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ΣΤΟΧΟΙ
1. Ενημέρωση των συμμαθητών για το θέμα της ανακύκλωσης σιδήρου.
2. Ευαισθητοποίηση των μαθητών και για το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο για την
ανακύκλωση σιδήρου.
3. Απόκτηση οικολογικής συνείδησης του μαθητικού δυναμικού.
4. Ενημέρωση για τους χώρους που έχουν την δυνατότητα να κάνουν
ανακύκλωση σιδήρου.
5. Ενημέρωση για την πορεία των υλικών που ανακυκλώνουν (την πορεία από
τους κάδους αποκομιδής μέχρι το νέο ανακυκλωμένο προϊόν.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας σύμφωνα με τα πρότυπα του νέου
σχολείου μας έχει ανατεθεί το θέμα της ανακύκλωσης και ειδικότερα η ανακύκλωση
σιδήρου. Θα πρέπει να ερευνήσουμε διεξοδικά και να αναλύσουμε κάθε πτυχή πάνω
στο θέμα αυτό. Το project όπως ονομάζεται αλλιώς η ερευνητική εργασία αποτελεί
κάτι το καινούργιο για εμάς καθώς μας εντάσσει σε ένα νέο τρόπο σκέψης αφού μας
δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για την επίτευξη των δύο κύριων
στόχων μας: Απόκτηση πνεύματος συνεργασίας και την έννοια ομαδικότητας,
αρμονικής συνύπαρξης. Ολοκλήρωση και παρουσίαση εργασίας μας. Οι ομάδες
εργάστηκαν σκληρά και μετά από πολλές διαφορές μεταξύ μας καταφέραμε να
έχουμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ελπίζουμε να σας αρέσει.
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ είναι η δυνατότητα να ξαναχρησιμοποιήσουμε αντικείμενα
που ενώ μοιάζουν με άχρηστα και θα κατέληγαν στα σκουπίδια διατηρούν σημαντικό
μέρος της αξίας τους. Αντικείμενα που έχουν τη δυνατότητα αυτή είναι:


Χαρτί



Αλουμίνιο



Πλαστικό



Μπαταρίες



Σίδηρος



Ελαστικά οχημάτων



Συσκευές



Υπολείμματα τροφών



Παλιά αυτοκίνητα



Έλαια



Ξύλινες συσκευές



Συσκευασίες τετραπάκ



Γυαλί

Ας εμβαθύνουμε όμως πιο συγκεκριμένα στην ανακύκλωση του σιδήρου. Ο
σίδηρος είναι το μέταλλο που χρησιμοποιούμε πιο πολύ από όλα τα άλλα. Ο σίδηρος
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είναι 100% ανακυκλώσιμο υλικό και αποτελεί το ευκολότερο υλικό για ανακύκλωση!
Τα αντικείμενα που είναι φτιαγμένα από σίδηρο μπορούν να ανακυκλωθούν ξανά και
ξανά για να δημιουργήσουν καινούρια αντικείμενα. Επιπλέον, ο σίδηρος είναι πολύ
αποδοτικός ενεργειακά, που σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε λιγότερη ενέργεια για να
φτιάξουμε κάτι από σίδηρο παρά κάτι από οποιοιδήποτε άλλο μέταλλο.

Ο ΣΙΔΗΡΟΣ
Ο σίδηρος είναι το μέταλλο που χρησιμοποιούμε πιο πολύ από όλα τα άλλα.
Οι τρείς βασικές ακατέργαστες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
σιδήρου είναι τα σιδηρομεταλλεύματα, οι γαιάνθρακες και οι ασβεστόλιθοι, ενώ
συχνά χρησιμοποιείται και σκράπ. Ο σίδηρος μπορεί με την σειρά του να
μετασχηματιστεί σε χάλυβα. Ο σίδηρος είναι 100% ανακυκλώσιμο υλικό και
αποτελεί το ευκολότερο υλικό για ανακύκλωση. Τα αντικείμενα που είναι φτιαγμένα
από σίδηρο μπορούν να ανακυκλωθούν ξανά και ξανά για να δημιουργήσουν
καινούργια αντικείμενα. Επίσης ο σίδηρος πολύ αποδοτικός ενεργειακά, που σημαίνει
ότι χρησιμοποιούμε λιγότερη ενέργεια για να φτιάξουμε κάτι από σίδηρο παρά κάτι
από οποιοδήποτε άλλο μέταλλο. Εξοικονομώντας ενέργεια, εξοικονομούμε
πολύτιμους πόρους.
Τα πιο συνηθισμένα μεταλλικά αντικείμενα που έχουμε στο σπίτι μας είναι
μεταλλικά δοχεία. Ονομάζονται και κονσέρβες ή κονσερβοκούτια διότι έχουν ένα
πολύ λεπτό στρώμα χάλυβα ή λευκοσιδήρου στο εξωτερικό τους που προστατεύει
την επιφάνεια της κονσέρβας. Οι κονσέρβες ανακαλύφθηκαν πριν από 200 περίπου
χρόνια στη Γαλλία ως συσκευασίες φαγητού για τους στρατιώτες. Σήμερα
συνεχίζουμε να τις χρησιμοποιούμε διότι είναι ανθεκτικές και προστατεύουν το
εσωτερικό, είναι ελαφριές και για αυτό μπορούν να μεταφερθούν εύκολα και επειδή ο
χάλυβας είναι το πιο φιλικό περιβάλλον μέταλλο. Περισσότερο από τα τρία τέταρτα
του συνόλου των κονσερβών που υπάρχουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι
φτιαγμένες από χάλυβα. Με άλλα λόγια, όλες οι κονσέρβες με φαγητό ή τροφή για τα
ζώα, τα μισά κουτάκια με αναψυκτικά και αρκετά μεταλλικά δοχεία με αεροζόλ, είδη
τουαλέτας και μπογιές είναι από χάλυβα. Επίσης ο σίδηρος χρησιμοποιείται για να
φτιάξουμε καπάκια μπουκαλιών και βάζων, τσέρκια και άλλα πώματα, που επίσης
είναι ανακυκλώσιμα.
_____________________________________________________________________
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ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ
Όπως όλα τα ορυκτά της γης, τα σιδηρομεταλλεύματα είναι περιορισμένα και
μη ανανεώσιμα. Αν εξαντλήσουμε δηλαδή τα υπάρχοντα αποθέματα θα εκλείψουν
για πάντα τον πλανήτη μας. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε τη μελλοντική
κατανάλωση των ορυκτών και να εκτιμήσουμε πόσο θα κρατήσουν τα αποθέματα.
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.

