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Περίληυη 
 

 

 

Τα ζηεξεά απνξξίκκαηα απνηεινχλ έλα κεγάιν ζχγρξνλν πνιηηηζηηθφ πξφβιεκα αιιά θαη 

κηα ζεκαληηθή εηήζηα αλαλεψζηκε πεγή αγαζψλ, πνπ δελ κπνξεί νχηε πξέπεη λα αθήλεη 

ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα αδηάθνξε. Μφλν ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

παξάγνληαη θάζε ρξφλν πεξίπνπ 1,6 δηο ηφλνη απνξξηκκάησλ, κε απνηέιεζκα λα ηίζεηαη 

έλα κεγάιν πξφβιεκα, ε δηάζεζή ηνπο.  

 

Σην ξεχκα ησλ απνξξηκκάησλ, είηε αζηηθψλ είηε κε αζηηθψλ, πεξηιακβάλεηαη θαη κηα 

ζεκαληηθή πνζφηεηα θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ. Απηά πξνέξρνληαη θπξίσο απφ 

είδε ξνπρηζκνχ, απφ είδε νηθηαθήο επίπισζεο, απφ ιάζηηρα απηνθηλήησλ, ραιηά, 

ππνδήκαηα, θιελνζθεπή θ.α. Τν 1997 ζηηο ΗΠΑ ππνινγίζηεθε φηη απνξξίθηεθαλ 8,2 

εθαηνκκχξηα ηφλνη θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ. Σεκαληηθέο πνζφηεηεο ηέηνησλ 

πξντφλησλ αλαθηψληαη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ή αλαθχθισζε. 

Τν 1997 ππνινγίζηεθε φηη αλαθηήζεθαλ γηα εμαγσγή ή επεμεξγαζία, ην 12,9% ησλ 

ζπλνιηθά ρξεζηκνπνηνχκελσλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ζηηο ΗΠΑ.  

 

Υπάξρνπλ πνιινί επηηαθηηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα ζηξαθνχκε ζηελ  

αλαθχθισζε ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ απνξξηκκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα πξντφληα 

χθαλζεο θαη ηηο πθαληνπξγηθέο δηαδηθαζίεο. Η αλαθχθισζε αλάινγσλ πξντφλησλ ζα έρεη 

σο επαθφινπζν ηελ δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ κείσζε ησλ απαηηνχκελσλ 

ρψξσλ ελαπφζεζεο απνξξηκκάησλ. Δηδηθφηεξα κπνξνχκε λα εμαζθαιίζνπκε ηε κείσζε 

ησλ αλαγθψλ ζε απαηηνχκελε ελέξγεηα αιιά θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

απαηηήζεσλ απφ ηελ κε παξαγσγή πξψησλ πιψλ. Ο θιάδνο ηεο αλαθχθισζεο 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, παξνπζηάδεη εμαηξεηηθά κεγάιν ελδηαθέξνλ, ιφγσ ηεο 

ζπλερφκελα απμαλφκελεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

θνηλσλίεο, ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ην θχξην αληηθείκελν απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε 

αλαθχθισζε ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ. Δηδηθφηεξα, κε ηελ εξγαζία απηή 

επηρεηξείηαη κηα πεξηεθηηθή ζπιινγή βηβιηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ζε δηεζλέο θαη εζληθφ 

επίπεδν, δεδνκέλνπ φηη ζηε ρψξα καο δελ έρνπλ γίλεη κέρξη ζηηγκήο νξγαλσκέλεο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ. Παξνπζηάδνληαη 



 vii 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, αλαιχνληαη ηερληθέο-ηερλνινγίεο αλαθχθισζεο 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ θαη δηεξεπλψληαη πεξηπηψζεηο εθαξκνγψλ.     

 

Διπίδα απνηειεί ην γεγνλφο φηη απηή ε έξεπλα ίζσο ιεηηνπξγήζεη σο εθαιηήξην γηα λα 

ζπλερηζηεί ε πξνζπάζεηα ηεο κειέηεο απηνχ ηνπ, επίθαηξνπ φζν πνηέ ζέκαηνο, απφ 

εξεπλεηέο θαη θνξείο. Να ππάξμεη έλα δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην πνπ ζα απνηξέπεη ηελ αιφγηζηε 

δηάζεζε απηψλ ησλ πξντφλησλ ζε ρψξνπο απφξξηςεο απνξξηκκάησλ αιιά ζα ηα αμηνπνηεί, 

ζπλεηζθέξνληαο ζηελ δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο.         
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     ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  11  

  

ΟΟ  ΚΚΛΛΑΑΓΓΟΟ  ΣΣΗΗ  ΚΚΛΛΩΩΣΣΟΟΫΫΦΦΑΑΝΝΣΣΟΟΤΤΡΡΓΓΙΙΑΑ  

 

 

1.1 . Η θισζηνυθαληνπξγία θαηά ηελ πάξνδν ησλ αηψλσλ 

Σα πθαληνπξγηθά πξντφληα, είλαη απφ ηα ζπνπδαηφηεξα πξντφληα ηεο αλζξψπηλεο δεμηφηεηαο 

εδψ θαη ηνπιάρηζηνλ 8000 ρξφληα. Σα παιαηφηεξα πθαληνπξγηθά πξντφληα είλαη ιηλά, απφ ην 

Σζαηάι Υηνπγηνχθ, ηεο Αλαηνιίαο (πεξίπνπ 6500 π.Υ). Σα πξψηα αληίζηνηρα 

βνξεηνεπξσπατθά εκθαλίδνληαη κεηά ην 3500 π.Υ. ηελ Κίλα χθαηλαλ κεηάμη απφ ην 2700 

π.Υ ελψ επξήκαηα πθαληνπξγηθψλ πξντφληα ππάξρνπλ απφ ην 1000 π.Υ.  

 

Ο πξψηνο φξζηνο αξγαιεηφο εκθαλίζηεθε ζηελ Αίγππην ην 1200 π.Υ. Ζ γνξγή ηερλνινγηθή 

εμέιημε απφ ην 300 κ.Υ έσο ην 1000 κΥ, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ κεραλνθίλεηνπ 

αξγαιεηνχ γηα ηα κεηαμσηά θαη ηνπ βαζηθνχ ρεηξνθίλεηνπ αξγαιεηνχ γηα ηα κάιιηλα 

πθάζκαηα. Καηά ηνλ 16
ν
 αηψλα ζηε Γπηηθή Δπξψπε, ν αξγαιεηφο ήηαλ ήδε έλαο πνιχπινθνο 

κεραληζκφο, παξφιν πνπ ε θίλεζή ηνπ γηλφηαλ ρεηξνθίλεηα. Αλαιπηηθφηεξα, ζεκαληηθά 

γεγνλφηα πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πθαληνπξγίαο 

είλαη: 

 

 Σν 1621, ε εθεχξεζε ηνπ αξγαιεηνχ γηα θνξδέιεο (Οιιαλδία) 

 Σν 1733, ε εθεχξεζε ηπηάκελεο ζαΐηαο (John Kay) 

 Σν 1765, ε εηζαγσγή κεραληθνχ αξγαιεηνχ, πνπ κπνξνχζε λα θηλεζεί κε άινγα, 

πδαηνηξνρνχο ή αηκνκεραλέο (Edmund Cartwright) 

 Σν 1725, ε εθεχξεζε κεραληζκνχ γηα ηελ μερσξηζηή θίλεζε ησλ λεκάησλ ζηεκνληνχ 

(Basile Bouchon) 

 Σν 1745, ε αλαθάιπςε κεραληζκνχ κε ηνλ νπνίν απηνκαηνπνηήζεθαλ νη βαζηθέο 

θηλήζεηο γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ ζηεκνληνχ (Vancancon)  
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 Σν 1804, ε αλαθάιπςε κεραληζκνχ Εαθαξ κε ηνλ νπνίν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο πνιχπινθσλ ζρεδίσλ (Charles Marie Jacquard) 

 Σν 1888, ε απηφκαηε πθαληηθή κεραλή (Northrop)  

 

Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ε πθαληνπξγία ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ηνκέα ηεο 

θισζηηθήο. Έηζη θαζηεξψζεθε ν φξνο θισζηνυθαληνπξγία. Ζ αλάπηπμε ησλ πθαληνπξγηθψλ 

κεραλψλ είρε άκεζε εμάξηεζε θαη αθνινπζνχζε ηελ αλάπηπμε ησλ λεκαηνπξγηθψλ κεραλψλ. 

ήκεξα, νη ηειεπηαίεο κεραληθέο θαη ειεθηξνληθέο εμειίμεηο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

παξαγσγήο πθαζκάησλ κε πνιχπινθα ζρέδηα ζε πςειέο ηαρχηεηεο [3]. Ο Πίλαθαο 1, δείρλεη 

ηε ζπλνιηθή παξαγσγή ησλ θπξηφηεξσλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ ηλψλ γηα ηo έηνο 2003.  

 

Πίλαθαο 1. Παγθόζκηα παξαγωγή ηωλ θπξηνηέξωλ ηλώλ (ζε ρηιηάδεο ηόλνπο) κε ζηνηρεία ηνπ 2003, 

(CIRFS,2004) [5]. 

Ίλα Πνζόηεηα (1000 t) Πνζνζηό 

Βακβάθη  20.420 35% 

Μαιιί 1.231 2% 

Κπηηαξηληθέο 2.847 5% 

PET 22.299 38% 

Πνιπακίδε 3.987 7% 

Αθξηιηθφ 2.638 5% 

Οιεθίλεο 4.304 7% 

Άιιεο 420 1% 

 

ην ρήκα 1, απνηππψλνληαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ παξαγσγή ζπλζεηηθψλ ηλψλ αλά ήπεηξν. 

Βάζεη ηνπ δηαγξάκκαηνο πξνθχπηεη φηη ε Αζία απνηειεί ηελ θχξηα παξαγσγηθή δχλακε ζε 

ζπλζεηηθέο ίλεο απφ ην 1982 έσο ην 2002, κε ζπλερψο απμαλφκελν ξπζκφ παξαγσγήο. 

εκαληηθέο παξαγσγηθέο πεξηνρέο είλαη επίζεο ε Βφξεηα Ακεξηθή, ε Γπηηθή θαη Αλαηνιηθή 

Δπξψπε.  
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ρήκα 1 . Παγθόζκηα παξαγωγή ζπλζεηηθώλ ηλώλ από ην έηνο 1982 έωο 2002 

 

Σν ρήκα 2, πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα ηελ παγθφζκηα παξαγσγή ζπλζεηηθψλ ηλψλ αλά ηχπν 

πνιπκεξνχο γηα ηελ πεξίνδν απφ ην 1982 έσο ην 2002. Απφ ηα ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ζε φιν 

απηφ ην δηάζηεκα νη πνιπεζηεξηθέο ίλεο είλαη νη θαη’ εμνρήλ παξαγφκελεο ζπλζεηηθέο ίλεο κε 

ζπλερή άλνδν ζηε δήηεζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε παξαγσγή ηλψλ απφ πνιπνιεθίλεο 

γλσξίδεη κηα κηθξφηεξε απμεηηθή πνξεία, ελψ νη αθξπιηθέο θαη πνιπακηδηθέο ίλεο 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο [4]. 

 

 

ρήκα 2. Παγθόζκηα παξαγωγή ζπλζεηηθώλ ηλώλ αλά ηύπν ίλαο από ην έηνο 1982 έωο 2002 
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πγθξίλνληαο ηηο θπζηθέο κε ηηο ζπλζεηηθέο ίλεο, ε παξαγσγή ησλ ηειεπηαίσλ απμάλεηαη 

αικαησδψο, κε θπξίαξρα ηα πνιπεζηεξηθά θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα. Αιιά ηη γίλεηαη 

κε ην κέιινλ; Σν 1989, ηα 5.200 εθαηνκκχξηα πιεζπζκνχ ηνπ θφζκνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ν 

θαζέλαο θαηά κέζν φξν 8,2 kg ηλψλ θαη ε κέζε πνζφηεηα ηλψλ πνπ θαηαλαιψλνληαλ ζε 

κεξηθέο ρψξεο ήηαλ θαηά πνιχ πςειφηεξε. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ήηαλ 

26 kg θαη πεξίπνπ 17 kg γηα θάζε άηνκν ζηε Γπηηθή Δπξψπε. Σν έηνο 2000 ππήξραλ 6.000 

εθαηνκκχξηα άηνκα ζηνλ θφζκν. Αλ ε θαηαλάισζε ηλψλ αλά άηνκν παξακείλεη ζηαζεξή, 

ηφηε απαηηνχληαη 50 εθαηνκκχξηα ηφλνη ηλψλ αλά έηνο. Απηφ αληηζηνηρεί ζε αχμεζε 19 % ζε 

ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ 1989. Μηα κέηξηα αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο αλά άηνκν ζηα 9 kg 

ζα ζήκαηλε απαίηεζε 54 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ ηλψλ εηεζίσο. Σα ζηνηρεία απηά νδεγνχλ ζε 

εξσηήκαηα ηα νπνία ζα απαληεζνχλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ [3]: 

- Πσο ζα παξαρζνχλ νη επηπιένλ πνζφηεηεο ηλψλ;  

- Θα ζπλερηζηεί ε αχμεζε ηεο απφδνζεο ζε βακβάθη ηεο θαιιηεξγνχκελεο γεο;  

- Θα απμεζνχλ νη εθηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή θπζηθψλ ηλψλ 

εηο βάξνο ησλ εθηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηξνθήο; Ζ 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηερλεηψλ ηλψλ ζα θαιχςεη ην θελφ; 

 

Ζ εμέιημε απηή ηνπ θιάδνπ ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο, ε νπνία νθείιεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

ζηελ αλάπηπμε εμνπιηζκνχ θαη ζηνπο πςεινχο ξπζκνχο χθαλζεο (π.ρ. 5000 m/min), 

ζπλνδεχεηαη θαη κε ηελ εμέιημε ηεο αλαθχθισζεο ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, 

κέζα ζην επξχηεξν πλεχκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλαρξεζηκνπνίεζεο 

ησλ πιηθψλ. Ζ αλαθχθισζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ απνηειεί ίζσο κηα ελ κέξεη 

ιχζε γηα φια ηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ αλσηέξσ. 

 

1.2. Ο θιάδνο ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο ζηελ Διιάδα 

Ζ Διιεληθή Κισζηνυθαληνπξγία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο 

εγρψξηαο βηνκεραλίαο, αληηπξνζσπεχνληαο ην 28 % ηεο απαζρφιεζεο ζηε κεηαπνίεζε, ην 16 

% ηνπ ΑΔΠ θαη ην 25 % ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ελψ αμηνπνηεί ην βακβάθη πνπ 

απνηειεί εζληθφ πξντφλ θαη εμαζθαιίδεη εηζφδεκα ζε ρηιηάδεο αγξφηεο (Δ..Τ.Δ, 2004). ε 

παιαηφηεξεο απνγξαθέο πνπ δηεμήγαγε ε ΔΤΔ ην 1978 θαη 1984, παξαηεξείηαη κηα κείσζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ κνλάδσλ (παξαγσγηθψλ θαη κε), ζηνπο θιάδνπο ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο 

θαη ηνπ έηνηκνπ ελδχκαηνο. πσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ Πίλαθα 2, ν θιάδνο ηεο 

θισζηνυθαληνπξγίαο δέρηεθε κηα κείσζε ην 1984, ζε ζρέζε κε ην 1978 ηεο ηάμεο ηνπ 7,9% 
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(ΔΤΔ, 1985) [6,7]. ζνλ αθνξά ην κέγεζνο ησλ κνλάδσλ απφ άπνςε απαζρνινχκελνπ 

πξνζσπηθνχ, θαηά ην ίδην δηάζηεκα, παξαηεξνχκε κηα κείσζε γχξσ ζην 6,8 % ζηηο κνλάδεο 

κε ιηγφηεξα απφ 20 άηνκα, ελψ ζηηο κνλάδεο πνπ απαζρνινχζαλ πεξηζζφηεξα απφ 20 άηνκα, 

ε κείσζε ήηαλ ζρεδφλ δηπιάζηα θαη αγγίδνληαο ην 16,1 %. 

 

Πίλαθαο 2. Οη Κιωζηνϋθαληνπξγηθέο κνλάδεο ζηελ Διιάδα θαηά κέγεζνο θαη ηππνδύλακε [6] 

 1978 1984 

 χλνιν  <20 >20 χλνιν <20 >20 

Μνλάδεο 5049  4473 576 4652 4169 483 

Άηνκα 78378 17826 60552 65548 15841 49707 

Ηππνδχλακε 497133 61166 435967 567820 87170 480650 

Άηνκα/κνλάδα 15,5 4,0 105,1 14 3,8 102,9 

Ίππνη/κνλάδα 98,5 13,7 756,9 122 20,9 995,1 

 

Πίλαθαο 3.  Απνγξαθέο βηνκεραλίαο-βηνηερλίαο 1978-1984, ΔΣΥΔ [6] 

 1978 1984 

Τπνθιάδνη Μνλάδεο % Μνλάδεο % 

Δξηνβηνκεραλία 1294 25,6 939 20,2 

Βακβαθνπξγία 680 13,5 808 17,4 

Βηνκεραλία ηερλεηψλ θαη  

ζπλζεηηθψλ ηλψλ 

310 6,1 288 6,2 

Βηνκεραλία ιηλνχ 16 0,3 18 0,4 

Πιεθηηθή 1996 39,5 1802 38,7 

Βαθεία-θηληξηζηήξηα-

ηππνβαθεία 

395 7,8 323 6,9 

Κισζηνβηνκεραλία-

δαληειινπνηία 

124 2,6 180 3,9 

Λνηπέο πθαληηθέο 

βηνκεραλίεο 

234 4,6 294 6,3 

χλνιν θισζηνυθαληνπξγίαο 5049 100 4652 100 

 

Οη εμειίμεηο απηέο, φζν παιηά θαη αλ είλαη ηα ζηνηρεία απηά, δείρλνπλ φηη ν θιάδνο 

πξνρψξεζε ζε θάπνην εθζπγρξνληζκφ. Γειαδή ελψ ε απαζρφιεζε αλά παξαγσγηθή κνλάδα 

κεηψζεθε θαηά 1,4 άηνκα, ε ηππνδχλακε απμήζεθε θαηά 28,9 ίππνπο/κνλάδα, πνπ ζεκαίλεη 

φηη ν θιάδνο έθαλε έλα βήκα πξνο ηελ κεηεμέιημε ηνπ απφ έληαζεο εξγαζίαο ζε έληαζε 

θεθαιαίνπ. Απηφ πνπ παξαηεξείηαη απφ απηά ηα ζηνηρεία είλαη φηη ν θιάδνο θπξίσο 

απνηειείηαη απφ κνλάδεο πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξα απφ 20 άηνκα (κέζνο φξνο απαζρφιεζεο 



 - 6 - 

πεξίπνπ 4 άηνκα/κνλάδα) θαη πνπ θαηαιακβάλνπλ πεξίπνπ ην 90% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κνλάδσλ. ηηο κνλάδεο απηέο ε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ήηαλ κηθξφηεξε απφ φηη ζηηο 

κνλάδεο κε πεξηζζφηεξα απφ 20 άηνκα. (-11,1 % θαη 17,9 % αληίζηνηρα). [6] 

 

ήκεξα βάζεη ηεο ηαηηζηηθήο Σαμηλφκεζεο ησλ Κιάδσλ Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο 

(.ΣΑ.Κ.Ο.Γ., 2004) ηεο Δ..Τ.Δ., ν θιάδνο ηεο παξαγσγήο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ θαη 

πξντφλησλ ππνδηαηξείηαη ζε επηά επηκέξνπο ππνθιάδνπο: 

 

- Πξνπαξαζθεχε θαη λεκαηνπνίεζε βακβαθεξψλ ηλψλ 

- Πξνπαξαζθεπή θαη λεκαηνπνίεζε ηλψλ εξίνπ γηα ηελ θαηαζθεπή 

εξηνλήκαηνο θαξληέ. 

- Τθαληήξηα 

- Φηλίξηζκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ 

- Καηαζθεπή έηνηκσλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ, εθηφο απφ ελδχκαηα 

- Καηαζθεπή άιισλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ  

- Καηαζθεπή πιεθηψλ εηδψλ θαη εηδψλ πιέμεο θξνζέ  

- Καηαζθεπή πιεθηψλ πθαζκάησλ θαη πθαζκάησλ πιέμεο θξνζέ  

 

Δμεηάδνληαο επίζεο ηελ θαηαλνκή ησλ κνλάδσλ ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο, o κεγαιχηεξνο 

αξηζκφο κνλάδσλ ζπγθεληξψλεηαη ζηνλ ππνθιάδν ησλ πιεθηψλ (πεξίπνπ ην 40 %). Ο 

δεχηεξνο ζε ζπγθέληξσζε κνλάδσλ ππνθιάδνο είλαη απηφο ηεο εξηνβηνκεραλίαο φπνπ φκσο 

ππάξρεη ζαθήο κείσζε ηνπ κεηαμχ ησλ εηψλ 1978-1984 πεξίπνπ 5,4 %. Μείσζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ κνλάδσλ ηνπο παξνπζηάδνπλ επίζεο νη ππνθιάδνη ζπλζεηηθψλ ηλψλ θαη ηα βαθεία-

ηππνβαθεία, θηληξηζηήξηα. [6]. 

 

Δηδηθφηεξα, ε βηνκεραλία ηειηθήο επεμεξγαζίαο πθάλζηκσλ πιψλ πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ 

ηνλ θιάδν ησλ βαθείσλ – θηληξηζηεξίσλ, απνηειεί ηκήκα ηεο πθαληνπξγίαο κε ηδηαίηεξε 

ζεκαζία, θαζψο κέζσ ησλ επεμεξγαζηψλ πνπ πθίζηαληαη ηα λήκαηα θαη πθάζκαηα 

πξνζδίδνληαη ζε απηά νη επηζπκεηέο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ρξψκα, απαιφηεηα, 

αληνρή, θ.ιπ. Οη πην πνιιέο κνλάδεο ηνπ θιάδνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ 

επεμεξγαζία πθάλζηκσλ πιψλ παξέρνληαο ππεξεζίεο πξνο ηξίηνπο, νη νπνίνη είλαη θπξίσο ηα 

θισζηήξηα θαη πθαληήξηα. Oη ζεκαληηθφηεξνη πειάηεο ηνπ θιάδνπ είλαη βηνκεραλίεο ή 

βηνηερλίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα επεμεξγαζκέλα πθάζκαηα γηα ηελ παξαγσγή εηνίκσλ 

ελδπκάησλ, εζσξνχρσλ, ραιηψλ, θ.ιπ. Αθφκα, ππάξρνπλ θαη βαθεία-θηληξηζηήξηα πνπ 
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ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα θαζεηνπνηεκέλσλ κνλάδσλ θαη πεξηιακβάλνπλ παξαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο απφ ηελ χθαλζε κέρξη ηα έηνηκα ελδχκαηα.  

 

ηελ Διιάδα, ζηνλ θιάδν ησλ βαθείσλ-θηληξηζηεξίσλ, ππάξρνπλ πξννπηηθέο εμέιημεο ησλ 

κεγάισλ κνλάδσλ, ηνπιάρηζηνλ, ή θαη κηθξφηεξσλ κνλάδσλ αθφκα, εθφζνλ πηνζεηήζνπλ 

πνιηηηθή δηαξθψλ επελδχζεσλ ζε λέα ηερλνινγία εμνπιηζκνχ θαη ζε λέεο ηερληθέο παξαγσγήο 

κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ, ηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο 

θαζψο θαη ηελ επέθηαζε ηεο εμαγσγηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ζε Δπξσπατθέο ή γεηηνληθέο 

ρψξεο. Αληίζεηα, κνλάδεο ρσξίο εμεηδίθεπζε θαη ρσξίο δπλαηφηεηα αμηφινγσλ επελδχζεσλ ζε 

λέν εμνπιηζκνχ ζα θαιχπηνπλ κφλν αλάγθεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο θαη γηα πξντφληα 

ρακειφηεξεο πνηφηεηαο, νπφηε ην κεξίδηφ ηνπο αλακέλεηαη ζηαδηαθά λα ζπξξηθλσζεί θαζψο 

δελ ζα κπνξνχλ λα είλαη αληαγσληζηηθέο ηφζν απφ πιεπξάο θφζηνπο παξαγσγήο φζν θαη 

πνηφηεηαο.  

 

Ζ εγρψξηα αγνξά ησλ βαθείσλ-θηληξηζηεξίσλ εθηηκάηαη φηη θαηά ην 1997 μεπέξαζε ηα 40 

δηζεθαηνκκχξηα δξαρκέο θαη αληηζηνηρνχζε ζηελ επεμεξγαζία 105 πεξίπνπ ρηιηάδσλ ηφλσλ 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ. Καηά ην 1995, ην 70 % πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ηεο αγνξάο 

απηήο αθνξνχζε ζηελ επεμεξγαζία πιεθηψλ πθαζκάησλ, ην 25 % ηελ επεμεξγαζία 

πθαζκέλσλ πθαζκάησλ θαη ην ππφινηπν 5 % ηελ επεμεξγαζία λεκάησλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ν 

θιάδνο εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνξεία ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζηνπο 

θιάδνπο ηεο πιεθηηθήο πθαζκάησλ θαη ηεο πθαληνπξγίαο.  

 

Ζ θαηαλάισζε θαη ε παξαγσγή ηνπ θιάδνπ ησλ βαθείσλ-θηληξηζηεξίσλ ζπλδένληαη ζηελά κε 

ηελ εμέιημε ηεο θισζηνυθαληνπξγηθήο παξαγσγήο. Ζ ξαγδαία πηψζε ηεο παξαγσγήο ζηελ 

θισζηνυθαληνπξγία ζπκπαξέζπξε θαη ηε βηνκεραληθή παξαγσγή ησλ βαθείσλ 

θηληξηζηεξίσλ. Ζ ζπλερήο πηψζε, απφ ην 1990, ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζηνλ θιάδν 

ζηακάηεζε ην 1995, θαη αθνινχζεζε κηθξή αχμεζε θαηά ηα επφκελα έηε.  

 

Ο θιάδνο ησλ βαθείσλ θηληξηζηεξίσλ παξνπζηάδεη ρακειφ ζρεηηθά βαζκφ ζπγθέληξσζεο, 

ελψ δελ ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο κε κεξίδηα αγνξάο κεγαιχηεξα ηνπ 15 %. Οη δεθαπέληε 

κεγαιχηεξεο απφ άπνςε απαζρφιεζεο επηρεηξήζεηο είραλ θαηά ην 1994 ην 55-60 % ηεο 

αγνξάο. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη απηήο ηεο θαηάηκεζεο ηεο αγνξάο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ 

ζηελ χπαξμε εχθνια ππεξθεξάζηκσλ εκπνδίσλ εηζφδνπ, ζηελ επθνιία ησλ κεγάισλ πειαηψλ 

ηνπο γηα θαζεηνπνίεζε πξνο ηα πίζσ, ζηελ επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ δήηεζεο θαη ζηε κε 
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χπαξμε πιενλεθηήκαηνο, ιφγσ κεγέζνπο ησλ κνλάδσλ, ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε πειάηεο θαη 

πξνκεζεπηέο.  

 

Ζ δπλακηθή ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν ησλ βαθείσλ θηληξηζηεξίσλ ζην κέιινλ ζα 

εμαξηεζεί ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνξεία εθζπγρξνληζκνχ ζηελ νπνία βξίζθεηαη 

ζπλνιηθά νιφθιεξε ε Διιεληθή Κισζηνυθαληνπξγία. Ζ αιιειεπίδξαζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ 

ησλ επξχηεξνπ θιάδνπ ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο θαη ηνπ θιάδνπ ησλ βαθείσλ θηληξηζηεξίσλ 

είλαη ηέηνηαο κνξθήο, ψζηε νπζηαζηηθά ε πνξεία ηνπο λα είλαη αιιειέλδεηε. Ζ αλάπηπμε 

ζηελήο ζπλεξγαζίαο θαη ηειηθά ε δηακφξθσζε ιεηηνπξγηθψλ δηθηχσλ κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο λεκαηνπξγίαο, ηεο πθαληνπξγίαο, ησλ βαθείσλ θηληξηζηεξίσλ θαη ηνπ 

εηνίκνπ ελδχκαηνο απνηεινχλ ηελ πιένλ ελδεδεηγκέλε ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ νπζηαζηηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο θισζηνυθαληνπξγηθήο 

βηνκεραλίαο ζηε ρψξα καο. (Πεγή: Ηδξχκαηνο Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ, 

1998).  

