Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Περιορισµός της Ρύπανσης σε Εγκαταστάσεις ∆ιαχείρισης Αποβλήτων
Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές

Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Περιορισµός της Ρύπανσης σε Εγκαταστάσεις ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων - Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ, Χηµ. Μηχανικός M.Sc.
BCS Σύµβουλοι Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΕΠΕ
Λεωφ. Νίκης 61 , 546.22 Θεσσαλονίκη
τηλ./fax 031-2- 285979 / 279955 – E-mail: kstam@bcsnet.gr

Παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις της σχετικής µελέτης που εκπονήθηκε για λογαριασµό του
ΥΠΕΧΩ∆Ε στο πλαίσιο των µελετών IPPC1, καθώς και τρέχουσες συναφείς επεξεργασίες σε επίπεδο Ε.Ε. 2
1. Η Οδηγία 96/61 στοχεύει στην ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης που προκαλείται από
ορισµένες δραστηριότητες του µεταποιητικού και του ενεργειακού τοµέα, και του τοµέα της διαχείρισης
των αποβλήτων, µε την εφαρµογή µέτρων αποφυγής και, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, µείωσης των
εκποµπών στην ατµόσφαιρα, το νερό και το έδαφος, καθώς και µέτρων για τα απόβλητα, την ορθολογική
χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων, την µείωση της επικινδυνότητας, ώστε να επιτυγχάνεται
υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολο του. Κεντρικό ρόλο στην όλη διαδικασία
παίζει ο σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενιαίος καθορισµός των εκάστοτε Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών
(Β∆Τ), που
Συνιστούν το πλέον εξελιγµένο και αποτελεσµατικό στάδιο των διεργασιών και µεθόδων
παραγωγής για την επίτευξη υψηλού γενικού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος
Αποτελούν βάση για την θέσπιση των οριακών τιµών εκποµπών και των λοιπών απαιτήσεων της
Οδηγίας.
Αναφέρονται στην τεχνολογία των παραγωγικών διαδικασιών και στον τρόπο σχεδιασµού,
συντήρησης, λειτουργίας και παροπλισµού της εγκατάστασης.
Στον όρο «διαθέσιµη» συµπυκνώνεται η τεχνολογική εφαρµοσιµότητα και η οικονοµική
βιωσιµότητα της εφαρµογής τους. Για τον καθορισµό τους λαµβάνεται υπόψη το κόστος και το
όφελος της εφαρµογής.
Οι προβλέψεις της Οδηγίας εφαρµόζονται µέσα από ένα πλέγµα συνδυασµένων ενεργειών από τις προς
συµµόρφωση επιχειρήσεις, τα Κράτη Μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
2. Σε ότι αφορά την διαχείριση των αποβλήτων, η Οδηγία εφαρµόζεται σε ένα ιεραρχηµένο σύστηµα
αρχών, στόχων, πολιτικών και προτεραιοτήτων, που έχει υιοθετηθεί και από ελληνικής πλευράς3
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Εξέταση των τεχνολογιών πρόληψης και περιορισµού της ρύπανσης δραστηριοτήτων του κλάδου διαχείρισης αποβλήτων (Οδηγία
96/61/EC, Παράρτηµα Ι, εδάφιο 5.) - υποβολή προτάσεων για εφαρµογή των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών, Κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ Β. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙ∆ΟΥ - B.C.S. – HASKONING, 2000
2
Επεξεργασία ιλύος, βιολογικά επεξεργασία αποικοδοµήσιµων αποβλήτων , πορίσµατα οµάδων εργασίας στα πλαίσια της θέσπισης
– αναµόρφωσης Κοινοτικών Κανόνων και Οδηγιών
3
Εθνικός Σχεδιασµός της Ολοκληρωµένης και Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων και Αποβλήτων, ΥΠΕΧΩ∆Ε,, 1998
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (1993-2000)
Ι. ΑΡΧΕΣ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΛΗΨΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ

Καθαρές τεχνολογίες ∆ιαχωρισµός
Σχεδιασµός
Ταξινόµηση
προϊόντων,
∆ιακριτή συλλογή
οικολογικό σήµα
Ανακύκλωση υλικών
Επανάχρηση
Ενεργειακή
Αλλαγή προτύπων
αξιοποίηση
παραγωγής και
κατανάλωσης
ΙΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οδηγία για τα στερεά απόβλητα
Οδηγία για τα επικίνδυνα
απόβλητα
Οδηγία για την διασυνοριακή
µεταφορά
Πρόταση Οδηγίας για αστική
ευθύνη έναντι περιβαλλοντικών
βλαβών

V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ασφαλής ∆ΙΑΘΕΣΗ
Μείωση ποσοτήτων
Αναβάθµιση
προδιαγραφών

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Οδηγίες :
- Χρησ. ορυκτέλαια
- PCBs - PCTs
- Ιλύες Βιολ. Καθαρισµών
- Υλικά συσκευασίας
- Ηλ. στήλες - Συσσωρευτές
Οδηγίες - Τεχν. πρότυπα
- Αποτέφρωση (δηµοτικά και
επικίνδυνα απόβλητα)
- Χώροι Ταφής
Ρεύµατα Προτεραιότητας:
- Χρησ. ελαστικά
- Αλογονοµένοι διαλύτες
- Scrap αυτοκινήτων
- Νοσοκοµειακά απόβλητα
- Υλικά κατεδαφίσεων
- ∆ηµοτικά απόβλητα

Επαναφορά :
Βελτίωση Κανονισµών, Εργαλείων, ∆ράσεων

ΙΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Αξιόπιστα δεδοµένα
για:
- Ποσότητες και
χαρακτηριστικά
αποβλήτων
- Εγκαταστάσεις
και
Σχέδια ∆ιαχείρισης
Ελαχιστοποίηση
µετακίνησης
αποβλήτων
Εγκαθίδρυση
κυκλωµάτων
ανακύκλωσης,
άνοιγµα αγορών για
ανακτούµενα υλικά

ΙV. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Βάση δεδοµένων για ποσότητες
και χαρακτηριστικά αποβλήτων,
εγκαταστάσεις διαχ/σης
Ολοκληρωµένα συστήµατα της
διαχ/σης : σχέδια, εγκ/σεις, δίκτυα
Οικολογικά ισοζύγια για την
αξιολόγηση εναλλ. µεθόδων της
διαχ/σης
Οικονοµικά εργαλεία της
διαχείρισης
Ανάπτυξη - προώθηση:
- Καθαρών τεχνολογιών
- Οικολογικών προϊόντων
- συστηµάτων διαχ/σµού
- κυκλωµάτων ανακύκλωσης
- διαδικ. ασφαλούς διάθεσης
Αρχές αυτάρκειας και εγγύτητας
Προδιαγραφές για προϊόντα από
ανακυκλ. υλικά
Ευρωπ. χρηµατοδoτικά µέσα :
- LIFE, R. & D
- ETΠΑ, Tαµείο Συνοχής

Οι διατάξεις της Οδηγίας εφαρµόζονται στις ακόλουθες εγκαταστάσεις, από άποψη τύπου και
δυναµικότητας:
ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Οδηγία 96/61/EC, Παρ. Ι.5. - Κωδικοποίηση κατά την Οδηγία 91/156 «στερεά απόβλητα»
1. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Εγκαταστάσεις των ακόλουθων τύπων δραστηριότητας µε δυναµικότητα άνω των 10 τόνων/ηµέρα:
Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
D.1: Απόθεση στο έδαφος
D.2: Επεξεργασία στο έδαφος
D.3: Έγχυση σε βάθος
D.4: Επιφανειακή διασπορά
D.5: Απόθεση σε ειδικά διευθετηµένους χώρους
D.6: Απόρριψη σε υδατικό περιβάλλον εκτός από θάλασσες
D.7: Απόρριψη σε θάλασσες
D.8: Λοιπές Βιολογικές επεξεργασίες, που καταλήγουν σε ενώσεις ή µίγµατα, η διάθεση των οποίων γίνεται µε ένα
από τους τρόπους D.1.- D.12.
D.9: Λοιπές Φυσικοχηµικές επεξεργασίες, που καταλήγουν σε ενώσεις ή µίγµατα, η διάθεση των οποίων γίνεται µε
ένα από τους τρόπους D.1.- D.12.
D.10: Αποτέφρωση στη γη
D.11: Αποτέφρωση στη θάλασσα.
D.12: Μόνιµη εναποθήκευση
D.13: Ανάµιξη αποβλήτων πριν υποβληθούν σε µία εκ των D.1.- D.12.
D.14: Επανασυσκευασία, πριν από µία από τις εργασίες D.1.- D.13
D.15: Αποθήκευση ενώ διαρκεί µία από τις εργασίες D.1.- D.14 (εκτός της προσωρινής αποθήκευσης, κατά την
συλλογή στον χώρο παραγωγής)
Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
∗
R.1. : Ανάκτηση - Αναγέννηση διαλυτών
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∗
∗
∗
∗

R.6. : Αναγέννηση οξέων - βάσεων
R.7. : Αξιοποίηση υλικών που χρησιµοποιούνται στην δέσµευση των ρύπων
R.8. : Επαναδιύλιση ή άλλου είδους επαναχρησιµοποίηση ορυκτελαίων
R.9. : Χρήση αποβλήτων ως καυσίµων για την παραγωγή ενέργειας

2. ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ:
 Εγκαταστάσεις µε δυναµικότητα αποτέφρωσης άνω των 3 τόνων/ώρα
3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ:

Εγκαταστάσεις βιολογικής (D.8.) ή φυσικοχηµικής (D.9.) επεξεργασίας, που καταλήγουν σε ενώσεις ή µίγµατα, που
διατίθενται τελικά µε µία από τις µεθόδους D.1.έως D.12., µε δυναµικότητα άνω των 50 τόνων/ηµέρα
4. ΧΩΡΟΙ ΤΑΦΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
∗
ΧΥΤΑ : µε δυναµικότητα άνω των 10 τόνων/ηµέρα ή ολική χωρητικότητα άνω των 25.000 τόνων.