ΕΠΟΧΗ ΣΙΔΗΡΟΥ
Στην αρχαιολογία η Εποχή του σιδήρου αναφέρεται σε εκείνη την περίοδο της
ιστορίας κατά την οποία οι άνθρωποι έκαναν χρήση του σιδηρού για την κατασκευή
εργαλείων και όπλων. Η υιοθέτηση αυτού του υλικού συνέπεσε με άλλες αλλαγές των
κοινωνιών του παρελθόντος όσον αφορά στις καλλιεργητικές μεθόδους, τις
θρησκευτικές πίστεις και το καλλιτεχνικό ύφος.
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Ο σίδηρος ήταν άγνωστος στους ανθρώπους στα βάθη της προϊστορίας.
Αργότερα τον γνώρισαν βέβαια σαν μέταλλο, αλλά δεν ήξεραν την επεξεργασία του
κι έτσι δεν μπορούσαν να κάνουν χρήση του σημαντικού αυτού μετάλλου. Μόνο
στην τρίτη περίοδο της μεταλλικής εποχής της προϊστορίας ανακαλύφθηκε η χρήση
του σιδηρού. Αυτό σήμαινε πραγματική επανάσταση για την εποχή εκείνη. Ο σίδηρος
έγινε το κύριο υλικό, απ’ το οποίο κατασκεύαζαν τα όπλα, τα εργαλεία και πολλά
αλλά αντικείμενα της καθημερινής ζωής. Όλοι οι λαοί δεν ανακάλυψαν τη χρήση του
ταυτόχρονα, γιατί ο καθένας βρισκόταν σε διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης. Πρώτα
έγινε γνωστή στη ανατολή, το 3.000 π.Χ. στους Χετταίους και το 2000 π.Χ στην
Αίγυπτο.
Στην Ελλάδα έγινε γνωστή η επεξεργασία του σιδηρού το 12ο π.Χ. αι., με την
κάθοδο των Δωριέων, που είχαν σιδερένια όπλα και έτσι μπόρεσαν να υποτάξουν
τούς Αχαιούς και τις άλλες φυλές που ζούσαν στην Ελλάδα τότε. Στην κεντρική
Ευρώπη έγινε γνωστός αργότερα (8ος αι. π.Χ.). Η εποχή αυτή, που ο άνθρωπος έβγαλε
τον σίδηρο από τα ορυκτά και τον χρησιμοποίησε, λέγεται εποχή του σιδήρου. Ακόμη
και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι διανύουμε την εποχή αυτή γιατί ο σίδηρος
παραμένει βασικό υλικό, από όπου κατασκευάζονται τα όπλα και άλλα χρήσιμα
αντικείμενα. Το κοίτασμα των 4 χιλιομέτρων μήκους είναι χωρισμένο σε 10 τομείς.
Κάθε τομέας έχει τέσσερα φρεάτια (shafts), εκτός από τους δύο βόρειους

(το

μετάλλευμα λίμνης ), οι οποίοι έχουν από τρία.
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Οι 10 τομείς εξόρυξης συνδέονται μέσω πέντε χωριστών διόδων (κεκλιμένες
ράμπες). Με τη σύνδεση των τομέων μ' αυτό τον τρόπο, δημιουργούνται πέντε
μικρότερα "ορυχεία".
Κάθε τομέας έχει το δικό του σύστημα εξαερισμού. Η διαίρεση του
κοιτάσματος σε πέντε ορυχεία επιτρέπει καλύτερη εξόρυξη. Η προώθηση του
μεταλλεύματος από ένα ορυχείο μπορεί να πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την
ανατίναξη ή τη συντήρηση άλλου.

•

Η εξόρυξη από το καλοκαίρι του 1999 πέρασε στο επίπεδο 775m. Έως το 2018 η
εξόρυξη θα πραγματοποιηθεί επάνω από το επίπεδο 1045m.

•

Ο κύριος όγκος του κοιτάσματος μεταξύ των επιπέδων 775 και 1045 είναι
διαιρεμένος οριζόντια σε εννέα τομές (Επίπεδα), κάθε μια από τις οποίες έχει
27,5m ύψος.

•

Κάθε ανατίναξη ρίχνει περίπου 10.000 τόνους μεταλλεύματος.
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•

Το δυναμικό της μονάδας παραγωγής είναι 25-26 μεγατόννοι ακατέργαστου
μεταλλεύματος ανά έτος, το οποίο σημαίνει ότι ολόκληρο το κοίτασμα βυθίζεται
με ρυθμό 23 μέτρων ετησίως.

•

Η κατασκευή μιας σήραγγας μέσα στο κοίτασμα δημιουργείται με την βοήθεια
υδραυλικών γεωτρύπανων τα οποία λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια όπου
δημιουργούν οπές, βάθους πέντε μέτρων

•

Οι οπές αυτές γεμίζονται έπειτα με εκρηκτικό υλικό και ανατινάζονται

_____________________________________________________________________
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Σύνθλιψη-Φόρτωση-Ανύψωση

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ
Το μετάλλευμα από το ορυχείο φθάνει στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Οι
επόμενες διαδικασίες επεξεργασίας εξαρτώνται από τον τύπο προϊόν-τος που
απαιτείται να παραχθεί.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ
•

Λεπτόκοκκη μορφή μεταλλεύματος

•

Πρώτα, το μετάλλευμα υποβάλλεται σε διαλογή και κοσκίνισμα.

_____________________________________________________________________
9
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

•

Το στείρο πέτρωμα και επιπλέον ο φώσφορος αφαιρούνται με μαγνητικό
διαχωρισμό

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ
•

Ειδικά προϊόντα

•

Η LKAB παραδίδει διάφορα ειδικά προϊόντα που δεν πωλούνται στα
χαλυβουργεία, αλλά χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.

•

Σφαιρίδια σιδήρου

•

Το μετάλλευμα που προορίζεται για να γίνει σφαιρίδια ακολουθεί μια πιο
πολύπλοκη διαδικασία.

Τα σφαιρίδια είναι αναβαθμισμένο προϊόν της LKAB ( 70% των πωλήσεων).
Είναι σφαίρες μεταλλεύματος μεγέθους εκατοστού με υψηλή περιεκτικότητα
σιδήρου. Η LKAB παράγει δύο ποικιλίες σφαιριδίων σιδήρου Κατά τη τελευταία
δεκαετία η LKAB είναι πρώτη στην αγορά των προμηθευτών μεταλλεύματος
σφαιριδίων σιδήρου

_____________________________________________________________________
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Η ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΙΔΉΡΟΥ!
Τα απορρίμματα που προορίζονται για ανάκτηση ή ανακύκλωση προέρχονται
από τρεις κυρίως πηγές :
•

Τις μεγάλες βιομηχανίες που αφήνουν πολλά μεταλλικά κατάλοιπα

•

Την κατεδάφιση κτιρίων και την διάλυση εξοπλισμών που περιέχουν μέταλλα

•

Τους συλλέκτες μετάλλων ή παλιοσίδερων, όπως για παράδειγμα είναι οι
τσιγγάνοι, που ψάχνουν παλιοσίδερα στις γειτονιές, μαζεύουν πεταμένα
εργαλεία, σπασμένα πλυντήρια και κουζίνες, ξεχαρβαλωμένα ποδήλατα και
κάθε λογής άχρηστα σιδερικά. Αυτοί οι μικροί συλλέκτες και ανακυκλωτές
πουλάνε την πραμάτεια τους σε μάντρες η μεγάλες εταιρίες ανακύκλωσης.

