
Σεσνικο-οικονομική ανάλςζη ηηρ ζςναποηέθπυζηρ ηος R.D.F. ζηην 

ηζιμενηοβιομησανία. 

 

Κυνζηανηίνορ Απαβώζηρ
1
, Αλεξάνδπα Κοπμπά

1
* 

1
Σνκέαο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο & Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο, ρνιή Μεραλνιφγσλ 

Μεραληθψλ, Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, 15780, Εσγξάθνπ, Αζήλα 

 

*Πξφζσπν επαθήο: Αιεμάλδξα Κνξκπά, e-mail: akormpa@gmail.com, ηει: 210-7724274 

 

 

Πεπίλητη 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε θξηηηθή ζεψξεζε θαη αλάιπζε ηεο κεζφδνπ ηεο 

ζπλαπνηέθξσζεο ηνπ RDF (Refuse Derived Fuel – ζηεξεφ θαχζηκν παξαγφκελν απφ απφβιεηα) 

ζηελ ηζηκεληνβηνκεραλία. Πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν πνπ εληάζζεηαη ζηνλ Δζληθφ ρεδηαζκφ ηεο 

Διιάδαο γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ ηεξεψλ Απνβιήησλ αιιά αθφκε δελ έρεη εθαξκνζηεί, παξ’ φιν 

ην ελδηαθέξνλ πνπ έρεη ήδε εθδεισζεί απφ θάπνηεο ηζηκεληνβηνκεραλίεο. Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ 

δεηήκαηνο, επειέγε σο κειέηε πεξίπησζεο ην παξαγφκελν RDF απφ ην εξγνζηάζην κεραληθήο 

αλαθχθισζεο θαη θνκπνζηνπνίεζεο ζηα Άλσ Ληφζηα θαη ην εξγνζηάζην ηζηκέληνπ ηνπ νκίινπ 

ΑΓΔΣ ΖΡΑΚΛΖ ζην Μπιάθη Αιηβεξίνπ ζηελ Δχβνηα. Με ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο θχθινπ 

δσήο ζα πξνζεγγηζηεί ην πξφβιεκα ηφζν απφ ηελ ηερληθν-νηθνλνκηθή ηνπ δηάζηαζε φζν θαη απφ 

ηελ πεξηβαιινληηθή. 

Λέμεηο θιεηδηά: Refuse Derived Fuel, δηαρείξηζε απνβιήησλ, Δ.Μ.Α.Κ., ηερληθν-νηθνλνκηθή αλάιπζε 
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Abstract 

The purpose of this work is a critical analysis and study of the method of co-incineration of RDF 

(Refuse Derived Fuel - solid fuel produced from waste) in the cement industry. This is a method 

that is part of the national planning of Greece on solid waste management but has not yet been 

implemented, although the interest has already occurred in some cement industries. In examining 

the issue, was chosen as a case study the RDF produced by the mechanical recycling and 

composting plant at Ano Liosia and the cement plant industry Heracles in Milaki of Aliveri on 
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Evia. With the method of life cycle analysis the problem is approached from both the technical 

and economical aspects as well as from the environmental points of view. 

Key words: Refuse Derived Fuel, waste management, M.B.T., techno-economical analysis 

 

1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Σα απφβιεηα είλαη έλα αλαπφθεπθην πξντφλ ηεο θνηλσλίαο καο. Ζ νινθιεξσκέλε θαη 

νξζνινγηθή δηαρείξηζή ηνπο απνηειεί αλακθηζβήηεηα κία απφ ηηο θξηζηκφηεξεο πξνθιήζεηο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, εηδηθά γηα ρψξεο φπσο ε Διιάδα πνπ βξίζθνληαη πνιχ πην πίζσ ζε 

ζρέζε κε ηα πεξηζζφηεξα Κξάηε – Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζνλ αθνξά ζηα πνζνζηά ηεο 

αλαθχθισζεο, ζηηο ζρεηηθέο πεξηβαιινληηθέο ππνδνκέο θαζψο θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

πνιηηψλ. 

Όζνλ αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ απνξξηκκάησλ, δχν είλαη νη βαζηθέο αμηψζεηο: ιηγφηεξα 

απφβιεηα, θαη έπεηηα έλα ηθαλφ ζχζηεκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπλερψο παξαγφκελνπ φγθνπ ησλ 

απνξξηκκάησλ. Γηα κηα ζσζηή Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλνληαη 

ππφςε φιεο νη λέεο κέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ηηο νπνίεο πηνζεηνχλ ε κία κεηά ηελ άιιε νη επξσπατθέο πφιεηο. Ζ θηινζνθία 

ηνπο είλαη λα πινπνηνχλ ηδέεο πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ θαη ηελ κεηαηξνπή 

ηνπο ζε ιίπαζκα ή θαχζηκα. Μφλν φ,ηη απνκέλεη απφ απηά, θάηη ιηγφηεξν απφ 10%, παίξλεη ην 

δξφκν ηνπ γηα ηνπο Υ.Τ.Σ.Τ. (Υψξνη Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ), φπνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο.  

