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Εταιρεία ARİŞ 
Information About ARİŞ 

• Ίδρυση: 1987 

• ‘Εδρα: Ivedik – Άγκυρα / Τουρκία 

• Εργοστάσιο: Ostim – ‘Αγκυρα / Τουρκία 

• Αριθμός εργαζομένων: 19 

• Πιστοποιητικά:  ISO 9001 

   ISO 14001 

   ISO 50001 

• Δραστηριότητες: Σχεδίαση και παραγωγή εξοπλισμού 
για ενεργειακές μονάδες ΑΠΕ (Βιοαέριο, Αέριο από 
ΧΥΤΑ, Συμπαραγωγή), Εγκατάσταση Ενεργειακών 
Μονάδων «με το κλειδί στο χέρι» 



Αστικά Στερεά Απόβλητα 
MSW: Municipal Solid Waste 

Αστικά Στερεά Απόβλητα – ευρύτερα γνωστά ως απορρίμματα ή 

σκουπίδια – αποτελούνται από αντικείμενα που καθημερινά 

χρησιμοποιούμε και πετάμε, όπως συσκευασίες προϊόντων, κομμένα 

χορτάρια, έπιπλα, ρούχα, μπουκάλια, υπολείμματα φαγητού, 

εφημερίδες, συσκευές, χρώματα και μπαταρίες. Προέρχονται από τα 

σπίτια μας, σχολεία, νοσοκομεία και επιχειρήσεις.   

Municipal Solid Waste (MSW) — more 

commonly known as trash or garbage 

—consists of everyday items we use 

and then throw away, such as product 

packaging, grass clippings, furniture, 

clothing, bottles, food scraps, 

newspapers, appliances, paint, and 

batteries. This comes from our homes, 

schools, hospitals, and businesses. 



Αστικά Στερεά Απόβλητα 
MSW: Municipal Solid Waste 

Τα αστικά στερεά απόβλητα αποθηκεύονται σε Χώρους Ταφής· 

είτε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.) ή μη υγειονομικής 

ταφής. Municipal Solid Waste is stored in Landfill Ares; either Sanitary or 

Unsanitary Landfill Areas. 

Παράδειγμα Χώρου Υγειονομικής Ταφής 



Αστικά Στερεά Απόβλητα 
MSW: Municipal Solid Waste 

 

Παράδειγμα χώρου μη υγειονομικής ταφής 

 



Αέριο ΧΥΤΑ 
LandFillGas (LFG) 

Τα Αστικά Στερεά Απόβλητα είναι η πηγή του 
Αερίου ΧΥΤΑ. MSW is the source or LFG. 
 

Το αέριο ΧΥΤΑ παράγεται όταν τα οργανικά υλικά 
στους ΧΥΤΑ αποδομούνται φυσικά από 
μικροοργανισμούς. LFG is generated when organic materials in 
landfills are naturally decomposed by bacteria. 
 

Το αέριο ΧΥΤΑ αποτελείται από 50-60 % μεθάνιο, 
ενώ το διοξείδιο του άνθρακα είναι το δεύτερο σε 
περιεκτικότητα αέριο. LFG is roughly 50-60% methane with 
carbon dioxide being the second most prevalent gas.  
 

Η θερμογόνος δύναμη του αερίου ΧΥΤΑ είναι 19 
MJ/m3 (του φυσικού αερίου είναι 35). Calorific Value of 
LFG is 19 MJ/m3 (for natural gas it is 35) 
 
 



Αέριο ΧΥΤΑ - Μειονεκτήματα 
LFG – Negative Effects 

• Αν ελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα, συμβάλλει στις 
εκπομπές Φαινομένου του Θερμοκηπίου. If released into 

atmosphere, contributes to Green House Gas (GHG) emissions 

1 τόνος μεθανίου = Φαινόμενο του Θερμοκηπίου 23 τόνων 
διοξειδίου του άνθρακα One ton of methane = GHG effect of 23 tons of 
carbon dioxide 