Η ανάκτηση του σιδήρου από τα απορρίμματα και ανακύκλωση του έχει
ζωτική σημασία για την διατήρηση των αποθεμάτων του πλανήτη μας για αυτό και
από τις αρχές του 20ου αιώνα έχει δημιουργηθεί ένας ολόκληρος βιομηχανικός κλάδος
για αυτόν ειδικά τον σκοπό. Πρόκειται για τον κλάδο του σκραπ που εφοδίαζε την
χαλυβουργία με πρώτη υλη. Το σκραπ, τα παλιοσίδερα με άλλα λόγια που
συγκεντρώνονται ταξινομούνται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας πριν
διανεμηθούν χονδρικά στην χαλυβουργία και στα χυτήρια για ανακύκλωση.
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ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΆΤΩΝ
Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/53/ΕΚ ο αριθμός των οχημάτων που φτάνουν
το τέλος του κύκλου ζωής τους ετησίως στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ανέρχεται σε
8.000.000-9.000.000. Το μεγαλύτερο ποσοστό των οχημάτων αυτών είναι μεγάλης
ηλικίας, όμως υπάρχει και ένα ποσοστό νέων σε ηλικία οχημάτων που αποσύρεται
αφού υποστεί σοβαρές ζημιές σε κάποιο τροχαίο ατύχημα. Πιθανόν βέβαια ο αριθμός
αυτός να είναι μεγαλύτερος καθώς είναι γνωστό ότι μερικές χώρες, όπως π.χ. η
Γερμανία, εξάγουν αυτά το οχήματα ως μεταχειρισμένα σε άλλες χώρες. Η
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος έχει από την άλλη εκτιμήσει αυτό το νούμερο
σε 12.000.000 για το έτος 2000 και παρόμοιο νούμερο (11.200.000) αναφέρεται σε
έκθεση της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Οχημάτων (EUROPEAN
AUTOMOBILE MANUFACTURERS ASSOCIATION, ACEA). Αναμένεται το
2015 ο αριθμός των οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους να ανέλθει στα 17
εκατομμύρια. Οι εκτιμήσεις αυτές δίνουν μόνο μία εικόνα του προβλήματος στις
χώρες της Ε.Ε. και αποτελούν απλώς τη βάση για τη λήψη μέτρων ώστε να επιτευχθεί
μία βιώσιμη διαχείριση των οχημάτων αυτών. Ο βασικός λόγος που οδήγησε στην
λήψη μέτρων ήταν η αυθαίρετη διάθεση των παλαιών οχημάτων στο περιβάλλον και
η διαρροή επικίνδυνων ουσιών που περιέχονται σε αυτά.
_____________________________________________________________________
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Όσον αφορά τώρα στη μέση ηλικία των οχημάτων που αποσύρονται από την
κυκλοφορία και γίνονται απόβλητα, αυτή εκτιμάται ότι είναι άνω των 12 ετών. Η
ηλικία των οχημάτων εξαρτάται από οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς ακόμη
και κλιματικούς παράγοντες και από την καταναλωτική συμπεριφορά των πολιτών.
Φυσικά, το έτος παραγωγής και το είδος του οχήματος επηρεάζουν το μέσο χρόνο
ζωής του. Η γνώση της μέσης ηλικίας των οχημάτων που φτάνουν το τέλος της ζωής
τους είναι απαραίτητη για τον καθορισμό των ποσοτικών στόχων ανάκτησης και
ανακύκλωσης τους.
Όσον

αφορά

στις

πρακτικές

επεξεργασίας,

τα

ΟΤΚΖ,

αφού

αποσυναρμολογηθούν και τα χρήσιμα κομμάτια τους διατεθούν ως ανταλλακτικά,
τεμαχίζονται σε μικρά κομμάτια και διαχωρίζονται σε τρία επιμέρους ρεύματα:
σίδηρο και χάλυβα, άλλα μέταλλα και τέλος μη μεταλλικά στοιχεία. Τα μέταλλα
συνήθως ανακυκλώνονται, τήκονται και διαχωρίζονται, ώστε να αποτελέσουν πρώτη
ύλη για νέα προϊόντα. Η διαδικασία αυτή συνήθως απαιτεί μικρότερη κατανάλωση
ενέργειας από την εξαγωγή μεταλλικών στοιχείων από ορυκτά και μεταλλεύματα.
Παρόλα αυτά η ανακύκλωση των μετάλλων, συνεπάγεται νέες περιβαλλοντικές
πιέσεις, καθώς παράγονται υπολείμματα με τη μορφή αερίων εκπομπών και τέφρας,
τα οποία έχουν αρκετά υψηλή περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες. Τα υπολείμματα
αυτά πρέπει να υποστούν κατάλληλη επεξεργασία σε ειδικές εγκαταστάσεις πριν την
τελική τους διάθεση. Μία καλύτερη και πιο οργανωμένη προεπεξεργασία των
οχημάτων, μπορεί να μειώσει σε σημαντικό βαθμό την περιεκτικότητα σε βαρέα
μέταλλα του υλικού που υφίσταται τεμαχισμό. Σε αντίθεση όμως με τα μεταλλικά
μέρη, τα μη μεταλλικά μέρη ενός οχήματος στο τέλος του κύκλου ζωής του
συνεπάγονται πολλαπλά προβλήματα, όσον αφορά στην επεξεργασία τους. Το τελικό
προϊόν του τεμαχισμού και αφού έχουν διαχωριστεί τα μέταλλα, αποτελεί ένα μείγμα
αφρού, υφάσματος, πλαστικού, καουτσούκ, γυαλιού, υπολειμμάτων λαδιού και
επικίνδυνων ουσιών. Έχει συνήθως υψηλή περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα, και σε
περίπτωση μη απομάκρυνσης τους κατά την αποσυναρμολόγηση, μπορεί να περιέχει
ορυκτέλαια και υγρά φρένων που είναι τοξικά. Το «μείγμα» αυτό συνήθως διατίθεται
σε χώρους ταφής απορριμμάτων. Σίγουρα δεν μπορεί να ανακυκλωθεί και η καύση
του λόγω της υψηλής του περιεκτικότητα σε PVC και βαρέα μέταλλα, παράγει
διοξίνες, φουράνια και οξείδια βαρέων μετάλλων. Κλειδί για την καλύτερη
διαχείριση του είναι η πιο προσεκτική αποσυναρμολόγηση του οχήματος.
_____________________________________________________________________
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Το πρώτο στάδιο της επεξεργασίας ενός οχήματος που έχει φτάσει το τέλος
της ζωής του είναι η αποσυναρμολόγηση του. Αυτή περιλαμβάνει την απομάκρυνση
τυχόν υπολειμμάτων καυσίμου, των υγρών και των λιπαντικών, την αφαίρεση
τμημάτων όπως ο κινητήρας, η μίζα, και το σύστημα μετάδοσης της κίνησης ώστε να
επισκευαστούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Επιπλέον, κομμάτια που έχουν υλική
αξία όπως ο μόλυβδος στις μπαταρίες ή τα πολύτιμα μέταλλα στους καταλύτες,
αφαιρούνται και μεταπωλούνται. Αυτό που μένει μετά από τις δραστηριότητες
αποσυναρμολόγησης ονομάζεται "hulk" και περιλαμβάνει τα μεταλλικά τμήματα του
σκελετού του οχήματος, μέρος των ηλεκτρονικών συσκευών, τα περισσότερα
πλαστικά (καθίσματα, πίνακας οργάνων κ.α.), γυαλί και καουτσούκ. Το υπόλοιπο
αυτό κλάσμα οδηγείται στους τεμαχιστές ώστε να λάβει χώρα η ανακύκλωση των
υλικών. Στη διαδικασία τεμαχισμού, γίνεται μαγνητικός διαχωρισμός ώστε να
αφαιρεθούν τα σιδηρούχα μέταλλα από τα άλλα υλικά. Τα μη σιδηρούχα μέταλλα
διαχωρίζονται το ένα από το άλλο σε περαιτέρω στάδια.
Οι

διεργασίες

τεμαχισμού

παράγουν

δύο

ρεύματα

αποβλήτων:

