1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανακύκλωση σήµερα αποτελεί ένα περίπλοκο µέρος της
επεξεργασίας των αποβλήτων για τις περισσότερες χώρες
του κόσµου. Οι λόγοι που την καθιστούν αναγκαία καθώς
και τα oφέλη που απορρέουν από αυτή είναι λίγο έως πολύ
γνωστά. Όλοι µας, σε καθηµερινή βάση, ερχόµαστε σε επαφή µε
ανακυκλωµένα ή ανακυκλώσιµα υλικά, τα ξεχωρίζουµε σε κάποιο βαθµό
από τα µη ανακυκλώσιµα και ανάλογα µε την περίπτωση, τα προτιµούµε ή
όχι. Γινόµαστε έτσι τµήµα αυτής της αλυσιδωτής διαδικασίας, που ξεκινά
από το πρωτογενές υλικό, περνά στη βιοµηχανική του επεξεργασία και
παραγωγή προϊόντος και µετά το πέρας της χρήσης του, το αξιοποιεί µέσω
κατάλληλης επεξεργασίας ώστε να επαναχρησιµοποηθεί, είτε µε την ίδια
µορφή είτε τροποποιηµένο.

Ο ακριβής ορισµός της ανακύκλωσης δίνεται ως «η διαδικασία
επανάχρησησης υλικών, είτε προ-κατανάλωσης, είτε µετα-κατανάλωσης, τα
οποία κανονικά θεωρούνται απόβλητα.». Επίσης αναφέρεται ως «Η
επαναφορά των χρήσιµων υλικών στο φυσικό και οικονοµικό κύκλο .»
Ουσιατικά είναι είναι ένας τρόπος να συντηρηθούν οι φυσικοί πόροι µε τη
διάσωση των µετάλλων, του χαρτιού, του πλαστικού, του γυαλιού, και
άλλων υλικών που χρησιµοποιούνται στη συσκευασία και τη βιοµηχανία,
και τη µετατροπή τους σε νέα και χρησιµοποιήσιµα προϊόντα. Η επιτυχής

ανακύκλωση περιλαµβάνει µια διαδικασία τριών σταδίων: τη συλλογή και
ταξινόµιση του υλικού προς επεξεργασία , τη συµ πίεση και τη µεταφορά
του στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του, και την επαναµετατροπή του
υλικού σε νέο προϊόν.

Περιλαµβάνει όλα τα µέτρα που έχουν σκοπό την ανάκτηση αυτών των
υλικών και την προώθηση τους για την παραγωγή νέων προϊόντων. Eίναι
µια αλυσίδα ενεργειών που στοχεύουν.
•

Στη

φόρτιση

το

περιβάλλοντος

µε

µικρότερες

ποσότητες

απορριµµάτων , εφ'όσον ένα µέρος του βάρο υς των οικιακών
απορριµµάτων αποτελεί ανακυκλώσιµα υλικά
•

Στην εξοικονόµηση ενέργειας , πρώτων υλών και συναλλάγµ ατος .
Η απαιτούµενη ενέργεια για την παραγωγή ενός προϊόντος από
πρώτη ύλη είναι πολλαπλάσια από ότι όταν αυτό παράγεται από
ανακυκλωµένο υλικό. Η οικονοµία αυτή γίνεται πιο σηµ αντική µε
δεδοµένο ότι οι πρώτες ύλες εισάγονται από το εξωτερικό. Τα οφέλη
εξοικονόµησης

ενέργειας

αναγνωρίστηκαν

αρχικά

από

τις

βιοµηχανίες γυαλιού και αργιλίου, οι οποίες απαιτούν τεράστια ποσά
ενέργειας για να παράγουν εµπορευµατοκιβώτια από πρώτες ύλες.
Εκεί, ανακαλύφθηκε ότι πολύ λιγότερη ενέργεια απαιτήθηκε για να
παραχθούν τα δοχεία αργιλίου και τα µπουκάλια γυαλιού όταν
χρησιµοποιήθηκαν τα ανακυκλωµένα υλικά. Παραδείγµατος χάριν, το
αργίλιο ανακύκλωσης απαιτεί 95% λιγότερη ενέργεια από

το

µετάλλευµα αργιλίου για τ ην κατασκευή δοχείων αναψυκτικών. Η

συνολική ενέργεια που σώζεται ανά κιλό είναι αρκετή να κρατήσει
αναµένη µια λάπµα φωτισµού των 100-Watt για 100 ώρες!

Το αν το προϊόν που θα προκύψει µετά την ανακύκλωση θα έχει την ίδια
χρήση µε την αρχική ή δύναται να αποκτήσει µια εντελώς διαφορετική
µορφή και ρόλο δεν είναι σαφές. Όποια πορεία όµως κι αν ακολουθήσει το
προϊόν, το βέβαιο έιναι πως ανακυκλώνοντάς το, συµβάλλουµε στη µείωση
του όγκου των αποβλήτων που καθηµερινά καταλήγουν σ τις χωµατερές,
βοηθάµε στη µείωση της ποσότητας των τοξικών χη µικών ουσιών που
προσροφόνται στο έδαφος και -σε ορισµένες περιπτώσεις-στην ελάττωση
του κόστους παραγωγής και στην εξοικονόµηση ενέργειας.

Μάλιστα οι διαδιακσίες ανακύκλωσης µπορούν να
αµτοσφαιρα από

αποφορτίσουν την

τα ρυπογόνα αέρια της βιοµηχανίας πρωτογενούς

παραγωγής προϊόντων. Συγκεκριµένα η παραγωγή αλουµ ινένιων δοχείων
από ανακυλωµένο υλικό παράγει 95% λιγότερη ατµοσφαιρική ρύπανση και
97% λιγότερη ρύπανση των υδάτων απ ’ότι η διαδικασία παραγωγής τους
από πρώτες ύλες.
Έτσι λοιπόν συµµετέχουµε ενεργά στην αντιµετώπιση των πλέον κρίσιµων
ζητηµάτων της εποχής µας, όπως ο περιορισµός της οικολογικής
καταστροφής και η

εξοικονόµηση των µη ανανεώσιµων φυσικών

ενεργειακών πόρων, τα απωθέµατα των οποίων τα τελευταία χρόνια
εξαντλούνται µε εκθετικούς ρυθµούς

Στα πλαίσια της επιστήµης της πράσινης χηµείας, η ανακύκλωση µπορεί να
θεωρηθεί

σαν

ένα

«λειτουργικό

εργαλείο»,

καθώς

µέσω

αυτής

επιτυγχάνονται οι στόχοι της πράσινης χηµείας που αφορούν στην
ελαχιστοποίηση των απωλειών (τόσο ενεργεικών, όσο και πρώτων υλών)
και στην ελάχιστη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση κατά την
παρασκευή, χρήση και τελική απόθεση των προϊόντων. Πολύ απλά η
ανακύκλωση, αξιοποιώντας κάτι που θεωρείται άχρηστο, παρατίνει τον
κύκλο ζωής ενός προϊόντος και καθυστερεί τη δηµ ιουργία σωρού
αποβλήτων που υποβαθµίζουν τα οικοσυστήµατα.
Αυτή η φαινοµενικά απλή διαδικασία, είναι αντικείµενο εντατικής έρευνας,
και µπορεί αν εφαρµοστεί σωστά και σε µεγάλη κλίµακα να απαλλάξει το
περιβάλλον από το φόρτο των αρνητικών συνεπιών του καταναλωτισµού.
Παρόλο που οι περισσότεροι γνωρίζουµε κάποια πράγµατα για την
ανακύκλωση, υπάρχει µεγάλη σύγχιση σχετικά µε το πιο σηµ αντικό ίσως
στοιχείο : το ποια υλικά είναι ανακυκλώσιµα. Αυτή η άγνοια παρεµποδίζει
το έργο και περιορίζει την οικονοµική επάρκεια των προγραµµάτων
ανακύκλωσης. Το αν ένα υλικό είναι ή όχι ανακυκλώσιµο καθορίζεται από
τη σύσταση και εποµένως τις ιδιότητές του.
Στην καρδιά λοιπόν της ανακύκλωσης βρίσκεται η

χηµεία. Πρωτού

αναφερθούµε στις δοµικές διαφορές των υλικών, στις χηµικές ιδιότητες και
την αντιδραστικότητά τους καθώς και στα στάδια επεξεργασίας των
ανακυκλώσιµων ουσιών, θα επιχειρίσουµε µια σύντοµη ιστορική αναδροµή
ώστε να γνωρίσουµε πώς γεννήθηκε η ιδέα της ανακύκλωσης, πώς
εξελίχθηκε κι έφτασε στη σηµερινή της µορφή.

2.Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Προσπαθώντας να εντοπίσουµε τη χρονική εποχή που γεννήθηκε η ιδέα της
ανακύκλωσης και άρχισε να πρωτοεφαρµόζεται, οδηγούµαστε σε περιόδους
πολύ παλιότερες απ΄ότι περιµέναµε. Άλλωστε από τότε που υπάρχουν
άνθρωποι υπάρχουν και απορρίµατα. Η σύστασή τους βέβαια από τις
πρώιµες κοινωνίες µέχρι τις σηµ ερινές έχει αλλάξει δραµ ατικά, όµ ως η
περαιτέρω διάθεσή τους φαίνεται να

είναι ένα ζήτηµα που

ανέκαθεν

απασχολούσε τους ανθρώ πους. Άλλωτε χ άριν οικονοµίας κ ι άλλωτε για το
καλό της δηµόσιας υγιεινής, φρόντιζαν µε κάποιο τρόπο να τα αξιοποιούν.
Οι αρχαιότερες πρακτικές ανακύκλωσης εντοπίζονται σχεδόν 4000 χρόνια
πριν, οπότε εφορµαζόταν ένα σύστηµα επεξεργασίας κ ι επανάχρησης των
ρινισµάτων χαλκού στην Ευρώπη ενώ υπάρχουν

στοιχεία πως η

κοµποστοποίηση γινόταν από τότε στην Κίνα.
Στα παλιά, προ-βιοµηχανικά χρόνια, τα απορρίµατα αποτελούνταν κυρίως
από στάχτη, ξύλο, οστά, πτώµατα και γεωργικά απόβλητα. Αποτίθονταν δε
στο έδαφος, όπου

λειτουργούσαν σαν λίπασµα βελτιώνοντας έτσι τις

καλλιέργιες. Οι χώροι ταφής απορριµάτων στην αρχαιότητα, που
ανακαλύφθηκαν από

τις ανασκαφές, περιλάµβαναν στάχτες, σπασµ ένα

εργαλεία και κεραµικά αντικείµενα. Αξίζει ίσως να σηµειωθεί ότι η
παλαιότερη µαρτυρία µιας συστηµατικής απώθεσης απορριµάτων έρχεται
από την Κνωσσό, το 3000 π .Χ. όπου τα απορρίµατα θαύονταν σε µεγάλες
λακούβες στο έδαφος και καλύπτονταν µε πολλά στρώµατα χώµατος.
Οτιδήποτε

µπορούσε

να

διοθρωθεί,

επισκευαζόταν

και

επαναχρησιµοποιούνταν. Οι πλυθισµοί ή ταν µικρότεροι και οι άνθρωποι
ζούσαν σε µικρότερες κοινότητες. Ωστόσο η µετάβαση από τη νοµαδική,

κυνηγητική εποχή στην αγροτική οδήγησε στην ανάκυψη του προβλήµατος
των απορριµάτων. Μάλιστα τον 5ο αιώνα π.Χ. στην Αθήνα, αποφασίστηκε
πως η απώθεση των αποβλήτων θα γίνεται στη δηµοτική χωµατερή η οποία
θα βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 χιλιοµέτρου από τα τείχη της
πόλης.
Μέχρι τη Βιοµηχανική Επανάσταση οπότε τα υλικά έγιναν διαθέσιµα, η
επανάχρηση και η ανακύκλωση ήταν συνήθεις διεργασίες που όµως
εφαρµόζονταν για οικονοµικούς λόγους. Οι τεχνικές αυτές υπήρχαν πάντα
µε τη µορφή της «διάσωσης» των αντικειµένων, µια παράδοση που
χρονολογείται πριν από το µεσαίωνα, οπότε και ε µφανίστηκαν οι
ρακοσσυλέκτες.

Συνήθως

ξαναχρησιµοποιούνταν

ήταν

τα

υλικά που

δέρµατα,

επεξεργάζονταν

πουπουλένια

και

και

χνουδωτά

αντικείµενα και υφάσµ ατα. Η ανακύκλωση επίσης περιλάµβανε τη χρήση
γεωργικών υπολλειµάτων ως τροφή για τα κατοικίδια, και ως λίπασµα. Τα
γουρουνάκια θεωρούνταν ένα καλό µέσο διάθεσης των αποβλήτων. Η
ξυλεία αξιοποιούνταν στην ναυπιγική, ενώ υλικά όπως ο χρυσός τήκονταν
και επαναµορφοποιούνταν πολλές φορές. Αργότερα, µέθοδοι ανάκτησης
υλικών εφαρµόζονταν στα υπολλ είµατα µετάλλων, στο χαρτί και στα µη
σιδηρούχα µεταλλικά αντικείµενα.
Η βιοµηχανική επανάσταση οδήγησε σε µαζικές παραγωγές αγαθών και την
ακόλουθη έκρηξη καταναλωτισµού. Οι πλυθησµοί των πόλεων αυξήθηκαν,
ενώ ο διαθέσιµος χώρος για την απώθεση των αποβλήτων µειώθηκε. Το
πρόβληµα απώθεσης των αποβλήτων οξύνθηκε σηµαντικά και οι κοινωνίες
αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε νέες µεθόδους διάθεσής τους.

Tα τελευταία 100 χρόνια η σύσταση των οικιακών απορρηµάτων έχει
αλλάξει σηµαντικά, λόγο ανόδου τόσο του οικονοµικού όσο και του
κοινωνικού επιπέδου, που µε τη σειρά τους επηρέασαν τον τρόπο ζωής µας
στρέφοντάς τον προς πιο καταναλωτικά πρότυπα. Είναι πλέον αδύνατος ο
ποσοτικός υπολογισµός του όγκου των αβλήτων και µόλις τις τελευταίες
δεκαετίες έγιναν προσπάθειες εκτίµησης της σύστασης του οικιακού φόρτου
σκουπιδιών. Δείγµα των αποτελεσµάτων αυτής της µελέτης παρατίθεται
στον παρακάτω πίνακα.

Η ανακύκλωση και η επανάχρηση πλέον γίνονται για περιβαλλοντικούς
λόγους, και όσο τα περιθώρια στενεύουν τόσο οι πρακτικές αυτές
επιβάλλονται µε νοµοθετικές ρυθµίσεις.

Από την αρχαιότητα λοιπόν υπήρχε ένας µικρός προβληµατισµός σχετικά µε
το θέµα των σκουπιδιών. Όµως η οικολογική συνείδηση και η ανάγκη να
προστατέψουµε και να προλάβουµε την υποβάθµιση των οικοσυστηµάτων
από την υπέρογκη αύξηση των σκουπιδιών, διαµορφώθηκε µε το πέρασµα
των αιώνων. Κάθε χώρα ανάλογα µε τους δικούς της ρυθµούς τεχνολογικής
και πολιτισµικής ανάπτυξης, έκανε βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση,
ώσπου σήµερα στις περισσότερες χώρες του κόσµου, να θεσπιστούνε
σχετικοί νόµοι και διατάξεις.
Ας κάνουµε µια σύντοµη αναφορά στους πιο σηµαντικούς σταθµούς στην
ιστορία της ανακύκλωσης:

Η ιστορία της ανακύκλωσης.

Πριν από 65 εκατοµµύρια χρόνια. .
Καθώς οι δεινόσαυροι εξαφανίζονται, τα υπολλείµατά
τους

αποσυντίθενται

και..ανακυκλώνονται

προς

πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
Στις µεσαιωνικές πόλεις τα προβλήµατα συλλογής των
απορριµµάτων

οδήγησαν

στην

εξάπλωση

των

επιδηµιών που εξόντωσαν εκατοµµύρια ανθρώπους.
Αλλά στα χρόνια εκείνα, ίσως, βρίσκεται και η αρχή

του επαγγέλµατος του ανακυκλωτή χαρτιού. Οι
ρακκοσυλλέκτες

τροφοδοτούσαν

τη

βιοµηχανία

χαρτιού µε τις αναγκαίες πρώτες ύλες.
1500

–

Στα

ισπανικά

χρησιµοποιούνται

ρινίσµατα

ορυχεία
σιδήρου

χαλκού,
για

την

συγκόλλησή του, µια πρακτική ανακύκλωσης που
εφαρµόζεται και σήµερα.
1588 – Η Ελισσάβετ η 1η χωριγεί προνόµια σε όσους
συµβάλουν στην ανακύκλωση παλιών υφασµάτων για
την παρασκευή χαρτιού
Αρχές

του

1800

–

Οι

πρώτοι

ρακοσυλλέκτες

εµφανίζονται και ζουν πουλώντας ό,τι βρίσκουν στα
σκουπίδια. Ακόµη και τα περιττώµατα σκύλων, τα
οποία οι βυρσοδέψες χρησιµοποιούσαν για τον
καθαρισµό των δερµάτων.

1776 - Οι Αµερικανοί ανακυκλώνουν οποιαδήποτε
υπολλείµατα

µετάλλων

για

τον

πόλεµο

της

ανεξαρτησίας από τους Βρετανούς.

1890 – Η βρετανική εταιρία χαρτιού ιδρύεται µε στόχο
τη

δηµιουργία

χαρτιού

και

χαρτονιού

από

ανακυλωµένα

υλικά.

Τα

υπολλείµατα

χαρτιού

λαµβάνονται από οργανισµούς όπως η φιλανθρωπική
οργάνωση Salvation Army ή από ρακοσυλλέκτες.

1895
Στη Νέα Υόρκη ιδρύεται το πρώτο επιστεγασµένο
πρόγραµµα διάθεσης απορριµάτων.
Στις αρχές του 20ου αιώνα οι γυρολόγοι µάζευαν ήδη
συστηµατικά

τα

χρησιµοποιηµένα

χαρτιά

για

ανακύκλωση στην τότε χαρτοβιοµηχανία. Από τα
χαρτιά που παράγονταν στη χώρα µας, τα περισσότερα
(ποσοστό 60%)- προέρχονταν από ανακυκλωµένα
υλικά..
1921 – Η British Waste Paper Association ιδρύεται µε
στόχο την προώθηση της βιοµηχανίας ανακύκλωσης
χαρτιού.
Γύρω στο 1922 ξεκινάει η ανακύκλωση χαρτιού σε πιο
συστηµατική βάση στην Ελλάδα.
Δεκαετία 1930 – Η βιοµηχανία του πλαστικού
πετροχηµικής προέλευσης ξεκινά (πλαστικό φυτικής
προέλευσης παράγεται ήδη από το 1862). Η παραγωγή
του πλαστικού είναι µάλλον µικρή για τα επόµενα 20

χρόνια. Στην δεκαετία του ‘50 µε τη ραγδαία
οικονοµική άνθιση, η παραγωγή του αυξάνεται έντονα
και διευρύνεται το φάσµα εφαρµογών του. Και ενώ η
χρήση υλικών πακεταρίσµατος περιορίζει τις απώλειες
σε αλλοιωµένα τρόφιµα, οι περιβαλλοντικές συνέπειες
αυτού του µη βιαποικοδοµήσιµου όγκου πλαστικών
περιτυλιγµάτων και τοξικού µελανιού, παραβλέπονται.
Επίσης εφαρµόζονται πλέον µέθοδοι επιδιόρθωσης και
επανάχρησης αντκειµένων από υφάσµατα, γυαλί και
µέταλλα, µε συνέπεια τη µείωση του όγκου αποβλήτων
τέτοιων υλικλων.

1939 – 1945 - Κατά τη διάρκεια του 2ου Πακγοσµίου
πολέµου, το πρόβληµα των απορριµάτων περνά σε
δεύτερη µοίρα. Βεβαίως σηµ ειώνονται ενέργειες
επιδιόρθωσης και επανάχρησης αντικειµένων, µάλιστα
στις Η.Π.Α χιλιάδες τόνοι υλικών ανακυκώνονταν για
την ενίσχυση των συµµαχικών στρατευµάτων. Στα
µεταπολεµικά χρόνια όµως έχει ήδη συσσωρευτεί ένας
τεράστιος

κι

ανεξέλεγκτος

όγκος

µολυσµατικών

αποριµµάτων, ιδιαίτερα γύρω απ΄τις µεγάλες πόλεις.
Παρά τις προσπάθεις τοπικών οργανισµών για τη
νοµοθετική ρύθ

µιση

του προβλή

µατος

των

απορριµάτων, η εικόνα είναι απογοητευτική και τα
σκουπίδια σχηµατίζουν ουρές χιλιοµέτρων. Η όποια

«ανακύκλωση»

γίνεται

καθαρά

για

οικονοµικής

λόγους, πάντα φυσικά σε ατοµικό επίπεδο χωρίς
οργάνωση.

1956 - Η Clean Air Act κάνει την εµφάνισή της
σηµατοδοτώντας τη µείωση των εστιών φωτιάς στα
σπίτια, οι οποίες αντικαθιστώνται από εγκατστάσεις
κεντρικής θέρµανσης πετρελαίου, φυσικού αερίου ή
ηλεκρτικές. Η αποτέφρωση περιορίζεται και ο όγκος
των οικιακών απορριµάτων µεγαλώνει.
Οργανωµένα η ανακύκλωση του χαρτιού στην Ελλάδα
ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960. Η κατανάλωση του
χαρτιού έχει ήδη αυξηθεί κατακόρυφα, το ίδιο και η
παραγωγή και οι ανάγκες της βιοµηχανίας σε
χρησιµοποιηµένο χαρτί, σε πρώτες ύλες δηλαδή για
ανακυκλωµένα χαρτικά.
1973 Ο Nathaniel Wyeth πατεντάρει το πιο γνωστό
ανακυκώµενο

πλαστικό,

το

PET

(polyethylene

terephthalate), το οποίο είναι ένα από τα πιο γνωστά κι
ανακυκλώσιµα πλαστικά.
1977 – Η πρώτη τράπεζα µπουκαλιών µε στόχο την

ανακύκλωσή τους, ιδρύεται στη Μ. Βρετανία.

1986

Στην

Καλιφόρνια

η

οργάνωση

California

Beverage Container Recycling and Litter Reduction Act
θέτει

σε

εφαρµογή

αλουµινένιων

προγράµµατα

δοχείων,

γυάλινων

ανακύκλωσης
και

πλαστικών

µπουκαλιών.
1987 – Το Εθνικό συµβούλειο εθελοντικών ορανισµών
των Η.Π.Α. συστήνει το πρόγραµµα Waste Watch, µε
στόχο τη

µείωση του όγκου απορριµάτων, την

επανάχρηση και την ανακύκλωση.

1990

Εκατοµµύρια

πολίτες

σ’όλο

τον

κόσµο

συµµετέχουν σε περιβαλλοντικές εκδηλώσεις για τον
εορτασµό της 20ης επετίου της Ηµέρας της Γης. Η
οικολογική συνείδηση έχει γίνει «µόδα».
1990 – H βρετανική κυβέρνηση εκδίδει την «Κοινή
κληρονοµιά», την πρώτη περιεκτική αναφορά για το
περιβάλλον, η οποία οριοθετεί µια κοινή στρατηγική
θέτοντας ως προτεραιότητα την ελαχιστοποίηση των
απορριµάτων και την ανακύκλωσή τους. Μαλιστα θέτει
ως στόχο το 25% των οικιακών απορριµάτων να

ανακυκλωθεί

µέχρι

το

2000.

Η

ακόλουθη

«Environmental Protection Act» το 1990 θέτει ακόµη
περισσότερους κανονισµούς και περιορισµούς σχετικά
µε τη διάθεση των αποβλήτων (οικιακών, εµπορικών
και βιοµηχανικών και αξιώνει από τις τοπικές αρχές να
συµπεριλάβουν την ανακύκλωση στις στρατηγικές
τους.

1993 Η Καλιφόρνια γιορτάζει την 1η «Ηµέρα
Διατήρησης της Γης»
1995

Οι

Αµερικανοί

47,5

ανακυκλώνουν

δισεκατοµµύρια µπουκάλια αναψυκτικών, αριθµός
ρεκόρ

όταν

µάλιστα

την

προηγούµενη

χρονιά

ανακύκλωσαν 500 εκατοµµύρια. Συγκεκριµένα µέχρι
το

τέλος

του

1995,

περίπου

50%

όλων

των

απορριµάτων του αργιλίου, του χάλυβα, και της
συσκευασίας χαρτιού στις ΗΠΑ ανακυκλωνόταν, όπως
επίσης περίπου 28% του γυαλιού και 10% της
συσκευασίας πλαστικών.

1996 - Εισάγεται ο φόρος επιχωµάτωσης απορριµάτων,
ο οποίος επιβάλλει 7 λίρες για κάθε τόνο ραδιενεργών
απορριµάτων που καταλήγει στις χωµατερές, µε σκοπό
να ενθαρρύνει εναλλακτικούς τρόπους διάθεσης των
απορριµάτων,

όπως

την

επανάχρηση

και

την

ανακύκλωση, και να προωθήσει την ελαχιστοποίησή
τους. Το πρόστιµο αυξάνεται στις 10 λίρες ανά τόνο
από 1/4/1999 ενώ για τα µη ραδιενεργά απόβλητα είναι
2 λίρες.
1997 – Οι υποχρεώσεις-δεσµεύσεις των παραγωγών
επισηµοποιούνται, υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις να
επιδιορθώνουν και να ανακυκλώνουν το 38% των
υλικών πακεταρίσµατος, αυξάνοντας το ποσοτό αυτό
σε 56% για το 2001. Πρόσθετες ρυθµίσεις οριοθετούν
ένα ελάχιστο ποσοστό ανακύκλωσης για κάθε ένα από
τα υλικά πακεταρίσµατος (χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό,
αλουµίνιο, µέταλλα και γυαλί.)

1998 . . . Με την ανακύκλωση, περισσότερο από το ¼
των

οικιακών

απορριµάτων

δεν

καταλήγει

σε

χωµατερές.
Η κατανάλωση χαρτιού στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει

τους 800.000 τόνους το χρόνο, όταν το 1976 δεν
ξεπερνούσε

τους

400.000

τόνους.

Κάθε

χρόνο

συγκεντρώνονται προς ανακύκλωση 300.000 τόνοι
χρησιµοποιηµένου
µεγάλους

χαρτιού

παραγωγούς,

(220.000

όπως

τόνοι

σούπερ

από

µάρκετ,

βιοµηχανίες, τυπογραφεία, βιβλιοδετεία, επιστροφές
εφηµερίδων και περιοδικών και άλλοι 80.000 τόνοι από
σπίτια,

γραφεία,

κλπ).

2000 – Στρατηγικές για την απώθεση των απορριµάτων
εξακολουθούν

να

τίθενται

σε

εφαρµογή.

Στη

Μ.Βρετανία έθεσαν ήδη στόχους για τα επόµενα
χρόνια, συγκεκριµένα: 30% µέχρι το 2010, και 33%
µέχρι το 2015 από τον οικιακό φόρτο απορριµµάτων να
ανακυκλώνεται ή να κοµποστοποιείται.
Λόγω αυτών των οφελών, η βιοµηχανία ανακύκλωσης
είναι πρόθυµη να πληρώσει για τα συλλεχθέντα δοχεία.
Κατά συνέπεια, το ποσοστό ανακύκλωσης για το
αργίλιο στις Ηνωµένες Πολιτείες, κατά περίπου 55% το
1989,

ήταν

υψηλότερο από

όλων

των

άλλων

ανακυκλώσιµων υλικών. (Μέχρι το 1995, εντούτοις το
ποσοστό ανακύκλωσης για το αργίλιο είχε µειωθεί σε
περίπου 50%, ελαφρώς κάτω από τα ποσοστά για το
χαρτί και το χάλυβα.)

Η δηµοτικότητά της ανακύκλωσης α υξάνεται µε τη
δηµόσια

ευαισθητοποίηση

γύρω

από

τα

περιβαλλοντικά ζητήµατα. Οι άνθρωποι στις µέρες µας
ολοένα και συνειδητοποιούν την ανάκγη εφαρµογής
της. Πέρα όµως από τις νοµοθετικές ρυθµίσεις που την
επιβάλλουν,

η

αλλαγή

των

απλών,καθηµερινών

συνηθειών µας είναι που θα κάνει τη διαφορά.

3. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Σαν ανακυκλώσιµα έχουν καθιερωθεί στη συνείδησή µας υλικά όπως το
χαρτί, το αλουµίνιο και το γυαλί. Η Lancaster County Sold Waste
Management Authority (L.C.S.W.M.A.) έχει συντάξει την ακόλουθη λίστα
µε προίόντα προς ανακύκλωση που συγκεντρώνονται στο αντίστοιχο κέντρο
του Lancaster.

Αυτοκόλλητα

περιοδικά

αλουµινένια κουτιά αναψυκτικών

Περιέκτες υδραργύρου (π.χ. θερµόµετρα)

πυροµαχικά (παλιά)

Τροχόσπιτα και ρυµουλκό

αντιψυκτικά

εφηµερίδες

οικιακές συσκεύες/λευκά είδη

µη σιδηρούχα ρινίσµατα

µηχανές

έγγραφα, χαρτί εκτυπωτών

ξύλινα υλικά ( π.χ. βούρτσες)

απορρίµµατα από αυλές (φύλλα κλπ.)

µπαταρίες-ξηρά στοιχεία

βαφές-χρώµατα

µπαταρίες-οξείδια του µολύβδου

ψάθινα υλικά

µπαταρίες - Ni-Cad, Ni-MH, Li-Ion

φωτογραφικό υλικό

υγρά φρένων

PET & HDPE πλαστικά µπουκάλια

οικοδοµικά υλικά

κηροζίνη

µνήµες τηλεφώνων

πλαστικός αφρός πολυστυρενίου

χριστουγεννιάτικα δέντρα

πρόσθετα νερού πισίνας

εξοπλισµός υπολογιστών

ενισχυτές

χαρτοκιβώτια

µελάνι εκτύπωσης (inkjet, laser, fax, etc.)

Ντραµς/ατσάλινα αντικέιµενα

δεξαµενές προπανίου

ηλεκτρικοί κινητήρες

κασσιτερωµένα δοχεία

ηλεκτρονικός εξοπλισµός

εξοπλισµός στερεοφωνικών συστηµάτων

σιδηρούχα ρινίσµατα

τηλεφωνικοί κατάλογοι

πυροσβεστικές συσκευές

υφάσµατα (ρουχισµός, αξεσουάρ, λευκά είδη)

φωσφορίζουσες λυχνίες

λάστιχα

γυάλινα µπουκάλια και βάζα

Υγρά κιβωτίου ταχυτήτων

ζιζανιοκτόνα, εντοµοκτόνα, παρασιοκτόναΝέφτι/διαλυτικά
Οικιακά καθαριστικά και γυαλιστικά

Χρησιµοποιηµένα λάδια µηχανής

µηχανή κουρέµατος γκαζόν

εξοπλισµός VCR

Βλέπουµε λοιπόν ότι η ποικιλία των προϊόντων που προσφέρονται για
ανακύκλωση είναι πολύ

µεγάλη. Αυτός ο

πίνακας βέβαια αφορά µια

συγκεκριµένη περιοχή και καταγράφει τα αντικείµενα που

οι πολίτες

οικειοθελώς προσέφεραν για ανακύκλωση. Στην πραγµατικότητα ο
κατάλογος περιλαµβάνει ακόµη περισσότερες οικογένειες υλικών.
Το αµερικανικό Συµβούλιο πλαστικών και το Συµβούλιο περιβάλλοντος και
βιοµηχανίας πλαστικών του Καναδά παρουσίασαν τον α µερικανικό και
καναδικό κατάλογο ανακυκλωµένων πλαστικών για να

βοηθήσει τους

αγοραστές ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα στην εντόπιση των προϊόντων που
γίνονται από ή που συσκευάζονται µε ανακυκλωµένο πλαστικό.

Πίνακας ανακυκλώσιµων υλικών
Ρούχα & αξεσουάρ, Τσάντες
Ποδιές, σακίδια, σορτς αθλητικά
Εξαρτήµατα αυτοκινήτων
Χοάνες, Μεταλλουργικές ξύστρες πάγου,
Διανοµείς, σακούλες απορριµµάτων...

Δοχεία & εµπορευµατοκιβώτια
Κιβώτια λεωφορείων, κάδοι απορριµάτων
Οικοδοµικά υλικά
Διαχωριστικά τοιχώµατα, µονωτικά υλικά
Τάπητες, υφάσµατα και ίνες
Φορµαρισµένος, δοµικός αφρός...
Καλλιεργητικά και γεωργικά προϊόντα
Επίπεδα υλικών πληρώσεως αυγών, υπόστεγα...
Ταινίες & φιλµ
Καλύψεις παλετών
Έπιπλα & εξαρτήµατα (εσωτερικά)
Γραφεία, Λαµπτήρες, Καθίσµατα
Έπιπλα & εξαρτήµατα (υπαίθρια)
Πάγκοι, αιώρες,
Ηλεκτρικοί οικιακοί εξοπλισµοί
Καλύµµατα, ρολόγια, µαξιλάρια...