 

• Κακοσμία Gives off a bad odor 
 

• Μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία από 
ίχνη τοξικών και καρκινογόνων ουσιών. May result in health 

consequences from toxic and carcinogenic substance traces 
 

• Αυξημένος κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση 
συσσώρευσης. Increase risk of explosion at landfill if buildup occurs 



Αέριο ΧΥΤΑ: Πηγή ενέργειας 
LFG : An Energy Source 

Το αέριο ΧΥΤΑ καίγεται σε λέβητες, παλινδρομικές μηχανές 
και αεριοστροβίλους για παραγωγή ενέργειας. 

LFG is burned in boilers, reciprocating engines, and combustion turbines to produce energy 
 

• Πλεονεκτήματα Advantages: 

• Άμεση μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Directly 
reduces greenhouse gas emissions 

 

• Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αντισταθμίζοντας 
την χρήση μη ανανεώσιμων πηγών. Reduces air pollution by 
offsetting use of non-renewable resources 
 

• Βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Improves air quality 
 

• Οφέλη για την τοπική οικονομία. Benefits local economy 
 

• Αντικατάσταση μη ανανεώσιμων πηγών. Replaces non-
renewable resources 



Ενεργειακή μονάδα αερίου ΧΥΤΑ 
LFG Power Plant 

Σχηματική παρουσίαση Ενεργειακής Μονάδας ΧΥΤΑ 

 

 

Καυσαέρια 

Χ.Υ.Τ.Α. 

Σύστημα συλλογής 
αερίου ΧΥΤΑ Σύστημα Αφύγρανσης 

Σύστημα Αποθείωσης 
Φυσητηρας 

Πυρσός 

Φρεάτιο συλλογής 
αερίου 

Μηχανή και 
Γεννήτρια Ηλεκτρική Ενέργεια 



 
Εφαρμογή Ενεργειακής Μονάδας Αερίου ΧΥΤΑ 
LFG Power Plant Application 

 
Μια Ενεργειακή Μονάδα Αερίου ΧΥΤΑ αποτελείται από τα 

παρακάτω μέρη: A Landfill Gas (LFG) Power Plant is composed of below 

items: 
 

1. Σύστημα Συλλογής Αερίου ΧΥΤΑ / LFG Collection 

2. Η/Μ Εξοπλισμός (Φυσητήρας, Σύστημα Αφύγρανσης, Πυρσός 

κλπ.) / Electro Mechanical Equipment (Booster, Dryer, Flare etc.) 

3. Μηχανή αερίου ΧΥΤΑ / LFG Engine 

4. Σύστημα Σύνδεσης με Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτρ. Ενέργειας / 
Switchyard (Connection to National Network) 



Συλλογή Αερίου ΧΥΤΑ 
LFG Collection 

Το Αέριο ΧΥΤΑ συλλέγεται με αγωγούς. Ανάλογα με την εγκατάσταση, το 

σύστημα συλλογής μπορεί να περιλαμβάνει μια ή περισσότερες κεφαλές 

φρεατίων. / LFG is collected with pipes according to the site Project, LFG extraction system 

comprises one or more wellheads. 

 



Συλλογή Αερίου ΧΥΤΑ 
LFG Collection 

Οι αγωγοί βυθίζονται μέσα στον ΧΥΤΑ για να συλλέγουν το αέριο. / 

Pipes are embedded within the landfill to collect the gas 

 



Συλλογή Αερίου ΧΥΤΑ 
LFG Collection 



Συλλογή Αερίου ΧΥΤΑ 
LFG Collection 



Συλλογή Αερίου ΧΥΤΑ 
LFG Collection 

Οι κεφαλές των φρεατίων συνδέονται με τις σωληνώσεις και ενώνονται σε 

μια αντλία κενού που μεταφέρει το αέριο σε ένα κιβώτιο αποθήκευσης. / 

Wellheads are connected by the piping and coupled to a vacuum source that moves 

LFG from wellheads to a storage container. 