3. Ο κλάδος της διαχείρισης αποβλήτων παρουσιάζει καθυστερήσεις και στρεβλώσεις στην ως τώρα
ανάπτυξη του στην Ελλάδα:
Ο Κλάδος της ∆ιαχείρισης Αποβλήτων στην Ελλάδα
∆ιάρθρωση και υπόχρεες εγκαταστάσεις για συµµόρφωση µε την Οδηγία 96/61/EC4
1. ∆ιαρθρωτικές καθυστερήσεις :
- χαµηλή προτεραιότητα από τους εµπλεκόµενους φορείς
- αδυναµία του προνοµιακού φορέα της διαχείρισης (Τ.Α.) να ανταπεξέλθει στο βάρος των σχετικών υποχρεώσεων
- αδυναµίες εφαρµογής του πρόσφατου νοµοθετικού πλαισίου
- έλλειψη συνθηκών “αγοράς” - χαρακτηριστικών “παραγωγικού κλάδου”
2. Οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις είναι ανεπαρκείς για την διαχείριση:
- 3,9 εκ. tn/y δηµοτικών απορριµµάτων (1997 - µέσος ρυθµός ετήσιας αύξησης την περίοδο 1991-97 : 5% )
- ανάλογη ποσότητα βιοµηχανικών αποβλήτων (1998 - εκ των οποίων 280.000 καταρχήν επικίνδυνα).
- 14.000 tn/y νοσοκοµειακών µολυσµατικών απόβλητών (1998)
- 70.000 tn/y χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων (1998)
- 230.000 tn/y (1998 - 60.000 tn/y επί ξηρού) ιλύων βιολογικών καθαρισµών λυµάτων, που αναµένεται να αυξηθούν
ραγδαία τα επόµενα έτη
- άλλων ειδικών αποβλήτων
- Οι υφιστάµενες µονάδες είναι κατακερµατισµένες, αποσπασµατικές, µη βιώσιµες, µε ουσιαστική αδυναµία σχεδιασµού
και προγραµµατισµού επενδύσεων.
- ιδιαίτερες ελλείψεις εντοπίζονται σε θερµικές εγκαταστάσεις και στην διαχείριση ειδικών αποβλήτων.
3.Εντοπίζονται οι ακόλουθες υπόχρεες εγκαταστάσεις :
Αναγέννηση ορυκτελαίων: 5 µονάδες - 2 υπό κατασκευή
Αποτέφρωση νοσοκοµειακών αποβλήτων:1 µονάδα υπό κατασκευή
Επεξεργασία ιλύος σταθµών επεξεργασίας λυµάτων: 5 µονάδες- υπό αναβάθµιση
ΧΥΤΑ : τουλάχιστον 60 µονάδες, σε φάση έναρξης λειτουργίας ή κατασκευής, σε αντικατάσταση παλαιότερων
ανεπαρκών, προς αποκατάσταση Χώρων.
Παραγωγή RDF: 1 µονάδα υπό κατασκευή
4.Μικρότερες εγκαταστάσεις εντοπίζονται στην αποτέφρωση νοσοκοµειακών αποβλήτων (ενδονοσοκοµειακοί
αποτεφρωτήρες) και στην επεξεργασία ιλύων (όσες και οι Ε.Ε.Λ. σε λειτουργία).
5.Λειτουργούν επίσης :
αυτόνοµες πλωτές εγκαταστάσεις συλλογής και προ-επεξεργασίας θαλασσερµάτων και ελαιωδών καταλοίπων πλοίων
εταιρείες (ανα)συσκευασίας και µεταφοράς επικίνδυνων απόβλητων για αξιοποίηση (εργάζονται σε εγκαταστάσεις
τρίτων - δεν διαθέτουν ιδιόκτητες εγκαταστάσεις)

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 καλύπτονται διαπιστωµένα κενά, έτσι ώστε η ελληνική Νοµοθεσία της
διαχείρισης αποβλήτων να εναρµονιστεί µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή, τόσο σε διατάξεις πλαισίου (Οδηγίες
91/156 και 91/689 για την διαχείριση των στερεών και των επικίνδυνων αποβλήτων), όσο και σε ειδικότερα
ζητήµατα της διαχείρισης (ορυκτέλαια, καύση δηµοτικών και επικίνδυνων αποβλήτων, χρήση ιλύος στην
4

Κατά τα τέλη του 1999 – περίοδο απογραφής εγκαταστάσεων της µελέτης
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γεωργία κ.λ.π.). Εκδίδεται επίσης η Κ.Υ.Α. 114.218/97 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών
προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων», που περιλαµβάνει τεχνικές προδιαγραφές και
κατευθύνσεις για την επιλογή χώρου, την µελέτη, κατασκευή, προµήθεια, λειτουργία, έλεγχο και µεταφροντίδα των ακόλουθων τύπων υπόχρεων εγκαταστάσεων των µη επικίνδυνων αποβλήτων:
I.

Χώροι ταφής (ΧΥΤΑ)

II.

Εγκαταστάσεις µηχανικής διαλογής και κοµποστοποίησης

III. Εγκαταστάσεις θερµικής επεξεργασίας
IV. ∆ιαχείριση ιλύων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων
Για τις υπόχρεες εγκαταστάσεις των τύπων αυτών, η Κ.Υ.Α. 114.218/97 µπορεί να επέχει θέση διάταξης
“ισοδύναµων µέτρων”, µε την έννοια του άρθρου 9 της Οδηγίας ΙPPC.
4. Aνά τύπο υπόχρεων εγκαταστάσεων, συνοψίζονται στα επόµενα, τα αποτελέσµατα – προτάσεις της
µελέτης [1]:
Αναγέννηση Ορυκτελαίων
∆υναµικότητα κατεργασίας σηµαντικά υψηλότερη της διαθέσιµης α΄ ύλης - εισαγωγές
Αθέµιτος ανταγωνισµός από µη νόµιµες εναλλακτικές (καύση) - οικονοµική δυσπραγία
Αυξανόµενες τεχνολογικές απαιτήσεις, λόγω επιβάρυνσης των Χρησιµοποιηµένων Ορυκτελαίων (Χ.Ο.) µε
οργανοµεταλλικά κατάλοιπα προσθέτων
Επαρκής τεχνική - τεχνολογική εµπειρία
1 µονάδα καταλυτικής υδρογόνωσης - εκχύλισης µε προπάνιο (> 50% της «αγοράς»)
4 µονάδες τροποποιηµένης µεθόδου θειϊκού οξέως (διαλείποντος έργου – οι 2 υπό κατασκευή)
Κύρια ζητήµατα για την πρόληψη και τον περιορισµό της ρύπανσης
βελτίωση ποσοστού ανάκτησης
αποφυγή - µείωση αποβλήτων (όξινη λάσπη της κατεργασίας µε Η2SΟ4 και υπολείµµατα της απόσταξης,
εξαντληµένη αποχρωστική)
έλεγχος VOCs - αποφυγή και επεξεργασία υγρών αποβλήτων
έλεγχος επιµόλυνσης της α΄ ύλης και του προϊόντος µε PCBs, PCΑs, PAΗs
Υποφήφιες Β.∆.Τ.
Καταλυτική Υδρογόνωση - Εκχύλιση µε προπάνιο (καθαρές τεχνολογίες)
(τροποποιηµένη µέθοδος Η2SO4 / αποχρωστικής - µε προεπεξεργασίες)
Προεπεξεργασίες (µείωση απαιτήσεων οξύνισης)
Υποκατάσταση H2SO4 µε αλκαλική αφυδάτωση - απόσταξη
Επανάχρηση υπολείµµατος πυθµένα της απόσταξης και παραπροϊόντων
Ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων
Αέριοι ρύποι : έλεγχος VOC και ατµών SO3 µε συµπύκνωση, θερµοκαταστροφή - αλκαλική πλύση
Υγρά απόβλητα : αποφυγή µε κλειστούς εναλλάκτες, µηχανικές αντλίες κενού
επεξεργασία µε βαρύτητα (API, CPI), D.A.F., χηµική κροκίδωση, βιολογικό στάδιο
µείωση, µε επανάχρηση προεπεξεργασµένων ποσοτήτων
Στερεά απόβλητα: κατεργασίες και χειρισµοί για την σταθεροποίηση και ασφαλή διάθεση των ασφαλτωδών
υπολειµµάτων, της όξινης λάσπης και της εξαντληµένης αποχρωστικής
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Αποτέφρωση Μολυσµατικών Αποβλήτων
Κύρια συνιστώµενη µέθοδος επεξεργασίας / διάθεσης - µόνη για απόβλητα υψηλού επιδηµιολογικού κινδύνου
Χαµηλή ειδική παραγωγή (ανά κλίνη), αναποτελεσµατικός διαχωρισµός στην πηγή
Έλλειψη κεντρικών εγκαταστάσεων αποτέφρωσης και συν-αποτέφρωσης
Εθνικός σχεδιασµός : προκρίνει την αποτέφρωση σε κεντρικές εγκαταστάσεις
Ελλείψεις και ασάφεια νοµοθετικού πλαίσιου (στην Ελλάδα, διεθνώς) : επικίνδυνα ή όχι απόβλητα ως προς την
αποτέφρωση ?
1 κεντρική µονάδα αποτέφρωσης υπό κατασκευή (περίπου 50% της «αγοράς»)
Πληθώρα µικρών ενδονοσοκοµειακών µονάδων χωρίς εγκαταστάσεις αντιρύπανσης, µε «χαλαρό» καθεστώς
και αµφίβολη λειτουργία
Κύρια ζητήµατα για την πρόληψη και τον περιορισµό της ρύπανσης
ατµοσφαιρική ρύπανση: ρύποι - κριτήρια και HCl, βαρέα µέταλλα, VOC, διοξίνες
υγειονοµικός - επιδηµιολογικός κίνδυνος
διαχείριση τέφρας και ιπτάµενης τέφρας (καταρχήν επικίνδυνα απόβλητα)
επεξεργασία και διαχείριση υγρών αποβλήτων
ενεργειακή αξιοποίηση θερµών καυσαερίων



