εκβολή των θρυμμάτων γίνεται μέσω ηχομονωμένης χοάνης με τη βοήθεια ισχυρής τουρμπίνας
και κατευθυντήρα θρυμμάτων, ρυθμιζόμενο από το έδαφος.
• Το τρέιλερ είναι μονοαξονικό υπερβαρέως τύπου, με φρένα, χειρόφρενο, δυο σταθεροποιητές
(εμπρός και πίσω), ασφάλεια αποσύμπλεξης από το ρυμουλκόν όχημα, φώτα led, τροχό, ρεζέρβα
κλπ.
• Η μονάδα είναι εφοδιασμένη με Έγκριση Τύπου.

1

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 17 /21-10-2016 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου
Τήνου Αριθ. απόφασης : 203/2016 ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής
παραλαβής της προμήθειας με τον τίτλο: «Προμήθεια ρυμουλκούμενου θρυμματιστή κλαδιών».
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Εικόνα 30 Τεχνικά χαρακτηριστικά ρυμουλκούμενου κλαδοθρυμματιστή BC230XL της εταιρείας Vermeer
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Εικόνα 31 Ο ρυμουλκούμενος κλαδοθρυμματιστής BC230XL της εταιρείας Vermeer

Ο ρυμουλκούμενος κλαδοθρυμματιστής έχει την κατάλληλη ισχύ για να επεξεργάζεται
αποτελεσματικά τα ογκώδη πράσινα απόβλητα, και το γεγονός ότι είναι ρυμουλκούμενος του
προσδίδει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των συνολικών αναγκών του νησιού της Τήνου, σε
οποιοδήποτε σημείο απαιτείται η συλλογή και ο επι-τόπου τεμαχισμός των πράσινων αποβλήτων για
την οικονομική και βιώσιμη μεταφορά τους (Εικόνα 32).
Το θρυμματισμένο υλικό, κατόπιν της επεξεργασίας του, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ως
πρόσθετο υλικό, με την κατάλληλη μίξη με τα προδιαλεγμένα οργανικά υλικά, για τη βελτίωση του
πορώδους του υποστρώματος προς κομποστοποίηση.

(α)
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Παραδοτέο 4-3: Εγχειρίδιο λειτουργίας της πρωτότυπης μονάδας κομποστοποίησης
ISWM-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610

(β)

(γ)
Εικόνα 32 Φωτογραφίες από την επι-τόπια συλλογή και επεξεργασία ογκωδών πράσινων αποβλήτων με τον
ρυμουλκούμενο κλαδοθρυμματιστή BC230XL – Vermeer
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