Καλάθια, Ρόδες
Εξαρτήµατα θυρών
Στιπτήρια πλυντηρίων
Υλικά επίστρωσης και περίφραξης, τσουγκράνες...
Προµήθειες γραφείων
Διακριτικά, περιοχές αποκοµµάτων, συνδετήρες εγγράφου...
Υλικά συσκευασίας
Μπουκάλια, εµπορευµατοκιβώτια
Υλικά φύτευσης & εξαρτήµατα
Πλαίσια παραθύρων, κουφώµατα αλουµινίου
Ασφάλιστρα & προωθητικά στοιχεία
Σελιδοδείκτες, ανοιχτήρια δοχείων, βασικές αλυσίδες...
Ψυχαγωγικά προϊόντα & παιχνίδια
Εξαρτήµατα ποδηλάτων, Φωτογραφικές µηχανές, αµµοδόχες
Οδοφράγµατα, στάσεις στάθµευσης
Σύστηµα σηµατοδότησης

Οι κοινότητες που ανακυκλώνουν αντικείµενα χρησιµοποιούν µια από τις
δύο µεθόδους συλλογής: Με διεργασίες χαµηλής τεχνολογίας ή µε
χειρονακτική εργασία. Έτσι χωρίζουν τα ανακυκλώσιµα υλικά όπως
κουτάκια αναψυκτικών, γυάλινα µπουκάλια, χαρτί, τα οποία στη συνέχεια
φορτώνονται σε ειδικά σχεδιασµένα φορτηγά, που διαθέτουν διαφορετικό
διαµέρισµα για κάθε υλικό. Οι αυτοµατοποιηµένες υπηρεσίες συλλογής
µπορούν να ποικίλουν, αλλά υπάρχει πάντα ένα φορτηγό για τη µεταφορά
αναµεµιγµένων υλικών. Μετά την παράδοση των υλικών στο κέντρο
επεξεργασίας, ταξινοµούνται µε το χέρι καθώς κινούνται κατά µήκος µιας
ζώνης µεταφορέων.
Οι µελέτες έχουν δείξει ότι όταν γίνεται η ανακύκλωση µε σωστό τρόπο, οι
άνθρωποι είναι προθυµ ότεροι να συµµ ετέχουν. Η ταξινόµηση κατά τους
κατοίκους είναι πολύτιµη επειδή βοηθά

στο να

εκπαιδεύσει τους

ανθρώπους για την ανακ ύκλωση, και τα προγράµµατα µε

συλλογή

παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά συµµ ετοχής και αποκατάστασης. Το
ζήτηµα ταξινόµησης θα συνεχίσει να είναι ένας σηµαντικός, καθοριστικός
παράγοντας σε οποιοδήποτε πρόγραµµα ανακύκλωσης, ειδικά δεδοµένου
ότι οι κοινότητες επιδιώκουν να ανακυκλώσουν τα πρόσθετα υλικά. Σε
πολλές πόλεις οι τηλεφωνικοί κατάλογοι, το χαρτόνι, και ορισµένα
πλαστικά περιλαµβάνονται στα προγράµµατα συλλογής.

4. Ανακύκλωση των πιο συνηθισµένων υλικών.
Διαπιστώσαµε προηγουµένως ότι από τα διάφορα αντικείµενα της
καθηµερινής µας ζωής, πολλά είναι αυτά που είναι ανακυκλώσιµα, κι αυτό
γιατί είναι φτιαγµένα από τα κατάλληλα υλικά. Δηλαδή πρέπει να ισχύουν
πάντα κάποι ες προϋποθέσεις. Για παράδειγµα στον αµερικανικό-καναδικό
κατάλογο αναφέρονται τα παιχνίδια. Όµως δεν είναι όλα τα παιχνίδια
φτιαγµένα από τα ίδια ακριβώς υλικά, κι εποµένως δεν είναι όλα
ανακυκλώσιµα. Στη συνέχεια θα αναφερθούµε στις µεγαλύτερες κατηγορίες
υλικών που ανακυκλώνονται, θα µελετήσουµε τη δοµή και τις χηµικές τους
ιδιότητες και θα δούµε τι είναι αυτό που τα καθιστά ανακυκλώσιµα.
4.1 ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Καθηµερινά χρησιµοποιούµε δεκάδες αντικείµενα από πλαστικό: από µια
απλή οδοντόβουρτσα µέχρι τις σακούλες του σούπερ µάρκετ και το
πληκτρολόγιο του υπολογιστή µας, το πλαστικό είναι µέρος της ζωής µας.
Χαρακτηριστικά είναι τα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται από το αρχείο
ντοκουµέντων για τα πλαστικά:
• υπολογίζεται πως 100 εκατοµµύρια τόνοι πλαστικών παράγονται
κάθε χρόνο

• Περισσότερα από 20.000 πλαστικά µπουκάλια απαιτούνται για να
παραληφθεί 1 τόνος του πλαστικού.
• Κατά µέσο όρο ο ευρωπαίος πετάει 36 κιλά πλαστικών κάθε χρόνο
• 4% της κατανάλωσης πετρελαίου στην Ευρώπη χρησιµοποιείται για
την κατασκευή πλαστικών προϊόντων.
• Μερικές

σακούλες

σκουπιδιών

είναι

φτιαγµένες

από

64%

ανακυκλωµένο πλαστικό.
• Οι πλαστικές συσκευασίες αποτελούν το 42% από τη συνολική
κατανάλωση πλαστικού και πολύ λίγα αυτού ανακυκλώνονται.
Γνωρίζουµε όλοι ότι τα πλαστικά έχουν σαν πρώτη ύλη το πετρέλαιο, µια
µη ανανεώσιµη πηγή. Όταν πετάµε κάτι πλαστικό αυτό γίνεται µέρος ενός
σωρού που καταλήγει σε χωµατερές. Σε µερικές κοινότητες η ανακύκλωση
πλαστικού έχει ήδη

τεθεί σε εφαρµογή. Ωστόσο η

ανακύκλωση του

συγκεκριµένου υλικού είναι αρκετά πιο περίπλοκη από αυτή του γυαλιού ή
του χαρτιού. Πρωτού αναφερθούµε στις πηγές των πλαστικών αποβλήτων
και τους λόγους που

καθιστούν αναγκ αία την ανακύκλωσή του, ας

γνωρίσουµε τι ακριβώς είναι το πλαστικό και εν τέλει γιατί η ανακύκλωσή
του είναι πιο δύσκολη.
Πλαστικά - τι είναι και πώς συµπεριφέρονται.
Τα πλαστικά είναι οργανικά πολυµερή υλικά που αποτελούνται από
γιγαντιαία οργανικά µόρια ενωµένα µεταξύ τους µε οµοιοπολικό δεσµό. Ο
αριθµός των µορίων αυτών είναι επαρκώς µεγάλος ώστε η ουσία να
παρουσιάζει ένα σύνολο ιδιοτήτων που δε µεταβάλλονται πρακτικά µε την

προσθήκη ή αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργανικών µορίων. Αυτές οι
οργανικές ενώσεις δηλαδή αποτελούν µια σειρά επαναλαµβανόµενων
µονάδων γνωστών ως µονοµερή. Η δοµή και ο βαθµός πολυµερισµού ενός
δεδοµένου πολυµ ερούς σώµατος καθορίζει τα χαρακτηριστικά του. Έτσι
λοιπόν υπάρχουν

διάφοροι τύποι πλαστικών που ο καθένας

απαιτεί

διαφορετικό χειρισµό στη διαδικασία της ανακύκλωσης.
Ας δούµε τώρα πώς η δοµή του πολυµερούς κάθε κατηγορίας επηρεάζει τις
ιδιότητές του.
Θερµοπλαστικά και θερµοσκληραινόµενα πολυµερή.
Ανάλογα µε τον τρόπο µορφοποίησής τους τα πολυµερή διακρίνονται σε
θερµοπλαστικά και θερµοσκληραινόµενα.
Θερµοπλαστικά είναι τα πολυµερή που όταν θερµαίνονται πάνω από µια
ορισµένη θερµοκρασία , τη λεγόµενη θερµοκρασία υαλώδους µετάβασης
µαλακώνουν και µε την εφαρµογή πίεσης αποκτούν το επιθυµητό σχήµα. Η
µορφοποίηση πραγµατοποιείται µέσα σε καλούπια για την παραγωγή
συγκεκριµένων αντικειµένων ή

µε συνεχή διέλευση του µαλακού

πολυµερούς µέσα από τη µήτρα για την παραγωγή συνεχούς προϊόντος
(ίνες, µεµβράνες, σωλήνες). Τα θερµοπλαστικά πολυµερή είναι είτε
γραµµικά (µια ενιαία γραµµική αλυσίδα των µονοµερών) είτε διακλαδωµένα
(γραµµικά µόρια µε πλευρικές αλυσίδες που διακλαδίζονται από την κύρια)
και διατηρούν τη δοµή αυτή µετά τη µορφοποήση.

Τα θερµοπλαστικά αποτελούν το

80% των πλαστικών που παράγονται

σήµερα. Παραδείγµατα της θερµοπλαστικής περιλαµβάνουν:
• πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) που χρησιµοποιείται στη
σωλήνωση, σε δεξαµενές καυσίµων αυτοκίνητων, σε µπουκάλια και
παιχνίδια
• πολυαιθυλένιο χαµ ηλής πυκνότητας (LDPE) που χρησιµοποιείται
στις

πλαστικές

τσάντες,

κολλητικές

ταινίες,

εύκαµπτα

εµπορευµατοκιβώτια
• τερεφθαλικό

πολυαιθυλένιο

(PET)

που

χρησιµοποιείται

στα

µπουκάλια, σε τάπητες και στη συσκευασία τροφίµων
• πολυπροπυλένιο (PP) που χρησιµοποιείται στα ε µπορευµατοκιβώτια
τροφίµων, σε ορισµένες µπαταρίες, κάσες
αυτοκινήτου και ίνες.

µπουκαλιών, τµήµατα

• πολυστυρένιο (PS) που χρησιµοποιείται στα ε µπορευµατοκιβώτια
γαλακτοκοµικών προϊόντων, ταινίες κασετών, φλυτζάνια και πιάτα
• πολυβίνυλοχλωρίδιο (PVC) που χρησιµοποιείται στα πλαίσια
παραθύρων,

στα

υλικά

δαπέδωσης,

σε

µπουκάλια,

ταινίες

συσκευασίας, καλώδια, στη µόνωση, σε πιστωτικές κάρτες και
ιατρικά εργαλεία.
Υπάρχουν εκατοντάδες είδη θερµοπλαστικών πολυµερών σωµάτων, και οι
νέες παραλλαγές είναι ταχέως αναπτυσσόµενες. Στις αναπτυσσόµενες χώρες
ο αριθµός πλαστικών σε κοινή χρήση, εντούτοις,τείνει να

είναι πολύ

χαµηλότερος.
Τα θερµοσκληραινόµενα πολυµερή µορφοποιούνται επίσης µε την επίδραση
θερµότητας πίεσης και καταλύτη αλλά σε αντίθεση µε τα θερµοπλαστικά
δεν διατηρούν την ίδια δοµή και µετά τη µορφοποίηση. Κατά τη διάρκεια
της µορφοποίησης δηµιουργούνται µεταξύ των αρχικών γραµµικών ή
διακλαδωµένων µακροµορίων σταυροδεσµοί οπότε το νέο πολυµ ερές
(δικτυωµένο) δεν µπορεί να µαλακώσει ξανά µε θέρµανση ούτε να διαλυθεί
στους διαλύτες που προηγούµενα διαλυόταν. Είναι µια άτηκτη και αδιάλυτη
µάζα που δεν µπορεί να ξαναµορφοποιηθεί.

Τα θερµοσκληραινόµενα αποτελούν το υπόλοιπο 20% των πλαστικών που
παράγονται. Μετά την εξεπεξεργασία τους σκληραίνουν και δε µπορούν να
επανατηχθούν και να φορµαριστούν. Εποµένως είναι δύσκολο να
ανακυκλωθούν. Μερικές φορές αφού θριµµατιστούν χρησιµοποιούνται ως
υλικά πληρώσεως. Η κατηγορία αυτών των πολυµερών περιλαµβάνει:

Ø πολυουρεθάνιο (PU)
NH(CH2)6NHC

O(CH2)4OC

n

O

Χρησιµοποιείται σε : επιστρώµατα, φινιρίσµατα, εργαλεία, διαφράγµατα,
µαξιλάρια, στρώµατα και καθίσµατα αυτοκινήτων.

Ø εποξειδικές ρητίνες
OH

O
H2C

CHCH2

OROCH2CHCH2

O
OROCH2CH

CH2

n-1

Χρησιµοποιείται σε : κόλλες, αθλητικό εξοπλισµό, ηλεκτρικό και
αυτοκίνητο εξοπλισµό

Ø Φαινολικές ρητίνες

OH

OH

CH2

CH2

CH2

OH

OH

CH2
OH

C
H2
OH

N
CH2

H2C

CH2

N
CH2

CH2

N

N

C
H2

Χρησιµοποιούνται σε : φούρνους, λαβές για τα µαχαιροπήρουνα, τµήµατα
αυτοκινήτων, πίνακες κυκλωµάτων, κόλλες, βερνίκια.

Εκτός από τα θερµοσκληραινόµενα, µια άλλη ενδιαφέρουσα τάξη
πολυµερών ανθίσταται στην επεξεργασία κι εποµένως σ τις διαδικασίες
ανακύκλωσης. Τα θερµοσταθερά πολυµ ερή. Αυτά είναι ανθεκτικά σε
θερµοκρασίες µέχρι 300-400

ο

C, ενώ όταν θερµαίνονται σε αδρανή

ατµόσφαιρα, η αντοχή τους φτάνει τους 500-600 οC. Επίσης παρουσιάζουν
µεγάλη σταθερότητα στην προσβολή από οξέα κα ι αλκάλεα. Οι ιδιότητές
τους αυτές βασίζονται στη χηµική δοµή τους, η οποία περιέχει δεσµούς µε
υψηλή ενέργεια διάσπασης και ισχυρούς διαµοριακούς δεσµούς Van der
Waals.
Έτσι λοιπόν πλαστικά υλικά που αποτελούνται από τέτοια πολύµερή είναι
αδύνατο να ανακυκλωθούν.
Παραδείγµατα θερµοσταθερών πολυµερών είναι τα πολυιµίδια (1), τα
πολυβενζιµιδαζόλια(2) , τα αρωµατικά πολυαµίδια (3)
O

O

C

C

N

N
C

C

O

O

O

1
H

H

N

N

C

C
N

N

2

HN
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Τα σύγχρονα πλαστικά (ή πολυµερή σώµατα) κατέχουν διάφορα εξαιρετικά
επιθυµητά χαρακτηριστικά : υψηλή δύναµη κατ’ αναλογία βάρους, άριστες
θερµικές ιδιότητες, ηλεκτρική µόνωση, αντίσταση σ ε οξέα, αλκάλια και
διαλύτες είναι µερικές µόνο από τις πολλές ιδιότητές τους. Μπορούν να
διαµορφωθούν από

µια ποικιλία διαδικασιών, όπως η

εξώθηση, η

σχηµατοποίηση, η ρίψη ή περιστροφή.
Η δυνατότητα ή µη επαναµορφοποίησης ενός πολυµερούς υλικού βρίσκεται
σε απευθείας σχέση µε τη δυνατότητα ή µη ανακύκλωσής του. Είναι φανερό
ότι για την ανακύκλωση ενός πλαστικού υλικού, απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η επεξεργασία του µε τέτοιο τρόπο ώστε από ένα χρησιµοποιηµένο και
εν µέρη παραµορφωµένο υλικό να προκύψει ένα νέο, ικανό προς χρήση
αντικείµενο. Αυτό καθίσταται δυνατό όταν το πολυµ ερές επιδέχεται
επαναµορφοποίησης, δηλαδή όταν είναι θερµοπλαστικό.
Τα πολυµερή που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή πλαστικών
αντικειµένων χωρίζονται σε 7 κατηγορίες. Οι περισσότεροι από εµάς έχουµε
δει στα διάφορα πλαστικά µπουκάλια το γνωστό σύµβολο της ανακύκλωσης
του τριγώνου µε τα 3 βέλη.

Με µια πιο προσεκτική µατιά θα διακρίνουµε και έναν αριθµό ή ένα
ακρονύµιο στο κέντρο του. Αυτά είναι που δηλώνουν τον τύπο του
πλαστικού κι εποµένως τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την
ανακύκλωσή του. Φυσικά δεν είναι και οι 7 τύποι ανακυκλώσιµοι. Το
πλαστικό που µαρκάρεται µε ένα 1 ή 2 είναι το συνηθέστερα
ανακυκλώµενο, ενώ το πλαστικό µαρκαρισµένο µε 7 δεν µπορεί να
ανακυκλωθεί. Η δοµή κι εποµένως οι ιδιότητες της κάθε κατηγορίας είναι
που καθιστούν το πλαστικό ανακυκλώσιµο ή µη.
Τι σηµαίνουν οι αριθµοί.
1 -- PET πολυ(τερεφθαλικός αιθυλενεστέρας)
•

Το

PET

χρησιµοποιείται

στην

παρασκευή

µπουκαλιών

για

αναψυκτικά, νερό κλπ, σε βάζα για µαργαρίνες κ.α.
•

Το PET µπορεί να ανακυκλωθεί προς νήµατα που χρησιµοποιούνται
στο γέµισµα των υπνόσακων, για σχοινιά, µαξιλάρια, χαλιά..

2 -- HDPE (υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο)
•

Το HDPE βρίσκεται στις φιάλες γάλκτος, στα κεσεδάκια βουτύρου,
στα µπουκάλια απορρυπαντικών, στη συσκευασία λαδιών µηχανής.

•

Το HDPE ανακυκλώνεται σε γλάστρες φυτών, απορριµατοδοχεία,
στους πορτοκαλί κώνους ρύθµισης κυκλοφορίας της τροχαίας, στους
περιέκτες καθαριστικών υγρών, σε έπιπλα κήπου..

Η καρέκλα της φωτογραφίας έχει
κατασκευαστεί από

240 µπουκάλια

ΗDPE που χρησιµοποιούνταν στη
συσκευασία γάλακτος.

3 – ΡVC (πολυβίνυλο χλωρίδιο)
•

Το PVC χρησιµοποιείται στα µπουκάλια των σαµπουάν, των λαδιών
µαγειρικής, στα σκεύη σερβιρίσµατος των fast food

•

To PVC ανακυκλώνεται σε αποχετευτικούς και αρδευτικούς σωλήνες.

4 -- LDPE (χαµηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο)
•

Το LDPE βρίσκεται στις σακούλες των σούπερ µάρκετ, στα
περιτυλίγµατα ψωµιού, στις πλαστικές µεµβράνες περιτυλίγµατος,
στο καπάκι δοχείων µαργαρίνης..

•

Το LDPE ανακυκλωνεται σε νέες σακούλες των σούπερ µάρκετ.

5 -- PP (πολυπροπυλένιο)
•

Το PP χρησιµοποιείται στα κασεδάκια γιαουρτιού, στις φιάλες
συροπιού ζαχαροπλαστικής, στα καπάκια µπουκαλιών..

•

ΤΟ ΡΡ

ανακυκλώνεται προς πλαστική ξυλεία, θήκη µπαταριών

αυτοκινήτου, manhole steps...
6 -- PS (πολυστυρένιο)
•

Το PS χρησιµοποιείται σε κυπελάκια του καφέ µιας χρήσης, σε υλικά
συσκευασίας (π.χ. ξηρών καρπών), σε δίσκους σερβιρίσµατος.

•

Το PS ανακυκλώνεται σε πλαστική ξυλεία, στις θήκες κασσετών
µουσικής, σε γλάστρες φυτών..

7 -- Άλλα
•

Πρόκειται συνήθως για µίγµατα µιας ποικιλίας πλαστικών, όπως στα
συµπιεζόµενα µποκάλια της κέτσαπ, στα σκεύη για µικροκύµµατα..

Βλέπουµε λοιπόν ότι κάθε τύπος πλαστικού έχει και διαφορετική κύρια
εφαρµογή. Στο παρακάτω σχεδιάγραµµα φαίνεται η διαφορά των ποσοστών
χρήσης µερικών πολυµερών για την κατασκευή µπουκαλιών.

Λαµβάνοντας υπόψην τα παραπάνω οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι οι
τύποι των πλαστικών που ανακυκλώνονται είναι οι εξείς:
• Πολυεθυλένιο (PE) - και υψηλής πυκνότητας και χαµ ηλής
πυκνότητας πολυαιθυλένιο.

CH2

n

• Πολυπροπυλένιο (PP)

H2C

CH

n
CH3

• Πολυστυρένιο (PS)

CH2

CH

n

• Πολυβίνυλοχλωρίδιο (PVC)

CH2

CH
Cl

n

• Πολυτερεφθαλικός αιθυλενεστέρας (ΡΕΤ)

OH2CH2CO

C

C

O

O

Όλοι τους ανήκουν στην κατηγορία των θερµοπλαστικών πολυµερών.
Εντούτοις, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι οι πλαστικοί τύποι δεν
µπορούν να αναµιχθούν.

Ένα κοινό πρόβληµα µε την ανακύκλωση των πλαστικών είναι ότι τα
πλαστικά αποτελούνται συχνά από περισσότερα του ενός είδους πολυµερή
σώµατα ή µπορεί να υπάρξει κάποιο είδος ίνας που προστίθεται στο
πλαστικό (ένα σύνθετο) που να προσθέτει δύναµη , ελαστικότητα ή άλλα
επιθυµητά χαρακτηριστικά.
Αυτό µπορεί να καταστήσει την αποκατάσταση δύσκολη. Είδαµε άλλωστε
ότι τα πλαστικά τύπου 7 δεν ανακυκλώνονται καθώς αποτελούνται από
τέτοια µίγµατα πολυµερών.
Προσδιορισµός των διαφορετικών τύπων πλαστικών.
Υπάρχουν διάφορες απλές δοκιµές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη
διάκριση µεταξύ των κοινών τύπων πολυµερών σωµάτων έτσι ώστε
µπορούν να χωριστούν για επεξεργασία.
Η δοκιµη του νερού : Μετά από προσθήκη µερικών σταγόνων υγρού
απορρυπαντικού σε λίγο νερό ρίξτε µέσα σ ’άυτό ένα µικρό κοµµ άτι του
πλαστικού και δείτε εάν επιπλέει. Αν ναι τότε πρόκειται είτε για ΡΕ είτε για
ΡΡ. Το PS και το PVC βυθίζονται.
Δοκιµή καψίµατος : Κρατήστε ένα κοµµάτι του πλαστικού µε τσιµπιδάκι ή
στο πίσω µέρος ενός µαχαιριού και βάλτε του φωτιά. Το πλαστικό καίγεται;
Και αν ναι τι χρώµα είναι η φλόγα του; Το ΡΕ δίνει µπλε φλόγα µε κίτρινη
κορυφή, λιώνει και στάζει. Το ΡΡ δίνει κίτρινη φλόγα µε µπλε βάση. Το ΡS
δίνει κίτρινη καπνισµένη φλόγα και στάζει, ενώ το PVC δίνει κίτρινη
καπνισµένη φλόγα και σταµατά να καίγεται όταν αποµ ακρυνθεί η εστία.
Μυρίζει σα λιωµένο κερί όταν καεί-λιγότερο έντονα από το ΡΕ, σαν HCl.

Δοκιµή µε τα νύχια : Μπορεί ένα δείγµα του πλαστικού να γρατσουνιστεί
µε τα νύχια; Αν είναι PE τότε ναι. Διαφορετικά πρόκειται για PP, PS ή PVC.
Για επιβεβαίωση του PVC, αγγίξτε το δείγµα µε ένα πυρωµένο κοµµάτι
σύρµατος χαλκού και κρατήστε έπειτα το καλώδιο στη φλόγα. Μια πράσινη
φλόγα από την παρουσία χλωρίου επιβεβαιώνει ότι είναι PVC.
Για

να

καθορίσετε

εάν

ένα

πλαστικό

είναι

θερµοπλαστικό ή

θερµοσκληρεινόµενο, πάρτε ένα κοµµ άτι σύρµ ατος πυρώστε το και πιέστε
το στο υλικό. Εάν το σύρµα διαπερνά το υλικό, είναι θερµοπλαστικό εάν
όχι αυτό είναι θερµοσκληραινόµενο

Η επικυνδινότητα του PVC- Γιατί είναι θεωρείται βλαβερό.

Ενώ λοιπόν είδαµε ότι τα θερµοπλαστικά
πολυµερή είναι ανακυκλώσιµα κι εποµένως
αποδεκτά,

υπάρχουν

ορισµένες

επιφυλάξεις

σχετικά µε τις συνέπειες της κατασκευής, χρήσης
και τελικής τους απώθεσης στη δηµ όσια υγεία
και το περιβάλλον. Πρώτο στη λίστα αυτών των
«υπό αµφισβήτηση» υλικών είναι το PVC.
Τα τελευταία 10 χρόνια, η ανακύκλωση του
PVC κυµαίνεται σε ποσοστό 0,8 % ενώ σή µερα

γίνεται σε αµεληταίο βαθµό.

Παράλληλα και η χρήση του στο διάστηµα αυτό έχει µειωθεί στο µισό κι
ακόµη λιγότερο.

Η ανησυχία για το υλικό αυτό έχει προκύψει για τρεις κυρίως λόγους:
Μια έκθεση που παρουσιάζεται από την GRRN παρέχει στοιχεία που
αποδεικνύουν ότι τα µπουκάλια και οι ετικέτες PVC απειλούν την υποδοµή
ανακύκλωσης µπουκαλιών PET και τη συνεχή ανάπτυξη της ανακύκλωσης
από PET σε ΡΕΤ µπουκάλι . Δεν υπάρχει κανένας εξοπλισµός διαθέσιµος
που να αφαιρεί 100% του PVC από τα µπουκάλια PET και στη
θερµοκρασία τήξης του PET, το ΡVC φλέγεται καταστρέφοντας το PET που
βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο και

βλάπτοντας τον εξοπλισµό

επεξεργασίας του. Ο διαχωρισµός των µπουκαλιών PVC είναι δαπανηρός
επειδή αποτελούν µόνο 2% των µπουκαλιών που κατασκευάζονται στις
Ηνωµένες Πολιτείες. Ωστόσο αυτό το 2% του ρεύµατος µπουκαλιών είναι
αρκετό για να προκαλέσει σοβαρότατα προβλήµ ατα στους ανακυκλωτές
ΡΕΤ.
Επιπλέον, µια πρόσφατη έκθεση από το πανεπιστήµιο Tufts αναφέρει ότι το
βινυλο-χλωρίδιο, η δοµική µονάδα της ρητίνης PVC, έχει ταξινοµηθεί ως
καρκινογόνος ουσία. Η παραγωγή PVC έχει βρεθεί ότι εκθέτει τους
εργαζοµένους και τις γειτονικές κοινότητες στο βινυλοχλωρίδιο και
διάφορες µελέτες έχουν τεκµηριώσει συνδέσεις µεταξύ της εργασίας στις
εγκαταστάσεις
πιθανότητας

παραγωγής
ανάπτυξης

βινυλοχλωριδίου
ασθενειών συµ

και

της

αυξανόµενης

περιλαµβανοµένου

του

αγγειοσαρκώµατος του συκωτιού και άλλων αναταραχών.
Πρόσθετες ουσίες που αναµιγνύονται µε τις ρητίνες PVC όπως οι
σταθεροποιητές, οι πλαστικοποιητές, και τα υλικά πληρώσεως, µπορούν να
διυλισθούν από ένα προϊόν PVC κατά τη διάρκεια της χρήσης του θέτοντας
κινδύνους δηµόσιας υγείας. Πρόκειται για ενώσεις του φθαλικού οξεός, του

µολύβδου και του καδµίου που προσδίδουν ευκαµψία και αναβαθµίζουν τη
χρηστική αξία της ρητίνης. Είναι όµως εξαιρετικά επικίνδυνες ουσίες καθώς
προκαλλούν εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήµατος, νευρολογικές
διαταραχές, ορµ ονικές ανωµαλίες και προσβολή

του αναπαραγωγικού

συστήµατος.
Το χλώριο κατέχει το µισό µοριακό βάρος της ένωσης και συµ βάλλει στο
σχηµατισµό διοξινών κατά τη βιοµηχανική παρασκευή και καύση του PVC.
Η διοξίνη είναι µια τοξικότατη ουσία, της οποίας η θανατηφόρος
δόση είναι της τάξης µερικών ppm. Το Cl του PVC αντιδρά µε
φαινολικές ενώσεις, και η m- ή o- χλωροφαινόλη µετά από

O
O

διµερισµό δίνει την επικύνδινη αυτή ουσία.
Τέλος σε περίπτωση πυρκαγιάς σε κτίρια υπερπλήρη από PVC υλικά, οι
επιπτώσεις είναι τροµακτικές καθώς σχηµατίζονται τεράστιες ποσότητες
αερίου υδροχλωρικού οξέος και διοξίνης.
Η βιοµηχανίου βυνιλίου στηρίζει την ανακύκλωση του PVC. Παρόλο
όµως που ο

προϋπολογισµός των χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων

ανακύκλωσής του είναι ιδιαίτερα υψηλός, το 98 % των PVC πλαστικών
καταλήγει στις χωµατερές.
Στις

περισσότερες

περιπτώσεις,

υπάρχουν

4

πιθανοί

τρόποι

ανακύκλωσης ενός πλαστικού υ λικού. Στη συνέχεια δίνονται οι πιθανές
επιλογές για την ανακύκλωση του PVC, ενός πλαστικού που κατασκεύασε
πρώτος ο Solvay. Αυτοί οι τρόποι είναι συµπληρωµατικοί και επιτρέπουν να
επιλεγεί η καλύτερη µέθοδος σε κάθε περίσταση λαµβάνοντας υπόψη
τεχνικούς, οικονοµικούς και περιβαλλοντικούς περιορισµούς

Αµεση επαναχρησιµοποίηση προϊόντων
Μόλις συλλεχθεί και πλυθεί ένα µπουκάλι παραδείγµατος χάριν,
µπορεί να χρησιµοποιηθεί πάλι για τον ίδιο σκοπό (όπως γίνεται µε τα
µεγάλα µπουκάλια PET της coca cola)
Μηχανική ανακύκλωση
Στο τέλος της ζωής τους τα πλαστικά αντικείµενα µπορούν να
θριµµατιστούν, κι από αυτήν την νέα πρώτη ύλη νέα αντικείµενα µπορούν
να κατασκευαστούν. Μπορούν επίσης να

διαλυθούν σε ορισµένες

περιπώσεις. Στην περίπτωση του PVC, το ανακυκλωµένο PVC µπορεί να

χρησιµοποιηθεί για αντικείµενα όπως τα ηχοµονωτικά υλικά τοίχων,
κεραµίδια στεγών, έπιπλα κήπων ή σωλήνες.
Χηµική ανακύκλωση
Σε αυτήν την περίπτωση, τα πολυµερή σώµατα «ραγίζουν» σε υψηλή
θερµοκρασία, και µε τη θραύση των αλυσίδων προκύ πτει ακατέργαστη
πρώτη ύλη από την οποία µπορεί να αναπαραχθεί καινούργιο πλαστικό. Η
πρώτη βιοµηχανική µονάδα που ραγίζει PVC είναι αυτήν την περίοδο υπό
κατασκευή στη Γαλλία (στην περιοχή Tavaux Solvay).
Ενεργειακή ανάκτηση
Στο τέλος της ζωής τους, τα πλαστικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για να τροφοδοτήσουν µε καύσιµα έναν αποτεφρωτήρα, παρέχοντας συχνά
θερµότητα ή ηλεκτρική ενέργεια.
Επειδή όµως η πρόληψη είναι η καλύτερη αντιµετώπιση, η πιο
αποτελεσµατική λύση είναι η ελαχιστοποίηση της χρήσης του PVC. Οι
καταναλωτές, οι παραγωγοί και οι έµποροι πρέπει να ενηµερωθούν για την
επικυνδινότητα και τις βλαβερές συνέπειες του υλικού αυτού στο
περιβάλλον.
Πηγές πλαστικών αποβλήτων.
Τα βιοµηχανικά ή αστικά απόβλητα µπορούν συχνά να ληφθούν από τις
µεγάλες

βιοµηχανίες

παρασκευής,

επεξεργασίας

και

συσκευασίας

πλαστικών. Τα α πορριφθέντα ή τα απόβλητα πλ ηρούν τις προϋποθέσεις
ανακύκλωσης και µπορούν να καθαριστούν. Αν και η ποσότητα υλικού που

είναι διαθέσιµη είναι µερικές φορές µικρή, οι ποσότητες τείνουν να
µεγαλώσουν καθώς αυξάνεται η κατανάλωση, κι εποµένως η παραγωγή.
Τα εµπορικά απόβλητα είναι διαθέσιµα από εργαστήρια, βιοτέχνες,
καταστήµατα, υπεραγορές και χονδρέµπορους . Πολλά από τα πλαστικά που
διατίθενται από αυτές τις πηγές είναι PE, συχνά µολυσµένα.
Τα γεωργικά απόβλητα µπορούν ληφθούν από τα αγροκτήµατα έξω από τις
αστικές περιοχές. Αυτά είναι συνήθως µορφές συσκευασίας (πλαστικά
εµπορευµατοκιβώτια ή χαρτιά περιτυλίγµατος) ή κατασκευαστικά υλικά
(αρδευτικά ή σωληνώσεις).
Τα δηµοτικά απόβλητα µπορούν να συλλεχθούν από κατοικηµένες περιοχές
(εσωτερικά ή οικιακά απόβλητα), πεζοδρόµια, πάρκα, αποθήκες αποκοµιδής
και απόρριψης αποβλήτων. Στις ασιατικές πόλεις αυτός ο τύπος αποβλήτων
είναι κοινός και µπορεί είτε να συλλεχθεί από τις οδούς είτε από τις
οικογένειες µετά από ρύθµιση µε τους ιδιοκτήτες. (Lardinois 1995)

Οι διάφοροι τύποι των πλαστικών που είναι µπερδεµένοι στα σκουπίδια,
πρέπει να διαχωριστούν ώστε κάθε ένας ν’ακολουθήσει διαφορετική πορεία
ανακύκλωσης..

