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(ΓΥΑΛΙΟΥ) 

• 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΕΥΟΣΜΟΥ  
• Τάξη: Α - Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

• Σχ. Έτος : 2011-2012  

• Α Τετράμηνο 

• Τμήμα Project 7 
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• 1.Τι είναι το Φυσικό Περιβάλλον; 

• 2.Τα οικολογικά Προβλήματα και αποτελέσματα. 

• 3.Φαινόμενο θερμοκηπίου,   

• 4.Τρύπα του όζοντος,  

• 5.Ατμοσφαιρική ρύπανση,  

• 6.Καταστροφή δασών. 

 



• 1970, πρώτη ημέρα του περιβάλλοντος 

• διαγωνισμός, σπουδαστές καλών τεχνών 

• Το ζητούμενο, ένα σχέδιο, διαδικασία 
ανακύκλωσης 

• Gary Anderson, 3 τόξα σε κυκλική πορεία 

• August Ferdinand Mobius, κύκλος του 
Mobius 



• Ανάπτυξη επιστήμης και ιατρικής. 

• Η μορφή και παρασκευή του γυαλιού. 

• Που πρωτοεμφανίστηκε; 



• Διαστάσεις Γυαλιού. 

• Νέα μέθοδος. 

• Γυάλινα αντικείμενα. 



• 5.000, πηγή έμπνευσης, αρχ. Αιγύπτιοι 

• Ρωμαίοι, Μεσαίωνας, πλούτος 

• Ακριβό τότε, φθηνό σήμερα 

• Χρησιμοποιείται συχνά 



• Στην Ελλάδα από το 1995 ανακυκλώνουμε 

• Πρώτη υαλοβιομηχανία 

• Οι μαθητές μαθαίνουν για την 

ανακύκλωση 



• Ανακυκλώνουμε περισσότερο 

• Λιγότερα απορρίμματα 

• Λιγότερες χωματερές 

 



Η προστασία του περιβάλλοντος και η σημασία της. 
Η Ευρωπαϊκή επιτροπή και η εφαρμογή των νόμων.  
Η Κοινότητα-καταπολέμηση της ρύπανσης.  
2008-2012 μείωση 8% εκπομπών αερίων  
Εώς το 2020 μείωση  20-40% 

 



• Ελβετία 91%, Αυστρία 85%, Σουηδία 84% 

• Βρετανία 24%, Ελλάδα 27% 

• Διαχείριση στερεών αποβλήτων 

• Αρχή πρόληψης 



• Υγειονομική ταφή, Αγγλία, Πρόστιμο 35-80 

• Επιταγή, συμβούλιο, νομοθετικές οδηγίες 

• Απόβλητα, 2005, θεματική στρατηγική 

• Μείωση επιπτώσεων, προώθηση, ενίσχυση, 
εκσυγχρονισμός 

• Διαφήμιση, 1999 καμπάνια, δελτία τύπου 

• Τηλεοπτική εκπομπή, οφέλη, κοινή γνώμη 



• Χρήση γυαλιού και πλεονεκτήματα 

• Ευρωπαϊκές υαλοβιομηχανίες 

• Αύξηση παραγωγής 2,5%, ανακύκλωση 7,5% 

• Μείωση απόρριψης γυαλιού 

• Εξοικονόμηση ενέργειας και συμβάλλει στην 
οικονομία  



 

• Υαλουργός 

• Κατασκευή γυάλινων ειδών 

• Διαδικασία 

• Εκτέλεση σε εργοστάσια ή 

εργαστήρια 



• Δεν αποσυντίθεται, 2 τρόποι 

ανακύκλωσης 

• Ειδικοί κάδοι, 45.000 τόνοι, 650.000 

σημεία 

• 2 κέντρα ανακύκλωσης στην Ελλάδα 

 



• Οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά οφέλη 
ανακύκλωσης 

• Πρώτες ύλες και μείωση κόστους σε 
συνάλλαγμα 

• Κοινωνικό πρόσωπο, δημιουργεί νέες θέσεις 
εργασίας 



•συλλίπασμα οξείδιο του νατρίου (12-18%), σταθεροποιητή οξείδιο ασβεστίου (5-

12%) ,οξείδια για απόδοση χρωματισμών. οξείδιο του καλίου και μολύβδου. 

οξείδιο πυριτίου, βαρίου, αργιλίου και αλκάλια. Χαμηλός συντελεστής διαστολής, 

κατασκευή οπτικών ινών, ενδοσκοπήσεις οργάνων, σήματα οδικής κυκλοφορίας, 

σόναρ, υδρόφωνα, διαδίκτυο. 

 

• οξείδιο αργιλίου βαρίου μαγνησίου αλκαλίων, θαλάμους καύσεων, ως 750ο 

• οξείδιο μολύβδου βαρίου, ακτίνες Χ 

• οξείδιο αργιλίου, πυρίμαχο διάφανο υλικό, θύρες κλιβάνων ,κατόπτρων 
τηλεσκοπίων, υαλοποίησης πλακιδίων διαστημοπλοίων, υαλοκεραμικές εστίες 

• δεν έχουν σταθερή σύσταση. 



Κατασκευή γυαλιού 

Ουσίες, Κατάλοιπα, Είδη 

Επαναχρησιμοποίηση 



• Απορρίμματα, Κέντρα ανακύκλωσης 

• Καθαρό γυαλί, συγκέντρωση 

• Οργάνωση 