Υποψήφιες Β.∆.Τ. (από διεθνή εµπειρία)
Αποτέφρωση σε κεντρικές εγκαταστάσεις µε επίπεδα λειτουργίας - εκποµπών εντός των ορίων της Οδηγίας για
την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων (Dir 94/67)
∆ιβάθµιος κλίβανος => πλήρης οξείδωση VOC,CO. Λόγω αυξηµένης περιεκτικότητας σε [Cl] (HCl, διοξίνες
αλογονοµένοι H/C) η T µετάκαυσης να τίθεται σε 1000-1100 oC
Λοιπές Β.∆.Τ. για την πρόληψη και περιορισµό αέριας ρύπανσης (επίτευξη ορίων ποιότητας καυσαερίων της
Οδηγίας 94/67 - συνδυαστική εφαρµογή) :
- βέλτιστος σχεδιασµός θαλάµων καύσης (προφίλ Τ, ροής)
- συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος αποκλίσεων Τ, [CO], [O]
- οµαλή και ελεγχόµενη τροφοδοσία µέσω διπλής θυρίδας
- γρήγορη και οµαλή ψύξη καυσαερίων στην περιοχή της εκ νέου (de novo) σύνθεσης διοξινών (400-200 oC)
- σύνθετη εγκατάσταση επεξεργασίας καυσαερίων που περιλαµβάνει αποκονίωση (φίλτρα), αποµάκρυνση
οξέων(υγρά ή ξηρά συστήµατα), δέσµευση διοξινών µε προσρόφηση (ενεργός άνθρακας)
- η ανακυκλοφορία καυσαερίων και τα συστήµατα deNOx - SCR βελτιώνουν την ποιότητα καυσαερίων
Τεχνικές επανάχρησης υγρών αποβλήτων στην ψύξη του αποτεφρωτή ή της τέφρας - επιτεύξιµη η µηδενική
εκροή
Επανεισαγωγή στον αποτεφρωτή εξαντληµένων µέσων αέριας αντιρύπανσης (στερεών, υγρών) που περιέχουν
διοξίνες
Ανάκτηση ενέργειας από τα θερµά καυσαέρια
Εξαντλητική απανθράκωση τέφρας - σταθεροποίηση βαρέων µετάλλων σε τέφρα και ιπτάµενη τέφρα.
Αποφυγή επαναιώρησης κατά την διακίνηση προς ασφαλή διάθεση.
Τεχνικές εγκλεισµού υλικών προς αποτέφρωση - απολύµανση χώρων (έλεγχος επιδηµιολογικών κινδύνων)
Επεξεργασία Ιλύος Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων
∆εν εντοπίζονται αυτόνοµες εγκαταστάσεις, αλλά τµήµατα των Ε.Ε.Λ.
Εντάσσονται εν δυνάµει ως εργασίες της § 5.3. του Παραρτ. Ι της Οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι η
επεξεργασµένη ιλύς δεν επαναχρησιµοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό, αλλά διατίθεται σε χώρους ταφής ή άλλες
εγκαταστάσεις αξιοποίησης ή τελικής διάθεσης αποβλήτων (ισχύει σήµερα)
5 υπό ένταξη µονάδες, οι 4 «κλασσικού» τύπου : πάχυνση - αναερόβια χώνευση - µεταπάχυνση - αφυδάτωση
µε ταινιοφιλτρόπρεσσα, η 5η µόνο πάχυνση και φυγοκέντρηση της ιλύος.
Άνω των 100 µικρότερες µονάδες - όσες και οι Ε.Ε.Λ.
Το παραγόµενο βιοαέριο αξιοποιείται µερικώς για την θέρµανση των χωνευτήρων
Σποραδικές αναλύσεις συνηγορούν στην καταλληλότητα της ιλύος για χρήση στην γεωργία, χωρίς τούτο να
αποτελεί εγκαταστηµένη πρακτική
Υποφήφιες Β.∆.Τ. για την διοχέτευση επεξεργασµένης ιλύος στην γεωργία

(πλήρης αποφυγή αποβλήτου,
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άρση υπαγωγής µονάδων στις διατάξεις της Οδηγίας) 5
έλεγχος - επιβολή προεπεξεργασιών στους βιοµηχανικούς χρήστες της Ε.Ε.Λ.
ενόργανη, συνεχής παρακολούθηση εισερχοµένων λυµάτων (βαρέα µέταλλα, τοξικότητα)
µετα-επεξεργασίες (απολύµανση κ.λπ.) και marketing για την εφαρµογή της ιλύος στην γεωργία
Υποφήφιες Β.∆.Τ. (υπαγωγή στην Οδηγία)
πρόληψη παραγωγής: εκτεταµένος αερισµός, ανοξικές ζώνες στην γραµµή λυµάτων
ξήρανση µε αξιοποίηση βιοαερίου - ηλιακής ενέργειας (µείωση όγκου - σταθεροποίηση)
αποτέφρωση σε κλίβανους πολλαπλών εστιών, ρευστοστερεάς κλίνης, ηλεκτρικούς κλιβάνους (Ι.R), µε κατάλληλη
αντιρύπανση (Dir 94/67) και σταθεροποίηση τέφρας Αξιοποίηση της τέφρας στην παραγωγή τσιµέντου.
Πλήρης αξιοποίηση βιοαερίου (Η/Ζ και θερµική συνιστώσα στην ξήρανση ιλύος)

Χώροι Ταφής (Χ Υ Τ Α )
Κύριος όγκος των υπόχρεων εγκαταστάσεων του κλάδου
- µοναδική ως τώρα εναλλακτική τελικής διάθεσης για δηµοτικά απόβλητα
- έλλειψη σχεδίων διαχείρισης υπερτοπικής εµβέλειας => πολλές µονάδες
- µικρό κατώφλι υπαγωγής => ένταξη ΧΥΤΑ εξυπηρέτησης 3.000 - 5.000 κατοίκων
Το νέο νοµικό πλαίσιο (Κ.Υ.Α. 114.298/97) θέτει τεχνολογικές και λειτουργικές απαιτήσεις σε κατεύθυνση
εισαγωγής Β.∆.Τ.
Ε.Π.Ο. ως ΧΥΤΑ διαθέτουν σήµερα τουλάχιστον 60 µονάδες, σε φάση µελέτης, κατασκευής ή αρχικής
λειτουργίας - ο αριθµός αναµένεται να διπλασιαστεί
Κύρια ζητήµατα για την πρόληψη και τον περιορισµό της ρύπανσης
συνολικός σχεδιασµός, στεγάνωση πυθµένα και πρανών, διαχείριση στραγγισµάτων και όµβρίων,
επεξεργασία και αξιοποίηση αερίων ταφής
µεταφορά της διεθνούς εµπειρίας στις ελληνικές συνθήκες : ξηροθερµικό κλίµα, βαθείς υδροφόροι,
απορρίµµατα πλούσια σε αποικοδοµήσιµα συστατικά.
Υποφήφιες Β.∆.Τ.
Συστηµικός σχεδιασµός : ξηρής ταφής ή ελεγχόµενης ανακυκλοφορίας στραγγισµάτων
Στεγάνωση πυθµένα/πρανών : απλά και σύνθετα συστήµατα µε άργιλλο, µπεντονίτη, συνθετικές µεµβράνες
(FML), GCL
Καθηµερινή επικάλυψη : µε χώµα ή αποσυρόµενο γεωΰφασµα
Συλλογή και επεξεργασία στραγγισµάτων: (φυσικοχηµική, βιολογική, τριτοβάθµια), για ανακυκλοφορία,
τελική κατεργασία σε Ε.Ε.Λ., επιτόπια άρδευση, απόρριψη σε αποδέκτη
Αποφυγή εισόδου, ελεγχος και επεξεργασία οµβρίων
Συλλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση αερίων ταφής: παθητικά και ενεργητικά συστήµατα µε ή χωρίς αξιοποίηση
Τελική επικάλυψη, αποκατάσταση και µεταφροντίδα
Περιβαλλοντική παρακολούθηση και έλεγχος αποτελεσµατικότητας στεγανώσεων

Παρασκευή RDF από δηµοτικά απόβλητα
Το πρώτο Εργοστάσιο Μηχανικής ∆ιαλογής Απορριµµάτων για την παραγωγή RDF και compost (συνκοµποστοποίηση οργανικού κλάσµατος, ιλύων ΕΕΛ, “πράσινων” αποβλήτων) σε φάση κατασκευής
Η παραγωγή RDF είναι εντάξιµη στις διατάξεις της Οδηγίας είτε ως εργασία D9 της παρ.5.3. είτε ως R9
της παρ. 5.1. του Παρ.Ι. (υψηλή περιεκτικότητα σε πλαστικά => επικίνδυνο απόβλητο).
Η γραµµή παραγωγής ακολουθεί το σχήµα : προδιαχωρισµός (απαλλαγή από επικίνδυνα συστατικά),
αποµάκρυνση σιδηρούχων και µη µετάλλων αεροδιαχωρισµός των ελαφρύτερων συστατικών, τεµαχισµός,
ξήρανση, συµπίεση (αδιευκρίνιστος βαθµός εφαρµογής)
Κύρια ζητήµατα για την πρόληψη και τον περιορισµό της ρύπανσης:
Η διασπορά αιωρουµένων, οσµών, εκπλυµάτων από τις πλατείες υποδοχής και εγκαταστάσεις
διαχωρισµού και επεξεργασίας
Η προδιαλογή επικίνδυνων συστατικών των απορριµµάτων
καυσαέρια - απαέρια των ξηραντήρων και της πελλετοποίησης
5