Συλλογή αντικειµένων προς ανακύκλωση από τα σκουπίδια.
Οικονοµική- περιβαλλοντική µελέτη της διαδικασίας ανακύκλωσης των
πλαστικών
Γιατί να ανακυκλώσουµε πλαστικά-Τρέχουσα κατάσταση ανακύκλωσης
παλστικού.
Στις δυτικές χώρες, τα ποσοστά κατανάλωσης πλαστικών έχουν αυξηθεί
υπέρµετρα τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες. Στις καταναλωτικές κοινωνίες της
Ευρώπης και της Αµερικής, λιγοστοί πόροι πετρελαίου χρησιµοποιούνται

για την παραγωγή µιας τ εράστιας ποικιλίας πλαστικών για µια ακόµα
ευρύτερη ποικιλία των προϊόντων.
Πολλές από τις εφαρµογές είναι για προϊόντα µε έναν κύκλος ζωής λιγότερο
του ενός έτους και έπειτα η πλειοψηφία αυτών των πλαστικών
απορρίπτεται. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ανάκτηση του πλαστικού
είναι οικονοµικά ασύµφορη.
Στη βιοµηχανία (των αυτοκινήτων παραδείγµατος χάριν) υπάρχει µια
αυξανόµενη κίνηση προς την επαναχρησιµοποίηση και επανεπεξεργασία
των πλαστικών για οικονοµικούς, όπως και περιβαλλοντικούς λόγους, µε
πολλά αξ ιέπαινα

παραδείγµατα

επιχειρήσεων

που

αναπτύσσουν

τεχνολογίες και στρατηγικές για την ανακύκλωση των πλαστικών. Μάλιστα
η Ε .Ε. έχει ήδη αποφασίσει πως το 95% των αυτοκινήτων πρέπει να
αποτελείται από

ανακυκλώσιµα υλικά, συµ περιλαµβανοµένων και των

πλαστικών τµηµάτων του.
Τα πλαστικά όχι µόνο γίνονται από έναν µη ανανεώσιµο πόρο, αλλά είναι
γενικά µη-βιοδιασπάσιµα (ή η διαδικασία βιοδιάσπασης είναι πολύ αργή ).
Αυτό σηµαίνει ότι τα πλαστικά απορρίµατα είναι συχνά το πιο ενοχλητικό
είδος απορριµάτων που θα εί ναι ορατά για εβδο µάδες ή µήνες, και τα
απόβλητα θα

κατακάθονται στις χωµατερές για χρόνια χωρίς να

αποσυντίθενται.
Αν και υπάρχει επίσης µια ταχεία ανάπτυξη της κατανάλωσης πλαστικών
στον αναπτυσσόµενο κόσµο, η κατανάλωση πλαστικών κατά κεφαλήν στις
αναπτυσσόµενες χώρες είναι πολύ πι ο µικρή απ 'ό,τι στις βιοµηχανικές
χώρες. Αυτά τα πλαστικά είναι, εντούτοις, κατασκευασµένα από ακριβά

εισαγώµενα υλικά. Υπάρχει ένα πολύ ευρύτερο πεδίο για την ανακύκλωση
στις αναπτυσσόµενες χώρες λόγω διαφόρων παραγόντων:
• Οι εργατικές δαπάνες είναι χαµηλότερες.
• σε πολλές χώρες υπάρχει ήδη η νοοτροπία της επανάχρησης και της
ανακύκλωσης

κι

καθαρισµού

και

εφαρµόζεται

µέσω

αξιοποίησης

συλλογής,

των

διαχωρισµού,

κατεστραµένων ή

χρησιµοποιηµένων αντικειµένων.
• Υπάρχει συχνά µια ανοργάνωτη οµάδα ανθρώπων που προκειµένου
να έχουν ένα

µικρό εισόδηµα, περισώζουν από

τα σκουπίδια

αντικείµενα, συµµετέχοντας έτσι σε µικρής κλίµακας δραστηριότητες
ανακύκλωσης.

Το

φαινόµενο

αυτό

απαντάται

συχνά

στις

πρότυπα

των

φτωχογειτονιές των µεγαλουπόλεων.
• Υπάρχουν

λιγότεροι νό µοι

που

ελέγχουν

τα

ανακυκλωµένων υλικών. (Αυτό δεν θα πει ότι τα πρότυπα µπορεί να
είναι χαµηλά - ο καταναλωτής θα απαιτήσει πάντα ένα ορισµένο
επίπεδο ποιότητας).
• Οι µεταφορικές δαπάνες είναι συχνά χαµηλότερες, µε τα χειροκίνητα
ή ζωοκίνητα κάρα που χρησιµοποιούνται.
• Οι χαµηλού κόστους πρώτες ύλες αµβλύνουν την ανταγωνιστικότητα
των βιοµηχακών χωρών.
• Η καινοτοµική χρήση των µηχανηµάτων απορρίµατος οδηγεί συχνά
σε χαµηλές δαπάνες επεξεργασίας και κατασκευής.

Στις αναπτυσσόµενες χώρες το πεδίο για την ανακύκλωση των πλαστικών
αυξάνεται καθώς αυξάνεται η κατανάλωση πλαστικού.
Η ανακύκλωση πλαστικών έχει γίνει καθιερωµένη εθνική βιοµηχανία, αν
και έχει ακόµη πολλά εµπόδια να ξεπεράσει. Ο αριθµός επιχειρήσεων που
χειρίζονται και που παίρνουν τα µετα-καταναλωτικά πλαστικά το 1999
(1.677) ήταν σχεδόν έξι φορές µεγαλύτερος απ'ό,τι το 1986(310). Η
βιοµηχανία θα αντιµετωπίσει αλλεπάλληλες δυσκολίες στο εγγύς µέλλον.
Γιατί δεν ανακυκλώνουµε περισσότερα πλαστικά απόβλητα.
Είναι οικονοµικά, όπως και περιβαλλοντικά, σηµαντική ερώτηση. Στη
Μ.Βρετανία µόνο 7% των 2,3 εκατοµµυρίων τόνων των αποβλήτων από τα
πλαστικά που παράγονται κάθε χρόνο ανακυκλώνονται σε νέα προϊόντα.
Εντούτοις, χάρι στη νέα νοµοθεσία αυτός ο αριθµός τίθεται ως στόχος να
αυξηθεί γρήγορα κατά τη διάρκεια των επόµενων ετών. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει θέσει τους στόχους ανακύκλωσης για τη συσκευασία
τουλάχιστον

στο

5%

κάθε

υλικού

που

χρησιµοποιείται

συµπεριλαµβανοµένων των πλαστικών – στόχος που έπρεπε να επιτευχθεί
µέχρι το 2001.
Η ποσότητα του πλαστικού που ανακυκλώθηκε από το 1989 µέχρι το 1998
εκτινάχθηκε από 517.000 τόνους σε 3.100.000 τόνους! Από το 1991 στο
1998 η ανακύκλωση του HDPE υπερδιπλασιάστηκε από 1.059.000 τόνους
σε περισσότερο από 2.000.000 τόνους.
Παρόµοια και τα ποσοστά του ΡΕΤ που κινήθηκαν από 936.000 τόνους σε
2.870.000 τόνους για την ίδια χρονική περίοδο.

Σήµερα περισσότερα από 8.000 ανεπίσηµα προγράµµατα ανακύκλωσης
περιλαµβάνουν πλαστικά.
Σε αντίθεση µε τα παραπάνω, ο ρυθµός ανακύκλωσης του PVC ήταν
υπολογίσηµος µόνο κατά την περίοδο 1994-1996, οπότε και υποστηρίχθηκε
από τη βιοµηχανία βυνιλίου.
Την τελευταία δεκαετία µόνο τα HDPE και ΡΕΤ έχουν ποσοστά
ανακύκλωσης άνω του 20 %. Το ΡΡ ανακυκώνεται µε ρυθµούς κάτω του 5%
ενώ τα LDPE και PVC έχουν µετά βίας ανιχνεύσιµα ποσοστά κάτω του 1 %.
Ωστόσο είναι δύσκολο να ανακυκλωθούν συστηµατικά τα υλικά µε µικρή
συµµετοχή στην αγορά, όπως αυτά.

Μια έκθεση του 1997 που δηµοσιεύθηκε από το περιβαλλοντικό αµυντικό
ταµείο κατέληξε στο συµπέρασµα ότι από το 1990 ως το 1996, πάνω από
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φορές πι ό

παρθένα

πλαστική

συσκευασία παρήχθη

από

ότι

ανακυκλώθηκε. Όπως προτείνεται από αυτές τις στατιστικές, τα πλαστικά,
που αποτελούν περίπου 20 τοις εκατό του όγκου της τρέχουσας εισαγωγής
υλικών στις χωµατερές, εξακολουοθούν να α ποτελούν µεγάλο πρόβληµα
παρά το γεγονός ότι η έρευνα για την ανακύκλωση των πλαστικών είναι εν
εξελίξει περίπου από το 1970. Αυτή η αργή πρόοδος είναι οφειλόµενη εν
µέρει στο ότι είναι αδύνατον να ανακυκλωθούν µαζί όλα τα πλαστικά, και
επειδή υπάρχουν το υλάχιστον επτά διαφορετικοί τύποι δηµ οφιλών
πλαστικών. Η επιτυχία στην ανακύκλωση εξαρτάται πάρα πολύ από τη
χηµεία του πλαστικού και από τη σχετική καθαρότητα του απορρίµατος.
Ιδιαίτερη προσπάθεια, εποµένως, έχει αφιερωθεί στην ανάπτυξη των
αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών για το διαχωρισµό σύµ φωνα µε τον
πλαστικό τύπο. Ένα φωτεινό σηµείο είναι η περίπωση του τερεφθαλικού
πολυαιθυλενίου, του οποίου η ανακύκλωση µπορεί να επιτευχθεί από το
χηµικό αποπολυµερισµό σε τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο και άλλα προϊόντα.
Τέτοιες διαδικασίες χρησιµοποιούνται για προϊόντα που έρχονται σε επαφή
µε τρόφιµα.
Έως ότου η ανακύκλωση υλικών όπως τα πλαστικά γίνει ευκολότερη,
πολλές κοινότητες εξετάζουν το ενδεχόµενο καταβολής τελών ή
προσαυξήσεων από τους καταναλωτές για τη χρηµατοδότηση εναλλακτικών
προγραµµάτων διάθεσης αυτών των στοιχείων.
Σχέδια και οδηγίες για τη διαχείριση των αποβλήτων τροφοδοτούν
συζητήσεις για το πόσο καλύτερα θα ανακυκλωθούν τα πλαστικά. Το εθνικό
φυσικό εργαστήριο εξετάζει διάφορα τεχνικά ζητήµατα που πρέπει να

επιλυθούν σχετικά µε το εάν τα ανακυκλωµένα πλαστικά πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν µε οποιοδήποτε βαθµό αξοιπιστίας στις νέες

και

απαιτητικές εφαρµογές. Ειδικότερα, οι δυνατότητες και οι αδυναµ ίες των
ανακυκλωµένων πλαστικών πρέπει να γίνουν καλύτερα κατανοητές.
Κόστος και πολυπλοκότητα της ανακύκλωσης.
Το κόστος και η πολυπλοκότητα της ανακύκλωσης εξαρτώνται κατά πολύ
από το υλικό. Οι κατασκευαστές ανακυκλώνουν τα πλαστικά απορρίµατα
που παράγονται κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τους επί σειρά ετών.
Αυτό το υλικό περιλαµβάνει υπολλείµατα και «παραφυάδες», κακώς
χρωµατισµένα προϊόντα και µικρά τεµάχια πλαστικού. Είναι καθαρό υλικό
που είναι γνωστό στον επεξεργαστή και - ίσως το πιο σηµαντικό - εάν δεν
επαναχρησιµοποιθεί η απώλεια αυτή θα έχει επιπτώσεις στα περιθώρια
κέρδους της επιχείρησης. Εντούτοις, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι
επεξεργαστές δεν µπορούν να επαναχρησιµοποιήσουν αυτό το υλικό. Οι
απαιτήσεις πελατών και τα τεχνικά ζητήµατα σηµ αίνουν ότι λεπτοµέρειες
και σχήµατα αψεγάδιαστα και ποιοτικά τέλεια δε γίνεται να προέλθουν από
ανακυκλωµένο υλικό.
Ανακύκλωση του µετα καταναλωτικού πλαστικού απορρίµατος
Αυτό το πρόβληµα δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου. Τα
υπολλείµατα

πλαστικού από

τη

διαδικασία

παραγωγής

του,

αντιπροσωπεύουν ένα µικρό ποσοστό από τα απορρίµατα πλαστικού που
συσσωρεύονται συνολικά. Τα µετα-καταναλωτικά υπολλείµατα πλαστικών,
που αποτελούν την κατεξοχήν µεγαλύτερη πηγή πλαστικών αποβλήτων,
έχουν άγνωστη προηγούµενη χρήση και µπορεί να είναι ήδη «αλλοιωµένα»

από

µολυσµατικούς

παράγοντες.

Αποτελούν

το

ακριβότερο

προς

ανακύκλωση πλαστικό και συνήθως είναι το λιγότερο χρήσιµο. Η τιµή
αυτού του υλικού είναι υψηλή καθώς περιλαµβάνει έξοδα µεταφοράς και
επεξεργασίας

κατά τη συλλογή και ταξινόµησή του. Πρόσθετο κόστος

επιβαρύνει την όλη η διαδικασία αν το υλικό πρέπει να καθαριστεί πριν
επεξεργαστεί.
Η δράση των µολυσµατικών παραγώντων.
Τα µετα-καταναλωτικά απορρίµατα συχνά

περιέχουν µια ποικιλία

µολυσµατικών ενώσεων, από κατάλοιπα χηµικών ουσιών µέχρι ρινίσµατα
µετάλλων και χρωστικές. Οι αγοραστές ανακυκλωµένων υλικών πιστεύουν
ότι

τέτοια

πλαστικά

πρέπει να

καθαρίζονται

σχολαστικά

πριν

χρησιµοποιηθούν. Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι αυτές οι υπολειµατικές
ουσίες ελάχιστα επηρεάζουν τις ιδιότητες των πλαστικών. Για παράδειγµα,
έρευνες έχουν δείξει πως ίχνη χα λκού στο HDPE αφήνει σχεδόν
ανεπηρέαστα τα µηχανικά του χαρακτηριστικά όπως το συντελστή Young,
την ανθεκτικότητά του σε πίεση και σε κρόυσεις. Επίσης οι ιδιότητες του
ανακυκλωµένου PP είναι πανοµοιότυπες µε αυτές του π ρωτογενούς ΡΡ ,
λαµβάνοντας µάλιστα υπ ’όψιν πως το υλικό από το οποίο ανακυκλ ώθηκε
κοκκοποιήθηκε αµ έσως µετά τη συλλογή του από τα σκουπίδια, χωρίς
καµία προεργασία. Φαίνεται λοιπόν πως στρώµατα µπογιάς, σύρµ ατα
χαλκού και χώµα δεν αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά των πολυµερών.
Ποιος ο λόγος καθαρισµού των υλικών προς ανακύκλωση.
Σε ορισµένες περιπτώσεις ε ίναι σηµαντικό να είµαστε προσεκτικοί µε τη
χρήση ανακυκλώσιµων µετα-καταναλωτικών πλαστικών, καθώς µπορεί να

περιέχουν κατάλοιπα τροφών ή χηµ ικών ουσιών. Πολλές φορές αυτά τα
υλικά έχουν µια δυσάρεστη µυρωδιά που

δεν αποβάλλεται. Επίσης

υπολλείµατα

προβλήµ ατα

λαδιού δηµ ιουργούν σοβαρά

κατά

την

επεξεργασία των ανακυκλώσιµων υλικών. Το έλαιο που έχει προσροφηθεί
στα τοιχώµατα ενός περιέκτη από

PE ελευθερώνεται µε τη µορφή

επιβλαβούς καπνού. Η αφαίρεση αυτών των ουσιών αν και περιορίζει τέτοια
προβλήµατα, είναι δαπανηρή και για την ώρα γίνεται µόνο χειρονακτικά.
Πότε τα ανακυκλωµένα πλαστικά καθίστανται ακατάλληλα.
Αυτό το ζήτηµα γίνεται κρισιµότερο καθώς ότι οι ε πιχειρήσεις εισάγουν
συνεχώς σύνθετες µεθόδους επεξεργασίας οµο-εγχύσεων. Σε αυτόν τον τύπο
επεξεργασίας, τα σχήµατα κατασκευάζονται σε µία µόνο έγχυση πολυµερών
από διαφορετικά πλαστικά ή από το ίδιο πλαστικό αλλά σε διαφορετικά
χρώµατα. Αυτή η τεχνολογία χρησιµοποιείται ήδη για την κατασκευή των
πληκτρολογίων, στα οποία µαύρο πλαστικό οµο -εγχέεται για να
διαµορφώσει τον χαρακτήρα του πλήκτρου. Τα πίσω φώτα
αυτοκινήτων

γίνονται

επίσης από

κόκκινο,

ήλεκτρο

των

και καθαρό

πολυάνθρακα. Οι κατασκευαστές µπορούν να χρησιµοποιήσουν αυτές τις
τεχνικές για να παράγουν σύνθετες κατασκευές όπως τις σχάρες οχηµάτων.
Η ανακύκλωση του προιόντος που παράγεται µε αυτές τις σύνθετες
διαδικασίες είναι δυσκολότερη απ 'ό,τι αυτών που προέρχονται από απλές
διαδικασίες µορφοποίησης.
Έτσι λοιπόν τα πίσω φώτα των αυτοκινήτων, δηλαδή τα χρωµατιστά
φανάρια τους, δεν πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις ανακύκλω σης και
δεν µπορούν να

κοκκοποιηθούν και να

ξαναµπούν σε καλούπια

µορφοποίησής τους, λόγω της συνθετότητας των χρωµάτων τους. Έτσι δε

δύναται να

κατασκευαστούν

νέα

φανάρια

αυτοκινήτων από

την

ανακύκλωση παλιών.
Εφαρµογές χαµηλής τεχνολογίας για τα ανακυκλωµένα πλαστικά
Ένα µεγάλο µέρος των ανακυκλωµένων µετα καταναλωτικών πλαστικών
απορριµάτων χρησιµοποιείται για την παραγωγή αγαθών «χαµηλής
τεχνολογίας»
χαρακτηριστικά

δηλαδή

σε

εφαρµογές

χρησιµοποιούνται

σε

στις

οποίες

τα

πλαστικά

αντικατάσταση

του

ξύλου-

παραδείγµατος χάριν, στην κατασκευή των παλετών και του εξοπλισµού
αστικών οδών. Σε αυτές τις εφαρµογές, τα µικτά πλαστικά απόβλητα από το
ρεύµα δηµ οτικών αποβλήτων χρησιµοποιούνται ως πρώτη ύλη

στις

διαδικασίες µορφοποίησης µέσω πίεσης. Υψηλά επίπεδα µεταλλικών
υπολλειµάτων, χάρτινων ή κολλοειδών µολυσµατικών παραγώντων είναι
ανεκτά σ’αυτού του τύπου τα υποκατάστατα ξύλου.
Σε µια άλλη περίπτωση, τα χρησιµοποιηµένα χαρτοκιβώτια γάλακτος µαζί
µε πλαστικό, κοκκοποιούνται και φορµ άρονται µέσω συµ πίεσης επιτυχώς
και διαµορφώνουν

ένα «χαρτονένιο» συνθετικό υλικό, που µοιάζει και

συµπεριφέρεται όπως το χαρτόνι από ανακυκλωµένο χαρτί.
Ανακυκλωµένο πλαστικό στα ενδύµατα
Δεν µπορούν όλα τα µετα-καταναλωτικά απόρριµατα να χρησιµοποιηθούν
σε εφαρµογές χαµηλής τεχνολογίας, αν και είναι δυνατό να παραχθούν
προϊόντα µε προδιαγραφές υψηλών απαίτησων. Τα σακάκια από πλαστικό
απορριµάτων κυκλοφορούσαν στην αγορά για αρκετά χρόνια. Το υλικό που
χρησιµοποιείται για την κατασκευή αυτών των ενδυµάτων αποτελείται από
τις ίνες που προέρχονται από τα ανακυκλωµένα µπουκάλια αναψυκτικών

PET. Προκειται για καθαρά µπουκάλια που έχουν ταξινοµηθεί και έ χουν
καθαριστεί για να αφαιθερούν πιθανοί µολυσµατικοί παράγον τες όπως τα
πλαστικά ή το χαρτί.
Ανακυκλωµένη πλαστική ξυλεία
Μια ακόµη εφαρµογή ανακυκλώµένου πλαστικού, ιδιαίτερα δηµοφιλής
στην Αµερική είναι η λεγόµενη «πλαστική ξυλεία». Η βιοµηχανία και ο ι
καταναλωτές βρίσκουν πως η πλαστική ξυλεία είναι µια ξέγνοιστη, µακράς
διαρκείας εναλλακτική λύση έναντι του παραδοσιακού σκληρού ξύλου, ένα
ανώτερο προϊόν και ένα ιδανικό υποκατάστατο που ωφελεί επίσης το
περιβάλλον. Συνολικά, η επανάχρηση χρησιµοποιηµένων πλαστικών,
µπορεί να βοηθήσει την επέκταση δειάρκειας χρήσης κατασκευών που
παραδοσιακά έχουν στηριχθεί στο ξύλο ως κύριο συστατικό τους.
Τι είναι ακριβώς πλαστική ξυλεία και τι κάνει.
Υπάρχει µια ευρεία ποικιλία διαφορετικών τύπων πλαστικής ξυλείας π ου
είναι διαθέσιµοι. Το βασικό προϊόν αποτελείται από

ανακυκλωµένο

πλαστικό: 100% ανακυκλωµένο υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE)
που προσφέρεται σε µια ποικίλα έγχρωµων σχεδίων. Αλλοι τύποι πλαστικής
ξυλείας χρησιµοποιούν συνθετικά υλικά, τα όποιοι αποτελούνται από ένα
µίγµα ανακυκλωµένου HDPE µε ίνες , λάστιχο, ίνες από υαλικά, ή άλλα
πλαστικά. Ανάλογα µε το εµπορικό σήµα και την εφαρµογή, τα πλαστικά
σύνθετα ξυλείας είναι διαθέσιµα για εκείνους που

χρειάζονται ένα

ισχυρότερο υλικό, ή για εκείνους που θέλουν µια µακράς διαρκείας
εναλλακτική λύση αντί για ξύλο, αλλά µε τη δυνατότητα βαφής της
παραδοσιακής ξυλείας .

Γιατί χρησιµοποιούµε την ανακυκλωµένη πλαστική ξυλεία για πατώµατα,
καρέκλες ή ακόµα και στους σιδηρόδροµους; Γιατί όχι απλό ξύλο ; Η
πλαστική ξυλεία έχει σηµ αντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε το
παραδοσιακό σκληρό ξύλο.
Όλοι γνωρίζουµε τα προβλήµατα που συνδέονται µε το παραδοσιακό
σκληρό ξύλο. Πολλοί από

εµάς αποφεύγουµε τα ξύλινα πατώµατα,

παραδείγµατος χάριν, απλά λόγω των υψηλών δαπανών συντ ήρησής τους.
Εκείνοι που χτίζουν πατώµατα για τα σπίτια τους είναι εξοικειωµένοι µε τα
προβλήµατα του πεπιεσµένου ξύλου . Στρέβλωση, θρυµµ άτιση, σ άπισµα,
ράγισµα

και υποβάθµ ιση

είναι όλα

κοινά

χαρακτηριστικά

του

παραδοσιακού σκληρού ξύλου . Για να προστατεύσουν την ξυλεία τους, οι
άνθρωποι

προσφεύγουν

σε

ακριβές

και

χρονοβόρες

διαδικασίες,

ξαναβάφοντας και ξανασφραφίζοντας τη. Ακόµα, αυτό δεν εγγυάται ότι η
ξυλεία είναι 100% προστατευµένη και βεβαίως δεν πρόκειται να εµποδίσει
τον τοπικό πληθυσµό εντόµων από το να «χτίσουν» ένα καινούργιο σπίτι
στο

ανακαινισµένο

πάτωµα! Τα

προβλήµατα

της

παραδοσιακής

πεπιεσµένης ξυλείας αποτελούσαν πονοκέφαλο όχι µόνο για τους
καταναλωτές αλλά και για τις βιοχηχανίες.
Ιδιότητες της πλαστικής ξυλείας
Πλεονέκτηµα της πλαστικής ξυλείας είναι το γεγονός ότι, αντίθετα από το
ξύλο δεν πρόκειται να παρουσιάσει
• αποσύνθεση,
• ρωγµή,

• στρέβλωση,
• θραύσµα.

Βλέπουµε λοιπόν ότι παρά την ιδιαιτερότητα και τις δυσκολίες της
ανακύκλωσης

των

πλαστικών, η

προσπάθεια

αξιοιποίησης

των

απορριµάτων τους συνεχίζεται. Το πεδίο εφαρµογών των ανακυκλωµένων
πλαστικών όλο και διαυερύνεται: από σακούλες µέχρι αποβάθρες φορτηγών
κι από ρούχα µέχρι έπιπλα! Εποµένως την επόµενη φορά που θα πετάξουµε
κάτι πλαστικό, αξίζει να ρίξουµε µια µατιά στο γνωστό πλέον τρίγωνο και
το ακρονύµιό του κι αν µπορούµε να το στείλουµε για ανακύκλωση. Ίσως
από αυτό προκύψει κάτι χρήσιµο που δε το φανταζόµαστε..

4.2 ΧΑΡΤΙ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στις µεσαιωνικές πόλεις τα προβλήµατα συλλογής των απορριµµάτων
συνέβαλαν στην εξάπλωση των επιδηµιών που εξόντωσαν εκατοµµύρια
ανθρώπους. Αλλά στα χρόνια εκείνα, ίσως, βρίσκεται και η αρχή του
επαγγέλµατος του ανακυκλωτή χαρτιού. Οι ρακοσυλλέκτες, οι άνθρωποι
που µάζευαν τα χρησιµοποιηµένα πανιά, δηλ . τα ράκη , τροφοδοτούσαν τη
βιοµηχανία χαρτιού (τότε το χαρτί προερχόταν κυρίως από πανιά) µε τις
αναγκαίες πρώτες ύλες. Σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως κι εδώ στην
Ελλάδα (στην Ήπειρο κ.α.) οι ρακοσυλλέκτες φρόντιζαν για την
ανακύκλωση

των

«άχρηστων»

πανιών.

Οι τσιγγάνοι, οι γύφτοι, πλανόδιοι σιδεράδες της εποχής, επιδιόρθωναν,
µετασκεύαζαν,

επαναξιοποιούσαν

σιδερένια

και

άλλα

µεταλλικά

αντικείµενα, και γι’αυτό έχαιραν µεγάλης εκτίµησης. Πανηγύρι στηνόταν
στο

χωριό

µε

την

άφιξη

του

τσιγγάνου.

Στις αρχές του 20ου αιώνα οι γυρολόγοι µάζευαν ήδη συστηµατικά τα
χρησιµοποιηµένα χαρτιά για ανακύκλωση στην τότε χαρτοβιοµηχανία. Η
κατανάλωση χα ρτιού ήταν, όµ ως, πολύ µικρή, µερικές χιλιάδες τόνοι το

χρόνο. Την εποχή εκείνη, οι εφηµερίδες αφού διαβάζονταν δεν κατέληγαν
αµέσως για ανακύκλωση, αλλά µετατρέπονταν σε υλικά συσκευασίας για το
περιτύλιγµα των προϊόντων στο µπακάλικο, των ψαριών στο ιχθυοπωλείο.
Τα χασαπόχαρτα, τα στρατσόχαρτα είναι τα κύρια προϊόντα ανακύκλωσης
χαρτιού. Οι χρησιµοποιηµένες εφηµερίδες έτσι κι αλλιώς ελάχιστες σε
αριθµό και σε ελάχιστα αντίτυπα- ήταν το κύριο υλικό συσκευασίας στις
αρχές του αιώνα. Οι ψαράδες, αν δεν χρησιµοποιούσαν βούρλα για να
«κρεµάσουν» τα ψάρια, θα έφτιαχναν µε µια παλιά εφηµερίδα ένα χωνί για
να βάλουν εκεί µέσα τα ψάρια που αγόραζε ο πελάτης. Οι µπακάληδες θα
τύλιγαν τα αυγά µε τις παλιές εφηµερίδες. Το ίδιο έκαναν και οι µανάβηδες
για τα περιορισµένα φρούτα και µαρούλια που πουλούσαν. Οι ανακυκλωτές
της εποχής φόρτωναν στην πλάτη τους ή το πολύ πολύ σε ένα κάρο τις
παλιές εφηµερίδες και τις πουλούσαν ως υλικό συσκευασίας σε µπακάλικα,
µανάβικα κι άλλα µαγαζιά. Τα
πολυτελείας που

χαρτιά περιτυλίγµατος και τα χαρτιά

είναι ελάχιστα ή

ανύπαρκτα την περίοδο αυτή.

Τα περισσότερα χαρτιά εισάγονταν στην Ελλάδα. Από τα χαρτιά που
παράγονταν στη χώρα (κυρίως κουτιά τσιγάρων, χοντρά χαρτόνια για
πρόκες, στρατσόχαρτα για κρεοπωλεία και ιχθυοπωλεία αργότ ερα) τα
περισσότερα (σε ποσοστό 60%) προέρχονταν από παλιά, χρησιµοποιηµένα
χαρτιά που οι διάφοροι γυρολόγοι και οι «παλιοχαρτάδες» µάζευαν από το
δρόµο, από τα τυπογραφεία κι από διάφορα εργοστάσια και εργαστήρια.
Την εποχή εκείνη η

Αθήνα είναι µικρή, περιορίζεται γύρω από την

Ακρόπολη. Ο Δήµος Βούτσελας ανοίγει µία µικρή αποθήκη στην Πλατεία
Ψυρρή. Γύρω στο 1922 ξεκινάει η ανακύκλωση χαρτιού σε πιο συστηµατική
βάση. Γυρολόγοι µαζεύουν το χαρτί στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις

και το πουλάνε στο Δήµο Βούτσελα. Στο χαρτοπολτό που εισάγεται από το
εξωτερικό προστίθεται µία ποσότητα µέχρι 10% χρησιµοποιηµένων
χαρτιών.
Οι γυρολόγοι, οι «ρακοσυλλέκτες»-µία έννοια παρεξηγηµένη- φορτωµένοι
τους σάκους στην πλάτη µαζεύουν στην καλύτερη περίπτωση 50-100 κιλά
χαρτί. Τ α καροτσάκια και τα κάρα

είναι σηµ αντική

πολυτέλεια για τους ανακυκλωτές του χαρτιού την εποχή
εκείνη. Μηχανήµατα ή πρέσες δεν υπάρχουν. Στην
καλύτερη περίπτωση µία κάσα µεταφέρεται επιτόπου και
χρησιµοποιείται για τη συσκευασία και το δέσιµο των χαρτιών µε τσέρκια,
όταν η ποσότητά του είναι µεγάλη. Το χαρτί µπαίνει στην κάσα, πατιέται για
να συµπιεστεί και στο τέλος τοποθετείται µια πόρτα για να πατηθεί και να
συµπιεστεί περισσότερο. Οι µηχανικές πατέντες, οι πρώτες πρέσες, θα
εµφανισθούν πολύ αργότερα, µετά τον πόλεµο. Οι περισσότεροι γυρολόγοι,
όµως, θα

κουβαλάνε µέχρι πρόσφατα το χαρτί σε µεγάλα σακιά, τις

µπούρδες από δρόµο σε δρόµο µέχρι να το παραδώσουνε για ανακύκλωση.
Αργότερα οι πιο οργανωµένοι από τους ρακκοσυλλέκτες, τους γυρολόγους,
διαθέτουν κάποιο τρίκυκλο, ή ένα µικρό φορτηγάκι, που συνήθως είναι σε
άσχηµη κατάσταση, στα πρόθυρα διάλυσης. Νωρίς τα ξηµερώµατα θα
συναντήσει ο αγουροξυπνηµένος οδηγός στο Ρέντη και σε άλλες περιοχές,
ηλικιωµένους ανθρώπους να τσουλάνε ή να σέρνουν ένα ξύλινοκαρότσι
φορτωµένο µε χαρτοκιβώτια. Μοναχικές σκιές που αγωνίζονται να
παραδώσουν λίγο χαρτί και να πάρουν
ξεδιψάσουν

τα

µερικά κατοστάρικα για να
χείλη

τους.

Οι πιο οργανωµένες χαρτοβιοµηχανίες και οι βιοµηχανίες γραφικών τεχνών

έχουν αρχίσει να ε µφανίζονται σ τη χώρα µας τις αρχές του 20ου αιώνα: το
φακελάδικο, το 1918, ο Λαδόπουλος στην Πάτρα, η µεγαλύτερη την εποχή
εκείνη χαρτοποιία των Βαλκανίων, η Αίγλη, η Χαρτοποιία Αιγίου, το 1932,
ο Σαραντόπουλος στην Αθήνα, η χαρτοποιία του Κεφάλα, η Αθηναϊκή, το
1938. Η βιοµηχανία γραφικών τεχνών ΕΛ.ΚΑ. θα µεταφερθεί στην Αθήνα.
Η δεκαετία πριν τον πόλεµο είναι σηµαντική για την άνθηση της
χαρτοβιοµηχανίας και των γραφικών τεχνών στην Ελλάδα, όπως και η
δεκαετία του ’60.

