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Στην εποχή του υπερ-καταναλωτισµού και της ραγδαίας αύξησης των πληθυσµών, το
πρόβληµα της διάθεσης των αποβλήτων µοιάζει πιο απειλητικό από ποτέ. Η ανακύκλωση
φαίνεται ως η ιδανικότερη λύση. Στην παρούσα επισκόπηση επιχειρείται η µελέτη της
σύστασης των υλικών που τα καθιστούν ανακυκλώσιµα ή µη και οι διαδικασίες
ανακύκλωσης µε έµφαση σε µεθόδους και αντιδραστήρια φιλικά προς το περιβάλλον. Θα
µελετηθεί δηλαδή η χηµεία της ανακύκλωσης.
Η ανακύκλωση είναι η διαδικασία επαναφοράς των υλικών στον φυσικό και οικονοµικό
κύκλο, µε κατάλληλη επεξεργασία τους. ∆ιαφοροποιείται από την επανάχρηση.
Οι στόχοι και τα οφέλη της επανάχρησης συνοψίζονται : στην εξοικονόµηση ενέργειας,
πρώτων υλών και συναλλάγµατος, στην επιµήκυνση του κύκλου ζωής των προϊόντων και
στην αποφόρτιση του περιβάλλοντος από τοξικά απόβλητα.
Στα πλαίσια της πράσινης χηµείας, του κλάδου της χηµείας που µελετά τη δυνατότητα
της ιδανικής σύνθεσης µη τοξικών ενώσεων, η ανακύκλωση µπορεί να θεωρηθεί ένα
λειτουργικό εργαλείο της. Μέσω της ανακύκλωσης εφαρµόζονται οι αρχές της πράσινης
χηµείας που αφορούν στην εξοικονόµηση πρώτων υλών και ενέργειας, και στην
ελάχιστη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση κατά τη σύνθεση, χρήση και τελική
διάθεση των προϊόντων.
Μια σύντοµη αναδροµή στην ιστορία της ανακύκλωσης µας αποκαλύπτει πως η ιδέα της
γεννήθηκε νωρίτερα απ’όσο πιστεύαµε.
Ο κατάλογος µε τα ανακυκλώσιµα προϊόντα είναι εντυπωσιακά µακροσκελής.
Μελετώντας τη χηµεία των πιο δηµοφιλών ανακυκλώσιµων υλικών καταλήγουµε σε
ενδιαφέροντα συµπεράσµατα :
Πολλά πλαστικά ανακυκλώνονται, ορισµένα από αυτά είναι πιο φιλικά προς το
περιβάλλον συγκρινόµενα µε το χαρτί, ενώ η αδυναµία βιαποικοδόµησής τους και η
παραγωγή διοξινών κατά την καύση των περισσότερων πλαστικών τα καθιστά πηγή
ρύπανσης για τα οικοσυστήµατα.
Πηγή πολλών χάρτινων «ανακυκλωµένων» προϊόντων αποτελούν υπολλείµατα
πρωτογενούς βιοµηχανίας. Η ίδια η βιοµηχανία παρασκευής αλλά και ανακύκλωσης
χάρτου είναι από τις πιο ενεργειοβόρες και ρυπογόνες, εξαιτίας των δραστικών
λευκαντικών που χρησιµοποιούνται.
Οι δυσκολίες στην ανακύκλωση γυαλιού εντοπίζονται στον αποχρωµατισµό του ενώ
ακόµα πιο αποδοτική και συµφέρουσα είναι η ανακύκλωση του αλουµινίου.
Μπαταρίες, ορυκτέλαια, καταλύτες αυτοκινήτων, φωτογραφικά φιλµ είναι µερικές
ακόµα περιπτώσεις προϊόντων των οποίων η χηµεία της ανακύκλωσης µελετάται.
Μια µικρή οικονοµική και περιβαλλοντική αποτίµηση των διαδικασιών, µας βοηθά να
καταλήξουµε στο πόσο τελικά αξίζει να εφαρµόσουµε την ανακύκλωση.