 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα (Πίλαθαο 4) παξνπζηάδνληαη νη θιάδνη ηεο θισζηνυθαληνπξγηθήο 

βηνκεραλίαο ζηελ Διιάδα θαη ηα θχξηα ζηάδηα παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ δηέπνπλ ηνλ εθάζηνηε θιάδν. [6,7,8] 

 

Πίλαθαο 4.  Κιάδνη θιωζηνϋθαληνπξγηθήο βηνκεραλίαο ζηελ Διιάδα [6,7,8] 

Κιάδνη θιωζηνϋθαληνπξγηθήο βηνκεραλίαο 

ζηελ Ειιάδα 

Κύξηα ζηάδηα παξαγωγηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη δξαζηεξηόηεηεο 

Πξνπαξαζθεπή θαη λεκαηνπνίεζε 

βακβθεξψλ ηλψλ 

Κισζηήξην, Μεξζέξηζκα, Λεχθαλζε, 

Βαθή, ηέγλσκα, Σχιηγκα, Φηλίξηζκα  

Πξνπαξαζθεπή θαη λεκαηνπνίεζε ηλψλ εξίνπ 

γηα ηελ θαηαζθεπή εξηνλήκαηνο 

Πιχζηκν  Καξβνληζκφο, Νεξνηξηβή, 

Λεχθαλζε, Βαθή, Φηλίξηζκα 

Τθαληήξηα βακβαθεξψλ λεκάησλ Ξάζηκν, θιψζηκν, Κνιιάξηζκα, Όθαλζε 

θαη πιέμηκν  

Φηληξηζηήξηα ιεχθαλζε, βαθή, ηππνβαθή, ζηέγλσκα, 

επεμεξγαζία κε αηκφ, ζπξξίθλσζε, 

καληάξηζκα, ζαλθνξηζκφο, κεξζεξηζκφο 

επεμεξγαζία δεξκάηηλσλ πθαζκάησλ 

πιηζάξηζκα 

Καηαζθεπή έηνηκσλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ 

εηδψλ, εθηφο απφ ελδχκαηα 

θαηαζθεπή έηνηκσλ εηδψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεθηψλ ελ 

γέλεη πθαζκάησλ, θαηαζθεπή έηνηκσλ 

εηδψλ επίπισζεο 

Καηαζθεπή άιισλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ κνλάδεο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο 
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εηδψλ ηαπεηνπξγίαο (επεμεξγαζία θαη θαηαζθεπή) 

Καηαζθεπή πιεθηψλ πθαζκάησλ θαη 

πθαζκάησλ πιέμεο θξνζέ 

 

κνλάδεο θαηαζθεπήο πιεθηψλ πθαζκάησλ 

θαη πθαζκάησλ πιέμεο θξνζέ, πνπ 

δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο γηα δηάθνξεο 

ρξήζεηο είηε ζε κεηαπνηεηηθέο δηαδηθαζίεο 

Καηαζθεπή πιεθηψλ εηδψλ θαη εηδψλ πιέμεο 

θξνζέ 

 

κνλάδεο  ηνπ ηνκέα ηεο θαιηζνπνηταο, ηνπ 

ηνκέα θαηαζθεπήο πιεθηψλ πνπιφβεξ, 

δαθεηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ απιήο 

πιέμεο 

 

 

1.3 Παξαγσγή ζπλζεηηθψλ ηλψλ 

 

Ζ αλαθχθισζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ζηεξίδεηαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο ζηελ 

αμηνπνίεζε ζπλζεηηθψλ ηλψλ. Σα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπλζεηηθέο πιένλ ίλεο είλαη 

αξθεηά (π.ρ. ηάπεηεο). Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη ζπλζεηηθέο ίλεο είλαη ηφζν δεκνθηιείο 

είλαη ην ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο ησλ ηλψλ, νη ηδηφηεηέο ηνπο πνπ ηηο θαζηζηνχλ 

ιεηηνπξγηθέο, θαη ε καδηθή παξαγσγή ηνπο ζε ειάρηζην ρξφλν. Λφγσ ηνπ φηη πξέπεη λα 

θαηαλαιψλνληαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαγσγή ηλψλ, ε θαηεγνξία 

ησλ ζπλζεηηθψλ ηλψλ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη απηή ηελ απαίηεζε. Παξαθάησ γίλεηαη κηα 

ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο ζπλζεηηθψλ ηλψλ, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ. Απηέο νη ηερληθέο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη θαηά ηε κνξθνπνίεζε ζπλζεηηθψλ ηλψλ, πξνεξρφκελεο απφ 

κεηαρεηξηζκέλα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα.  

 

ιεο νη ζπλζεηηθέο ίλεο παξάγνληαη απφ πνιπκεξή, ηα νπνία είλαη ζηεξεά ζε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο θαη ζπλήζσο είλαη ζε κνξθή θπιηλδξηθψλ ζσκαηηδίσλ δηακέηξνπ ίζσο 1-2 mm 

θαη κήθνπο 2-3mm.    

 

Έλα πνιπκεξέο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ίλα κε κηα απφ ηηο ηξεηο θχξηεο κεζφδνπο. Σν πξψην 

ζεκαληηθφ βήκα θάζε ηερληθήο παξαγσγήο ηλψλ είλαη ε αιιαγή θάζεο ηνπ πνιπκεξνχο απφ 

ζηεξεή ζε πγξή, είηε κε ηήμε, είηε κε δηάιπζε ζε θαηάιιειν δηαιχηε. Σν πγξφ κπνξεί λα 

ζπκπηεζηεί θαη λα δηέιζεη κέζσ ιεπηψλ νπψλ θαη θαηφπηλ λα αθεζεί γηα λα ζθιεξχλεη, γηα λα 

δηακνξθσζεί ε ίλα. Οη ζπλερείο ίλεο κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα πεξηειηρζνχλ ζε κπνκπίλεο. Οη 

δηαζέζηκεο κέζνδνη είλαη νη εμήο: 
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1) Αλ ην πνιπκεξέο ηήθεηαη ρσξίο λα απνηθνδνκείηαη ηφηε ππνβάιιεηαη ζε ηήμε, 

εμσζείηαη θαη ζηεξενπνηείηαη κε ςχμε. Ζ κέζνδνο απηή είλαη γλσζηή θαη ζαλ εμψζεζε 

ηήγκαηνο. 

2) Αλ ην πνιπκεξέο δηαιχεηαη ζε πηεηηθφ δηαιχηε, παξαζθεπάδεηαη δηάιπκα, εμσζείηαη 

θαη αθαηξείηαη ν δηαιχηεο κε εμάηκηζε. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη γλσζηή σο εμψζεζε 

κε εμάηκηζε ηνπ δηαιχηε. 

3) Αλ ην πνιπκεξέο δηαιχεηαη ζε έλα κε πηεηηθφ δηαιχηε, ην δηάιπκα κπνξεί λα 

εμσζεζεί ζε έλα άιιν πγξφ, ην νπνίν δελ είλαη δηαιχηεο ηνπ πνιπκεξνχο. Καλνληθά 

απηφ ην πγξφ είλαη έλα αξαηφ πδαηηθφ δηάιπκα ηνπ δηαιχηε. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη 

γλσζηή σο πγξή εμψζεζε. Μηα παξαιιαγή ηεο είλαη φηαλ ην πνιπκεξέο δελ είλαη 

εχθνια δηαιπηφ. Σφηε κεηαηξέπεηαη ζε δηαιπηφ παξάγσγν θαη εμσζείηαη ζε έλα 

κπάλην, ην νπνίν ηαπηφρξνλα ζπκππθλψλεη ην παξάγσγν ηνπ πνιπκεξνχο θαη 

αλαγελλά ην ίδην ην πνιπκεξέο.  

 

Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο κηαο ζπλζεηηθήο ίλαο εθηφο απφ εμψζεζε ζπρλά νλνκάδεηαη θαη 

ηλνπνίεζε ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ θαζαξά κεραληθή δηαδηθαζία δηάηαμεο ησλ αζπλερψλ ηλψλ 

γηα ην ζρεκαηηζκφ λήκαηνο, ε νπνία θαιείηαη λεκαηνπνίεζε.  

 

Σα καθξνκφξηα ζηηο εμσζεκέλεο ίλεο θαίλνληαη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ηπραία κέζα 

ζηελ ίλα. Πξνθεηκέλνπ λα έρεη ε ίλα ζπλεθηηθφηεηα θαη νπζησδψο ρακειή επηκήθπλζε ζηε 

ζξαχζε, νη πνιπκεξηθέο αιπζίδεο πξέπεη λα δηαηαρζνχλ θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηεο ίλαο. 

Δπνκέλσο απαηηείηαη κηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία πνπ είλαη γλσζηή σο πξνζαλαηνιηζκφο. ην 

ζρήκα πνπ αθνινπζεί (ρήκα 3), ε πεξηθεξεηαθή ηαρχηεηα ηνπ θπιίλδξνπ εμφδνπ ζα είλαη 

κέρξη πέληε θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ ηαρχηεηα ησλ ηξνθνδνηηθψλ θπιίλδξσλ. Έηζη νη ίλεο 

επηκεθχλνληαη κέρξη πέληε θνξέο ζε ζρέζε κε ην θαλνληθφ ηνπο κήθνο. Απηφ απμάλεη θαη 

κεηψλεη ηελ επηκήθπλζε ζηε ζξαχζε. Γηα κεξηθέο ίλεο, ν πξνζαλαηνιηζκφο αθνινπζεί 

ακέζσο κεηά ηελ εμψζεζε θαη γηα άιιεο απνηειεί κηα εληειψο μερσξηζηή δηαδηθαζία [9]. 

 

 

1.3.1 Δμψζεζε ηήγκαηνο 

 

Πξφθεηηαη γηα ηελ απινχζηεξε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηλψλ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ πνιπεζηέξα, πνιπακηδίνπ θαη πνιππξνππιελίνπ. Σν πνιπκεξέο ηήθεηαη θαη 

εμσζείηαη κέζα απφ ηηο νπέο κηαο θηιηέξαο, ε νπνία είλαη κηα κηθξή κεηαιιηθή πιάθα κε 
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δηαλνηγκέλεο ιεπηέο νπέο δηακέηξνπ 0,5 mm. Σν πνιπκεξέο ζε θαηάζηαζε ηήμεο πεξλά κέζα 

απφ ηηο νπέο ηεο θηιηέξαο θαη πξνβάιιεη κέζα ζε έλα ξεχκα θξχνπ αέξα, ην νπνίν πξνθαιεί 

ηελ ζηεξενπνίεζή ηνπ. Ζ ζηεξενπνηεκέλε δέζκε ησλ ζπλερψλ ηλψλ πεξλά γχξσ απφ έλαλ 

πεξηζηξεθφκελν θχιηλδξν θαη θαηφπηλ πξνσζείηαη ζηε δηάηαμε ζπιινγήο.  

 

ρήκα 3 : Γηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε ηεο   Τξάβεγκα λήκαηνο 

                 εμώζεζεο ηήγκαηνο. 

 

Οη ίλεο δελ είλαη αθφκε θαηάιιειεο γηα ρξήζε γηαηί ηα καθξνκφξηα δελ έρνπλ πςειφ βαζκφ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηεο ίλαο. Γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ε ίλα πθίζηαηαη 

ηξάβεγκα θαη επηκεθχλεηαη, ζε ζεξκνθξαζία ρακειφηεξε ηνπ ζεκείνπ ηήγκαηνο αιιά ηθαλή 

ψζηε λα βξίζθεηαη ζηελ ημσδνειαζηηθή πεξηνρή θαηάζηαζε θαη φρη ζε θαηάζηαζε ηήγκαηνο. 

Σν αλσηέξσ ζρήκα δείρλεη έλαλ απφ ηνπο πνιινχο ηξφπνπο ηξαβήγκαηνο ησλ ηλψλ. Ζ 

πεξηθεξεηαθή ηαρχηεηα ηνπ ηξαβερηηθνχ θπιίλδξνπ είλαη πνιιέο θνξέο κεγαιχηεξε απφ απηή 

ησλ ηξνθνδνηηθψλ θπιίλδξσλ θαη ν ιφγνο ησλ ηαρπηήησλ είλαη γλσζηφο σο ιφγνο 

ηξαβήγκαηνο.   

 

ρήκα 4 : Δμώζεζε πνιπακηδηθώλ ηλώλ από κηα θηιηέξα [10] 
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Σα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμψζεζεο ηήγκαηνο είλαη:  

 

1. πλζήθεο πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ. Σα πεξηζζφηεξα πνιπκεξή παξαγσγήο ηλψλ 

εμσζνχληαη ζηνπο 250-280°C. Σν πνιπκεξέο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξφ ζηε 

ζεξκνθξαζία απηή, αιιηψο ζα παξάγνληαη θαηεζηξακκέλεο ίλεο.  

2. Οη ηαρχηεηεο εμψζεζεο κπνξεί λα είλαη πςειέο. Μπνξεί λα θζάλνπλ ηα 1000 m min
-1

 

ή θαη πεξηζζφηεξν.  

3. Απφ κηα θηιηέξα κπνξεί λα παξαρζεί κφλν έλαο κηθξφο αξηζκφο ζπλερψλ ηλψλ. Οη 

ζπλερείο ίλεο πξέπεη λα ςπρζνχλ ηαρχηαηα κεηά ηελ εμψζεζε γηα λα ζηεξενπνηεζνχλ. 

Ζ πςειή ηαρχηεηα θαη νη κηθξέο θηιηέξεο θαζηζηνχλ ηελ δηαδηθαζία ζπκθέξνπζα 

νηθνλνκηθά γηα ηα λήκαηα ζπλερψλ ηλψλ. ηελ πεξίπησζε αζπλερψλ ηλψλ ζα πξέπεη 

λα ζπλδπαζηεί έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ θηιηέξεο πξηλ ην ηξάβεγκα θαη ην θφςηκν.  

4. Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαιχηεο γηα ην πνιπκεξέο. πλεπψο δελ ρξεηάδνληαη 

δαπαλεξέο θαη δχζθνιεο δηαδηθαζίεο αλάθηεζεο ηνπ δηαιχηε. 

 

Οη ίλεο εμψζεζεο ηήγκαηνο παξάγνληαη πιένλ ζε πνιχ πςειέο ηαρχηεηεο (2000-4000 m min
-

1
). ηηο ηαρχηεηεο απηέο, ην αεξνδπλακηθφ θνξηίν ζηηο εμσζνχκελεο ίλεο είλαη πνιχ κεγάιν 

θαη νη θχιηλδξνη εμφδνπ επηβάιινπλ ζηηο ίλεο ζεκαληηθή ηάζε. Απηφ απφ κφλν ηνπ έρεη 

απνηέιεζκα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ κνξίσλ ζηηο ίλεο θαη επνκέλσο ηα λήκαηα πνπ 

παξάγνληαη ζε ηέηνηεο πςειέο ηαρχηεηεο νλνκάδνληαη κεξηθψο πξνζαλαηνιηζκέλα (partially 

oriented yarn). [9,11] 

 

 

1.3.2 Δμψζεζε κε εμάηκηζε ηνπ δηαιχηε  

 

Ζ εμψζεζε κε εμάηκηζε ηνπ δηαιχηε είλαη ιηγφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελε απφ ηηο θχξηεο 

ηερληθέο παξαγσγήο ηλψλ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ νμηθή θπηηαξίλε θαη κεξηθέο αθξπιηθέο 

ίλεο. Σν δηάιπκα ηνπ πνιπκεξνχο εμσζείηαη κέζα απφ κηα θηιηέξα ζε έλα ξεχκα δεζηνχ αέξα, 

έηζη ψζηε λα εμαηκηζηεί ηαρέσο ν δηαιχηεο απφ ηηο ζπλερείο ίλεο. Οη ίλεο θηλνχληαη κέζα ζην 

ξεχκα ηνπ δεζηνχ αέξα ζε κήθνο 5-6 m κέρξη έλα πεξηζηξεθφκελν θχιηλδξν θαη θαηφπηλ 

ηξνθνδνηνχληαη ζε κηα δηάηαμε πεξηέιημεο.  

 

Ο πξνθαλήο πεξηνξηζκφο ηεο παξαγσγηθήο απηήο κεζφδνπ είλαη φηη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κφλν αλ ππάξρεη πηεηηθφο δηαιχηεο ηνπ πνιπκεξνχο. Οη ίλεο δηνμηθήο 
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θπηηαξίλεο παξάγνληαη ρξεζηκνπνηψληαο σο δηαιχηε ηελ αθεηφλε, ελψ νη ίλεο ηξηνμηθήο 

θπηηαξίλεο παξάγνληαη απφ έλα δηάιπκα ζε δηρισξνκεζάλην. Καη νη δπν απηνί δηαιχηεο έρνπλ 

ρακειφ ζεκείν δέζεσο θαη εμαηκίδνληαη εχθνια.  

 

Μεξηθέο αθξπιηθέο ίλεο θαηαζθεπάδνληαη κε ηε κέζνδν εμψζεζεο κε εμάηκηζε ηνπ δηαιχηε. 

Ο κφλνο θαηάιιεινο δηαιχηεο, ην δηκεζπιθνξκακίδην, δελ είλαη ηδηαίηεξα πηεηηθφο. Ο αέξαο 

ζηνλ νπνίν ζα παξαρζνχλ νη ίλεο ζα πξέπεη λα έρεη ζεξκνθξαζία 130-200°C. Οη ίλεο ηεο 

νμηθήο θπηηαξίλεο έρνπλ επαξθή πξνζαλαηνιηζκφ ησλ κνξίσλ κεηά ηελ εμψζεζή ηνπο. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ, νη ίλεο ηεο νμηθήο θπηηαξίλεο πθίζηαληαη ηξάβεγκα. Οη αθξπιηθέο ίλεο 

πθίζηαληαη ηξάβεγκα ζε κηα μερσξηζηή δηαδηθαζία, κε ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο νη ίλεο εμψζεζεο 

ηήγκαηνο. Άιιεο ζεκαληηθέο παξαηεξήζεηο ζηελ εμψζεζε κε εμάηκηζε ηνπ δηαιχηε είλαη : 

 

1) Οη ζεξκνθξαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη πνιχ ρακειφηεξεο απφ φηη ζηελ 

εμψζεζε ηήγκαηνο. Δπνκέλσο, απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φηαλ ην 

πνιπκεξέο απνηθνδνκείηαη ζε ζρεηηθά πςειέο ζεξκνθξαζίεο.  

2) Οη ηαρχηεηεο παξαγσγήο είλαη αξθεηά πςειέο (500-1000 m min
-1

). 

3) Απφ κηα θεθαιή παξαγσγήο κπνξεί λα παξαρζεί κφλν κηα κηθξή πνζφηεηα ηλψλ. Οη 

ζπλερείο ίλεο πξέπεη λα είλαη ζε ηθαλή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ 

εμάηκηζε ηνπ δηαιχηε, ρσξίο λα θνιινχλ νη ίλεο κεηαμχ ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ε 

δηαδηθαζία απηή είλαη πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθή γηα έλα λήκα ζπλερψλ ηλψλ. 

4) Οη δηαιχηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη αθξηβνί, ηνμηθνί, εχθιεθηνη θαη ελ δπλάκεη 

εθξεθηηθνί φηαλ αλακηγλχνληαη κε ηνλ αέξα. Aπαηηνχληαη πεξίπνπ 3-6 kg δηαιχηε αλά 

kg παξαγφκελσλ ηλψλ. Σφζν απφ νηθνλνκηθνχο, φζν θαη απφ πεξηβαιινληηθνχο 

ιφγνπο, είλαη ζεκαληηθή ε πνιχ απνηειεζκαηηθή αλάθηεζε ηνπ δηαιχηε [9,11,13]. 
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ρήκα 5 : Δμώζεζε κε εμάηκηζε ηνπ δηαιύηε 

 

 

1.3.3 Τγξή εμψζεζε 

 

Ζ πγξή εμψζεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή κεξηθψλ αθξπιηθψλ ηλψλ, φπσο γηα ηε 

βηζθφδε. Σν δηάιπκα ηνπ πνιπκεξνχο εμσζείηαη νξηδνληίσο κέζσ κηαο θηιηέξαο ζε έλα 

κπάλην πγξνχ πνπ δελ δηαιχεη ην πνιπκεξέο. Σν ζηεξενπνηεκέλν πνιπκεξέο έιθεηαη απφ ηε 

θηιηέξα κε ειεγρφκελε ηαρχηεηα. Ο δηαιχηεο δηαρέεηαη ζην κπάλην απφ ηελ επηθάλεηα ηεο 

ίλαο θαη ην πγξφ ηνπ κπάληνπ δηαρέεηαη κέζα ζηηο ζπλερείο ίλεο.  

 

 

ρήκα 6 : Υγξή εμώζεζε 
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ηαλ νη ζπλερείο ίλεο πξνβάιινπλ απφ ην κπάλην, είλαη ζε ηδηαίηεξα δηνγθσκέλε θαη 

πιαζηηθή θαηάζηαζε. Οη ίλεο ακέζσο πθίζηαληαη ηξάβεγκα κεηαμχ ησλ θπιίλδξσλ. Καηφπηλ 

νη ίλεο πιέλνληαη θαη ζηεγλψλνπλ ζε κηα ζπλερή δηαδηθαζία παξαγσγήο.  

 

ηα αθξπιηθά, ην δηάιπκα ηνπ πνιπκεξνχο εμσζείηαη ζε έλα αξαηφ πδαηηθφ δηάιπκα ηνπ 

δηαιχηε. Ζ δξάζε ηνπ κπάληνπ είλαη απνθιεηζηηθά πεθηηθή. Οη ζπλερείο ίλεο βγαίλνπλ θαη 

δέρνληαη ηξάβεγκα 4-5 θνξέο κέζα ζε αηκφ. Σειηθά νη ίλεο πιέλνληαη θαη ζηεγλψλνπλ.  

 

Σν πνιπκεξέο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηεο βηζθφδεο είλαη θπηηαξίλε ζε κνξθή 

μπινπνιηνχ. Ζ θπηηαξίλε δελ κπνξεί λα δηαιπζεί ζε θάπνηνλ θνηλφ δηαιχηε. Γηα λα παξαρζεί 

δηαιπηή κνξθή, πξνζηίζεηαη δηζεηάλζξαθαο, ν νπνίνο αληηδξά κε ηελ θπηηαξίλε. Καηφπηλ, ην 

πξντφλ ηεο αληίδξαζεο δηαιχεηαη ζε δηάιπκα πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ (θαπζηηθή ζφδα). Σν 

δηάιπκα πνπ νλνκάδεηαη βηζθφδε, εμσζείηαη ζε έλα κπάλην, ην νπνίν εμνπδεηεξψλεη ην 

πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ θαη ε θπηηαξίλε αλαγελλάηε κε αληηζηξνθή ηεο αληίδξαζεο κε ηνλ 

δηζεηάλζξαθα.  

 

Οη ίλεο πθίζηαληαη ηξάβεγκα θαη ζπλήζσο θφβνληαη ζε αζπλερείο ίλεο πξηλ απφ κηα 

εθηεηακέλε δηαδηθαζία πιπζίκαηνο γηα ηελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ ρεκηθψλ. Ζ δηαδηθαζία 

παξαγσγήο ηεο βηζθφδεο είλαη πεξηζζφηεξν πεξίπινθε κέζνδνο παξαγσγήο ηλψλ. Καηά ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ππεηζέξρνληαη πνιιέο παξάκεηξνη, νπφηε νη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ 

ζπλζεθψλ εμψζεζεο κπνξνχλ λα δψζνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία ηδηνηήησλ ησλ ηλψλ. Μπνξνχλ 

λα παξαρζνχλ ίλεο βηζθφδεο κε ηδηφηεηεο ζαλ απηέο ηνπ βακβαθηνχ (modal, κε θπκάησζε ή 

ζε κνξθή δηνγθσκέλσλ ζπλερψλ ηλψλ (γηα κεγαιχηεξν φγθν). Σα ππφινηπα ζεκαληηθά 

ζεκεία ζηελ πγξή εμψζεζε είλαη: 

 

1) Γελ πεξηιακβάλνληαη δηαδηθαζίεο κε πςειέο ζεξκνθξαζίεο 

2) Οη ηαρχηεηεο παξαγσγήο είλαη ηδηαίηεξα ρακειέο (30-80 m, min
-1

), ζπγθξηλφκελεο κε 

ηηο ηαρχηεηεο άιισλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο ηλψλ.  

3) Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θηιηέξεο κε κεγάιν αξηζκφ νπψλ, ιφγσ ηεο πγξήο 

θαηαβχζηζεο ζην κπάλην εμψζεζεο. Υξεζηκνπνηνχληαη θηιηέξεο δηακέηξνπ 7,5 cm κε 

20.000 νπέο θαη θηιηέξεο νξζνγσληθήο δηαηνκήο κε 167.000 νπέο. Απηφ θαζηζηά ηε 

κέζνδν νηθνλνκηθή. 

4) Οη δηαιχηεο γηα ηηο αθξπιηθέο ίλεο είλαη αθξηβνί θαη είλαη ζεκαληηθή ε 

απνηειεζκαηηθή αλάθηεζε θαη ν θαζαξηζκφο ηνπο. ηελ παξαγσγή ηεο βηζθφδεο, ην 
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πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ θαη ην ζεητθφ νμχ είλαη ζρεηηθά θζελά θαη δελ επηρεηξείηαη 

αλάθηεζε.  

 

Οη ζπλζεηηθέο ίλεο κπνξνχλ ηξνπνπνηεζνχλ ζε θάζε θάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο (κε πξφζζεηα, φπσο βαθή ή αληηγπαιηζηηθά/ζακβσηηθά πιηθά) ή ακέζσο κεηά 

(ηξάβεγκα, θαηζάξσκα ή εθαξκνγή θηληξηζηηθψλ), έηζη ψζηε λα είλαη θαηάιιειεο γηα ην 

ηειηθφ πξντφλ. Οη ίλεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ έηζη, νχησο ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ θισζηνυθαληνπξγηθνχ πξντφληνο πνπ πξφθεηηαη ηειηθά λα παξαρζεί απφ 

απηέο. Αλ θαηαζθεπαζηνχλ κηα θνξά θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο κηαο δεδνκέλεο 

εθαξκνγήο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηλψλ κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ θαηφπηλ απφ παξηίδα ζε 

παξηίδα παλνκνηφηππα. Δλαιιαθηηθά, αλ δελ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα κε ηξνπνπνίεζε ελφο είδνπο ηερλεηήο ίλαο, αλακηγλχνληαη δηαθνξεηηθά είδε ηλψλ 

γηα λα δψζνπλ ηηο απαηηνχκελεο ηδηφηεηεο [9,11-13], 

 

 

1.4 Σερληθά θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζήκεξα 

 

Σα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα απνηεινχζαλ πάληνηε, έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ 

εζσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ αλζξψπηλσλ θαηνηθηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ηχπσλ 

θηεξίσλ, φπσο γξαθεία, μελνδνρεία λνζνθνκεία, θαζψο επίζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

κεηαθνξψλ, φπσο ηα απηνθίλεηα, ηα ιεσθνξεία, νη επηβαηηθέο ακαμνζηνηρίεο, ηα 

θξνπαδηεξφπινηα θαη ηα αεξνπιάλα. Βάζε ηεο ρξεζηηθφηεηαο ηνπο, ηα θισζηνυθαληνπξγηθά 

πξντφληα εμππεξεηνχλ ηξεηο βαζηθνχο ζθνπνχο: ηε δηαθφζκεζε, ηελ άλεζε θαη ηελ αζθάιεηα. 

Δλψ ε δήηεζε γηα απηέο ηηο βαζηθέο ρξήζεηο είλαη απίζαλν λα κεησζεί ζην κέιινλ, νη δηαξθψο 

απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ θαηαζθεπψλ, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ν ζχγρξνλνο 

ηξφπνο δηαβίσζεο, παξέρνπλ ζεκαληηθή δπλαηφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ απφ ηελ άπνςε ησλ εθαξκνγψλ, ηεο πνιππινθφηεηαο θαη 

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο. πλεπψο, ηα ηερληθά θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα αλακέλνληαη λα 

απμεζνχλ γξεγνξφηεξα απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζρεηηθφ ηνκέα ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο, κε 

ξπζκφ αλάπηπμεο πνπ λα θζάλεη αθφκε θαη ην 35 % κέζα ζε πέληε έηε (2005-2010) (ρήκα 

7) [46]. 
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ρήκα 7 : Σπγθξηηηθέο ηηκέο γηα ηελ θαηαλάιωζε ηερληθώλ θιωζηνϋθαληνπξγηθώλ πξνϊόληωλ 

αλά θιάδν, ζηελ Γπηηθή Δπξώπε, ηελ πεληαεηία  2005-2010. 

Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ε βηνκεραλία ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο εμειίζζεηαη. Απφ ηηο πην 

πξφζθαηεο θαηλνηφκεο εθαξκνγέο είλαη ηα ηερληθά θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα. Ίλεο 

θαη λήκαηα, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή πξνεγκέλσλ πνιπ-ιεηηνπξγηθψλ 

πθαζκάησλ κε ζαπκαζηέο ηδηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, νξηζκέλα είλαη αληηκηθξνβηαθά, 

απνξξνθνχλ ηελ επηθίλδπλε γηα ηνλ άλζξσπν ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη αθφκα, έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα απην-θαζαξηζκνχ. Ζ αμηνπνίεζή ηνπο ζε κηα επξχηαηε πνηθηιία εθαξκνγψλ, απφ 

είδε έλδπζεο θαη νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ έσο πθάζκαηα εμσηεξηθψλ ρψξσλ θεξδίδεη ζπλερψο 

έδαθνο [14,15]. 