 

1.1 Αναζκόπηζη μεθόδυν διάθεζηρ και επεξεπγαζίαρ αποππιμμάηυν 

Οξηζκέλα είδε απνβιήησλ είλαη αθαηάιιεια γηα άιιεο κεζφδνπο επεμεξγαζίαο θαη πξέπεη λα 

ζάβνληαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο (Υ.Τ.Σ.Α.). Αλ θαη ζηε ρψξα καο ε κέζνδνο 

αλαθαιχθζεθε νπζηαζηηθά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ζηελ Δπξψπε νινθιεξψλεη ηνλ θχθιν δσήο 

ηεο θαη ηε ζέζε ηεο παίξλνπλ νη Υ.Τ.Σ.Τ., ζηνπο νπνίνπο θαηαιήγνπλ ηα ππνιείκκαηα ησλ 

απνξξηκκάησλ πνπ δελ κπνξνχλ λα αλαθπθισζνχλ ή λα αλαθηεζνχλ. Με γλψκνλα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ πξνο δηάζεζε πξντφληνο έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο κέζνδνη 

επεμεξγαζίαο (Α. Μαπξφπνπινο, 2008). Με ηηο κεζφδνπο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ησλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ ζηελ νπζία κεηαηξέπνληαη ηα ηειεπηαία ζε αέξηα, πγξά θαη ζηεξεά πξντφληα, κε 

ηαπηφρξνλε ή θαη ζπλεπαθφινπζε απνδέζκεπζε ελέξγεηαο. Οη πην δηαδεδνκέλεο κέζνδνη 

ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο, θαηεγνξηνπνηεκέλεο βάζεη ησλ απαηηήζεψλ ηνπο ζε αέξα, είλαη ε 

απνηέθξσζε – πιήξεο θαχζε (incineration - combustion), ε αεξηνπνίεζε (gasification), ε 

ηερληθή ηνπ πιάζκαηνο (plasma technology) θαη ε ππξφιπζε (pyrolysis). Οη κέζνδνη βηνινγηθήο 

επεμεξγαζίαο απφ ηελ άιιε κεξηά εθαξκφδνληαη κφλν ζε απφβιεηα πνπ επηδέρνληαη ηέηνηα 

επεμεξγαζία, δειαδή ζε βηναπνδνκήζηκα ή νξγαληθά απφβιεηα. Οη θπξηφηεξεο κέζνδνη 

βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο είλαη ε αλαεξφβηα ρψλεπζε θαη ε αεξφβηα επεμεξγαζία, ε νπνία κε ηε 

ζεηξά ηεο πεξηιακβάλεη ηελ θνκπνζηνπνίεζε θαη ηελ βηνινγηθή μήξαλζε. Με ηελ επηινγή ησλ 

ζπλδπαζκέλσλ κνλάδσλ κεραληθήο θαη βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο (Μ.Β.Δ.) ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

επεμεξγαζίαο ηφζν ζχκκεηθησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ φζν θαη επηιεγκέλσλ ξεπκάησλ γηα 

ηελ παξαγσγή αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο εγθαηάζηαζεο λα δψζνπλ σο 

ηειηθφ πξντφλ RDF, SRF (δεπηεξνγελή θαχζηκα) θαη θνκπφζη. Ζ κεραληθή επεμεξγαζία κπνξεί 

λα ιακβάλεη ρψξα ζε εμεηδηθεπκέλε κνλάδα (Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ – 
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ΚΓΑΤ) ζηελ πεξίπησζε ησλ πξνδηαιεγκέλσλ πιηθψλ, ή ζε κνλάδα κεραληθήο επεμεξγαζίαο ε 

νπνία ζα ζπλδπάδεηαη κε κνλάδα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο (mechanical biological treatment – 

MBT – plant). Σέινο, κε ηε γλσζηή ζε φινπο καο αλαθχθισζε εμνηθνλνκνχληαη πφξνη, 

κεηψλνληαη νη εθπνκπέο ησλ ξχπσλ θαη ειαρηζηνπνηνχληαη νη αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο. 

