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Mια πολύ  ενδιαφέρουσα συνεργασία του  Εθνικού  Μετσόβιου  Πολυτεχνείου  και  του  Δήμου  Παπάγου
Χολαργού είναι το Project που ονομάζεται “DRYWASTE”, και ίσως αποδειχτεί μια από τις πιο δραστικές
λύσεις  μείωσης  του  όγκου  των  οικιακών  αποβλήτων.  Το  Project  ¨DRYWASTE”  είναι  μερος  του
ευρωπαικού χρηματοδοτούμενου προγράμμτος LIFE+ για το περιβάλλον.

Επιδίωξη  του  "DRYWASTE"  είναι  ο  σχεδιασμός,  η  ανάπτυξη,  η  εξέταση,  η  βελτιστοποίηση και  η
αξιολόγιση,  ενός  καινοτόμου  συστήματος  οικιακής  ξήρανσης,  του  βιοαποδομήσιμου  κλάσματος  των
οικιακών οργανικών απορριμμάτων, προκειμένου να επέλθει σημαντική μείωση της μάζας και του όγκου
αυτών, στην πηγή.  Η οικιακή ξήρανση έχει σαν στόχο την απομάκρυνση της περιεχόμενης υγρασίας του
κλάσματος  των  απορριμάτων.Tο  περιεχόμενο  σε  υγρασία  είναι  υψηλό,  αλλά  ποικίλει Ο  μέσος  όρος
υγρασίας των οικιακών απορριμμάτων κυμαίνεται μεταξύ 60% και 95 %, τιμές που θεωρούνται σημαντικά
υψηλές.

Εισαγωγή  του  Συστήματος  Οικιακής  Ξήρανσης  σε  Επιλεγμένα  Νοικοκυριά:  Το  Project  έχει
συνολική διάρκεια υλοποίησης 2,5 χρόνια και  περιλαμβάνει εννέα δράσεις. Αυτή  την στιγμή βρίσκεται
μετά από ενάμιση χρόνο στην 5η Δράση που είναι η φάση της εισαγωγής του συστήματος ξήρανσης σε
20 Νοικοκυριά. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα επιλεγούν μέσα στον Ιούλιο 20 Νοικοκυριά από τον
Δήμο Παπάγου-Χολαργού  για να αποκτήσουν  για 5  μήνες  την  συσκευή της  ξήρανσης  των οικιακών
αποβλήτων που μελέτησε το ΕΜΠ. Η συσκευή οικιακής ξήρανσης έχει ύψος 28εκ. και διάμετρο 40 εκ. και
είναι φτιαγμένη από κεραμικό υλικό. Τοποθετείται σε εξωτερικό προστατευμένο χώρο (μπαλκόνι ή κήπο)
και συνδέεται με το ηλεκτρικό ρεύμα. Η αξία κατανάλωσης του ρεύματος είναι λιγότερο από 2€ το μήνα
και θα βαρύνει τον χρήστη της συσκευής ή το ΕΜΠ (καταβάλλεται προσπάθεια να βαρύνει το ΕΜΠ).

Η ομάδα έργου θα έχει έτσι την ευκαιρία να παρκολουθήσει την απόδοση της συσκευής σε πραγματικές
συνθήκες ενώ χρήσιμα συπεράσματα θα προκύψουν για την εφαρμογή του συστήματος σε ευρύτερη
κλιμακα. Σε αυτό το διάστημα θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις της μείωσης του όγκου, της μάζας, των
οσμών  κτλπ  .Τα  αποτελέσματα  θα  χρησιοποιηθούν  για  την  ανάλυση  κύκλου  ζωής  του  οικιακού
ξηραντήρα ο οποίος πρόκειται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2012.

Τα  Οφέλη  για  το  Δήμο  και  του Δημότες:  Η  χρήση  του  πρωτοποριακού  αυτού  συστήματος  έχει
πολλαπλά περιβαλλοντικά και  οικονομικά οφέλη για έναν Δήμο και  τους Δημότες του, καθώς μεταξύ
άλλων:  α.  με  την  αφαίρεση  του  οργανικού  κλάσματος  γίνεται  πολύ  καλύτερη  η  ανακύκλωση  των
συσκευασιών, β.τo κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων, μειώνεται σημαντικά για τον Δήμο, λόγω της
μείωσης της μάζας και του όγκου τους στην πηγή που έχει ως επακόλουθο τη μείωση των δρομολογίων
για την περισυλλογή των απορριμμάτων, γ.το κόστος διαχείρισης σε κεντρικές  μονάδες αποφεύγεται,
μειώνοντας  σημαντικά  τα  έξοδα  για  τον  Δήμο.  Το  κόστος  απλής  ταφής  (που  πολύ  σύντομα θα
απαγορευτεί) στοιχίζει πλέον των 35 ευρώ/τόνο.Σε κεντρικές μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, το
κόστος υπερβαίνει τα 80 ευρώ/τόνο. Συνεπώς, αν από τα απορρίμματα αφαιρεθεί το 60% που είναι το
οργανικό κλάσμα, το κόστος επεξεργασίας θα είναι το μισό.
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Wholesale LED Lights
LED Strips/Bulbs/Flashlights & More Factory Suppliers, Free Shipping.
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Ανασκόπηση συνέδριο 09
Φεβρουάριος 2012, 17.40

Ολοκλήρωσε αυτήν την
εβδομάδα το συνέδριο της η...
Περισσότερα

Ανασκόπηση της
εβδομάδας από 16 έως 22
Ιανουαρίου 24 Ιανουάριος 2012,
11.00

Η κατάθεση και η απόσυρση
της τροπολογίας που...
Περισσότερα

Ανασκόπηση της
εβδομάδας 9 έως 15
Ιανουαρίου 19 Ιανουάριος 2012,
10.30

Αναγνωρίστηκαν τα 450 εκ
ευρώ που έλειψαν από τον...
Περισσότερα

Ανασκόπηση της
εβδομάδας 2 έως 8
Ιανουαρίου 14 Ιανουάριος 2012,
12.15

Σαν Μεγάλη εβδομάδα η
πρώτη του χρόνου που μας...
Περισσότερα
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