Οη πξφζζεηεο ηδηφηεηεο νθείινληαη, πξνθαλψο, ζηηο λέεο κνξθέο ηλψλ θαη λεκάησλ, νη νπνίεο 

εμειίρζεθαλ ζηα εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα θαη θάπνηεο απφ απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε κε 

ζρεηηθή επηηπρία ζε εκπνξηθέο εθαξκνγέο. Ζ λαλνηερλνινγία παίδεη έλα θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ θαηαζθεπή ησλ ηερληθψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ. Ναλνζσκαηίδηα 

εθαξκφδνληαη ζηελ επηθάλεηα πθαζκάησλ κε θαηάιιειε επεμεξγαζία είηε ελζσκαηψλνληαη 

ζηε κάδα ζπλζεηηθψλ ηλψλ, ζην ζηάδην ηεο ηλνπνίεζεο. αλ παξάδεηγκα λαλνηερλνινγίαο γηα 

ηελ παξαγσγή ηλψλ θαη λεκάησλ κε εγγελψο αληηκηθξνβηαθή δξάζε, είλαη ε ρξήζε 

λαλνζσκαηηδίσλ νμεηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ πνπ πεξηέρνπλ άξγπξν, ζηνηρείν γλσζηφ γηα ηηο 

αληηκηθξνβηαθέο ηνπ ηδηφηεηεο. Απηά κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε πνιπκεξηθέο κήηξεο, κε 

ζθνπφ ηελ ειεγρφκελε απνδέζκεπζή ηνπο. Δπίζεο, αληηκηθξνβηαθέο ηδηφηεηεο αλαπηχρζεθαλ 
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θαη ζε άιια πνιπκεξή, ζηα νπνία ελζσκαηψζεθε κηα νξγαληθή αληηκηθξνβηαθή έλσζε 

(Triclosan), πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξαγσγή ηλψλ θαη λεκάησλ. 

 

Μάιηζηα, νη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ πσο κεηαβάιινληαο ηελ πνζφηεηα ηνπ εγθιεηζκέλνπ 

ζπζηαηηθνχ θαη ην βαζκφ ηάλπζεο (ηεληψκαηνο) ηεο ίλαο, κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ην βαζκφ 

απνδέζκεπζεο, άξα θαη ηε δξαζηηθφηεηα ησλ λεκάησλ, απφ ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη 

πθάζκαηα ηθαλά λα πξνζηαηεχνπλ ην ρξήζηε απφ ηνπο κηθξννξγαληζκνχο. ιεο απηέο νη 

ηερληθέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηαηξηθή, φπνπ ε αληηκηθξνβηαθή δξάζε απνηειεί 

αλαγθαηφηεηα φρη κφλν γηα ηνπο αζζελείο αιιά θαη γηα ην πξνζσπηθφ.  

 

Γηα λα επηηεπρζεί ην ίδην απνηέιεζκα ζε θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα απφ θπζηθέο ίλεο, 

φπσο ην βακβάθη, έρνπλ γίλεη επηηπρεκέλεο δνθηκέο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηεο επηθαλεηαθήο 

απφζεζεο αληηκηθξνβηαθψλ ζσκαηηδίσλ, κε απιή πγξή επεμεξγαζία θαηά ην θηλίξηζκα. Γηα 

λα εμαζθαιηζηεί ε αλζεθηηθφηεηα θαη ε δξαζηηθφηεηα ηνπ πιηθνχ ζηε καθξφρξνλε ρξήζε, 

αθνχ ην δεηνχκελν είλαη ε αλάπηπμε αληηκηθξνβηαθήο δξάζεο ζε ξνχρα, θάιηζεο θαη 

πξντφληα εμεηδηθεπκέλεο θξνληίδαο, ηα λαλνζσκαηίδηα ζπλδπάζηεθαλ θαηάιιεια ζπλδεηηθά 

πιηθά, ηα νπνία παίδνπλ ην ξφιν ηεο «γέθπξαο» κε ην πιηθφ ηνπ ππνζηξψκαηνο. 

 

Έλα δεχηεξν παξάδεηγκα ηερληθψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ είλαη απηά πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηδηφηεηεο απην-θαζαξηζκνχ. Γειαδή έπεηηα απφ παξαηεηακέλε ρξήζε ηα 

ξνχρα, ηα ζεληφληα ή άιια θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε λα 

δηαηεξνχληαη θαζαξά. Ο πην απνδνηηθφο θαζαξηζηήο ηεο θχζεο είλαη ην ηηηάλην, επεηδή 

εκθαλίδεη ηζρπξή θσηνθαηαιπηηθή δξάζε. Γειαδή, δηαζπά νξγαληθέο ελψζεηο θαη ιεθέδεο, 

φηαλ εθηεζεί ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία. Έηζη, γηα ηελ θαηαζθεπή ηλψλ (άξα θαη πθαζκάησλ) 

κε ηδηφηεηεο απην-θαζαξηζκνχ αλαπηχρζεθαλ απφ εξεπλεηέο δηαιχκαηα νμεηδίνπ ηνπ 

ηηηαλίνπ, ζηα νπνία εκβαπηίζζεθαλ, ππφ θαηάιιειεο ζπλζήθεο θισζηνυθαληνπξγηθά 

πξντφληα. πγθξηηηθνί έιεγρνη κεηαμχ ησλ απιψλ θαη ησλ επεμεξγαζκέλσλ πθαζκάησλ κε 

ηηηάλην, απέδεημαλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ δεχηεξσλ λα δηαζπνχλ ιεθέδεο, ην νπνίν έρεη σο 

απφξξνηα θαη ηελ αληηκηθξνβηαθή δξάζε [14,15]. 

 

Οη έξεπλεο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ζπλδπάδνληαη δηαθνξεηηθέο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο θαη 

ηερλνινγηθνί θιάδνη (λαλνεπηζηήκεο, βηνηερλνινγία, βηνπιεξνθνξηθή, θ.ιπ.) αλακέλεηαη λα 

δψζνπλ δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα θαη πιηθά, κε πνιχ ρξήζηκεο ηδηφηεηεο θαη πςειή 
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πξνζηηζέκελε αμία, ελψ δηαζθαιίδνπλ κεδακηλφ πεξηβαιινληηθφ θφζηνο θαη θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο. 

 

εκαληηθέο εθαξκνγέο ησλ ηερληθψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ είλαη ζηνπο ηνκείο 

ηνπ αζιεηηζκνχ, ηεο αηνκηθήο πξνζηαζίαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο ζπζθεπαζίαο.  

 

 

1.4.1 Αζιεηηζκφο – Sporttech 

 

ηηο εθαξκνγέο ησλ πθαζκάησλ γηα ζπνξ θαη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο ζπγθαηαιέγνληαη 

θαιχκκαηα βάξθαο, πεηνληέο, ζθνηληά θαη πθάζκαηα γηα αεξφζηαηα, αιεμίπησηα, ζθελέο, 

ππλφζαθνη θαη ηερλεηφ γξαζίδη έσο πςειήο απφδνζεο ζχλζεηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ θαηαζθεπή κπαζηνπληψλ ηνπ γθνιθ, ξνπάισλ, ζθειεηψλ πνδειάησλ θαη ξαθεηψλ ηνπ 

ηέληο. Έλαο αξηζκφο πςειήο πνηφηεηαο εθαξκνγψλ ζε ζπνξ, φπσο ην ζθη, ε ηζηηνπινΐα θαη ην 

γθνιθ, απνηεινχλ ήδε ζεκαληηθά πεδία αλάπηπμεο γηα λέεο ίλεο θαη πιηθά πςειήο απφδνζεο 

πξηλ απηά θπθινθνξήζνπλ ζε επξχηεξεο θαηαλαισηηθέο αγνξέο ή άιιεο βηνκεραληθέο 

εθαξκνγέο. ηνπο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο πξντφλησλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο ησλ ζπνξ 

ζπγθαηαιέγνληαη ηα εμήο: 

 

• Διαθξχηεξα πθάζκαηα. Ζ κείσζε ηνπ βάξνπο ρσξίο κείσζε ηεο απφδνζεο απνηειεί έλαλ 

ηνκέα ζπλερνχο έξεπλαο. 

• Λεπηφηεξεο, καιαθφηεξεο ίλεο κε πςειή ζεξκηθή απφδνζε γηα ηνπο ππλφζαθνπο. 

• Πεξηζζφηεξν άθακπηα, αιιά πην αλζεθηηθά πθάζκαηα γηα κέζα λαπζηπινΐαο. 

• Τθάζκαηα κε πςειφηεξε αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία. 

• Τθάζκαηα κε κεησκέλα επίπεδα ηξηβήο. 

• Πνξψδεηο αδηάβξνρεο επελδχζεηο γηα ηέληεο. 
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Δηθφλα 1 : Δθαξκνγή ηωλ ηερληθώλ θιωζηνϋθαληνπξγηθώλ, ζηνλ αζιεηηζκό  

 

 

1.4.2 Πξνζηαζία – Protech 

 

Ζ πξνζηαζία απφ ηε ζεξκφηεηα, ηε θσηηά, ην λεξφ θαη ην επηθίλδπλν πεξηβάιινλ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηάιιειε ρξήζε ησλ ηερλεηψλ πθαζκάησλ κε ίλεο πςειήο απφδνζεο. 

Αλάινγα κε ηε ρξήζε, απαηηείηαη ρεκηθή αληνρή, αληίζηαζε ζηε ζεξκφηεηα, αλζεθηηθφηεηα, 

απνξξφθεζε ηεο πγξαζίαο, άλεζε, αληνρή ζην ζθίζηκν θ.ι.π. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο πςειήο 

απφδνζεο ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ ξνπρηζκνχ είλαη πεξηζζφηεξν έληνλε ζε πεξηπηψζεηο θσηηάο. 

Ο ππξίκαρνο ξνπρηζκφο πιεξνί νινέλα θαη πςειφηεξα θξηηήξηα, θαζψο απμάλεηαη ε γλψζε 

ζρεηηθά κε πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη ε ρξήζε θαηλνηφκσλ ηερληθψλ. Σα λήκαηα απφ αξσκαηηθά 

πνιπακίδηα, φπσο Kevlar, είλαη λήκαηα πνπ δελ θαίγνληαη, αληέρνπλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο 

γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη έρεη απνδεηρηεί φηη έρνπλ εμαηξεηηθή αληνρή ζηα αιθαιηθά 

κέζα. Ο ηνκέαο απηφο, επίζεο, πεξηιακβάλεη πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ γηα δηάθνξα 

επαγγέικαηα, φπσο ζπγθνιιεηέο, εξγαδνκέλνπο ζηε ζαιάζζηα εμφξπμε πεηξειαίνπ, 

αζηπλνκηθνχο, πηιφηνπο, κνηνζηθιεηηζηέο, νδεγνχο αγψλσλ θαη εηδηθφ εμνπιηζκφ φπσο 

αιεμίζθαηξα γηιέθα. Οη θχξηνη ηνκείο ηειηθήο ρξήζεο πεξηιακβάλνπλ: 

 

• Δηδηθή πξνζηαζία 

• Υεκηθή πξνζηαζία 

• Ππξαλζεθηηθφηεηα 

• Αλζεθηηθφηεηα ζε ζθηζίκαηα 

• Πξνζηαζία ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο 

• Τςειή νξαηφηεηα 
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ηνλ ηνκέα Protech ππάξρεη έλα κεγάιν θάζκα πθαζκάηηλσλ πιηθψλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ βάζεη ηεο θπξίαο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σα πιηθά πνηθίινπλ απφ ίλεο, λήκαηα, 

πιεθηέο θαη κε ίλεο έσο εμεηδηθεπκέλεο επηθαιχςεηο θαη κεκβξάλεο θαη παξέρνπλ [16]: 

 

• Πξνζηαζία θαηά ηνπ ζθηζίκαηνο θαη ηεο απφμεζεο. 

• Αληηβαιηζηηθή πξνζηαζία θαη αληίζηαζε ζηε ζχγθξνπζε κε θχκαηα. 

• Ππξνπξνζηαζία θαη πξνζηαζία απφ ηελ αθξαία ζεξκφηεηα. 

• Πξνζηαζία απφ επηθίλδπλε ζθφλε θαη κηθξνζσκαηίδηα. 

• Πξνζηαζία απφ αέξηα θαη ρεκηθά. 

• Ππξεληθή, βηνινγηθή θαη ρεκηθή πξνζηαζία. 

• Πξνζηαζία απφ εμαηξεηηθά ρακειή ζεξκνθξαζία. 

• Τςειή νξαηφηεηα. 

• Αληηζηαηηθέο ηδηφηεηεο 

 

 

 

Δηθφλα 2 : Δθαξκνγή ηωλ ηερληθώλ θιωζηνϋθαληνπξγηθώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία  

 

 

1.4.3 Μεηαθνξά – Mobiltech 

 

Ο ηνκέαο απηφο πεξηιακβάλεη πθάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηνθίλεηα, θνξηεγά, 

ηξέλα θαη αεξνζθάθε. Σα πξντφληα πνηθίινπλ απφ κνθέηεο, επελδχζεηο θνξηεγψλ θαη 

θαζίζκαηα έσο πιηθά θαηαζθεπήο δσλψλ, λήκαηα ειαζηηθψλ θαη ζχλζεηα πιηθά γηα 

ζθειεηνχο αηξάθηνπ αεξνζθαθψλ. Τπάξρνπλ αθφκε αξθεηέο επθαηξίεο αλάπηπμεο ζηηο 
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ηειηθέο ρξήζεηο ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ εθαξκνγψλ 

αεξφζαθσλ, ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ αθξνχ απφ κε πθαληέο ίλεο, ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ θαη 

ησλ θίιηξσλ αέξα εληφο ησλ νρεκάησλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ πθαζκάησλ αεξφζαθσλ είλαη 

επηθαιπκκέλα κε ειαζηνκεξέο πιηθφ, φπσο ην λενπξέλην ή ε ζηιηθφλε, πξνθεηκέλνπ λα 

ιεηηνπξγνχλ σο ζεξκνκνλσηηθά. 

 

Σα πςειήο πνηφηεηαο πιηθά επίπισζεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηα νρήκαηα δεκφζηαο 

ρξήζεο (ιεσθνξεία, πνχικαλ, ηξακ θαη ηξέλα). ηνλ ηνκέα αεξνπινΐαο εθαξκφδνληαη αθφκε 

πεξηζζφηεξα θαη απζηεξφηεξα θξηηήξηα απφδνζεο θαη αζθάιεηαο ζηα πθάζκαηα επίπισζεο 

θαη άιισλ εμαξηεκάησλ. Σα ζχλζεηα πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζην λαπηηιηαθφ ηνκέα, 

θπξίσο κε βάζε ηα παινλήκαηα, γηα ηελ θαηαζθεπή ζθειεηψλ πινίσλ. Ο λαπηηιηαθφο ηνκέαο 

απνηειεί επίζεο ηνλ θχξην πειάηε ηεο βηνκεραλίαο ζθνηληνχ θαη ζπάγθνπ. [16,18] 

 

 

 

Δηθφλα 3 : Δθαξκνγή ηωλ ηερληθώλ θιωζηνϋθαληνπξγηθώλ, ζηηο κεηαθνξέο  

 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία παίδεη ην κεησκέλν βάξνο ηνπ 

εθάζηνηε ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμαξηήκαηνο θαη ε δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο ηνπο. Κηλήζεηο 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε επηζθξαγίζηεθαλ κε ηε ζέζπηζε λνκνζεζίαο απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, πνπ ήδε εθαξκφδεηαη απφ ην 2006. Οη ζπγθεθξηκέλνη λφκνη έρνπλ νδεγήζεη ζηελ 

αχμεζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο θπζηθψλ ηλψλ πνπ είλαη εληζρπκέλεο κε πιαζηηθφ, πξντφληα πνπ 

βξίζθνπλ πνιιαπιέο εθαξκνγέο ζηελ απηνθίλεζε. Ζ Δπξσπατθή λνκνζεζία (2006) ήδε 

πξνβιέπεη φηη ην 80 % ελφο νρήκαηνο πξέπεη λα επαλαρξεζηκνπνηείηαη ή λα αλαθπθιψλεηαη 

ελψ κειινληηθά, κέρξη ην 2015 απηφ ην πνζνζηφ ζα πξέπεη λα αλέιζεη ζην 85 %. Δπίζεο ζηελ 
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Ηαπσλία αλάινγνη λφκνη πξνέβιεπαλ ηελ αλάθηεζε ελφο νρήκαηνο ζε πνζνζηφ 88 % κέρξη ην 

2005, ελψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνλ εμαξηεκάησλ πνπ νδεγνχληαη ζηελ απνηέθξσζε ην 

πνζνζηφ γηα ηα νρήκαηα ζα πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε 95 % κέρξη ην 2015 [46]. 

 

 

1.4.4 πζθεπαζία – Packtech 

 

Οη ζπζθεπαζίεο απνηεινχλ κηα θαζηεξσκέλε εθαξκνγή γηα ηα πθάζκαηα. Ο ηνκέαο απηφο 

πεξηιακβάλεη αθελφο βαξηά πθαληά πθάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηζάληεο, ζε ζάθνπο 

θ.α. ηελ ίδηα θαηεγνξία αλήθνπλ ηα ειαθξηά κε πθαληά πθάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

αλζεθηηθά ραξηηά, ηα ζαθνπιάθηα ηζαγηνχ, ηα πιεθηά δίρηπα γηα θξνχηα θαη νη 

απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο γηα θξέζθα πξντφληα. Ζ ρξήζε πθαζκάησλ πιηθψλ ζηηο 

ζπζθεπαζίεο είλαη αθφκε πεξηνξηζκέλε ζε φγθν σζηφζν, πξνβιέπεηαη φηη ε δήηεζε ζα 

απμεζεί κε πξσηνθαλή ξπζκφ εμαηηίαο: 

 

• ησλ απμεκέλσλ πξαγκαηηθψλ εηζνδεκάησλ θαη ησλ δαπαλψλ ησλ θαηαλαισηψλ, 

• ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ επλνεί ηελ άλεζε θαη ηελ ζπζθεπαζία  

• ηεο αιιαγήο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ απνηξνπή ηεο κφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ 

 

 

 

Δηθφλα 4 : Δθαξκνγή ηωλ ηερληθώλ θιωζηνϋθαληνπξγηθώλ, ζηηο ζπζθεπαζίεο  

 

Δπηπιένλ εθαξκνγέο ησλ ηερληθψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ αθνξνχλ ηα παξαθάησ 

πεδία: νηθηαθφο εμνπιηζκφο, ηαηξηθή θαη πγηεηλή, πεξηβάιινλ θαη βηνκεραλία.[16] 
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1.4.5 Οηθηαθφο εμνπιηζκφο 

 

πσο έρεη παξαηεξεζεί θαηά ην έηνο 2000, ε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ζε ηερληθά 

θισζηνυθαληνπξγηθά αληηζηνηρεί ζε πξντφληα ηνπ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ. Tα νηθηαθά ηερληθά 

πθάζκαηα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ άλεζε, ζηε δηαθφζκεζε θαη ζηελ πξνζηαζία 

πνιιψλ νηθηαθψλ επηθαλεηψλ, επίπισλ θαη θαιπκκάησλ. Δδψ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην 

παξαγέκηζκα κε ηλψδεο πιηθφ ζε θιηλνζθεπάζκαηα, καμηιάξηα, ππλφζαθνπο θαη επελδχζεηο 

επίπισλ. Ζ δήηεζε γηα ηα πξντφληα απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζρεηίδεηαη επίζεο κε ηε 

δηαθχκαλζε ηεο νηθνδνκηθήο θαη θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

παξνπζηάδνληαη πνιχ ιίγεο αιιαγέο ζηελ παξαγσγή ησλ νηθηαθψλ πθαζκάησλ. Σα 

θιηλνζθεπάζκαηα ζπλερίδνπλ λα θπξηαξρνχλ ζηελ αγνξά θαη αθνινπζνχλ ηα πξντφληα 

παξαγεκίζκαηνο, ελψ ηα πθάζκαηα γηα ην κπάλην θαη ην ηξαπέδη θαηαιακβάλνπλ κφλν έλα 

πνιχ κηθξφ κέξνο ηεο αγνξάο. Δλψ νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο παξακέλνπλ ίδηεο, νη απμαλφκελεο 

απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη νη απαηηήζεηο ξχζκηζεο ησλ ζπλζεθψλ ζεξκνθξαζίαο θαη 

πγξαζίαο έρνπλ θάλεη ήδε απηά ηα πξντφληα πεξηζζφηεξν πνιχπινθα θαη πνιπιεηηνπξγηθά. 

ηηο εθαξκνγέο ησλ νηθηαθψλ πθαζκάησλ ζπγθαηαιέγνληαη: 

• Σξαπεδνκάληηια, θνπξηίλεο, θαζίζκαηα  

• Πιεξσηηθά ηλψδε πιηθά γηα έπηπια θαη ζηξψκαηα. 

• Τθάζκαηα θαζαξηφηεηαο θαη θνπδίλαο. 

• Κάζε χθαζκα ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ θαη ζηα κέζα κεηαθνξάο. 

• Υαιηά θαη θάζε είδνπο θαιχκκαηα θαζηζκάησλ. 

• Κιηλνζθεπάζκαηα. 

• Σέληεο, πξφζηεγα, πεξζίδεο, θνπξηίλεο. 

 

Σα πθάζκαηα νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ θαηαζθεπάδνληαη πιένλ απφ πνηθηιία ιεηηνπξγηθψλ 

πιηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειαζηηθψλ πθαζκάησλ, ησλ ζεξκηθά πξνζαξκφζηκσλ 

θιηλνζθεπαζκάησλ, ησλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ πθαζκάησλ, ησλ αληηκηθξνβηαθψλ 

πθαζκάησλ, ησλ πξνζηαηεπηηθψλ απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία πθαζκάησλ, ηεο 

πξνζηαηεπηηθήο επεμεξγαζίαο θαηά ηνπ κεηαρξσκαηηζκνχ, ησλ θινγνεπηβξαδπληηθψλ πιηθψλ 

θαη ησλ ηερλνινγηψλ κε ζπκππθλσκέλα αξψκαηα [17]. 
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1.4.6 Ιαηξηθή – πγηεηλή 

 

Σα ηερληθά πθάζκαηα βξίζθνπλ ήδε πνιιέο εθαξκνγέο ζηνλ ηνκέα ηεο αηνκηθήο πγηεηλήο θαη 

ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο. Ζ ρξήζε ηνπο βαζίδεηαη ζε έλαλ αξηζκφ ηππηθψλ βαζηθψλ ηδηνηήησλ 

φπσο ην κηθξφ βάξνο αλά κνλάδα επηθάλεηαο, ε απαιφηεηα, ε επθακςία, ε 

απνξξνθεηηθφηεηα, ε ηθαλφηεηα δηήζεζεο, θιπ. ηηο παξαδνζηαθέο εθαξκνγέο 

ζπγθαηαιέγνληαη ηα πξντφληα αηνκηθήο πγηεηλήο θαη πεξηπνίεζεο, νη πάλεο, ηα ζθνπγγάξηα, 

ηα θιηλνζθεπάζκαηα θαη ηα θαιχκκαηα αιιά θαη νη κάζθεο θιπ. Ο ζπλδπαζκφο πθαζκάησλ 

κε ζχλζεηα πιηθά, φπσο νη κεκβξάλεο, ν αθξφο θαη ηα απηνθφιιεηα, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 

δνκψλ γηα ηε ζεξαπεία ηξαπκάησλ θαη γηα ηα πξντφληα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, απνηειεί 

έλαλ απφ ηνπο αλαπηπζζφκελνπο ηνκείο. Απηή ε απμαλφκελε ρξήζε πθαζκάησλ ζε ζχλζεηεο 

εθαξκνγέο ζα πξνζθέξεη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ φγθνπ θαηαλάισζεο ηλψλ. ηηο θαηεγνξίεο 

ησλ ηαηξηθψλ πθαζκάησλ ζπγθαηαιέγνληαη ηα εκθπηεχζηκα θαη κε εκθπηεχζηκα πιηθά, νη 

εμσζσκαηηθέο ζπζθεπέο θαη πξντφληα πεξίζαιςεο θαη πγηεηλήο. Σα πξντφληα απηά: 

 

• παξέρνπλ λέεο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο (εκθπηεχκαηα κε βάζε ηα πθάζκαηα έλαληη 

δπζεχξεησλ νξγάλσλ απφ δφηεο, ηερλεηνί ηζηνί, θιεηδψζεηο θαη ζχλδεζκνη), 

• επηηαρχλνπλ ηελ αλάξξσζε θαηφπηλ ηαηξηθήο ζεξαπείαο (θαηλνηφκνη επίδεζκνη ηξαπκάησλ, 

ειαθξηά/πνξψδε νξζσηηθά θαη πξνζζεηηθά πιηθά), 

• βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ κε ρξφληεο παζήζεηο (ιεηηνπξγηθφο 

ξνπρηζκφο).[15,17] 

 

 

 

Δηθφλα 5 : Δθαξκνγή ηωλ ηερληθώλ θιωζηνϋθαληνπξγηθώλ, ζηελ ηαηξηθή  
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1.4.7 Πεξηβάιινλ θαη βηνκεραλία 

 

Ζ βηνκεραλία είλαη έλαο ηνκέαο κε εμαηξεηηθά πνηθίιεο εθαξκνγέο, φζνλ αθνξά ηα πξντφληα, 

ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο ηειηθέο ρξήζεηο, πνπ θπκαίλνληαη απφ ειαθξά κε πθαζκέλα, πιεθηά 

δίρηπα, βνχξηζεο έσο βαξέσο ηχπνπ επηθαιπκκέλνπο θπιηφκελνπο ηκάληεο. Σα ηερλεηά 

πθάζκαηα θξαηνχλ ηα ελία ζηελ αιιαγή ηεο βηνκεραλίαο κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο, δηαρσξίδνληαο θαη θαζαξίδνληαο βηνκεραληθά πξντφληα, θαζαξίδνληαο αέξηα θαη 

απφβιεηα, κεηαθέξνληαο πιηθά θαηά ηηο δηαδνρηθέο θάζεηο ηεο βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο 

θαη ελεξγψληαο σο ππνζηξψκαηα γηα ιεηαληηθά θχιια θαη άιια επηθαιπκκέλα πξντφληα. Σα 

πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζε απηνχο ηνπο ηνκείο έρνπλ έλα επξχ θάζκα 

πξνδηαγξαθψλ, εθ ησλ νπνίσλ νη πεξηζζφηεξεο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν απαηηεηηθέο, φζνλ 

αθνξά ηελ ηερληθή απφδνζε θαη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, απ’ φηη ηα παξαδνζηαθά 

πιηθά θαη πθάζκαηα. ηελ θαηεγνξία ησλ ηερληθψλ βηνκεραληθψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ 

πξντφλησλ, παξαηεξείηαη ε ηαρεία αλάπηπμε ηεο ρξήζεο ζχλζεησλ πιηθψλ, ζθπξνδέκαηνο κε 

ελίζρπζε ηλψλ, θαζψο επίζεο θαη ε ξαγδαία αληηθαηάζηαζε ησλ παξαδνζηαθψλ νηθνδνκηθψλ 

πιηθψλ απφ ηα πθαζκάηηλα πξντφληα ζπλζεηηθψλ πιηθψλ.  

 

Πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη δεηήκαηα αζθάιεηαο ζρεηίδνληαη ζπρλά κε ηε ρξήζε ζρεδφλ 

φισλ ησλ ηερλεηψλ πθαζκάησλ, μεθηλψληαο απφ ηνπο άκεζνπο ηνκείο εθαξκνγήο ηνπο θαη 

ηελ άκεζε επίδξαζή ηνπο ζηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ λεξνχ, ζηελ απνηξνπή 

ηξαπκαηηζκψλ, ζηε κείσζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηεο κφιπλζεο θαη ηνπ ζνξχβνπ. 

Δπηπιένλ, ε πεξηβαιινληηθή κέξηκλα θαη νη αξρέο ηεο αεηθνξίαο επεθηείλνληαη ζηνλ θχθιν 

δσήο ησλ πθαζκάησλ απηψλ θαζαπηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαγσγήο ηνπο θαη ηεο 

δηάζεζεο αιιά θαη ηεο αλαθχθισζήο ηνπο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ ρξεζηκφηεηάο 

ηνπο.  

 

Σέινο ηα ηερληθά θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ 

γεσπθάζκαηα ή ζαλ πθάζκαηα γηα θαηαζθεπέο.[17] 

 

 

1.4.8 Γεσπθάζκαηα – Geotech 

 

αλ γεσπθάζκαηα νξίδνληαη φια ηα πθαληά, κε πθαληά θαη πιεθηά πιηθά ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα εχξνο εθαξκνγψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαζθεπήο θηηξίσλ, 
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γεθπξψλ, θξαγκάησλ, ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ θαη δξφκσλ, θαζψο θαη αλαρσκάησλ, 

δηαλνίμεσλ, παξαρσκάησλ θαη ππνζαιάζζησλ παξαιηαθψλ κεραληθψλ έξγσλ. Παξά ην 

γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε αγνξά είλαη πεξηνξηζκέλε, αλακέλεηαη ηζρπξή αλάπηπμε θαζψο 

ηα γεσπθάζκαηα εθαξκφδνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. Οη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ησλ 

γεσπθαζκάησλ ζπλήζσο είλαη: 

 

• πξνζηαζία: ην γέκηζκα θαη ε πξνζηαζία ησλ κεκβξαλψλ απφ ηξχπεο ή ζθηζίκαηα απφ 

αηρκεξέο πέηξεο ή άιιεο πηέζεηο. Σα γεσπθάζκαηα κπνξνχλ επίζεο λα παξαγεκηζηνχλ κε 

πνιπκεξή ή αλφξγαλα πιηθά ζηεγαλνπνίεζεο, φπσο ν αξγηιψδεο κπεηνλίηεο, νχησο ψζηε λα 

επηηεπρζνχλ εχθακπηα θξάγκαηα θαηά ηεο πγξαζίαο. 