Βλέπε επόµενα, σηµείο 5
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Υποψήφιες Β.∆.Τ.
Πλατείες υποδοχής απορριµµάτων µε στεγανολεκάνη: για ελεγχόµενο διαχωρισµό επικίνδυνων
συστατικών, οµογενοποίηση τροφοδοσίας, έλεγχο εκπλυµάτων.
Εγκλεισµός εγκαταστάσεων διαλογής - διαχωρισµού, µε ελεγχόµενη απαγωγή αποκονίωση και
απόσµηση αέρα µε οξειδωτικές πλυντρίδες ή βιόφιλτρα
Συστήµατα έµµεσης ξήρανσης, µε αποκονίωση - έκπλυση - απόσµηση απαερίων
Συλλογή και επεξεργασία ρυπασµένων οµβρίων και εκπλυµάτων πλατειών, δαπέδων επεξεργασίας,
συµπυκνωµάτων της ξήρανσης και υγρών πλυντρίδων, µε εφαρµογή φυσικοχηµικών, βιολογικών κ-αι
τριτοβάθµιων επεξεργασιών.
Ασφαλής ταφή των διαχωριζόµενων επικίνδυνων συστατικών
Υψηλή συµπύκνωση - πελλετοποίηση, για αξιοποίησης σε Θ.Η.Σ., κλιβάνους τσιµέντου.
∗ Ενεργειακή αξιοποίηση RDF , σε ειδικές εγκαταστάσεις µε συστήµατα αέριας αντιρύπανσης και
ισοδύναµες διατάξεις της αποτέφρωσης επικίνδυνων αποβλήτων (κεφ.6.), µε δεδοµένη την υψηλή
αναµενόµενη περιεκτικότητα σε [Cl].

Λοιπές Εγκαταστάσεις
Ι. Υποδοχή (ευκολία) καταλοίπων πλοίων
Εγκαταστάσεις λειτουργούν στα terminals πετρελαιοειδών, διυλιστήρια, ναυπηγεία. ∆εν υπάρχουν
εγκαταστάσεις ξηράς στα κύρια Λιµάνια της χώρας
Με ανάθεση από τους Οργανισµούς Λιµένων δραστηριοποιούνται 4 τουλάχιστον εταιρείες (Πειραιάς,
Ελευσίνα, Πάτρα), µε πλωτές εξυπηρετήσεις για την παραλαβή και προεπεξεργασία slops και
θαλασσερµάτων (=> επιφύλαξη ως προς την δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις της Οδηγίας). Στα
υπόλοιπα λιµάνια οι συλλεγόµενες ποσότητες µεταφέρονται στην ξηρά µε βυτιοφόρα οχήµατα.
Τα πλωτά µέσα διαχωρίζουν τα µίγµατα Η/C - νερού µε συστοιχία διαχωριστών βαρύτητας και
απορρίπτουν τα διαχωριζόµενα ύδατα, µε την επίτευξη του όριου των 5 ppm H/C
Κύρια ζητήµατα για την πρόληψη και τον περιορισµό της ρύπανσης
- επαρκής διαχωρισµός των αδιάλυτων, γαλακτωµατοποιηµένων και διαλυτών Η/C και άλλων ρύπων από
την υδατική φάση.
- επανάχρηση ή ασφαλής τελική διάθεση διαχωριζόµενων ελαιωδών κλασµάτων
Υποψήφιες Β.∆.Τ.
∆ιαχωρισµός βαρύτητας πολλαπλών διαµερισµάτων - DAF (διαχωρισµός φάσεων)
Ηλεκτροφόρηση - επίπλευση, κροκίδωση, βιολογική επεξεργασία (υδατική φάση)
Αφυδάτωση, απόσταξη, αποτέφρωση υπολειµµάτων (ελαιώδης φάση) µε αξιοποίηση των ανακτούµενων
κλασµάτων στην βιοµηχανία πετρελαίου.
ΙΙ. Ανασυσκευασία - µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων
∆ραστηριοποιούνται 4 τουλάχιστον εταιρείες στην επανασυσκευασία και διεθνή µεταφορά αποβλήτων
υψηλής επικινδυνότητας (PCBs, κ.λπ.) για ενεργειακή αξιοποίηση - τελική διάθεση
ΟΙ εταιρείες δεν διαθέτουν ίδιες εγκαταστάσεις και εργάζονται σε χώρους πελατών - παραγωγών
αποβλήτων (=>επιφύλαξη ως προς την δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις της Οδηγίας).
Κύριο ζήτηµα :
- πρόληψη και αντιµετώπιση επιπτώσεων ατυχήµατος : διασπορά επικίνδυνων ουσιών σε έδαφος νερά ή
πυρκαϊά (τοξικά αέρια)
Υποψήφιες Β.∆.Τ.
Προληπτικές : εργασίες σε στεγανολεκάνες, εφεδρικός εξοπλισµός, επάλληλη στεγανοποίηση
(περισυσκευασία) φορτίων, σήµανση, εκπαίδευση προσωπικού
Κατασταλτικές : καθαρισµός spills µε απορροφητικά µέσα, απόξυση εδάφους, ειδικός πυροσβεστικός
εξοπλισµός και µέσα.
Τα µέτρα κωδικοποιούνται από τις διεθνείς συµβάσεις IMO και ADR για την θαλάσσια και οδική µεταφορά
επικίνδυνων φορτίων, αντίστοιχα

Οριζόντια” ζητήµατα πρόληψης και περιορισµού της ρύπανσης από εγκαταστάσεις του κλάδου αποτελούν η
αποφυγή της µεταφοράς της ρύπανσης από την στερεά φάση στην αέρια ή υγρή και η διαρκής
παρακολούθηση και ο έλεγχος των εκροών, περιλαµβανόµενων και των ατυχηµατικών, δεδοµένου ότι αυτές
χαρακτηρίζονται στο σύνολο τους από την ύπαρξη επικίνδυνων ρύπων - συστατικών. Ορισµένες από τις
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Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Περιορισµός της Ρύπανσης σε Εγκαταστάσεις ∆ιαχείρισης Αποβλήτων
Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές

εφαρµογές αυτές διαπραγµατεύονται στην µελέτη, περιλαµβανοµένων και τεχνικών παρακολούθησης
(monitoring) σε εξειδίκευση του σχετικού BREF6
Στις µικρότερες µονάδες, αξιόλογο πεδίο εφαρµογής των εντοπισµένων υπ. Β∆Τ προκύπτει για τις
εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιλύος. Οι υφιστάµενοι (ενδο)νοσοκοµειακοί αποτεφρωτήρες δεν κρίνεται
εφικτό να συµµορφωθούν βιώσιµα µε τα όρια της Οδηγίας 94/67, παρότι υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια
για την βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης. Τα µικρά κατώφλια υπαγωγής των µονάδων
αξιοποίησης επικίνδυνων αποβλήτων και Χώρων Ταφής δεν αναδεικνύουν σοβαρά περιθώρια βιώσιµης
λειτουργίας µικρότερων µονάδων στην αναγέννηση ορυκτελαίων και τους ΧΥΤΑ (όπου όµως είναι δυνατόν
να προκύψουν συνιστώµενες, απλούστερες τεχνικές στην διαχείριση στραγγισµάτων και βιοαερίου για
αποµονωµένους χώρους που εξυπηρετούν µικρά νησιά και ορεινές, αραιοκατοικηµένες περιοχές).
Η εφαρµογή των Β∆Τ που υποδεικνύονται στην µελέτη αναµένεται να έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις στην
οικονοµικότητα των σε λειτουργία ή υπό κατασκευή µονάδων, µε δεδοµένο ότι το σηµερινό µέσο κόστος
επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων διαµορφώνεται από µη θεµιτές εναλλακτικές (ανεπαρκείς Χώροι
∆ιάθεσης αποβλήτων, καύση Χ.Ο. σε απλές εγκαταστάσεις κ.λπ.), που εξακολουθούν να λειτουργούν και
δεν εξετάστηκαν στα πλαίσια της µελέτης. Η συνολική εφαρµογή Β∆Τ στους τύπους των εντασσόµενων
εγκαταστάσεων που εξετάστηκαν θα έχει εποµένως επιπτώσεις στην διαµόρφωση των οικονοµικών
µεγεθών (τελών) της επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων, που όµως, ως ανταποδοτικά, θα
επιβαρύνουν τους χρήστες των εγκαταστάσεων. Η επιβάρυνση αυτή εκτιµάται ως µη αποφασιστική αν
ληφθεί υπόψη ότι το κόστος π.χ. της διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων εξακολουθεί να διαµορφώνεται
σε ποσοστό άνω του 85% από το σκέλος της αποκοµιδής και µικρότερο του 15% από το σκέλος της
επεξεργασίας και διάθεσης.
5. Η Αποφυγή της Ρύπανσης – η προσέγγιση για τις ιλύες Ε.Ε.Λ. και τα βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα.
Οι διατάξεις της Οδηγίας ΙPPC για τις ιλύες των Ε.Ε.Λ. ή άλλα εν δυνάµει ανακυκλώσιµα απόβλητα
εφαρµόζονται στην περίπτωση όπου το εξερχόµενο από την εγκατάσταση υλικό εξακολουθεί να
χαρακτηρίζεται ως «απόβλητο». Σύµφωνα µε τον Σχεδιασµό της ∆ιαχείρισης των Αποβλήτων (σηµείο 3),
οι διατάξεις αυτές αποτελούν «αµυντικές», µεταβατικές στοχεύσεις για το διάστηµα που δεν γίνεται εφικτή
η επανατοποθέτηση του υλικού στην αγορά, και οφείλουν να υποτάσσονται στην περιβαλλοντικά ανώτερη
επιλογή της ανακύκλωσης. Στις περιπτώσεις αυτές – κατ΄ αναλογία της περίπτωσης των ορυκτελαίων- η
αναζήτηση Β.∆.Τ. µπορεί και πρέπει να εκφεύγει από το πνεύµα της Οδηγίας IPPC, θέτοντας ως κύριο
στόχο την συµβολή στην επίτευξη της ανακύκλωσης, την παραγωγή δηλαδή ενός τελικού υλικού
περιβαλλοντικά κατάλληλου και ικανού να τοποθετηθεί στην αγορά.
Στις τρέχουσες επεξεργασίες για την αναθεώρηση της Οδηγίας για τις Ιλύες των Ε.Ε.Λ.
ρυθµίσεις ολοκληρωµένης προσέγγισης, που αφορούν:

7

, σχεδιάζονται

Συνιστώµενη τελική χρήση και περιορισµοί: Εφαρµογή στην γη τόσο γεωργική όσο και δασοπονική, πάρκα,
αποκατάσταση εδαφών.
Επιτρέπεται µόνο όταν δια µέσου Β.∆.Τ. µειώνονται σηµαντικά η
βιοπαποικοδοµησιµότητα και οι υγειονοµικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι στην ανθρώπινη υγεία και την
υγιεινή των ζώων και των φυτών, την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, την
µακροπρόθεσµη ποιότητα των εδαφών, την ποικιλότητα των εδαφικών µικροοργανισµών:
Η εφαρµογή στο έδαφος επιτρέπεται µόνο όταν διαπιστώνεται αγρονοµικό ενδιαφέρον και όταν τούτο
συµβάλλει στην ανάπτυξη των φυτών ή την βελτίωση των εδαφών. Οι δόσεις εφαρµογής καθορίζονται από
την καθαρή απαίτηση σε θρεπτικά των καλλιεργειών, περιλαµβανοµένων των αρχικά υφιστάµενων
ποσοτήτων στο έδαφος, άλλων µορφών λίπανσης (κοπριά, χηµική λίπανση), και άλλων συναφών
περιορισµών (π.χ. η Οδηγία 91/676 για τα νιτρικά). Οι φυσικοί δασικοί σχηµατισµοί εξαιρούνται, γενικά,
της εφαρµογής, που µπορεί να επιτρέπεται µόνο σε δασοπονικές καλλιέργειες (παραγωγικές δασώσεις,
φυτώρια, χριστουγεννιάτικα δένδρα) και σε αναδασώσεις, εφόσον διαπιστώνεται ανάγκη προσθήκης
θρεπτικών υλικών στα εδάφη.
6
7

IPPC Draft Reference Document on Monitoring, 01/1999
Working Document on Sludge – 3rd draft – 27.04.2000
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Σελ. 8

Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Περιορισµός της Ρύπανσης σε Εγκαταστάσεις ∆ιαχείρισης Αποβλήτων
Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές

Ποιότητα υλικού και εδαφών, ελάχιστες κατεργασίες, περιορισµοί της εφαρµογής :
Βαρέα µέταλλα : οριακές συγκεντρώσεις υλικού - δόσεις εφαρµογής):

Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn

Όριο ποιότητας
υλικού
Σήµερα
(Οδηγία 86/278)
20-40
100-1.750
16-25
300-400
750-1.500
2.500-4.000

(mg/ kg DS)

(mg/ kg Ρ*)

∆όση Εφαρµογής

(g/ha/yr)

Προτεινόµενο

Προτεινόµενο
(νέο)
250
25.000
25.000
250
7.500
18.750
62.500

Σήµερα
Οδηγία 86/278
150
12.000
100
3.000
15.000
30.000

Προτεινόµ.

10
1.000
1.000
10
300
750
2.500

30
3.000
3.000
30
900
2.250
7.500

* όριο συσχέτισης των βαρέων µετάλλων σε σχέση µε τα θρεπτικά της ιλύος – προτείνεται η δυνατότητα εναλλακτικής επιλογής ενός
εκ των δύο από τον παραγωγό ιλύος.

Βαρέα µέταλλα : οριακές συγκεντρώσεις εδαφών µε καταλληλότητα εφαρµογής

Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn

Οριο ποιότητας υλικού
Σήµερα (Οδηγία 86/278)
για 6>pH>7
1-3
50-140
1 – 1.5
30 – 75
50 – 300
150 - 300

(mg/kg D.S.)
Προτεινόµενο:
για 5>pH>6
0.5
30
20
0.1
15
70
60

Προτεινόµενο:
για 6>pH>7
1
60
50
0.5
50
70
150

Προτεινόµενο:
για pH>7
1.5
100
100
1
70
100
200

Βαρέα µέταλλα: κατευθυντήριες συγκεντρώσεις στο υλικό και δόσεις εφαρµογής:

Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn

Μεσοπρόθεσµα
Οριο ποιότητας
mg/ kg DS
5
800
800
5
200
500
2000

(εως 2015)
Oριο Εφαρµογής
g/ha/yr
15
2400
2400
15
600
1500
6000

Μακροπρόθεσµα
Οριο ποιότητας
mg/ kg DS
2
600
600
2
100
200
1500

(εως 2025)
Oριο Εφαρµογής
g/ha/yr
6
1800
1800
6
300
600
4500

Οργανικές επικίνδυνες ενώσεις: οριακές συγκεντρώσεις στο υλικό
Οριο ποιότητας- Προτεινόµενο, νέο
Αλογονωµένες οργανικές ενώσεις (ΑΟΧ)
Γραµµικά σουλφωνοµένα αλκυλοβενζένια (LAS)
Dι (2-ethylhexyl)pthalate (DEHP)
Νonylphenol & Νonylphenolethoxylates µε µία ή δύο ethoxy οµάδες (NPE)
Πολυλυκλικοί, αρωµατικοί υδρογονάνθρακες (PAH)
Πολυχλωριοµένα διφαινύλια (28,52,101,118,138,153,180 PCB)
Πολυχλωριοµένες δι-βενζο-διοξίνες και δι-βενζο-φουράνια (PCDD/F)

(mg/ kg DS)
500
2.600
100
50
6
0,8
100 ng TE/kg DS

Υποχρεώσεις κατεργασιών ανά χρήση εδαφών εφαρµογής
Συµβατική (conventional) κατεργασία
Βοσκότοποι
Κτηνοτροφικά φυτά
Αρόσιµες καλλιέργειες
Οπωρικά – φρούτα σε επαφή µε
το έδαφος
Οπωρικά – φρούτα σε επαφή µε
το έδαφος που καταναλώνονται
ωµά

ΝΑΙ, εφόσον γίνεται εφαρµογή µε βαθιά
έγχυση (άρωση) και απαγορεύεται η βόσκηση
για 6 εβδοµάδες
ΝΑΙ, εφόσον δεν ακολουθεί συγκοµιδή κατά
τις επόµενες 6 εβδοµάδες
ΝΑΙ, βαθιά έγχυση (άρωση)
ΟΧΙ. Όχι συγκοµιδή κατά τους επόµενους 12
µήνες
ΟΧΙ. Όχι συγκοµιδή κατά τους επόµενους
30µήνες

Προωθηµένη (advanced)
κατεργασία
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ.
ΝΑΙ
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Σελ. 9

Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Περιορισµός της Ρύπανσης σε Εγκαταστάσεις ∆ιαχείρισης Αποβλήτων
Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές
∆ενδρώνες, αµπέλια,
δενδροφυτείες, αναδάσωση
Πάρκα, χώροι πρασίνου µε
ελεύθερη είσοδο κοινού
Αποκατάσταση – ανάκτηση
εδαφών

ΝΑΙ, βαθιά έγχυση – άρωση, απαγόρευση
εισόδου κοινού κατά τους επόµενους 10
µήνες
ΟΧΙ
ΝΑΙ, απαγόρευση εισόδου κοινού κατά τους
επόµενους 10 µήνες