τη

μεταφερόμενη δια αέρος σκόνη, που αποτελείται από ίνες υφάσματος, ακαθαρσίες,
σκουριά, βαφές κ.λπ. που μαζεύεται στο σύστημα συλλογής σκόνης των τεμαχιστών,
αν αυτό υπάρχει φυσικά, και τα μη μεταλλικά υπολείμματα που απομένουν μετά το
διαχωρισμό των μετάλλων κυρίως δηλαδή πλαστικά, γυαλί, καουτσούκ κ.α. Τα δύο
αυτά ρεύματα αποτελούν το λεγόμενο Υπόλειμμα Τεμαχισμού των Αυτοκινήτων
(Automotive Shredder Residue) και αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% του βάρους
του οχήματος. Εντούτοις, αυτό το ποσό αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον
δεδομένου ότι οι κατασκευαστές οχημάτων συνεχίζουν να χρησιμοποιούν
περισσότερα πλαστικά, υφάσματα και συνθετικά για να μειώσουν το βάρος του
οχήματος και να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις αποδοτικότητας των καυσίμων. Όπως
έχει ήδη αναφερθεί η χρήση των πλαστικών έχει αυξηθεί κατά πολύ τα τελευταία
χρόνια. Τυπική σύσταση του υπολείμματος του τεμαχισμού φαίνεται στον Πίνακα 1.
Το υπόλειμμα που αναμιγνύεται συνήθως και με υπολείμματα από άλλες
διαδικασίες τεμαχισμού, οδηγείται σε χώρους ταφής αντιπροσωπεύοντας λιγότερο
από 0,2% του συνόλου των αποβλήτων που παράγονται στην Ε.Ε. Το σημερινό ποσό
αποβλήτων από τον τεμαχισμό των αυτοκινήτων κυμαίνεται από 2 έως 2,5
εκατομμύρια τόνους ετησίως και αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του συνολικού
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ποσού επικίνδυνων αποβλήτων που παράγεται ετησίως στην Ε.Ε. Βέβαια και στην
περίπτωση των τεμαχιστών υπάρχει το πρόβλημα των παράνομων εγκαταστάσεων, οι
οποίες μη λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις προκαλούν σοβαρά προβλήματα
στο γειτονικό περιβάλλον. Το σημερινό ποσοστό ανάκτησης/ανακύκλωσης
υπολογίζεται περίπου στο 75% του βάρους του οχήματος τόσο για το σύνολο της Ε.Ε.
όσο και για κάθε χώρα ξεχωριστά. Δεν υπάρχει βέβαια καθορισμένος τρόπος
μέτρησης των ποσοστών αυτών στις διάφορες χώρες. Έτσι το 75% αναφέρεται στην
ουσία στο μεταλλικό περιεχόμενο των αυτοκινήτων, κάνοντας την υπόθεση ότι
σχεδόν όλα τα μέταλλα επαναχρησιμοποιούνται ή ανακυκλώνονται κατά τη φάση
αποσυναρμολόγησης και τεμαχισμού. Το ASR, που αποτελεί όπως προαναφέρθηκε
περίπου το 25% του βάρους του οχήματος, θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει το ποσοστό
του οχήματος που οδηγείται σε χώρους υγειονομικής ταφής, αν ληφθεί υπόψη ότι
πολύ μικρό ποσοστό αυτού καίγεται με ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας. Αν
θεωρηθεί σωστή η εκτίμηση που αναφέρεται στην Οδηγία 2000/53, ότι δηλαδή
αποσύρονται ετησίως 8.000.000-9.000.000 αυτοκίνητα, και αν θεωρηθεί ως μέσο
βάρος αυτών τα 1000kg, τότε εύκολα καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι 6,4
εκατομμύρια τόνοι υλικών είτε επαναχρησιμοποιούνται είτε ανακυκλώνονται και 2,1
εκ. τόνοι ASR οδηγούνται προς ταφή.
Η

ανάκτηση

των

ανταλλακτικών

λαμβάνει

χώρα

κατά

τη

φάση

αποσυναρμολόγησης του οχήματος και φυσικά εξαρτάται από την κατάσταση στην
οποία βρίσκεται το αυτοκίνητο. Τα ανταλλακτικά αντιπροσωπεύουν περίπου το 20%
του βάρους του οχήματος. Η παροχή αυτών είναι πολύ σημαντική καθώς συνήθως
προέρχονται από παλαιά μοντέλα, το οποία δεν κατασκευάζονται πλέον και ως εκ
τούτου δεν υπάρχει λόγος παραγωγής των ανταλλακτικών. Έτσι, καλύπτονται εν
μέρει οι ανάγκες επισκευής παλαιών οχημάτων που βρίσκονται ακόμη σε
κυκλοφορία.
Παρά λοιπόν την πολύπλοκη σύνθεση τους το ποσοστό ανάκτησης των
παλαιών οχημάτων θεωρείται πολύ υψηλότερο σε σχέση με άλλα βιομηχανικά
προϊόντα. Τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους αποτελούν μία πολύτιμη
πηγή υλικών που είναι σημαντικά για πολλούς κλάδους της βιομηχανίας
συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η ανάκτηση των
πλαστικών, των οποίων μάλιστα η χρήση έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, δεν είναι
_____________________________________________________________________
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τόσο ανεπτυγμένη. Το πρόβλημα για την ανακύκλωση έγκειται στη διαφορετική
χημική σύσταση των τύπων των πλαστικών που χρησιμοποιούνται όσο και στο
υψηλό κόστος αυτής. Επιπλέον, άλλοι τρόποι επεξεργασίας που προτείνονται, όπως η
καύση, δύνανται αν δεν γίνουν υπό κατάλληλες συνθήκες, να προκαλέσουν επιπλέον
πιέσεις στο περιβάλλον λόγω των επικίνδυνων αερίων εκπομπών (διοξίνες, φουράνια)
που παράγονται κατά την θερμική επεξεργασία.
Τα ελαστικά από τα παλαιά οχήματα αποτελούν μόνο ένα μέρος των
χρησιμοποιημένων ελαστικών του οχήματος σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους και
εκτιμάται ότι αποτελούν μόνο το 10% των ελαστικών που παράγονται ετησίως στην
Ε.Ε. Τα ελαστικά απομακρύνονται από το όχημα πριν τον τεμαχισμό. Περίπου το
12% των ελαστικών ανακυκλώνεται μηχανικά και οδηγεί στην παραγωγή υλικών που
χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, όπως στην κατασκευή δρόμων. Επιπλέον
μέρος των ελαστικών καίγεται μαζί με αστικά απόβλητα ως RDF (Refuse Derived
Fuel). Οι μπαταρίες αποτελούν περίπου το 1,2% του βάρους του οχήματος και όπως
και στην περίπτωση των ελαστικών αποτελούν μόνο ένα μέρος των μπαταριών που
χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια ζωής ενός αυτοκινήτου. Αν δεν μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν οι μπαταρίες ανακυκλώνονται ώστε να ανακτηθεί ο μόλυβδος
που περιέχεται σε αυτές. Στην περίπτωση που οι μπαταρίες δεν απομακρυνθούν και
οδηγηθούν προς τεμαχισμό δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα καθώς ο μόλυβδος που
περιέχουν θα διαρρεύσει στο περιβάλλον κατά την ταφή του ASR. Τα υγρά που
υπάρχουν σε ένα αυτοκίνητο πρέπει οπωσδήποτε να απομακρυνθούν κατά την
αποσυναρμολόγηση καθώς τα περισσότερα από αυτά περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
και δεν πρέπει να περιέχονται στο αυτοκίνητο κατά τον τεμαχισμό. Επιπλέον, η μη
σωστή