• ελίζρπζε: ε ελδπλάκσζε ησλ ππφγεησλ θαησθεξεηψλ, ησλ θιίζεσλ θαη ησλ ηνίρσλ γηα ηελ 

απνηξνπή ηεο κεηαθίλεζεο, ηεο δηνιίζζεζεο θαη ηεο θαηάξξεπζεο, θαηαλέκνληαο ηα 

κεραληθά θνξηία. 

• ζηαζεξνπνίεζε: κηα ζηελά ζρεηηδφκελε ιεηηνπξγία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην επηθαλεηαθή 

θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ θαη ηελ απνηξνπή ηεο δηάβξσζεο θαη ησλ ξσγκψλ ζηα αλαρψκαηα, 

ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ, ησλ νδψλ θαη άιισλ επηθαλεηψλ. 

• δηαρσξηζκφο: ν δηαρσξηζκφο δχν δηπιαλψλ αιιά αλφκνησλ πιηθψλ γηα ηελ απνηξνπή ηεο 

αλάκημεο θαη ηεο θαζίδεζεο, π.ρ. ραιίθη θαη έδαθνο, πγεηνλνκηθή ηαθή απνβιήησλ θαη 

ππέδαθνο. 

• απνζηξάγγηζε: ν δηαρσξηζκφο ηνπ λεξνχ απφ ηα ζηέξεα ζσκαηίδηα θαη ε κεηέπεηηα 

απνκάθξπλζή ηνπ κέζσ θισζηνυθαληνπξγηθψλ ηλψλ θαη επελδχζεσλ.  

 

Οη δηαπεξαηέο επελδχζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε γεσκεκβξάλεο ζε 

εθαξκνγέο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνβιήησλ κπνξνχλ επίζεο λα επηηξέςνπλ ηνλ εμαεξηζκφ θαη 

ηελ απνκάθξπλζε ησλ βηναπνηθνδνκήζηκσλ πξντφλησλ, φπσο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, 

θαζψο θαη ηε ζπιινγή δηαζηαιαδφλησλ πδάησλ. Οη επηιεγκέλεο ίλεο θαη ηα λήκαηα γηα ηηο 

γεσπθαζκαηηθέο εθαξκνγέο είλαη ζπλήζσο ζπλζεηηθά πνιπκεξή πνπ παξέρνπλ καθξνρξφληα 

ζηαζεξφηεηα ελάληηα ζηε κεραληθή, ρεκηθή θαη βηνινγηθή θζνξά. Οη πξψηεο χιεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κνξθή θνκκέλσλ θαη κε ηλψλ, κνλφθισλσλ θαη πνιχθισλσλ λεκάησλ, 

θαζψο θαη αζπλερψλ ηλψλ. 
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Δηθφλα 6 : Δθαξκνγή ηωλ ηερληθώλ θιωζηνϋθαληνπξγηθώλ, ωο γεωπθάζκαηα   

 

Σν πνιππξνππιέλην θαη ν πνιπεζηέξαο είλαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν, 

θαη ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ ην πνιπακίδην θαη ην πνιπαηζπιέλην. Σν πνιπαηζπιέλην 

ρξεζηκνπνηείηαη φπνπ απαηηείηαη επθακςία ή ζηαζεξφηεηα ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ζηελ 

επίδξαζε δηαζηαιαδφλησλ ρεκηθψλ νπζηψλ. Ωζηφζν, ζε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο γηα 

βηναπνηθνδφκεζε ή φπνπ ε ηνπηθή δηαζεζηκφηεηα θαη ην θφζηνο ησλ πιηθψλ ην επηηξέπνπλ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη θπζηθέο ίλεο, φπσο ε γηνχηα. Τπάξρνπλ επίζεο ζεκαληηθέο 

επθαηξίεο γηα ηε ρξήζε αλαθπθισκέλσλ πθαζκάηηλσλ πιηθψλ θαη άιισλ πνιπκεξψλ ζε 

γεσπθαζκαηηθέο εθαξκνγέο. 

 

 

1.4.9 Καηαζθεπέο – Buildtech 

 

Ο ηνκέαο ησλ θαηαζθεπψλ θαιχπηεη θάζε χθαζκα θαη ζχλζεην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ θαηαζθεπή κφληκσλ ή πξνζσξηλψλ θηηξηαθψλ θαηαζθεπψλ, θαζψο θαη νηθνδνκεκάησλ, 

φπσο θξάγκαηα, γέθπξεο, αγσγνί θαη δξφκνη. Υάξε ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαιχηεξεο 

απφδνζεο πνπ δηαζέηνπλ, φζνλ αθνξά ην ιφγν ηεο αληνρήο/βάξνπο, ηελ αλζεθηηθφηεηα, ηελ 

επθακςία, ηηο ηδηφηεηεο κφλσζεο θαη απνξξφθεζεο, θαη ηελ αληίζηαζε ζηε θσηηά θαη ηε 

ζεξκφηεηα, είλαη ζε ζέζε λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα ζπκβαηηθά πιηθά θαηαζθεπήο, φπσο ν 
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ράιπβαο, ην μχιν θαη ην πιαζηηθφ. Αλάκεζα ζηα παξαδείγκαηα θαηλνηφκσλ ρξήζεσλ ησλ 

πθαζκάησλ ζπγθαηαιέγνληαη: 

• Διαθξηέο ζηέγεο θαη αδηάβξνρεο κεκβξάλεο, θαζψο θαη πνξψδεηο επελδχζεηο. 

• Μνλψζεηο ζεξκφηεηαο θαη ήρνπ. 

• Σνίρνη θαη κεζνηνηρίεο ππξαζθάιεηαο. 

• Δχθακπηεο θαη αλζεθηηθέο ζσιελψζεηο θαη ζπζηήκαηα θαλαιηψλ. 

• Δλίζρπζε ηνίρνπ θαη νξνθήο, πξνζφςεηο θαη ζνβάηηζκα εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ. 

• Δλίζρπζε θαη ζθπξειάηεζε ζθπξνδέκαηνο. 

 

ε αξθεηέο εθαξκνγέο, ηα πθάζκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ζε κφληκα θηίξηα θαη 

νηθνδνκήκαηα, πξνζδίδνληαο ζε απηά κηα ζεηξά εμεηδηθεπκέλσλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο ε 

ελίζρπζε, ε ζηεγαλνπνίεζε, ε κφλσζε θαη ε ππξνπξνζηαζία. Σα ηειηθά πξντφληα 

επηηπγράλνπλ εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα πξνζηαζίαο, κέζσ κηαο ιεηηνπξγηθήο ηειηθήο 

επεμεξγαζίαο ή επηθάιπςεο, κε ηελ νπνία παξέρνπλ πξνζηαζία έλαληη πνηθίισλ ξηδηθψλ 

επηδξάζεσλ. ηα ζπλήζε ιεηηνπξγηθά πθάζκαηα κε ηδηφηεηεο πξνζηαζίαο ζπγθαηαιέγνληαη 

ηα πξφζηεγα, νη κνπζακάδεο θαη ηα πξνζσξηλά πθάζκαηα πξνζηαζίαο. 

 

Σα πξφζηεγα είλαη αξρηηεθηνληθέο πξνεμνρέο κε κία ζηέγε ζαλ νηθνδφκεκα πνπ παξέρεη 

πξνζηαζία απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηνλ ήιην. Σα πθάζκαηα ησλ πξφζηεγσλ πξέπεη λα 

πιεξνχλ πνιχ πςειά θξηηήξηα ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο. Ο θαηαλαισηήο αλακέλεη ηελ 

θαιχηεξε απφδνζε αλαθνξηθά κε ηε ζηαζεξφηεηα ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, ηελ αληίζηαζε 

πδξφιπζεο θαη ηελ αληνρή ζην ρξφλν, ηε κε αιινίσζε ησλ ρξσκάησλ απφ ην θσο, ηελ 

απψζεζε ηνπ λεξνχ, ηελ θαηαθξάηεζε ρψκαηνο, ηελ αληίζηαζε έλαληη ζηε κνχρια θαη ηελ 

επθακςία. Οη απαηηήζεηο απφδνζεο πνηθίινπλ απφ πθάζκαηα πνιπεζηέξα κε επηθάιπςε 

πνιπβηλπινρισξηδίνπ (PVC) ή κε επηθάιπςε αθξηιηθνχ έσο κεκβξάλεο πςειψλ 

πξνδηαγξαθψλ, πηζαλψο ρξεζηκνπνηψληαο επηρξηζκέλν γπαιί πνιπηεηξαθζνξναηζπιελίνπ 

(PTFE) κε επηπιένλ ιάθα θζνξησκέλνπ πδξνγνλάλζξαθα. ηνπο κνπζακάδεο ην βακβάθη έρεη 

επίζεο αληηθαηαζηαζεί απφ πνιπεζηέξα πςειήο αλζεθηηθφηεηαο κε επηθάιπςε PVC.  

 

ηα ηερλεηά πθάζκαηα κε ηδηφηεηεο θξάγκαηνο πεξηιακβάλνληαη ηα ππνζηξψκαηα ζηέγεο θαη 

νη εληζρχζεηο ηνίρνπ θαη νξνθήο. Σα ππνζηξψκαηα ζηέγεο είλαη ζρεδηαζκέλα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο επηθάιπςεο ηεο ζηέγεο θαη ηνπ νηθνδνκήκαηνο απφ ηε δηείζδπζε ηεο 

πγξαζίαο. Ζ αγνξά κνηξάδεηαη ζε ηζφρεο, αινπκηλφθπιια θαη κε πιεθηέο επηθαιχςεηο 

(θπξίσο πνιππξνππιελίνπ, πνιπεζηέξα θαη παινλεκάησλ). Οη θχξηεο ηερληθέο απαηηήζεηο ησλ 
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ππνζηξσκάησλ ζηέγεο είλαη ε επηβξάδπλζε ζηε κεηάδνζε ηεο θσηηάο, ε δηαπεξαηφηεηα 

λεξνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαπεξαηφηεηα αέξα, ε αληνρή θαηά ηνπ ζρηζίκαηνο, ε αληνρή 

θαηά ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο θαη ε αληίζηαζε έλαληη ζηε κνχρια. 

 

Σα ηερληθά πθάζκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζαλ εληζρχζεηο ηνίρνπ θαη νξνθήο. Οη ζηξψζεηο 

ηλψλ πθάζκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηηο εληζρχζεηο ζθπξνδέκαηνο 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ρψξνπ γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνίρσλ, νξνθψλ θαη πξνζφςεσλ γηα 

ηελ αμηφπηζηε αληίζηαζε ζηηο ξσγκέο. Σα πιέγκαηα παινλήκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά 

θαηά ηελ αξρηθή θαηαζθεπή ελφο θηηξίνπ γηα απνθαηάζηαζε επηθαλεηψλ κε ξσγκέο. Σα πιηθά 

ελίζρπζεο πξέπεη λα πιεξνχλ πςειέο απαηηήζεηο, φζνλ αθνξά ηελ αληνρή ζηνλ εθειθπζκφ 

θαη ηελ ειαζηηθφηεηα. Δπηπιένλ, ην πιηθφ πξέπεη λα είλαη αληηππξηθφ, κε αιθαιηθή αληνρή ζε 

ζπλδπαζκφ κε πςεινχ βαζκνχ ζηαζεξφηεηα. Ζ ζηαζεξφηεηα απηή επηηπγράλεηαη κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζσζηνχ ζπγθνιιεηηθνχ (πνιπκεξέο). Με πθαληέο επηθαιχςεηο φπσο ην γπαιί 

θαη ν πνιπεζηέξαο (ζε κνξθή ηλψλ) ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά ζε αζθαιηηθέο ζηέγεο θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηα αδηάβξνρα πξντφληα. Σα πνξψδε θξάγκαηα πγξαζίαο γηα ηνίρνπο είλαη κία 

αθφκε εθαξκνγή ππφ αλάπηπμε γηα κε πιεθηέο επηθαιχςεηο. Ωζηφζν, νη πνιπνιεθίλεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, θαζψο νη απαηηήζεηο αληνρήο θαη 

αλζεθηηθφηεηαο ζηε ζεξκφηεηα είλαη ρακειφηεξεο [19,20]. 
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ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  22  

  

ΣΣΑΑΞΞΙΙΝΝΟΟΜΜΗΗΗΗ  ΤΤΦΦΑΑΜΜΑΑΣΣΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΟΟΙΙΟΟΣΣΙΙΚΚΑΑ  

ΥΥΑΑΡΡΑΑΚΚΣΣΗΗΡΡΙΙΣΣΙΙΚΚΑΑ  

 

 

 

2.1 Σαμηλφκεζε πθαζκάησλ βάζεη δηαθφξσλ παξαγφλησλ  

 

 

Σα πθάζκαηα πνπ παξάγνληαη απφ ηνλ θιάδν ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο αιιά θαη γεληθφηεξα 

ηα πεξηζζφηεξα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα, είλαη ζηελ νπζία κηα δνκή δηαζηαπξσκέλσλ 

νξηδφληησλ λεκάησλ κε άιια δηαηεηαγκέλα ζε θάζεηε δηεχζπλζε, κε πάληα πξνθαζνξηζκέλν 

ηξφπν δηαζηαχξσζεο. Σα θάζεηα λήκαηα νλνκάδνληαη ζηεκφληα ελψ ηα νξηδφληηα 

νλνκάδνληαη πθάδηα. Σα παξαγφκελα πθάζκαηα κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο:  

 

Α. χκθσλα κε ηελ πξψηε χιε : Τθάζκαηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ λήκαηα ηχπνπ 

βακβαθηνχ, καιιηνχ, κεηαμηνχ θηι., θαζψο θαη απφ ζχκκεηθηα λήκαηα.  

 

Β. χκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπο :  

i. Καινθαηξηλά ή ρεηκεξηλά ελδχκαηα θαη πξντφληα. 

ii. Αλδξηθά, γπλαηθεία, παηδηθά ελδχκαηα θαη πξντφληα 

iii. Δίδε ηκαηηζκνχ (εζψξνπρα, θιηλνζθεπάζκαηα) 

iv. Γηα ηερληθνχο ζθνπνχο (π.ρ ηκάληεο, ππξνζβεζηηθνί ζσιήλεο θ.α.) 

v.  Γηα δηαθνζκεηηθνχο ζθνπνχο (π.ρ. επηπιφπαλα) 

vi. Γηα είδε νηθηαθήο ρξήζεο (π.ρ. πεηζέηεο)  

vii. Τιηθά ζπζθεπαζίαο (ζάθθνη) 
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Γ. Αλάινγα κε ην ηειηθφ θάξδνο : 

 i. Μνλφθαξδα (πιάηνο κέρξη 1.10-1.20 κ) 

 ii. Γηπιφθαξδα (πιάηνο κεγαιχηεξν απφ 1.20κ) 

 

Γ. Αλάινγα κε  ην βάξνο : 

i. Διαθξηά πθάζκαηα 

ii. Μεζαίνπ βάξνπο 

iii. Βαξηά πθάζκαηα 

 

Δ. Αλάινγα κε ην πάρνο : 

i. Λεπηά πθάζκαηα 

ii. Μεζαίνπ πάρνπο.  

iii. Υνληξά πθάζκαηα  

 

Σ. Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο :  

 i. Απιά πθάζκαηα. Απνηεινχληαη απφ δπν ζηνηρεία (κηα ζεηξά ζηεκνλίσλ θαη κηα ζεηξά 

πθαδίσλ). 

 ii. χλζεηα πθάζκαηα. Απνηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξα απφ δπν ζηνηρεία. Απηά είλαη : 

1. Γηπιήο φςεσο πθάζκαηα. 

2. σιελνεηδή πθάζκαηα. 

3. ζσιελνεηδή ελαιιαζζφκελα. 

4. Γηπιά 

iii. Δηδηθά πθάζκαηα (π.ρ. βεινχδα) 

 

Ε. Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκφ ζρεκαηηζκνχ αλνίγκαηνο:  

i. Έθθεληξα, 5-7 ηειάξα  

ii. Ραηηέξα, 12-24 ηειιάξα 

iii. Εαθάξ (πθάζκαηα κε πνιχ ζχλζεηε επαλάιεςε ζην ζηεκφλη θαη ζην πθάδη) 

 

Ζ. Αλάινγα κε ηηο δηαδηθαζίεο βαθήο θαη θηληξίζκαηνο (π.ρ. ρλνπδηαζκέλα, μπξηζκέλα, 

ηππνβακκέλα, εκπξηκέ, θ.α.) 

 

Θ. Αλάινγα κε ηελ εκθάληζε (π.ρ. κπνπθιέ, γθνθξέ, ζαηηλέ, θξπζηαιιηδέ θ.α.) 
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Η. Αλάινγα κε ην ζχζηεκα θισζηεξίσζεο ησλ λεκάησλ πνπ ηα απνηεινχλ :  

i. Καξληέ (Carde) πθάζκαηα. 

ii. Πελληέ (Pegnie) πθάζκαηα.  

iii. εκηπελληέ (Semipegnie) πθάζκαηα. 

 

Ζ αλσηέξσ ηαμηλφκεζε κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε ζηα πξσηαξρηθά ζηάδηα ηεο αλαθχθισζεο 

αιιά θαη ζηα κεηέπεηηα, φπνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη απζηεξή επηινγή ηνπ ηχπνπ ηνπ 

θισζηνυθαληνπξγηθνχ πξντφληνο πνπ ζέινπκε λα αλαθπθιψζνπκε. Ο ηχπνο ελφο πθάζκαηνο 

πνπ επηζπκνχκε λα αλαθπθιψζνπκε καο νδεγεί αληίζηνηρα θαη ζηελ απφθηεζε θαηάιιεινπ 

θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, άιιν ηχπν κεραλήκαηνο ηεκαρηζκνχ 

πθαζκάησλ ζα επηιέμνπκε αλ αλαθπθιψλνπκε ιεπηά πθάζκαηα θαη άιιν ηχπν ζα επηιέμνπκε 

αλ ε αλαθπθισηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ρνληξά πθάζκαηα. Οη δηαθνξέο ησλ 

κεραλεκάησλ επηθεληξψλνληαη ζηνλ ηχπν θαη αξηζκφ ησλ ιεπίδσλ ηεκαρηζκνχ  [9,21]. 

 

 

2.2 Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πθαζκάησλ θαη ησλ 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ  

 

Σα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα θαη ηδηαίηεξα ηα πθάζκαηα έρνπλ νξηζκέλα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Αλάινγα κε ηελ επηιεγφκελε παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπζηαηηθψλ πνπ θαηαζθεπάδεηαη έλα χθαζκα, απνθηά θαη 

ζπγθεθξηκέλεο πνηνηηθέο ηδηφηεηεο.  

 

- Δθαηνζηηαία αλαινγία ηλψλ (ζχλζεζε) 

- Γνκή χθαλζεο  

- Λεπηφηεηα λεκάησλ ζηεκνληνχ θαη πθαδηνχ 

- Αξηζκφο λεκάησλ ζηεκνληνχ θαη πθαδηνχ αλά cm 

- Βάξνο πθάζκαηνο, πιάηνο 

- Πάρνο πθάζκαηνο 

- Απνξξνθεηηθφηεηα 

- Αληνρή ζηνλ εθειθπζκφ ή ζηελ επηκήθπλζε 

- Αληνρή ζην ρλνχδηαζκα (pilling) 
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- Αληνρή ρξσκάησλ ζην θσο, ζην πιχζηκν, ζην λεξφ, ζηνλ ηδξψηα, ζηελ ηξηβή, ζηελ 

μεξή θάζαξζε θ.α. 

- Αληνρή ζηελ θσηηά 

- Αληνρή ζηελ ηξηβή  

- Αληνρή ζην ηζαιάθσκα 

- Αληνρή ζην ζρίζηκν 

- Αληνρή ζηελ δηαμνληθή πίεζε  

- Μεηαβνιή ησλ δηαζηάζεσλ 

- Γιίζηξεκα ξαθήο θαη αληνρή ξαθήο 

- Διαζηηθφηεηα 

- πκπεξηθνξά ζηνλ ζηαηηθφ ειεθηξηζκφ 

- Γηαπεξαηφηεηα ζηνλ αέξα, ζην λεξφ, ή ζην ιάδη 

- Μεηαβνιή ραξαθηεξηζηηθψλ ζε επαθή κε ην λεξφ  

- Σχπνη λεκάησλ ζηεκνληνχ θαη πθαδηνχ 

- Αξηζκφο ζηξίςεσλ ζηα λήκαηα 

- Υξσκαηνζηνηρεία 

- Δπεμεξγαζίεο θηληξίζκαηνο   

 

Οη πεξηζζφηεξεο αλ φρη φιεο νη αλσηέξσ ηδηφηεηεο είλαη ρξήζηκεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί 

έλα θισζηνυθαληνπξγηθφ πξντφλ λα αλαθπθισζεί. Οη ηδηφηεηεο απηέο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ 

ππφςε γηα ηελ επηινγή ηεο ηερλνινγίαο αλαθχθισζεο, ηνλ ηξφπν δηαινγήο θαη ηαμηλφκεζήο 

ηνπο, ελψ έκκεζα θαζνξίδεηαη θαη ε κεηέπεηηα ρξήζε ησλ αλαθπθισκέλσλ πξντφλησλ. Σα 

αλαθπθισκέλα πξντφληα πνπ ζα παξαρζνχλ ελδερνκέλσο λα ζπλερίδνπλ λα θέξνπλ αθφκε 

θάπνηεο απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ αξρηθψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ πνπ εηζήρζεζαλ 

ζην ξεχκα ηεο αλαθχθισζεο. αλ παξάδεηγκα απιήο αλαθπθισηηθήο δηαδηθαζίαο κπνξνχκε 

λα ιάβνπκε ηε κεηαηξνπή βακβαθεξψλ πθαζκάησλ κέζσ ηνπ ηεκαρηζκνχ ζε ζηνππηά. Σα 

πξνυπάξρνληα βακβαθεξά πθάζκαηα έρνπλ ζαλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνλ πςειφ βαζκφ 

απνξξνθεηηθφηεηαο πγξψλ, ηδηφηεηα πνπ ζπλερίδνπλ λα δηαηεξνχλ θαη φηαλ κεηαηξαπνχλ ζε 

ζηνππηά (π.ρ. βηνκεραληθήο ρξήζεο). Άιιεο βέβαηα ηδηφηεηεο ράλνληαη παληειψο κέζσ ησλ 

ρεκηθψλ θαη κεραληθψλ δηαδηθαζηψλ επεμεξγαζίαο θαη κεηαηξνπήο ελφο 

θισζηνυθαληνπξγηθνχ πξντφληνο ζε έλα λέν.     

 

Κάζε θισζηνυθαληνπξγηθφ πξντφλ επηβάιιεηαη λα θέξεη πιεξνθνξίεο γηα ην πιηθφ απφ ην 

νπνίν απνηειείηαη αιιά θαη ηελ πνζνζηηαία ζχζηαζε ησλ πιηθψλ πνπ ελδερνκέλσο λα 
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ζπκκεηέρνπλ. Οη κνλάδεο δηαινγήο θαη αλαθχθισζεο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ 

δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην πιηθφ θαηαζθεπήο θαη επηιέγνπλ αλ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί 

πξσηνγελήο, δεπηεξνγελήο, ηξηηνγελήο ή ηεηαξηνγελήο αλαθχθισζε. Απηφ  επηηειείηαη κέζσ 

αλαιχζεσλ θφζηνπο-νθέινπο, θαη βέβαηα ζηεξηδφκελνη γηα πνηεο κειινληηθέο ρξήζεηο 

πξννξίδνληαη ηα αλαθπθισκέλα πξντφληα. Ο αθφινπζνο πίλαθαο (πίλαθαο 5) παξνπζηάδεη ηα 

θπξηφηεξα πιηθά θαηαζθεπήο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ [9]. 

 

Πίλαθαο 5. Πιεξνθνξίεο εηηθεηώλ πνπ θέξνπλ ηα θιωζηνϋθαληνπξγηθά πξνϊόληα γηα ην πιηθό ζύζηαζεο 

[9] 

Αγγιηθή νλνκαζία Ειιεληθή νλνκαζία Σπληνκνγξαθία Εκπνξηθή νλνκαζία 

Cotton Βακβάθη Co  

Wool Μαιιί W  

Linen Ληλφ Li  

Silk Μεηάμη Si  

Viscose Βηζθφδε Vi  

Acetat  Ομεηθή θπηηαξίλε   

Polyamid Πνιπακίδην PA Nylon, perlon 

Polyester Πνιπεζηέξαο PES Diolen, trevira 

Polyacril Πνιπαθξηιηθφ PAC Acrilan, Dralon, Orlon 

Polychlorid Πνιπβηληινρισξίδην PVC Rhonil, Dynel 

Polyurethane Πνιπνπξεζάλε PU Lycra, Dorlastan 

Polypropylen Πνιππξνππιέλην PP Melacron 

 

 

2.3 Αλαγλψξηζε – ηαπηνπνίεζε ησλ ηλψλ  

 

ε εμεηδηθεπκέλεο πεξηπηψζεηο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ είλαη απαξαίηεην λα 

γλσξίδνπκε αθξηβψο ηη είδνο ηλψλ πεξηέρεη έλα δείγκα. Ζ γλψζε ηεο ζχζηαζεο βνεζάεη ζηνλ 

ηξφπν ρξήζεο ηνπ πξντφληνο, αιιά κπνξεί λα δψζεη θαηεπζχλζεηο θαη θαηά ηελ ζπκπιήξσζε 

ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ. ηαλ δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ ζχζηαζε ησλ 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, εθηεινχληαη δηάθνξεο δνθηκέο. Οη επφκελεο δνθηκέο 

εθαξκφδνληαη ζε δείγκαηα πνπ πεξηέρνπλ κφλν έλα είδνο ηλψλ θαη ζπγθεθξηκέλα νξγαληθψλ. 

Γελ ππάξρεη κηα κνλαδηθή ηερληθή πνπ κπνξεί λα παξάζρεη ζαθή αλαγλψξηζε ελφο δείγκαηνο 

θαη θαλνληθά είλαη απαξαίηεην λα δηελεξγεζεί κηα ζεηξά ειέγρσλ ζε κηα ινγηθή αθνινπζία. 
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ηηο θνηλέο ίλεο απηέο νη δνθηκέο είλαη ζρεηηθά απιέο, εθκεηαιιεπφκελνη ηηο δηαθνξέο ηεο 

δνκήο θαη ησλ ηδηνηήησλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ησλ ηλψλ.  

 

Σν ζηάδην ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηαπηνπνίεζεο ησλ ηλψλ είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν θαη ζηελ 

αλαθχθισζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ. Αλαγλσξίδνληαο ηνλ ηχπν ηεο ίλαο 

κπνξνχκε λα νδεγήζνπκε ηα πξνο αλαθχθισζε πξντφληα ζε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 

επεμεξγαζίαο, ελψ ηαπηφρξνλα επηιέγεηαη θαη ε αθνινπζνχκελε ηερλνινγία. Αζθαιψο κέζσ 

ηεο ηαπηνπνίεζεο θαζνξίδεηαη θαη ε ηχρε ησλ αλαθπθισκέλσλ πιηθψλ, γηα ηελ εθ λένπ 

θαηαζθεπή πξντφλησλ.  

 

 

2.3.1 Αληίδξαζε ζηελ ζεξκφηεηα 

 

Απηή ε δνθηκή είλαη κηα πξνθαηαξθηηθή δνθηκή ηαμηλφκεζεο, ε νπνία θαηαηάζζεη ην δείγκα 

ζε γεληθέο θαηεγνξίεο. Οη δνθηκέο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ εμαξηψληαη απφ ηα απνηειέζκαηα 

απηήο ηεο δνκηθήο. Ζ ζεξκφηεηα παξέρεηαη απφ κηα ζεξκαληηθή (κε θσηηζηηθή) θιφγα 

αεξίνπ. Ζ δνθηκή ρσξίδεηαη ζε δπν ηκήκαηα.  

 

Πξνζέγγηζε ζηελ θιόγα. 

Καζνξίδεη αλ ε ίλα είλαη ζεξκνπιαζηηθή ή κε ζεξκνπιαζηηθή. Σν δείγκα πξνεηνηκάδεηαη θαη 

θέξεηαη θνληά (αιιά φρη πάλσ ζηε θιφγα). Αλ ε ίλα ζπξξηθλψλεηαη ή ηήθεηαη θαηαιήγνληαο 

ζε κηα ζηαγφλα, είλαη ζεξκνπιαζηηθή. Αλ φρη είλαη κε ζεξκνπιαζηηθή.  