ΝΑΙ
ΝΑΙ, µόνο ιλύς καλά
σταθεροποιηµένη και
απαλλαγµένη οσµών
ΝΑΙ

Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Συµβατικές Επεξεργασίες:
• Θερµόφιλη αερόβια σταθεροποίηση σε Τ>55 οC για µέσο χρόνο παραµονής t > 20 days
• Θερµόφιλη αναερόβια χώνευση σε Τ>53 οC για µέσο χρόνο παραµονής t > 20 days
• Μεσόφιλη αναερόβια χώνευση σε Τ=35 οC για µέσο χρόνο παραµονής t > 15 days
• Οµογενοποίηση σε ασβέστη και διατήρηση του pH του µίγµατος άνω του 12, άµεσα και για 12
τουλάχιστον ώρες
• Batch παρατεταµένος αερισµός σε θερµοκρασία περιβάλλοντος
• Batch αποθήκευση σε υγρή µορφή επί ικανό χρονικό διάστηµα,
εφόσον επιτυγχάνουν µείωση της συγκέντρωσης σε Escerichia coli κατά 2Log10
Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Προωθηµένες Επεξεργασίες:
• Θερµική ξήρανση σε θερµοκρασία σωµατιδίων άνω των Τ>80 οC και τελική περιεκτικότητα σε νερό<
10%, µε διατήρηση ενεργότητας ύδατος > 0.9 κατά την πρώτη ώρα της επεξεργασίας.
• Batch θερµόφιλη αερόβια σταθεροποίηση σε Τ>55 οC για t > 20 ώρες χωρίς προσθήκη /
αποµάκρυνση ποσοτήτων
• Batch θερµόφιλη αναερόβια χώνευση σε Τ>53 οC για t > 20 ώρες χωρίς προσθήκη / αποµάκρυνση
ποσοτήτων
• Θερµική επεξεργασία της υγρής ιλύος σε Τ>70 οC για 30 λεπτά της ώρας τουλάχιστον
ακολουθούµενη από µεσόφιλη αναερόβια χώνευση για µέσο χρόνο παραµονής t > 12 days
• Οµογενοποίηση σε ασβέστη και διατήρηση του pH του µίγµατος άνω του 12, για 2 τουλάχιστον ώρες
σε θερµοκρασία Τ>55 οC
• Οµογενοποίηση σε ασβέστη και διατήρηση του pH άνω του 12, για τουλάχιστον 3 µήνες,
εφόσον επιτυγχάνουν ταυτοχρόνως:
Ι. µείωση της συγκέντρωσης σε Salmonella Senftenberg spp κατά 6Log10
II. µείωση της συγκέντρωσης σε Escerichia coli κατά 6Log10 σε τελικές συγκεντρώσεις µικρότερες από
5Χ102 CFU/g
III. τελικό προϊόν απαλλαγµένο από Salmonella spp (µη ανιχνεύσιµη σε δείγµα 50γρ. υγρού βάρους.
∆ειγµατοληψίες και αναλύσεις
Ξηρά και οργανικά στερεά (µείωση βάρους κατά την ανάφλεξη), pH, Κύρια θρεπτικά συστατικά : άζωτο
(ολικό, NH4-N) φώσφορος, Κάλιο, ∆ευτερογενή θρεπτικά: ασβέστιο, Μαγνήσιο, Θείο, Μικρό-θρεπτικά
[Βόριο (B), Κοβάλτιο (Co), Σίδηρος (Fe), Μαγγάνιο (Man), Μολυβδαίνιο (Mo)], Βαρέα µέταλλα, Οργανικοί
ρυπαντές, Μικροβιολογικό φορτίο, µε standard µεθόδους (ISO) κατά το ακόλουθο τυπικό σχήµα:
Παραγόµενη ιλύς
(tn DS/yr)

Ελάχιστος αριθµός δειγµάτων ανά έτος
Αγρονοµικές παράµετροι

Βαρέα µέταλλα

Οργανικές ουσίες

∆ιοξίνες -Φουράνια
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Σελ. 10

Μικροβ

Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Περιορισµός της Ρύπανσης σε Εγκαταστάσεις ∆ιαχείρισης Αποβλήτων
Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές

<250
250-1000
1000-2500
2500-4000
>4000

2
4
8
12
12

2
4
4
8
12

1
2
4
6

ιακό
φορτίο
2
4
8
12
12

1
1

Η ανάλυση εδαφών γίνεται πριν την εφαρµογή και ανά δέκα έτη, σε οµογενοποιηµένο δείγµα, και
περιλαµβάνει pH, Βαρέα µέταλλα, Θρεπτικά (P, N )
Προετοιµάζεται επίσης η έκδοση Οδηγίας για την ρύθµιση των βιολογικών επεξεργασιών των βιοαποικοδοµήσιµων αποβλήτων (composting), µε στόχο:
•

την προώθηση της βιολογικής επεξεργασίας των βιοαποικοδοµήσιµων αποβλήτων (biowaste) µε
σύγκλιση των εθνικών νοµοθεσιών των Κρατών-µελών, για την πρόληψη και µείωση των
ενδεχόµενων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τα απόβλητα,

•

την προστασία των εδαφών και την διασφάλιση της επωφελούς εφαρµογής των επεξεργασµένων ή
µη βιοαποικοδοµήσιµων αποβλήτων για γεωργικούς ή περιβαλλοντικούς σκοπούς,

•

την διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας και της υγείας των ζώων και των φυτών,

•

την διασφάλιση της λειτουργίας της Αγοράς και η άρση εµποδίων ή παραµορφώσεων στον
ανταγωνισµό, στα πλαίσια του ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου

Οι σχετικές ως τώρα επεξεργασίες προτείνουν 8:
Ευρύτερο πεδίο εφαρµογής από τις ιλύες, που περιλαµβάνει το σύνολο των βιο-αποικοδοµήσιµων
αποβλήτων του Ε.Κ.Α., εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές και τα κριτήρια ελέγχου της επικινδυνότητας
τους [Dir.86/278, Dir 90/670, κ.α.]
Γενικές αρχές και στόχους :
•

Πρόληψη και µείωση της παραγωγής βιοαποικοδοµήσιµων αποβλήτων και επιµόλυνσης της
βιοµάζας µε ρύπους (π.χ. ιλύες βιολογικών καθαρισµών)

•

Επανάχρηση αποβλήτων (π.χ. χαρτόµαζα)

•

Ανακύκλωση διακριτά συλλεγόµενων αποβλήτων στο πρωτογενές τους υλικό, όποτε αυτό
τεκµηριώνεται περιβαλλοντικά (π.χ. χαρτόµαζα)

•

Κοµποστοποίηση ή αναερόβια χώνευση υλικών που δεν µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν /
ανακυκλωθούν, µε αξιοποίηση του κοµπόστ / υπολείµµατος στην αγροτική οικονοµία ή την
βελτίωση του περιβάλλοντος

•

Μηχανική / βιολογική επεξεργασία των βιοαποικοδοµήσιµων αποβλήτων

•

Χρήση των βιαποικοδοµήσιµων αποβλήτων στη παραγωγή ενέργειας

Βέλτιστες Συστηµικές Επιλογές (Best Practicable Options) της διαχείρισης
η επιτόπια κοµποστοποιήση στις κατοικίες να ενθαρρύνεται από τα κράτη – µέλη, όπου
εντοπίζονται βιώσιµες εφαρµογές του προϊόντος (π.χ. σε κήπους). Η επιτόπια κοµποστοποιήση /
αναερόβια χώνευση να ενθαρρύνεται. όπου εντοπίζονται βιώσιµες επιτόπιες εφαρµογές του
προϊόντος στην γεωργία. Οι ΟΤΑ να ενθαρρύνονται για την κοµποστοποίηση των «πράσινων
αποβλήτων» της δικαιοδοσίας τους (πάρκα – νεκροταφεία κ.λπ.)
η κοµποστοποίηση σε τοπική κλίµακα να ενθαρρύνεται µε την εγκαθίδρυση τοπικών σχεδίων
διακριτής συλλογής µε επιτόπια επεξεργασία των βιοαποικοδοµήσιµων αποβλήτων (µείωση
8

Working Document on Biological Treatment of Biowaste, 2nd draft – 12.02.2001
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µεταφορών, ενδυνάµωση ευαισθητοποίησης)
η διακριτή συλλογή να τίθενται σε ισχύ για τον διαχωρισµό των υλικών αυτών από άλλα απόβλητα,
εφόσον :
• καλύπτουν χρήστες και περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από τα πιο πάνω ολοκληρωµένα
σχήµατα
• εφαρµόζονται για είδη αποβλήτων όπως :
◊ υπολείµµατα τροφών από κατοικίες
◊ υπολείµµατα τροφών από εστιατόρια, καντίνες, σχολεία, δηµόσια κτίρια
◊ βιοαποικοδοµήσιµα δηµοτικών αγορών
◊ βιοαποικοδοµήσιµα καταστηµάτων, ΜΜΕ,
◊ βιοποικοδοµήσιµα εµπορικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων και οργανισµών (εφόσον δεν
επεξεργάζονται τοπικά)
◊ βιοαποικοδοµήσιµα ιδιωτικών και δηµόσιων κήπων και πάρκων, κοιµητηρίων
• το χαρτί, αν και βιοαποικοδοµήσιµο, να οδηγείται κατά προτεραιότητα για ανακύκλωση
• για την αποφυγή της παραγωγής υπερβολικής ποσότητας ιλύος στις εγκαταστάσεις
επεξεργασίας λυµάτων, να απαγορεύεται η διάθεση βιοαποικοδοµήσιµων στην αποχέτευση µε
τεµαχισµό (σκουπιδοφάγοι)
• Τα συστήµατα διακριτής συλλογής να καλύπτουν άµεσα (3-ετία) τις αστικές συγκεντρώσεις µε
πληθυσµό άνω των 100.000 κατοίκων και εντός 5-ετίας τις αστικές συγκεντρώσεις µε
πληθυσµό άνω των 2.000 κατοίκων, µε δυνατότητα εξαίρεσης πυκνοκατοικηµένων κεντρικών
περιοχών πόλεων (αδυναµία επίτευξης επαρκούς διαχωρισµού) και αραιοκατοικηµένων
αγροτικών ζωνών (d< 10 κάτοικοι ανά km2 ) όπου η εγκαθίδρυση δεν κρίνεται βιώσιµη [µε
παράλληλη όµως ενθάρρυνση της επιτόπιας κοµποστοποίησης / χώνευσης]
Υπολείµµατα ∆ηµοτικών Αποβλήτων : Η ποσότητα και επιµόλυνση των υπολειµµάτων των δηµοτικών
αποβλήτων να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό, µε την εγκαθίδρυση συστηµάτων διακριτής συλλογής
βιοαποκοδοµήσιµων, συσκευασιών, χαρτιού – χαρτονιού, γυαλιού, µετάλλων, επικίνδυνων αποβλήτων.
Εάν τα υπολειµµατικά ∆ηµοτικά Απόβλητα υφίστανται µηχανική / βιολογική επεξεργασία πριν την τελική
τους διάθεση µε ταφή, για να θεωρούνται µη βιοαποικοδοµήσιµα κατά την έννοια του άρθρου 2 της
Οδηγίας 1999/31/ΕΚ θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον :
•