 



Συλλογή Αερίου ΧΥΤΑ 
LFG Collection 



Συλλογή Αερίου ΧΥΤΑ 
LFG Collection 



Σύστημα Προώθησης Αερίου ΧΥΤΑ 
LFG Booster System 

• Το σύστημα προώθησης απορροφά το αέριο από τον ΧΥΤΑ / 
Booster System vacuums the LFG from site. 

 

• Το αέριο καθαρίζεται και ψύχεται από το Σύστημα 
Προώθησης / LFG is cleaned, cooled by Booster System. 

 

• Το αέριο αναλύεται on-lıne από το Σύστημα Προώθησης / LFG 

is analyzed online by Booster System.   

 

• Το αέριο συμπιέζεται από το Σύστημα Προώθησης στα 
επιθυμητά από τις μηχανές βιοαερίου επίπεδα. / LFG is 

pressurized by Booster System as Biogas Engines required. 



Σύστημα Προώθησης Αερίου ΧΥΤΑ 
LFG Booster System 



Σύστημα Προώθησης Αερίου ΧΥΤΑ 
LFG Booster System 



Η/Μ Εξοπλισμός 
Electromechanical Equipment 



Σύστημα Αφύγρανσης Αερίου 
Gas Dryer 

 

Αφαιρεί την υγρασία και τους υδρατμούς από το αέριο και 
μειώνει την θερμοκρασία του προκειμένου να αυξηθεί η 
απόδοση των μηχανών αερίου / Removes the moisture and water 
vapor from gas and decrease the temperature in order to increase the 
effectivity of gas engines. 



Σύστημα αποθείωσης 
H2S Removal System  

Αφαιρεί από το αέριο, το υδρόθειο (H2S), που είναι επιβλαβές για τις 
μηχανές και τον λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό /  Removes H2S in LFG that is 
harmful for engines and other mechanical equipment. 



Πυρσός 
Gas Flare 

 

Ο πυρσός αποτελεί εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης που 
χρησιμοποιείται για την εξάλειψη του αερίου σε περίπτωση που οι 
μηχανές δεν λειτουργούν. / Flare is an emergency equipment used in order to 
eliminate LFG in case engines are not running. 



Παραγωγή Ηλεκτρισμού 
Electricity Production 

• Το Αέριο ΧΥΤΑ καίγεται σε μηχανές εσωτερικής καύσης 
(μηχανές βιοαερίου) για την παραγωγή ηλεκτρισμού / LFG is 

burned in internal combustion engine (Biogas Engine) to produce electricity. 

 



Παραγωγή Ηλεκτρισμού 
Electricity Production 



Παραγωγή Ηλεκτρισμού 
Electricity Production 



Παραγωγή Ηλεκτρισμού 
Electricity Production 

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται προσαρμόζεται στο 
Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας με ρύθμιση των 
παραμέτρων τάσης και συχνότητας μέσω ενός υποσταθμού /  
This electricity energy is adapted to National Electric Network by adjusting 
voltage and frequency parameters with help of swithchard. 

 



Ενεργειακή Μονάδα Αερίου ΧΥΤΑ 
LFG Power Plant 

Το κύριο δεδομένο για την διαστασιολόγηση είναι ο 
πληθυσμός της πόλης / The main input for the calculations is the 

population of the city: 
 

 Μικρό Μέγεθος / Small Size : Λιγότερο ή Ίσο των 100.000 κατοίκων 

Μεσαίο Μέγεθος / Medium Size : Μεταξύ 100.000 και 1.000.000 κατοίκων 

Μεγάλο Μέγεθος / Large Size : Άνω των 1.000.000 κατοίκων 
 

1 Άτομο παράγει καθημερινά 1 kg απορριμμάτων 

1 Person means daily 1 kg of waste 
 

100.000 άτομα ισοδυναμούν με 100 τόνους / ημέρα απορρίμματα 

100.000 persons is equal to 100 ton/day waste 



Ενεργειακή Μονά Αερίου ΧΥΤΑ 
LFG Power Plant 

Άλλα δεδομένα για την σχεδίαση είναι τα παρακάτω / 
Other inputs for calculations are as below: 

