
Ανακύκλωση 

Σιδήρου 



ΣΤΟΧΟΙ 

 Ενημέρωση των συμμαθητών για το θέμα της 
ανακύκλωσης σιδήρου. 

 Ευαισθητοποίηση των μαθητών και για το ευρύτερο 
κοινωνικό πλαίσιο για την ανακύκλωση σιδήρου. 

 Απόκτηση οικολογικής συνείδησης του μαθητικού 
δυναμικού. 

 Ενημέρωση για τους χώρους που έχουν την 
δυνατότητα να κάνουν ανακύκλωση σιδήρου. 

 Ενημέρωση για την πορεία των υλικών που 
ανακυκλώνουν (την πορεία από τους κάδους 
αποκομιδής μέχρι το νέο ανακυκλωμένο προϊόν). 



 ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ 

  Όπως όλα τα ορυκτά της γης, τα 

σιδηρομεταλλεύματα είναι περιορισμένα και μη 

ανανεώσιμα.  

 Σήμερα οι περισσότεροι επιστήμονες πιστεύουν ότι 

τα αποθέματα σιδήρου επαρκούν για το ορατό 

μέλλον, άλλοι όμως είναι απαισιόδοξοι.  

 Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει γίνουν 

προσπάθειες για τη διατήρηση των αποθεμάτων. Για 

αυτό και έχει τόσο μεγάλη σημασία ανακύκλωση του 

σιδήρου και του χάλυβα . 



Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ! 

 

 Οι μεγάλες βιομηχανίες που αφήνουν πολλά 
μεταλλικά κατάλοιπα 

 Η κατεδάφιση κτιρίων και η διάλυση εξοπλισμών που 
περιέχουν μέταλλα 

 Οι συλλέκτες μετάλλων ή παλιοσίδερων. 

  Αυτοί οι μικροί συλλέκτες και ανακυκλωτές πουλάνε 
την πραμάτεια τους σε μάντρες η μεγάλες εταιρίες 
ανακύκλωσης. 



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΣΙΔΗΡΟΥ! 

http://www.floros-scrap.gr/wp-content/uploads/2011/02/iron-skrap.jpg


ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

  Εξοικονόμηση των φυσικών  πόρων.  

 Μείωση της ρύπανσης και των υγειονομικών 
κινδύνων  που σχετίζονται με την αποτέφρωση και 
την υγειονομική ταφή.  

 Μείωση της ποσότητας των αποβλήτων και του 
κόστους διάθεσης.  

 Κατά την ανακύκλωση προκύπτουν έξι θέσεις 
εργασίας, ενώ κατά την διάθεση των αποβλήτων με 
υγειονομική ταφή μόνο μία θέση εργασίας. Στην 
ανακύκλωση δημιουργούνται θέσεις εργασίας όχι 
μόνο στην αποκομιδή και στην ταξινόμηση των 
αποβλήτων, αλλά και στην επεξεργασία των υλικών 
και την κατασκευή νέων αντικειμένων. 



ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΠΑΛΑΙΟΣΙΔΗΡΟΥ 

 εξοικονομεί 1,8 τόνους σιδηρομεταλλεύματος 

 εξοικονομεί περίπου 70-75% της απαιτούμενης 

ενέργειας, το οποίο ισχύει κάθε φορά που 

ανακυκλώνεται 

 εξοικονομεί 0,5 τόνους κάρβουνο 

 εξοικονομεί 40% νερού από την παραγωγική 

διαδικασία 



Μειονεκτήματα ανακύκλωσης 

σιδήρου 

 Για την ανακύκλωση σιδήρου χρειάζονται πολλά χρήματα 
για την αγορά του κατάλληλου εξοπλισμού 

 Τα εργοστάσια  υπόκεινται σε σοβαρές βλάβες, οπότε 
διακόπτεται συχνά η λειτουργία τους. 

 Όταν ανακατευτούν και αλεστούν τα  σίδερα-μέταλλα  
µέσα  στα  απορριµµατοφόρα, κανένα εργοστάσιο δεν 
µπορεί να τα ξεχωρίσει τόσο καλά, που να παραχθούν 
µετά καθαρά προϊόντα. 