∆υναµικό αναπνοής 4 ηµερών (Respiration Activity, ΑΤ4) < 10 mg O2/g dm, ή

•

∆είκτη δυναµικής διαπνοής (Dynamic Respiration Index, DRI) < 1000 mg O2/kg VS/h

Εάν οδηγούνται σε αποτέφρωση πριν την τελική ταφή, για να θεωρούνται µη βιοαποικοδοµήσιµα κατά την
έννοια του άρθρου 2 της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ, θα πρέπει να διαθέτουν Ολικό Οργανικό Άνθρακα (TOC) σε
περιεκτικότητα < 5%
Η µίξη υλικών για λόγους αραίωσης των ρύπων απαγορεύεται. Επιτρέπεται η µίξη σταθεροποιηµένου
κοµπόστ ή υπολείµµατος χώνευσης µε λιπάσµατα, τύρφη ή άλλα υλικά, µόνο για λόγους βελτίωσης των
αγρονοµικών / εδαφοβελτιωτικών του ιδιοτήτων. Στην περίπτωση αυτή το προκύπτον υλικό εξακολουθεί
να θεωρείται σταθεροποιηµένο κοµπόστ.
Κοµποστοποίηση: η παραγωγή σταθεροποιηµένης βιοµάζας (κοµπόστ) κατάλληλης για αγρονοµική χρήση
ή την βελτίωση του περιβάλλοντος, υλοποιείται έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιπτώσεις
στο περιβάλλον (αέρια ρύπανση, οσµές, στραγγίσµατα) και την υγεία των εργαζοµένων. Το τελικό προϊόν
υφίσταται εξυγίανση, ώστε να πληροί ελάχιστες υγειονοµικές προδιαγραφές. Παράγεται, διακινείται και
χρησιµοποιείται στον Ευρωπαϊκό χώρο σύµφωνα µε προδιαγραφές – προβλέψεις για κάθε κατηγορία
ποιότητας.
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Αναερόβια Χώνευση : εφαρµόζεται για την βιοχηµική σταθεροποίηση των αποικοδοµήσιµων αποβλήτων,
την παραγωγή βιοαερίου και σταθεροποιηµένης βιοµάζας κατάλληλης για αγρονοµική χρήση ή την
βελτίωση του περιβάλλοντος. Υλοποιείται έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον και την υγεία των εργαζοµένων. Το τελικό προϊόν υφίσταται ανάλογη εξυγίανση, ενώ
προδιαγράφονται οι κανόνες περιβαλλοντικής διαχείρισης του παραγό µενου βιοαερίου.
Εγκαταστάσεις Μηχανικής – Βιολογικής επεξεργασίας : είναι σύνθετες εγκαταστάσεις σταθεροποίησης για
την παραγωγή σταθεροποιηµένου υλικού για σκοπούς βελτίωσης του περιβάλλοντος, ή για την µείωση των
αρνητικών επιπτώσεων του κατά την τελική διάθεση µε ταφή. Σχεδιάζονται και λειτουργούν µε γνώµονα
την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, των εκποµπών στην ατµόσφαιρα, των διαρροών των
στραγγισµάτων στα επιφανειακά ή υπόγεια νερά, των υγειονοµικών κινδύνων για το προσωπικό
λειτουργίας.
∆ιατάξεις για την εφαρµογή κοµποστ στο έδαφος
•

Με εξαίρεση ορισµένων υλικών του πεδίου εφαρµογής, µόνο επεξεργασµένα βιοαποικοδοµήσιµα
απόβλητα επιτρέπεται να εφαρµόζονται στο έδαφος, για αγρονοµικούς λόγους ή την
αποκατάστασης περιβαλλοντικών βλαβών

•

Η εφαρµογή των επεξεργασµένων υλικών (δόσεις, ποιοτικές παράµετροι, τρόποι) γίνεται µε όρους
που διασφαλίζουν αγρονοµικό όφελος ή βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών

•

Το κοµπόστ κατατάσσεται σε τρεις Κατηγορίες Ποιότητας. Τα υλικά της (ανώτερης) Κατηγορίας Ι.
εφαρµόζονται µε βάση την βέλτιστη αγρονοµική πρακτική, χωρίς ιδιαίτερες προφυλάξεις. Τα υλικά
της κατηγορίας ΙΙ. χρησιµοποιούνται, γενικά, σε δόσεις που δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 30
τόνους ξηρού βάρους ανά εκτάριο, σε τριετή περίοδο εφαρµογής. Τα σταθεροποιηµένα απόβλητα
της Κατηγορίας ΙΙΙ µπορούν να εφαρµόζονται µε απόφαση κράτους - µέλους σαν συστατικά
τεχνητών εδαφών ή σε περιπτώσεις που δεν συνεπάγονται καλλιέργειες τροφίµων ή ζωοτροφών,
όπως τελικές επικαλύψεις ΧΥΤΑ, αποκαταστάσεις εδαφικών ανάγλυφων σε λατοµεία-ορυχεία,
αντιθορυβικές ζώνες / πετάσµατα, πρανή οδοποιίας, γήπεδα γκολφ, πίστες σκι, γήπεδα ποδοσφαίρου
ή παρόµοιες εφαρµογές, και εφόσον :
◊

πληρούν υγειονοµικά κριτήρια ποιότητας, στην περίπτωση που η χρήση συνεπάγεται
κυκλοφορία κοινού

◊

η εφαρµογή δεν εκτείνεται πέραν της δεκαετίας και σε ποσότητες µικρότερες των 200 τόνων
ξηρού βάρους/εκτάριο

◊

η εφαρµογή γίνεται υπό τον έλεγχο-έγκριση της αρµόδιας αρχής, τηρουµένων κατ΄ ελάχιστον
των άρθρων 5 [βαρέα µέταλλα], 9 [αναλύσεις εδαφών] και 10 [τήρηση βιβλίων και
στοιχείων] της Οδηγίας 86/278 για την ιλύ βιολογικών καθαρισµών.

Πλαίσιο αδειοδότησης εγκαταστάσεων : µε αναπροσαρµογή της οδηγίας – πλαίσιο για την διαχείριση των
αποβλήτων (Dir 75/42 και µετέπειτα) :
Βιοσταθεροποίηση
πράσινων
αποβλήτων και αποβλήτων ξύλου
Ετήσια δυναµικότητα επεξεργασίας α΄
ύλης
Μικρότερη των 10 tn
Από 10 έως 100 tn
Από 100 έως 500 tn

Μεγαλύτερη των 500 tn
Βιοσταθεροποίηση

Απαίτηση Αδειοδότησης
De minimis
Εγγραφή στα µητρώα της αρµόδιας αρχής, πριν
την έναρξη εργασιών
Εγγραφή στα µητρώα της αρµόδιας αρχής, πριν
την έναρξη εργασιών
Υποχρέωση άδειας εγκατάστασης - λειτουργίας

Προτεινόµενοι Όροι

ΟΧΙ
∆ειγµατοληψία:
αγρονοµικές
παράµετροι και βαρέα µέταλλα, ετήσια
Σήµανση: οργανική ύλη, pH, άζωτο,
φώσφορος, κάλιο
ΟΛΟΙ

αποβλήτων
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περιλαµβανοµένων και υπολειµµάτων
τροφών και κοπριάς
Ετήσια δυναµικότητα επεξεργασίας α΄
ύλης
Μικρότερη των 10 tn
Από 10 έως 50 tn
Από 50 έως 250 tn

Μεγαλύτερη των 250 tn

Απαίτηση Αδειοδότησης

Όροι, σε σχέση µε τις προβλέψεις του
παρόντος

De minimis
Εγγραφή στα µητρώα της αρµόδιας αρχής, πριν
την έναρξη εργασιών
Εγγραφή στα µητρώα της αρµόδιας αρχής, πριν
την έναρξη εργασιών
Υποχρέωση άδειας εγκατάστασης - λειτουργίας

ΟΧΙ
∆ειγµατοληψία:
αγρονοµικές
παράµετροι και βαρέα µέταλλα, ετήσια
Σήµανση: οργανική ύλη, pH, άζωτο,
φώσφορος, κάλιο
ΟΛΟΙ

Υποχρεώσεις παραγωγών : ο παραγωγός είναι υπεύθυνος για την ποιότητα του προϊόντος και οφείλει να
διασφαλίζει ότι θα είναι κατά το δυνατόν ελεύθερο µικροοργανισµών, ζιζανίων, ή άλλων προβληµατικών
υλικών για τα εδάφη και τις χρήσεις που προορίζεται. Εγγυάται ότι το υλικό συµµορφώνεται µε τα
χαρακτηριστικά της Κατηγορίας ποιότητας που το επισηµαίνει, και ότι η ποιότητα αυτή ελέγχεται κανονικά.
Εγκαταστάσεις µε ετήσια παραγωγή άνω των 10.000 τόνων οφείλουν να εφοδιάζονται µε σύστηµα
διασφάλισης ποιότητας.
Σήµανση προϊόντων , µε τις ακόλουθες προτυποποιηµένες ενδείξεις:
◊

«EC κοµποστ/σταθεροποιηµένο υλικό, κατηγορίας Χ, παραχθέν σύµφωνα µε τις προβλέψεις της
Οδηγίας ΧΧ»

◊

«κατάλληλο για οργανική καλλιέργεια» εφόσον συµµορφώνεται µε τις προβλέψεις του Κανονισµού
2092/91 ή «κατάλληλο για καλλιέργειες τροφίµων» εφόσον συµµορφώνεται ανάλογα

◊

όνοµα - σήµα παραγωγού, όνοµα του υπεύθυνου, διεύθυνση της εγκατάστασης παραγωγής, πρώτες
ύλες

◊

αναλυτικές πληροφορίες για τις παραµέτρους ποιότητας (test)