 

Τνπνζέηεζε ζηε θιόγα.  

Καηαγξάθεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο ίλαο: Αλ θαίγεηαη ή φρη. Αλ λαη πσο θαίγεηαη θαη ηη είδνπο 

είλαη ε ζηάρηε πνπ ελδερνκέλσο παξάγεηαη. Πσο κνηάδεη ε κπξσδηά; Ζ ζεκεηνχκελε 

ζπκπεξηθνξά επηηξέπεη ηελ θαηάηαμε θαη ηε ιήςε απφθαζεο γηα ην πνηα πξφθεηηαη λα είλαη ε 

επφκελε δνθηκή [9,21]. 
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Πίλαθαο 6. Σπκπεξηθνξά ηλώλ θαηά ηελ θαύζε [9] 

 

 Σπκπεξηθνξά Καηάηαμε Επόκελε δνθηκή 

Με ζεξκνπιαζηηθή Καίγεηαη γξήγνξα. 

Λεπηή ζηάρηε. 

Μπξσδηά θακέλνπ 

ραξηηνχ 

Κπηηαξηληθή Μηθξνζθνπηθή 

Καίγεηαη αξγά κε 

αθαλφληζηε θιφγα. 

Μαχξε ζηάρηε θαη 

δηνγθσκέλε 

Πξσηετληθή Μηθξνζθνπηθή 

Θεξκνπιαζηηθή Σήθεηαη 

απνηθνδνκνχκελε ή 

θαηφκελε 

Σξνπνπνηεκέλε 

θπηηαξίλε ή ζπλζεηηθή 

Αλάιπζε ζηνηρείσλ 

   

 

2.3.2 Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε 

 

2.3.2.1 Παξαηήξεζε θαηά κήθνο ησλ ηλψλ  

 

Πάλσ ζε έλα πιαθίδην κηθξνζθνπηθήο παξαηήξεζεο ηνπνζεηνχληαη ιίγεο θαη θαιά 

εμαηνκηθεπκέλεο ίλεο. Πξνζηίζεηαη έλα θαηάιιειν πγξφ (πγξή παξαθίλε) θαη ηνπνζεηείηαη ε 

θαιππηξίδα. Υξεζηκνπνηψληαο έλα κηθξνζθφπην κπνξεί λα παξαηεξεζεί ε φςε ηεο ίλαο.  

 

 

2.3.2.2 Δγθάξζηα παξαηήξεζε  

 

Γελ είλαη πάληα απαξαίηεηε αιιά κπνξεί λα πξνζδψζεη ρξήζηκεο επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο. 

Ο πιένλ θαηάιιεινο ηξφπνο πξνεηνηκαζίαο ησλ δηαηνκψλ ησλ ηλψλ είλαη κε ηε ρξήζε ηεο 

κεζφδνπ ηνπ πιαθηδίνπ. Υξεζηκνπνηείηαη κηα ιεπηή ραιχβδηλε πιάθα κε κηα κηθξή ηξχπα. Ζ 

δηαδηθαζία απεηθνλίδεηαη παξαθάησ.  
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Α. Μέζα από ηελ νπή πεξλά κηα                    Β. Ο βξόρνο έιθεηαη από ηε  

Γηπιή θιωζηή ξαθήο έηζη ώζηε                  κηα πιεπξά, έηζη ώζηε νη  

 λα ζρεκαηίδεη έλα βξόρν. Μέζα                                     ίλεο λα γεκίζνπλ ηελ νπή. 

από ην βξόρν πεξλά κηα ηνύθα ηλώλ 

 

 

 

Γ. Η ηνύθα θόβεηαη κε πξνζνρή θαη από ηηο δπν πιεπξέο ηεο πιάθαο ρξεζηκνπνηώληαο έλα 

μπξαθάθη. 

ρήκα 8 (Α,Β,Γ) : Απεηθόληζε ηεο δηαδηθαζίαο κεζόδνπ ηνπ πιαθηδίνπ 

 

Πάλσ ζηελ επηθάλεηα ησλ δηαηνκψλ ηνπνζεηείηαη κηα ζηαγφλα ζπλδεηηθνχ κέζνπ (π.ρ. 

δεθαλίνπ). Καηφπηλ ε παξαηήξεζε ησλ δηαηνκψλ γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο κηθξνζθφπην κε 

κεγέζπλζε 100 θνξέο.  

 

 

2.3.3 Αλάιπζε ζηνηρείσλ  

 

Οη ίλεο πνπ αλαγλσξίδνληαη σο ζεξκνπιαζηηθέο θαηά ηε δνθηκή αληίδξαζεο ζηε ζεξκφηεηα 

θαη ηε θιφγα, πθίζηαληαη δνθηκή γηα ηελ παξνπζία αδψηνπ θαη ρισξίνπ ζηε ρεκηθή δνκή 

ηνπο. 
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2.3.3.1 Αλίρλεπζε αδψηνπ  

 

Μεξηθέο ίλεο ηνπνζεηνχληαη ζε έλα δνθηκαζηηθφ ζσιήλα θαη θαιχπηνληαη κε soda lime. Ο 

ζσιήλαο θαηφπηλ ζεξκαίλεηαη ζε πςειή ζεξκνθξαζία ρξεζηκνπνηψληαο θιφγα αεξίνπ κέρξη 

ηελ πιήξε απνηθνδφκεζε ηεο ίλαο. Ζ soda lime, εμαζθαιίδεη φηη ην άδσην κεηαηξέπεηαη ζε 

ακκσλία θαη ηα φπνηα φμηλα ζπζηαηηθά απνξξνθψληαη. Ζ ακκσλία αληρλεχεηαη ζην 

πξνθχπηνλ αέξην κε ηε βνήζεηα ηνπ ρξψκαηνο ηνπ ράξηε βάκκαηνο ειηνηξνπίνπ απφ θφθθηλν 

ζε κπιε. 

 

 

ρήκα 9 : Γνθηκή αλίρλεπζεο αδώηνπ 

 

 

2.3.3.2 Αλίρλεπζε ρισξίνπ 

 

Μηα δέζκε ηλψλ πνπ ζηεξίδεηαη ζε έλα ζχξκα απφ θαζαξφ ραιθφ πξνζάγεηαη ζε κηα θιφγα 

αεξίνπ. Ζ πςειή ζεξκνθξαζία απνηθνδνκεί ηηο ίλεο θαη ηνλίδεη ηα πξντφληα πνπ πξνθχπηνπλ. 

Ζ παξνπζία ρισξίνπ αληρλεχεηαη απφ ηελ πξάζηλε ρξψζε θιφγαο.  

 

 

 

ρήκα 10 : Γνθηκή παξνπζίαο ριωξίνπ 
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Οη ίλεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθφηεηά 

ηνπο ζε άδσην θαη ριψξην: 

1. Μνλφ άδσην : πνιπακίδηα θαη πνιπαθξπιηθφ 

2. Μνλφ ριψξην : ρισξίδηα 

3. Υιψξην θαη άδσην : ηξνπνπνηεκέλν αθξπιηθφ (modacrylic) 

4. Οχηε άδσην, νχηε ριψξην: νμηθή θπηηαξίλε, πνιπεζηέξαο, πνιππξνππιέλην. 

 

Οη νκάδεο 2 θαη 3 παξέρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ηαπηνπνίεζεο θαη 

αλαγλσξίδνληαη ζρεηηθά εχθνια, νη νκάδεο 1 θαη 4 πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο είδνπο 

ηλψλ ε θάζε κηα, γηα ην ιφγν απηφ απαηηνχληαη πεξαηηέξσ δνθηκέο. 

 

 

2.3.4 Γνθηκέο δηαιπηφηεηαο 

 

Πνιιά είδε ηλψλ είλαη δηαιπηά ζε εηδηθνχο δηαιχηεο. ε έλα δνθηκαζηηθφ ζσιήλα 

ηνπνζεηνχληαη ιίγεο ίλεο θαη πξνζηίζεληαη ιίγα θπβηθά εθαηνζηά ηνπ αληηδξαζηεξίνπ. Αλ νη 

ίλεο είλαη δηαιπηέο ρξεζηκνπνηείηαη ην επφκελν αληηδξαζηήξην ζηε ζεηξά κε λέν δείγκα, 

ψζπνπ λα βξεζεί έλα ζην νπνίν λα δηαιχνληαη νη ίλεο. πλήζσο είλαη πξνθαλέο ην αλ έρεη 

δηαιπζεί ην δείγκα. Αλ φρη ηφηε ιίγεο ζηαγφλεο ηνπ αληηδξαζηεξίνπ αξαηψλνληαη ζε λεξφ. Αλ 

ε ίλα έρεη δηαιπζεί ηφηε θαζηδάλεη ζηεξεφ πνιπκεξέο. Δίλαη ζεκαληηθφ ηα αληηδξαζηήξηα λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζεηξά, γηαηί θάπνηεο ίλεο είλαη δηαιπηέο ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

αληηδξαζηήξηα. Σα αληηδξαζηήξηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 

 

Πίλαθαο 7. Γνθηκέο δηαιπηόηεηαο γηα ίλεο πνπ πεξηέρνπλ κόλν άδωην[9] 

 

Πξώηνο δηαιύηεο ζηνλ νπνίν δηαιύεηαη ην 

δείγκα 

Ίλα 

90% κπξκεθηθφ νμχ ή m-θξεδφιε  Πνιπακίδην 

Γηκέζπινζνπιθνμείδην (ελ ζεξκψ) Πνιπαθξπιηθφ 
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Πίλαθαο 8.  Γνθηκέο δηαιπηόηεηαο γηα ίλεο πνπ δελ πεξηέρνπλ νύηε άδωην, νύηε ριώξην [9] 

 

Πξώηνο δηαιύηεο ζηνλ νπνίν δηαιύεηαη ην 

δείγκα 

Ίλα 

70% πγξή αθεηφλε Γηνμηθή θπηηαξίλε 

Ππθλφ νμηθφ νμχ Σξηνμηθή θπηηαξίλε 

Ξπιέλην  Πνιπνιεθίλε 

Αδηάιπην Πνιπεζηέξαο 

 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη έλα ζρήκα (ρήκα 11) αλαγλψξηζεο ησλ ηλψλ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

πεξηέρεη, δηακνξθψλνπλ έλα απιφ ζρήκα θαηάιιειν γηα νξγαληθέο ίλεο. ηαλ πξφθεηηαη γηα 

ζπάληεο ή εμσηηθέο ίλεο, απαηηνχληαη άιιεο, πηζαλφλ πεξηζζφηεξν εμεδεηεκέλεο δνθηκέο. [9] 

 

 

 

ρήκα 11: Γηάγξακκα ξνήο αλαγλώξηζεο πιηθώλ. 
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ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  33  

  

ΚΚΤΤΡΡΙΙΔΔ  ΠΠΗΗΓΓΔΔ  ΡΡΤΤΠΠΑΑΝΝΗΗ  ΣΣΟΟΤΤ  ΣΣΟΟΜΜΔΔΑΑ  ΣΣΗΗ  

ΚΚΛΛΩΩΣΣΟΟΫΫΦΦΑΑΝΝΣΣΟΟΤΤΡΡΓΓΙΙΑΑ  

 

 

Ζ βηνκεραλία θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ απνηειεί έλαλ θιάδν, ν νπνίνο παξάγεη 

αξθεηά απφβιεηα, κέζσ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ 

δηεξγαζηψλ επεμεξγαζίαο πξψησλ πιψλ, ππέξνγθεο πνζφηεηεο ρεκηθψλ θαη λεξνχ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Ο φγθνο ησλ απνβιήησλ, πξέπεη λα ειαρηζηνπνηείηαη φζν είλαη δπλαηφλ 

απφ ηνλ ελ ιφγσ θιάδν, θαη έλαο απφ ηνπο πην απνδνηηθνχο ηξφπνπο είλαη ε ίδηα ε 

αλαθχθισζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ. Μέζσ ηεο αλαθχθισζεο δελ απαηηείηαη ε 

δεκηνπξγία λέσλ πξψησλ πιψλ. Ο κεγαιχηεξνο φγθνο εθπνκπψλ, θαη πγξψλ απνβιήησλ, 

ζηνλ θισζηνυθαληνπξγηθφ ηνκέα παξάγεηαη απφ ηα βαθεία-θηληξηζηήξηα, γηα ην ιφγν απηφ 

θξίλεηαη ζθφπηκν, λα γίλεη κηα αλαθνξά ζηα παξαπξντφληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηφ ην 

ζηάδην [22-24]. 

 

πλνπηηθά, ε παξαγσγή ησλ πθαζκάησλ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο φπσο ην μαίζηκν, ην 

θιψζηκν ηεο πξψηεο χιεο, ην θνιιάξηζκα, ηελ χθαλζε θαη ην πιέμηκν. 

 

Ζ επεμεξγαζία ηνπ πθάζκαηνο πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζηάδηα πνπ πνηθίινπλ θαηά πεξίπησζε, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ην απνθνιιάξηζκα, ηε δηαβξνρή-πιχζε, ηελ ιεχθαλζε, ηε βαθή, ηελ 

ηππνβαθή θαη ην θηλίξηζκα. ε έλα βαθείν-θηληξηζηήξην ιακβάλνπλ ρψξα φιεο νη παξαπάλσ 

επεμεξγαζίεο ή νξηζκέλεο απφ απηέο, ελψ αλάινγα κε ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο ή γηα εηδηθνχο ηχπνπο πθαζκάησλ εθαξκφδνληαη πξφζζεηεο επεμεξγαζίεο 

φπσο ν κεξζεξηζκφο, ην θξεπάξηζκα, θ.ι.π.  
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Γηα ηηο βαθέο ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ρξεζηκνπνηνχληαη νξγαληθά ρξψκαηα 

θπηηθήο πξνέιεπζεο, ζπλζεηηθέο βαθέο, ρξψκαηα κεηαιιηθήο ή αλφξγαλεο πξνέιεπζεο 

θαζψο θαη βνεζεηηθά πιηθά. 

 

 

3.1 Αέξηεο εθπνκπέο 

 

Οη αέξηεο εθπνκπέο ζην ρψξν παξαγσγήο ησλ βαθείσλ-θηληξηζηεξίσλ πεξηιακβάλνπλ:  

 

− Δθπνκπέο πηεηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ (VOCs) θαηά ηελ επεμεξγαζία κε βνεζεηηθέο 

χιεο πνπ πεξηέρνπλ πηεηηθέο νξγαληθέο νπζίεο, φπσο πιαζηηθνπνηεηέο ή άιιεο νπζίεο 

πνπ γίλνληαη πηεηηθέο ή δηαζπψληαη ζε πηεηηθέο ελψζεηο θάησ απφ πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο. Σα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ παξάγνπλ πηεηηθέο 

νξγαληθέο ελψζεηο, είλαη ην ζεξκνκφξθσζε ησλ ζπλζεηηθψλ, ε ζηίιβσζε, ην 

ζηέγλσκα, ε ηππνβαθή θαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ θηληξίζκαηνο κε νξγαληθέο βνεζεηηθέο 

χιεο ζε πςειή ζεξκνθξαζία φπσο επεμεξγαζία κε ξεηίλεο, πιαζηηθνπνίεζε.  

 

− Δθπνκπέο φμηλσλ αεξίσλ, φπσο πδξφζεην, ηα νπνία παξάγνληαη θαηά ην 

θαξκπνλάξηζκα ηνπ καιιηνχ θαη θαηά ηε βαθή κε ρξήζε ρξσκάησλ ζείνπ.  

 

− Αηκνί νμέσλ θαη βάζεσλ εθιχνληαη θαηά ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα αληίζηνηρα ρεκηθά θαη εθηεινχληαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο απφ 

50-100
o

C, φπσο πιχζηκν, απνθνιιάξηζκα, ιεχθαλζε, κεξζεξηζκφο, θ.ιπ.  

 

− Δθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ ρισξίνπ θαηά ηε ιεχθαλζε κε ρξήζε ρισξηψδνπο λαηξίνπ.  

 

− Δθπνκπέο δηαιπηψλ, νη νπνίνη απειεπζεξψλνληαη ζε πεξηπηψζεηο ρξήζεο νξγαληθψλ 

δηαιπηψλ φπσο θαηά ην ζηεγλφ θαζάξηζκα θαη θαηά ηηο εθπιχζεηο ησλ κεραλψλ 

ηππνβαθήο κε δηαιχηεο.  

 

− θφλεο θαη ίλεο, νη νπνίεο παξάγνληαη θαηά ηηο μεξέο επεμεξγαζίεο ηνπ λήκαηνο θαζψο 

θαη θαηά ην θηλίξηζκα ησλ πθαζκάησλ κε κεραληθά κέζα γηα ηε δεκηνπξγία 

ρλνπδσηήο επηθάλεηαο ή θαηά ην μχξηζκα ησλ ραιηψλ.  
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− θφλεο απφ ρξσζηηθέο νπζίεο θαη βνεζεηηθέο χιεο, νη νπνίεο παξάγνληαη ζηνπο 

ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη παξαζθεπήο ησλ αληίζηνηρσλ πδαηηθψλ δηαιπκάησλ φηαλ νη 

ρεκηθέο χιεο είλαη ζε θνθθψδε κνξθή.  

 

Δπίζεο ζεκαληηθέο αέξηεο εθπνκπέο ζηνλ εμσηεξηθφ πεξηβάιινληα ρψξν πξνέξρνληαη απφ 

ηελ θαχζε πγξψλ ή αεξίσλ θαπζίκσλ ζηνπο αηκνιέβεηεο ησλ κνλάδσλ κε θχξηεο αέξηεο 

εθπνκπέο σο αθνινχζσο αλάινγα ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ θαπζίκνπ πνπ είλαη ζπλήζσο 

πεηξέιαην καδνχη 1500 κε πεξηεθηηθφηεηα 1,5 % ζε ζείν θαζψο θαη πγξαέξην. Σν αθφινπζν 

ζρήκα (ρήκα 12) απνηππψλεη ηηο θχξηεο εθπνκπέο απφ ηα βαθεία-θηληξηζηήξηα. [23] 

 

 

 

ρήκα 12 : Δθπνκπέο ηνπ ηνκέα ηωλ βαθείωλ-θηληξηζηεξίωλ.  
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3.2 Τγξά απφβιεηα 

 

Σα παξαγφκελα πγξά απφβιεηα ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηα ζηάδηα 

ηεο πγξήο επεμεξγαζίαο ηνπ πιηθνχ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα βαθεία - θηληξηζηήξηα. Ζ 

πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ πγξψλ απνβιήησλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά αλάινγα κε ηελ 

εθαξκνδφκελε παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο πξψηεο χιεο. Ζ 

θαηαλάισζε λεξνχ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαγφκελσλ πγξψλ απνβιήησλ θαηά ηα 

ζηάδηα επεμεξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ. Ζ δηαθχκαλζε ησλ πνηνηηθψλ 

θαη πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, παξνπζηάδεη 

κεγάιν εχξνο ηηκψλ, ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ βαθήο, θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηχπσλ ρξσζηηθψλ νπζηψλ. Δπίζεο νη ιεηηνπξγηθέο ζπλζήθεο πνπ εθαξκφδνληαη πνηθίινπλ.  

 

 

ρήκα 13:  Υγξά απόβιεηα βαθείωλ – θηληξηζηεξίωλ 

  

Πιχζηκν-δηαβξνρή 

’ απηφ ην ζηάδην παξάγνληαη πνιχ κεγάιεο πνζφηεηεο πγξψλ απνβιήησλ απφ ηα λεξά ηεο 

πιχζεο πνπ πεξηέρνπλ απνξξππαληηθά, ζεκαληηθφ νξγαληθφ θνξηίν θαη αησξνχκελα ζηεξεά 

(SS) θαζψο θαη ζρεηηθά πςειφ pH. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά αλάινγα 

κε ηελ πξψηε χιε, ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε ηερληθή θαη ην είδνο απνξξππαληηθψλ. ηνλ 
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αθφινπζν πίλαθα απνηππψλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πγξψλ απνβιήησλ θαηά ηελ πιχζε 

γηα δηάθνξεο πξψηεο χιεο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ 

 

Καξκπνλάξηζκα καιιηνχ 

ε απηφ ην ζηάδην παξάγνληαη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο πγξψλ απνβιήησλ (17 – 135 m
3
/tn 

πξντφληνο), κέηξηαο ζπγθέληξσζεο ζε νξγαληθφ θνξηίν (BOD5 : 15 - 100 mg/L), πςειήο 

ζπγθέληξσζεο ζε νιηθά ζηεξεά (100 - 10.000 mg/L) θαη ρακειφ pH ιφγσ ηεο παξνπζίαο 

ζεηηθνχ νμένο. 

 

Απνθνιιάξηζκα 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνβιήησλ ηνπ απνθνιιαξίζκαηνο εμαξηψληαη άκεζα απφ ην είδνο 

ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο θφιιαο θαη ηελ εθαξκνδφκελε κέζνδν απνθνιιαξίζκαηνο, ελδπκηθή 

ή κε ρξήζε νμένο. Δλ γέλεη, ηα απφβιεηα πεξηέρνπλ πςειφ νξγαληθφ θνξηίν θαη νιηθά ζηεξεά 

(BOD5 : 200 - 5.200 mg/L ή 50 g/kg γηα άκπιν θαη 14 g/kg γηα ζπλζεηηθά θνιιαξηζηηθά, 

COD : 3.500 - 23.000 mg/L ή 92 g/kg, TS : 400 – 4.000 mg/L ή 89 g/kg γηα άκπιν θαη 5 g/kg 

γηα ζπλζεηηθά, pH : 6 – 8, πνζφηεηα 2,5 –21 m
3
/tn πξντφληνο). [22,23] 

 

Πίλαθαο 9. Φαξαθηεξηζηηθά πγξώλ απνβιήηωλ θαηά ηελ πιύζε γηα δηάθνξεο πξώηεο ύιεο 

θιωζηνϋθαληνπξγηθώλ πξνϊόληωλ.[23] 

  

 

 

Μεξζεξηζκφο 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνβιήησλ ηνπ κεξζεξηζκνχ εμαξηψληαη απφ ηελ πνζφηεηα ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο θαπζηηθήο ζφδαο θαη ην βαζκφ αλαθχθισζεο ηνπ δηαιχκαηνο πνπ 

εθαξκφδεηαη. Δλ γέλεη ηα απφβιεηα πεξηέρνπλ κέηξην νξγαληθφ θνξηίν, πςειφ θνξηίν νιηθψλ 

ζηεξεψλ θαη πςειφ pH ιφγσ ηεο παξνπζίαο θαπζηηθήο ζφδαο. Σππηθφ εχξνο ηηκψλ BOD5: 45 

- 65 mg/L, TS: 300 – 18.000 mg/L, pH: 5 - 9,5, πνζφηεηα 23 – 95 m
3
/tn πξντφληνο. 
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Λεχθαλζε 

Σα πγξά απφβιεηα ηεο ιεχθαλζεο, καδί κε ην μέπιπκα πνπ αθνινπζεί, είλαη ζεκαληηθά ζε 

φγθν θαη πεξηέρνπλ ππνιείκκαηα ιεπθαληηθνχ πγξνχ, νξγαληθφ θνξηίν θαη δηαιπκέλα ζηεξεά. 

Αθφκα κπνξεί λα ζρεκαηηζηνχλ νξγαληθέο ελψζεηο ηνπ ρισξίνπ ιφγσ ηεο ρξήζεο ελψζεσλ 

ηνπ ρισξίνπ ζε ζπγθεληξψζεηο 10 - 80 mg/L ή 0,3 g/kg πξντφληνο. Ζ δηαθχκαλζε ησλ 

πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ απνβιήησλ ηεο ιεχθαλζεο παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα (πίλαθαο 10).  

 

Πίλαθαο 10. Φαξαθηεξηζηηθά πγξώλ απνβιήηωλ ηεο ιεύθαλζεο γηα δηάθνξεο πξώηεο ύιεο [23] 

 

 

 

Βαθή 

Σα πγξά απφβιεηα απφ ην ζηάδην ηεο βαθήο είλαη θπξίσο ηα πγξά πιχζεο κεηά ηε βαθή. Σα 

πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνβιήησλ εμαξηψληαη άκεζα απφ ηελ πξψηε 

χιε, ηνλ ηχπν ηεο ρξσζηηθήο νπζίαο θαη βνεζεηηθψλ πιψλ, ηηο ιεηηνπξγηθέο ζπλζήθεο, ηελ 

εθαξκνδφκελε κέζνδν βαθήο θαη ηνλ ηχπν ησλ βαθηθψλ κεραλψλ. 

 

ηνλ πίλαθα 11 δίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνβιήησλ βαθήο γηα δηάθνξνπο ηχπνπο 

πξψηεο χιεο. Απφ ηα ζηνηρεία απηά πξνθχπηεη φηη ηα απφβιεηα βαθήο πεξηέρνπλ πςειφ 

νξγαληθφ θνξηίν θαη νιηθά δηαιπκέλα ζηεξεά, κεγάιν εχξνο δηαθχκαλζεο ηνπ pH θαη ηνπ 

πδξαπιηθνχ θνξηίνπ. Οη βαθέο ρξσκίνπ ή φμηλεο βαθέο πνπ πεξηέρνπλ ρξψκην (~50 - 250 

mg/L) θαηαιήγνπλ ζηα πγξά απφβιεηα. 

 

Πίλαθαο 11. Φαξαθηεξηζηηθά ηωλ απνβιήηωλ βαθήο γηα δηάθνξνπο ηύπνπο πξώηεο ύιεο[23] 
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Σππνβαθή 

Τγξά απφβιεηα ζηελ ηππνβαθή παξάγνληαη θπξίσο θαηά ηηο εθπιχζεηο ησλ κεηξψλ 

ηππνβαθήο κε απνξξππαληηθά θαη δηαιχηεο, θαζψο θαη απφ πιχζεηο δνρείσλ βαθψλ, 

ζσιελψζεσλ, δαπέδσλ θ.ι.π. Σππηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πγξψλ απνβιήησλ ηεο ηππνβαθήο 

είλαη BOD: 600 - 1800 mg/L ή 55 g/kg, COD: 50 g/kg, νιηθά ζηεξεά: 1 200 – 3 600 mg/L θαη 

pH: 4,5 - 8, ελψ ε πνζφηεηα ησλ πγξψλ αλέξρεηαη ζε 30 - 50 m
3
/tn πθάζκαηνο γηα ρξήζε 

ρξσζηηθψλ ηππνβαθήο.  

 

Φηλίξηζκα 

Ζ παξαγσγή πγξψλ απνβιήησλ θαηά ην θηλίξηζκα δελ είλαη ζπλερήο, θαζψο απνηειείηαη απφ 

απνρεηεχζεηο ησλ ινπηξψλ ηνπ θηληξίζκαηνο πνπ πεξηέρνπλ ππνιείκκαηα ρεκηθψλ 

δηαιπκάησλ αλάινγα κε ηηο εθαξκνδφκελεο δηαδηθαζίεο θηληξίζκαηνο, θαζψο θαη απφ 

εθπιχζεηο θάδσλ. Βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα δείρλνπλ δηαθχκαλζε ησλ πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ (γηα ηα βακβαθεξά πθάζκαηα: BOD: 20 – 500 mg/L, νιηθά ζηεξεά: 40 – 

1.700 mg/L θαη pH: 6 - 8 θαη γηα ζπλζεηηθά: BOD: 2– 80 kg/tn, νιηθά ζηεξεά: 3 - 100 kg/tn). 

Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνβιήησλ γηα ηα ζπλζεηηθά πθάζκαηα παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ πίλαθα 12. 

 

Πίλαθαο 12. Φαξαθηεξηζηηθά ηωλ απνβιήηωλ γηα ηα ζπλζεηηθά πθάζκαηα [23] 

 

 

 

3.2.1 Σερληθέο επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ βαθείσλ – θηληξηζηεξίσλ 

 

Σα πγξά απφβιεηα ησλ βαθείσλ - θηληξηζηεξίσλ παξάγνληαη ζε ζεκαληηθέο πνζφηεηεο. Ζ 

αιθαιηθφηεηά ηνπο είλαη πςειή, είλαη έληνλα ρξσκαηηζκέλα θαη εκθαλίδνπλ πςειέο 

ζπγθεληξψζεηο νξγαληθνχ θνξηίνπ θαη δηαιπκέλσλ ζηεξεψλ. Αθφκα παξνπζηάδνπλ έληνλεο 

δηαθπκάλζεηο ηφζν σο πξνο ηελ παξνρή φζν θαη σο πξνο ηα πνηνηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, 

ελψ ηέινο κπνξεί λα πεξηέρνπλ θαη ηνμηθέο ή επηθίλδπλεο νπζίεο. Απφ έξεπλα ζηε δηεζλή 
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βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο νξγαληθψλ θαη άιισλ ηνμηθψλ θαη 

επηθίλδπλσλ νπζηψλ (λαθζαιίλε, θαηλφιεο, ηνινπφιην, ηεηξαρισξναηζπιέλην, ρισξνθφξκην, 

ηξηρισξναηζπιέλην, αηζπινβελδφιην θαη δηρισξνβελδφιην) ζηα πγξά απφβιεηα βαθείσλ - 

θηληξηζηεξίσλ. Δπίζεο εληνπίζηεθε αξζεληθφ (As) θαη βαξέα κέηαιια (Cr, Cu, Zn, Cd, Pb, Ni 

θαη Hg) πξνεξρφκελα θπξίσο απφ ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο βαθέο. Οη ηερληθέο γηα 

νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ βαθείσλ – 

θηληξηζηεξίσλ εζηηάδνληαη ζε ηερληθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ 

θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζηε κείσζε ηεο παξαγσγήο πγξψλ απνβιήησλ θαη ηνπ 

ξππαληηθνχ ηνπο θνξηίνπ, ζηελ βειηίσζε ησλ πνηνηηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζε 

ηερληθέο κείσζεο ησλ αέξησλ εθπνκπψλ. ηνλ αθφινπζν πίλαθα (πίλαθαο 13) δηαθαίλνληαη 

νξηζκέλεο απφ ηηο ηερληθέο αληηκεηψπηζεο ησλ απνβιήησλ θαη ησλ εθπνκπψλ ζηελ 

θισζηνυθαληνπξγία.     