 

1.2 ηεπεό ανακηηθέν καύζιμο από απόβληηα 

χκθσλα κε ην επξσπατθφ πξφηππν CEN/TC 343 σο ηεξεφ Αλαθηεζέλ Καχζηκν (Solid 

Recovered Fuel – SRF) νξίδεηαη ην «θαχζηκν πνπ παξάγεηαη απφ κε επηθίλδπλα απφβιεηα γηα λα 

αμηνπνηεζεί ζε αλάθηεζε ελέξγεηαο απφ κνλάδεο απνηέθξσζεο θαη ζπλ-απνηέθξσζεο» (Final 

draft, prCEN/TS 15359). Γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα αλαθηεζέλ θαχζηκν σο SRF ζα πξέπεη λα 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ην επξσπατθφ πξφηππν. Με ηνλ φξν RDF (Refuse 

Derived Fuels) ελλννχληαη φια ηα θαχζηκα πνπ πξνέξρνληαη απφ κε επηθίλδπλα απφβιεηα. 

 
Δικόνα 1: Αιπζίδα ζηεξεψλ αλαθηεζέλησλ θαπζίκσλ – ΠΖΓΖ: CEN/TC 343 

 

1.3 ςναποηέθπυζη R.D.F. ζηην ηζιμενηοβιομησανία 

Ζ ρξήζε ελαιιαθηηθψλ ζηεξεψλ θαπζίκσλ, παξαγψγσλ ηεο επεμεξγαζίαο δηαρσξηζκνχ αζηηθψλ 

απνξξηκκάησλ, σο κεξηθνχ ππνθαηάζηαηνπ ησλ θιαζηθψλ νξπθηψλ θαπζίκσλ ζηελ 

ηζηκεληνβηνκεραλία θαη ηελ ειεθηξνπαξαγσγή (ζπλαπνηέθξσζε), ελψ εθαξκφδεηαη ζε πνιιέο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ζηελ Διιάδα θάλεη ηα δχζθνια πξψηα ηνπ 

βήκαηα. Οη ελδεδεηγκέλνη, γηα ηηο εγρψξηεο ζπλζήθεο, ηξφπνη αμηνπνίεζεο ηνπ RDF είλαη ε 

κεξηθή ππνθαηάζηαζε κε ην πξντφλ απηφ ηνπ ζπκβαηηθνχ νξπθηνχ  θαπζίκνπ (ζπλαπνηέθξσζε) 

ζε ηζηκεληνθακίλνπο θαη ζε ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο (Α. θνξδίιεο, 1997). 

Ζ ζπλαπνηέθξσζε ηνπ RDF ζε ηζηκεληνθακίλνπο, πιενλεθηεί ζηα αθφινπζα: 

 Αμηνπνηείηαη ην κέγηζην ηεο ζεξκνγφλνπ δχλακεο (άλσ ηνπ 80%), θαζψο ε ζεξκηθή 

ελέξγεηα απνξξνθάηαη επί ηφπνπ απηνχζηα θαη κε κνλαδηθέο απψιεηεο ζηελ έμνδν ησλ 

απαεξίσλ ηεο θαχζεο εληφο ηεο πεξηζηξνθηθήο θακίλνπ. 

 Σν θφζηνο κεηαθνξάο είλαη κηθξφηεξν δεδνκέλνπ φηη νη κνλάδεο παξαγσγήο ηζηκέληνπ 

είλαη πξφζθνξα δηαζπαξκέλεο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. 

 Πηζαλνινγνχληαη (απνκέλεη φκσο λα απνδεηθλχνληαη θάζε θνξά θαηά πεξίπησζε) 

θαιχηεξεο θαη πεξηβαιινληηθά θηιηθφηεξεο επηδφζεηο σο πξνο ηηο αέξηεο εθπνκπέο, ράξε 

(i) ζην έληνλα αιθαιηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζηελ ηζηκεληνθάκηλν, πνπ δεζκεχεη ηηο φμηλεο 

ελψζεηο πνπ παξάγνληαη, (ii) ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο (κέρξη 1500˚C) θαη (iii) ζηνλ 

κεγάιν ρξφλν παξακνλήο ησλ αεξίσλ ηεο θαχζεο ηνπ (κέρξη θαη 8 sec). 

 Μεδελίδνληαη νη φπνηεο άιιεο εθπνκπέο απνβιήησλ ζην έδαθνο θαη ζηα λεξά 

(ππνιείκκαηα θαχζεο, πγξά επεμεξγαζίαο αεξίσλ, ηπηάκελε ηέθξα, γπςφζθνλε 
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ζαθθνθίιηξσλ), θαζψο θαη φια ηα ινηπά πξντφληα ηεο θαχζεο ελζσκαηψλνληαη ζην 

παξαγφκελν θιίλθεξ. 