◊

οδηγίες ορθής εφαρµογής, µε ειδική επισήµανση για τις µέγιστες δόσεις

◊

ειδικές οδηγίες εφαρµογής για επαγγελµατίες, σύµφωνα µε τις προβλέψεις των CEN

Προνοµιακό Καθεστώς αγορών, στο πλαίσιο µια Ολοκληρωµένης πολιτικής Προϊόντων (ΙΡΡ): οι Υπηρεσίες
του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα ενθαρρύνονται (υποχρεούνται) στην χρήση του υλικού σε αντικατάσταση
της φυσικής τύρφης ή παρόµοιων εδαφικών υλικών, ιδιαίτερα σε εφαρµογές όπως επικαλύψεις πάρκων,
πλήρωση γλαστρών, διαµορφώσεις υπαίθριων χώρων.
Ελάχιστες απαιτήσεις προϊόντος και διεργασιών
Εγκαταστάσεις παραγωγής τουλάχιστον 500 tn/yr επεξεργασµένων πράσινων αποβλήτων ή 250 tn/yr
επεξεργασµένων λοιπών βιοαποικοδοµήσιµων αποβλήτων πιστοποιούν την υγειονοµική ασφάλεια του
προϊόντος. Για την διαπίστευση επιλέγεται υγειονοµικός δείκτης ανάλογος µε αυτούς της ιλύος εγκ/σεων
βιολογικών καθαρισµών [ π.χ. Salmonella Senftenberg W775 – H2S negative]. To test γίνεται κατά την
πρώτη δωδεκάµηνη λειτουργία των εγκαταστάσεων, και επαναλαµβάνεται περιοδικά και όταν
µεταβάλλονται οι συνθήκες της λειτουργίας τους.
Παράµετροι λειτουργίας αερόβιων διεργασιών
∆ιασφάλιση της θερµόφιλης λειτουργίας υψηλού βαθµού βιο-ενεργότητας, ευνοϊκών συνθηκών υγρασίας,
θρεπτικών, διοχέτευσης αέρα (οξυγόνου) στο σύνολο της βιοµάζας για ικανό χρόνο
Κατά την σταθεροποίηση, η συνολική ποσότητα οµογενοποιείται και εκτίθεται σε :
Κοµποστοποίηση
Σε Σειράδια
Σε Σειράδια
Σε Αντιδραστήρα

Θερµοκρασία
> 55 οC
> 65 οC
> 60 οC

Χρόνος Παραµονής
2 εβδοµάδες
1 εβδοµάδα
1 εβδοµάδα

Γυρίσµατα
5
2
-
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Παράµετροι λειτουργίας αναερόβιας Χώνευσης
Ελάχιστης θερµοκρασία > 55 οC για τουλάχιστον 24 συνεχόµενες ώρες και χρόνου παραµονής στον
αντιδραστήρα τουλάχιστον 20 ηµερών. Για την χαλάρωση των πιο πάνω :
• Προ-επεξεργασία των αποβλήτων σε 70οC για τουλάχιστον 1 ώρα, ή
• Μετα-επεξεργασία των χωνευµένων υλικών σε 70οC για τουλάχιστον 1 ώρα, ή
• Κοµποστοποίηση του χωνευµένου υλικού
Παρακολούθηση
Εγκαταστάσεις παραγωγής τουλάχιστον 100 tn/yr επεξεργασµένων πράσινων αποβλήτων ή 50 tn/yr
επεξεργασµένων λοιπών αποβλήτων, υποχρεούνται σε καθηµερινή καταγραφή των παραµέτρων της βιοσταθεροποίησης (θερµοκρασία, υγρασία, γυρίσµατα, χρόνος παραµονής στον αντιδραστήρα) και την
τήρηση των στοιχείων για 5 τουλάχιστον έτη.
Υγειονοµικοί δείκτες προϊόντος
•
Απουσία ανιχνεύσιµης Salmonella spp σε δείγµα 50 g
•
Απουσία ανιχνεύσιµης Clostridium perfringens σε δείγµα 1 g
•
Λιγότερα από 3 είδη ζιζανίων, σε µορφή αναβλαστήσιµων σπόρων
Προδιαγραφές ποιότητας προϊόντος ανά κατηγορία

Cd (mg/kg dm)
Cr (mg/kg dm)
Cu (mg/kg dm)
Hg (mg/kg dm)
Ni (mg/kg dm)
Pb (mg/kg dm)
Zn (mg/kg dm)
PCBs (mg/kg dm)**
PAHs (mg/kg dm)**
Άλλα υλικά > 2 mm
Χαλίκια > 5 mm

κοµπόστ ή
προϊόν αναερόβιας χώνευσης*
Κατηγορία Ι.
Κατηγορία ΙΙ.
0.7
1.5
100
150
100
150
0.5
1
50
75
100
150
200
400

<0,5%
<5%

<0,5%
<5%

σταθεροποιηµένο
απόβλητο*
(Κατ. ΙΙΙ)
5
600
600
5
150
500
1500
0.4
3
<3%
-

* αναγωγή σε συνθήκες 30% οργανικής ύλης
** οι τιµές θα τεθούν σε αρµονία µε τα όρια της Οδηγίας για τις ιλύες βιολ. Καθαρισµών

Τα όρια αναφέρονται σε δείγµατα αµέσως µετά την παραγωγή και πριν από οποιαδήποτε ανάµιξη.

Γενικές απαιτήσεις για την αδειοδότηση εργοστασίων
Επιλογή θέσης συµπεριλαµβανόµενων κριτηρίων εγγύτητας στην παραγωγή πρώτων υλών, διαχωρισµού
από περιοχές κατοικίας, αναψυχής, υδάτινων σωµάτων, αστικών ή γεωργικών ζωνών και ευαίσθητων –
περιβαλλοντικά σηµαντικών περιοχών [περιβαλλοντικά, πολιτισµικά].
∆ιαχείριση στραγγισµάτων και υγρών αποβλήτων στα επίπεδα της Οδηγίας 91/271.
Έλεγχος οσµών σε περίπτωση γειτνίασης µονάδων σοβαρού µεγέθους (500 / 250 τόνοι) σε κατοικηµένες
περιοχές, µε την µέθοδο του δυναµικού οσµόµετρου(CEN /TC 264/WG 2).
Μέτρα ελαχιστοποίησης οχλήσεων και κινδύνων προκειµένου για εκποµπές σκόνης, αεροµεταφερόµενα
υλικά, θόρυβο και κυκλοφορία, πουλιά – έντοµα και τρωκτικά, αεροζόλ, πυρκαϊά
Γενικές απαιτήσεις για την χρήση βιοαερίου
Ποιότητα καυσαερίων, σε περίπτωση χρήσης σε µηχανές εσωτερικής καύσεως:
Σωµατίδια
NOx

Όριο
(mg/m3 - αναγωγή σε 5% Ο2 στα καυσαέρια) )
50
500
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Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Περιορισµός της Ρύπανσης σε Εγκαταστάσεις ∆ιαχείρισης Αποβλήτων
Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές
SO2
CO
H2S
HCl
HF
Αλογ. οργανικές
ενώσεις (ΑΟΧ)*
* πρόδροµα εµφάνισης ∆ιοξινών]

500
650
5
30
5
150 µg/m3

Το βιοαέριο που δεν καταναλώνεται επί τόπου να οδηγείται σε πυρσό µε θερµοκρασία φλόγας > 900 οC και
χρόνο παραµονής > 3sec. Η συγκέντρωση σε ενώσεις του Θείου να είναι µικρότερη από 50 ppm ή να
διασφαλίζεται αποθείωση µε απόδοση >98%. Σε περίπτωση αναβάθµισης της ποιότητας του σε φυσικό
αέριο, να τηρούνται οι προδιαγραφές ποιότητας του τελευταίου, πριν την εισαγωγή του σε κοινόχρηστα
δίκτυα.
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ :
Ο τοµέας της διαχείρισης αποβλήτων αποτελεί προνοµιακό χώρο για την θέσπιση και ανάπτυξη Β∆Τ
για την πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης [ύπαρξη στρατηγικού σχεδιασµού και επιλογών της
διαχείρισης, συνολικότερος περιβαλλοντικός έλεγχος επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων,
νοµιµοποίηση της µετακύλισης δαπανών στους χρήστες (ο ρυπαίνων πληρώνει), προνοµιακή
πρόσβαση σε δηµόσιες χρηµατοδοτήσεις κ.λπ.].
Ιστορικά, άλλωστε, η προσέγγιση BAT/BATNEC εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στην αποτέφρωση
αποβλήτων, στο τεχνολογικά ιδιαίτερα σύνθετο ζήτηµα των διοξινών, όπου σε µία δεκαετία
επιτεύχθηκε η µείωση των ορίων εκποµπών κατά δύο έως τρεις τάξεις µεγέθους (Dir 94/67)
Ασθενές σηµείο του κλάδου – ιδιαίτερα αντιληπτό στην Ελλάδα – αποτελεί η ευαισθησία στις
(διαρκώς µεταβαλλόµενες) περιβαλλοντικές διατάξεις της διαχείρισης αποβλήτων, που επηρεάζουν
άµεσα τις συνολικές συνθήκες της «αγοράς», και εξασθενούν την συνολική επιχειρηµατική ανάπτυξη.
Στο µέτρο που το ζήτηµα αντιµετωπιστεί – περιλαµβανόµενης της εξάλειψης του αθέµιτου
ανταγωνισµού όχι µόνο από υποδεέστερες εγκαταστάσεις αλλά και από παράνοµες εναλλακτικές της
διαχείρισης, η εισαγωγή της Οδηγίας εκτιµάται ότι θα έχει πολύ σηµαντικά θετικά αποτελέσµατα στο
περιβάλλον (αν θεωρηθεί ότι η κατάσταση εκκίνησης δεν απέχει πολύ από την έως πολύ πρόσφατα
συνήθη έλλειψη οποιουδήποτε ελέγχου) αλλά και συµβολή στην «εκκόλαψη» ενός νέου,
επιχειρηµατικά υγιούς παραγωγικού κλάδου στην ελληνική οικονοµία.
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