 

Ζ κέγηζηε πνζφηεηα ξχπσλ πνπ επηηξέπεηαη ζηα απφβιεηα, θαηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηα φξηα 

ηνπ εξγνζηαζίνπ, είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ απνδέθηε πξνο ηνλ νπνίν 

θαηεπζχλνληαη θαη θαζνξίδεηαη ζηελ Απφθαζε Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ. Ο απνδέθηεο κπνξεί 

λα είλαη ην απνρεηεπηηθφ δίθηπν ηεο πφιεο ή ηεο βηνκεραληθήο πεξηνρήο, ή θαη επηθαλεηαθά 

λεξά. Οη δηαηάμεηο θαη νη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ ησλ βαθείσλ – 

θηληξηζηεξίσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ δηαηάμεηο θπζηθνρεκηθήο, βηνινγηθήο θαη 

ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο. Ζ θπζηθνρεκηθή επεμεξγαζία ζεσξείηαη φηη έρεη απφδνζε φζνλ 

αθνξά απνκάθξπλζε ησλ ζηεξεψλ σο SS κηθξφηεξε ηνπ 95 %, απνκάθξπλζε ησλ νξγαληθψλ 

ελψζεσλ σο BOD κηθξφηεξε ηνπ 35 %. 

 

Πίλαθαο 13. Τερληθέο αληηκεηώπηζεο ηωλ απνβιήηωλ θαη ηωλ εθπνκπώλ ζηελ 

θιωζηνϋθαληνπξγία [23] 
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Έλα ηππηθφ ζχζηεκα γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πγξψλ απνβιήησλ βαθείσλ-θηληξηζηεξίσλ ηνπ 

θισζηνυθαληνπξγηθνχ θιάδνπ, πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο δηεξγαζίεο: i) δηαηάμεηο 

εζράξσζεο, νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ θαηαθξάηεζε ησλ ζηεξεψλ ζσκαηηδίσλ ii) δεμακελή 

εμηζνξξφπεζεο-νκνγελνπνίεζεο ηεο ξνήο, εθνδηαζκέλε κε ζχζηεκα παξνρήο αέξα θαη 

αλάδεπζεο, γηα ξχζκηζε ηνπ pH, iii) Αληιηνζηάζην ζηαζεξήο παξνρήο απφ ηελ δεμακελή 

εμηζνξξφπεζεο πξνο ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, iv) αληηδξαζηήξα θξνθίδσζεο 

αησξνπκέλσλ (SS) θαη δηαιπηψλ (DS) ελψζεσλ πνπ δηαζθαιίδεη πδξαπιηθφ ρξφλν παξακνλήο 

ησλ απνβιήησλ t>3 min, v) αληηδξαζηήξα ζπζζσκάησζεο, πνπ δηαζθαιίδεη πδξαπιηθφ ρξφλν 

παξακνλήο ησλ απνβιήησλ t >12 min, vi) δηαηάμεηο δηαχγαζεο αησξεκάησλ, απνηεινχκελε 

απφ ζηαηηθνχο δηαπγαζηήξεο ή δηαηάμεηο επίπιεπζεο, vii) δηήζεζε ζε ακκφθηιηξν γηα 

πεξαηηέξσ απνκάθξπλζε ησλ ζηεξεψλ, viii) δηέιεπζε απφ θίιηξν θνθθψδνπο ελεξγνχ 

άλζξαθα γηα πεξαηηέξσ αθαίξεζε ηνπ ρξψκαηνο θαη ησλ νξγαληθψλ, ix) απνιχκαλζε κε φδνλ 

(Ο3) ή ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ (Ζ2Ο2), x) δηεξγαζίεο αθαίξεζεο δηαιπηψλ αιάησλ 

(ρισξηνχρν λάηξην, ζφδα, θ.ι.π.), φπσο ε αληίζηξνθε φζκσζε θαη ε ηνλαληαιιαγή κε ξεηίλεο. 

ην ρήκα 14 πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά νη δηεξγαζίεο αληηκεηψπηζεο ηεο 

ξχπαλζεο απφ ηα απφβιεηα ησλ βαθείσλ – θηληξηζηεξίσλ. [23] 

 

 

ρήκα 14 : Γηεξγαζίεο αληηκεηώπηζεο ηεο ξύπαλζεο από ηα απόβιεηα ηωλ βαθείωλ – 

θηληξηζηεξίωλ.  
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3.3 Σερληθέο δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο ζηεξεψλ απνβιήησλ βαθείσλ – 

θηληξηζηεξίσλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ. 

 

Ζ παξαγσγή ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε κνλάδεο βαθείσλ - θηληξηζηεξίσλ απφ ηα ζηάδηα ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο είλαη πεξηνξηζκέλεο ζε πνζφηεηα. Σα θχξηα παξαγφκελα ζηεξεά 

είλαη δηάθνξα απνξξίκκαηα απφ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη γξαθείσλ, ππνιείκκαηα 

πθαζκάησλ, λεκάησλ θαη θισζηψλ, πιαζηηθέο κπνκπίλεο πθαζκάησλ θαζψο θαη πιηθά 

ζπζθεπαζίαο πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ θαη ππνιείκκαηα 

ρξσζηηθψλ θαη δηαιπηψλ. εκαληηθή φκσο πνζφηεηα ζηεξεψλ απνβιήησλ απνηεινχλ ηα 

ηδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ.  

 

Σα άρξεζηα πιηθά ησλ βαθείσλ-θηληξηζηεξίσλ παξφκνηαο ζχζηαζεο κε ηα αζηηθά 

απνξξίκκαηα, φπσο ηα ππνιείκκαηα απφ ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ, ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο 

απφ ραξηί θαη πιαζηηθφ θαη ηα ππνιείκκαηα ησλ πθαζκάησλ, δελ απαηηνχλ ηδηαίηεξε 

επεμεξγαζία θαη κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζε νξγαλσκέλνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο 

απνξξηκκάησλ (ΥΤΣΑ) πνπ ιεηηνπξγνχλ κε άδεηα. Σα ζηεξεά βηνκεραληθά απφβιεηα ησλ 

βαθείσλ - θηληξηζηεξίσλ απαηηνχλ εμνπδεηέξσζε ησλ επηθίλδπλσλ θαη ηνμηθψλ νπζηψλ, 

ρεκηθή ή βηνινγηθή ζηαζεξνπνίεζε θαη δηάζεζε ζε νξγαλσκέλνπο ρψξνπο ππνδνρήο ζηεξεψλ 

βηνκεραληθψλ απνβιήησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε λφκηκε άδεηα. Οη δηαηάμεηο εμνπδεηέξσζεο 

ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα βαθεία - θηληξηζηήξηα 

πεξηιακβάλνπλ ρεκηθή, αεξφβηα ή αλαεξφβηα βηνινγηθή ζηαζεξνπνίεζε ησλ ηδεκάησλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ πγξψλ απνβιήησλ, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηαηάμεηο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο (απνηεθξσηηθνί θιίβαλνη). 

 

Ζ ζπκβαηηθή δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ 

πξντφλησλ, ζε ρψξνπο ΥΤΣΑ, κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ελ κέξεη απφ ηελ αλαθχθισζε. 

Μέζσ ηεο αλαθχθισζεο κπνξεί λα εμνηθνλνκεζεί ελέξγεηα, πξψηεο χιεο θαη λα παξέρεηαη 

ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ [22,23]. 
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ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  44  

  

ΔΔΙΙΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  ΣΣΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΚΚΤΤΚΚΛΛΩΩΗΗ  

ΚΚΛΛΩΩΣΣΟΟΫΫΦΦΑΑΝΝΣΣΟΟΤΤΡΡΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΟΟΝΝΣΣΩΩΝΝ  

 

 

 

4.1 Η αλαθχθισζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ζαλ κηα πξννπηηθή 

ζπζηεκάησλ  

 

Ζ παγθφζκηα παξαγσγή ηλψλ απμάλεηαη κε ζηαζεξνχο ξπζκνχο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Σν 

2004 ππεξέβε ηνπο 64 εθαηνκκχξηα ηφλνπο.  Ζ αχμεζε ζηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα ηλψλ θαη 

ε γεληθφηεξε κεγηζηνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο νθείιεηαη ζηελ παγθφζκηα πιεζπζκηαθή 

αχμεζε θαη ζηελ γεληθφηεξε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ [2]. 

 

πγθεθξηκέλα, νη εθαξκνγέο ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ αλήθνπλ ζηηο αθφινπζεο 

ηξεηο επξείεο θαηεγνξίεο: ελδπκαζία (65%), νηθηαθή ρξήζε-επίπισζε (18%), θαη 

βηνκεραληθέο εθαξκνγέο-ηερληθά θισζηνυθαληνπξγηθά (17%). ην αθφινπζν ζρήκα 

απνηππψλνληαη νη ηξεηο επξείεο θαηεγνξίεο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ. 

 

ρήκα 15 : Οη ηξεηο επξείεο θαηεγνξίεο ρξήζεο ηωλ θιωζηνϋθαληνπξγηθώλ πξνϊόληωλ 
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Ζ ρξήζε ησλ πεξηζζφηεξσλ πξντφλησλ πνπ πεξηέρνπλ πθαληηθέο ίλεο κπνξεί λα ιάβεη ηξεηο 

κνξθέο : Μπνξεί λα είλαη  βξαρππξφζεζκε (π.ρ. πξντφληα κηαο ρξήζεο), κεζνπξφζεζκε, φπσο 

είλαη ε ρξήζε ησλ εηδψλ ελδπκαζίαο, ησλ ηαπήησλ, θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ησλ 

απηνθηλήησλ, ελψ ιηγφηεξα είλαη απηά πνπ ε ρξήζε ηνπο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 

καθξνπξφζεζκε, έρνληαο δηάξθεηα ρξήζεο αξθεηά ρξφληα. ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ακεξηθήο κφλν, θαηά ην έηνο  2003,  παξήρζεζαλ πεξίπνπ 10 εθαηνκκχξηα ηφλνη πθαληηθψλ 

απνβιήησλ απνηειψληαο ην 4,5 % θαηά βάξνο ησλ ζπλνιηθψλ δεκνηηθψλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ πνπ αλέξρνληαη ζε 236 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ην ρξφλν. χκθσλα κε ηελ ίδηα πεγή 

ζηνηρείσλ, ην 55 % ησλ δεκνηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ απνηίζεηαη ζε ρψξνπο ΥΤΣΑ, 14 % 

απνηεθξψλεηαη ζε εγθαηαζηάζεηο κε ζθνπφ ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε, θαη ην 31 % 

αλαθηάηαη. 

  

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πθαληνπξγηθψλ απνξξηκκάησλ απνηειείηαη απφ θπζηθά θαη 

ζπλζεηηθά πνιπκεξηθά πιηθά, φπσο ην βακβάθη, ν πνιπεζηέξαο, ηα πνιπακίδηα, θαη ην 

πνιππξνππιέλην. ην ρήκα απνηππψλνληαη κε πνζνζηά ηα θπξηφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελα 

πνιπκεξηθά πιηθά πνπ θαηαιήγνπλ ζηα απνξξίκκαηα.  

 

ρήκα 16: Φπζηθά θαη ζπλζεηηθά πιηθά πνπ θαηαιήγνπλ ζηα απνξξίκκαηα 

 

Ζ πξσηαξρηθή πεγή ηεο πξψηεο χιεο γηα ηα ζπλζεηηθά πνιπκεξή είλαη ην πεηξέιαην. Αθφκε 

θαη γηα ηα θπζηθά αλαλεψζηκα πνιπκεξή, φπσο ην βακβάθη, ε παξαγσγή ηνπο θαη ε 
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θαηεξγαζία ηνπο απαηηεί ελέξγεηα θαη ρεκηθέο νπζίεο πνπ είλαη βαζηζκέλεο ζηνπο κε 

αλαλεψζηκνπο πφξνπο. Σα παγθφζκηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ κπνξνχλ λα δηαξθέζνπλ 

ηνπιάρηζηνλ κεξηθά εθαηνληάδεο έηε βάζεη ηνπ πνζνζηνχ ηξέρνπζαο θαηαλάισζεο 

πεηξειαίνπ θαη ησλ άιισλ κε αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ. Δίλαη επζχλε καο λα 

ζπληεξήζνπκε απηνχο ηνπο πφξνπο πξνο φθεινο ησλ κειινληηθψλ γελεψλ.  

 

Ζ αλάθηεζε απφ ην ξεχκα απνβιήησλ πεξηιακβάλεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ελφο 

πξντφληνο, δηαηεξψληαο ηελ αξρηθή κνξθή ηνπ. Απηφ απνηειεί κηα θνηλή πξαθηηθή γηα ηα 

ελδχκαηα. Μηα άιιε ζεψξεζε, απηή ηεο αλαθχθισζεο είλαη ε κεηαηξνπή  ησλ απνξξηκκάησλ 

ζε έλα πξντφλ. Υαξαθηεξηζηηθά, νη ηερλνινγίεο αλαθχθισζεο δηαηξνχληαη ζε πξσηνγελείο, 

δεπηεξνγελείο, ηξηηνγελείο, θαη ηεηαξηνγελείο. Ζ πξσηνγελήο αλαθχθισζε πεξηιακβάλεη ηελ 

αλαθχθισζε ελφο πξντφληνο κέζσ επαλεπεμεξγαζίαο ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή. Ζ 

δεπηεξνγελήο αλαθχθισζε πεξηιακβάλεη ηελ επαλεπεμεξγαζία ελφο πιαζηηθνχ πξντφληνο ζε 

έλα λέν, ην νπνίν πηζαλψο λα έρεη έλα ρακειφηεξν επίπεδν θπζηθψλ, κεραληθψλ ή ρεκηθψλ 

ηδηνηήησλ. Ζ ηξηηνγελήο αλαθχθισζε πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο, φπσο ε ππξφιπζε θαη ε 

πδξφιπζε, θαηά ηηο νπνίεο κεηαηξέπνληαη ηα πιαζηηθά απφβιεηα ζε βαζηθέο ρεκηθέο νπζίεο ή 

θαχζηκα. Ζ ηεηαξηνγελήο αλαθχθισζε αλαθέξεηαη ζηελ θαχζε πθαληνπξγηθψλ ζηεξεψλ 

απνξξηκκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη. Καη νη ηέζζεξεηο 

αλαθεξφκελεο πξνζεγγίζεηο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ αλαθχθισζε πθαληηθψλ ηλψλ. 

ην αθφινπζν ζρήκα θαίλνληαη νη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη εθκεηάιιεπζεο ησλ 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ απνξξηκκάησλ. 

 

 

 

ρήκα 17 : Δλαιιαθηηθνί ηξόπνη εθκεηάιιεπζεο θιωζηνϋθαληνπξγηθώλ απνξξηκκάηωλ. 
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ηελ παξνχζα πεξίνδν, ην γεληθφ πνζνζηφ αλάθηεζεο γηα ηα ηλψδε πθαζκάηηλα απνξξίκκαηα 

είλαη αξθεηά ρακειφ, ραξαθηεξηζηηθά γηα ηηο ΖΠΑ είλαη πεξίπνπ 15 %. Αξθεηέο επηρεηξήζεηο 

έρνπλ επηηχρεη αξθεηά ζηελ αλαθχθισζε ηλψλ, ελψ άιιεο επηρεηξήζεηο, πνπ είραλ θάλεη 

επελδχζεηο ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ μεπεξλνχζαλ ηα 100 εθαηνκκχξηα δνιάξηα δελ βξίζθνληαη 

πιένλ ζε ιεηηνπξγία ιφγσ ηεο έιιεηςεο απφδνζεο θεξδψλ. 

 

Οη πξνζπάζεηεο γηα αλαθχθισζε πιηθψλ ζπλερίδνληαη θαη εληείλνληαη, σζηφζν ε θπξίαξρε 

κέζνδνο δηάζεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ Δπξψπε είλαη ε πγεηνλνκηθή ηαθή. 

Τπάξρνπλ δηάθνξα κεηνλεθηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ ηελ πξαθηηθή ζρεηηθά κε ηα 

ηλψδε πθαληηθά απφβιεηα. Αξρηθά γηα ηελ δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ζε ηέηνηνπο ρψξνπο 

ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη έλα αληίηηκν. Γεχηεξνλ, ιφγσ ηεο απμαλφκελεο πεξηβαιινληηθήο 

αλεζπρίαο παξαηεξείηαη ε ηάζε γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο δηάζεζεο ησλ πνιπκεξψλ ζηνπο 

ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο. Σξίηνλ, ην λα απνξξίπηνληαη πνιπκεξή ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο 

ηαθήο είλαη απψιεηα ελέξγεηαο θαη πξψησλ πιψλ.  

 

Δμεηάδνληαο φια ηα παξαπάλσ, ε αλαθχθισζε απνηειεί κηα πξνθαλήο επηινγή φηαλ έρνπκε 

λα θάλνπκε κε απνξξίκκαηα πθαληνπξγηθψλ ηλψλ. Ωζηφζν, ε αλαθχθισζε ζαλ δηεξγαζία 

αληηκεησπίδεη πνιιέο πξνθιήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ αλαθχθισζε απαηηείηαη θάπνηα 

δηεξγαζία π.ρ. κεραληθή, ρεκηθή ή βηνινγηθή γηα λα κεηαηξέςνπκε ηα απνξξίκκαηα καο ζε 

λέα πξντφληα. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαλάισζε ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ ελέξγεηαο, ηελ 

ρξήζε πξφζζεησλ πξψησλ πιψλ, θαη φια απηά αθνινπζνχκελα απφ ηηο παξαγφκελεο εθιχζεηο 

ξχπσλ πνπ επηθνξηίδνπλ ηνλ αηκφζθαηξα, ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο θαη ηα εδάθε.   

    

Κξίζηκε πξφθιεζε επίζεο γηα ηηο ηερλνινγίεο αλαθχθισζεο, είλαη φηη ην αλαθπθισκέλν 

πξντφλ ζα πξέπεη λα δηαηεζεί ζε θάπνηα ήδε δηαζέζηκε αγνξά γηα λα πσιεζεί. Δξσηήκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ ζε απηφ ην ζηάδην είλαη θαηά πφζν ππάξρεη δήηεζε γηα αγνξά ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αλαθπθισκέλνπ πξντφληνο; Αλ είλαη ην θφζηνο πςειφ θαη αλ ε ηηκή ηνπ είλαη 

αληαγσληζηηθή κε άιια πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ίδηα ρξήζε. Ζ επφκελε πξφθιεζε 

αθνξά ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ πνπ ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία γηα ηελ 

παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ. Καη ηέινο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλερήο θαη ζπλεπήο 

ηξνθνδφηεζε ηνπ αλαθπθισκέλνπ πξντφληνο ζε ίδηα πάληα ηηκή.  

 

Απφξξνηα ησλ πξνθιήζεσλ απηψλ είλαη ε πηζαλφηεηα ε δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο λα 

θαηαλαιψλεη πεξηζζφηεξν πεηξέιαην απφ φηη εμνηθνλνκεί, θαη λα πξνθαιεί πεξηζζφηεξε 
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δεκηά ζην πεξηβάιινλ ιφγσ ησλ εθπνκπψλ, λα παξάγεη έλα πξντφλ πνπ είλαη πάξα πνιχ 

αθξηβφ γηα κηα αξγά αλαπηπζζφκελε αγνξά, θαη λα κελ έρεη ηνλ επαξθή εθνδηαζκφ ζε 

πξψηεο χιεο γηα λα παξάγεη αλαθπθιψζηκα πξντφληα. Έλα ηέηνην ζελάξην πξφθεηηαη 

πξνθαλψο λα απνξξηθζεί. Αληίζεηα, ην ηδαληθφ ζρέδην αλαθχθισζεο πηζαλφλ λα απνηειεί κηα 

πξαθηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία ζα εμαζθαιίδεη κέηξηα πεξηβαιινληηθά θέξδε θαη θφζηε. 

Δπνκέλσο, γηα λα αμηνινγεζεί ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο κηαο δηαδηθαζίαο 

αλαθχθισζεο, ζα πξέπεη λα ηεζνχλ ηα αθφινπζα εξσηήκαηα:  

 

 Ζ ελεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε θαη ε επηηεινχκελε ξχπαλζε απφ ηε δηαδηθαζία 

αλαθχθισζεο, μεπεξλά ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο παξαγσγήο πξντφλησλ απφ παξζέλα 

πιηθά;  

 Σα αλαθπθισκέλα πξντφληα δεκηνπξγνχλ κηα βηψζηκε αγνξά, έρνληαο αληαγσληζηηθφ 

θφζηνο; 

 

Γελ είλαη εχθνιν λα απαληεζνχλ νη αλσηέξσ εξσηήζεηο ιφγσ ηνπ φηη επίθεηηαη ην αίζζεκα 

ηεο αβεβαηφηεηαο ζε αξθεηά ζέκαηα. Ωζηφζν ππάξρνπλ κεξηθά ππνινγηζηηθά πεξηβαιινληηθά 

εξγαιεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, φπσο ε 

αλάιπζε θχθινπ ηεο δσήο (life-cycle analysis), ε αλάιπζε θφζηνπο/νθέινπο (cost/benefit), 

θαη ε κέζνδνο ηεο εμαξηεκέλεο αμηνιφγεζεο (contingent valuation method CVM). [2,25,26]  

 

πλνςίδνληαο, αμίδεη λα ηνληζζεί φηη ε αλαθχθισζε δελ είλαη πάληα ε πξνηηκψκελε ή 

βηψζηκε πξνζέγγηζε, εηδηθά φηαλ εμεηάδνπκε ηελ πεξηβαιινληηθή επίδξαζε θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ. Οη πξνηηκήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελεο θαη ζε ζπλάξηεζε πνιιψλ παξαγφλησλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κηα άλνδνο 

ζηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ κπνξεί λα επλνήζεη ηελ αλάθηεζε ησλ πιαζηηθψλ. Ζ δήηεζε ζηελ 

αγνξά γηα νξηζκέλα πξντφληα ηφηε ζα κεηαβιεζεί, ελψ πνιιέο θνξέο θαη ε λνκνζεζία κπνξεί 

λα ζέζεη πεξηνξηζκνχο ζηηο επηινγέο ησλ επηρεηξήζεσλ. Αθφκε θαη ρσξίο απηνχο ηνπο 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ είλαη εμαηξεηηθά απξφβιεπηνη, ε αλαθχθισζε δχλαηαη λα 

ππεξηεξεί έλαληη άιισλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ παξαγσγήο πιηθψλ θαη λα παξνπζηάζεη 

απμεκέλε απνδνρή. Σν θιεηδί γηα λα επηηεπρζεί απηφ είλαη ε δηαζεζηκφηεηα θαιχηεξσλ 

ηερλνινγηψλ πνπ είλαη θαζαξφηεξεο, πεξηζζφηεξν ελεξγεηαθά απνδνηηθέο, θαη ιηγφηεξν 

αθξηβέο. Ζ αλάπηπμε θαιχηεξσλ ηερλνινγηψλ απαηηεί επηζηεκνληθή γλψζε, πφξνπο θαη 

ρξφλν. Απαηηεί κηα ζηελή ζπλεξγαζία ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ αθαδεκατθνχ θφζκνπ. 
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Δμεηάδνληαο ηελ πνηθηινκνξθία ησλ ηλσδψλ απνβιήησλ θαη ησλ δνκψλ, πνιιέο ηερλνινγίεο 

ζα  πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε αξκνλία ζε κηα εληαία βηνκεραλία πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ηα 

βέιηηζηα απνηειέζκαηα ζηελ αλάθηεζε ησλ ηλσδψλ απνξξηκκάησλ. ηελ παξνχζα 

δηπισκαηηθή γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ παξνπζίαζε δηαθφξσλ ειπηδνθφξσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ηδεψλ γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ. 

 

 

4.2 Αλάγθε γηα αλαθχθισζε 

 

Ζ ζχγρξνλε θνηλσλία, ζηελ νπνία δηαβηνχκε, έρεη ζαλ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηελ 

απφξξηςε αξθεηψλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ πξντφλησλ, πξάγκα πνπ έξρεηαη ζε αληίθαζε κε ηελ 

θνηλή νκνινγία φηη  νη θπζηθνί πφξνη απεηινχληαη. Ο ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο πνπ πηνζεηνχκε 

θάλεη ηελ θαηάζηαζε αθφκε πην πεξίπινθε. πσο γίλεηαη θαηαλνεηφ ε ππφζεζε ηεο 

αλαθχθισζεο ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ εηδψλ ξνπρηζκνχ επηδξά κε 

αξθεηέο νληφηεηεο ζπκβάιινληαο έηζη ζεκαληηθά, ζηε θνηλσληθή επζχλε ηνπ ζχγρξνλνπ 

πνιηηηζκνχ.     

 

Με ηελ αλαθχθισζε, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κεγαιχηεξα θέξδε 

ιφγσ ηνπ φηη απνθεχγνπλ ηηο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ζε 

ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο. πγρξφλσο ζπκβάιινπλ ζηελ έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ζηελ αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο, ζηηο δσξεέο κε θηιαλζξσπηθφ ραξαθηήξα, 

ζηελ αλαθνχθηζε πεξηνρψλ πνπ έρνπλ πιεγεί απφ θαηαζηξνθέο, θαη ζηελ κεηαθνξά 

ρξεζηκνπνηεκέλνπ ηκαηηζκνχ ζηηο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ φπνπ ν ηκαηηζκφο απαηηείηαη. 

 

Λφγσ ηνπ φηη ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα είλαη ζρεδφλ 100 % αλαθπθιψζηκα, ηίπνηα 

ζηε βηνκεραλία ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ θαη ελδπκαζίαο δελ ζα πξέπεη λα 

νδεγείηαη ζηα ζθνππίδηα. Σν 2003, είρε πξνβιεθζεί φηη ζα ππήξρε κηα αχμεζε 3-5 % ζηελ 

θαηαλάισζε παγθφζκησλ πθαληηθψλ ηλψλ, ε νπνία είλαη ίζε κε 2 εθαηνκκχξηα ηφλνη ην 

ρξφλν. Απηή ε αχμεζε απνηειεί φκσο κηα δίθνπε ιεπίδα. Απφ ηε κηα, αλαπηχζζεηαη ε 

νηθνλνκία (πξνζζέηνληαο 10-20 λέα εξγνζηάζηα γηα λα κπνξέζεη λα ηθαλνπνηήζεη ηελ δήηεζε 

ηεο παγθφζκηαο αγνξάο), ελψ απφ ηελ άιιε απμάλεηαη θαη ε δηάζεζε ησλ 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ θαη ελδπκάησλ ζε ρσκαηεξέο θαη ρψξνπο πγεηνλνκηθήο 

ηαθήο.  
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Ο δπηηθφο ηξφπνο δσήο πνπ επηιέγνπλ λα αθνινπζνχλ νη πεξηζζφηεξεο θνηλσλίεο ζήκεξα, 

ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ δεκηνπξγία απνξξηκκάησλ πνπ απαηηνχλ αζθαιή δηάζεζε. Πέξα 

απφ ην φηη  ζπλεζίδεηαη λα θαηαλαιψλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξα πξντφληα, ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ζπζθεπάδνληαη, επηηείλεη ην πξφβιεκα ηεο ζπζζψξεπζεο απνξξηκκάησλ. 

Γεδνκέλνπ φηη ε ηθαλφηεηα ζπζζψξεπζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο 

ηαθήο είλαη πεξηνξηζκέλε, ην θφζηνο ηηο απφξξηςεο ζπλερψο ζα απμάλεηαη. Απηά ηα 

απμαλφκελα θφζηε απνηεινχλ αλεζπρία γηα ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο δεδνκέλνπ φηη 

επηδηψθνπλ ηξφπνπο γηα λα κεηψζνπλ ηα γεληθά έμνδά ηνπο. 