Μετά τον πόλεµο καινούργιοι άνθρωποι µπαίνουν στο χώρο του χαρτιού και
της ανακύκλωσης. Ο Κολιόπουλος, µετέπειτα χαρτοποιία ΠΑΚΟ, θα
ανοίξει τη δική του αποθήκη, συγκεντρώνοντας 8-10 τόνους χαρτί τη µέρα,
όταν οι χαρτοβιοµηχανίες σήµ ερα συγκεντρώνουν πάνω από 200 τόνους
χρησιµοποιηµένου χαρτιού τη µέρα.
Οργανωµένα η ανακύκλωση του χαρτιού στην Ελλάδα
ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960. Η κατανάλωση του χαρτιού
έχει ήδη αυξηθεί κατακόρυφα, το ίδιο και η παραγωγή και οι
ανάγκες της βιοµηχανίας σε χρησιµοποιηµένο χαρτί, σε
πρώτες ύλες δηλ . για ανακυκλωµένα χ αρτικά. Την εποχή αυτή οι πιο
µεγάλοι «παλιοχαρτάδες» (αυτοί δηλαδή που ασχολούνται µε το εµπόριο
παλαιού χαρτιού) είναι 8-10 άτοµα: Ο Δ. Βούτσελας, ο Αράπης, ο Ποντίκης,
ο Ζαµίνος, ο Σταυρόπουλος, κ.ά.
Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 κατασκευάζεται το εργοστάσιο της
Βιοχαρτικής στον Ασπρόπυργο και η ΠΑΚΟ στην Πελασγία που αξιοποιούν

τα παλιά χαρτιά. Λίγα χρόνια αργότερα η Θεσσαλική και η ΜΕΛ
Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσουν παραγωγή χαρτιού χρησιµοποιώντας ως
πρώτη ύλη

τα άχυρα από

τις καλλιέργειες δη µητριακών, κυρίως στο

Θεσσαλικό κάµπο.
Σήµερα το Σωµατείο Εµ πόρων Παλαιού Χαρτιού περιλαµβάνει πάνω από
80 απασχολούµενους οργανωµένα και σε επαγγελµατικό επίπεδο στην
συλλογή χρησιµοποιηµένου χαρτιού για ανακύκλωση. Εκατοντάδες
φορτηγά διασχίζουν την Αττική, τη Θεσσαλονίκη κι άλλες πόλεις, αλλά και
τους εθνικούς αυτοκινητόδροµους και συγκεντρώνουν ή µεταφέρουν στις
βιοµηχανίες καθη µερινά

χρησιµοποιηµένο

χαρτί

για

ανακύκλωση.

Η κατανάλωση χαρτιού στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει τους 800.000 τόνους το
χρόνο, όταν το 1976 δεν ξεπερνούσε τους 400.000 τόνους. Κάθε χρόνο
συγκεντρώνονται προς ανακύκλωση 300.000 τόνοι χρησιµοποιηµένου
χαρτιού (220.000 τόνοι από µεγάλους παραγωγούς, όπως σούπερ µάρκετ,
βιοµηχανίες, τυπογραφεία, βιβλιοδετεία, επιστροφές εφηµερίδων και
περιοδικών

και

άλλοι

80.000

τόνοι

από

σπίτια,

γραφεία,

κλπ).

Χιλιάδες άνθρωποι εξασφαλίζουν τα οικονοµικά µέσα για την επιβίωσή
τους συγκεντρώνοντας το χαρτί από τα υπόγεια των τυπογραφείων ή από
υπερσύγχρονα γραφεία, από χώρους σκουπιδιών στο δρόµο ή τις εµπορικές
περιοχές και τις αγορές, από σχολεία ή κοινωνικούς φορείς, από ανθρώπους
που πιστεύουν ότι θα

πλουτίσουν πουλώντας 100 κιλά χαρτί ή από

ανθρώπους που µαζεύουν ακόµη και το πιο µικρό χαρτάκι πιστεύοντας ότι
έτσι θα συµβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η ιστορία της ανακύκλωσης όµως δεν θα γραφτεί εύκολα και περισσότερο
δεν θα συνοδευθεί από το αναγκαίο φωτογραφικό ή άλλο υλικό, το οποίο
χάθηκε µέσα στα χρόνια. Στην προσπάθειά µας να συγκεντρώσουµε
πληροφορίες για την ιστορία της ανακύκλωσης στην Ελλάδα, διαπιστώσαµε
ότι οι φωτογραφίες των πρωταγωνιστών της ανακύκλωσης δεν υπάρχουν, οι
εικόνες της ανακύκλωσης δεν ξέφτισαν µόνο από το χρόνο, χάθηκαν µαζί µε
τους ανθρώπους, που κουβάλησαν στην πλάτη τους χιλιάδες τόνους
χρησιµοποιηµένου χαρτιού για τη χαρτοβιοµηχανία.
Χαρτιά κουζίνας και τουαλέτας, χαρτιά συσκευασίας, χαρτόνια και
χαρτοκιβώτια παράγονται σήµερα στη χώρα µας από τη συλλογή
χρησιµοποιηµένου χαρτιού για ανακύκλωση. Παρόλα αυτά µέχρι σήµερα
δεν υπάρχει ολοκληρωµένη πολιτική για προώθηση της ανακύκλωσης στη
χώρα µας: νοµοθετικές ρυθµίσεις, οικονοµικά εργαλεία, ενηµέρωση,
επενδύσεις. Η ανακύκλωση χαρτιού στη χώρα µας δεν έχει φτάσει, ακόµη,
τα υψηλά ποσοστά που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια σε άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες. Η χαρτοποιία δεν µπορεί ακόµη να ικανοποιήσει τις
ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις µίας σύγχρονης πολιτικής για την
προώθηση της ανακύκλωσης και των ανακυκλωµένων προϊόντων. Οι
πολίτες στη χώρα µας δεν γνωρίζουν ακόµη τα ανακυκλωµένα προϊόντα που
κυκλοφορούν ήδη στην αγορά και πολύ περισσότερο δεν έχει δηµιουργηθεί
η αναγκαία ζήτηση ανακυκλωµένων προϊόντων που θα οδηγήσει σε ένα νέο
ποιοτικό άλµα

την

υπόθεση

της

ανακύκλωσης

στη

χώρα

µας.

Η αναγκαία νοµοθετική ρύθµ ιση της ανακύκλωσης η µεταστροφή
δηµοσίων, κοινωνικών και αυτοδιοικητικών φορέων προς τα ανακυκλωµένα
χαρτικά, η µεγαλύτερη ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, νέες

επενδύσεις στη βιοµηχανία και η βελτίωση της υποδοµής για την
ανακύκλωση µπορούν να έχουν ως αποτέλεσµα µία νέα περίοδο για τη
χαρτοποιία και την ανακύκλωση χαρτιού.
Αλλά αν θέλουµε να πετύχει η ανακύκλωση χαρτιού, εκτός από τα πιο
πάνω, θα πρέπει όλοι οι φορείς που σχετίζονται µε την ανακύκλωση
(πολιτεία, βιοµηχανία, τοπική αυτοδιοίκηση, χαρτέµποροι, οικολογικές
οργανώσεις) να

επεξεργαστούν ένα συγκεκριµένο σχέδιο και για την

αναβάθµιση της δουλειάς και των µέσω συλλογής χαρτιού από

τους

γυρολόγους, τους ρακοσυλλέκτες που µαζεύουν το χαρτί από το δρόµο.
Ανάµεσα

στα

θέµατα

που

πρέπει

να

Για λόγους πάταξης της φοροδιαφυγής, η

αντιµετωπισθούν

είναι:

εφορία ζητάει από

τους

ρακοσυλλέκτες τη διατήρηση βιβλίων και τη θεώρηση τιµολογίων. Κι αν
αυτό είναι σωστό για οργανωµένες επιχειρήσεις, ποιος πιστεύει αλήθεια ότι
άνθρωποι που δεν ξέρουν να γράφουν ούτε το όνοµά τους, θα «µπλέξουν»
µε την εφορία, µε τιµολόγια, ΦΠΑ για τα ελάχιστα χρήµατα που βγάζουν τη
µέρα µε απίστευτο κόπο ; Μία λύση είναι η δηµ ιουργία ενός καταλόγου
ρακοσυλλεκτών που
περιορισµένες

θα

ποσότητες

µπορούν να
χαρτιού που

διακινούν

χωρίς

µαζεύουν

τιµολόγια

στο δρόµο.

Συνήθως η συλλογή του χρησιµοποιηµένου χαρτιού από τους δρόµους ή
µέσα από τα σκουπίδια αποτελεί κίνδυνο για την υγεία των ρακοσυλλεκτών.
Το χαρτί ανακυκλώνεται µε διαδικασίες τέτοιες που ουσιαστικά
απαλλάσσεται από το 99,9% των παθογόνων που µπορεί να υπάρχουν στα
σκουπίδια. Η υγεία, όµ ως, των ανθρώπων αυτών απειλείται σοβαρά . Μία

πρόταση είναι να υπάρχει συνεχής ιατρική παρακολούθηση και υποστήριξή
τους, εκπαίδευση και ενηµέρωσή τους, κυρίως µέσω δικών τους δικτύων
αλληλοϋποστήριξης που πρέπει να δηµιουργηθούν. Το πιο σηµαντικό, όµως,
µεσοπρόθεσµα είναι να δηµ ιουργηθούν οι προϋποθέσεις, ώστε το χαρτί να
συγκεντρώνεται όχι µέσα από σκουπιδοτενεκέδες, αλλά διαχωρισµένο και
σχετικά καθαρό.
Η συνεργασία µε τη βιοµηχανία και η εκπαίδευση των γυρολόγων στις
ποιότητες του χαρτιού µπορεί να συµ βάλλει στην εξασφάλιση καλύτερων
ποιοτήτων ανακυκλωµένων προϊόντων.
Ένα ποσοστό των ανταποδοτικών τελών, των τελών καθαριότητας των
Ο.Τ.Α. που καλύπτουν το κόστος συλλογής απορριµµάτων πρέπει να
διατίθεται προς όφελος της συλλογής χαρτιού για ανακύκλωση. Αυτό το
µέτρο σε συνδυασµό µε οικονοµικά εργαλεία, όπως είναι για παράδειγµα η
εφαρµογή ενός «τέλους ανακύκλωσης» σε όσα προϊόντα καταλήγουν
σήµερα στα άχρηστα, µπορεί να εξασφαλίσει µακροχρόνια το κόστος
συλλογής κι αξιοποίησης του χαρτιού (και των άλλων υλικών), που είναι
πράγµατι υψηλό. Αλλά αυτό που κοστίζει σήµερα εξαιρετικά ακριβά είναι η
συλλογή των σκουπιδιών ως άχρηστων. Η ελάττωση των σκουπιδιών που
αντιµετωπίζονται σήµ ερα σαν άχρηστα και η αξιοποίηση του µεγαλύτερου
ποσοστού τους δεν θα έχει µόνο περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη αλλά
και σηµ αντικά οικονοµικά οφέλη, ενώ θα συµ βάλει και στη δηµ ιουργία
πολύ περισσότερων νέων θέσεων εργασίας.

Χαρτί-η χηµεία του χαρτιού.

Το χαρί είναι ένα συνήθως ανακυκλωµένο υλικό µε ένα υψηλό ποσοστό
επιτυχίας. Ουσιαστικά οποιοδήποτε έγγραφο που δεν έχει επίστρωµα κεριών
µπορεί να ανακυκλωθεί. Ταχυδροµικές επιστολές, εφηµερίδες, το χαρτί και
τα χαρτόνια γραφείων µπορούν να ανακυκλωθούν. Η αγορά των
ανακυκλωµένων προϊόντων χαρτιού µπορεί επίσης να βοηθήσει εκτός από
τη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη µείωση του όγκου των αποβλήτων
που καταλήγουν καθηµερινά στις χωµατερές.
Η "χηµεία χαρτιού είναι µια καταπληκτική διαδικασία," λέει John Heitman,
ένας καθηγητής χηµείας στο κρατικό πανεπιστήµιο της βόρειας Καρολίνας.
"Οι άνθρωποι χρησιµοποιούν το χαρτί όλη την ώρα, αλλά δεν σκέφτονται
από που προέρχεται από και από τι αποτελείται αυτό." Επιπλέον για τους
σπουδαστές της χηµείας, η βιοµηχανία πολτού και χαρτιού είναι σχετικά
άγνωστη. Έτσι, τα τµήµατα πολτού και τεχνολογίας χαρτιού στρατολογούν
ενεργά τους σπουδαστές τεχνικών σχολών και µάλιστα σε µερικές χώρες η
βιοµηχανία τα υποστηρίζει και παρέχει ελκυστικές υποτροφίες.
Η χηµεία πολτού και η χηµεία χαρτιού είναι αλληλένδετες διαδικασίες, αλλά
κάθε µια πραγµ ατοποιείται κάπως χωριστά. Οι χηµικοί στην επιχείρηση
κατασκευής χάρτου τείνουν να αποκτήσουν την εµπειρία και µε τον πολτό
και την επιστήµη χαρτιού, επειδή η γνώση και των δύο απαραίτητη για την
δαπανηρή βιοµηχανία χαρτιού.

Η πολτοποίηση είναι µια διαδικασία απολιγνίνωσης από το ξύλο
διατηρώντας τις ίνες κυτταρίνης άθικτες. Η περισσότερη πολτοποίηση
γίνεται µέσω µιας διαδικασίας απολιγνίνωσης του "Κραφτ", η οποία
χρησιµοποιεί το υδροξείδιο νατρίου και το σουλφίδιο νατρίου για να
αφαιρέσει χηµικά τη λιγνίνη. Μετά από την απολιγνίνωση, το χρώµα του
πολτού είναι σκοτεινό καφετί. Εάν επιθυµείται λευκό χαρτί, ο πολτός
λευκαίνεται.

Αυτός ο πολτός τροφοδοτείται στις µηχανές χαρτιού και

έπειτα υποβάλλεται

σε άλλες χηµικές διαδικασίες που παράγουν την

επιθυµητή ποιότητα και τα χαρακτηριστικά για το έγγραφο. Τα διάφορα
πρόσθετα προδίδουν αντίσταση του χαρτιού στην υγρασία, η χηµεία
"διατήρησης" δεσµεύει τα υλικά πληρώσεως και τις π ιό κοντές ίνες στο
έγγραφο και η χηµεία "υγρής δύναµης" εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα όπως οι
πετσέτες χαρτιού δεν θα αποσυνθεθούν στο νερό.
Είναι µεταβαλλόµενη βιοµηχανία
"Η κατασκευή χάρτου αλλάζει γρήγορα," σχολιάζει ο Martin Hubbe,
ανώτερος ερευνητικός επιστήµονας στο διεθνές έγγραφο. "Η ανησυχία για
την περιβαλλοντική επίδραση αλλάζει µερικές από τις χηµικές διαδικασίες
και τη χηµ εία που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή χάρτου. Μεγάλη
έµφση δίνεται στις τεχνολογίες ανακύκλωσης και αποµελάνωσης."Επιπλέον,
οι χηµικοί γυρίζουν στο διοξείδιο χλωρίου και το υπεροξείδιο υδρογόνου ως
εναλλακτικές λύσεις λεύκανσης πολτού, λαµβάνοντας υπόψη την ανησυχία
σχετικά µε την επίδραση του χλωρίου, το παραδοσιακό λευκαντικό, στο
περιβάλλον.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ

Η

βιοµηχανία

χάρτου υποβαθµ

ίζει

τα

οικοσυσήµατα.

Τα δύο τρίτα της παραγωγής χαρτιού βασίζονται σήµ ερα σε παρθένες
πρώτες ύλες που προέρχονται από το ξύλο , δηλ . από δέντρα. Το ποσοστό
ανακύκλωσης χαρτιού σε παγκόσµιο επίπεδο έχει ανέλθει στο 30% µε
ανοδικές τάσεις κυρίως στις βιοµηχανικές χώρες. Σε πολύ µικρό, όµ ως,
ποσοστό χρησιµοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού και πρώτες ύλες που
προέρχονται από διάφορα φυτά (φύκια, άχυρα, ρύζι, πάπυρος κλπ). Η κοπή
παρθένων δασών για την παραγωγή χαρτιού δεν είναι, όπως παλιότερα, µια
συνηθισµένη πρακτική. Τα δέντρα που χρησιµοποιούνται σήµ ερα για την
παραγωγή χαρτιού είτε προέρχονται από ελεγχόµενη διαχείριση δασών είτε,
κυρίως καλλιεργούνται. Όµως, συνεχίζεται η καταστροφή παρθένων ή
σηµαντικών δασών µε σκοπό την αντικατάσταση τους από καλλιέργειες
επιλεκτικών δέντρων που αναπτύσσονται πολύ γρήγορα (ευκάλυπτοι,
λεύκες κλπ).
Τα τεχνητά "δάση" αποτελούν, όπως, µια µονοκαλλιέργεια που καµία σχέση
δεν έχει µε την ποικιλότητα φυτών και ζώων που συνθέτουν ένα πραγµατικό
δάσος . Η ίδια η καλλιέργεια ταχέως αναπτυσσόµενων δέντρων συνεπάγεται
όλες τις αρνητικές για το περιβάλλον επιπτώσεις που έχει η σύγχρονη
αγροχηµική καλλιέργεια :χρήση µεγάλων ποσοτήτων χηµικών λιπασµάτων

και

φυτοφαρµάκων,

εξάντληση

και

ερηµοποίηση

των

εδαφών,

ελαχιστοποίηση της βιοποικιλότητας.
Η κοπή των δέντρων και η µεταφορά των κορµών γίνεται συνήθως µε βαριά
µηχανήµατα και οχήµατα τα οποία συµπιέζουν το έδαφος, προκαλούν
σηµαντική ηχητική ενόχληση αλλά και προκαλούν εκτεταµένες ζηµιές σε
φυτά και δέντρα ακόµη και µέσα στα ελεγχόµενα δάση, σε δάση δηλ. όπου
γίνεται επιλεκτική κοπή δέντρων ώστε να αναπαράγονται µε φυσικό τρόπο.
Επιπλέον, στα κανονικά δάση τα δέντρα και το άλλο φυτικό υλικό που
πεθαίνει αποτελεί πηγή τροφής και καταφύγιο για πολλές µορφές ζωής
:έντοµα, µικροοργανισµούς, πουλιά και άλλα ζώα. Η έλλειψη τέτοιων
"καταφυγίων"

µειώνει

την

βιοποικιλότητα

του

δάσους.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Μετά τη µεταφορά των πρώτων υλών στο χώρο του εργοστασίου, οι πρώτες
ύλες θ α υποστούν προεπεξεργασία µέχρι τη µετατροπή τους αρχικά σε
χαρτοπολτό και στη συνέχεια σε χαρτί. Οι εγκαταστάσεις των βιοµηχανιών
χαρτοπολτού και χαρτιού καταλαµβάνουν συνήθως πολύ µεγάλη έκταση,
ενώ φιλοξενούν, επίσης, µεγάλο αριθµό προσωπικού µε ότι αυτό
συνεπάγεται (παραγωγή µεγάλων ποσοτήτων λυµάτων, απορριµµάτων,
κίνηση µεγάλου αριθµού ελαφριών και βαριών οχηµ άτων). Συνήθως, τα
εργοστάσια
δυναµικότητα

παραγωγής
και

χαρτοπολτού

χρειάζονται

και

µεγάλες

χαρτιού
ποσότητες

έχουν
πρώτων

µεγάλη
υλών

αποθηκευµένες στο χώρο παραγωγής ή σε κοντινές αποθήκες. Αυτές οι
ποσότητες µπορεί να αποτελούν πηγές ρύπανσης ή ασθενειών, ιδιαίτερα
όταν βρίσκονται µέσα σε δασικές περιοχές. Στις βιοµηχανίες αυτές
λειτουργεί σηµαντικός εξοπλισµός. Κατά συνέπεια απαιτείται εφαρµογή
κανονισµών και στάνταρτς για τα θέµατα θορύβου , ρύπανσης της
ατµόσφαιράς και των νερών, παραγωγής αποβλήτων και παραπροϊόντων,
αλλά και µείωσης των κινδύνων πυρκαγιών, ώστε να προστατεύεται το
περιβάλλον, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζοµένων αλλά και των
περιοίκων.

Το ξύλο θα υποστεί µηχανική ή

υδραυλική προεπεξεργασία πριν τη

µετατροπή του σε χαρτοπολτό. Εκτός από τις ίνες που είναι απαραίτητες για
την παραγωγή του χαρτοπολτού και του χαρτιού, απαιτείται επίσης ένας
πολύ µεγάλος αριθµός χηµ ικών ουσιών- πάνω από

200 χηµ ικά είναι

διαθέσιµα σήµ ερα για την παραγωγή χαρτιού. Η παραγωγή χαρτιού είναι
εφικτή µόνο µετά την πολτοποίηση των ινών, κάτι που συνεπάγεται
κατανάλωση µεγάλων ποσοτήτων νερού και ενέργειας. Ανάλογα µε τη
µέθοδο που χρησιµοποιείται παρά γονται παραπροϊόντα (π.χ.λιγνίνη µε τη
µέθοδο της χηµικής πολτοποίησης) αλλά και απόβλητα, σε ορισµένες
περιπτώσεις εξαιρετικά τοξικά. Με την πολτοποίηση των ινών προκύπτει
χαρτί που κανονικά έχει υποκίτρινο ή και καφέ χρώµα. Ο πολτός που
χρησιµοποιείται σ τη συσκευασία µπορεί να µη λευκανθεί. Αλλά για τις
υπόλοιπες χρήσεις, ο χαρτοπολτός θα υποστεί λεύκανση.
Στη

µέθοδο

της

χηµικής

πολτοποίησης

χρησιµοποιείται

χλώριο,

υποχλωριώδες νάτριο ή οξείδιο του χλωρίου. Η χρήση αυτών των χηµικών
έχει ως αποτέλεσµα τη ν ε µφάνιση στα απόβλητα οργανικών ενώσεων του
χλωρίου, χηµικών ουσιών δηλαδή που είναι από τις πιο τοξικές. Τέτοιες
τοξικές χηµικές ενώσεις είναι για παράδειγµα οι διοξίνες, τα φουράνια κλπ.
Στη µέθοδο της µηχανικής πολτοποίησης χρησιµοποιείται υπεροξείδιο του
υδρογόνου ή του νατρίου. Η λεύκανση µε οξυγόνο αποκτάει όλο και
µεγαλύτερη σηµασία για τη µείωση της χρήσης χλωρίου και τον περιορισµό
της τοξικότητας των αποβλήτων. Η παράγωγή χαρτιού από χαρτοπολτό
µπορεί να γίνεται στην ίδια βιοµηχανική εγκατάσταση αλλά µπορεί να
γίνεται και σε άλλη. Πριν ο πολτός µεταφερθεί σε άλλη εγκατάσταση πρέπει
να υποστεί προεπεξεργασία, όπως π .χ. ανά µιξη µε άλλους χαρτοπολτούς
διαφορετικής ποιότητας, προσθήκη χηµικών που βελτιώνουν την απόδοση
του πολτού (φίλερς), ξήρανση και µηχανική προεπεξεργασία.
Κάθε ποιότητα χαρτιού έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και απαιτεί
διαφορετικό τύπο επεξεργασίας. Το χαρτί και τα προϊόντα του
χρησιµοποιούνται σήµερα σε όλο και µεγαλύτερες ποσότητες. Ένα πολύ

µεγάλο ποσοστό του χαρτιού καταλήγει ακόµη στα σκουπίδια παρά την
ανάπτυξη προγραµµάτων ανακύκλωσης χαρτιού στις βιοµηχανικές χώρες.

Οι

κύριες

χρήσεις

του

χαρτιού

είναι

σήµερα:

α) για ενηµέρωση : εφηµερίδες, περιοδικά, βιβλία, τετράδια 46%
β)

για

συσκευασία

γ)

:χαρτί

για

συσκευασία,

χαρτοκιβώτια

χαρτόνια

37%
9%

δ) βιοµηχανικό χαρτί : για τσιγάρα, φίλτρα, χρηµ/οικονοµικά 3%
ε) tissues : χαρτί τουαλέτας, κουζίνας, χαρτοµάντιλα, χαρτοπετσέτες.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Το χαρτί µέχρι να φτάσει στον καταναλωτή έχει διανύσει τεράστιες
αποστάσεις. Πιθανώς, το δέντρο κόπηκε στον Καναδά, έγινε χαρτί στις
Η.Π.Α. , ταξίδεψε σε ρολά στην Ευρώπη και εκτυπώθηκε σε ένα
τυπογραφείο πριν φτάσει στο χέρι του καταναλωτή στην Ελλάδα. Αλλά και
µετά τη χρήση του, το χαρτί θα γίνει σκουπίδι και θα µεταφερθεί στις
χωµατερές ή σε κάποιο σκουπιδότοπο. Ακόµα και
µέσα στο χώρο παραγωγής γίνονται σηµαντικές
µετακινήσεις και µεταφορές, αφού η παραγωγή στις
περισσότερες βιοµηχανίες χαρτοπολτού και χαρτιού

ξεπερνάει συχνά τους 500 τόνους την ηµέρα. Οι µεταφορές, όπως είναι
γνωστό, συµβάλλουν σηµ αντικά στην όξυνση των περιβαλλοντικών
προβληµάτων τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε παγκόσµ ιο επίπεδο. Η
κατανάλωση ορυκτών καυσίµων και οι εκποµπές καυσαερίων επιβαρύνουν
την ατµόσφαιρα και συµβάλλουν στην αλλαγή του αστικού αλλά και του
παγκόσµιου κλίµατος. Περιοχές µε µεγάλη κυκλοφορία οχηµάτων
εµφανίζουν όχι µόνο µεγαλύτερη ρύπανση αλλά και διαφορετικό
µικροκλίµα σε σχέση µε άλλες πιο ήσυχες περιοχές. Πρόσφατες µελέτες
έχουν δείξει ότι σε περιοχές µε µεγάλη κίνηση οχηµάτων υπάρχει µια
διαφορά θερµοκρασίας που µπορεί να φθάσει τους 8-10 βαθµ ούς Κελσίου
σε σχέση µε περιοχές όπου υπάρχει ελάχιστη κίνηση οχηµάτων. Σε όλα
αυτά τα θέµατα, που

συνθέτουν το περιβαλλοντικό πρόβληµα

της

παραγωγής χαρτιού, έρχονται να προστεθούν αυτά που σχετίζονται µε τη
κατανάλωση και τη γρήγορη

µετατροπή των προϊόντων χαρτιού σε

"άχρηστα προϊόντα", σε σκουπίδια. Η ανάγνωση µιας εφηµερίδας, ενός
περιοδικού, η

χρησιµοποίηση ενός χαρτιού περιτυλίγµατος ή

χαρτοκιβωτίου κλπ

ενός

είναι η αρχή για τη µετατροπή του χαρτιού σε

απόρριµµα. Μετά από τη χρήση του - και συνήθως τη µία χρήση του - το
χαρτί καταλήγει στα σκουπίδια. Η αύξηση της κατανάλωσης χαρτιού έχει
κατά συνέπεια ως αποτέλεσµα την παραγωγή περισσότερων σκουπιδιών. Η
συλλογή και η διάθεση των χαρτιών ως απορριµµάτων, η ανάγκη δέσµευσης
χώρων για τη δηµιουργία σκουπιδότοπων ή έστω σωστά οργανωµένων
χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων, η ρύπανση του εδάφους, των
νερών και του αέρα είναι περιβαλλοντικά προβλή µατα που σχετίζονται µε
την διαχείριση του χαρτιού µετά τη χρήση του, στο τέλος του κύκλου ζωής
του. Ας µην ξεχνάµε ότι το χαρτί είναι το 20% των σκουπιδιών µας στην

Ελλάδα, ενώ σε άλλες χώρες ξεπερνάει και το 30% των αστικών
απορριµµάτων
Ορισµένα «ανακυκλωµένα» χαρτιά βλάπτουν πραγµατικά την ανακύκλωση.
Το ανακυκλωµένο χαρτί είναι ένας συχνά κακός όρος που προέρχεται από
τις οδηγίες της αντιπροσωπείας προστασίας του περιβάλλοντος. Εκείνοι
ενδιαφερόµενοι για την ανακύκλωση ήλπιζαν ότι οι οδηγίες EPA για το
ανακυκλωµένο

έγγραφο

(που

αγοράζεται από

τις οµ οσπονδιακές

αντιπροσωπείες) θα παρείχαν έναν συνεπή ορισµό.
Οι οδηγίες που διατυπώνονται αόριστα, έχουν σαν αποτέλεσµα να θεωρείται
ανακυκλώσιµο το χαρτί που παράγεται µε υλικά που ουσιαστικά δεν έφυγαν
ποτέ από το µύλο ή το µετατροπέα (όπου το έγγραφο κόβεται στα φύλλα ή
τους φακέλους). Δηλαδή πρόκειται για αξιοποήση των υπολλειµάτων
χαρτιού (αποκκόµατα κλπ ) που προκύπτουν κατά την παραγωγή του
πρωτογενούς

χαρτιού.

Αυτοί

οι

τύποι

αποβλήτων

έχουν

επαναχρησιµοποιηθεί ιστορικά στην κατασκευή χάρτου. Έτσι τίποτα ν έο
δεν συµ βαίνει εκτός από

µια ετικέτα. (Είναι καλό

τα υλικό να

επαναχρησιµοποιείται, αλλά απλά δεν συναντά τη δηµόσια αντίληψη για
την ανακύκλωση.)
Όπως καθορίζεται από το EPA, το 1988, το ανακυκλωµένο έγγραφο µπορεί
να περιλάβει το χαρτί που γίνεται µε µια ελάχιστη (50%) περιεκτικότητα σε
ίνες "του wastepaper": απόβλητα µύλων, αποκόµµ ατα µετατροπέων,
απορρίµµατα του εκτυπωτή, ή /και µετα-καταναλωτικά απόβλητα (pcw).
Ακόµη και τα ξύλινα τσιπ (που είναι το υποπροϊόν µιας άλλης βιοµηχανίας,
π.χ. ένας µύλος ξυλείας) θεωρούνται ανακυκλωµένη ίνα εγγράφου. Οι

οδηγίες δεν απαιτούν οποιαδήποτε χρήση των µετα-καταναλωτικών
αποβλήτων ή των αποβλήτων χάρτινων υλικών για την παραγωγή του
ανακυκλωµένου χαρτιού.
Ένα χειρότερο σενάριο

περιλαµαβάνει χαρτιά «ανακυκλωµένα»

που

συναντούν τις οδηγίες EPA και µπορεί να αποτελούνται από ξύλινα τσιπ σε
ποσοστό 50 % και το υπόλοιπο από πολτό ξύλου.Δεν θα έχει κανένα από τα
χαρακτηριστικά ή τα πλεονεκτήµατα του χαρτιού που γίνονται µε την
ανακυκλωµένη ίνα εγγράφου.
Το χαρτί στα καταστήµατα επονοµαζόµενο ως "ανακυκλωµένο
χαρτί," µπορεί πραγµατικά να προκύψει από άλλα υλικά εκτός
από τα άχρηστα χαρτιά που ανακυκλώνουµε. Οι περισσότεροι
από µας σκέφτονται ότι το ανακυκλωµένο χαρτί γίνεται µε τα απόβλητα που
έχουµε ανακυκλώσει, αλλά φαίνεται πως αποκαλείται ανακυκλωµένο µόνο
το χαρτί που γίνεται από τα υπολλείµατα µύλων παρασκευής χαρτιού. Ένα
µεγάλο µέρος του ανακυκλωµένου χαρτιού στην αγορά αποτελείται από τα
αποκόµµατα αποβλήτων και µετατροπέων µύλων. Αυτός ο τύπος
ανακυκλωµένου χαρτιου δεν αντιµετωπίζει αληθινά το ζήτηµα της µείωσης
ρευµάτων αποβλήτων µέσω της ανακύκλωσης.
Τα µετα-καταναλωτικά απόβλητα δεν συλλέγονται ούτε ανακυκλώνονται.
Οι οδηγίες EPA είναι τέτοιες που το αποκαλλούµενο ανακυκλωµένο χαρτί
να πληρεί τις προδιαγραφές που θέτουν αλλά χωρίς να περιορίζει το
πρόβληµα των στερεών αποβλήτων.
Στην πραγµατικότητα, αυτά τα πλαστά ανακυκλωµένα έγγραφα βλάπτουν
πραγµατικά τη δυν ατότητά µας να ανακυκλώσουµε τα άχρηστα χαρτιά. .

Όταν οι καταναλωτές αγοράζουν κάτι που

σκέφτονται ότι είναι

ανακυκλωµένο χαρτί, παίρνουν συχνά πλαστά ανακυκλωµένα χαρτιά και
ασυναίσθητα τορπιλίζουν τις προσπάθειές τους να

ανακυκλώσουν τα

άχρηστα χαρτιά.
Διοξίνες.
Τι γίνεται µε τη λεύκανση και την αποµελάνωση;
Η κατασκευή χάρτου είναι µια βρώµικη επιχείρηση. Οι µύλοι χαρτιού είναι
από τις πιο σηµ αντικές πηγές µόλυνσης των βιοµηχανιών. Η βιοµηχανία
χαρτιού είναι ο µέγιστος ενεργειακός καταναλωτής στη χώρα µας. Η
εµπιστοσύνη της βιοµηχανίας

χαρτιού στην χλώριο-εντατική λεύκανση

τοποθετεί αυτήν την βιοµηχανία ως χειρότερο παράγοντα µόλυνσης ύδατος
στον κόσµο.
Το χαρτί δεν είναι όλο από χαρτί. Μπορεί να είναι επιστρώµατα, και 20
χηµικές ουσίες, υλικά πληρώσεως 40%. Η κατασκευή του χαρτιού απαιτεί
µεγάλη ποσότητα νερού, ενέργειας, και χηµείας. Πολλές χηµικές ουσίες που
συνδέονται µε την κατασκευή του εγγράφου είναι τοξικές ή έχουν ως
αποτέλεσµα τοξικά απόβλητα. Αν και η ανακύκλωση των άχρηστων
χαρτιών απαιτεί λιγότερα από τα παραπάνω, οι χηµικές ουσίες που
χρησιµοποιούνται και τα παραχθέντα απόβλητα ποικίλουν πολύ.
Ο µεγαλύτερος ένοχος είναι η διαδικασία λεύκανσης. Υπάρχουν 3 βασικοί
τύποι λευκάνσεων: αέριο χλωρίου, υποχλωριώδη άλατα (ένα παράγωγο
χλωρίου), και υπεροξείδιο υδρογόνου ή οξυγόνο. Το έγγραφο λεύκανσης µε
το χλώριο είναι επιβλαβές στην περίοδο περιβάλλοντός µας..

