
 

Περίληψη 

 

Τεχνική ζκθεςη με τα αποτελζςματα των αρχικών δράςεων για τον ςχεδιαςμό του 
πρότυπου ςυςτήματοσ οικιακήσ ξήρανςησ των οργανικών απορριμμάτων ςτην πηγή 

 
 

Στα πλαίςια τθσ πρώτθσ δράςθσ του προγράμματοσ, πραγματοποιικθκαν προκαταρκτικά 
πειράματα και κεωρθτικοί υπολογιςμοί οι οποίοι κα ςυνοδεφουν τθν δράςθ ςχεδιαςμοφ 
του ςυςτιματοσ οικιακισ ξιρανςθσ των οικιακών οργανικών απορριμμάτων. 
Πραγματοποιικθκαν αρκετζσ ςειρζσ πειραμάτων ςτισ οποίεσ προςδιορίςτθκαν θ υγραςία 
του αρχικοφ αποβλιτου κακώσ επίςθσ και του τελικοφ ξθροφ υπολοίπου για διάφορεσ 
ςυνκικεσ ξιρανςθσ (κερμοκραςίασ, υγραςίασ, ταχφτθτα αζρα  κλπ.). Για τον ςκοπό αυτό 
χρθςιμοποιικθκαν μίγματα οικιακών οργανικών απορριμμάτων τα οποία κεωροφνται 
αντιπροςωπευτικά τθσ μζςθσ Ελλθνικισ οικογζνειασ.  
Πραγματοποιικθκαν πειράματα προςδιοριςμοφ τθσ ποιότθτασ του τελικοφ προϊόντοσ 
προκειμζνου το αρχικό ςφςτθμα οικιακισ ξιρανςθσ να ςχεδιαςτεί με βάςθ ςυγκεκριμζνα 
πρότυπα ενώ οι κεωρθτικοί υπολογιςμοί ζδειξαν τθν προβλεπόμενθ ενεργειακι 
κατανάλωςθ του πρότυπου ςυςτιματοσ με βάςθ τα υλικά που πρόκειται να 
χρθςιμοποιθκοφν κακώσ επίςθσ και των αποτελεςμάτων των προκαταρκτικών πειραμάτων. 
Επιπλζον πραγματοποιικθκε μια πρώτθ διαςταςιολόγθςθ των επιμζρουσ μερών του 
πρότυπου ςυςτιματοσ ενώ προςδιορίςτθκαν οι κινθτικζσ τθσ ξιρανςθσ για κάκε ζνα από τα 
χρθςιμοποιθκζντα μίγματα οργανικών οικιακών απορριμμάτων. 
Στο διάγραμμα που ακολουκεί φαίνεται θ μεταβολι τθσ υγραςίασ του οικιακοφ οργανικοφ 
αποβλιτου για κερμοκραςία 60oC θ οποία καταγράφθκε με τθ φοφρνων ξιρανςθσ οι οποίοι 
λειτουργοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ε.Μ.Π.  Το διάγραμμα αυτό αναφζρεται ςε ξιρανςθ 
οικιακών οργανικών απορριμμάτων (κυρίωσ κουηίνασ) θ οποία πραγματοποιικθκε ςε 
φοφρνο με αζρα και ςε κλίβανο χωρίσ αζρα ςε ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ. 
 

 
Διάγραμμα.1: Διάγραμμα ξιρανςθσ αντιπροςωπευτικοφ μίγματοσ οικιακών οργανικών 

απορριμμάτων 
 
 



Στθν εικόνα που ακολουκεί φαίνεται θ ελάττωςθ  όγκου που παρατθρικθκε κατά τθν 
ξιρανςθ υπολειμμάτων πατάτασ ςε ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ. 
Ελάττωςθ 85%  περίπου προςδιορίςτθκε και ςτθ μάηα των απορριμμάτων πατάτασ. 
 
 

 
Εικόνα.1: Δείγμα πατάτασ πριν τθν ξιρανςθ (αριςτερά) και μετά τθν ξιρανςθ (δεξιά) 

 
Ομοίωσ παρακάτω φαίνεται θ ςυνολικι ελάττωςθ του όγκου χαρακτθριςτικοφ μίγματοσ 
μετά τθν ξιρανςθ για επιλεγμζνο μίγμα οικιακών απορριμμάτων (απορριμμάτων κουηίνασ). 
Μεγάλθ ελάττωςθ ςτθ μάηα του δείγματοσ παρατθρικθκε και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ. 
 

 

 
Εικόνα.2: Χαρακτθριςτικό δείγμα πριν τθν ξιρανςθ (αριςτερά) και μετά τθν ξιρανςθ (δεξιά) 