 

2. ΔΠΙΛΟΓΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ 

 

Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο επειέγε ην παξαγφκελν RDF απφ ην εξγνζηάζην κεραληθήο 

αλαθχθισζεο θαη θνκπνζηνπνίεζεο (Δ.Μ.Α.Κ.) ζηα Άλσ Ληφζηα. Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα εξγνζηάζηα ηνπ είδνπο ηνπ κε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο άλσ ησλ 1.200 ηνλ/εκ 

αζηηθψλ απνξξηκκάησλ. Σα πξντφληα ηνπ εξγνζηαζίνπ είλαη 120 ηνλ/εκ θνκπφζη, 470 ηνλ/εκ 

RDF, 23 ηνλ/εκ ζηδεξνχρα κέηαιια θαη 0,36 ηνλ/εκ αινπκηλνχρα. Σν RDF πνπ παξάγεηαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν εξγνζηάζην απνηειείηαη θαηά 37% ηνπ βάξνπο ηνπ απφ έληππν πιηθφ, 23% απφ 

πιαζηηθά ζπζθεπαζίαο, 18% απφ ραξηί ζπζθεπαζίαο θαη θαηά 11% απφ χθαζκα. Άιιεο 

θαηεγνξίεο θαπζίκσλ πιηθψλ πνπ ππάξρνπλ ζε κηθξφηεξα πνζνζηά είλαη ηα ινηπά ραξηηά (7%), 

ηα ινηπά πιαζηηθά (2%), ηα νξγαληθά (1,3%) θαη ην μχιν (0,4%). 

 
Εικόνα 2: φνθεςη παραγόμενου RDF ςτο ΕΜΑΚ Άνω Λιοςίων 

χκθσλα κε ην πξνζρέδην ηνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ CEN TC 343 ην παξαγφκελν RDF 

θαηαηάζζεηαη ζηελ ηξίηε θαηεγνξία πνηφηεηαο, θαζψο έρεη ζεξκνγφλν δχλακε ίζε κε 15,3 MJ/kg 

επί πγξήο βάζεο (25% πγξαζία) θαη πεξηεθηηθφηεηα ζε ρισξηνχρα < 0.6% θαη > 0.2%. Ωο πξνο 

ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε Hg φκσο, θαηαηάζζεηαη ζηελ πξψηε θαηεγνξία, αθνχ έρεη δηάκεζε ηηκή 

ίζε κε 0.01 mg/MJ < 0.02 mg/MJ, ην δε 93.3% ησλ δεηγκάησλ έρεη ζπγθέληξσζε  Hg < 0.04 

mg/MJ. 

Πίνακαρ 1: Καηεγνξίεο RDF κε βάζε ην πξνζρέδην επξσπατθνχ πξνηχπνπ CEN TC 343 

Παπάμεηπορ Μονάδα  

  Καηηγοπίερ Θεπμογόνος Γύναμηρ 

  1 2 3 4 5 

Θεπμογόνορ 

Γύναμη 

(Θ.Γ.) 

MJ/kg 

ςγπού 

βάποςρ 

≥ 25 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 3 

  Καηηγοπίερ Υλυπιούσυν 

  1 2 3 4 5 

Υλυπιούσα 

(Cl) 

% ςγπού 

βάποςρ 

≤ 0.2 ≤ 0.6 ≤ 1.0 ≤ 1.5 ≤ 3.0 

Ξχιν 0,4%
Οξγαληθά 1,3%

Υαξηί 

ζπζθεπαζίαο 

18,1%

Έληππν πιηθφ 

37,0%

Άιια ραξηηά 6,6%

Πιαζηηθά 

ζπζθεπαζίαο 

22,9%

Άιια πιαζηηθά

1,7% Ύθαζκα

10,8%

ΤΝΘΔΗ RDF
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  Καηηγοπίερ Τδπαπγύπος 

  1 2 3 4 5 

Τδπάπγςπορ 

(Hg) 

mg/MJ 

διάμεζορ 

< 0.02 < 0.03 < 0.08 < 0.15 < 0.5 

 mg/MJ 

80% ηυν 

ηιμών 

< 0.04 < 0.06 < 0.16 < 0.30 < 1.0 

 

Σν εξγνζηάζην ηζηκέληνπ πνπ ζα αμηνπνηήζεη ην παξαγφκελν RDF θαη πνπ ζα εμεηαζηεί ζηελ 

