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ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ!! 
Το φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει ζωντανούς 

οργανισμούς και άβια ύλη.  Το περιβάλλον αυτό 

δεν οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα 

όπως το δομημένο στο οποίο περιλαμβάνονται οι  

γεωγραφικές περιοχές  που δέχονται ισχυρή 

επιρροή από τον άνθρωπο. 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Οικολογικά προβλήματα 

Οικολογική κρίση 

Βιομηχανική επανάσταση 

Τεχνολογικές λύσεις για τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα 



ΟΦΕΛΗ! 

Το φυσικό περιβάλλον αποτελείται από την 

χλωρίδα και την πανίδα. Αυτά δημιουργούν  

μια ζωντανή αλυσίδα. Προστατεύοντας τους 

οργανισμούς αυτούς μας προσφέρουν 

σημαντικές φυσικές ύλες. 

Ο άνθρωπος αδιαφορώντας για το περιβάλλον 

διαταράσσει το οικοσύστημα. 



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ! 

Το αλουμίνιο είναι το πιο άφθονο μέταλλο στο 

φλοιό της γης. Είναι πολύ δραστικό χημικά 

ώστε να βρίσκεται στην φύση ως ελεύθερο 

μέταλλο. Η κύρια πηγή για την παραγωγή του 

είναι ο βωξίτης. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο στην 

χημική βιομηχανία ως καταλύτης αλλά και με 

την μορφή των διάφορων ενώσεών του. 



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ! 
 Χαμηλό ειδικό βάρος 

Υψηλή αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις 

Εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση 

Μαλακό και όλκιμο 

Εύκολη κατεργασία  

Θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα 



ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ! 
Εξόρυξη βωξίτη από το κοίτασμα  

Ο Βωξίτης εκπλύνεται, θρυμματίζεται και 

διαλύεται σε διάλυμα καυστικού νατρίου. 

Απομακρύνεται το καυστικό νάτριο και 

παραμένει το οξείδιο του αργιλίου 

Πυρώνεται στους 1100οC για να 

απομακρυνθεί το νερό. 

 



Ηλεκτρόλυση 

Το οξείδιο του αργιλίου διαλύεται σε τήγμα 

κρυολίνθου. 

Διαβιβάζεται μέσα από το ηλεκτρικό ρεύμα 

χαμηλής τάσης αλλά υψηλής έντασης 

Κατά την ηλεκτρόλυση παράγεται οξυγόνο 

Κατευθύνεται προς τον άνθρακα διατηρώντας την 

θερμοκρασία του τήγματος σε υψηλά επίπεδα. 

Τέλος, ανακυκλώνεται για να μην καταλήξει στην 

ατμόσφαιρα. 

 



ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ!! 
Μειώνονται τα απορρίμματα και τα προβλήματα 
διαχείρισής τους 
Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, 
που λαμβάνονται συνεχώς από τη φύση. 
 Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων 
(ελαφρύνεται, έτσι, η επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος 
Εξοικονομείται η ενέργεια που απαιτείται για την 
κατασκευή όλων των προαναφερθέντων 
αντικειμένων. 

 



 Επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμη πτώση (ή μη 

αύξηση) των τιμών των προϊόντων, καθώς 

δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης 

ύλης. 

 Σώζεται η υγεία όλων των κατοίκων του 

πλανήτη και διασφαλίζεται το καλύτερο 

μέλλον των παιδιών. 

 Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε 

τομείς θετικών ενεργειών για την διάσωση 

του πλανήτη 

 



 

 Η ανακύκλωση μειώνει την κατανάλωση 

πρώτων υλών και την χρήση ενέργειας και ως 

εκ τούτου τις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου. 

 Η ανακύκλωση μια βασική έννοια της 

σύγχρονης διαχείρισης των αποβλήτων. Τα 

ανακυκλώσιμα υλικά, αποκαλούμενα επίσης 

"recyclables" ή "recyclates", μπορούν να 

προέλθουν από πολλές πηγές, 

συμπεριλαμβανομένων των σπιτιών, των 

δημόσιων υπηρεσιών και των βιομηχανιών 



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ!! 

  Αγοράστε προϊόντα με ανακυκλώσιμη 

συσκευασία. 

  Αποφύγετε προϊόντα με υπερβολική 

συσκευασία και προτιμήστε προϊόντα με 

την ελάχιστη συσκευασία (bulk products). 

 Αποφύγετε προϊόντα μίας χρήσης 

 Χρησιμοποιήστε λάμπες φθορίου. 

 Προτιμάτε προϊόντα με το σήμα της 

ανακύκλωσης 

 Ποτέ μην πετάτε απορρίμματα που 

μπορούν να ανακυκλωθούν. Βρείτε τον 

κατάλληλο κάδο ανακύκλωσης 



ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ!! 



ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 Είναι η διαδικασία με την οποία 

επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά 

οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα 

αποτελέσματα της ανθρώπινης 

δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή 

που είναι δεν αποτελεί πλέον αγαθό για 

τον άνθρωπο. Τα απορρίμματα 

μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις 

οποίες παράγονται νέα αγαθά.  

 



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ! 

 • Το αλουμίνιο ανακυκλώνεται πλήρως γι 

αυτό αποτελεί ένα από τα πιο φιλικά υλικά 

προς το περιβάλλον και είναι το πιο 

διαδεδομένο ανακυκλώσιμο υλικό 

παγκοσμίως. 

• Είναι ελαφρά και άθραυστα.  

• Με την ανακύκλωση αλουμινίου 

επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση πρώτων 

υλών και η προστασία του περιβάλλοντος 

δίνοντας έτσι ώθηση σε πολλά 

ολοκληρωμένα προγράμματα 

απορρύπανσης σε όλη τη χώρα.  

 



ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Η παραγωγή είναι δαπανηρή και επιβαρυντική για τοπ 
περιβάλλον διότι η εξόρυξη του βωξίτη καταστρέφει την 
φυσική βλάστηση και απογυμνώνει το έδαφος που γίνεται 
ευάλωτο στη διάβρωση. 

Τα τροπικά ζώα, τα πουλιά και τα έντομα χάνουν το φυσικό 
τους περιβάλλον και αυτό έχει πολύ αρνητικές συνέπειες για 
τον πληθυσμό και την ποικιλία των ζωντανών οργανισμών.  

Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι κατά μέσο όρο η τιμή για τα 
κουτάκια αλουμινίου που προσδιορίζονται για ανακύκλωση 
προσεγγίζει το 0,90 ευρώ/κιλό, ενώ η φύρα ανά τόνο 
κυμαίνεται στο 15-17% φθάνοντας και σε ορισμένες 
περιπτώσεις το 45%. 



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
o Μεγάλες οικιακές συσκευές (ψυγεία, 

πλυντήρια κλπ.) 

o Προϊόντα εικόνας και ήχου  

o Εξοπλισμός πληροφορικής 

o Ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

o Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου  

o Ηλεκτρονικοί υπολογιστές  

o Φαγητά (λίπασμα) 

 



 Χαρτί  

 Πλαστικό  

 Αλουμίνιο  

 Γυαλί  

 Ελαστικά αυτοκινήτων 

 Μπαταρίες  

 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 

ΟΦΕΛΗ 

 η προστασία του περιβάλλοντος 

 η εξοικονόμηση ενέργειας 

 ο περιορισμός της σπατάλης πρώτων 

υλών  

 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 

 Με την ανακύκλωση του αλουμινίου 

έχουμε μεγάλο οικονομικό όφελος, αφού 

εξοικονομείται το 95% της ενέργειας που 

χρειάζεται για την παραγωγή του από 

πρώτες ύλες. 

 Η ανακύκλωση ενός τόνου αλουμινίου 

οδηγεί στην εξοικονόμηση: 

4 τόνων βωξίτη 

500 κιλών σόδας 

100 κιλών ασβεστόλιθου 

700 κιλών πετρελαίου 

25 κιλών κρυολίτη 

35 κιλών φθοριούχου αλουμινίου  



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

 Υπολογίζεται το 1991 στην Ελλάδα 

καταναλώθηκαν 700εκατομμύρια κουτιά 

αλουμινίου. Από αυτά, σύμφωνα με 

στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης 

Αλουμινίου, το 25% ανακυκλώθηκε, μόλις 

το 175.000.000.. 

Κάθε χρόνο χρησιμοποιούμε 65 

δισεκατομμύρια κουτάκια αναψυκτικών. 

Με την ηλεκτρική ενέργεια που 

εξοικονομείται από την ανακύκλωση ενός 

αλουμινένιου κουτιού, θα μπορούσε να 

λειτουργήσει μια τηλεόραση για 3 ώρες ή 

ένα ραδιόφωνο για 4 ώρες. 



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 Χρησιμοποιούν χάρτινες σακούλες. 

 Αγοράζουν χύμα προϊόντα. 

 Παίρνουν το δικό τους κουτί αυγών. 

Αποφεύγουν τα προϊόντα με προφανή περιτή 
συσκευασία. 

Χρησιμοποιούν επιστρεφόμενα προϊόντα. 

Βιολογικά απόβλητα δηλαδή απόβλητα που 
προορίζονται για λίπασμα. Το κάθε σπίτι 
έχει ένα ξεχωριστό καφέ κάδο για αυτόν το 
σκοπό.  

 

 