 

Καθημερινή Ποσότητα Αποβλήτων (Ανάλογα με τον Πληθυσμό) / 

Daily Waste Amount (According to Population) 

 Οργανικό Περιεχόμενο των Αποβλήτων / Organic Rate of Waste 

 Κλίμα της Πόλης / Climate of City 

 Υψόμετρο του ΧΥΤΑ / Altitude of Landfill 

 Χωροταξική Διάταξη του ΧΥΤΑ / The Geometry of Landfill 



Ενεργειακή Μονάδα Αερίου ΧΥΤΑ 
LFG Power Plant 

Το μέγεθος (ηλεκτρική ισχύς) εξαρτάται από την ποσότητα των αποβλήτων, 
συνεπώς από τον πληθυσμό. / The electrical size depends on the amount of waste 
so does population. 
 

Τύπος για πρόχειρο υπολογισμό / Formula for rough calculation: 

Συντελεστής x Ημερήσια ποσότητα αποβλήτων (τόνοι) = Μέγεθος - Ηλεκ. Ισχύς (kWe) 

 5     x                     100 (tons)           =        500 kWe 

 

Ο συντελεστής χρησιμοποιείται για έναν πρόχειρο υπολογισμό και είναι 
μεταξύ 3 και 8 (γενικά 5). / The coefficient is used for rough calculation and a 
number between 3 and 8 (generally 5). 
 

Ο συντελεστής κυρίως εξαρτάται από την εγκατάσταση και επηρεάζεται 
επίσης από τα δεδομένα των υπολογισμών. / Coefficient is mainly depend on the 
site projects and also affected by the inputs for calculations. 



Ενεργειακή Μονάδα Αερίου ΧΥΤΑ 
LFG Power Plant 

Μικρό Μέγεθος (Small) : Μικρότερο ή Ίσο των 100.000 κατοίκων  

Για πόλεις μικρού μεγέθους, η μέγιστη ισχύς θα είναι 800 kWe. / For the small 

size cities, the electrical size will be at maximum 800 kWe. 
 

300-400 kWe ή περισσότερο είναι ένα κερδοφόρο μέγεθος. / 300-400 kWe and 

more is a profitable size for economical reasons. 
 

Για πόλεις μικρότερου μεγέθους μπορεί να υπάρχουν πρόσθετες πηγές 
Βιοαερίου, όπως μικρές μονάδες αναερόβιας χώνευσης (του οργανικού 
κλάσματος των αποβλήτων ή οποιουδήποτε άλλου οργανικού αποβλήτου) 
προκειμένου να αυξηθεί η ισχύς στα 400 kWe.  / For less sizes there may be 
additional Biogas sources such as small size anaerobic digestion plant (from organic 
fraction of waste or any organic waste) in order to increase electrical size to 400 kWe.  

 

Οι Μονάδες ΑΧ γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς σε ΧΥΤΑ στην Τουρκία. / AD 
Plants are becoming popular in Landfill sites in Turkey. 



Ενεργειακή Μονάδα ΧΥΤΑ – Προσθήκη ΑΧ 
LFG Power Plant – AD Addition 

Μονάδα Αναερόβιας Χώνευσης για ΧΥΤΑ (Εμβολικής Ροής) / 

Anaerobic Digestion Plant for Landfills (Plug Flow) 

Προεπεξεργασμένο απόβλητο 

Αναδευτήρες 

Βιοαέριο 

Αντιδραστήρας Εμβολικής Ροής 

Σύστημα 
εξαγωγής 

Αφύγρανση 

Υπόλειμμα 

Νερό υπό πίεση 



Μονάδα Αναερόβιας Χώνευσης για ΧΥΤΑ (Εμβολικής Ροής) / 

Anaerobic Digestion Plant for Landfills (Plug Flow) 

 

Ενεργειακή Μονάδα ΧΥΤΑ – Προσθήκη ΑΧ 
LFG Power Plant – AD Addition 



Ένας αντιδραστήρας Εμβολικής Ροής είναι μια μονάδα αναερόβιας χώνευσης 

πιο αποδοτική από τις καθιερωμένες μονάδες υγρής χώνευσης. / A Plug Flow 

digester is a anaerobic digestion plant which is more effective than standart wet 

digestion plants. 