απομάκρυνση

των

υγρών

μπορεί

να

ρυπάνει

τον

χώρο

της

αποσυναρμολόγησης με σημαντικές ποσότητες επικίνδυνων ουσιών.
Όσον αφορά στο υπόλειμμα του τεμαχισμού (ASR) αυτό, ενώ αποτελεί το 1%
των στερεών αποβλήτων που παράγονται ετησίως στην Ε.Ε. αντιπροσωπεύει το 10%
του συνόλου των επικίνδυνων αποβλήτων. Στη νομοθεσία της Ε.Ε. το ASR δεν
κατηγοριοποιείται ως επικίνδυνο απόβλητο, αν και περιέχει αρκετές επικίνδυνες
ουσίες. Η ταφή του ASR δεν αποτελεί ορθή περιβαλλοντική πρακτική διαχείρισης και
αναζητώνται εναλλακτικές μέθοδοι. Προτεραιότητα δίνεται στην ανακύκλωση αυτού
αλλά γίνονται και έρευνες για τη θερμική επεξεργασία του. Στην περίπτωση της
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τελευταίας, λόγω της μεγάλης του περιεκτικότητας σε πλαστικά είναι δυνατόν να
παραχθούν επικίνδυνες ουσίες για αυτό πρέπει να μελετώνται διεξοδικά οι συνθήκες
καύσης ή πυρόλυσης. Γίνονται επίσης έρευνες για την επεξεργασία του ASR με
πλάσμα, επεξεργασία που παράγει και τα λιγότερα απόβλητα. Η Οδηγία για τα
οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, που απαγορεύει τη χρήση ορισμένων
επικίνδυνων ουσιών στα οχήματα, αναμένεται να επηρεάσει και τη σύσταση του
ASR.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΕΞΉΣ:
Εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Η τεχνολογική εξέλιξη στις διαδικασίες
ανακύκλωσης έχει βελτιώσει πολύ την ποιότητα των ανακυκλωμένων υλικών. Επίσης
πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει επεκταθεί η ποικιλία των δευτερογενών
αντικειμένων που μπορούν να παραχθούν από ανακυκλώσιμα υλικά. Αντί λοιπόν να
υποβαθμίζουμε το φυσικό περιβάλλον με την συνεχή εξαγωγή των πρώτων υλών,
μπορούμε να μειώσουμε την συγκεκριμένη επίδραση μετατρέποντας μερικά από τα
απόβλητα σε Α ύλη.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Μείωση ρύπανσης αέρα Μείωση ρύπανσης νερού
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

95%

97%

ΧΑΛΥΒΑ

85%

76%

ΧΑΡΤΙΟΥ

75%

35%

ΓΥΑΛΙΟΥ

20%

Παράλληλα με την εξαγωγή μέσω της ανακύκλωσης καθαρής πρώτης ύλης,
έτοιμης προς χρήση, έχουμε σημαντική εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.
Ενδεικτικά, σε επίπεδο παραγωγής προϊόντων το ενεργειακό όφελος είναι 23-77% για
το χαρτί, 31% για το γυαλί, 95% για το αλουμίνιο και 85-90% για τα πλαστικά. Η
ανακύκλωση, επίσης, συμβάλλει τόσο στον περιορισμό των δαπανών όσο και στην
αύξηση των εσόδων των δήμων και των κοινοτήτων. με τον περιορισμό των οικιακών
απορριμμάτων που επιτυγχάνεται με την ανακύκλωση, έχουμε μείωση της ενέργειας
και του κόστους της συλλογής από τους δήμους ή τις κοινότητες και της μεταφοράς
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17
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

των σκουπιδιών στους χώρους υγειονομικής ταφής (χωματερές). Παράλληλα, η
διάθεση των ανακυκλώσιμων υλικών στις βιομηχανίες αποδίδει στην τοπική
αυτοδιοίκηση αρκετά χρήματα, τα οποία μπορούν να επενδυθούν στη βελτίωση της
ζωής των πολιτών, την κατασκευή δημόσιων έργων κ.ά.
Με την ανακύκλωση μπορούμε επίσης να εξοικονομήσουμε ενέργεια, να
μειώσουμε τη ρύπανση και τις ανάγκες μεταφοράς σε σύγκριση φυσικά με την
παραγωγή που προκύπτει από τις πρώτες ύλες. Το ανακυκλωμένο αλουμίνιο
παραδείγματος χάριν απαιτεί μόνο το 5% της ενέργειας που χρειάζεται από την
αρχική παραγωγή του, έτσι ανακυκλώνοντας ένα κουτάκι αλουμινίου μπορείτε να
εξοικονομήσετε αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για να λειτουργήσει μια τηλεόραση για
τρεις ώρες! (από την Ιστοσελίδα http://www.wasteonline.org.uk/).

Μείωση της

ρύπανσης και των υγειονομικών κινδύνων που σχετίζονται με την αποτέφρωση και
την υγειονομική ταφή. Η υγειονομική ταφή ρυπαίνει μεγάλες περιοχές του εδάφους
για αιώνες και παράγει υγρά απόβλητα (στραγγίσματα) που μπορούν να μολύνουν τα
υπεδάφια ύδατα, ενώ η αποτέφρωση παράγει τοξική τέφρα και ρυπογόνες αέριες
εκπομπές. Η ανακύκλωση αποτρέπει ένα μεγάλο μέρος των ογκωδών αποβλήτων να
χρησιμοποιηθούν από τις παραπάνω μεθόδους διαχείρισης οι οποίες είναι επικίνδυνες
για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Μείωση της ποσότητας των αποβλήτων και του κόστους διάθεσης. Με την
ανακύκλωση των ογκωδών υλικών όπως το γυαλί, το χαρτί, την συσκευασία και την
κομποστοποίηση των βιοαποδομήσιμων απόβλητων μπορείτε να εξοικονομήσετε
χρήματα από την αγορά κάδων υποδοχής των αποβλήτων και από την διάθεση των
αποβλήτων.
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.

ΟΦΈΛΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΣΙΔΉΡΟΥ.
_____________________________________________________________________
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Ο παλαιοσίδηρος αποτελεί το υλικό που ανακυκλώνεται περισσότερο από
οποιοδήποτε άλλο στον κόσμο. Ο σίδηρος μπορεί να ανακυκλώνεται συνεχώς χωρίς
την παραμικρή απώλεια στις ιδιότητές του. Σε σχέση με την παραγωγή σιδήρου από
σιδηρομετάλλευμα, η παραγωγή χάλυβα η ανακύκλωση ενός τόνου παλαιοσιδήρου
έχει τα εξής πλεονεκτήματα:
•·

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

Εκτός από την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, η παραγωγή ενός τόνου
χάλυβα από ανακυκλωμένο παλαιοσίδηρο εκλύει περίπου το 5% των εκπομπών CO2
σε σχέση με την παραγωγή σιδήρου από σιδηρομετάλλευμα.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ ΣΙΔΉΡΟΥ.
•

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

_____________________________________________________________________
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•

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.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΤΟ ΑΡΧΙΚΌ ΚΌΣΤΟΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΌΣΤΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
Το αρχικό κόστος επένδυσης αναφέρεται στις,

κατά κανόνα,

πάγιες

επενδύσεις που πρέπει να γίνουν πριν τη λειτουργία του προγράµµατος, ενώ το
κόστος λειτουργίας αναφέρεται στη λειτουργία και διαχείριση του. Ο κανόνας είναι
ότι ένα υψηλό κόστος αρχικής επένδυσης συνεπάγεται χαµηλότερο κόστος
λειτουργίας και διαχείρισης του συστήµατος και το αντίστροφο. Η επιλογή της
µεθόδου εποµένως, προσδιορίζεται σ’ ένα βαθµό και από τα διαθέσιµα κονδύλι προς
επένδυση.
Οι τιµές των παρθένων πρώτων υλών στην αγορά, σήµερα και στο µέλλον.
Οι αυξοµειώσεις στις τιµές πρώτων υλών και ενέργειας επηρεάζουν αντίστοιχα και
τις ευκαιρίες που δίνονται για υποκατάσταση αυτών των υλών από ανακυκλωµένες.
Αυτό µε την σειρά του συνδέεται άµεσα µε τους δύο επόµενους παράγοντες.

ΡΟΈΣ ΕΣΌΔΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΏΛΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩMΈΝΩΝ ΥΛΙΚΏΝ.
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Μπορεί, για παράδειγµα, η απόφαση για µία επένδυση σε µία µονάδα
ανάκτησης υλικών

(MRF) να

έχει

βασιστεί στην προσδοκία

ορισµένων

αναµενόµενων εσόδων από την πώληση των ανακτώµενων υλικών, των οποίων το
ύψος έχει εκτιµηθεί από τις σηµερινές τιµές που προσφέρονται για τα ανακυκλωµένα
υλικά. Μετά όµως από ένα χρονικό διάστηµα οι τιµές είναι πιθανό να πέσουν,
µειώνοντας αντίστοιχα τα έσοδα και φέρνοντας το πρόγραµµα σε αδιέξοδο.