παξνχζα εξγαζία αλήθεη ζηνλ φκηιν ηεο ΑΓΔΣ ΖΡΑΚΛΖ θαη βξίζθεηαη ζην Μπιάθη ηεο 

Δχβνηαο (ΑΓΔΣ ΗΗ). Σν νξπθηφ θαχζηκν πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ παξαγσγή ηζηκέληνπ ζηνλ 

θιίβαλφ ηνπ είλαη ν πεηξειατθφο άλζξαθαο (petcoke), γλσζηφο γηα ηηο εθπνκπέο CO2 θαη ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπ. Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο νξπθηνχ 

θαπζίκνπ κε ην RDF ηνπ ΔΜΑΚ ε ηζηκεληνβηνκεραλία θηινδνμεί λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο CO2 

ζην πεξηβάιινλ θαη λα ζπκβάιιεη ζηνλ εζληθφ ζρεδηαζκφ ηεο ρψξαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

 

2.1 Απαιηούμενερ επενδύζειρ 

Οη παξαδνρέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηηο επελδχζεηο ζρεδηαζκνχ αθνξνχλ ζε: 

 Ζ ηξνθνδνζία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ RDF ζα είλαη: 

- 3 ηφλνη/ψξα ζηνλ θχξην θαπζηήξα κε ιεπηφηεηα πιηθνχ 25mm 

- 10 ηφλνη/ψξα ζηνλ αζβεζηνπνηεηή κε ιεπηφηεηα πιηθνχ 50mm 

 Έρεη ζρεδηαζηεί πβξηδηθφ θίιηξν γηα ζπγθξάηεζε εθπνκπψλ ζθφλεο θάησ απφ 

30mg/Nm
3
. 

 Ζ εγθαηάζηαζε ηεο S.N.C.R. έρεη ζρεδηαζηεί γηα ζπγθξάηεζε ησλ εθπνκπψλ NOx θάησ 

απφ 800mg/Nm
3
. 

 Ήδε έρεη εγθαηαζηαζεί πξηλ ηελ επεμεξγαζία ηνπ RDF ζχζηεκα ζπλερνχο θαηαγξαθήο 

ησλ εθπνκπψλ ην νπνίν είλαη ζε ζπκθσλία κε ηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο. 

 Σν ήδε ππάξρνλ Δξγαζηήξην Απνξξηκκάησλ ζα επεθηαζεί γηα ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλνπ 

εμνπιηζκνχ. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δχν ρξνληθέο πεξηφδνπο (Πίλαθαο 2): 

Πεπίοδορ (α): απφ 01/12/09 έσο 31/10/09: πιινγή RDF θαη ιεηηνπξγία εξγνζηαζίνπ κε ην 

εηζεξρφκελν RDF. 

Πεπίοδορ (β): απφ 01/11/09 έσο 30/11/09 :πληήξεζε εξγνζηαζίνπ. 
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Πίνακαρ 2: Λεηηνπξγία εξγνζηαζίνπ 

 
 

3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

 

Γηα ηελ εμέηαζε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο βαζηζηήθακε ζηελ αλάιπζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη 

ζηελ αλάιπζε ησλ επελδχζεσλ. Γηα ην πξψην κέξνο ηεο Αλάιπζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, 

ρξεζηκνπνηήζακε έλα ινγηζκηθφ πνπ αλαπηχρζεθε ζην Δξγαζηήξην Οξγάλσζεο Παξαγσγήο ηνπ 

Σνκέα Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο, ηεο ρνιήο Μεραλνιφγσλ 

Μεραληθψλ ΔΜΠ. Πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν πξνζνκνίσζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηεο 

βηνκάδαο ην νπνίν πξνζαξκφζηεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (Tatsiopoulos I, Tolis 

A., 2003). Σν απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο είλαη κία ηηκή εθνδηαζηηθήο γηα ην RDF ε νπνία 

πεξηιακβάλεη φια ηα ζηάδηα ηεο ζπιινγήο, θφξησζεο/εθθφξησζεο, κεηαθνξάο θαη 

επεμεξγαζίαο. Ζ ηηκή απηή ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζπλέρεηα ζηνπο ππνινγηζκνχο ηεο αλάιπζεο 

επελδχζεσλ. Γηα ην δεχηεξν κέξνο ηεο Αλάιπζεο Δπελδχζεσλ αλαπηχρζεθε έλα ππνινγηζηηθφ 

κνληέιν excel. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο Αλάιπζεο θαη κε αλαιχζεηο επαηζζεζίαο ζα 

νδεγεζνχκε ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ βησζηκφηεηα ηεο ππέλδπζεο θαη ηα 

πεξηβαιινληηθά νθέιε απφ κηα ηέηνηα εθαξκνγή. 