 

Γηα λα αλαιπζεί ε έλλνηα ηεο ππεξθαηαλάισζεο ζα πξέπεη λα αλαιπζεί ε έλλνηα ηεο 

επηθξαηνχκελεο θαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο κφδαο. Ζ κεηαζηξνθή ηεο κφδαο ηξνθνδνηεί 

ηελ ηάζε γηα αιιαγή, ε νπνία δεκηνπξγεί ηελ απαίηεζε γηα ηελ ηξέρνπζα αληηθαηάζηαζε ησλ 

πξντφλησλ κε θάηη πνπ είλαη λέν θαη θξέζθν. Δπηπιένλ, ε κφδα άξρηζε λα εθαξκφδεηαη πέξα 

απφ ηελ ελδπκαζία θαη ζηελ βηνκεραλία επηπιψζεσλ γηα ζπίηηα. Καηά ζπλέπεηα, ηα κνληέξλα 

αγαζά ζπκβάιινπλ ζηελ απμεκέλε θαηαλάισζε ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν απφ φηη 

πξαγκαηηθά έρνπκε αλάγθε. κσο ρσξίο ηελ έλλνηα ηεο κφδαο, ηα θισζηνυθαληνπξγηθά 

πξντφληα, ηα είδε ελδπκαζίαο, θαη νη βηνκεραλίεο επίπισζεο ζπηηηψλ ζα βξηζθφληνπζαλ ζε 

δπζκελή ζέζε κηαο ν ρψξνο είλαη ήδε εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθφο. Οη επηρεηξήζεηο ελδπκαζίαο 

ζηηο ΖΠΑ αιιά θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν έρνπλ θαζηεξψζεη επνρηαθέο κεηαβνιέο ζηε κφδα 

νη νπνίεο πξνζειθχνπλ ην θαηαλαισηηθφ ελδηαθέξνλ ππνθηλψληαο ηηο πσιήζεηο θαη ηα θέξδε. 

 

Καζψο νη θαηαλαισηέο ζα ζπλερίδνπλ λα αγνξάδνπλ, ηα απνξξίκκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα 

δεκηνπξγνχληαη, πεξηπιέθνληαο πεξαηηέξσ ην πξφβιεκα ηεο δηάζεζεο ησλ απνξξηπηφκελσλ 

ζπζθεπαζηψλ, εηδψλ ελδπκαζίαο θαη εηδψλ επίπισζεο ζπηηηψλ. Σα ελδχκαηα ζηε ζεκεξηλή 

αγνξά είλαη δηαθνξεηηθά απφ εθείλα ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ, φρη κφλν ζην ζρέδην αιιά 

θαη ζηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε ίλεο. 

 

Μεηά ηελ είζνδν ησλ ζπλζεηηθψλ ηλψλ ζηελ αγνξά, θαηά ηνλ 20ν αηψλα, ε αλαθχθισζε ησλ 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ έγηλε πην ζχλζεηε γηα δχν επδηάθξηηνπο ιφγνπο: α) ε 

δχλακε ησλ ηλψλ απμήζεθε θαζηζηψληαο  δπζθνιφηεξν ηνλ ηεκαρηζκφ ή ην «άλνηγκα» ηνπο 

θαη β) ν ζπλδπαζκφο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ηλψλ δεκηνχξγεζε δπζθνιίεο ζηελ ηαμηλφκεζε θαη 

ζηνλ δηαρσξηζκφ ηνπο. 
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Δλ ηνχηνηο, ε βηνκεραλία αλαθχθισζεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη φια απηά ηα πξνβιήκαηα 

πνπ ε βηνκεραλία κφδαο έρεη παξάγεη. 

 

 

4.3 ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλαθχθισζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ 

πξντφλησλ 

 

Ο θιάδνο ηεο αλαθχθισζεο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ θαη εηδψλ ελδπκαζίαο 

αζρνιείηαη κε ηελ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο ελφο πξντφληνο θαη ηελ κείσζε ησλ 

απνξξηκκάησλ ζηελ πεγή. Σν ελδηαθέξνλ ινηπφλ ζπγθεληξψλεηαη ζηηο δηεξγαζίεο πξηλ θηάζεη 

έλα πξντφλ ζηνλ θαηαλαισηή αιιά θαη κεηέπεηηα. χκθσλα κε ηελ EPA (Environmental 

Protection Agency), ην θαηά θεθαιήλ θαζεκεξηλφ πνζνζηφ δηάζεζεο ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ 

ην 2003 ζηηο ΖΠΑ ήηαλ πεξίπνπ 4,3 ιίβξεο (1950 g),  ελψ ην 1960 ήηαλ κφιηο 2,7ιίβξεο 

(1224 g).  

 

ηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα ζπάληα απνηεινχλ κηα 

επδηάθξηηε  θαηεγνξία ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρνπλ αθξηβή 

δεδνκέλα δηαρείξηζεο. Ωζηφζν ν νξγαληζκφο  Fiber Economics Bereau (FEB) ζε αλαθνξά 

ηνπ (2004), γλσζηνπνηεί φηη ε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε πθαληηθψλ ηλψλ ζηηο ΖΠΑ είλαη 

83,9 ιίβξεο (38056 g) κε πάλσ απφ 40 ιίβξεο (18143 g) θαηά θεθαιήλ λα απνξξίπηνληαη ην 

ρξφλν. Μηα πξφζθαηε έθζεζε δείρλεη φηη ε Κίλα έρεη μεπεξάζεη ηα πξναλαθεξφκελα λνχκεξα 

ησλ ΖΠΑ, γεγνλφο πνπ θαηαηάζζεη ηελ Κίλα ηνλ ππ’ αξηζκφ έλα θαηαλαισηή ησλ πθαληηθψλ 

ηλψλ ζηνλ θφζκν. Απηή ε έθζεζε επηζεκαίλεη φηη ε Κίλα ζα ζπλερίζεη λα είλαη πξψηε ζηελ 

θαηαλάισζε πθαληηθψλ ηλψλ γηα ηα επφκελα δέθα έηε (http://Bharattextile.com). 

 

Δίλαη γεγνλφο πιένλ φηη ε αλαθχθισζε είλαη νηθνλνκηθά επεξγεηηθή, παξφια απηά έλα 

κεγάιν κέξνο ηνπ απνξξηπηφκελνπ ηκαηηζκνχ θαη ησλ πθαληνπξγηθψλ απνβιήησλ ζηηο ΖΠΑ 

απνηπγράλεη λα θζάζεη ζηελ αλαθπθισηηθή αιπζίδα. Ζ ακεξηθαληθή θισζηνυθαληνπξγηθή 

βηνκεραλία αλαθχθισζεο επεμεξγάδεηαη εηεζίσο πεξίπνπ 10 ιίβξεο (4535 g) αλά άηνκν ή 2,5 

δηο ιίβξεο ζπλνιηθά (1133 δηο γξακκάξηα) ησλ απνξξηκκάησλ. Απηά ηα πνζά 

αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ κφλν ην 30 % ησλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ πθαληνπξγηθψλ 

απνξξηκκάησλ, πνπ πξνθχπηνπλ κεηά απφ ηελ ρξήζε ησλ θαηαλαισηψλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ 

θαη ππάξρνπλ αξθεηέο θαζηεξσκέλεο ρξήζεηο γηα ηα απνξξίκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

http://bharattextile.com/
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βηνκεραλίεο ηδηλ, νη βηνκεραλίεο απηέο εκκέλνπλ ζην λα δηαζέηνπλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ 70 

εθαηνκκχξηα ιίβξεο (31751 εθαηνκκχξηα γξακκάξηα) ηδηλ εηεζίσο ζηνπο ρψξνπο δηάζεζεο 

απνξξηκκάησλ. Δπηπιένλ, αλαιχζεηο ησλ δεκνηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, ζηελ Ακεξηθή, 

δείρλνπλ φηη ηα πθαληηθά απνξξίκκαηα ζπκβάιινπλ πεξίπνπ ζηελ θάιπςε ηνπ 4.5% ησλ 

ρψξσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ. 

 

χκθσλα κε ηελ E.P.A. (2003), απηφ ηζνχηαη κε 4 εθαηνκκχξηα ηφλνπο 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία νδεγνχληαη απεπζείαο ζηνπο ρψξνπο δηάζεζεο 

απνβιήησλ, θάζε έηνο. Δλψ απηή ε πνζφηεηα κπνξεί λα κελ θαίλεηαη εθ πξψηεο φςεσο ζαλ 

κηα κεγάιε πνζφηεηα, κπνξεί λα ζεσξεί φκσο φηαλ ζρεδφλ 100 % απηψλ ησλ απνξξηκκάησλ 

είλαη πιήξσο αλαθπθιψζηκα. Δλ γλψζεη απηνχ, ην Ακεξηθαληθφ ηλζηηηνχην θαηαζθεπαζηψλ 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ (American Textile Manufacturers Institute) πξνψζεζε έλα 

πξφγξακκα ην ιεγφκελν Δ
3 (

Encouraging Environmental Excellence) γηα λα σζήζεη ηηο 

βηνκεραλίεο ζην λα αλαθηήζνπλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο πνπ έηζη θαη αιιηψο θαηέιεγαλ ζηνπο 

Υ.Τ.Σ.Α. Σα θίλεηξα πνπ δφζεθαλ ζηηο βηνκεραλίεο ήηαλ νηθνλνκηθά θαη ε απήρεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί πςειή  [2, 25-27]. 
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ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  55  

ΛΛΔΔΙΙΣΣΟΟΤΤΡΡΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΗΗ  ΒΒΙΙΟΟΜΜΗΗΥΥΑΑΝΝΙΙΑΑ  

ΑΑΝΝΑΑΚΚΤΤΚΚΛΛΩΩΗΗ  ΚΚΛΛΩΩΣΣΟΟΫΫΦΦΑΑΝΝΣΣΟΟΤΤΡΡΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΠΠΡΡΟΟΪΪΟΟΝΝΣΣΩΩΝΝ  

 

 

 

5.1 Η βηνκεραλία δηαρείξηζεο/αλαθχθισζεο θισζηνυθαληνπξγηθψλ 

απνβιήησλ   

 

Ζ βηνκεραλία αλαθχθισζεο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ είλαη κηα απφ ηηο παιαηφηεξεο 

θαη πην θαζηεξσκέλεο βηνκεραλίεο ζηνλ θφζκν, φκσο ιίγνη αληηιακβάλνληαη ηελ χπαξμε 

απηήο ηεο βηνκεραλίαο, θαη ησλ πνιπάξηζκσλ ζπληειεζηψλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. ε φιν ηνλ 

θφζκν, ηα ρξεζηκνπνηεκέλα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα θαη πξντφληα ελδπκαζίαο 

ζψδνληαη θαη ηίζεληαη ζε λέεο ρξήζεηο. Απηή ε «θξπθή βηνκεραλία» φπσο ραξαθηεξίζηεθε 

απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ 500 επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ζε ζέζε λα εθκεηαιιεπηνχλ 

πάλσ απφ 1.250.000 ηφλνπο θισζηνυθαληνπξγηθψλ απνβιήησλ εηεζίσο. (Council for Textile 

Recycling, 1997).      

 

Δπηπιένλ, ε θισζηνυθαληνπξγηθή αλαθπθισηηθή βηνκεραλία είλαη ζε ζέζε λα επεμεξγάδεηαη 

ην 93 % ησλ απνξξηκκάησλ, ρσξίο ηελ παξαγσγή νπνηνλδήπνηε λέσλ επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ ή επηβιαβψλ ππνπξντφλησλ. Σν πκβνχιην γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ (Council of Textile Recycling) έρεη δείμεη φηη νπζηαζηηθά 

φια ηα πθαληνπξγηθά πξντφληα κεηά ηε ρξήζε ηνπο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη λα 

εηζαρζνχλ ζε πνηθίιεο αγνξέο. Αθφκα θη έηζη, ε βηνκεραλία θισζηνυθαληνπξγηθψλ 

πξντφλησλ ζπλερίδεη λα ςάρλεη γηα λέα βηψζηκα πξντφληα, πνπ λα έρνπλ απμεκέλε ρξεζηηθή 

αμία θαη λα θαηαζθεπάδνληαη απφ ήδε ρξεζηκνπνηεκέλεο ίλεο θισζηνυθαληνπξγηθψλ 

πξντφλησλ. 
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Σα πξνο αλαθχθισζε θισζηνυθαληνπξγηθά πιηθά κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε απηά πνπ δελ 

θηάλνπλ πνηέ ζηνλ θαηαλαισηή (πξν-θαηαλαισηηθά απνξξίκκαηα) θαη ζε απηά πνπ 

πξνθχπηεη κεηά απφ ηελ ρξήζε ηνπ θαηαλαισηή (κεηα-θαηαλαισηηθά απνξξίκκαηα). Με ηελ 

αλαθχθισζε, αθαηξνχκε ηα απνξξίκκαηα απφ ην ξεχκα ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηεξεψλ 

απνξξηκκάησλ θαη είηε ηα αλαηξνθνδνηνχκε πίζσ ζηελ αγνξά, είηε ηα κεηαηξέπνπκε γηα λα 

είλαη θαηάιιεια γηα βηνκεραληθή ρξήζε, είηε ηα επεμεξγαδφκαζηε θαη ηα δηαζέηνπκε πξνο 

ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Σα πξν-θαηαλαισηηθά απφβιεηα απνηεινχληαη απφ πιηθά 

παξαπξντφλησλ απφ θισζηνυθαληνπξγηθέο βηνκεραλίεο, βηνκεραλίεο πθαζκάησλ θαη 

βακβαθηνχ. Σα πιηθά απηά επαλαρξεζηκνπνηνχληαη κε δηάθνξεο κνξθέο ζηελ 

απηνθηλεηνβηνκεραλία, ζηελ αεξνλαππεγηθή, ζην θηίζηκν θηεξίσλ, ζηελ επηπινπνηία, ζηελ 

θαηαζθεπή ζηξσκάησλ, ζηελ πθαληνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ρνλδξνεηδψλ λεκάησλ, ζηηο 

επηπιψζεηο ζπηηηψλ, ζηε δεκηνπξγία ραξηηνχ, ζηελ θαηαζθεπή ελδπκάησλ θαη ζε άιιεο 

βηνκεραλίεο. αλ κεηα-θαηαλαισηηθά απνξξίκκαηα νξίδνληαη φζα απνξξίκκαηα πξνθχπηνπλ 

κεηά ηελ ρξήζε ησλ θαηαλαισηψλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα έρνπλ νπνηαδήπνηε κνξθή 

ελδπκάησλ ή εηδψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην λνηθνθπξηφ θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 

θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα. Ο ηδηνθηήηεο-θαηαλαισηήο δελ ιακβάλεη ρξεζηκφηεηα πιένλ 

απφ ηα πξντφληα θαη απνθαζίδεη λα ηα απνξξίςεη είηε επεηδή θζείξνληαη, είηε επεηδή είλαη 

θαηεζηξακκέλα, ελψ κπνξεί λα ζεσξνχληαη μεπεξαζκέλα θαη λα έρνπλ «βγεη» εθηφο κφδαο. 

Αξθεηέο θνξέο παξαρσξνχληαη ζε θηιαλζξσπίεο ή δσξίδνληαη ζε θίινπο θαη άιια 

νηθνγελεηαθά πξφζσπα, άιια βέβαηα νδεγνχληαη ζηα ζθνππίδηα κε ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπ 

δεκφζηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο. 

 

Ζ βηνκεραλία αλαθχθισζεο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ έρεη πάκπνιινπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο. Πεξηιακβάλεη ηνπο θαηαλαισηέο, ηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο, 

ηνπο λνκνζέηεο, ηνπο ππεχζπλνπο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ, κε θεξδνζθνπηθνχο 

νξγαληζκνχο, θαη ηηο θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ 

πεξηζπιιέγνπλ ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα ηα ζπγθεληξψλνπλ, ηα ηαμηλνκνχλ, ηα 

επεμεξγάδνληαη θαη ηα εμάγνπλ, ζε δηάθνξεο αγνξέο. ζνλ αθνξά ηα κεηα-θαηαλαισηηθά 

απνξξίκκαηα  θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ θαη ελδπκαζίαο, νη επηρεηξήζεηο ζπιινγήο 

απηψλ ησλ απνξξηκκάησλ είλαη κηθξέο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ηνκέα απφ γεληά ζε γεληά.  

 

Οη επηρεηξεκαηίεο πνπ εηζέξρνληαη  θαη επελδχνπλ ζηελ αλαθχθισζε πθαληηθψλ ηλψλ, ην 

θάλνπλ επεηδή ζεσξνχλ φηη ρξεηάδεηαη επέλδπζε ρακεινχ θφζηνπο, θαη θαίλεηαη ζρεηηθά 
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εχθνιε δηαδηθαζία. Οη πεξηζζφηεξνη πνπ επηρεηξνχλ θάηη ηέηνην αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ 

φηη, απηφο ν θιάδνο επηρεηξήζεσλ είλαη ηδηαίηεξα εμαξηεκέλνο απφ ηηο παγθφζκηεο επαθέο 

πνπ αλαπηχζζνληαη, θαη φηη ρξεηάδνληαη αξθεηά ρξφληα κέρξη λα βξεζνχλ δηαζέζηκεο αγνξέο 

γηα λα δηαζέζνπλ ηα πξντφληα ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη καξηπξίεο επελδπηψλ, πνπ 

κεηαθέξεη ν J . M . Hawley: «Κάπνηνο είπε φηη έρεη ζπαηαιήζεη πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν 

καθξηά απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ γηα αλαπηχμεη ζρέζεηο θαη λα αλαδεηήζεη λέεο αγνξέο ζηελ 

Αθξηθή, ζηελ Αζία θαη ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή. Σψξα πνπ απηέο νη επηρεηξεζηαθέο επαθέο 

έρνπλ θαζηεξσζεί, κπνξνχλ λα πεξάζνπλ ζηνπο απνγφλνπο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ επηρείξεζε 

ζχληνκα». «Κάπνηνο άιινο απφ κηα επηρείξεζε αλαθχθισζεο ηκαηηζκνχ, αλέθεξε φηη ε 

ζχλαςε επαθψλ ζηελ Αθξηθή είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε ππφζεζε. Αιιά κφιηο γίλνπλ απηέο νη 

επαθέο, ν δεζκφο πνπ αλαπηχζζεηαη είλαη πνιχ ηζρπξφο θαη δηέπεηαη απφ ζεβαζκφ». Έλαο 

άιινο επελδπηήο ζηελ αλαθχθισζε ηκαηηζκνχ, απφ ηελ Δπξψπε, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

παγθνζκίσο δήισζε: «Σν λα αγνξάδεηο θαη λα πνπιάο είδε ξνπρηζκνχ ζηελ Αθξηθή είλαη κηα 

επηρείξεζε πνπ αλαπηχζζεηαη ππνγείσο. Οη κεζίηεο πνπ αζρνινχληαη ζηελ Αθξηθή κε ηα 

ρξεζηκνπνηεκέλα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα είλαη νπζηαζηηθά πινπζηφηεξνη απφ 

πνιινχο απφ ηνπο πνιίηεο πνπ είλαη θαηαλαισηέο ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ ηκαηηζκνχ. Οη 

κεζίηεο ινηπφλ ζα πξέπεη λα θξχςνπλ ηνλ πινχην ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε 

αμηνπηζηία ηνπο ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο πνιίηεο. Έλαο απφ ηνπο αγνξαζηέο καο ζηελ 

Αθξηθή έρεη έλα φκνξθν μχιηλν θαη επηρξπζσκέλν γξαθείν φπνπ βξίζθεηαη πξαγκαηηθά ζε 

ππφγεην. Έηζη φηαλ πεγαίλνπκε ζηελ Αθξηθή λα ζπλάςνπκε ζπκθσλίεο ζπλνδεπφκαζηε 

θξπθά ζην ππφγεην». [2] 

 

 

 

Δηθφλα 7 : Η αλαρξεζηκνπνίεζε ελδπκάηωλ είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο πξαθηηθή ζηελ 

Αθξηθαληθή Ήπεηξν. 
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Οη θαηαλαισηέο δηαζέηνπλ ηα είδε ελδπκαζίαο πνπ έρεη  θζαξεί, πνπ είλαη εθηφο κφδαο, ή πνπ 

ην κέγεζνο ηνπο είλαη ιάζνο ζηηο θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο. Οη θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο 

δηαρσξίδνπλ ηα ελδχκαηα, επηιέγνπλ ηα πξντφληα πνπ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ γηα πψιεζε, θαη 

ηα ππφινηπα πσινχληαη ζαλ θνπξέιηα ζε εηδηθνχο πξνκεζεπηέο γηα κεξηθά cent ην θάζε θηιφ. 

Ζ ηηκή αλά θηιφ ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ ηκαηηζκνχ εμαξηάηαη απφ ηελ ηξέρνπζα ηηκή 

εκπνξίνπ, θαη ζπρλά θπκαίλεηαη απφ 6-9 cent ην θηιφ. Αθνχ ζπγθεληξσζνχλ ηα 

ρξεζηκνπνηεκέλα είδε ηκαηηζκνχ κεηαθέξνληαη κε θνξηεγά ζηηο επηρεηξήζεηο απνδέθηεο. 

 

Οη εηαηξίεο αλαθχθισζεο βξίζθνληαη ζπρλά ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα επεηδή είλαη 

επηηαθηηθή αλάγθε λα πεξηνξηζηνχλ νη δαπάλεο ησλ κεηαθνξψλ ζην ειάρηζην. Έρεη 

δηαπηζησζεί φηη νη δαπάλεο γηα ηα κεηαθνξηθά θαη ην θφζηνο δηαινγήο κπνξνχλ λα είλαη ηα 

θπξηφηεξα θξηηήξηα γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα επηρείξεζε θεξδνθφξα. Ο ππεξβνιηθφο φγθνο 

ηκαηηζκνχ πνπ ζπγθεληξψλεηαη απφ ηηο νξγαλψζεηο θηιαλζξσπίαο κεηαθέξεηαη έπεηηα ζε  

κεγάιεο απνζήθεο αλαθχθισζεο, φπνπ ζσξεχνληαη. Ζ δηαδηθαζία δηαινγήο θαη ηαμηλφκεζεο 

είλαη απηή πνπ αθνινπζεί. 

 

Αλάινγα κε ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, πνπ ζπλδέεηαη πξσηίζησο απφ ηε 

δηαζεζηκφηεηα πιηθψλ, ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πξνζηηζεκέλεο αμίαο ησλ αγνξψλ, θαη ηελ 

ηξέρνπζα ηηκή ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, εμαξηάηαη αλ νη 

επηρεηξήζεηο πνπ δηαρσξίδνπλ θαη ηαμηλνκνχλ ηα ρξεζηκνπνηεκέλα θισζηνυθαληνπξγηθά 

πξντφληα επηηπγράλνπλ θέξδε δχζθνια ή εχθνια. Αλ θαη ν θχξηνο ζηφρνο γηα απηέο ηηο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο είλαη λα έρνπλ θέξδε, νη ηδηνθηήηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζπλεηζθέξνπλ ηαπηφρξνλα 

ζε πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, θάλνληαο ηνπο λα ππεξεθαλεχνληαη γηα ηε ζπκβνιή ηνπο 

ζηε κείσζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Οη ηδηνθηήηεο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζπλερίδνπλ λα 

ςάρλνπλ, λα αλαπηχζζνπλ ηξφπνπο αλαθχθισζεο θαη λα αλαδεηνχλ λέεο αγνξέο γηα ηα 

κεηαρεηξηζκέλα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα, φρη κφλν γηα λα απμήζνπλ ηα θέξδε ησλ 

επηρεηξήζεψλ ηνπο, αιιά θαη γηα λα ζπλερίζνπλ λα απμάλνπλ ην πνζνζηφ ησλ πξν-

θαηαλαισηηθψλ θαη κεηα-θαηαλαισηηθψλ πθαληηθψλ αγαζψλ πνπ εθηξέπνληαη απφ ην ξεχκα 

ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ πνπ νδεγείηαη ζηνπο ρψξνπο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ. Πνιιέο 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο αλαθχθισζεο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ζηηο ΖΠΑ είλαη ηξίηεο 

ή ηέηαξηεο γελεάο. Γεδνκέλνπ φηη ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο επηρεηξήζεηο αλαπηχζζεηαη 

αληαγσληζκφο, πνπ φιν θαη απμάλεηαη, ελψ ηα πεξηζψξηα ηνπ θέξδνπο ζηελεχνπλ, νη λεφηεξεο 

γελεέο έρνπλ επηιέμεη ζηξαηεγηθέο δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ησλ γνληψλ ηνπο.  



 - 65 - 

ήκεξα ππάξρνπλ πνιιέο αγνξέο, ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ρξεζηκνπνηεκέλα 

θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα θαη είδε ξνπρηζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαη νη εηαηξίεο 

δηαινγήο θαη αλαθχθισζεο έπξεπε λα εμειηρηνχλ κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ηαπηφρξνλα κε ηηο 

λενεκθαληδφκελεο αγνξέο, γηα λα θαιχςνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαλ.  

 

Έλα ζέκα πνπ ζπδεηήζεθε πξφζθαηα ζε κηα εηήζηα ζπλάληεζε ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο 

Γεπηεξνγελψλ Τιηθψλ θαη Αλαθπθισκέλσλ Κισζηνυθαληνπξγηθψλ Πξντφλησλ (SMART, 

Secondary Materials and Recycled Textiles) ήηαλ ε αλάγθε ηεο εηζαγσγήο ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ζε εηαηξίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ δηαινγή 

θαη ηελ πθαληνπξγηθή αλαθχθισζε. Έηζη νη εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο ζα έπξεπε λα 

απνθηήζνπλ γηα παξάδεηγκα θάπνην πηζηνπνηεηηθφ ISO 9000, γηα λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ 

ππφ θνηλνχο φξνπο, παγθνζκίσο. Έπεηηα απφ ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα αλαθέξζεθε ζηνλ ηχπν 

(Daily News) φηη ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ISO) ζπκθψλεζε λα παξέρεη θαλφλεο 

γηα ηα κεηαρεηξηζκέλα, ππνβαζκηζκέλα θαη ειαηησκαηηθά πξντφληα ελδπκαζίαο γεγνλφο πνπ 

ζα παξείρε νθέιε ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο θαηαλαισηέο, βνεζψληαο λα θιείζεη ην ράζκα 

ζην παγθφζκην εκπφξην (SMART, 2004). ηελ έθζεζε πνπ αλαθνηλψζεθε ιίγν αξγφηεξα 

δηεπθξηλίζηεθε, φηη ηα ρξεζηκνπνηεκέλα είδε ηκαηηζκνχ δελ πξέπεη λα ζεκαίλνπλ είδε 

θαηψηεξεο πνηφηεηαο. Ζ πηζηνπνίεζε ISO ζα παξέρεη ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηα 

ρξεζηκνπνηεκέλα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα. Πνιιέο ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο 

αλαγλσξίδνπλ ηελ ζεκαζία χπαξμεο απηνχ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, εηδηθά ιακβάλνληαο ππφςε 

ηνλ αληαγσληζκφ απφ ηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ ήδε αξρίζεη λα πηνζεηνχλ ηελ 

πξαθηηθή απηή [2,28]. 

 

 

5.2 Η δηαδηθαζία δηαινγήο 

 

Απφ ην ζχλνιν ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ πνπ απνηειεί κηα εληαία κάδα ζα 

αθαηξεζνχλ πξψηα  ηα βαξηά ζηνηρεία, φπσο ηα παιηά, ηα θαιχκκαηα, ηα θιηλνζηξσκλή (π.ρ. 

θνπβέξηεο) θαη νη ηάπεηεο. Ζ δηαινγή θαη ε ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηκαηηζκνχ αθνινπζεί 

ηνλ δηαρσξηζκφ γηα παξάδεηγκα, ησλ παληεινληψλ απφ ηηο κπινχδεο θαη απφ ηα θνξέκαηα. 

Καζψο ε δηαδηθαζία πξνρσξά, ηα είδε νκαδνπνηνχληαη θαη δηαρσξίδνληαη ζε πεξαηηέξσ 

θαηεγνξίεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κφιηο γίλεη ε δηαινγή φισλ ησλ παληεινληψλ, 

ηαμηλνκνχληαη πεξαηηέξσ βαζηδφκελνη ζην αλ είλαη γπλαηθεία ή αλδξηθά. Μηα άιιε 
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ηαμηλφκεζε αθνχ γίλεη δηαινγή είλαη ν πξννξηζκφο. Τθάζκαηα ηα νπνία είλαη κάιιηλα  

απνζηέιινληαη ζε πεξηνρέο κε ςπρξφηεξα θιίκαηα, ελψ πθάζκαηα βακβαθεξά θαη ιηλά 

νδεγνχληαη ζε πην ζεξκά θιίκαηα. Μηα αθφκε ηαμηλφκεζε είλαη ζε ηη θαηάζηαζε βξίζθνληαη 

ηα πξνο αλαθχθισζε είδε. Γηα παξάδεηγκα, είδε ζθηζκέλα ή ελδχκαηα κε ειιείπνληα 

θνπκπηά, απνρξσκαηηζκέλα θαη κε άιια ειαηηψκαηα απνηεινχλ κηα μερσξηζηή θαηεγνξία. 