Τα τοξικά υποπροϊόντα που ακούµε περισσότερο είναι οι διοξίνες. Οι
διοξίνες είναι ένας τύπος οργανοχλωρικών, οι οποίες προκύπτουν από το
συνδυασµό χλωρίου και άλλων ουσιών. Στους µύλους πολτού και χαρτιού
που χρησιµοποιείται το χλώριο για λεύκανση παράγονται µέχρι και 1.000
προϊόντα χλωριωµένων οργανικών ενώσεων. Μέχρι τώρα, περίπου 300 από
από αυτά που έχουν ταυτοποιηθεί, συµπεριλαµβάνουν διοξίνες, φουράνια,
και PCBs.
Η διοξίνη θεωρείται η πιό ισχυρή χηµική τοξίνη γνωστή, και οι µελέτες την
έχουν παρουσιάσει ως ιδιαίτερα καρκινογόνο. .Οι τοξικές εκποµπές από
τους

µύλους

χαρτιού

συγκεντρώνονται

στα

ψάρια,

κατόπιν

συγκεντρώνονται περαιτέρω όταν τρώγονται εκείνα τα ψάρια, σε ένα πουλί
ή έναν άνθρωπο. Οι νέες µελέτες δείχνουν πιθανές επιδράσεις στα
αναπαραγωγικά και ανοσοποιητικά συστήµατα.
Σε µια νέα προοπτική, το φυτοφάρµακο endrin, µια αναγνωρισµένη
καρκινογόνος ουσία, δηµ ιούργησε αρκετά προβλήµ ατα στη Μοντάνα όταν
ανιχνεύτηκε στα υδρόβια πουλιά και τα πουλιά θήρας υψίπεδων.

Οι

διοξίνες µπορούν να είναι 10.000 φορές τοξικότερες από το endrin. Ο
πολτός αλέσεως παράγει περίπου 35 τόνους τοξικά οργανοχλωρικά κάθε
ηµέρα. Πολλά από αυτά προκαλούν τον καρκίνο ή γενετική µετάλλαξη,
οδηγούν στη µειωµένη αναπαραγωγή στα ψάρια, και συσσωρεύονται στο
περιβάλλον.
Λόγω της φύσης της πηγής πολτού για το παρθένο χαρτί σε αυτήν την χώρα
που περιέχει µεγάλες ποσότητες λιγνίνης, η ισχυρή λεύκανση θεωρείται
απαραίτητη να δώσει το λευκό χαρτιού. Εντούτοις, στις χώρες όπως στη
Σουηδία και τη Γερµανία, χαρτιά ελεύθερα χλωρίου γίνονται σήµερα. Στην

πραγµατικότητα, η Σουηδία είχε έναν νόµο που απαιτούσε την αποβολή
εκποµπής οργανοχλωρικών από τους µύλους χαρτιού µέχρι το έτος 2000,
και την καναδική επαρχία της βρετανικής Κολούµπια µέχρι το έτος 2002.
Το ανακυκλωµένο χαρτί γίνεται από το χαρτί που ήταν πιθανώς λευκασµένο
την πρώτη φορά .
Ο καλύτερος όρος είναι «µη λευκασµένο χαρτί για την κατασκευή
ανακυκλωµένου, επίσης µη λευκασµένου χαρτιου».
Ανακυκλωµένο χαρτί.
Ένα πλεονέκτηµα του ανακυκλωµένου χαρτιού είναι ότι
µπορεί να γίνει εύκολα µε τις λιγότερο τοξικές διαδικασίες,
και έτσι έχει ως αποτέλεσµα λιγότερο περιβαλλοντικά
απόβλητα από τις διαδικασίες κατασκευής. Όλα τα ανακυκλωµένα προϊόντα
χαρτιού δε γίνονται χρησιµοποιώντας τις ασφαλέστερες διαδικασίες.
Εάν ένα ανακυκλωµένο έγγραφο γίνεται από 100% ανακυκλωµένες ίνες, δεν
απαιτεί πολλή λεύκανση, πόσο µάλλον ισχυρή όπως χλωρίου. Αυτό θα
µπορούσε να γίνει εύκολα µε µια βασισµένη στο οξυγόνο διαδικασία
λεύκανσης. Μερικοί µύλοι χαρτιού αρχίζουν να χρησιµοποιούν αυτήν την
διαδικασία, κυρίως για τα ανακυκλωµένα προϊόντα χαρτικών, αλλά µερικά
λεπτά έγγραφα παράγονται χρησιµοποιώντας αυτήν την

πιό υγιή

περιβαλλοντικά διαδικασία.
Αρκετοί από τους µύλους ανακυκλωµένου χαρτιού στη χώρα µας,
χρησιµοποιούν ένα παράγωγο του χλωρίου, το άλας

υποχλωριώδους

νατρίου, το οποίο δεν προωθεί την ανάπτυξη οργανοχλωρικών τόσο εύκολα

όσο το στοιχεικό χλώριο (αέριο). Ενώ δηµιουργεί α κόµα ένα σηµ αντικό
πρόβληµα, ένα λευκασµένο υποχλωριώδες άλας είναι µια καλύτερη επιλογή
προιόντος από ένα που λευκαίνεται µε τη χρήση αερίου χλωρίου.
Με την ανακύκλωση των άχρηστων χαρτιών ακολουθεί η αναγκαία
αποµελάνωση της ίνας. Ανάλογα µε τον τύπο διαδικασίας, η αποµελάνωση
µπορεί να κυµ ανθεί από

µια απλή καθαριστική διαδικασία ως µια

καυστικότερη διαδικασία που µπορεί πάλι να περιλάβει το χλώριο ή άλλες
επιβλαβείς χηµικές ουσίες και να οδηγήσει στα επικίνδυνα απόβλητα.
Λάβετε υπόψη πως, ότι σκεφτόµαστε ως µελάνι από τους εκτυπωτές λέιζερ
και τα φωτοαντιγραφικά είναι ένα πλαστικό πολυµερές σώµα που καίγεται
επάνω

στη

σελίδα.

αποµελάνωσης από

Αυτό

απαιτεί

το έγγραφο που

καυστικότερες

χηµικές

ουσίες

τυπώνεται µε το µελάνι σε ένα

κατάστηµα τυπωµένων υλών ή µε έναν εκτυπωτή γραφοµηχανών, Inkjet . Η
χρησιµοποίηση του µελανιού σε αντίθεση µε τα λέιζερ και τους αντιγραφείς
µπορεί να βοηθήσει στη µειώση των τοξικών αποβλήτων µακροπρόθεσµα.
Τα µελάνια εκτύπωσης µπορούν να περιέχουν ποικίλα β αριά µέταλλα και
πτητικές οργανικές ενώσεις που απαιτούν πολύ ισχυρούς διαλύτες (επίσης
περιέχουν τα VOCs) για τον καθαρισµό. Τα βασισµένα σ ε φυσικές
χρωστικές µελάνια εί ναι µια εναλλακτική λύση και καθιστούν τη
διαδικασία αποµ ελάνωσης ευκολότερη. Η τεχνολογία τα προωθεί, αλλά η
ζήτηση για αυτά τα εναλλακτικά προϊόντα πρέπει να γίνει µεγαλύτερη.
"Ανακύκλωση" και "λεύκανση" είναι αυτή τη στιγµή δύο ευδιάκριτα
ζητήµατα. Ο στόχος, φυσικά, θα ήταν να συγχωνευτούν αυτά τα δύο εύκολα
σε διαθέσιµα, ανακυκλωµένα προϊόντα εγγράφου. Αυτή τη στιγµή, πολύ

λίγα προϊόντα χαρτιού συναντούν και τα δύο. Και ενδεχοµένως µπορούµε
επίσης να δούµε τα ελεύθερα-χλωρίου ‘’παρθένα΄΄ χαρτιά στην αγορά.
Υπάρχουν µερικά

περιβαλλοντικά φιλικά χαρτιά διαθέσιµα. Συνήθως

προέρχονται από τους µικρότερους µύλους και κοστίζουν συχνά λίγο
περισσότερο. Υπάρχει χαρτί 100% αποµελανωµένο, χαρτί pcw 50% που
έχει λευκανθεί µε το υπεροξείδιο υδρογόνου.
Πρόσφατες µελέτες προτίνουν εναλλακτικές µεθόδους αποµελάνωσης
χαρτού κατά τη διαδικασία της ανακύκλωσης. Μη ξεχνάµε άλλωστε πως η
ανακύκλωση γίνεται µε απώτερο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος,
εποµένως είναι ανώφελο να χρησιµοποιούµε περίπλοκες διαδικασίες και
δραστικές χηµικές ουσίες κατά τη διεξαγωγή της. Έτσι κάποιοι ερευνητές
αναζητούν εφαρµογές της βιοτεχνολογίας ή

της ενζυµολογίας για τη

λεύκανση του πολτού και τον αποχρωµµατισµό απόνερων της βιοµηχανίας
χαρτιού. Μελετούν τον τρόπο που τα ένζυµα λειτουργούν σε αιώρηµα
πολτού κι αναζητούν τον τρόπο εισαγωγής κατάλληλων ενζύµων σε
διάφορα στάδια, ώστε µόλις αυτό δράσει να

αποδεσµεύεται και να

επαναχρησιµοποιείται σε νέο κύκλο διεργασιών.
Επίσης έχει προτανθεί η
υπεροξειδίου

του

χρήση του διοξειδίου του χλωρίου και του

υδρογόνου

σε

αντικατάσταση

της

χλωρίνης

(υποχλωριώδες νάτριο) που χρησιµοποιείται παραδοσιακά ως λευκαντικό
του πολτού, δεδοµένων των αρνητικών συνεπειών της χρήσης της στο
περιβάλλον.

Η ανακύκλωση εν τούτοις δεν θα λύσει όλα τα προβλήµατα.
Μια γρήγορη µατιά .. πρέπει να µειώσουµε το επίπεδο κατανάλωσής µας
εάν πρόκειται να ασκήσουµε πραγµατικά σηµαντική επίδραση στην
περιβαλλοντική υποβάθµιση!
Το ανακυκλωµένο χαρτί, που γίνεται µε σωστή διαδικασία, µπορεί να
µειώσει την κατανάλωση ενέργειας, να µειώσει και τη ρύπανση του αέρα
και των υδάτων, να συντηρήσει τους δασικούς πόρους, να µειώσει την
κατανάλωση ύδατος, και να σώσει το το κόψιµο ξυλείας. Ακόµα κι αν δούµε
µια αύξηση στη χρήση του ανακυκλωµένου χαρτιού, η κατανάλωση χαρτιού
αυξάνεται τόσο γρήγορα που εµείς δεν θα δούµ ε µείωση της κοπής των
δέντρων για τον πολτό ξύλου.
Υπάρχουν πολλοί µύθοι που διαδίδονται για το ανακυκλωµένο χαρτί. Συχνά
δεν µπορούµε να δούµ ε τη διαφορά µεταξύ ενός ανακυκλωµένου χαρτιού
και ενός που δεν είναι.Το εάν ανακυκλώνεται ή όχι δεν καθορίζει την
ποιότητα ενός εγγράφου.
Ο πλανήτης παρουσιάζει σηµάδια των υπερβολικών απαιτήσεών µας σε
αυτό: µόλυνση αέρα και ύδατος, εξαφανισµένα δάση . Μπορούµε να
επιλύσουµε αυτά τα προβλήµατα αν κάθε ένας από µας

εξετάσει τα

γεγονότα και λάβει υπόψιν τις αρµόδιες αποφάσεις.
Η ανακύκλωση σε µεγάλη κλίµακα είναι νέα. Δεδοµένου ότι η βιοµηχανία
προφθάνει το κύµα ανακύκλωσης, θα δούµε τις αλλαγές αλλά µόνο εάν η
απαίτηση µας είναι επίµονη. Αυτό πρέπει να προέλθει από τον καταναλωτή.

Η µείωση της σπάταλης κατανάλωσης είναι µια αρχική ανάγκη. Η
ανακύκλωση και η αγορά προϊόντων που ανακυκλώνονται είναι θετικές
επιλογές. Θυµηθείτε: µειώστε, επαναχρησιµοποιήστε, και ανακυκλώστε!

Το ανακυκλωµένο χαρτί είναι ένα απαραίτητο βήµα στην επίλυση του πολύ
σηµαντικού προβλήµατος των ρ ευµάτων αποβλήτων. Η ανακύκλωση είναι
ένας βρόχος. Η αγορά και η χρησιµοποίηση των ανακυκλωµένων εγγράφων
κλείνουν αυτόν τον βρόχο . Εάν δεν χρησιµοποιούµε τα ανακυκλωµένα
προϊόντα, δεν ανακυκλώνουµε πραγµατικά .

4.3 ΓΥΑΛΙ

Το γυαλί είναι ένα ανακυκλώσιµο υλικό. Ωστόσο είναι σηµαντικό τα
προς ανακύκλωση γυαλικά να ταξινοµούνται κατά το χρώµα τους. Το
µικτό γυαλί είναι σχεδόν αδύνατο να ανακυκλωθεί. Επίσης πρέπει να
αποφεύονται αντικείµενα όπως τ α κεραµικά πιατικά, τα γυαλιά
όρασης, οι λάµ πες φωτισµού και οι καθρέπτες. Το θραύσµ ατα
γυαλιού

είναι

σχεδόν

αδύνατο

να

ταξινοµηθούν

και

να

επεξεργαστούν. Η ανακύκλωση του γυαλιού όµως, όχι µόνο
εξοικονοµεί τα απωθέµετα φυσικών πηγών των πρώτων υλών αλλά
επίσης

οφελεί

επιµηκύνεται

και
η

την

διάρκεια

οικονοµία
ζωής

των

του

βιοµηχανιών

εξοπλισµού

καθώς

τους

και

εξοικονοµείται ενέργεια.
Τι ακριβώς είναι το γυαλί.
Αυτό το αισθητικά όµορφο υλικό που έχει ταυτιστεί µε την καθαρότητα και
την υψηλή ποιότητα των αντικειµένων που κατασκευάζονται από αυτό, έχει
σαν πρώτη ύλη την άµµο . Συγκεκριµένα γίνεται από άµµο πυριτίου, σόδα
και ασβεστόλιθο. Είναι ένα «ευέλικτο» υλικό καθώς βρίσκει πολλές και
διαφορετικές χρήσεις. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε εµπορευµατοκιβώτια,

σε περιέκτες τροφίµων και ποτών, να νηµατοποιηθεί ή να χρησιµοποιηθεί
σε τζάµια για παράθυρα. Είναι διαφανές, αδρανές και µη τοξικό. Το γυαλί
παράγεται σε τέσσερα κυρίως χρώµατα: διαφανές, κίτρινο κεχριµπαριού ,
πράσινο και ανοικτό µπλε. Είναι 100% ανακυκλώσιµο και µπορεί να
ανακυκλωθεί πολλές φορές χωρίς αλλαγή της σύνθεσης ή της ποιότητάς
του.
Χηµεία χρωµατισµού γυαλιού.
Το πρωτογενές γυαλί αντλεί το χρώµα του από τις προσµίξεις που
είναι παρούσες κατά τη διαµόρφωσή του. Παραδείγµατος χάριν, το «µαύρο»
γυαλί µπουκαλιών ήταν ένα σκοτεινό καφετί ή

πράσινο γυαλί, που

πρωτοκατασκευάστηκε στην Αγγλία τον 17ο αιώνα. Το χρώµα αυτού του
γυαλιού ήταν αποτέλεσµα των προσµίξεων σιδήρου στην άµµµο που
χρησιµοποιήθηκε κατά την παρασκευή του και στο θείο του καπνού από την
καύση του άνθρακα για την τήξη του γυαλιού.
Εκτός

από

τις

φυσικές

προσµίξεις,

το

συστηµατικά µε την εισαγωγή µεταλλευµάτων ή

γυαλί

χρωµατίζεται

µεταλλικών αλάτων

(χρωστικές ουσίες). Παραδείγµατα δηµοφιλών χρωµατισµένων γυαλιών
περιλαµβάνουν το ροδοκόκκινο γυαλί (που πρωτοκατασκευάστηκε το 1679,
µε χλωρίδιο του χρυσού) και το γυαλί ουράνιου (που εφευρίσκεται στο
1830, γυαλί που πυρακτώθηκε στο σκοτάδι, χρησιµοποιώντας το οξείδιο
ουράνιου).
Μερικές φορές είναι απαραίτητο να αφαιρεθεί το ανεπιθύµητο χρώµα
που προκαλείται από τις προσµίξεις για να παραχθεί «αµιγές» γυαλί ή για να

προετοιµαστεί για το χρωµατισµό. Οι αποχρωµατιστές χρησιµοποιούνται
για να κατακρηµνίσουν

τις ενώσεις σιδήρου και θείου. Το διοξείδιο

µαγγάνιου και το οξείδιο δηµήτριου είναι κοινοί αποχρωµατιστές.
Ακολουθεί ένας πίνακας που περιλαµβάνει τις πιο φνωστές χρωστικές που
χρησιµοποιούνται για το χρωµατισµό του γυαλιού αλλά και για τον
αποχρωµατισµό του.

Χρωστικές ενώσεις

Χρώµατα

Οξείδια του σιδήρου

Πράσινα, καφέ

Οξείδια του µαγγανίου

Βαθύ

κίτρινο,

αµέθυστος,

αποχρωµατισµός

Οξείδια κοβαλτίου

Βαθύ µπλε

Χλωρίδια του χρυσού

Σκούρο κόκκινο του ρουµπινιού

Ενώσεις του σεληνίου

Κόκκινες αποχρώσεις

Οξείδια του άνθρακα

Κεχριµπαρένιο, καφέ

Μίγµα

µανγησίου,

κοβαλτίου, σιδήρου

µαύρο

Οξείδια του αντιµονίου

λευκό

Οξέιδια του ουρανίου

Πράσινο, κίτρινο (ακτινοβολεί)

Ενώσεις του θείου

Κεχριµπαρένιο, καφέ

Ενώσεις του χαλκού

Γαλάζιο, κόκκινο

Ενώσεις του κασσιτέρου

Λευκό

Μόλυβδος µε αντιµόνιο

κίτρινο

Ειδικές µέθοδοι
Πολλά ειδικές µέθοδοι επεξεργασίας µπορούν να εφαρµοστούν στο
γυαλί για να έχουν τροποποιήσουν το χρώµα και τη γενική ε µφάνισή του.
Ιριδίζον γυαλί, µερικές φορές αποκαλούµενο γυαλί ίριδων, γίνεται µε την
προσθήκη µεταλλικών ενώσεων στο γυαλί ή µε τον ψεκασµό της επιφάνειας
µε κασσιτερούχο (ΙΙ) χλωρίδιο ή χλωρίδιο µολύβδου και θέρµανση εκ νέου
σε χαµηλή ατµόσφαιρα.
Το διχροϊκό γυαλί έχει µια ιριδίζουσα όψη,στην οποία το γυαλί
εµφανίζεται να έχει διαφορετικό χρώµα , ανάλογα µε τη γωνία από την
οποία παρατηρείται. Αυτή η επίδραση προκαλείται µε την εφαρµογή πολύ
λεπτών στρωµάτων των κολλοειδών µετάλλων (ε.g., χρυσός ή ασήµι) στο
γυαλί. Τα λεπτά στρώµατα είναι συνήθως καλυµένα µε το αµιγές γυαλί για
να προστατευθούν από

την οξείδωση ή

τη διάβρωση. Τα ευρήµατα

γυαλικών απο την αρχαιότητα παρουσιάζουν επίσης µια ιριδίζουσα όψη.
Όµως αυτή οφείλεται απλά στην αντανάκλαση του φωτός λόγω πολλών
στρωµάτων διάβρωσης!
Διαδικασία ανακύκλωσης.
Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, το σηµαντικότερο ίσως στάδιο για την
ανακύκλωση τ ων γυάλινων αντικειµένων είναι η ταξινόµησή τους κατά το
χρώµα. Ο αποχρωµατισµός του γυαλιού είναι µια δύσκολη διαδικασία κι
έτσι σχεδόν ποτέ δεν παραλαµβάνουµε διαυγές γυαλί µε το πέρας της
ανακύκλωσης των παλιών.

Η όλη διαδικασία περιλαµβάνει γύρω στα 8 βήµατα.
Ø Η αρχή γίνεται πάντα µε τη συλλογή των αντικειµένων προς
ανακύκλωση. Είτε από µικρές κοινωνικές οµ άδες, είτε επό πιο
οργανωµένους φορείς, το γυαλί συλλέγεται σε ειδικούς κάδους και
µεταφέρεται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του.
Ø Εκεί γίνεται διαχωρισµός και ταξινόµησή τους ανάλογα µε το χρώµα
τους. Έπειτα καθαρίζονται από τα υπολλείµατα του περιεχοµένου
τους και σπάζουν σε µεγάλα αρχικά κοµµάτια.
Ø Στη συνέχεια αλέθονται σε πολύ µικρά θραύσµατα, σαν ρινίσµατα.
Ø Ο σωρός του κονιοποιηµένου γυαλιού αναµιγνύεται µε διοξείδιο του
πυριτίου (άµµο), σόδα και ασβεστόλιθο-τα συστατικά δηλαδή του
πρωτογενούς γυαλιού.
Ø Το µίγµα θερµαίνεται σε ειδικούς κλιβάνους µέχρι το σηµ είο που
τήκεται.
Ø Το λιωµένο υλικό περνά από καλούπια και µορφοποιείται
καταλλήλως.
Ø Τα µορφοποιηµένα σκεύη ψύχονται αργά για να προκύψουν νέα,
γερά αντικείµενα.
Ø Τα έτοιµα πλέον γυαλικά συσκευάζονται µε µεταφέρονται στα
ράφια για γέµισµα κι αποστολή στα καταστήµατα.
Πρόσθετες ενέργειες αποχρωµατισµού του γυαλιού στο στάδιο µετά
την κονιοποίηση περιπλέκουν τη διεργασία κι αυξάνουν το συνολικό
κόστος. Έτσι είναι προτιµότερο να µην αλλάζει δρα µατικά το χρώµα
του γυαλιού και να αξιοποιείται σε ανάλογες εφαρµογές. Για
παράδειγµα

είναι

αδύνατο να

ανακυκλωµένο µπουκάλι µπύρας!

κατασκευαστούν

τζάµια από

Παρακάτω

δίνεται

σχηµατικά

αυτή

η

απλή

διαδικασία

της

ανακύκλωσης του γυαλιού.

Ενδεικτικά στοιχεία ανακύκλωσης γυαλιού.
1. 1 µπουκάλι γυαλιού που ανακυκλώνεται εξοικονοµεί αρκετή ενέργεια
ώστε να διατηρεί αναµµ ένη µια λάµπατων 100 watt για τέσσερις περίπου
ώρες.
2. Η τρέχουσα τεχνολογία µπορεί να κάνει χρήση ενός ποσοστού 85% του
γυαλιού που ανακυκλώνεται µέχρι σήµερα.
3. Από το 1980 το µέσο βάρος του γυάλινου µπουκαλιού έχει µειωθεί κατά
10%,

4. 1 εκατοµµύριο χρόνια χρειάζεται το γυαλί για να διασπαστεί στη φύση.
5. 8 - 12 εβδοµάδες είναι ο χρόνος που απαιτείται για ένα µπουκάλι γυαλιού
ώστε να ανακυκλωθεί και να επιστραφεί στο ράφι καταστηµάτων.
6. 1 κούπα καφέ σε ένα ποτήρι γυαλιού είναι αρκετή για να µολυνθεί το
φορτίο και να πρέπει να απορριφθεί ως ακατάλληλο για ανακύκλωση.
7. 1 µπουκάλι µπύρας ξαναγεµίζεται κατά µέσο όρο 15 φορές.
Που θα αποστείλουµε γυάλινα αντικέιµενα προς ανακύκλωση.
Οι διαφορετικοί τύποι γυαλιών ανακυκλώνονται µέσω διαφορετικών
προγραµµάτων. Τα γυάλινα µπουκάλια ποτών ανακυκλώνονται όταν
επιστρέφονται για επιστροφή κατάθεσης. Άλλα ε µπορευµατοκιβώτια
γυαλιού (π.χ. βάζα) συγκεντρώνονται µέσω των δηµοτικών προγραµµάτων
ανακύκλωσης. Το γυαλί πιατικών µπορεί να αντικατασταθεί και
ανακυκλωθεί από τον κατασκευαστή του.

.

να

4.4 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Η ανακύκλωση αργιλίου θεωρείται ο πιο κερδοφόρος τύπος ανακύκλωσης
υλικού. Η επεξεργασία που χρησιµοποιείται για την ανακύκλωση αργιλίου
κοστίζει σηµ αντικά λιγότερο και σώζει µέχρι 95% περισσότερη ενέργεια
από µια διαδικασία που χρησιµοποιεί πρώτες ύλες για την παραγωγή του.
Τα χαρακτηριστικά αντικείµενα αργιλίου που µπορούν να ανακυκλωθούν
είναι δοχεία (αναψυκτικών και τροφίµων), αλουµ ινόχαρτο, δίσκοι µίας
χρήσης ψησίµατος προϊόντων ζύµης κι έτοιµων φαγητών και πολλά οικιακά
εξαρτήµατα.
Τα δοχεία αλουµινίου, µετά την εξάντληση της χρήσης τους, µπορεί να
χρησιµοποιηθούν επανειληµµένως χωρίς απώλεια ποιότητας, σώζοντας έτσι
ενέργεια και τις πρώτες ύλες που απαιτούνται για την κατασκευή του νέου
προϊόντος.
Οτιδήποτε

φτιαγµένο

από

αλουµίνιο

µπορεί

να

ανακυκλωθεί

επανειληµµένα: όχι µόνο δοχεία, αλλά και ελάσµατα αλουµινίου, πιάτα,
φόρµες αλουµινίου για πίτες, πλαίσια παραθύρων, έπιπλα κήπων και
συστατικά αυτοκινήτων, λιώνονται και χρησιµοποιούνται πάλι για να
κάνουν τα ίδια προϊόντα. Χρησιµοποιηµένα δοχεία αλουµινίου µπορούν να
ανακυκλωθούν για να κάνουν
αλουµινίου µπορούν να

νέα δοχεία αλουµ ινίου, τα παράθυρα

ανακυκλωθούν για να κάνουν

νέα παράθυρα

αλουµινίου και τα παλιά αλουµινένια εξαρτήµατα κινητήρων για να κάνουν
νέους κινητήρες. Το ποσοστό ανακύκλωσης για τα δοχεία αλουµινίου είναι
ήδη επάνω από 70% σε µερικές χώρες.
Η βιοµηχανία αλουµινίου έχει οργανώσει διάφορα προγράµµατα για να
ενθαρρύνει την ανακύκλωση σε πολλές χώρες.

Στην Ευρώπη, τα αλουµινένια δοχεία ποτών εκπληρώνουν το ελάχιστο όριο
που τίθεται στην ευρωπαϊκή οδηγία για τη συσκευασία και τα απορρίµµατα.
Η Σουηδία (µε 92 τοις εκατό) και η Ελβετία (µε 88 τοις εκατό) διατηρούν
την πρωτοπορία ανακύκλωσης στην Ευρώπη. Ο ευρωπαϊκός µέσος όρος
είναι 40 τοις εκατό, µε 10 τοις εκατό αύξηση από το 1994.
Οι επιχειρήσεις αλουµινίου έχουν επενδύσει πολλά στις δευτερεύουσες
εγκαταστάσεις επεξεργασίας µετάλλων για να ανακυκλώσουν αλουµίνιο.
Στην περίπτωση των δοχείων για ποτά, η διαδικασία ανακύκλωσης
χρησιµοποιεί το αέριο που συλλέγεται από την καύση των πτητικών
ενώσεων που µπορεί να υπάρχουν µέσα στα τοιχώµατα των δοχείων και
παράγει την απαραίτητη θερµότητα για τη διαδικασία. Κάθε κοµµ άτι
παραγόµενης ενέργειας πρέπει χρησιµοποιείται.
Οφέλη από την ανακύκλωση του αλουµινίου.
Η ανακύκλωση των αλουµινένιων δοχείων για ποτά ελαχιστοποιεί τα
απορρίµµατα. Εξοικονοµεί ενέργεια, συντηρεί τους φυσικούς πόρους,
µειώνει το φόρτο των χωµατερώνό των πόλεων και παρέχει πρ οστιθέµενο
εισόδηµα για τους ανακυκλωτές, τις φιλανθρωπίες και την τοπική
κυβέρνηση κωµοπόλεων. Η ανακύκλωση των κουτιών αλουµ ινίου είναι
εποµένως οφέλιµη για το περιβάλλον και αγαθό για την οικονοµία.
Ø Η ανακύκλωση ενός χιλιόγραµµου του αλουµινίου µπορεί να σώσει
µέχρι 8 χιλιόγραµµα βωξίτη, τέσσερα χιλιόγραµµα των χηµικών
προϊόντων και 14 κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας.

Ø Τα δοχεία από αλουµίνιο είναι 100% ανακυκλώσιµα. Δεν υπάρχει
καµία ετικέτα ή κάλυµµα που να αφαιρείται.
Ø Το σηµερινό κουτάκι από αλουµίνιο απαιτεί περίπου 40% λιγότερο
µέταλλο από το κουτάκι που γινόταν 25 έτη πριν, ως εκ τούτου
καλύπτεται η ανάγκη για λιγότερη ενέργεια και λιγότερη πρώτη ύλη
ανά κουτί.
Ø Τα δοχεία που γίνονται από αλουµίνιο αξίζουν 6 έως 20 φορές
λιγότερο από

οποιοδήποτε

άλλο

χρησιµοποιούµενο

υλικό

συσκευασίας.
Ø Το αλουµίνιο είναι το µόνο υλικό συσκευασίας που καλύπτει
περισσότερο από

κάθε άλλο

το κόστος της συλλογής και της

επεξεργασίας του στα κέντρα ανακύκλωσης.
Πειραµατικά προγράµµατα υπάρχουν σε διάφορες χώρες για την
ανακύκλωση του φύλλου του αλουµινίου από τα υλικά συσκευασίας.
Η βιοµηχανία του αλουµινίου συνεργάζεται µε τους αυτοκινητιστικούς
κατασκευαστές για να επιτρέψει στα αυτοκίνητα µε τµήµατα αλουµινίου να
αποσυναρµολογούνται εύκολα και το scrap να σ υλλέγεται και να
ταξινοµείται για την επαναχρησιµοποίηση στη κατασκευή νέων ίδιων
εξαρτηµάτων. Στα υπόλοιπα άλλα προγράµµατα ανακύκλωσης το scrap
σπάνια επαναχρησιµοποιείται για την ίδια εφαρµογή και πρέπει συνήθως να
χρησιµοποιηθεί σε µια νέα εφαρµογή που να απαιτεί χα µηλότερης
ποιότητας µεταλλικές ιδιότητες.
Τα ποσοστά ανακύκλωσης για τις εφαρµογές οικοδόµησης και µεταφορών
κυµαίνονται από 60 έως 90 τοις εκατό σε διάφορες χώρες. Το µέταλλο
επαναχρησιµοποιείται σε υψηλής ποιότητας εφαρµογές.

Πρωτού αναφερθούµε στη διαδικασία ανακύκλωσης του στοιχείου αυτού,
θα γνωρίσουµε τις πιο σηµαντικές του ιδιότητες, οι οποίες το καθιστούν
τόσο χρήσιµο υλικό και 100 % ανακυκώσιµο.
Ιδιότητες αλουµινίου
Το καθαρό αλουµίνιο είναι ένα αργυροειδής-άσπρο µέταλλο µε πολλά
επιθυµητά χαρακτηριστικά. Είναι ελαφρύ, µη τοξικό (ως µέταλλο), δεν
εµφανίζει µαγνητικές ιδιότητες και δε προκαλεί σπινθιρισµό.

Είναι διακοσµητικό υλικό. Διαµορφώνεται εύκολα, επεξεργάζεται στη
µηχανή. Τα κράµατα

µε τα µικρά ποσά χαλκού, µαγνήσιου, πυριτίου,

µαγγάνιου, και άλλων στοιχείων έχουν πολύ χρήσιµες ιδιότητες.
Η δύναµή του εξαρτάται από την αγνότητα. 99.996 τοις εκατό καθαρού
αλουµινίου έχουν µια εκτατή δύναµη περίπου 49 megapascals (MPa),
ανερχόµενος στην επόµενη ανάµιξη 700 MPa και την κατάλληλη θερµική
επεξεργασία.
Αν και δεν βρίσκεται ελεύθερο στη φύση, το αλουµίνιο αφθονεί στη γήινη
κρούστα.

Ø Μια βασική ι διότητά του είναι η χαµηλή του πυκνότητα. Το
αλουµίνιο είναι µόνο ένα τρίτο το βάρος του χάλυβα.
Ø Το αλουµίνιο και τα περισσότερα από τα κράµατά του είναι ιδιαίτερα
ανθεκτικά στις περισσότερες µορφές διάβρωσης. Το

φυσικό

επίστρωµα του µετάλλου του οξειδίου αλουµινίου παρέχει αποτελεί
ένα ιδιαίτερα αποτελεσµατικό εµπόδιο στις καταστροφές του αέρα,
της θερµοκρασίας, της υγρασίας και της χηµικής επίθεσης.
Ø Το αλουµίνιο είναι ένας θαυµάσιος αγωγός της ηλεκτρικής ενέργειας.
Αυτή η ιδιοκτησία που συνδέεται µε άλλες εγγενείς ιδιότητες έχει
εξασφαλίσει την αντικατάσταση του χαλκού από το αλουµίνιο σε
πολλές καταστάσεις.
Ø Το αλουµίνιο είναι non-magnetic και άφλεκτο, ιδιότητες ανεκτίµητες
στις προηγµένες βιοµηχανίες ό πως η ηλεκτρονική ή στις παράκτιες
δοµές.
Ø Το αλουµίνιο είναι µη τοξικό και αδιαπέραστο, ιδιότητες που έχουν
καθιερώσει τη χρήση

της στα τρόφιµα και τις συσκευάζοντας

βιοµηχανίες από των πιό στις αρχές χρόνων.
Άλλες πολύτιµες ιδιότητες περιλαµβάνουν την υψηλή ανακλαστικότητα, τις
ιδιότητες εµποδίων θερµότητας και τη διεξαγωγή θερµότητας. Το µέταλλο
είναι ελατό και εύκολα και διαµορφώντεται εύκολα µε τις κοινές
διαδικασίες και εξοπλισµό.