 

4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε ζχλζεζε ηνπ θφζηνπο ηεο εθνδηαζηηθήο ηνπ RDF 

φπσο πξνέθπςε απφ ην ππνινγηζηηθφ κνληέιν. Ζ ηηκή εθνδηαζηηθήο ηνπ RDF πσο ππνινγίζηεθε 

είλαη 37,5€/ηφλν. ην δηάγξακκα είλαη θαλεξφ φηη ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ θφζηνπο ηεο 

εθνδηαζηηθήο ηηκήο ηνπ RDF είλαη απηφ ηεο δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ απνζέκαηνο. 

ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒΡ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΗ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΕΠΣ ΟΚΣ ΝΟΕ
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Δικόνα 3: Γηάγξακκα ηηκήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηνπ  RDF 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο επέλδπζεο παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή δηαγξακκάησλ σο 

αθνινχζσο: 

 
Εικόνα 4: φγκριςη καθαρήσ παροφςασ αξίασ τησ λειτουργίασ με 100% πετκωκ και τησ αντίςτοιχησ με 

ςυναποτζφρωςη RDF, για διαφορετικζσ χρονικζσ κλίμακεσ. 

ην αλσηέξσ δηάγξακκα παξνπζηάδνληαη νη θαζαξέο παξνχζεο αμίεο (NPV) ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ κε 100% πεηθσθ (θφθθηλε γξακκή) θαη ηεο ιεηηνπξγίαο κε ζπλαπνηέθξσζε RDF 

(κπιε γξακκή). Πξφθεηηαη γηα ην απαηζηφδνμν ζελάξην, φπνπ δελ έρνπκε ιάβεη ππφςε ηπρφλ 

επηδνηήζεηο εμαηηίαο ηνπ θιάζκαηνο βηνκάδαο πνπ πεξηέρεηαη ζην RDF. Δίλαη θαλεξφ απφ ην 

δηάγξακκα φηη ε θαζαξή παξνχζα αμία ηεο θαηάζηαζεο πνπ εμεηάδνπκε έρεη αλνδηθή πνξεία, αλ 

θαη είλαη θάησ απφ ηελ αληίζηνηρε ηεο 100% ρξήζεο πεηθσθ. Ζ δηαθνξά σζηφζν ησλ δχν ηηκψλ 

δελ είλαη ζεκαληηθή. 
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Εικόνα 5: Καθαρή παροφςα αξία τησ ςυναποτζφρωςησ RDF για διαφορετικά κόςτη εφοδιαςτικήσ. 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα απνηππψλεηαη ε θαζαξή παξνχζα αμία ηεο ζπλαπνηέθξσζεο RDF γηα 

δηαθνξεηηθά θφζηε εθνδηαζηηθήο. Έρνπλ ιεθζεί ππφςε πεξηπηψζεηο επηδνηήζεσλ εμαηηίαο ηνπ 

αλαλεψζηκνπ θιάζκαηνο ηνπ RDF (+10€/ηφλν, +20€/ηφλν), αιιά θαη επηπιένλ θφζηνο θαπζίκνπ, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ αλνίμεη ε αγνξά ηνπ θαη ππάξρεη αληαγσληζκφο (-10€/ηφλν, -20€/ηφλν), ζε 

ζρέζε κε ηελ ηηκή πνπ έρνπκε βξεη γηα ην RDF απφ ηελ αλάιπζε εθνδηαζηηθήο (37,5€/ηφλν : κε 

θφθθηλε θνπθίδα ζην δηάγξακκα). 

 
Εικόνα 6: Καθαρή παροφςα αξία των δφο περιπτώςεων με διαφορετικά κόςτη εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 

ην δηάγξακκα ηεο Δηθφλαο 6 απνηππψλεηαη ε θαζαξή παξνχζα αμία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ κε 100% πεηθσθ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο κε ζπλαπνηέθξσζε RDF (κπιε γξακκή), ζε 

ζρέζε κε δηαθνξεηηθέο ηηκέο θφζηνπο εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2). Δίλαη πξνθαλέο 

φηη φζν κεγαιχηεξν είλαη ην θφζηνο ησλ εθπνκπψλ CO2 ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε θαζαξή παξνχζα 

αμία. ηε βαζηθή καο ζεψξεζε ππνζέζακε 20€/ηφλν σο θφζηνο εθπνκπψλ. 
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Εικόνα 7: υγκριτική ανάλυςη των δφο περιπτώςεων για διάφορεσ χρηματοροζσ. 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα (Δηθφλα 7) ζπγθξίλνληαη ηα δηάθνξα έζνδα – έμνδα ηνπ εξγνζηαζίνπ 

γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ. πγθεθξηκέλα ζπγθξίλνληαη  ηα θφζηε ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ηεο ζπληήξεζεο ηεο 

εγθαηάζηαζεο, θαζψο επίζεο θαη ε επέλδπζε θαη ηα έζνδα ηνπ εξγνζηαζίνπ. Δίλαη θαλεξφ φηη ε 

επέλδπζε γηα ηελ ζπλαπνηέθξσζε ηνπ RDF είλαη έλα αξθεηά κεγάιν πνζφ ην νπνίν θαη 

επζχλεηαη γηα ηελ κηθξφηεξε παξνχζα αμία ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία κε 100% πεηθσθ, παξφιν 

πνπ ηα θφζηε ηεο εθνδηαζηηθήο θαη ησλ εθπνκπψλ CO2 είλαη κηθξφηεξα. Σα έζνδα απφ ηηο 

πσιήζεηο ηζηκέληνπ έρνπλ ζεσξεζεί ηα ίδηα θαζψο δελ επεξεάδεηαη ε παξαγσγή ηνπ. 

Σν θφζηνο ηεο εθνδηαζηηθήο πνπ εμνηθνλνκείηαη απφ ηε ρξήζε RDF, ρσξίο λα ιακβάλνπκε 

ππφςε ηπρφλ επηδνηήζεηο γηα ην αλαλεψζηκν θιάζκα ηνπ, είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 4,3%, ελψ ε 

εμνηθνλφκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ εθπνκπψλ CO2 είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 2%. 

 
Εικόνα 8: Καθαρή παροφςα αξία τησ ςυναποτζφρωςησ RDF για διαφορετικζσ τροφοδοςίεσ (τόνοι/ώρα). 

ην δηάγξακκα ηεο Δηθφλαο 8 παξνπζηάδεηαη ε θαζαξή παξνχζα αμία ηεο ζπλαπνηέθξσζεο RDF 

γηα δηαθνξεηηθέο ηξνθνδνζίεο ζηηο γξακκέο ηνπ θχξηνπ θαπζηήξα θαη ηνπ αζβεζηνπνηεηή. Με 

RDF/PETCOKE 100% PETCOKE

ΚΟΣΟ ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΗ 13.782.486,96 € 14.400.936,00 €

ΚΟΣΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 2.751.994,08 € 2.798.928,00 €

ΤΝΣΗΡΗΗ 6.100.000,00 € 6.000.000,00 €

ΕΠΕΝΔΤΗ 8.462.251,00 € 235.000,00 €

ΕΟΔΑ 93.060.000,00 € 93.060.000,00 €
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ηελ θφθθηλε ηειεία απνηππψλεηαη ε ζεσξνχκελε πεξίπησζε ησλ 13 ηφλσλ/ψξα (3 ηφλνη/ψξα 

ζηνλ θχξην θαπζηήξα θαη 10 ηφλνη/ψξα ζηνλ αζβεζηνπνηεηή). Δίλαη πξνθαλέο φηη φζν αλεβαίλεη 

ε πνζφηεηα ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ RDF ηφζν αλεβαίλεη θαη ε θαζαξή παξνχζα αμία ηεο 

ιεηηνπξγίαο κε ζπλαπνηέθξσζε. 

 

5. ΥΟΛΙΑ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ ιχζε ηεο ζπλαπνηέθξσζεο ηνπ RDF ζην εξγνζηάζην ηζηκέληνπ ΑΓΔΣ ΗΗ, ζπκβάιεη ζεκαληηθά 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαζψο: 

 Απνθεχγεηαη ε ηαθή 102.960 ηφλσλ απνξξηκκάησλ ζηνπο ήδε γεκάηνπο ΥΤΣΑ. 

 Μεηψλνληαη έηζη νη εθπνκπέο κεζαλίνπ (CH4), πνπ απνηειεί 21 θνξέο πην επηθίλδπλν αέξην 

απφ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2). 

 Οη εθπνκπέο CO2 απφ ηελ ηζηκεληνβηνκεραλία είλαη ζπγθξηηηθά ιηγφηεξεο ζε ζρέζε κε ηελ 

100% απνηέθξσζε νξπθηνχ θαπζίκνπ πεηθσθ γηα ηελ παξαγσγή ηζηκέληνπ, κεηψλνληαο έηζη 

ηελ επηβάξπλζε ησλ γχξσ θαηνηθήζηκσλ πεξηνρψλ. 