 Ακόµα και µε την πλέον άψογα οργανωμένη προσπάθεια, 
στην πιο αισιόδοξη περίπτωση, η µείωση των 
απορριμμάτων δεν µπορεί να ξεπεράσει το 15% κατά 
βάρος. Τα υπόλοιπα 85% των απορριµµάτων πάλι θα 
αναζητούν κάποιον ΧΥΤΑ για να διατεθούν. 

 Το παραγόµενο κοµπόστ αποτελεί τη χειρότερη δυνατή 
ποιότητα που µπορεί να παραχθεί από µονάδες 
κοµποστοποίησης, αφού µπορεί να περιέχει ξένες ύλες ή 
και επικίνδυνες ουσίεςπ.χ. βαρέα µέταλλα, καρκινογόνες 
ενώσεις κ.α. 



Kέρδη από την ανακύκλωση 

  Έσοδα από την πώληση των υλικών (π.χ. 
χαρτί, γυαλιά , αλουµίνιο). 

 Oικονοµία στην αποκοµιδή του βασικού 
όγκου των απορριµµάτων. 

 Oικονοµία στη διάθεση των απορριµµάτων 

 Eίναι αλήθεια ότι πολλές φορές στην 
ανακύκλωση το βασικό κίνητρο δεν είναι το 
κέρδος, αλλά 

 αυτή συντηρείται χάρη στην περιβαλλοντική 
ευαισθησία των πολιτών και των 
εργαζοµένων. 



Εταιρίες ανακύκλωσης 



«...Χρειάζεται να κάνεις 

μια 

μεταστροφή στο 

τρόπο σκέψης σου 

για να αρχίσουν να 

σου αρέσουν τα 

απορρίμματα ως 

υλικά...» 



«...Στην επανάχρηση υλικών 

υπάρχει πάντα ένα ‘ταίριασμα’ 

υλικών που μοιάζουν να είναι 

ασυμβίβαστα...» 



Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ 

 Μοιράσαμε 100 ερωτηματολόγια 

 Τα δείγμα μας αποτελείται από  άτομα : 

διαφορετικού φύλου 

 διαφορετικών ηλικιών 

διαφορετικού μορφωτικού επιπέδου 

διαφορετική οικογενειακή κατάσταση 



επίπεδο μόρφωσης

11%

45%

44%

πρωτοβαθμια δευτεροβαθμια τριτοβαθμια



οικογενειακή κατάσταση

38%

13%

45%

4%

αγαμος

εγγαμος

 εγγαμος με παιδια

διαζευγμενος με

παιδια



τι υλικό ανακυκλώνετε
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Σε αυτό το γράφημα διαπιστώνουμε ότι το υλικό που ανακυκλώνετε περισσότερο 

Είναι το χαρτί γιατί είναι ποιο οικονομικό και χρησιμοποιείτε πιο πολύ. 



είστε υπέρ της ανακύκλωσης

96%

4%

ναι όχι

Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλη θέληση για την ανακύκλωση. 

 



ναι 
όχι S1
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ναι όχι

Διαπιστώνουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό του δείγματος μας (το 41%) έχει 

κάνει ανακύκλωση σιδήρου 



λιγο
πολύ

παρα πολύ

24%

9%
9%0%

20%

40%

αν ναι,πόσο
λιγο πολύ παρα πολύ

Σε αυτό το γράφημα διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός ατόμων ο οποίος  

Έχει πρόσβαση στους ειδικούς κάδους. 



αν όχι,γιατί

18%

25%

34%

23%

αδιαφορια ελλειψη χρονου ελλειψη ενημερωσης άλλος λογος

Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης και έτσι οι άνθρωποι  

πρέπει να ευαισθητοποιηθούν. 



από πότε αρχίσατε να 
α ν α κ υ κ λ ώ ν ε τ ε

8%

12%

74%

πριν:20 - 10 χρονια

πριν:15 - 10 χρονια

τα τελευταια χρονια

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείτε αύξηση ανακύκλωσης. 