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΡΡΌΦΗΣΗΣ

ΤΩΝ

ΑΝΑΚΤΏΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΏΝ.
Το επίπεδο των τιµών για τις ανακυκλώσιµες ύλες αποτελεί µόνο έναν από
τους δύο παράγοντες αµφιβολίας για τα έσοδα που θα πραγµατοποιηθούν από µία
τέτοια προσπάθεια. Ο άλλος, άµεσα συνδεδεµένος µε τους δύο προηγούµενους,
είναι οι συνολικές διαθέσιµες ποσότητες υλικών προς ανακύκλωση που 8α υπάρχουν
στην αγορά από αντίστοιχα προγράµµατα, οι οποίες και καθορίζουν τη δυνατότητα
απορρόφησης των ανακτώµενων υλικών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΟΣΤΗ
1. Κόστος

επένδυσης, κόστος

για

επιλογή

τοποθεσίας,

κατασκευή εγκαταστάσεων που χρειάζονται για την
προσπάθειας

σχεδιασµό και
υποστήριξη της

ανακύκλωσης, και επιπλέον οποιαδήποτε επένδυση για

πρόσθετους κάδους συλλογής και µεταφορικό εξοπλισµό.
2. Ειδικά κόστη: ετήσιες
τόνων

λειτουργικές δαπάνες

που επεξεργάζεται

συντήρησης ανά τόνο,

το

βάσει

σύστηµα, του

του

αριθµού

των

κόστους λειτουργίας και

και του κόστους διάθεσης των υπολειµµάτων

(περιβαλλοντικές επιδράσεις), µείον τα έσοδα από την πώληση ενέργειας
και/ή ανακτώµενων υλικών.
3. Απαιτήσεις ταφής, αυτό αναφέρεται στο συνολικό χώρο

ταφής που

απαιτείται από τοσύστηµα διάθεσης απορριµµάτων.
4. Εξοικονοµήσεις ενεργείας,

οι εξοικονοµήσεις ενέργειας οφείλονται στην

χρήση
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5. ανακυκλώσιµων υλικών που αντικαθιστούν τις πρωτογενείς πρώτες ύλες. Οι
εξοικονοµήσεις προκύπτουν διότι η παραγωγή που βασίζεται στις παρθένες
πρώτες ύλες είναι συνήθως µεγαλύτερης έντασης ενέργειας από ότι στην
περίπτωση χρήσης δευτερογενών υλικών.
6. Περιβαλλοντικές

επιδράσεις,

περιλαµβάνουν

θετικά

ή

αρνητικά

αποτελέσµατα της ανακύκλωσης στο οικοσύστηµα

ΔΑΠΆΝΕΣ ΚΑΙ ΚΈΡΔΗ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ
∆απάνες
Το κόστος ενός προγράµµατος ∆ιαλογή στην Πηγή περιλαµβάνει:
•

Αγορά εξοπλισµού (π.χ. κάδοι, ειδικά απορριµµατοφόρα κ.λπ.).

•

Κόστος λειτουργίας

•

Έξοδα για την επιµόρφωση του κοινού και την προβολή και διαφήµισή
του.

•

Eνδεχόµενη διαλογή.
Η απόσβεση του εξοπλισµού πραγµατοποιείται σε προκαθορισµένο χρονικό

διάστηµα ενώ λαµβάνεται µέριµνα να µην επιβαρύνεται ο προϋπολογισµός του
πρώτου χρόνου λειτουργίας του προγράµµατος. Ο εξοπλισµός περιλαµβάνει τα
οχήµατα συλλογής των ανακυκλωµένω υλικών, τους κάδους συλλογής αυτών των
υλικών, την αγορά ρυµουλκούµενων (για τη συλλογή πόρτα-πόρτα), την πιθανή
αγορά ή ενοικίαση του αποθηκευτικού χώρου, την οργάνωση αυτού του χώρου, τον
εξοπλισµό του (κτίρια, δεµατοποιητές, ανυψωτές υλικών). Όσον αφορά στην επιλογή
του υπεύθυνου φορέα, υπάρχει ένα αριθµός υποψηφίων διαθέσιµων για τη συλλογή
και ∆ιαλογή στην Πηγή ανακυκλούµενων υλικών: Ο ίδιος ο παραγωγός
απορριµµάτων µπορεί να παραδίδει τα υλικά σε έναν τοπικό έµπορο. Οι ποσότητες
που διακινούνται µε αυτόν τον τρόπο δεν είναι σηµαντικές. Οι επιχειρηµατίες
συλλέκτες.

Οι έµποροι αυτοί επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε µεγάλες

εµπορικές και βιοµηχανικές πηγές απορριµµάτων και αγνοούν τα νοικοκυριά και
άλλες µικρότερες εµπορικές πηγές. Οι ΟΤΑ, οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι για τη
συλλογή-µεταφορά και διάθεση των απορριµµάτων. Οι ΟΤΑ έχουν το πλεονέκτηµα
της άµεσης επαφής µε τους πολίτες, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση για
υψηλό ποσοστό ανταπόκρισης στο πρόγραµµα. Οι έµποροι σκράπ,

αν και οι

δραστηριότητές τους δείχνουν να συγκεντρώνονται αποκλειστικά στη συλλογή
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µετάλλων και είναι σποραδικά εµφανείς όταν η αγορά του σκράπ βρίσκεται σε
άνοδο. Οι εθελοντικές οµάδες εργασίας (πρόσκοποι, σχολεία, εκκλησιαστικές και
φιλανθρωπικές οργανώσεις), η συµβολή των οποίων είναι σηµαντική µόνον στη
λειτουργία περιοδικών προγραµµάτων ∆σΠ (ο εθελοντισµός προωθείται στην χώρα
µας σε πολλά επίπεδα και ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004). Πολλοί
ερευνητές έχουν επισηµάνει ότι υπάρχει κίνδυνος δηµιουργίας ανταγωνισµού
µεταξύ των διαφόρων φορέων ανακύκλωσης, ο οποίος θα µπορούσε να έχει
δυσµενείς συνέπειες στο συνολικό αποτέλεσµα του προγράµµατος ∆ιαλογή στην
Πηγή. Όµως στις περισσότερες χώρες και ειδικά στην Ελλάδα οι οικιακές πηγές
είναι ως επί το πλείστον καλυµµένες από οµάδες εθελοντών και από τοπικές αρχές,
ενώ οι έµποροι συγκεντρώνουν τη δραστηριότητά τους µόνον σε βιοµηχανικές και
εµπορικές πηγές. Επίσης, τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα των προγραµµάτων
ανακύκλωσης αφήνουν άνετα περιθώρια και για συνύπαρξη µε ανταγωνιστικά τους
(π.χ. εντός των ορίων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης υπάρχει πρόγραµµα διαλογής
χαρτιού του ιδίου του ∆ήµου όπως και του Συνδέσµου ΟΤΑ Μείζονος
Θεσσαλονίκης)

Kέρδη από την ανακύκλωση
•

Tα κέρδη αυτά µπορούν να συνοψισθούν ως εξής:

•

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. Πάντως, η οργάνωση προγραµµάτων ανακύκλωσης
οφείλει να γίνεται µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και όχι πρόχειρα και συγκυριακά:
Είναι πολύ χαρακτηριστική η περίπτωση κατά την οποία για ένα διάστηµα στην
δεκαετία του 1990 οι τιµές του χαρτιού παγκοσµίως είχαν φτάσει στα ύψη µε
αποτέλεσµα να υπάρχει

µεγάλη ζήτηση για ανακυκλώσιµο παλαιόχαρτο.