Φυσικές ιδιότητες
Πυκνότητα/συγκεκριµένη πυκνότητα (g.cm-3 σε 20 °C) 2.70
Σηµείο τήξης (°C)

660

Συγκεκριµένη θερµότητα σε 100 °C, cal.g-1K-1 (Jkg-1K-1) 0.2241 (938)
Λανθάνουσα θερµότητα της τήξης, cal.g-1 (kJ.kg-1)

94.7 (397,0)

Ηλεκτρική αγωγιµότητα σε 20°C

64.94

(% των διεθνών ανοπτηµένων προτύπων χαλκού)
Θερµική αγωγιµότητα (cal.sec-ηm-1K-1)

0,5

Θερµικό emmisivity σε 100°F (%)

3.0

Ανακλαστικότητα για το φως, ίνα βολφραµίου (%)

90.0

Αυτές οι ιδιότητες µπορούν πολύ σηµαντικά να αλλάξουν µε την προσθήκη
µικρών ποσοτήτων υλικών ανάµειξης. Το αλουµίνιο αντιδρά µε το οξυγόνο
για να διαµορφώσει µια µικροσκοπική (0.000000635cm) προστατευτική
ταινία του οξειδίου, η οποία αποτρέπει τη διάβρωση.
Το αλουµίνιο σε ογκώδη µορφή είναι άφλεκτο. Το µονοξείδιο ή το διοξείδιο
άνθρακα, το οξείδιο αργιλίου και το ύδωρ θα εκπεµφθούν. Αυτό είναι µια
χρήσιµη ιδιοκτησία για την κατασκευή των καυσίµων πυραύλων.
Παρασκευή πρωτογενούς αλουµινίου.
Η βιοµηχανία αλουµινίου στηρίζεται στη διαδικασία Bayer για να
παραγάγει την αλουµ ίνα από το βωξίτη. Η αλουµίνα, είναι στη συνέχεια

ζωτικής σηµασίας για την παραγωγή του µετάλλου αλουµινίου - περίπου
δύο τόνοι αλουµίνας απαιτούνται για να παραγάγουν έναν τόνο αλουµινίου.
Η διαδικασία Bayer

Παραγωγή αλουµίνας
Ο βωξίτης πλένεται, αλέθεται και διαλύεται
σε καυστικό νάτριο (υδροξείδιο νατρίου) σε
υψηλή

πίεση

και

θερµοκρασία. Το

προκύπτον ρευστό περιέχει διάλυµα του
τόνοι αργιλικού άλατος νατρίου και των
αλουµίνας διυλίζονται στο αδιάλυτων υπολειµµάτων βωξίτη που
περιέχουν σίδηρο, πυρίτιο, και τιτάνιο.
Gove της Αυστραλίας.

1,8

εκατοµµύρια

Αυτά τα υπολείµµατα βυθίζονται βαθµιαία
στο κατώτατο σηµ είο της δεξαµενής και
αφαιρούνται. Είναι γνωστά ως

"κόκκινη

λάσπη".
Η αµιγές διάλυµα αρ γιλικών αλάτων νατρίου αντλείται σε µια τεράστια
δεξαµενή. Λεπτά µόρια αλουµίνας προστίθενται για να προκαλέσουν την
πτώση των καθαρών µορίων αλουµ ίνας και περνούν έπειτα µέσω ενός
περιστροφικού ρευστοποιητή στους 1100°C για να φύγει το χηµικά
δεσµευµένο νερό. Το αποτέλεσµα είναι µια άσπρη σκόνη,η καθαρή
αλουµίνα. Το καυστικό νάτριο επιστρέφεται στην έναρξη της διαδικασίας
και χρησιµοποιείται πάλι.
ΧΗΜΕΊΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ BAYER
Η διαδικασία Bayer µπορεί να εξεταστεί σε τρία στάδια:
Εξαγωγή
Τα µεταλλεύµατα βωξίτη διαλύονται σε NaOH για την εξαγωγή αλουµίνας:

Al(OH)3

+

Na+

+

OH-

--->

Al(OH)4-

+

Na+

AlO(OH) + Na+ + OH - + H2O ---> Al(OH)4- + Na+
Ανάλογα µε την ποιότητα του µεταλλεύµατος µπορεί να πλυθεί πριν από
την επεξεργασία
Καθίζηση
Το κρυσταλλικό τριοξείδιο του αλουµινίου (Gibbsite), που ονοµάζεται
ένυδρη ουσία, κατακρηµνίζεται έπειτα από το υγρό πέψης:
Al(OH)4- + Na+ ---> Al(OH)3 + Na+ + OH"Η ένυδρη ουσία", θερ µαίνεται για να διαµορφώσει την αλουµίνα για τη
διαδικασία τήξης αλουµινίου. Στη διαδικασία θέρµανσης το ύδωρ φεύγει για
να διαµορφωθεί η αλουµίνα:
2Al(OH)3 ---> Al2O3 + 3H2O
Η διαδικασία του καθαρισµού εν θερµώ πρέπει να ελεγχθεί προσεκτικά
δεδοµένου ότι από αυτήν προκύπτουν οι ιδιότητες του τελικού προϊόντος.
Χύτευση
Η αλουµίνα διαλύεται σε ένα ηλεκτρολυτικό λουτρό λιωµένου κρυόλιθου
(φθορίδιο αλουµινίου νατρίου) µέσα σε έναν µεγάλο δοχείο

χάλυβα

απ’όπου διέρχεται ρεύµα της τάξης 150.000 αµ πέρ. Η ροή κ ατευθύνεται
µεταξύ µιας ανόδου άνθρακα (θετικής), φιαγµένης από κοκ πετρελαίου και
πίσσα, και µιας καθόδου (αρνητική), διαµορφωµένης από παχύ άνθρακα ή
από γραφίτη.

Το

τηγµένο

αλουµίνιο

κατατίθεται στο κατώτατο
σηµείο του δοχείου Ένας
χαρακτηριστικός

χύτης

αλουµινίου αποτελείται από
περίπου 300 δοχεία. Αυτοί
παράγουν περίπου 125.000
τόνους

αλουµινίου Το χυτευτήριο Grande Baie στο Κεµπέκ του
Καναδά

του

ετησίως.
Το

αλουµίνιο

διαµορφώνεται

στους

900°C,

µόλις

αλλά

διαµορφωθεί έχει ένα σηµείο
τήξης

µόνο

µερικούς

660°C.

χύτες

εφεδρική
χρησιµοποιείται

Σε

αυτή η
θερµότητα
για

την

τήξη του ανακυκλωµένου
µετάλλου.

Διαδικασία ανακύκλωσης αλουµινίου.
Όλα τα προϊόντα αλουµινίου µπορούν να ανακυκλωθούν µετά από τη χρήση
τους. Τα δοχεία ποτών από αλουµίνιο µπορούν να ανακυκλωθούν
επικερδώς, µεµονωµένα αλλά και οµαδικά, και οι περισσότερες χώρες έχουν
κάποιον εθνικό οργανισµό ανακύκλωσης δοχείων, που προσφέρει
συµβουλές, υποστήριξη, και µπορεί να φέρει σε επαφή τους συλλέκτες
ανακυκλώσιµων υλικών µε εµπορικούς φορείς.
Για να λειτουργήσει σωστά η ανακύκλωση του αλουµινίου απαιτείτεια η
σχολαστική συλλογή και ταξινόµηση κατά κράµα από τις επιχειρήσεις
αλουµινίου και τις οργανώσεις καταναλωτών. Αντίθετα από άλλα µέταλλα,
το scrap αλουµινίου έχει σηµ αντική αξία και διαµορφώνει τις καλές τιµές
αγοράς.
Το scrap οδηγείται γενικά οδικώς στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης όπου
ελέγχεται και ταξινοµείται για να καθοριστεί η σύσταση και η αξία του. Εάν
το scrap είναι άγνωστης ποιότητας το αλουµίνιο θα περάσει πρώτα µέσα
από µερικούς µεγάλους µαγνήτες για να αφαιρεθεί οποιοδήποτε σιδηρούχο
µέταλλο. Ανάλογα µε τον τύπο καθαρότητας του παρόντος, κάποιο µέρος
από το scrap πρέπει να υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία. Από τα δοχεία
ποτών πρέπει παραδείγµατος χάριν να αφαιρεθεί η λάκκα τους πριν από την
τήξη.
Το scrap αλουµινίου τποθετείται έπειτα σε έναν φούρνο, ο οποίος λειώνει το
αλουµίνιο εντελώς. Αυτό το τηγµένο µέταλλο έπειτα προστίθεται ή

υποβάλλεται σε επεξεργασία - χρησιµοποιώντας τις ίδιες τεχνικές όπως στην
αρχική επεξεργασία.
Το αλουµίνιο µπορεί να αναµιχθεί µε άλλα υλικά για να προκύψει µια σειρά
µετάλλων µε διαφορετικές ιδιότητες. Τα κύρια συστατικά ανάµιξης είναι
σίδηρος, πυρίτιο, ψευδάργυρος, χαλκός και µαγνήσιο. Άλλα υλικά
χρησιµοποιούνται επίσης.
Το αλουµίνιο µπορεί να επιστρωθεί σε µαγειρικά σκεύη ψησίµατος, φύλλα,
ή φύλλα αλουµ ινίου γκοφρετών λεπτά σε πάχος κλάσµατος του χιλιοστού.
Η διαδικασία κυλίσµατος αλλάζει τα χαρακτηριστικά του µετάλλου, που το
καθιστούν λιγότερο εύθραυστο και πιο όλκιµο.
Το αλουµίνιο µπορεί να επεξεργαστεί σε µια άπειρη ποικιλία µορφών. Το
άγαλµα

του

έρωτα

στο

τσίρκο

Piccadilly

του

Λονδίνου

που

κατασκευάστηκε το 1893 είναι από αλουµίνιο απορριµµάτων.
Το αλουµίνιο µπορεί να εξωθηθεί µε θέρµανση του και ώθηση του µέσω
ενός κύβου σε µεγάλη πίεση και να διαµορφωθούν περίπλοκες µορφές και
ιδιόµορφα τµήµατα.
Το αλουµίνιο µπορεί να σφυρηλατηθεί για να κάνει τα φέροντα τον τόνο
µέρη για τα αεροσκάφη και τις µηχανές εσωτερικής καύσεως.
Το αλουµίνιο µπορεί να ενωθεί µε τη συγκόλληση, τη συγκολλητική
σύνδεση, το κάρφωµα ή το βίδωµα. Μπορεί να διαµορφωθεί από την κάµψη
ή το υπερπλαστικό σχήµα. Μπορεί να αλεστεί ή να ανοιχτεί µε τόρνο.

Οι ιδιότητες του µετάλλου µπορούν να τροποποιηθούν µέσω της θερµικής ή
της µηχανικής επεξεργασίας.Η εµφάνιση µπορεί να τροποποιηθεί από τις
επεξεργασίες επιφάνειας όπως η υποβολή σε ανοδική οξείδωση ή το
επίστρωµα σκόνης.
Η σκόνη, η νιφάδα και η κόλλα αλουµινίου διαµορφώνονται µε εµφύσιση
αερίου µε πίεση στο λειωµένο αλουµ ίνιο. Αυτή η διαδικασία διαµορφώνει
τα σταγονίδια διαφορετικών µεγεθών. Αυτά τα προϊόντα αλουµινίου
χρησιµοποιούνται στις εκρηκτικές ύλες, τα καύσιµα πυραύλων, τη
µεταλλουργία, τις χηµικές ουσίες, τα µελάνια, και τα διακοσµητικά υλικά.
Οι χηµικές ουσίες αλουµινίου είναι σηµαντικές στην κατεργασία ύδατος,
την κατασκευή χάρτου, τους πυροσβαστήρες, τα υλικά πληρώσεως και τα
φαρµακευτικά είδη.
Τα χρησιµοποιηµένα δοχεία ποτών επιστρέφονται κανονικά πίσω στα ράφια
των υπεραγορών ως νέα δοχεία ποτών µέσα σε 6-8 εβδοµάδες σε όλες τις
χώρες που τάσσονται υπέρ του θεσµού της συλλογής των δοχείων και των
προγραµµάτων ανακύκλωσης.
Όλο το αλουµίνιο που ανακυκλώνεται αποκαλείται είτε ως "νέο scrap" είτε
ως "παλαιό scrap".
Νέο scrap
Το νέο scrap είναι το υλικό που περισσεύει κατά τη διάρκεια της
κατασκευής και της επεξεργασίας των κραµ άτων αλουµ ινίου µέχρι το
σηµείο όπου

πωλούνται στον τελικό καταναλωτή. Τα

παραδείγµατα

περιλαµβάνουν το τελείωµα από τις άκρες των φύλλων αλουµ ινίου, τα
ρινίσµατα και υπολείµµατα από

την επεξεργασία αλουµ ινίου και την

απόρριψη του προεξέχοντος πλεονάσµατος. Το νέο scrap που προκύπτει από

τη βιοµηχανία κατασκευής αλουµινίου, είναι γνωστής ποιότητας και
σύστασης και µπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία µε πολύ λίγη
προετοιµασία.
Παλαιό scrap
Το παλαιό scrap είναι υλικό που έχει χρησιµοποιηθεί από τον καταναλωτή
και στη συνέχεια έχει απορριφθεί. Μπορεί να περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα
αντικειµένων όπως τα χρησιµοποιηµένα δοχεία ποτών, οι κεφαλές
κυλίνδρων των αυτοκινήτων, τα πλαίσια παραθύρων ή τα ηλεκτρικά
καλώδια.
Μορφοποίηση αλουµινίου.
Η µορφοποίηση του αλουµινίου γίνεται µε διάφορες τεχνικές, αναλόγως µε
την εφαρµογή του τελικού προϊόντιος.
Για παράδειγµα, για την κατασκευή λεπτών φύλλων αλουµινίου,
χρησιµοποιόυνται οι µύλοι.
Πριν την εισαγωγή του στο µύλο

το αλουµίνιο είναι µε τη µορφή

πλινθώµατος πάχους 600 mm. Αυτό το πλίνθωµα θερµαίνεται στους 500 oC
και περνά επανελλειµένα µέσω του καυτού µύλου. Αυτή η διαδικασία
µειώνει το πάχος του µετάλλου µέχρι τα 6 mm. Αυτό το λεπτό στώµα
µεταφέρεται σε κρύους µύλους για περαιτέρω επεξεργασία.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι κρύων
µύλων, και παράγουν διάφορους
τύπους

ελασµατοποιηµένων

προϊόντων, µε τα πάχη τόσο χαµηλά
όπως 0.05mm. Γενικά ο τύπος
προϊόντος εξαρτάται από το κράµα
την παραµόρφωση κυλίσµατος και

Διάταξη µορφοποίησης φύλλων

τη

αλουµινίου.

θερµική

επεξεργασία

που

χρησιµοποιούνται στη διαδικασία
καθώς επίσης και τις προσεκτικές ρυθµίσεις στη χηµεία της διαδικασίας.

Προϊόντα
Τα ελασµατοποιηµένα προϊόντα ρολό µπορούν να διαιρεθούν σε φύλλο
αλουµινίου, φύλλο και πιάτο. Χρησιµοποιούνται για εµπορευµατοκιβώτια,
ηλεκτρικές

εφαρµογές,

µόνωση

οικοδόµησης

και

στη

βιοµηχανία

εκτύπωσης, στον κλάδο οικοδοµικών και τεχνικών έργων, σε εφαρµογές
µεταφορικών µέσων.
Για την κατασκευή αντικειµένων µε συγκεκριµένες επιθυµητές µηχανικές
ιδιότητες και σχήµατα χρησιµοποιείται η εξώθηση.
Οι εξωθήσεις αλουµινίου γίνονται από τους στερεούς κυλίνδρους
αλουµινίου. Η διαδικασία εξώθησης περιλαµβάνει το µέταλλο
αλουµινίου που αναγκάζεται να περάσει µέσω ενός κύβου µε
ένα διαµορφωµένο άνοιγµα. Αυτό πραγµατοποιείται µε την
προθέρµανση του καταλύµατος σε 450-500°C και έπειτα την
εφαρµογή πίεσης µεταξύ 500 και 700 MPa.
Το θερµαµένο και µαλακωµένο µέταλλο πιέζεται µεταξύ των τοίχων του
κύβου από έναν υδραυλικό κριό, και η µόνη έξοδός του είναι η γεωµετρική
διατοµή

του

ανοίγµατος

κύβων,

οπότε

το

µέταλλο

εξέρχεται

µορφοποιηµένο.
Η εξώθηση αφήνει τον κύβο σε µια θερµοκρασία γύρω από 500°C και η
θερµοκρασία εξόδου ελέγχεται προσεκτικά προκειµένου να επιτευχθούν οι
διευκρινισµένες µηχανικές ιδιότητες. Η πρέσσα

παρέχει τη δύναµη

απαραίτητη να συµπιέσει το κατάλυµα µέσω του κύβου εξώθησης.

Το παρακάτω σχήµα απεικονίζει µια τέτοια πρέσσα.

Οι εξωθήσεις αλουµινίου χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία οικοδόµησης,
ιδιαίτερα

στα

συστήµατα

πλαισίων

παραθύρων

και

πορτών,

προκατασκευασµένα σπίτια/δοµές κτηρίου, υλικό κατασκευής σκεπής και
εξωτερικοί επένδυση. Οι εξωθήσεις χρησιµοποιούνται επίσης στα οχήµατα
δρόµων και ραγών, τα πλαίσια αέρος και τις θαλάσσιες εφαρµογές.

Eιδικές περιπτώσεις ανακύκλωσης
Πολλά υλικά των οποίων η ανακύκλωση είναι µεγάλης οικολογικής
σηµασίας, είναι αντικείµενα και

συσκευές που

χρησιµοποιούµε στη

καθηµερινή µας ζωή. Ωστόσο ελάχιστοι γνωρίζουν τη δυνατότητα
ανακύκλωσής τους. Τέτοια πρϊόντα είναι οι µπαταρίες, τα φωτογραφικά
φιλµ, τα κινητά τηλέφωνα, οι ρόδες των αυτοκινήτων, οι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές και τα αναλώσιµα των ηλεκτρικών συσκευών. Πολλά από αυτά
τα αντικείµενα περιέχουν τοξικές ουσίες που µπορούν να απελευθερωθούν
στον αέρα, το έδαφος ή το νερό αν δεν διατεθούν σωστά. Όπως µε όλα τα
ανακυκλώσιµα υλικά, έτσι και µ’αυτά είναι σηµ αντικό να ενδιαφερθούµε
για την ανακύκλωσή τους και να έρθουµε σε επαφή µε ανάλογες
οργανώσεις για τη σωστή διάθεση των υλικών αυτών που µπορεί να
αποβούν καταστρεπτικά για το περιβάλλον.
5.1 Ανακύκλωση µπαταριών.
Πολλές από τις ανέσεις της σύγχρονης ζωής οφείλονται στη φορητότητα
των διαφόρων συσκευών: φορητά ραδιόφωνα, κινητά τηλέφωνα και φυσικά
αυτοκίνητα παρέχουν τις «υπηρεσίες» τους χωρίς τη δέσµευση των
καλωδίων. Η αναζήτησή µας για τη φορητότητα και την κινητικότητα
αυξάνεται σταθερά, κι αναλόγως µεγαλώνει η ζήτηση σε µπαταρίες.
Μάλιστα σήµερα υπάρχει µια µεγάλη ποικιλία µπαταριών κάθε τύπου, που
καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις. Δε παύουν όµως όλες να περιέχουν στοιχεία
και ηλεκτρολύτες των οποίων η τελική διάθεση αποτελεί πρόβληµα.

Οι µπαταρίες νικελίου-καδµίου µπορούν να προκ αλέσουν σοβαρά
περιβαλλοντικά προβλήµ ατα κατόπιν απερίσκεπτης απώθεσής τους. Τα
εργαλεία «δύναµης» τροφοπδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά µε τέτοια
στοιχεία. Πολλές είναι οι συσκευές που λειτουργούν µε επαναφορτιζόµενες
µπαταρίες. Οι µπαταρίες µολύβδου εξακολουοθούν να κατέχουν µια θέση
στην αγορά, ενώ οι µπαταρίες ιόντων λιθίου είναι πολύ ευθραυστες κι
εποµένως ακατάλληλες για την αντικατάσταση των παλαιότερων.
Τι γίνεται µ’αυτά τα βουνά µπαταριών που προκύπτουν µετά τη
χρήση τους; Η καλύτερη δυνατή απάντηση είναι η ανακύκλωση.
Οι µπαταρίες περιέχουν

οξέα, µόλυβδο και άλλους ρύπους που

µπορούν να δραπετεύσουν στα κοντινά ύδατα επιφάνειας ή να διηθηθούν
στις πηγές υπόγειων νερών όταν αποθηκεύονται η διατίθενται εσφαλµένα.
Οι µπαταρίες οχηµάτων δεν πρέπει ποτέ να απορρίπτονται µε τα συνήθη
στερεά απόβλητα.
Μπαταρίες Ni-Cd
Η απρόσεκτη διάθεση µπαταριών νικελίου καδµίου είναι επιζήµια για
το περιβάλλον. Εάν απορριθφεί στις χωµατερές, το κάδµιο θα διαλυθεί
τελικά και η τοξική ουσία µπορεί να διαρρεύσει σ την παροχή νερού,
προκαλώντας σοβαρά προβλήµατα υγείας στους καταναλωτές του. Οι
ωκεανοί µας αρχίζουν ήδη να παρουσιάζουν ίχνη καδµίου (µαζί µε την
ασπιρίνη, την πενικιλίνη και τα αντικαταθλιπτικά χάπια) αλλά η πηγή της
µόλυνσης είναι άγνωστη.

Mπαταρίες Pb
Η

µπαταρία οξιδίων του µολύβδου έχει ανοίξει το δρόµο στην

ανακύκλωση. Στην αυτοκινητο- βιοµηχανία πρέπει να δοθεί πίστωση στην
οργάνωση των τρόπων διάθεσης των άχρηστων µπαταριών αυτοκινήτων.
Στις ΗΠΑ, 98% όλων των µπαταριών οξικού µολύβδου ανακυκλώνονται.
Mπαταρίες Νi-M-H
Αν και οι µπαταρίες νικελίου-µετάλλου-υδριδίου θεωρούνται φιλικές προς
το περιβάλλον, είναι οφέληµο να ανακυκλώνονται κι αυτές. Το κύριο
παράγωγό τους είναι το νικέλιο, το οποίο θεωρείται η µι-τοξικό.

Οι

µπαταρίες νικελίου-µετάλλου-υδριδίου περιέχουν επίσης ηλεκτρολύτες που,
σε µεγάλα ποσά , είναι επικίνδυνοι Εάν καµία υπηρεσία διάθεσης δεν είναι
διαθέσιµη σε µια περιοχή, οι µεµονωµένες µπαταρίες νικέλιο-µέταλλουδρίδιων µπορούν να απορριφθούν µαζί µε άλλα οικιακά απόβλητα. Εάν
δέκα ή

περισσότερες µπαταρίες συσσωρεύονται, ο

χρήστης πρέπει

νατοποθετήσει αυτά τα υλικά σε ασφαλή πακέτα αποβλήτων.
Μπαταρίες Li
Οι µπαταρίες λιθίου (µέταλλο) δεν περιέχουν κανένα τοξικό µέταλλο,
εντούτοις, υπάρχει η δυνατότητα καύσης εάν το µεταλλικό λίθιο εκτεθεί
στην υγρασία ή αν τα κύτταρα του διαβρωθούν. Όταν οι µπαταρίες λίθιου
σπάζουν ή καταστρέφονται και έρχονται σε επαφή µε το νερό µπορούν να
προκαλέσουν σοβαρές πυρκαγιές. Η ανακύκλωση των µπαταριών λίθιου όχι
µόνο εκτρέπει αυτήν την πιθανή καταστροφή, αποτρέπει επίσης τη ρύπανση
των φυσικών πόρων µας. Οι περισσότερες µπαταρίες λίθιου είναι µη-

ανακυκλώσιµες και χρησιµοποιούνται κυρίως ως επαναφορτιζόµενες
µπαταρίες στους υπολογιστές, camcorders, lap-top, στις φωτογραφικές
µηχανές, τις ενισχύσεις ακρόασης και τις αµ υντικές εφαρµογές. Για να
διατεθούν κατάλληλα , οι µπαταρίες πρέπει πρώτα να αποφορτιστούν
πλήρως και να καταναλώθεί όλη η µεταλλική περιεκτικότητά τους σε λίθιο.
Οι λίθιο-ιονικές µπαταρίες που χρησιµοποιούνται για τα τηλέφωνα και τα
lap-top δεν περιέχουν µεταλλικό λίθιο και πρόβληµα διάθεσης δεν υπάρχει.
Τα περισσότερα συστήµατα λίθιου περιέχουν

τοξικό και εύφλεκτο

ηλεκτρολύτη. Οι Sony και Sumitomo στην Ιαπωνία έχουν αναπτύξει µια
τεχνολογία για να ανακυκλώσουν το κοβάλτιο και άλλα πολύτιµα µέταλλα
από τις ξοδευµένες λίθιο-ιονικές µπαταρίες

Το 1994, η

εταιρία ανακύκλωσης µπαταριών (RBRC) ιδρύθηκε για να

προωθήσει την ανακύκλωση των επαναφορτιζόµενων µπαταριών στη
Βόρεια Αµερική.Η RBRC είναι µη κερδοσκοπική οργάνωση που συλλέγει
τις µπαταρίες από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και τις στέλνει στις
οργανώσεις ανακύκλωσης. Οι Inmetco και Toxco είναι µεταξύ των πιό
γνωστών

επιχειρήσεων

ανακύκλωσης

στη

Βόρεια

Αµερική.

Η Ευρώπη και η Ασία είχαν τα προγράµµατα για ν α ανακυκλώσουν τις
ξοδευµένες µπαταρίες για πολλά έτη. .
Διαδικασία ανακύκλωσης µπαταριών.
Οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης µπαταριών προϋποθέτουν τον διαχωρισµό
των µπαταριών σύµφωνα µε τη χηµεία του. Κάποια αρχική ταξινόµηση
πρέπει να γίνει πριν ακόµη ο ι µπαταρίες φτάσουν στις εγκαταστάσεις

ανακύκλωσής τους, µε τοποθέτησή τους σε καθορισµένα σηµεία συλλογής
τος.
Οι ανακυκλωτές µπαταριών υποστηρίζουν ότι εάν ένα σταθερό ρεύµα
µπαταριών, που ταξινοµείται κατά τη χηµ εία τους, ήταν διαθέσιµο χωρίς
κόστος, η ανακύκλωση θα ήταν κερδοφόρα. Αλλά η προετοιµασία και η
µεταφορά προσθέτουν στο κόστος.
Η διαδικασία ανακύκλωσης αρχίζει µε την αφαίρεση του καύσιµου υλικού,
όπως τα πλαστικά και η µόνωση, µε χρήση φωτιάς και α έριου θερµικού
οξειδωτή. Τα αέρια προϊόντα θερµικής οξείδωσης στέλνονται στον
«θριµµατιστή» των εγκαταστάσεων όπου εξουδετερώνονται για να
αφαιρεθούν οι ρύποι. Η διαδικασία αφήνει καθαρές, γυµ νές κύψέλες, οι
οποίες

περιέχουν

την

πολύτιµη

περιεκτικότητα

σε

µέταλλα.

Οι κυψέλες τεµαχίζονται έπειτα σε µικρά κοµµάτια, τα οποία θερµαίνονται
έως ότου υγροποιειθεί το µέταλλο. Οι µη µεταλλικές ουσίες καίγονται
αφήνοντας µια µαύρη σκουριά στην κορυφή που

αφαιρείται µε έναν

βραχίονα αφαίρεσης σκουριάς. Τα διαφορετικά κράµατα εγκαθίστανται
σύµφωνα µε τα βάρη τους και ξαφρίζονται όπως η

κρέµα από

το

ακατέργαστο γάλα.
Το

κάδµιο

είναι σχετικά

ελαφρύ

και ατµοποιείται στις

υψηλές

θερµοκρασίες. Σε µια συσκεύη που µοιάζει όπως ένα τηγάνι που βράζει,
ένας ανεµιστήρας φυσά τον ατµό καδµίου σε έναν µεγάλο σωλήνα, ο οποίος
δροσίζεται µε την υδρονέφωση ύδατος. Αυτό αναγκάζει τους ατµούς στο να

συµπυκνωθούν και να παράγουν το κάδ µιο που είναι 99,95 τοις εκατό
καθαρό.
Μερικοί ανακυκλωτές δε διαχωρίζουν τα µέταλλα µ’αυτή τη µάθοδο αλλά
χύνουν τα τηγµένα µέταλλα σε ειδικές συσκευές που λέγονται «χοίροι»
χωριτικότητας 65 λιβρών ή «γουρούνια» χωριτικότητας 2000 λιβρών. Οι
χοίροι

και

τα

γουρούνια

στέλνονται

έπειτα

στις

εγκαταστάσεις

αποκατάστασης µετάλλων. Εδώ, το υλικό χρησιµοποιείται για να
παραληφθεί νικέλιο, χρώµιο και σίδηρος. Το κράµα τήκεται πάλι για την
κατασκευή

ανοξείδωτου χάλυβα

και

άλλων

high-end

προϊόντων.

Οι τρέχουσες µέθοδοι ανακύκλωσης µπαταριών απαιτούν ένα υψηλό ποσό
ενέργειας. Απαιτείται έξι έως δέκα φορές περισσότερο ποσό ενέργειας για
να παραληφθούν τα µέταλλα από τις ανακυκλωµένες µπαταρίες σε σχέση µε
άλλα µέσα ανάκτησής τους.

Ποιος πληρώνει για την ανακύκλωση των µπαταριών; Οι συµµετέχουσες
χώρες επιβάλλουν τους κανόνες τους για να καταστήσουν την ανακύκλωση
εφικτή. Στη Βόρεια Αµερική, µερικές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης
τιµολογούν µε το βάρος. Τα ποσοστά ποικίλλουν σύµ φωνα µε τη χηµεία.
Τα συστήµατα που παράγουν υψηλά ποσοστά ανάκτησης µετάλλων είναι
διατιµηµένα χαµηλότερα από εκείνα, τα

οποία παράγουν τα λιγότερο

πολύτιµα µέταλλα.
Οι µπαταρίες νικελίου-µετάλλο-υδριδίου έχουν την καλύτερη επιστροφή.
Παράγουν αρκετό νικέλιο για να «πληρωθεί» η διαδικασία. Οι υψηλότερες
αµοιβές ανακύκλωσης ισχύουν για µπαταρίες νικελίου-καδµίου και ιόντων

λιθίου επειδή η ζήτησ η για το κάδµ ιο είναι χαµηλή και οι ιόντων-λιθίου
περιέχουν λίγο ανακτήσιµο µέταλλο.
Το επίπεδο κόστους για την ανακύκλωση των µπαταριών είναι περίπου
$1.000 σε $2,000US ανά τόνο. Η Ευρώπη ελπίζει να επιτύχει ένα κόστος
ανά τόνο $300US. Ιδανικά, αυτό θα περιελάµβανε τη µεταφορά, εντούτοις,
η διακίνηση των αγαθών αναµένεται να διπλασιάσει το γενικό κόστος. Για
αυτόν τον λόγο, η

Ευρώπη οργανώνει διάφορες µικρότερες θέσεις

επεξεργασίας σε στρατηγικές γεωγραφικές θέσεις.
Σηµαντικό: Κάτω από καµ ία περίσταση δεν πρέπει οι µπαταρίες να
αποτεφρωθούν δεδοµένου ότι αυτό µπορεί να προκληθεί έκρηξη.
Τι είναι µπαταρίες κουµπιά
Αυτές οι µπαταρίες ονοµάζονται έτσι λόγω του σχήµατος και του ασηµένιου
χρώµατος. Οι συνηθέστερες βρίσκονται στα ρολόγια και τους ενισχυτές
ακρόασης. Πολλές µπαταρίες κουµ πιών περιέχουν υδράργυρο ή

οξείδιο

αργύρου, και τα δύο µέταλλα που είναι τοξικά στους ανθρώπους όταν
εισπνέονται ή λήφθούν.
Νόµοι και κανονισµοί
Επειδή ο υδράργυρος είναι τοξικός, η Κοινοπολιτεία της Μασαχουσέτης
ταξινοµεί τις µπαταρίες κουµπιών ως επιβλαβή απόβλητα . Επιβλαβή
απόβλητα είναι απόβλητα, ή συνδυασµ ός αποβλήτων, τα οποία λόγω της
ποσότητάς τους, συγκέντρωσης, ή φυσικής, τα χηµ ικά ή µολυσµατικά
χαρακτηριστικά

τους

µπορούν

να προκαλ έσουν,

ή σ υµβάλουν

σηµαντικά,σε αύξηση στη θνησιµότητα ή αύξηση σε σοβαρή ή αµετάκλητη,
ή να καταστήσει µή αντιστρέψιµη, ασθένεια, ή θέτουν έναν ουσιαστικό
παρόντα ή πιθανό κίνδυνο στην ανθρώπινη υγεία, ασφάλεια, ή ευηµερία, ή
στο περιβάλλον, όταν αποθηκεύονται , αντιµετωπιζονται, µεταφέρονται, µε
εφαλµένο τρόπο.
Υπάρχουν πολλοί κανονισµοί σχετικά µε την αποθήκευση, µεταφορά και
κατάλληλη διάθεση των επιβλαβών αποβλήτων.
Οφέλη ανακύκλωσης των µπαταριών κουµπιών
Αποτρέψτε τις µπαταρίες κουµπιών από να γίνουν επιβλαβή απόβλητα:
Πολλές µπαταρίες κουµπιών περιέχουν υδράργυρο ή οξείδιο αργύρου, οι
όποιες είναι τοξικές ουσίες.