Δυνατότητα εγκιβωτισμού / Containered options that can be used as modular 

Επιλογή μεταξύ 50 kWe και 100 kWe / 50 kWe, 100 kWe options 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αυξήσουν την ηλεκτρική ισχύ σε 

ενεργειακές μονάδες αερίου ΧΥΤΑ έτσι ώστε να γίνουν κερδοφόρες / Can be 

used to increase the electric power to a profitable amount in landfill power plants 

Μπορούν να τροφοδοτηθούν με το οργανικό κλάσμα των αστικών στερών 

αποβλήτων  και με άλλα οργανικά απόβλητα / Can be used organic fraction of 

MSW and other organic wastes 

Ενεργειακή Μονάδα ΧΥΤΑ – Προσθήκη ΑΧ 
LFG Power Plant – AD Addition 



Ενεργειακή Μονάδα αερίου ΧΥΤΑ 
LFG Power Plant 

Ενεργειακή Μονάδα ΧΥΤΑ 1 MW (Τουρκία) 



Παράδειγμα Μελέτης Σκοπιμότητας 
Feasibility Example 

• Παράδειγμα μελέτης σκοπιμότητας μιας Ενεργειακής 
Μονάδας Αερίου ΧΥΤΑ σε μια πόλη στην Τουρκία με 
πληθυσμό 100.000 / This is an example feasibility study of a LFG Power 

Plant of a 150.000 populated city of Turkey. 
 

• Παραδοχές Σχεδίασης / Design Assumptions: 

• 160 τόνοι / ημέρα Αποβλήτων (50-60 % οργανικά 
απόβλητα) / 160 ton/day of Waste (50-60% organic waste) 

• 450 - 550 m3/h παραγωγή Αερίου ΧΥΤΑ / 450 - 550 m3/h LFG 

Production 

• 1 MWe Παραγωγή Ηλεκτρισμού (Εγκατεστημένη Ισχύς) / 1 

MWe Electricity Production (Installed Power) 



Το κόστος επένδυσης μιας τέτοιας εγκατάστασης είναι 
περίπου 1.500.000 Ευρώ. 
Investment cost of such a facility is about 1.500.000 EUR. 

Παράδειγμα Μελέτης Σκοπιμότητας 
Feasibility Example 



Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυτής της 
Ενεργειακής Μονάδας ΧΥΤΑ είναι 8.000.000 kWeh. / Annual 
electricity production of this LFG Power Plant is 8.000.000 kWeh. 
 

Η τρέχουσα εγκατεστημένη ισχύς της εγκατάστασης μπορεί να 
καλύψει τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια 4.500 σπιτιών. / 
Current installed power of the facility can meet electricity need of 4.500 
houses. 
 

Η πλεονάζουσα θερμότητα της Μονάδας μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την θέρμανση και ψύξη κτιρίων, 
θερμοκηπίων, σπιτιών κλπ. Που βρίσκονται κοντά στην μονάδα. 
/ The waste heat of this LFG Power Plant is also usable to warm and cool 
buildings, greenhouse, house etc. close to the plant. 
 

Η ετήσια πλεονάζουσα θερμότητα (θερμική ενέργεια) είναι 
περίπου 8.000.000 kWth. / The annual waste heat (thermal energy) is 
about 8.000.000 kWth. 