Τότε

«ξεφύτρωσαν» στην χώρα µας πολλά πρόχειρα προγράµµατα ∆ιαλογή στην Πηγή
χαρτιού, τα οποία σχεδόν όλα εξέπνευσαν µετά από λίγους µήνες, όταν οι τιµές
ξαναέπεσαν και η ζήτηση ήλθε στα φυσιολογικά της επίπεδα.
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ΑΡΧΙΚΌ ΚΌΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΊΟΥ ΓΙΑ:
1. Νέα καροτσάκια
2. Διαφορετικές οχήματα συλλογής
3. Αναβάθμιση της μονάδας επεξεργασίας
4. Το κόστος μεταποίησης μπορεί να αυξηθεί σε σύγκριση με πολλαπλά
συστήματα

ρεύμα

5. Πιθανή μείωση των βασικών προϊόντων οι τιμές λόγω της μόλυνσης από
χαρτί
6. Αυξημένη "downcycling" του χαρτιού, δηλαδή, η χρήση των ινών υψηλής
ποιότητας για low-end χρήσεις, όπως επιπεδο χαρτονι οφείλεται στην
παρουσία προσμείξεων?
7. Πιθανή αύξηση της υπολειμματικής ποσοστά μετά την επεξεργασία (λόγω
κυρίως της αυξημένης θραύση του γυαλιού ) [1]
8. Δυνατότητα μειωμένη εμπιστοσύνη του κοινού, εάν είναι πιο ανακυκλώσιμα
υλικά που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής διάθεση οφείλεται σε
μόλυνση ή unmarketability

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ-ΗΘΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ ΚΑΙ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ.
Η εµπλοκή και η εκπαίδευση του καταναλωτή αποτελούν βασικές
παραµέτρους της επιτυχίας ενός προγράµµατος. Ο καταναλωτής, από απλό µόνο
µέρος του συνολικού συστήµατος, γίνεται ο συνδετικός κρίκος της όλης διαδικασίας
ανακύκλωσης καθώς:  καλείται, ως πολίτης, να συµµετάσχει στην προσπάθεια
ανακύκλωσης διαχωρίζοντας τα απορρίµµατα στην πηγή  καλείται,
καταναλωτής, να

αγοράζει

ανακυκλωµένα

ως

προϊόντα, "κλείνοντας" έτσι τον

κύκλο της ανακύκλωσης και τον κύκλο ζωής των προϊόντων και συσκευασιών.

ΕΠΊΠΕΔΟ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ ΣΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΈΣ
ΟΡΓΑΝΏΣΕΙΣ.
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Η οργάνωση του πληθυσµού σε φιλανθρωπικές και περιβαλλοντικές
οργανώσεις είναι αποδεδειγµένο ότι

µπορεί να ενισχύσει την λειτουργία ενός

συστήµατος ανακύκλωσης και να επηρεάσει θετικά όλα τα στάδια δηµιουργίας και
διαχείρισης του.

ΑΤΟΜΙΚΆ: Ο καθένας μας προσπαθεί μέσα από μια σειρά διαδικασιών
και βημάτων να συντελέσει στο να πετύχει η καθεμία ομάδα και ολοκληρωτικά όλο
το τμήμα στην τελική μορφοποίηση της διερευνητικής εργασίας (project). O καθένας
από εμάς αναλαμβάνει και εκτελεί ορισμένους ρόλους για το καλύτερο αποτέλεσμα.
Πέρα από την εργασία μας θα πρέπει όλοι μαζί να ανακυκλώνουμε τακτικά διάφορα
προϊόντα (χαρτί ,γυαλί ,σίδηρος ,μπαταριές ,κ.τ.λ.) για να έχουμε ένα πιο καθαρό και
υγιείς περιβάλλον.

ΣΧΟΛΕΊΟ:

Διαθέτουμε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. Για

ηλεκτρικές συσκευές έχουμε τους κάδους της εταιρείας Α.Ε και για μπαταριές την
εταιρεία Αφής.

ΔΉΜΟΣ:

Έχει τοποθετήσει τους ειδικούς κάδους σε κάθε γειτονιά,

υπάρχει μια εταιρία η οποία συλλέγει ογκώδης υλικά για ανακύκλωση. Επιπλέον
υπάρχουν και οι αθίγγανοι οι όποιοι ήταν οι πρώτοι που ξεκίνησαν την ανακύκλωση
ηλεκτρικών συσκευών και κατά συνέπεια το σίδηρο…
Δύο χρόνια μετά την κλήση της ανακύκλωσης 40 εκατομμύρια δολάρια
διαρροή σχετικά με την πόλη, τη Νέα Υόρκη ηγέτες πόλης αντιλήφθηκαν ότι ένα
επανασχεδιασμένο και αποτελεσματικό σύστημα ανακύκλωσης θα μπορούσε να
σώσει πραγματικά την πόλη 20 εκατομμύρια δολάρια και έχουν υπογράψει τώρα μια
20-ετή

σύμβαση

εξοικονομήσετε

ανακύκλωσης.
χρήματα,

Ανακύκλωση

ιδιαίτερα

σε

βοηθά

κοινότητες

τις
με

οικογένειες

να

pay-as-you-throw

προγράμματα.
Καλά σχεδιασμένα προγράμματα εκτός από τα χρήματα. Κοινοτήτων έχουν
πολλές επιλογές που είναι διαθέσιμες για να κάνουν τα προγράμματά τους πιο
αποδοτική, συμπεριλαμβανομένων των μεγιστοποιώντας τα ποσοστά ανακύκλωσης
τους, την εφαρμογή pay-as-you-throw προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και των
κινήτρων στις συμβάσεις διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο ενθαρρύνει τις εταιρείες
διάθεση να ανακυκλώνουν περισσότερο και να διαθέτει λιγότερο. Η ανακύκλωση
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δημιουργεί 1.100.000 θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, $ 236 δισεκατομμυρίων σε
ακαθάριστες ετήσιες πωλήσεις και 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ετήσιες
μισθοδοσίες.
Οι

δημόσιες

επενδύσεις

στον

τομέα

των

τοπικών

προγραμμάτων

ανακύκλωσης δίνει μεγάλη μερισμάτων, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας του
ιδιωτικού τομέα. Για κάθε εργασία συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, υπάρχουν 26
θέσεις εργασίας στην επεξεργασία των υλικών και την κατασκευή τους σε νέα
προϊόντα. Η ανακύκλωση δημιουργεί τέσσερις θέσεις απασχόλησης για κάθε θέση
εργασίας που δημιουργήθηκε για τη διαχείριση των αποβλήτων και τις βιομηχανίες
διάθεση. Χιλιάδες εταιρείες των ΗΠΑ έχουν αποθηκεύσει εκατομμύρια δολάρια
μέσω εθελοντικών προγραμμάτων ανακύκλωσης τους. Δεν θα ανακυκλώνουν αν δεν
έχει οικονομικό νόημα. Περιβαλλοντικά οφέλη Ανακύκλωση και Γεγονότα.
Πληροφορίες που παρέχονται από: Εθνικού Συνασπισμού Ανακύκλωσης.
Ανακύκλωση και κομποστοποίηση εκτραπεί σχεδόν 70 εκατομμύρια τόνους
το υλικό μακριά από χώρους υγειονομικής ταφής και το 2000, από 34 εκατομμύρια
τόνους το 1990-διπλασιασμό μέσα σε 10 χρόνια. Κάθε τόνος χαρτιού που
ανακυκλώνεται

σώζει

17

δέντρα.