Όταν αυτές τις µπαταρίες σπάζουν ή

καταστρέφονται, όπως όταν απορρίπτονται στις χωµατερές ή τους
αποτεφρωτήρες,

απελευθερώνουν

τις

τοξίνες

στο

περιβάλλον.

Η

ανακύκλωση εκτρέπει την απελευθέρωση του υδραργύρου ή του οξειδίου
στο περιβάλλον
Τι µπροούµε να κάνουµε.
Ανακυκλώστε τις µπαταρίες µε την αποστολή τους πίσω στο
διανοµέα. Οι µπαταρίες καταστηµάτων πρέπει να τοποθετούνται σε ένα
υδατοστεγές, ανθεκτικό στα οξέα εµπορευµατοκιβώτιο. Επιθεωρήστε τις
µπαταρίες για

ρωγµές και διαρροές. Μεταχειριστείτε µια πεταγµένη

µπαταρία σαν ήταν ραγισµένη. Το όξινο υπόλειµµα είναι επικίνδυνο επειδή
είναι διαβρωτικό και µπορεί να περιέχει µόλυβδο και άλλες τοξίνες.
Εξουδετερώστε το οξύ (ε.γ. µε τη χρησιµοποίηση της καυστικής σόδας ή
ασβέστη) και ξεφορτωθείτε τα ως επιβλαβή απόβλητα.

Οφέλη ενός προγράµµατος ανακύκλωσης µπαταριών
ü Κρατά όλα τα επικίνδυνα µέταλλα σε µια θέση
ü Τα µέταλλα που λαµβάνονται επαναχρησιµοποιούνται και
τίθενται

πίσω

στη

διαδικασία

κατασκευής

για

να

παρασκευαστούν περισσότερες µπαταρίες
ü Το πλαστικό ανακυκλώνεται για να χρησιµοποιηθεί και πάλι
ü Το κόστος της επιχωµάτωσης µπαταριών κερδίζεται
ü Εξοικονοµούνται οι φυσικοί πόροι.
ü Προστατεύει το µέλλον του πλανήτη
ü Συντηρεί για τις µελλοντικές γενεές
Οι χώρες έχουν πτωχεύσει περιβαλλοντικά µε την αλόγιστη
διαχείριση των προϊόντων α ποβλήτων τους. Η ανακύκλωση βοηθά ώστε
αυτό να αποτραπεί.
Με την ανακύκλωση των µπαταριών µπορούµε σύµφωνα µε τους
τρέχοντες περιβαλλοντικούς κανονισµούς, να διαχειριστούµε

το ρεύµα

αποβλήτων µας κατάλληλα και να περιορίσουµε την έκθεσή µας στην
ευθύνη... και θέτοντας καλό παράδειγµα για το καθένα µας για να κρατηθεί
το περιβάλλον µας υγιές.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Μπαταρίες υγρών κυψελών
Υπάρχουν δύο σηµαντικές κατηγορίες µπαταριών: υγρή κυψέλη και ξηρ ή
κυψέλη. Οι περισσότερες µπαταρίες υγρών κυττάρων είναι lead-acid
µπαταρίες που χρησιµοποιούνται πρώτιστα για τα αυτοκίνητα. Περίπου 80
εκατοµµύρια µπαταρίες αυτοκινήτων πωλούνται

κάθε χρόνο. Τα

απορρίµµατα αυτών των µπαταριών αποτ έλεσαν 1,7 εκατοµµύρια τόνους
δηµοτικών στερεών αποβλήτων (MSW) το 1994.
Η σοβαρή ανησυχία για τις περιβαλλοντικές επιδράσεις του µολύβδου
κέντρισε το EPA στο να δηλώσει τις lead-acid µπαταρίες ως επιβλαβή
απόβλητα το 1985. Η πλειοψηφία των κρατών έχει κάποια νοµοθεσία για τις
εγκαταστάσεις αφαίρεσης µπαταριών από τους αποτεφρωτήρες MSW και
τις χωµατερές - απαιτώντας οι µπαταρίες είτε να ανακυκλώνονται είτε να
απορρίπτονται ως επιβλαβή απόβλητα. Πολλά κράτη ενθαρρύνουν την
επιστροφή των lead-acid µπαταριών. Το ποσοστό ανακύκλωσης για το
µόλυβδο µπαταριών το 1993 υπολογίστηκε σε 95 τοις εκατό, έτσι έχει
αποβληθεί κατά ένα µεγάλο µέρος από τους αποτεφρωτήρες MSW και τις
χωµατερές.

Οι µπαταρίες περιέχουν επικίνδυνα υλικά
Τέσσερα δισεκατοµµύρια καταναλωτικές µπαταρίες µεταφράζονται ως 15
που πωλούνται σε κάθε άντρα, γυναίκα, και παιδί κάθε χρόνο. Περίπου

146.000 τόνοι των καταναλωτικών µπαταριών απορρίπτονται κάθε χρόνο.
Αυτοί αποτέλεσαν λιγότερο από 0,1 τοις εκατό το 1992, αλλά είναι
πρόβληµα επειδή συµβάλλουν ένα δυσανάλογο ποσοστό τοξικών βαρέων
µετάλλων, πρώτιστα υδραργύρου και καδµίου, στο ρεύµα αποβλήτων.
Το 1989, οι καταναλωτικές µπαταρίες αποτέλεσαν 88 τοις εκατό του
υδραργύρου και 54 τοις εκατό του καδµίου σε MSW. Λόγω στην αύξηση σε
χρήση Νi-Cd, οι µπαταρίες συνέβαλαν σχεδόν 75 τοις εκατό σε κάδµιο στο
ρεύµα αποβλήτων το 2000.
Οι περαιτέρω µειώσεις της χρήσης του υδραργύρου στις µπαταρίες θα
προκύψουν µετά από περιορισµό υδραργύρου και µε ψήφιση νόµων.
Το κάδµιο, αφ' ετέρου, χρησιµοποιείται ως υλικό ηλεκτροδίων, την πηγή
ενέργειας της µπαταρίας. Το ποσό καδµίου στα στοιχεία Νi-Cd δεν µπορεί
να µειωθεί επειδή αυτό θα

προκαλούσε µια ανάλογη

µείωση της

ενεργειακής παραγωγής της µπαταρίας. Το κάδµιο αποτελεί χαρακτηριστικά
11 - 15 τοις εκατό του βάρους µπαταριών Ν i-Cd. Όπως αναφέρθηκε
νωρίτερα, το πρόβλη µα του καδ µίου στο περιβάλλον εξετάζεται µε την
αντικατάσταση του από άλλες µπαταρίες µε λιγότερο τοξικά ή µε τη
βεβαίωση ότι τα Νi-Cd ανακυκλώνονται και δεν αποτίθενται στις χωµατερές
ή τους αποτεφρωτήρες.
Η περιβαλλοντική απελευθέρωση του καδµίου θέτει πιθανές απειλές
υγείας. Το κάδµ ιο µπορεί να συσσωρευθεί στο περιβάλλον µε διύλιση του
στο υπόγειο νερό και το νερό επιφάνειας, και µπορεί να εισαχθεί στην
ατµόσφαιρα µέσω των εκποµπών καπνοδόχων των αποτεφρωτηρων. Το
κάδµιο είναι τοξικό για την αλίευση και την άγρια φύση και µπορεί να

περάσει στους ανθρώπους µέσω της τροφικής αλυσίδας. Έχει συνδεθεί µε
την πολυπληθή προσβολή ιδιαίτερα πνευµόνων και νεφρών. Μιά φορά να
απορροφηθεί στο σώµα, το κάδµιο µπορεί να παραµείνει για δεκαετίες.
Λόγω των βαριών µετάλλων που περιέχουν, η διαχείριση των
µπαταριών ως τµήµα του δηµοτικού στερεού ρεύµατος αποβλήτων είναι
δαπανηρή.
Αλκαλικές, ΝιCd, µπαταρίες λίθιου και υδραργύρου συλλέγονται
σε ειδικά µέρη.

Οι αυτοκίνητες µπαταρίες πρέπει να επιστραφούν στο
κατάστηµα όπου αγοράσατε την µπαταρία. Αυτές οι
µπαταρίες περιέχουν επικίνδυνο οξύ µολύβδου και είναι παράνοµο να
πεταχθούν στο περιβάλλον.
Γιατί να ανακυκλώσουµε τις µπαταρίες
Οι µπαταρίες είναι βασικά ένας χάλυβας ο οποίος µπορεί να συγκρατεί µια
ποικιλία χηµικών ουσιών και µετάλλων. Αυτές οι χηµικές ουσίες αι τα
µέταλα φέρνουν και κατευθύνουν την ηλεκτρική ενέργεια µέσα στην
µπαταρία. Δυστυχώς, πολλές από τις χηµικές ουσίες και τα µέταλλα µέσα
στις µπαταρίες είναι επικίνδυνες όταν απελευθερώνονται. Με την
ανακύκλωση αυτών των µπαταριών, βοηθάµε να ασφαλίσουµε ότι αυτές οι
χηµικές ουσίες και µέταλλα δεν απελευθερώνονται στο περιβάλλον, αλλά
µάλλον συλλέγονται και επαναχρησιµοποιούνται ως νέες χρησιµοποιήσιµες
χηµικές ουσίες.

Μειώστε τα απόβλητα.
•

κάνετε λιγότερα απορρίµατα.

• αγοράστε µόνο τι χρειάζεστε
• αγοράστε µη τοξικά ή τα λιγότερα τοξικά προϊόντα διαθέσιµα.
• αγοράστε τα προϊόντα που

χρησιµοποιούν ελάχιστη ή καµ ία

συσκευασία. Αγοράστε τις χωριστά τυλιγµένες συσκευασίες µόνο
όταν δεν υπάρχει καµία εναλλακτική λύση
• αγοράστε

τα

επαναχρησιµοποιήσιµα

επαναφορτιζόµενες

µπαταρίες

που

προϊόντα,

δεν

είναι

όπως

οι

απαραίτητο

να

ανακυκλωθούν µετά από µια χρήση
• αγοράστε προϊόντα που γίνονται από τα ανακυκλωµένα υλικά.
• αγοράστε ένα γενικό housecleaner παρά ποικίλα προϊόντα για
διαφορετικούς λόγους.
• χρησιµοποιήστε όλο το προϊόν που περιέχει τα τοξικά συστατικά έτσι
ώστε να µην υπάρχουν κανένα επιβλαβές απόβλητο.
• όταν δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε κάτι, βρείτε κάποιο που
µπορεί. Δώστε τα πρόσθετα χρώµατα στο θέατρο ή στις πολιτικές
οµάδες, και προσφέρετε τον πρόσθετες καθαρισµό σπιτιών ή τις
προµήθειες κηπουρικής στους γείτονες.
• πάρτε

τα

χρησιµοποιηµένα

ρευστά

πετρελαίου,

φρένων

και

µετάδοσης µηχανών, και το αντιψυκτικό στο τοπικό βενζινάδικο για

την ανακύκλωση. Πηγαίντε τις παλαιές ρόδες στο βενζινάδικο ή στο
τοπικό αυτόµατο wrecker.

5.2 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ
Μπορούµε να κάνουµε τη διαφορά ανακυκλώνοντας χρησιµοποιηµένα
ορυκτελαία των µηχανών µας.
Εάν ανακυκλώσουµε περίπου δέκα λίτρα χρησιµοποιηµένου ορυκτέλαιου
µπορούµε να παράγουµε αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για να καλύψουµε τη
µέση ανάγκη σε ρεύµα ενός νοικοκυριού για 24 ώρες.
Το αυτοκίνητο είναι ένα αναγκαίο κακό για τους περισσότερους από µας. Τι
κάνουµε µε τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια από τα

αυτοκίνητά µας;

Αρχικά πρέπει να ισοσταθµίσουµε την επιθυµία µας για κατάλληλη
µεταφορά και άµεση διαθεσή τους µε την επιθυµία µας για ένα καθαρό και
υγιές περιβάλλον όχι µόνο για το σήµ ερα αλλά και για τις µελλοντικές
γενιές.
Όλοι είµαστε εξοικοιωµένοι µε την ανακύκλωση των εφηµερίδων, δοχείων
αργιλίου,γυαλιού και πλαστικών µπουκαλιών, αλλά µπορεί να µην
γνωρίζουµε τις προσπάθειες της βιοµηχανίας πετρελαίου και άλλων οµάδων
για να προαγάγουν την ανακύκλωση χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων
µηχανών. Παρέχουν τις κατάλληλες περιοχές συλλογής των
χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων µηχανών για να µη διαφύγουν στις
υδάτινες οδούς και στα υπόγεια υδάτινα ρεύµατα και τα εισάγουν στο
σύστηµα ανακύκλωσης.
Το πετρέλαιο µηχανών έχει αξία ακόµα και όταν εξέρχεται από µια µηχανή.
Το πετρέλαιο που λαµβάνεται από ένα κέντρο συλλογής ορυκτελαίων που
ανακυκλώνονται εξοικονοµεί ενέργεια. Μπορεί να επανεπεξεργαστεί και να

χρησιµοποιηθεί στους φούρνους για θερµότητα ή στις εγκαταστάσεις
παραγωγής ενέργειας για να παραγάγει την ηλεκτρική ενέργεια για σπίτια,
σχολεία, και επιχειρήσεις. Μπορεί επίσης να σταλεί σε εγκαταστάσεις
καθαρισµού που

ειδικεύονται στην επεξεργασία χρησιµοποιηµένων

ορυκτελαίων και στο ραφηνάρισµα πετρελαίου που
χρησιµοποιηθεί

σαν

πετρέλαιο

µηχανής

που

µπορεί έπειτα να

ανταποκρίνεται

στις

προδιαγραφές ΑΡΙ.
Τι µπορείτε να κάνουµε; Εάν αλλάζετε το πετρέλαιό σας, να είστε σίγουροι
ότι το δίνετε σε ένα κέντρο συλλογής για ανακύκλωση.

Τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια µηχανών που συλλέγονται από "κέντρα
συλλογής" είναι κρίσιµα για το σύστηµα ανακύκλωσης πετρελαίου. Την
επόµενη φορά που αλλάζουµε το πετρέλαιό µας, ας θυµηθούµε ότι
µπορούµε να κάνουµε τη διαφορά µε την ανακύκλωση του πετρελαίου από
το αυτοκίνητό µας, το φορτηγό, τη µοτοσικλέτα, το σκάφος ή την
αλωνιστική µηχανή !
Ανακυκλώνοντας χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια µηχανών σήµ ερα βοηθάµ ε
στο να αποτραπεί η

ρύπανση και να συντηρηθεί η

ασφαλέστερες και υγιέστερες µελλοντικές γενιές.

ενέργεια για

Οφέλη ανακύκλωσης ορυκτελαίων.
Αυτές τις µέρες, είναι σχετικά κοινό για τους ανθρώπους να
ανακυκλώνουν το χαρτί, γυαλί και µέταλλα (αργίλιο και
χάλυβας). Η υποδοµή και οι υπηρεσίες για αυτήν την
δραστηριότητα ανακύκλωσης είναι διαθέσιµες και σχετικά καλά
κατανοητές. Εντούτοις η ανακύκλωση των πετρελαιοειδών είναι λιγότερο
ευρέως γνωστή και προκαλεί σύγχιση µερικές φορές. Οι ρυθµιστές και οι
αντιπροσωπείες

ανακύκλωσης

έχουν

γίνει

για να

επικοινωνήσουν

αποτελεσµατικά µε τις επιχειρήσεις και να εξυπυρετήσουν τις ανάγκες τους
αξιοποιώντας

τα οφέλη του χρησιµοποιηµένου ορυκτέλαοιυ αλλά

περισσότερο για να
αυτοκίνητα ή

επικοινωνήσουν µε τα άτοµα που

φορτηγά

εργάζονται µε

στο γκαράζ ή στο σπίτι. Από αυτά τα άτοµα

παρέχονται σηµ αντικές ποσότητες χρησιµοποιηµένων πετρελαιοειδών που
πρέπει να ανακυκλωθούν.
Πολλά άτοµα που δεν είναι γνώστες της έννοιας των χρησιµοποιηµένων
ορυκτελαίων βλάπτουν ασυναίσθητα το περιβάλλον µε το να πετάνε µε τα
κανονικά

απορρίµατά

τους, ή

εκκενώνοντας

τα

χρησιµοποιηµένα

ορυκτέλαια των µηχανών τους στους υπόγειους αγωγούς. Τέτοιες ενέργειες,
ειδικά η εκκένωση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων στους αγωγούς,
µπορεί να προκαλέσουν την πραγµατική ζηµιά στο περιβάλλον. Είναι
σηµαντικό ότι, µόνο πέντε λίτρα χρησιµοποιηµένου ορυκτελαίου µολύνουν
5 εκατοµµύριο λίτρα του ύδατος.
Η ανακύκλωση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων µηχανών µας τα κρατά
µακρυά από τους ποταµούς , τις λίµνες, τα ρεύµατα ακόµη και το υπόγειο

νερό. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό σηµαίνει µακρυά από το πόσιµο νερό
µας, από

τις παραλίες µας, και µακρυά από

την άγρια φύση . Όλοι

µοιραζόµαστε την ευθύνη για το περιβάλλον µας και τα ύδατά µας.
Αυτό που πραγµατικά συµβαίνει στα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια.
Υπάρχουν πολλές πρακτικές χρήσεις για τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια
µηχανών. Μια αρχική χρήση είναι το ‘ρεφινάρισµα’ των πετρελαίων σε ένα
απόθεµα βάσεων πετρελαίου. Αυτή η διαδικασία είναι παρόµ οια µε τον
καθαρισµό του ακατέργαστου πετρελαίου. Το αποτέλεσµα είναι ότι το
rerefined πετρέλαιο είναι τόσο υψηλής ποιότητας όσο ένα προϊόν παρθένου
πετρελαίου.

Στην πραγµ ατικότητα,

καταναλώνει από

το

χρησιµοποιηµένο

πετρέλαιο

50 έως 85 τοις εκατό λιγότερη ενέργεια από το

ακατέργαστο πετρέλαιο .
Μια δευτερεύουσα χρήση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων είναι η
καύση τους για ενέργεια. Οι µεγάλοι βιοµηχανικοί λέβητες µπορούν
αποτελεσµατικά να καψουν τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια δηµιουργόντας
ελάχιστη ρύπανση. Κατά συνέπεια κάποια χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια
στέλνονται στις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας ή τους κλιβάνους
τσιµέντου και καίγονται ως καύσιµα. Σε µια µικρότερη κλίµακα οι µικρές
ποσότητες

χρησιµοποιηµένων

ορυκτελαίων

καίγονται

στις

ειδικά

σχεδιασµένες θερµάστρες για να παρέχουν θέρµανση χώρου για τις µικρές
επιχειρήσεις.

Ανακυκλώστε το χρησιµοποιηµένο πετρέλαιο τα λάδια

και τα φίλτρα

πετρελαίου
Το πετρέλαιο µηχανών είναι πολύ καλό ανακυκλώσιµο υλικό, δεν φθείρεται,
αλλά είναι βρώµικο. Πιθανώς θα υποβληθεί σε επεξεργασία και θα καεί
στους ειδικούς φούρνους για θερµότητα, ή θα

χρησιµοποιηθεί στις

εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια για
σπίτια, σχολεία και επιχειρήσεις.
Η τοποθέτηση του στα απορρίµµατα ή η ‘πρακτική ντάµπινγκ’ έξω στο
έδαφος δεν είναι καθόλου καλή επιλογή. Μολύνονται τα υπόγεια νερά,
οι λίµνες και τα ρεύµατα Το "χρησιµοποιηµένο λάδι µηχανών περιέχει
τοξικές ουσίες όπως το βενζόλιο, µόλυβδος, ψευδάργυρος, και κάδµιο, οι
οποίες αφαιρούνται στη διαδικασία ανακύκλωσης.

Παράγοντες Ανακύκλωσης
§ Εάν γινόταν συλλογή κι επαναραφηνάρισµα του πετρελαίου όλων των
ατοµικών µετατροπέων στην Αµερική θα

παραγόταν

αρκετό

πετρέλαιο µηχανών για πάνω από 50 εκατοµµύριο αυτοκίνητα κάθε
έτος.
§

Το πετρέλαιο από µια ενιαία αλλαγή πετρελαίου,σε ποσότητα µισού
λίτρου µπορεί να καταστρέψει εκατο µµύρια λίτρα πόσιµου νερού
(1ppm)

§ Μόνο µια ελάχιστη ποσότητα του ορυκτελαίου παράγει µια κηλίδα
πετρελαίου που καλύπτει ένα στρέµµα επιφάνειας ύδατος.
§ Η ανακύκλωση 1 τόνου των χρησιµοποιηµένων φίλτρων πετρελαίου
παράγει 1.700 λίβρες

χάλυβα

και µέχρι 60 γαλόνια των

χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων
Είναι πολύ σηµ αντικό να ανακυκλωθεί το χρησιµοποιηµένα
πετρέλαιο και τα φίλτρα µηχανών που προέρχονται από τη συντήρηση στο
αυτοκίνητό, φορτηγό, µοτοσικλέτα.
Ακολουθώντας αυτά τα βήµατα για µια καθαρή αλλαγή πετρελαίου
σήµερα

αποτρέπουµε

τη

ρύπανση

και

συντηρούµε

ενέργεια

για

ασφαλέστερο και υγιέστερο αύριο.
ΒΗΜΑΤΑ
Ø Στραγγίζουµε το πετρέλαιο.
Ø Χρησιµοποιηούµε ένα δοχείο που µπορεί να κρατήσει δύο
φορές τον όγκο του πετρελαίου της µηχανής.
Ø Στραγγίζουµε το πετρέλαιο όταν είναι θερµό για να
εξασφαλίσουµε ότι οποιαδήποτε λάσπη ρέει έξω οµαλά.
Συνεχίζουµε έως ότου έχει επιβραδύνει το πετρέλαιο σε µια
διαλείπουσα σταλαγµατιά.
Ø Αφήνουµε το πετρέλαιο να βγεί από το φίλτρο πετρελαίου.
Ø Αντικαθιστούµε το πώµα των αγωγών και κινούµε προσεκτικά
το δοχείο πετρελαίου προς µια θέση όπου µπορούµε ακίνδυνα

να χύσουµε το πετρέλαιο σε ένα ε µπορευµατοκιβώτιο.;
Χρησιµοποιήστε µια χοάνη.
Ø Χύνουµε το πετρέλαιο σε ένα καθαρό πλαστικό µπουκάλι µε
ένα καπάκι που βιδώνει επάνω στενά - µια πλαστική κανάτα
γάλακτος είναι ιδανική. Αποφεύγουµε τα πλαστικά µπουκάλια
που χρησιµοποιούνται για χλωρίνη, καθαριστικά ή άλλα
αυτοκινητιστικά ρευστά, όπως το α ντιψυκτικό – που µπορούν
να περιέχουν υπολείµµατα που
Αποφεύγουµε

τα

δοχεία

µολύνουν το πετρέλαιο.
χρωµάτων

και

άλλα

εµπορευµατοκιβώτια µετάλλων, ή ε µπορευµατοκιβώτια που
χρησιµοποιούνται για τη βενζίνη.
Πηγαίντε τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαιά σας για ανακύκλωση.
Ø Παίρνουµε το κιβώτιό

χρησιµοποιηµένων πετρελαίου και

φίλτρου σε µια περιοχή συλλογής στην περιοχή σας. Πολλά
πρατήρια βενζίνης και τα καταστήµατα αλλαγής πετρελαίου θα
δεχτούν τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαιά χωρίς κανένα κόστος.

5.3 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ
Ανακύκλωση καταλυτικών µετατροπέων από αυτοκίνητα.
Η κατανόηση της διαδικασίας της ανάκτησης των µετάλλων προσφέρει
σηµαντικά πλεονεκτήµατα στη βιοµηχανία καθώς οι αυξανόµενοι αριθµοί
καταλυτών φθάνουν στο τέλος της ζωής τους.
Μια

νέα

ανάκτηση

προσέγγιση
των

στην

µετάλλων

της

οµάδας του λευκόχρυσου από τους
καταλυτικούς

µετατροπείς

των

αυτοκινήτων

αύξησε

την

αποδοτικότητα σε µια

κρίσιµη

εποχή για τη βιοµηχανία. Με το
µέσο

καταλύτη

περισσότερο από
µεγάλες

να

διαρκεί

50.000 µίλια,

ποσότητες

καταλυτών

διατίθενται τώρα για ανακύκλωση
στην Αγγλία..
Η ανάκτηση ελάχιστων ποσοτήτων λευκόχρυσου έχει αποδειχθεί ως
δύσκολη και ακριβή διαδικασία χρησιµοποιώντας τις συµβατικές µεθόδους
για την ανάκτηση µεγάλων ποσοτήτων από scrap
Νέες έρευνες που αποτελούν µέρος µιας σηµαντικής πρωτοβουλίας
για την ελαχιστοποίηση των απορριµµάτων και που υποστηρίζονται από
την κυβέρνηση και τη βιοµηχανία έχουν αλλάξει τις ιδέες για το πώς µπορεί

να ανακτηθεί το πολύτιµο µέταλλο. Γνωρίζοντας ακριβώς, το πώς
συµπεριφέρονται τα µικροσκοπικά µόρια στους φούρνους υψηλής
θερµοκρασίας

µας

καθιστά

δυνατή

την

κατασκευή

εµπορικών

εγκαταστάσεων, µε συνεχή λειτουργία, υψηλά ποσοστά ανάκτησης και
χαµηλού ενεργειακού κόστους.
«Αυτό είναι ένα µεγάλο βήµα προς τα εµπρός, που έρχεται στο σωστό
χρόνο στη βρετανική αγορά, καθώς διατίθενται συνέχεια µεγάλες ποσότητες
απορριµµάτων από

καταλύτες» αναφέρει ο

Δρ John Harry από το

πανεπιστήµιο του Loughborough στο τµήµα Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρικής
Εφαρµοσµένης Μηχανικής. Είναι προς το εθνικό συµ φέρον να ανακτηθεί
όσο το δυνατόν περισσότερο από αυτό το πολύτιµο-στρατηγικό µέταλλο.
Τώρα γνωρίζουµε πώς να το κάνουµε και έχουµε όλες τις πληροφορίες που
πρέπει, για να προχωρήσουµε µε σχέδια µεγάλης κλίµακας φούρνων. Η
διαδικασία πρωτοπορεί ως µέρος του κυβερνητικού προγράµµατος για την
ελαχιστοποίηση απορριµµάτων µέσω της ανακύκλωσης, της επαναχρησιµοποίησης και της ανάκτησης στη βιοµηχανία.
Η ερευνητική οµάδα του Loughborough συνεργάστηκε µε το Κέντρο
Αριθµητικής

Μοντελοποίησης

και

Προοδευτικής

Ανάλυσης

του

πανεπιστηµίου Γκρήνουιτς µε ένα τριετές πρόγραµµα . Η χρηµ ατοδότηση
άγγιξε περίπου τις £ 250.000,00 και απονεµήθηκε από το τµήµα Μηχανικής
και το Ερευνητικό Συµβούλιο Φυσικών Επιστηµών, µε την υποστήριξη από
συνεργάτες τ ης βιοµηχανίας όπως η Engelhard Technologies, η Inco και η
Johnson Matthey. Το κύριο επίτευγµα του ερευνητικού προγράµµατος θα
είναι µια πολύ καλύτερη κατανόηση για το πώς τα σωµατίδια λευκόχρυσου
συµπεριφέρονται στους φούρνους υψηλής θερµοκρασίας. Θεωρούταν ότι θα
κατακάθιζαν κατά το λιώσιµο της κεραµικής σκουριάς σε υψηλές

θερµοκρασίες. Αλλά τα σωµατίδια είναι αρχικά τόσο µικρά – µεταξύ 1 και
20 nm – και σε τόσο χαµ ηλές συγκεντρώσεις, ανακαλύφθηκε ότι µόνο η
βαρύτητα δεν είναι αρκετή για ένα τέτοιο διαχωρισµό.
‘‘Αρχικά µείναµε έκπληκτοι από αυτό το αποτέλεσµα’’ λέει ο Δρ Harry.
‘‘Ήταν αρκετά διαφορετικά τα πράγµατα σε σχέση µε τις υποθέσεις µας,
και των υποθέσεων που

έγιναν από

εµπορικούς υπεύθυνους για την

ανάπτυξη και από χειριστές εγκαταστάσεων ανακύ κλωσης. Διαπιστώσαµε
ότι τα σωµατίδια τραβιούνται τυχαία σε όλες τις κατευθύνσεις από τη
θερµική διάχυση και κατά την θεωρία δεν θα αποβάλλονταν ποτέ προς τα
έξω.’’ Ο λόγος για τον οποίο τα σωµατίδια είναι τόσο µικρά, οφείλεται στον
τρόπο µε τον οποίο ο λευκόχρυσος εναποτίθεται στο κεραµικό υπόστρωµα
του καταλύτη ως µια οργανική επίστρωση, πάχους ενός µόνο µορίου. Το
κλειδί για την ανάκτηση τους, σύµ φωνα µε την έρευνα, είναι να
προσελκυστούν από τα υγρά σταγονίδια ενός άλλου µετάλλου όπως ο
σίδηρος ή ο χαλκός. Χρησιµοποιώντας αυτά τα σταγονίδια ως συλλέκτες,
διαπιστώθηκε ότι όλος ο λευκόχρυσος θα µπορούσε να καθαριστεί από τη
λειωµένη σκουριά και να ανακτηθεί. Δοκιµές έδειξαν ότι τα σωµατίδια
έλκονται από το µέταλλο συλλέκτη και πέφτουν έξω πολύ γρήγορα – σε
λιγότερο από

10 λεπτά

έναντι των προβλεφθέντων 40 λεπτών ή

περισσότερο.
Αποδοτικότερη ανάκτηση του πολύτιµου λευκόχρυσου από τους καταλύτες
οχηµάτων την αυτοκινητική νέα κατανόηση καταλυτών της διαδικασίας
ανάκαµψης προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα στη βιοµηχανία καθώς οι
αυξανόµενοι αριθµοί καταλυτών φθάνουν στο τέλος της ζωής υπηρεσιών
τους ` µε το µέσο καταλύτη που διαρκεί περισσότερα από 50.000 µίλια, οι

µεγάλες

ποσότητες

UK."(ελαχιστοποίηση

διατίθενται

τώρα

αποβλήτων

µέσω

για

την
της

ανακύκλωση

στο

ανακύκλωσης,

της

επαναχρησιµοποίησης και της αποκατάστασης στη βιοµηχανία) ήταν ένα
συνεργάσιµο βιοµηχανικό ερευνητικό πρόγραµµα που υποστηρίχθηκε από
£12m της χρηµατοδότησης από EPSRC και DTI κατά τη διάρκεια του 1995
– 2003. Αυτό σηµαίνει ότι η διαδικασία χρησιµοποιεί πολύ

λιγότερη

ενέργεια από την αρχικά προβλεπόµενη. Η αδρανής σκουριά είναι ότι
αποµένει τελικά, επιτρέποντας την ασφαλή διάθεση χωρίς τον κίνδυνο για
το περιβάλλον. Αυτή τη στιγµή, οι περισσότεροι καταλύτες που έχουν
κλείσει τον κύκλο ζωής τους στην Μεγάλη Βρετανία ρίχνονται σε φούρνους
µαζί µε άλλα scrap. Δεν υπάρχει καµία αξιόλογη διαδικασία που να αφορά
την µεγιστοποίηση της ανάκτησης χρήσιµων και αξιοποιήσιµων υλικών από
τον αυξανόµενο όγκο των scrap. ‘‘Θα µπορούσε να υπάρξει µια δυνατότητα
για δύο ή τρεις από αυτές τις εγκαταστάσεις για τους αυτοκινητικούς
καταλύτες µόνο στην Μεγάλη Βρετανία’’, λέει ο

Δρ Harry. ‘‘Ένας

βιοµηχανικός συνεργάτης θα

προχωρήσει στην

µπορούσε τώρα να

κατασκευή µιας εγκατάστασης βασισµένης στις αρχές που

έχουµε

καθιερώσει’’.
Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι οι ίδιες αρχές ισχύουν για την
ανάκτηση των λεπτών σωµατιδίων σκόνης σε πολλές άλλες βιοµηχανικές
διαδικασίες. Έτσι θα

µπορούσαν να

υπάρξουν πολλές περισσότερες

εφαρµογές που δίνουν διέξοδο σε πολλούς άλλους τοµείς.

Πρόσθετες λεπτοµέρειες της διαδικασίας
Γιατί είναι δύσκολο να ανακυκλωθεί ο λευκόχρυσος από τους καταλύτες
οχηµάτων;
Οι καταλυτικοί µετατροπείς των αυτοκινήτων περιλαµβάνουν ένα
µεταλλικό κουτί που

περιέχει συνήθως ένα µεταλλικό υπόστρωµα,

εµπλουτισµένο µε µια στιβάδα η οποία διαθέτει τα µέταλλα της οµάδας του
λευκόχρυσου (PGMs). Η συγκέντρωση των PGMs (µέταλλα της Οµάδας
του Λευκόχρυσου) κατά βάρος είναι εξαιρετικά χαµηλή, περίπου 0,2%, έτσι
ώστε τα ποσοστά ανάκαµψης να π ρέπει να είναι πολύ υψηλά για να
καταστήσουν τη διαδικασία οικονοµική. Η µόλυνση από το µόλυβδο, τον
άνθρακα και τα άλλα

υλικά που

περνούν µέσω της µηχανής των

αυτοκινήτων στον καταλύτη κατά τη διάρκεια της ζωής του, καθιστούν
δύσκολη την ανάκτηση των πολύτιµων µετάλλων χρησιµοποιώντας υδατικά
διαλύµατα.