Παράδειγμα Μελέτης Σκοπιμότητας 
Feasibility Example 



Ετήσιο Εισόδημα από πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας (129 
EUR/MWeh για 20 χρόνια) / Annual Electricity Income (129 EUR/MWeh for 
20 years): 
 

8.000.000 kWeh x 129 EUR/MWeh = 1.032.000 EUR 
 

Λειτουργικό Κόστος / Operational Expenses (~%20) = 200.000 EUR 
 

‘Αλλα Έξοδα / Other Expenses (~10%) = 100.000 EUR 
 

Ετήσιο Κέρδος / Annual Profit  = 700.000 EUR (Προ φόρων / Except for 

taxes) 
 

Χρόνος απόσβεσης / Return of Investment = 2,1 Χρόνια 

Παράδειγμα Μελέτης Σκοπιμότητας 
Feasibility Example 



Χρόνος απόσβεσης ανάλογα με το μέγεθος / Payback duration according 
to differing capacities: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Above are based on very rough calculations. 

Ισχύς 
Capacity 

Κόστος  
Επένδυσης 

Έξοδα 
Expenses 

Έσοδα 
Income 

Απόσβεση 
Payback 

500 kWe 1.000.000 EUR 200.000 EUR 500.000 EUR 3 χρόνια 

400 kWe 850.000 EUR 180.000 EUR 400.000 EUR 3,8 χρόνια 

300 kWe 700.000 EUR 160.000 EUR 300.000 EUR 5 χρόνια 

200 kWe 500.000 EUR 150.000 EUR 200.000 EUR 10 χρόνια 

100 kWe 400.000 EUR 140.000 EUR 100.000 EUR - 

Παράδειγμα Μελέτης Σκοπιμότητας 
Feasibility Example 



Τι προσφέρουμε 
What We Offer? 

 

Ως εταιρεία Ariş Enerji μπορούμε να προσφέρουμε λύση «με το 
κλειδί στο χέρι» για Ενεργειακές Μονάδες Αερίου ΧΥΤΑ και 
προσθήκη Αναερόβιας Χώνευσης. / As Ariş Enerji, we can offer turn-

key solution for a LFG Power plant and AD addition. 
 

Επίσης μπορούμε να συμμετέχουμε μερικώς στο έργο 
προμηθεύοντας το Σύστημα Συλλογής Αερίου ΧΥΤΑ και τον Η/Μ 
Εξοπλισμό. / We are also open to partial contribution as supplying LFG 

Collection system and Electromechanical Equipment. 
 

Για την Μηχανή Αερίου και τον Υποσταθμό μπορεί να γίνει 
ξεχωριστή προμήθεια στον τόπο εγκατάστασης. / The LFG Engine 

and Switchyard can be supplied locally. 



 
Αναφορές 
References 

 Κάποιες από τις Μονάδες Αερίου ΧΥΤΑ που έχει κατασκευάσει η 
εταιρεία μας είναι στους ΧΥΤΑ των παρακάτω πόλεων (για 
περισσότερες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας):  

 

Ικόνιο (8 MWe) 

Mersın (7,2 MWe) 

Silifke (2,4 MWe) 

Tarsus (4,8 MWe) 

Τραπεζούντα LFG Power Plant (5,6 MWe) 

Karaman (1,2 MWe) 

Αϊδίνι (4,8 MWe) 

Malatya (4,8 MWe) 

Didim (2,4 MWe) 

Kuşadası (4,8 MWe) 

 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 

 
THANK YOU FOR LISTENING 

 

Περίπτερο στην Verde.Tec: Γ5 
Booth in VERDE.TEC: C5 



Για Περισσότερες Πληροφορίες: 
For More Information 

 

ARİŞ ENERJİ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

1183. Sokak No:44 Ostim OSB Yenimahalle Ankara TURKEY 

 

Κινητό: +90 532 3100960 

Γραφεία: +90 312 3541874 

 

http://www.arisenerji.com.tr 

info@arisenerji.com.tr 

burak.yildiz@arisenerji.com.tr 

http://www.arisenerji.com.tr/
mailto:info@arisenerji.com.tr
mailto:burak.yildiz@arisenerji.com.tr