Η

ενέργεια

που

εξοικονομούμε

όταν

ανακυκλώνουμε ενός γυάλινου μπουκαλιού είναι αρκετή για να ανάψει ένα λαμπτήρα
για τέσσερις ώρες. Ανακύκλωση οφέλη στον αέρα και το νερό, δημιουργώντας μια
καθαρή μείωση σε δέκα μεγάλες κατηγορίες των ατμοσφαιρικών ρύπων και οκτώ
μεγάλες κατηγορίες των ρύπων του νερού. Στις ΗΠΑ, την επεξεργασία μετάλλων
συνεισφέρει σχεδόν το ήμισυ όλων των αναφερόμενων τοξικών εκπομπών από τη
βιομηχανία, την αποστολή 1,5 εκατομμύρια τόνους της ρύπανσης στον αέρα και το
νερό κάθε χρόνο. Ανακύκλωση μπορεί να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές αυτές.
Είναι σημαντικό να μειωθεί η εξάρτηση μας από το ξένο πετρέλαιο.
Ανακύκλωση μας βοηθά να κάνουμε αυτό με την εξοικονόμηση ενέργειας.
Βιομηχανία με ανακυκλωμένα υλικά, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, εξοικονομεί ενέργεια
και νερό και παράγει λιγότερη ρύπανση του αέρα και του νερού από την κατασκευή
με πρωτογενή υλικά. Παίρνει 95% λιγότερη ενέργεια για την ανακύκλωση
αλουμινίου από ό, τι να το κάνει από τις πρώτες ύλες. Κάνοντας ανακυκλωμένου
χάλυβα εξοικονομεί το 60%, ανακυκλωμένο εφημερίδα 40%, τα ανακυκλωμένα
πλαστικά 70%, και ανακυκλωμένο γυαλί 40%. Οι εξοικονομήσεις αυτές υπερβαίνουν
κατά πολύ την ενέργεια που δημιουργείται ως υποπροϊόντα της καύσης και ταφής. Το
2000, η ανακύκλωση ως αποτέλεσμα την ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ίση με το
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ποσό της ενέργειας που χρησιμοποιείται σε 6 εκατομμύρια σπίτια (πάνω από 660
τρισεκατομμύρια BTUs). Το 2005, η ανακύκλωση είναι συντηρητικά αναμένεται να
εξοικονομήσει το ποσό της ενέργειας που χρησιμοποιείται σε 9 εκατομμύρια σπίτια
(900 τρισεκατομμύρια BTUs). Το εθνικό ποσοστό ανακύκλωσης του 30% μειώνει τις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου όσο και την αφαίρεση σχεδόν 25 εκατομμύρια
αυτοκίνητα από το δρόμο. Η ανακύκλωση εξοικονομεί φυσικούς πόρους, όπως η
ξυλεία, το νερό, και τα μέταλλα. Κάθε κομμάτι της ανακύκλωσης κάνει τη διαφορά.
Για παράδειγμα, ένα χρόνο από την ανακύκλωση μόνο σε ένα κολέγιο, το
Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, έσωσε το ισοδύναμο των 33.913 δέντρα και την
ανάγκη για 636 τόνους σιδηρομεταλλεύματος, άνθρακα, και ασβεστόλιθο.
Ανακυκλωμένο χαρτί προμηθεύει περισσότερο από το 37% των πρώτων υλών
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νέων προϊόντων χαρτιού στις ΗΠΑ χωρίς
ανακύκλωση, αυτό το υλικό θα προέρχεται από τα δέντρα. Κάθε τόνος χαρτιού ή
μικτά ανακυκλωμένο χαρτί είναι το ισοδύναμο των 12 δέντρων. Κάθε τόνος
ανακυκλωμένου χαρτιού γραφείου είναι το ισοδύναμο της 24ης δέντρα. Όταν ένας
τόνος χάλυβα ανακυκλώνονται, διατηρούνται £ 2.500 του σιδηρομεταλλεύματος,
1.400 λίβρες του άνθρακα και 120 κιλά ασβεστόλιθο. Brutal πολέμους επί των
φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας και ορυκτών, έχουν σκοτωθεί ή
εκτοπισθεί πάνω από 20 εκατομμύρια ανθρώπους και είναι η αύξηση τουλάχιστον 12
δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο για τους αντάρτες, τους πολέμαρχους, και
καταπιεστικές κυβερνήσεις. Ανακύκλωση διευκολύνει τη ζήτηση για τους πόρους.
Εξόρυξη είναι η πιο θανατηφόρα κατοχή του κόσμου. Κατά μέσο όρο, οι 40
εργαζόμενοι ορυχείου σκοτώθηκαν στη δουλειά κάθε μέρα, και πολλά άλλα
τραυματίστηκαν. Η ανακύκλωση μειώνει την ανάγκη για εξόρυξη. Αγροκτήματα
Δέντρο και αναγεννημένο ορυχεία δεν είναι οικολογικά ισοδυναμεί με φυσικά δάση
και τα οικοσυστήματα.

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ

1.ΤΟΣΣΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
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2.RECYTEC BY FRAGKOULI - ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ

3.SOLUTION SCRAP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

4.ΑΓΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

5.ΑΝΑ.ΚΑ.Π - ΚΑΤΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6.ΠΑΜΜΕΤΑΛΛΙΚΗ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΔΑΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ
7.ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΠΕ
8.ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΒΑΣΙΛΆΚΗΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ Ε.)
9.ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (Παλούμπας Γεώργιος Χ.)
10.DANIELCO HOLDINGS ΕΠΕ
11.ΚΕΦΑΛΗΝΑΚΗΣ ΕΠΕ
12.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ
13.ΖΆΧΟΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ
14.ΣΙΔΗΡΙΆΔΗΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
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Ερωτηματολόγιο για την ανακύκλωση
σιδήρου
Ι)Φύλο: Άντρας

ΙΙ) Ηλικία: 10-15



Γυναίκα



16-25



26-45



45+

ΙΙΙ) Επίπεδο μόρφωσης:



Πρωτοβάθμια

Δευτεροβάθμια



Τριτοβάθμια

ΙV) Οικογενειακή κατάσταση:
Άγαμος



Έγγαμος



Έγγαμος με παιδιά



Διαζευγμένος με παιδία

V) Eπάγγελμα :
Άνεργος 

Δημ. Υπάλληλος



Ιδ. Υπάλληλος  Ελ. Επαγγελματίας

VI)Τι υλικό ανακυκλώνετε;
Γυαλί



Πλαστικό



Χαρτί



Σίδηρο



Άλλο

VII) Είστε υπέρ της ανακύκλωσης;
ΝΑΙ



ΟΧΙ

VIII) Έχετε συμμετάσχει ποτέ σε ανακύκλωση σιδήρου;
ΝΑΙ



ΟΧΙ

IX)Aν ναι, πόσο;
Λίγο



Πολύ



Πάρα πολύ

Χ) Αν όχι, γιατί;
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Αδιαφορία



Έλλειψη χρόνου



Έλλειψη ενημέρωσης



Άλλος

λόγος
ΧΙ) Έχετε πρόσβαση στους ειδικούς κάδους;
ΝΑΙ



ΟΧΙ

ΧΙΙ)Από πότε αρχίσατε να ανακυκλώνετε;
Πριν: 20-10 χρόνια



15-10 χρόνια



Τα τελευταία χρόνια

ΧΙΙΙ)Από πότε αρχίσατε να ανακυκλώνετε σίδηρο;
Πριν: 20-10 χρόνια



15-10 χρόνια



Τα τελευταία χρόνια
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
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Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΔΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΤΟΥΔΗ ΕΛΠΙΔΑ
ΚΩΝΣΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΕ’Ι’ΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΕΣΠΟΥΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΑΜΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΗΤΙΟΥΔΗ ΑΝΕΖΑ
ΜΗΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΑ
ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΜΠΑΒΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΠΑ’Ι’ΡΑΜΠΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΔΗΜΟΣ ΕΚΤΩΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑ’Ι’ΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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