Ποιες είναι οι τρέχουσες εξελίξεις;
Αυτή τη στιγµή οι περισσότεροι χρησιµοποιηµένοι καταλύτες στη Μεγάλη
Βρετανία αναµιγνύονται µε άλλο scrap. Δεν υπάρχει καµία εφαρµοσµένη
διαδικασία που να αφορά αποκλε ιστικά τους καταλυτικούς µετατροπείς.
Στις Ηνωµένες Πολιτείες, όπου οι καταλύτες άρχισαν να χρησιµοποιούνται
πολύ νωρίτερα, υπάρχει ήδη
ανακύκλωση, αλλά

µεγάλης κλίµακας εγκατάσταση για

λειτουργεί ως µαζική επεξεργασία και δεν είναι

διαθέσιµη εµπορικά.
Πως λειτουργεί η νέα διαδικασία;
Η αρχική ιδέα ήταν να αρχίσει µε ένα λεπτό στρώµα της σκουριάς
αντίστοιχα µε τη διαδικασία επίπλευσης σωµατιδίων που χρησιµοποιείται
στην ανακύκλωση γυαλιού και επιτρέπει στα µόρια PGMs (µέταλλα οµάδας
λευκόχρυσου) να διαχωριστούν από τη βαρύτητα. Όταν η συµπεριφορά των
µορίων κατανοήθηκε πλήρως, αυτό απορρίφθηκε υπέρ µιας νέας
διαδικασίας που συνδυάζει ένα εκτεταµένο συνεχές ηλεκτρικό τόξο µε
ηλεκτρο-τήξη

της

«σκουριάς».

Στον

πειραµατικό

εξοπλισµό,

συντετριµµένοι καταλύτες αυτοκινήτων, µεταλλο-συλλέκτες και µαγνήτες
θερµαίνονται αρχικά σε µια χοάνη από

το ηλεκτρικό τόξο συνεχούς

ρεύµατος. Συσσωµατώµατα σιδήρου ή σκόνη σιδήρου χρησιµοποιήθηκαν
ως συλλέκτες µετάλλων, και η προσθήκη ενός µικρού ποσού άνθρακα
έδειξε να βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα.
Κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης θέρµανσης και τήξης, η αναταραχή
του λουτρού από το ηλεκτρικό τόξο έδειξε ότι βοηθά τον υγρό συλλέκτη-

µετάλλων να συµ παρασύρει τη σκουριά για το λευκόχρυσο. Εκτεταµένη
electro-slag θέρµανση δι ατηρεί τη θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της
επόµενης φάσης της διαδικασίας, κατά τη διάρκεια της οποίας ο συλλέκτης
µετάλλων, που έχει απορροφήσει τα σταγονίδια PGMs, διαχωρίζεται από
την σκουριά. Η απόδοση αυτού του συστήµατος συλλέκτη µετάλλων µε τα
σταγονίδια υγρού σιδήρου βρέθηκε να είναι το κλειδί στην επίτευξη των
καλών ποσοστών ανάκτησης των PGMs. Τα µαθηµατικά πρότυπα
αναπτύχθηκαν για να µεγιστοποιήσουν το ποσοστό στο οποίο τα PGMs
απορροφώνται από τους συλλέκτες µετάλλων.
Αποτελέσµατα δοκιµών
Τα αποτελέσµατα της δοκιµής έδειξαν έναν άριστο φυσικό διαχωρισµό της
σκουριάς από την µεταλλική ράβδο. Υπό τις βέλτιστες συνθήκες, το επίπεδο
των PGMs που µένει στη σκουριά είναι ασήµ αντο. Η καθίζηση
πραγµατοποιείται γρήγορα , µειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας µε την
ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτείται για εκτεταµένη θέρµανση. Το
βέλτιστο εύρος θερµοκρασίας βρέθηκε για να είναι µεταξύ 1500-1550°C.
Τα πειραµατικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι η ίδια διαδικασία θα µπορούσε
να εφαρµοστεί και σε πολλές άλλες περιπτώσεις κατά την επεξεργασία της
τροφοδοσίας

ή των αποβλήτων που περιέχουν τα πολύ χρήσιµα και

µεγάλης αξίας µέταλλα.

5.3 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΠΟ FILM
Τα

περισσότερα

φωτογραφικά,

κατασκευάζονται από

λιθογραφικά,

ακτινογραφικά

φιλµ

πλαστικό Ρ ΕΤ και περιέχουν άργυρο και/ή

επικαλυπτικά στρώµατα άλλων υλικών. Αυτός ο φωτο-ευαίσθητος άργυρος
είναι που δηµιουργεί το είδωλο της εικόνας που αποτυπώνεται στο φιλµ
όταν εκτίθεται σε φως ή

ακτίνες Χ ενώ το πολυµ ερές υλικό µε τα

επικαλυπτικά στρώµατα διατηρεί την ακεραιότητα του πλαστικού. Ωστόσο
στις περισσότερες περιπτώσεις η εικόνα καλύπτει µόνο ένα µέρος του φιλµ
ενώ το υπόλοιπο κοµµάτι, που δεν ακτινοβολείται και τα αποκόµµ ατα
περιέχουν τον άργυρο και τις επικαλυπτικές ουσίες που θα πρέπει να
αποµακρυνθούν ώστε να επαναχρησιµοποιηθεί το πλαστικό τµήµα. Ενώ ο
άργυρος και οι επικαλυπτικές ουσίες δεν είναι τοξικά για τον άνθρωπο, είναι
επικύνδυνες όταν διαπερνούν τα υπόγεια υδάτινα ρεύµατα, και καταλήγουν
σε

πηγές

και

ποτάµια.

Επιπλέον

το ΡΕΤ

πλαστικό

δεν

είναι

βιαποικοδοµήσηµο και δεν µπορεί να αποσυντεθεί µε ταφή στις χωµατερές.
Αφότου ελευθερωθεί στο περιβάλλον, ο άργυρος αποτελεί θανάσιµο
κίνδυνο για τους µικροοργανισµούς οι οποίοι είναι χρήσιµοι για τις
διαδικασίες βιοδιάσπασης οργανικών αποβλήτων. Επίσης καταστρέφει τα
αυγά των ψαριών και τα µικρά ψαράκια, τα οποία είναι φυσικά απαραίτητο
τµήµα της τροφικής αλυσίδας κι αποτελούν τροφή για τους µεγαλύτερους
θαλάσσιους οργανισµούς. Εποµένως η κακή διάθεση των φιλµ, όσο κι αν
φαίνεται απίθανο, διαταρράσει την οικολογική ισορροπία και την αρµονία
της τροφικής αλυσίδας.

Έχοντας συνειδητοποιήσει την επικυνδινότητα αυτού του φαινοµένου και
λαµβάνοντας υπόψην το µεγάλο αριθµό των φιλµ όλων αυτών των τύπων
που

χρησιµοποιούνται,

ορισµένες

οργανώσεις

σκέφτηκαν

πως η

ανακύκλωση των φωτογραφικών φιλµ και η ανάκτηση του αργύρου από
αυτά θα αµ βλύνει κάπως το πρόβληµα της τελικής τους διάθεσης. Με
διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον µπορούν να πετύχουν µέχρι και
98% ανάκτηση του αργύρου αξιοποιώντας έτσι το στοιχείο αυτό, που
διαφορετικά θα

κατέληγε σ΄ένα σωρό αποβλήτων και συµ βάλλοντας

παράλληλα στην αποτροπή των παραπάνω καταστροφικών φαινοµένων.
Αρχικά συγκεντρώνεται το υλικό προς ανακύκλωση. Αυτό περιλαµβάνει
διαφόρων ειδών φιλµ : ακτινογραφίες από νοσοκοµ εία κ αι οδοντιατρεία,
λιθογραφικά φιλµ, βιοµηχανικά φιλµ ακτίνων Χ, µικροφιλµ, υπολλείµατα
βιοµηχανικών φιλµ, επικαλυµένο µε αντίστοιχες ουσίες χαρτί, ρινίσµατα
αργύρου ..
Αφού παραληφθούν τα φιλµ προς ανακύκλωση, υπολογίζεται το συνολικό
τους βάρος κι έπειτα τα υλικά ταµαχίζονται σε µικρότερα κοµµάτια, σχεδόν
κοκκοποιούνται κι ένα µικρό δείγµα κάθε παρτίδας αναλύεται. Αφού
καθοριστεί η σύστασή τους, τα κοκκώδη σωµατίδια πλένονται µε ειδικούς
διαλύτες και εξευγενίζονται από τις προσµ ίξεις. Η ανάκτηση του αργύρου
έχει ολκληρωθεί.

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι να ενδιαφερθεί κανείς για την ανάκτηση του
αργύρου από τα απόβλητα της επεξεργασίας φωτογραφιών. Ο άργυρος είναι

µια πολύτιµη φυσική πηγή πεπερασµένου αποθέµατος, έχει χρηµατική αξία
ως ανακτηµένο εµπόρευµα, και η απελευθέρωσή του στο περιβάλλον
καθορίζεται από αυστηρούς κανόνες. Στην επεξεργασία φωτογραφίας, οι
ενώσεις αργύρου είναι το βασικό φωτοευαίσθητο υλικό που χρησιµοποιείται
στα περισσότερα από τα σηµερινά φωτογραφικά φιλµ και χαρτιά. Κατά τη
διάρκεια της επεξεργασίας, ιδιαίτερα στο υγρό ε µφάνισης ή κατά την
λεύκανση, ο άργυρος αφαιρείται από το φιλµ ή το χαρτί και συνεχίζει να
βρίσκεται στο διάλυµα, συνήθως υπό τη µορφή του συµπλόκου θειώδους
αργύρου.
Σηµαντικές πηγές ανάκτησης του αργύρου είναι: εφαρµογές φωτοεπεξεργασίας, το χρησιµοποιηµένο νερό ξεπλύµατος, φιλµ σε µορφή scrap
καθώς και scrap φωτογραφικού χαρτιού. Τουλάχιστον 80 τοις εκατό του
συνολικού αργύρου που υποβάλλεται σε επεξεργασία για τα ασπρόµαυρα
αρνητικά και σχεδόν 100 τοις εκατό του αργύρου που χρησιµοποιείται σε
έγχρωµες διαδικασίες θα καταλήξει στο διάλυµα ε µφάνισης. Άργυρος
βρίσκεται επίσης και στο νερό

έκπλυσης µετά από

την διαδικασία

εµφάνισης ή λεύκανσης – αποτύπωσης λόγω µεταφοράς από το ένα διάλυµα
στο άλλο.
Οι οικονοµικές εκτιµήσεις περιλαµβάνουν το αρχικό κόστος
εξοπλισµού, την ποσότητα και την αξία του αργύρου που ανακτώνται, και
το όφελος στην επένδυση. Οι ανάγκες σε χώρο και σε ενέργεια, η
καθηµερινή ενασχόληση που απαιτείται, η συντήρηση και η αξιοπιστία είναι
επίσης σηµαντικές παράµετροι που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. Είναι
απαραίτητο να γνωρίζουµε την ποσότητα αργύρου που είναι διαθέσιµη για
ανάκτηση, το συνολικό όγκο των διαλυµάτων εµφάνισης και εκτύπωσης
που χρησιµοποιούνται στην επεξεργασία, και την αναµενόµενη απόδοση της
µεθόδου ανάκτησης που θα χρησιµοποιήσουµε.

Διάφορες τεχνολογίες υπάρχουν για την ανάκτηση του αργύρου on
site. Οι πιo κοινές µέθοδοι on site ανάκτησης από τα διαλύµατα εµφάνισηςλεύκανσης και εκτύπωσης περιλαµβάνουν τη µεταλλική αντικατάσταση, την
ηλεκτρολυτική ανάκτηση και τη χηµική καθίζηση. Η ιονική ανταλλαγή και
η

αντίστροφη όσµ ωση

είναι

άλλες

µέθοδοι που

µπορούν να

χρησιµοποιηθούν µόνο ή σε συνδυασµό µε τα τυποποιηµένα συστήµατα
ανάκτησης αργύρου. Εντούτοις, αυτές οι µέθοδοι θεωρούνται γενικά
κατάλληλες µόνο για τα

αραιά διαλύµατα αργύρου . Ένα σύστηµα

ανάκτησης αργύρου µπορεί να λειτουργεί σε µια µόνο διεργασία ή µπορεί
να χρησιµοποιηθεί για να ανακτήσει τον άργυρο από το σύστηµα φωτοεπεξεργασίας από διάφορες σειρές διεργασιών σε µια εγκατάσταση.
Η ευρύτατα χρησιµοποιούµενη µέθοδος ανάκτησης αργύρου για
µεγάλης κλίµακας εφαρµογές, είναι η

ηλεκτρόλυση, όπου ο

άργυρος

ανακτάται από το διάλυµα µε την ηλεκτροαπόθεσή του στο ηλεκτρόδιο της
καθόδου. Ένα ελεγχόµενο, συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα περνά µεταξύ δύο
ηλεκτροδίων που είναι εµβαπτισµένα µέσα στο αργυρούχο διάλυµα. Ο
άργυρος εναποτίθεται στην κάθοδο υπό

την µορφή σχεδόν καθαρού

µεταλλικού φύλλου από άργυρο. Οι κάθοδοι αφαιρούνται περιοδικά και ο
ήδη εναποθετιµένος άργυρος αποµακρύνεται από το ηλεκτρόδιο για πώληση
ή για επαναχρησιµοποίηση. Ενώ αυτή η

µέθοδος απαιτεί πραγµατικά

µεγάλη δαπάνη κεφαλαίου και χρειάζεται µια ηλεκτρική παροχή, έχει το
πλεονέκτηµα σε σχέση µε άλλες µεθόδους ότι παράγει - αποδίδει
ουσιαστικά καθαρό

άργυρο. Αποτέλεσµα είναι το χαµηλό κόστος

καθαρισµού, το χαµηλό

κόστος αποστολής καθώς και το ότι δεν

επηρεάζονται τα υπόλοιπα υλικά – ενώσεις που συνυπάρχουν στην όλη
διαδικασία, επιτρέποντας έτσι την επαναχρησιµοποίησή του σε µερικές
διεργασίες. Όταν χρησιµοποιούνται κατάλληλα, 95 % του πιθανού

διαθέσιµου

αργύρου

µπορεί να

ανακτηθεί.

Ο συνδυασµ ός

της

ηλεκτρολυτικής ανάκτησης µε την in situ ιοντο-ανταλλαγή µπορεί να
οδηγήσει σε απόδοση ανακτηµένου καθαρού αργύρου σε ποσοστά πάνω
από 99,5 %.
Ένα σύστηµα ηλεκτρολυτικής ανάκτησης µε επανακυκλοφορία έχει
πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα συστήµατα που µόνο αφαιρούν τον άργυρο.
Ο άργυρος αφαιρείται από το ενδιάµεσο διάλυµα από την κυψέλη
ανάκτησης που είναι συνδεδεµένη «σε σειρά» ως τµήµα ενός συστήµατος
επανακυκλοφορίας.

Το

διάλυµα ε µφάνισης

που

περιέχει

άργυρο

αναµορφώνεται µε την ηλεκτρολυτική ανάκτηση του αργύρου και µπορεί να
επαναχρησιµοποιηθεί µερικώς στην επεξεργασία της φωτογραφίας. Με την
αναδιανοµή του καθαρισµένου διαλύµατος από άργυρο στην δεξαµενή όπου
λαµβάνουν χώρα οι διεργασίες για την ε µφάνιση της φωτογραφίας,
απαιτείται λιγότερο νέο διάλυµα για να

ξαναγεµίσει το λουτρό. Το

ξαναγέµισµα µε τους διαλύτες µπορεί να µειωθεί ως 20 % ή και
περισσότερο χωρίς υποβάθµ ιση της ποιότητας των προϊόντων. Το χηµ ικό
ξαναγέµισµα µπορεί να ρυθµιστεί µέσω της συχνής και συνεπούς χρήσης
των δοκιµαστικών διαφανειών. Ένα κατάλληλα σχεδιασµένο σύστηµα
αναδιανοµής µπορεί να ελαττώσει τον άργυρο στα διαλύµατα από µια
συγκέντρωση 1 ουγγιάς / γαλόνι σε 1 ουγγιά / 100 γαλόνια. Αντίστοιχα η
ποσότητα του αργύρου που µεταφέρεται στο νερό που χρησιµοποιείται για
ξέβγαλµα ελαττώνεται. Η αντικατάσταση µετάλλων απαιτεί χαµηλές
δαπάνες κεφαλαίου για εξοπλισµό και απαιτεί µόνο µερικές απλές συνδέσεις
υδραυλικών εγκαταστάσεων. Ο εξοπλισµός αποτελείται ένα πλαστικό
κιβώτιο, ένα επικαλυµµένο µε πλαστικό τύµπανο από χάλυβα ή ανοξείδωτο
χάλυβα, γεµισµένο µε µέταλλο, συνήθως µε χαλύβδινο σύρµα, όπως π.χ. το
συρµατάκι για τον καθαρισµό σκευών κουζίνας (steel wool), και µερικά

πλαστικά λάστιχα καθώς και συνδέσεις υδραυλ ικών εγκαταστάσεων. Ο
άργυρος ανακτάται όταν το αργυρούχο διάλυµα ρέει διαµέσου του
κυλινδρικού δοχείου (cartridge) και έρχεται σε επαφή µε το σύρµα. Ο
σίδηρος εισέρχεται στο διάλυµα µε την µορφή ιόντος, και ο µεταλλικός
άργυρος απελευθερώνεται ως στερεό π ου συλλέγεται σε µια λάσπη στον
πάτο του δοχείου ή εναποτίθεται στο σύρµα . Η απόδοση που µπορεί να
περιµένει κανείς καθορίζεται από

τη συγκέντρωση του αργύρου

στο

διάλυµα, τον όγκο του διαλύµατος που ρέει µέσα στο δοχείο, και την
προσοχή µε την οποία εκτελείται η όλη διεργασία της ανάκτησης του
αργύρου. Όταν ο άργυρος πάψει να ανακτάται ή να διαχωρίζεται από τα
διαλύµατα σε ικανοποιητικό βαθµό, αυτή η λασπώδης εναπόθεση αργύρου
στέλνεται για καθαρισµό-εξευγενισµό σε κάποιον που εκτελεί αυτές τις
διεργασίες ο οποίος αφού τον καθαρίσει θα πληρώσει τον πελάτη για τον
ανακτηµένο άργυρο.
Διάγραµµα ηλεκτρολυτικής κυψέλης για την ανάκτηση αργύρου.

(-) Κάθοδος / (+) Άνοδος

Διάγραµµα αντικατάστασης µετάλλου σ’ ένα δοχείο ανάκτησης αργύρου.

(Πηγή: Eastman Kodak Company)

Τα µειονεκτήµατα αυτών των δύο µεθόδων είναι ότι καµία κι από τις
δύο µεθόδους δεν µπορεί να πετύχει ανάκτηση αργύρου σε ποσοστό πάνω
από 95 % από πυκνά

διαλύµατα, να

διαχειριστεί αποτελεσµατικά το

αραιωµένο απόβλητο ύδωρ, ή να διαχωρίσει και άλλα µέταλλα από τα
απορρέοντα υγρά απόβλητα.
Μια άλλη επιλογή είναι χηµική καθίζηση µε θειικό νάτριο, µε νάτριο
βορουδρίδιο ή

µε διθειώδες νάτριο. Με αυτόν τον τρόπο µπορεί να

διαχωριστεί σχεδόν το 100 % του αργύρου και των περισσότερων άλλων
µετάλλων από

τα φωτογραφικά απορρέοντα υγρά απόβλητα. Με την

προσθήκη του αλκαλικού διαλύµατος του θειικού νατρίου (Na2SO4) που
έχει ως αποτέλεσµα την καθίζηση θειικού αργύρου (AgSO4), είναι δυνατή η
επίτευξη παρουσίας διαλυτού αργύρου σε ποσοστό κάτω από 0,1 mg/L στο
διάλυµα έκπλυσης. Εντούτοις, το δυσκολότερο µέρος της διαδικασίας είναι

ο διαχωρισµός του ιζήµατος από

το διάλυµα. Συνολικά επίπεδα

συγκέντρωσης αργύρου από 0,5 έως 1,0 mg/L στο διάλυµα, λαµβάνονται
συνήθως λόγω των περιορισµών διήθησης. Αυτή η διαδικασία απαιτεί µόνο
µικρές δαπάνες χρηµατικές και χρησιµοποιεί χηµικές ουσίες που είναι
σχετικά χαµηλού κόστους. Δεν είναι ιδιαίτερα ευρέως χρησιµοποιούµενη
µέθοδος, όσο οι ηλεκτρολυτική ή η µέθοδος αντικατάστασης µετάλλων
λόγω της δυσχέρειας του χειρισµού των µεγάλων ποσοτήτων χη µικών
ουσιών, της διαδικασίας διαχωρισµού που απαιτείται, και του προβλήµατος
της συγκέντρωσης σωµατιδίων από θειικό άργυρο (AgSO4) στο ίζηµα σε
µία λάσπη η οποία πρέπει να ξηραθεί και να καθαριστεί. Επίσης, ο
προσεκτικός έλεγχος του pH απαιτείται για να αποφευχθεί η δηµιουργία του
ιδιαίτερα τοξικού αερίου hydrogen sulfide.
Η ιονική ανταλλαγή χρησιµοποιείται γενικά για πιο αποτελεσµατική
ανάκτηση του αργύρου από το νερό πλύσης ή άλλα αραιά διαλύµατα που
περιέχουν άργυρο . Η µέθοδος ιονικής ανταλλαγής περιλαµβάνει την
ανταλλαγή των ιόντων στο διάλυµα

µε ιόντα παρό µοιου ηλεκτρικού

φορτίου που βρίσκονται στην επιφάνεια της ιοντο-ανταλλακτικής ρητίνης.
Το διαλυτό σύµπλοκο του θειοθειικού αργύρου ανταλλάσσει το ανιόν του
µε το ανιόν που παρέχει η ρητίνη. Αυτό είναι το βήµα εξαγωγής και
ολοκληρώνεται µε την ροή του διαλύµατος µέσω µιας στήλης που περιέχει
τη ρητίνη. Για µεγαλύτερης κλίµακας διεργασίες, το επόµενο βήµα είναι το
βήµα αναγέννησης στο οποίο ο άργυρος απο µακρύνεται από τη στήλη
ρητίνης µε έναν παράγοντα συµ πλοκοποίησης αργύρου όπως είναι τ ο
ammonium thiosulfate. Αυτό το βήµα περιλαµβάνει αρκετά πισωγυρίσµατα
για να αποµακρυνθούν διάφορα σωµατίδια-προσµίξεις και ο πλεονάζον
παράγοντας αναγέννησης προτού αρχίσει το επόµενο στάδιο εξαγωγής. Ο
άργυρος ανακτάται έπειτα από τον παράγοντα αναγέννησης thiosulfate µε

µια ηλεκτρολυτική κυψέλη ανάκτησης. Για µικρότερης κλίµακας διεργασίες
µια εναλλακτική λύση της εκτέλεσης του σταδίου αναγέννησης on site θα
ήταν να αποµακρυνθεί η ρητίνη από τη στήλη και να σταλθεί σε µια µηχανή
εξευγενισµού – καθαρισµού για την ανάκτηση του αργύρου. Σηµαντικοί
παράγοντες στην επιλογή ενός συστήµατος ιονικής ανταλλαγής για την
ανάκτηση αργύρου είναι: επιλογή της ρητίνης, το ποσοστό της ροής του
αργυρούχου διαλύµατος, η διάταξη της στήλης και η επιλογή του υλικού
αναγέννησης. Έχει αποδειχθεί ότι η χρήση της ιονικής ανταλλαγής µπορεί
να ελαττώσει την συγκέντρωση αργύρου στα φωτογραφικά διαλύµατα
έκπλυσης – απόβλητα σε επίπεδα της τάξης των 0,5 έως 2 mg/L και µπορεί
να ανακτήσει πάνω από το 98 % του διαθέσιµου αργύρου. Εάν αυτή η
µέθοδος χρησιµοποιείται ως ακόλουθη µέθοδος διεργασίας µετά από ένα
αρχικό στάδιο ανάκτησης µε την ηλεκτρολυτική µέθοδο, λαµβάνονται τιµές
συγκέντρωσης του επιπέδου από 0,1 έως 1 mg/L εναποµείναντος αργύρου
στο απόβλητο φωτογραφικό υγρό.

Η αντίστροφη όσµωση χρησιµοποιείται επίσης σε αραιά διαλύµατα. Η
αντίστροφη όσµ ωση χρησιµοποιεί υψηλή πίεση για να

αναγκάσει το

αργυρούχο διάλυµα να περάσει διαµέσου µιας ηµιπερατής µεµβράνης ώστε
να διαχωριστούν τα µεγαλύτερα µόρια, όπως τα άλατα και οι οργανικές
ενώσεις από τα µικρότερα µόρια, όπως το ύδωρ. Το επίπεδο του
διαχωρισµού καθορίζεται από τη χηµεία της επιφάνειας των µεµβρανών και
το µέγεθος των πόρων αυτής, την εφαρµοζόµενη πίεση και τα
χαρακτηριστικά απόβλητου ύδατος. Για την αποµάκρυνση του αργύρου,
εξισορροπείται η ροή του υγρού έκπλυσης, διηθείται και αντλείται µέσω
µιας µονάδας αντίστροφης όσµωσης. Από την στιγµή που θα διαχωριστεί ο
άργυρος από το υγρό έκπλυσης µε αυτόν τον τρόπο µπορεί να ανακτηθεί µε
τα συµβατικά µέσα - µεθόδους όπως η
ηλεκτρολυτική ανάκτηση ή η
λειτουργία της

αντικατάσταση µετάλλων, η

χηµική καθίζηση. Προβλήµατα στη

µεθοδολογίας αυτής

είναι το

λέρωµα της

µεµβράνης

(φράζουν οι πόροι) και της βιολογικής ανάπτυξης.
Η εξάτµιση είναι µια άλλη επιλογή για την διαχείριση των φωτογραφικών
διαλυµάτων – αποβλήτων. Τα απόβλητα διαλύµατα συλλέγονται και
θερµαίνονται ώστε να εξατµιστούν όλα τα υγρά . Η προκύπτουσα λάσπη
συλλέγεται σε φιλτρο-σάκους. Αυτοί οι σάκοι µπορούν να σταλθούν σε έναν
ανακυκλωτή αργύρου για την ανάκτησή του αργύρου. Το σηµ αντικότερο
πλεονέκτηµα της τεχνικής της εξάτµισης είναι ότι επιτυγχάνει µηδενική
ποσότητα αποβαλλόµ ενου ύδατος. Αυτή η µέθοδος θα ήταν χρήσιµη σε
συστήµατα που δεν έχουν πρόσβαση σε συνδέσεις υπονόµων ή δεν έχουν
την δυνατότητα απαλλαγής του απόβλητου ύδατος. Ένα µειονέκτηµα είναι
ότι οι οργανικές ουσίες και η αµµ ωνία στα διαλύµατα των αποβλήτων
µπορούν

επίσης

να

εξατµιστούν, δηµ ιουργώντας

ένα

πρόβληµα

ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Ένα φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα µπορεί να

είναι απαραίτητο για να συγκρατήσει τις οργανικές ουσίες. Η αγορά
φίλτρων, η διάθεση τους και η ηλεκτρική ισχύς που απαιτείται αυξάνουν τις
λειτουργικές δαπάνες σε αυτήν την µέθοδο.
Μια εναλλακτική λύση της ανάκτησης on site του αργύρου είναι να
συλλεχθεί

το λευκαντικό και το διάλυµα εµφάνισης σε δοχεία και να

υπάρχει ένας ανάδοχος για την µεταφορά και ανάκτηση του αργύρου από
αυτά τα διαλύµατα. Για αυτήν την υπηρεσία το εργαστήριο φωτογραφιών
µπορεί να πληρωθεί µόνο περίπου 20 % της αξίας του ανακτηµένου
αργύρου. Αυτό το χαµηλό ποσοστό µπορεί να αντισταθµιστεί µερικώς από
την υψηλή παραγωγή ανακτηµένου αργύρου. Η εξωτερική ανάκτηση (που
δεν γίνεται επιτόπου στο εργαστήριο φωτογραφίας αλλά εκτός του χώρου
και από τρίτους) µπορεί να γίνει σε µια µεγαλύτερη, αποδοτικότερη κλίµακα
από την on site ανάκτηση που εφαρµόζεται τοπικά. Κάποιος που παράγει
µικρές ποσότητες αποβλήτων-διαλυµάτων από την φωτογραφία ή κάποιος
που επιθυµεί την ελάχιστη υποχρέωση µε τα απόβλητά του, µπορεί να βρει
πλεονεκτήµατα στις offsite υπηρεσίες.
Ο άργυρος µπορεί να ανακτηθεί από απορρίµµατα φιλµ εµφανίσεως και
φωτογραφικού χαρτιού, εµβαπτίζοντάς τα σε χρησιµοποιηµένο διάλυµα
εµφάνισης. Αφού διαλυθούν τα υλικά αυτά στο διάλυµα, ο άργυρος µπορεί
να ανακτηθεί µέσω οποιασδήποτε µεθόδου ανάκτησης αργύρου που µπορεί
να χρησιµοποιηθεί από τα φωτογραφικά εργαστήρια. Υπάρχουν επίσης
επιχειρήσεις που θα αγοράσουν τα φωτογραφικά φιλµ και χαρτιά ως
απορρίµµατα από τα διάφορα καταστήµατα επεξεργασίας φωτογραφιών.
Υπάρχουν πρόσθετες ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα
εργαστήρια φωτογραφιών για να ελαχιστοποιήσουν τα απόβλητα.

Ο κατάλογος των χηµικών ουσιών πρέπει να ελέγχεται τακτικά έτσι ώστε
χρησιµοποιούνται τα χηµικά πριν από την ηµεροµηνία λήξης τους.
• Τα διαλύµατα πρέπει να γίνονται µόνο σε ποσότητες που να αγγίζουν
το επίπεδο τουλάχιστον του όγκου επιτεύξιµης επεξεργασίας.
• Καπάκια πρέπει να χρησιµοποιούνται στα δοχεία που περιέχουν τα
διαλύµατα εµφάνισης για να αποτραπεί η εξάτµιση και να µην
ελαττωθεί η δραστικότητα.
• Οι συνθήκες λειτουργίας στις µονάδες ανάκτησης αργύρου πρέπει να
ελεγχθούν προσεκτικά και να διατηρηθούν µέσα στα πλαίσια των
προδιαγραφών από τους προµηθευτές.
• Το χρησιµοποιηµένο νερό ξεβγάλµατος µπορεί να επεξεργαστεί ώστε
να καθαριστεί και να ανακυκλωθεί για νέα πλύση.
• Η χρήση των ελαστικών µάκτρων µπορεί να µειώσει αρκετά την
ποσότητα διαλύµατος που διαφεύγει από το σύστηµα µαζί µε το
φωτογραφικό φιλµ
• Τα µέτρα προστασίας κοινής λογικής όπως η διατήρηση καθαρής της
περιοχής ανάµ ιξης, αποφεύγοντας τη µίξη των ξηρών χηµ ικών
ουσιών όπου τα αεροµεταφερόµενα µόρια µπορούν να προκαλέσουν
τη µόλυνση άλλων διαλυµάτων, και η χρήση των χωριστών
δεξαµενών ανάµ ειξης για τους υπεύθυνους για την ανάπτυξη θα
ελαχιστοποιήσει τη µόλυνση ή τα λάθη στη µίξη.
• Το αντίθετης ροής υγρό έκπλυσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να
µειώσει την κατανάλωση του ύδατος. Η βασική έννοια του
αντίρροπου ξεπλύµατος είναι να

χρησιµοποιηθεί το ύδωρ από

προηγούµενα ξεπλύµατα κατά την επαφή του διαλύµατος µε το

φωτογραφικό φιλµ στο πιο βρώµικο στάδιό του. Το καθαρό νερό
εισάγεται

µόνο

κατά

τη

διαδικασία

του

τελικού

σταδίου

ξεβγαλµάτων.
• Το λευκαντικό, η λεύκανση, η εµφάνιση και ο εκτυπωτής µπορούν να
ανακυκλωθούν και να επαναχρησιµοποιηθούν.

Ανακύκλωση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Ποια µέρη του η/υ υπολογιστή ανακυκλώνονται
Σχεδόν όλα : ο εξοπλισµός των υπολογιστών περιλαµβάνει την κεντρική
µονάδα, το πληκτρολόγιο, το ποντίκι την οθόνη, τον εκτυπωτή, το scanner,
τα ηχεία κι άλλες εξωτερικές µονάδες.
Γιατί να ανακυκώσουµε τους υπολογιστές.
Κάθε οθόνη περιέχει περίπου 4-8 lbs µολύβδου, «παγιδευµένου» στο γυαλί.
Αυτό το υλικό τοτποθετείται για την προστασία των µατιών από
οποιαδήποτε ακτινοβολία που εκπέµπουν οι λυχνίες της οθόνης. Ωστόσο
όταν ελευθερωθεί στο περιβάλλον, ο µόλυβδος δρα σαν νευροτοξίνη, η
οποία πάνω από κάποιο διάστηµα έκθεσης του ατόµου σ’αυτή προκαλεί
µαθησιακές δυσκολίες, προβλήµατα συµπεριφοράς και σε περιπτώσεις
µεγάλης έκθεσης οδηγεί σε σύγχιση, απώλεια συνείδησης, κόµµα, µέχρι και
θάνατο.

Άλλα τµήµατα του υπολογιστή περιέχουν µια ποικιλία µετάλλων και
κραµµάτων όπως ατσάλι, αλουµίνιο, χαλκό και χρυσό τα οποία µπορούν να
ανακτηθούν και να ανακυκλωθούν.
Ουσιαστικά οι παλιές συσκευές που δε χρησιµοποιούνται πια αποστέλονται
σε κατάλληλες εγκαταστάσεις όπου διαλύονται στα συστατικά τους
τµήµατα και ανακυκώνονται σαν µεταλλικά υπολλείµατα.
Ανακύκλωση κεφαλών εκτυπωτών.

Οι κεφαλές όλων των εκτυπωτών και των φωτοτυπικών µηχανηµάτων
µπορούν να ανακυκλωθούν.
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