 Με ηελ αληηθαηάζηαζε πνζνζηνχ ηνπ πεηξειατθνχ άλζξαθα ζηελ ηζηκεληνβηνκεραλία απφ ην 

RDF, εμνηθνλνκνχληαη θπζηθνί πφξνη θαζψο κεηψλεηαη ε εμφξπμε νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη 

θαη΄ επέθηαζε κεηψλεηαη ε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Με ηελ ζπλαπνηέθξσζε ηνπ RDF ε ηζηκεληνβηνκεραλία πεηπραίλεη κείσζε ηνπ: 

 Κφζηνπο ησλ εθπνκπψλ CO2 , ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πηζαλέο επηδνηήζεηο. 

 Κφζηνπο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηνπ θαπζίκνπ. Αθφκε θαη λα αλνίμεη ε αγνξά ηνπ RDF 

θαη λα ρξεηαζηεί λα πιεξψλεη γηα λα ην πξνκεζεχεηαη, ε ηηκή ηνπ ζα είλαη ζεκαληηθά 

ρακειφηεξε απφ απηήλ ηνπ νξπθηνχ θαπζίκνπ. 

 Καζψο ε παξαγφκελε ηέθξα ελζσκαηψλεηαη ζην πξντφλ (θιίλθεξ), δελ επηβαξχλεηαη κε 

επηπιένλ θφζηνο δηαρείξηζεο ηεο ηέθξαο. 

 Αλ θαη πςειφ ην θφζηνο επέλδπζεο, είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηπρφλ 

θσιχκαηα ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα απαηηνχλ επηπιένλ θφζηε. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ ζεκαληηθά ζεκεία θηλδχλνπ ηα νπνία ρξήδνπλ πξνζνρήο: 

 Ζ ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε ησλ 120km κεηαμχ ηνπ ΔΜΑΚ θαη ηεο ΑΓΔΣ ΗΗ επηβαξχλεη κε 

ζρεηηθά πςειφ θφζηνο κεηαθνξάο. Απηφ κπνξεί λα ιπζεί ζε έλα βαζκφ κε ηπρφλ 

καθξνπξφζεζκα ζπκβφιαηα κε εηαηξείεο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ κεηαθνξά, αιιά ζε γεληθέο 

γξακκέο, γηα λα είλαη βηψζηκε κηα ηέηνηα επέλδπζε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα ειάρηζηε δπλαηή 

απφζηαζε κεηαμχ ηνπ παξαγσγνχ θαη ηνπ ρξήζηε ηνπ RDF. 

 Ζ θνηλσληθή αληίδξαζε είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα γηα λα κπνξέζεη ζε κηα πξψηε θάζε 

λα μεθηλήζεη έλα ηέηνην έξγν. ηελ πεξηνρή ηνπ Αιηβεξίνπ φπνπ βξίζθεηαη ηα ζπγθεθξηκέλν 

εξγνζηάζην παξαγσγήο ηζηκέληνπ, ππάξρεη κεγάιε αληίδξαζε, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζηελ έιιεηςε πιεξνθφξεζεο. Φνβνχκελε ην άγλσζην αληηδξά θαη 

εκπνδίδεη αθφκε θαη ηε δνθηκαζηηθή εθαξκνγή. 

 Ζ θαζπζηέξεζε κηαο ηέηνηαο εθαξκνγήο πξνθχπηεη επίζεο απφ ηηο γξαθεηνθξαηηθέο 

θαζπζηεξήζεηο πνπ δηέπνπλ ην ζχζηεκα ζηελ Διιάδα, θαη θάηη ηέηνην κπνξεί λα ζηνηρίζεη 

πνιχ ζηελ ηζηκεληνβηνκεραλία. 

 Ζ ηζηκεληνβηνκεραλία ζα πξέπεη λα θάλεη πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ επέλδπζεο, έηζη ψζηε κε ηνλ 

θαηάιιειν εμνπιηζκφ λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο ηέηνηαο εθαξκνγήο αιιά θαη λα είλαη 

βηψζηκε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππφθεηηαη θάζε δηαδηθαζία ζε ζπλερείο ειέγρνπο πξνθεηκέλνπ λα 
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απνθεπρζεί ηπρφλ δηάβξσζε ηνπ θνχξλνπ θαη θαζπζηέξεζε ηεο παξαγσγήο εμαηηίαο πςειψλ 

ζπγθεληξψζεσλ Cl θαη SO3. Θα πξέπεη ινηπφλ λα ππάξρεη δηαζθάιηζε ηνπ ζπλερνχο ειέγρνπ 

ησλ εθπνκπψλ θαζψο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ εηζεξρφκελνπ RDF. 
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