Μηα πην πξνρσξεκέλε ηαμηλφκεζε γηα ηα είδε ελδπκαζίαο είλαη βάζεη ηεο κάξθαο θαη βάζεη 

ηνπ ζηπι. Γηα παξάδεηγκα είδε απφ γλσζηέο εηαηξίεο θαη νίθνπο κφδαο (π.ρ. Levi’s, Diesel, 

Tommy Hilfiger θ.α.) απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία, αθνχ δηαηίζεληαη πην εχθνια ζε 

αγνξέο παξάγνληαο κεγαιχηεξα θέξδε κηαο θαη ε δήηεζή ηνπο είλαη απμεκέλε. Αλάινγα 

πξντφληα θαινχληαη ζηελ βηνκεραλία αλαθχθισζεο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ θαη 

ηδηαίηεξα ζηελ βηνκεραλία αλαθχθισζεο ηκαηηζκνχ «δηακάληηα», φλνκα πνπ πξνθχπηεη ιφγσ 

ηεο δηαδηθαζίαο εχξεζήο ηνπο, ηεο ζπαληφηεηαο αιιά θαη ηεο απμεκέλεο ηνπο αμίαο.  

    

 

 

Δηθφλα 8 : Απηνκαηνπνηεκέλε ρεηξνδηαινγή κε ηαηληόδξνκνπο ζηελ Γεξκαλία 

 

 

 

Δηθφλα 9 : Απινπνηεκέλε ρεηξνδηαινγή  
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Καζψο γίλεηαη ε ηαμηλφκεζε ησλ αλαθπθισκέλσλ αγαζψλ, ππάξρεη κηα παξάιιειε 

βαζκνιφγεζε, αλάινγα κε θάπνηα θξηηήξηα, ζπλήζσο πνηφηεηαο. Δδψ κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

θαη ε ηερληθή ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο. Δμεηδηθεπκέλα άηνκα ςεθίδνπλ βάζεη κηαο 

θιίκαθαο, ζπλήζσο απφ ην 1 έσο 10, νξηζκέλα θξηηήξηα. Θα πξέπεη λα νξηζηεί αξρηθά φηη ε 

βέιηηζηε ηηκή είλαη ην 1 ή ην 10 αληίζηνηρα. Πξντφληα πνπ ζπγθεληξψλνπλ πςειφ ή ρακειφ 

άζξνηζκα βάζεη ηεο βαζκνιφγεζεο ηαμηλνκνχληαη αλάινγα. Κάζε θαηεγνξία ηαμηλνκεκέλσλ 

πξντφλησλ, βάζεη ηεο βαζκνινγίαο πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη, είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε 

ζε πνηα πεξίπνπ αγνξά κπνξεί λα δηνρεηεπζεί. Γηα παξάδεηγκα, αλ ζηελ θιίκαθα 

βαζκνλφκεζεο έρνπκε ζέζεη ην 10 σο βέιηηζηε ιχζε, ηφηε αλ ε παξηίδα έρεη ζπγθεληξψζεη 

πςειή βαζκνινγία, κπνξεί λα δηνρεηεπζεί ζε απαηηεηηθέο αγνξέο. πρλά ν ηξφπνο 

βαζκνιφγεζεο θαη βέβαηα ηα άηνκα πνπ επηιέγνληαη γη’ απηή ηελ δηαδηθαζία θαζνξίδνπλ ηελ 

ηχρε κηαο παξηίδαο, ζπλεπψο είλαη ζεκαληηθφ λα επηιέγνληαη θαηαξηηζκέλα άηνκα θαη λα 

εθαξκφδνληαη θνηλέο δηαδηθαζίεο.         

   

Ζ πνηφηεηα δηαινγήο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ πξντφλησλ είλαη ε πηπρή πνπ θάλεη ηε δηαθνξά 

αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα. Μηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο δηαινγήο ζηελ Ακεξηθή, πνπ ζπγθεθξηκέλα ζηεγάδεηαη ζην Σέμαο, 

επεμεξγάδεηαη πάλσ απφ 5000 ηφλνπο αλά έηνο, κεηα-θαηαλαισηηθψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ 

πξντφλησλ.  

 

Οη πεξηζζφηεξνη δηαινγείο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηκαηηζκνχ, ζα πξέπεη λα 

εθπαηδεχνπλ ηνπο ππαιιήινπο γηα λα θάλνπλ ηελ δχζθνιε δνπιεηά ηεο δηαινγήο. Γεδνκέλνπ 

φηη ε πείξα απμάλεηαη, νη ππάιιεινη επηδίδνληαη ζε πην εμεηδηθεπκέλεο δηεξγαζίεο δηαινγήο, 

ηαμηλφκεζεο θαη ιεπηνκεξνχο βαζκνιφγεζεο ησλ αλαθπθιψζηκσλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ 

πξντφλησλ. Οη πεξηζζφηεξνη έκπεηξνη δηαινγείο κπνξνχλ κε ηελ αθή θαη κφλν λα θαηαιάβνπλ 

θάζε είδνο πθάζκαηνο. Δλψ αξθεηέο επηρεηξήζεηο δηαινγήο θαη αλαθχθισζεο 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ απαζρνινχλ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ην νπνίν εμεηάδεη 

ηηο ηξέρνπζεο ηάζεηο κφδαο γηα λα πξνβιέςεη ζε πνηεο αγνξέο ζα δηαζέζεη ηα πξντφληα κεηά 

ηελ δηαινγή.   

 

Ζ θαηεγνξία ησλ αγαζψλ πνπ είλαη ζθηζκέλα ή ιεθηαζκέλα θαη γεληθφηεξα θζαξκέλα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα επξχ θάζκα αγνξψλ, γηα δηάθνξεο εθαξκνγέο. Μφιηο γίλεη ε 

δηαινγή θαη ε ηαμηλφκεζε, ηα αγαζά ζπκπηέδνληαη ζε κεγάια δέκαηα (ζπλήζσο 200-

500θηιψλ), πεξηηπιίγνληαη, θαη απνζεθεχνληαη έσο φηνπ λα ππάξμεη κηα παξαγγειία απφ 
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θάπνηνλ άκεζα ελδηαθεξφκελν ή κεζίηε. Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ είλαη ζεκαληηθφο είλαη 

νη ζρέζεηο πνπ ζπλάπηνληαη θαη ην θιίκα πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ εμαγσγέσλ θαη ησλ 

εηζαγσγέσλ. Οη εκπνξηθνί λφκνη ησλ εκπιεθνκέλσλ ρσξψλ, γηα ηα ρξεζηκνπνηεκέλα 

θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα, άιιεο θνξέο κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο θαη 

άιιεο λα δεκηνπξγήζνπλ αλππέξβιεηα εκπφδηα. 

  

 

 

Δηθφλα 10 : Γέκαηα θιωζηνϋθαληνπξγηθώλ πξνϊόληωλ, κεηά ηελ δηαδηθαζία δηαινγήο  

 

 

 

Δηθφλα 11 : Πξέζα ζπκπίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο θιωζηνϋθαληνπξγηθώλ πξνϊόληωλ  

 

 

5.3 Σν κνληέιν «ππξακίδα» 

  

Σν κνληέιν ππξακίδα (ρήκα 18) αληηπξνζσπεχεη ηηο θαηεγνξίεο ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ 

πξντφλησλ κε βάζε ηελ ηαμηλφκεζε πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαινγήο απφ ηνλ 
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θχξην φγθν ησλ απνξξηκκάησλ πνπ νδεγείηαη γηα αλαθχθισζε. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη νη 

αθφινπζεο :     

Πξντφληα πνπ εμάγνληαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ.     

     

Ζ ακέζσο επφκελε θαηεγνξία είλαη ηα είδε πνπ κεηαηξέπνληαη ζε λέα πξντφληα κέζσ ηεο 

«αλαθχθισζεο αλνίγκαηνο ηνπ πθάζκαηνο» θαη ηνπ επαλαζρεδηαζκνχ ηνπ. «Ζ αλαθχθισζε 

αλνίγκαηνο ηνπ πθάζκαηνο» είλαη ή ρεκηθή ή κεραληθή  δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην 

χθαζκα κεηαηξέπεηαη ζηελ αξρηθή ηλψδε κνξθή ηνπ. Μεραληθά απηφ πεξηιακβάλεη ηελ θνπή, 

ηνλ ηεκαρηζκφ, θαη ην ιαλάξηζκα (μεκπέξδεκα) ηνλ ηλψλ-θισζηψλ, θαη ηελ κεηέπεηηα 

επεμεξγαζία ηνπο. Ζ ρεκηθή επεμεξγαζία πεξηιακβάλεη κεζφδνπο φπσο ηελ ελδπκαηηθή, ηελ 

ζεξκηθή, ηελ γιπθνιεηηθή, θαη απηή ηεο κεζαλφιπζεο (methanolysis). Μφιηο ηα 

θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα δηαζπαζηνχλ ζε ίλεο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ.       

  

Μηα άιιε θαηεγνξία ηνπ κνληέινπ «ππξακίδα» είλαη ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία παληψλ γηα ζηίιβσζε θαη ζθνχπηζκα. Σα είδε απηά 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ ηεκαρηζκφ ξνχρσλ ή άιισλ πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ.   

   

Δπφκελε θαηεγνξία ηνπ κνληέινπ είλαη ηα πιηθά πνπ απνξξίπηνληαη ζηνπο ρψξνπο δηάζεζεο 

απνξξηκκάησλ ή νδεγνχληαη γηα απνηέθξσζε γηα ηελ αλάθηεζε ελέξγεηαο.   

      

Σέινο ππάξρεη θαη ε θαηεγνξία ησλ πξντφλησλ πνπ αλαθέξνληαη σο «δηακάληηα». πσο 

πξναλαθέξζεθε ην φλνκα πξνθχπηεη ιφγσ ηεο δηαδηθαζίαο εχξεζήο ηνπο αιιά θαη ηεο 

απμεκέλεο ηνπο αμίαο.  ην κνληέιν «ππξακίδα» ν φγθνο ησλ πξντφλησλ είλαη αληηζηξφθσο 

αλάινγνο κε ηελ αμία. Γηα παξάδεηγκα, ηα εμαγφκελα κεηαρεηξηζκέλα είδε ηκαηηζκνχ θαη 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ είλαη ε κεγαιχηεξε θαηεγνξία απφ πιεπξάο φγθνπ φκσο 

δηαηίζεληαη ζηηο αγνξέο ζε πνιχ ρακειή ηηκή, πεξίπνπ 0,80-1,20 €/ θηιφ. Δλψ γηα παξάδεηγκα 

πξντφληα πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία «δηακάληηα» κπνξνχλ λα αλέξρνληαη πνιιέο 

θνξέο ζε εθαηνληάδεο επξψ, αλά ηεκάρην, αλάινγα κε ηελ ζπιιεθηηθή ηνπο αμία.  
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ρήκα 18 : Απεηθόληζε ηνπ κνληέινπ «ππξακίδα» 

 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα (πίλαθαο 14), δηαθαίλεηαη πσο θαηαλέκεηαη ν φγθνο ησλ 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ πνπ νδεγνχληαη πξνο αλαθχθισζε, βάζεη ηνπ κνληέινπ 

«ππξακίδα», ελψ παξάιιεια παξνπζηάδεηαη ε ζπζρέηηζε κε ηελ αμία ησλ πξντφλησλ. [2] 

 

Πίλαθαο 14. Καηαλνκή όγθνπ θιωζηνϋθαληνπξγηθώλ πξνϊόληωλ θαη ε αληηπξνζωπεπηηθή ηνπο αμία. [2] 

 

Καηεγνξίεο πξνϊόληωλ βάζε 

ηνπ κνληέινπ «ππξακίδα» 

Κύξηνο Όγθνο 

θιωζηνϋθαληνπξγηθώλ 

πξνϊόληωλ 

Υπνινγηδόκελε αμία 

Πξντφληα πνπ εμάγνληαη ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

≈ 48%  ε ηηκή δηάζεζεο  πνηθίιεη 

παγθνζκίσο, πσινχληαη κε 

βάζε ην βάξνο 

Δίδε πνπ κεηαηξέπνληαη ζε λέα 

πξντφληα  

≈ 29% 0,80-1,20 €/ θηιφ  

Κισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα 

γηα ζηίιβσζε θαη ζθνχπηζκα  

≈ 17% 1,20 – 1,60 €/ θηιφ 

Απφξξηςε ζε ρψξνπο δηάζεζεο 

απνξξηκκάησλ θαη θαχζε γηα 

αλάθηεζε ελέξγεηαο 

< 7% ε ηηκή δηάζεζεο  πνηθίιεη βάζε 

ηεο ηνπνζεζίαο, πσινχληαη κε 

βάζε ην βάξνο 

«Γηακάληηα» ≈ 1-2% Τςειή αμία αλά πξντφλ 
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5.3.1 Κισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα πνπ εμάγνληαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ( ≈ 

48%) 

 

Ο κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ πνπ νδεγείηαη πξνο 

αλαθχθισζε είλαη απηφο ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ξνχρσλ. Σα αγαζά απηά, πξσηίζησο εμάγνληαη 

ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ή παξέρνληαη ζαλ θηιαλζξσπίεο ζε νκάδεο αλζξψπσλ πνπ 

ρξεηάδνληαη βνήζεηα (π.ρ. ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ). ε θάζε αλαπηπζζφκελε 

ρψξα δηαηίζεληαη κεηαρεηξηζκέλα είδε ηκαηηζκνχ. Οη Ακεξηθαληθέο εμαγσγέο ζηελ 

Αθξηθαληθή Ήπεηξν, αλέξρνληαη ζηα 47,47 εθαηνκκχξηα €.  

 

Μηα απφ ηηο θχξηεο πεξηνρέο εμαγσγήο ζηελ νπνία εμάγνπλ νη ΖΠΑ, είλαη Οπγθάληα. Δθεί κηα 

ληφπηα γπλαίθα κπνξεί λα αγνξάζεη κηα κεηαρεηξηζκέλε κπινχδα επψλπκσλ ζρεδηαζηψλ κε 

0,90 € (Packer, 2002). Σα ρξεζηκνπνηεκέλα είδε ηκαηηζκνχ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ δπηηθφ 

θφζκν, απνηεινχλ γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ίζσο ηελ κφλε πεγή, 

νηθνλνκηθά πξνζηηνχ ηκαηηζκνχ. ε αξθεηέο απφ απηέο ηηο ρψξεο ηα επίπεδα εηζνδήκαηνο ησλ 

πνιηηψλ είλαη ηφζν ρακειά πνπ κεηά βίαο επαξθνχλ γηα ηξφθηκα θαη θαζαξφ λεξφ. 

 

Δληνχηνηο, κεξηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη νη εμαγσγέο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ θαη 

θπξίσο ηκαηηζκνχ, ζε απηά ηα έζλε, έρνπλ απεηιήζεη ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν ληπζίκαηνο γηα 

πνιινχο γεγελείο πνιηηηζκνχο κεηαιιάζζνληαο ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο ηαπηφηεηα. πγρξφλσο 

νη εηζαγσγέο πξντφλησλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ δπηηθφ θφζκν, κπνξνχλ λα απεηιήζνπλ ηηο 

ήδε ππάξρνπζεο κηθξέο βηνκεραλίεο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ θαη ελδπκαζίαο, 

εθείλσλ ησλ ρσξψλ. Δλψ απηφ είλαη βεβαίσο έλα δήηεκα πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε 

θαηά ηηο εμαγσγέο, ηα κεηαρεηξηζκέλα είδε ηκαηηζκνχ ιφγσ ησλ πξνζηηψλ ηηκψλ, απνηεινχλ 

πνιχηηκα πξντφληα γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δεη ζε κε πξνλνκηνχρεο 

πεξηνρέο.  
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Δηθφλα 12 : Δμαγωγή θιωζηνϋθαληνπξγηθώλ πξνϊόληωλ ζηελ Οπγθάληα  

 

Βέβαηα δελ εμάγνληαη φια ηα ρξεζηκνπνηεκέλα θισζηνυθαληνπξγηθά είδε ζηηο θησρφηεξεο 

ρψξεο. Γηα παξάδεηγκα εμαγσγέο γίλνληαη πξφζθαηα, ζε  κηα θαηλνχξγηα αγνξά, ζηα 

Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα πνπ είλαη κηα απφ ηηο πινπζηφηεξεο ρψξεο. Σα ρξεζηκνπνηεκέλα 

θπξίσο ελδχκαηα πνπ θηάλνπλ ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, δελ πξννξίδνληαη γηα ηνλ 

ηνπηθφ πιεζπζκφ αιιά, γηα ηνλ θφζκν πνπ έρεη κεηαλαζηεχζεη γηα εξγαζία, απφ ην 

Μπαλγθιαληέο, ην Παθηζηάλ θαη ηελ Ηλδνλεζία, επεηδή ε ακνηβή απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ δελ 

ηνπο επηηξέπεη λα αγνξάζνπλ γλσζηά πξντφληα ζρεδηαζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηα ηνπηθά 

θαηαζηήκαηα.  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη επηρεηξεκαηίεο πνπ δηεπζχλνπλ ηελ δηαινγή ησλ 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη 

βηψζηκε, ε επηρείξεζε ηνπο, ζα πξέπεη νη  θαηεγνξίεο ησλ εηδψλ ηνπο λα πεξηέρνπλ 

πεξηζζφηεξν ξαθηλαξηζκέλα θαη πξνζεγκέλα πξντφληα, γηα λα ηθαλνπνηνχληαη νη ελ ιφγσ 

αγνξέο. Οη πεξηζζφηεξεο ηέηνηεο επηρεηξήζεηο ζπλεξγάδνληαη κε κεραληθνχο 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, θαηαζθεπάδνληαο λέα πξντφληα απφ ηα ρξεζηκνπνηεκέλα 

θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα. Νέεο αγνξέο πξνθχπηνπλ ζηελ πνξεία, νη νπνίεο 

πξνζθέξνληαη ζην λα πηνζεηήζνπλ κεηαρεηξηζκέλα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην καιιί ζαλ πιηθφ θαηαζθεπήο πξντφλησλ έρεη ιάβεη έλα αλαλεσκέλν 

ελδηαθέξνλ, επεηδή ε επξσπατθή λνκνζεζία έρεη ηξνπνπνηεζεί αλαθνξηθά κε ηελ 
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επθιεθηφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίπισζε αιιά θαη ηνλ εμσηεξηθφ 

ηκαηηζκφ. Έηζη πξνσζνχληαη πιηθά πνπ δελ είλαη εχθιεθηα. Μηα θαιή πξαθηηθή γηα ηελ 

αχμεζε ηεο αληνρήο ελφο πθάζκαηνο ζηελ θσηηά, είλαη ε αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 

καιιί. Σν γεγνλφο απηφ ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξε δήηεζε ζε καιιί, πνπ κπνξεί λα θαιπθζεί 

εκκέζσο απφ ηελ αλαθχθισζε. Απηνκάησο ινηπφλ, απμάλνληαη νη ηηκέο ησλ κάιιηλσλ 

πξντφλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα αλαθχθισζε. Μφιηο ηαμηλνκεζνχλ, ηα αγαζά ζπκπηέδνληαη 

ζηα κεγάια δέκαηα (ζπλήζσο 600 - 1000 ιίβξεο), ηπιίγνληαη, θαη απνζεθεχνληαη έσο φηνπ 

παξαιακβάλεηαη κηα παξαγγειία (ζπρλά απφ έλαλ κεζίηε). [2,25,28] 

 

 

5.3.2 Δίδε πνπ κεηαηξέπνληαη ζε λέα πξντφληα ( ≈ 29%). 

 

Σα είδε ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ πνπ κεηαηξέπνληαη ζε λέα πξντφληα κπνξνχλ 

λα δηαθξηζνχλ ζε δπν θαηεγνξίεο. Ζ κηα θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα είδε πνπ είλαη θαθήο 

πνηφηεηαο, θνπξειηαζκέλα ή θζαξκέλα πθάζκαηα, είδε ηκαηηζκνχ θαη ραιηά. Απηά 

νδεγνχληαη ζε κεραληθή επεμεξγαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θνπή, ηνλ ηεκαρηζκφ, θαη ην 

ιαλάξηζκα (μεκπέξδεκα) ηνλ ηλψλ-θισζηψλ, θαη ηελ κεηέπεηηα επεμεξγαζία ηνπο. Οη ίλεο 

αθνχ δηαρσξηζηνχλ επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ζε πξντφληα απμεκέλεο αμίαο. Γηα παξάδεηγκα 

αλαθπθισκέλα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα γέκηζκα (π.ρ. 

ζηξσκάησλ, καμηιαξηψλ θηι.), ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία (θαηαζθεπή ησλ θαζηζκάησλ), σο 

ππνζηξψκαηα ζηελ θαηαζθεπή ραιηψλ, ζαλ νηθνδνκηθά πιηθά φπσο ε κφλσζε ηνίρσλ θαη 

ζθεπψλ, θαη ζαλ ηειεηψκαηα (π.ρ. θξφζζηα) ζηα θιηλνζηξσκλή. Ζ πιεηνςεθία ησλ πξντφλησλ 

πνπ εληάζζνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία απνηειείηαη απφ αθαηάιιεια πξνο 

επαλαρξεζηκνπνίεζε πξντφληα (π.ρ. ελδχκαηα), ιεθηαζκέλα ή ζθηζκέλα. αλ έλα 

παξάδεηγκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, ε πεξίπησζε κηαο εηαηξίαο δηαινγήο θαη 

αλαθχθισζεο, ε νπνία δηέζεηε ηα 100 % βακβαθεξά πξντφληα, αθνχ ηα δηαρψξηδε ζε ίλεο, ζε 

κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο θαηαζθεπήο ζάθσλ ππγκαρίαο. Ζ θαηαζθεπή ησλ ζάθσλ 

επηηπγράλνληαλ κε αλάκημε ησλ βακβαθεξψλ ηλψλ κε άκκν.  

 

Έλαο ηεξάζηηνο αξηζκφο πξντφλησλ γίλεηαη απφ ηηο επαλεπεμεξγαζκέλεο ίλεο βακβαθεξψλ 

εηδψλ, επεηδή έλα κεγάιν κέξνο απηψλ δεκηνπξγνχλ λέα λήκαηα, κε ηα νπνία 

θαηαζθεπάδνληαη λέα βακβαθεξά θαη κε πξντφληα. Οη ρξήζεηο θαη νη εθαξκνγέο πνηθίινπλ. 

Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εζσηεξηθή επέλδπζε ελδπκάησλ, γηα είδε νηθηαθήο 

ρξήζεο, γηα ηελ ηαπεηζαξία-επέλδπζε επίπισλ, ζαλ πιηθά κφλσζεο, ζαλ πιηθά ερνκφλσζεο 
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ησλ απηνθηλεηηθψλ, γηα ηελ θαηαζθεπή ηαπήησλ ησλ απηνθηλήησλ θαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

παηρληδηψλ (ινχηξηλα πξντφληα).Οη παξαγσγνί λέσλ λεκάησλ ζηελ Ηηαιία ζηελ πφιε Prato 

γηα παξάδεηγκα, επεμεξγάδνληαη ηα πνπιφβεξ πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ίλεο θαζκίξ, 

δεκηνπξγνχλ λέεο ίλεο θαη ην ηειηθφ πξντφλ είλαη πνιπηειείο θνπβέξηεο απφ θαζκίξ.  

 

Απηή ε δηαδηθαζία ζπληζηά κηα νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά ζσζηή πξαθηηθή 

ρξεζηκνπνηψληαο πνιχηηκεο ίλεο πνπ εηδάιισο ζα ράλνληαλ ζηνπο ρψξνπο δηάζεζεο 

απνξξηκκάησλ. ζν πεξίεξγν θαη αλ θαίλεηαη, ηα πην άρξεζηα θαη θζαξκέλα κεηα-

θαηαλαισηηθά θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα ζπρλά αληαπνθξίλνληαη ζηηο πςειέο 

πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηνπλ νη ηειηθέο βηνκεραλίεο ρξήζεο (π.ρ. απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, 

αεξνλαππεγηθέο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο), πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ 

πξντφλησλ. 

 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ πνπ κεηαηξέπνληαη ζε λέα πξντφληα 

είλαη απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πξαγκαηηθφ επαλαζρεδηαζκφ ρξεζηκνπνηεκέλσλ εηδψλ. 

Πξνυπφζεζε ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη ηα είδε λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Οη ζχγρξνλεο 

ηάζεηο ηεο κφδαο ησλ επαλαζρεδηαζκέλσλ πξντφλησλ θαζνξίδνληαη απφ νκάδεο λέσλ 

ζρεδηαζηψλ νη νπνίνη πξνζαξκφδνπλ ηα κεηαρεηξηζκέλα ελδχκαηα θαη ηα πθαληηθά είδε γηα 

ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ. Οη απνδέθηεο απηψλ ησλ εηδψλ είλαη επψλπκεο αιπζίδεο 

εθιεθηήο πνηφηεηαο ηκαηηζκνχ, πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη θπξίσο ζηελ  πξνζέιθπζε λεφηεξσλ 

θαηαλαισηψλ.  

 

 

5.3.3 Κισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα γηα ζηίιβσζε θαη ζθνχπηζκα (≈ 17%). 

 

Δίδε ηκαηηζκνχ απφ ηα νπνία νη θαηαλαισηέο δελ ιακβάλνπλ πιένλ ηελ ρξεζηηθή ηνπο αμία 

θαη θαηά θάπνην ηξφπν έρνπλ νινθιεξψζεη ηνλ θχθιν δσήο ηνπο, κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ 

ζε θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα γηα ζθνχπηζκα ή ζηίιβσζε κε εθαξκνγέο ζηε βηνκεραλία. 

Οη κπινχδεο (θπξίσο t-shirts) απνηεινχλ ηελ πξσηαξρηθή πεγή γη’ απηήλ ηελ θαηεγνξία, 

επεηδή ε βακβαθεξή ίλα απνηειεί έλα ηδαληθά απνξξνθεηηθφ θαη γπαιηζηηθφ χθαζκα. 

Μεγάιεο πνζφηεηεο ηέηνησλ θνπξειηψλ κπνξνχλ λα πνπιεζνχλ ζε απηνθηλεηνβηνκεραλίεο. 

Μηα αθφκε εηαηξία πνπιάεη ηέηνηα παιηά πθάζκαηα ζε κηα θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία 

πιπληεξίσλ, ε νπνία ηα ρξεζηκνπνηεί γηα δνθηκαζηηθέο πιχζεηο θαζψο εμειίζζεη ηα 

κεραλήκαηα ηεο.  
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Δπηπιένλ ηα βακβαθεξά πθάζκαηα θαη κεξηθά ζπλζεηηθά (θπξίσο νιεθίλεο), ιφγσ ηεο άξηζηα 

νξγαλνθηιηθήο ηνπο ηδηφηεηαο, θφβνληαη ζε πνιχ κηθξά θνκκάηηα (π.ρ. ζηνππηά) 

εμππεξεηψληαο ηηο βηνκεραλίεο ζηνλ θαζαξηζκφ θειίδσλ ειαίσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Αλάινγα πξντφληα επηβάιινληαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εηαηξίεο 

πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ηππνπνίεζε ειαίσλ θαη ζηελ βηνκεραλία δηχιηζεο πεηξειαίνπ. Μηα 

άιιε ρξήζε ησλ ειαηνθηιηθψλ «θνπξειηψλ» είλαη ε εθαξκνγή ηνπο ζε ζαιάζζηεο δηαξξνέο 

πεηξειαίνπ-θειίδεο νη νπνίεο θαζαξίδνληαη θπξίσο κε ηέηνηα είδε ρξεζηκνπνηεκέλσλ 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ.  

 

 

5.3.4 Απφξξηςε ζε ρψξνπο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ θαη θαχζε γηα αλάθηεζε ελέξγεηαο 

(< 7%) 

 

Απηή ε θαηεγνξία θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ πεξηιακβάλεη δπν ππννκάδεο πνπ έρνπλ 

δηαθνξεηηθή ηχρε ε θάζε κηα. Ζ πξψηε νκάδα πεξηιακβάλεη πξντφληα ηα νπνία δελ κπνξνχλ 

λα δηαηεζνχλ ζε θακία αγνξά, ζπλεπψο αλαγθαζηηθά ζα πξέπεη λα δηαηεζνχλ ζηνπο ρψξνπο 

δηάζεζεο απνξξηκκάησλ (π.ρ. Υ.Τ.Σ.Α.). ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ε δηάζεζε απνξξηκκάησλ 

ζηνπο ΥΤΣΑ πεξηιακβάλεη θάπνην θφζηνο αλά κνλάδα βάξνπο, ζπλεπψο νη εηαηξίεο δηαινγήο 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ πξνζπαζνχλ λα ειαρηζηνπνηνχλ φζν γίλεηαη ηα 

απνξξίκκαηα ηνπο, γεγνλφο πνπ έρεη νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε 

 

Ζ δεχηεξε νκάδα πεξηιακβάλεη πξντφληα πθαληνπξγηθήο πξνέιεπζεο πνπ θαηεπζχλνληαη γηα 

θαχζε θαη παξαγσγή ελέξγεηαο. ηηο ΖΠΑ, αξθεηά πξνγξάκκαηα είραλ εθαξκνζηεί ζε 

πηινηηθφ ζηάδην γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ ηλψλ γηα ηε ελεξγεηαθή 

παξαγσγή. Αλ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εθπνκπψλ ησλ απνηεθξσκέλσλ πθαληνπξγηθψλ 

πξντφλησλ ήηαλ θάηη παξαπάλσ απφ ελζαξξπληηθά, ε ζπλερφκελε ηξνθνδνηηθή δηαδηθαζία 

ησλ ζπζηεκάησλ απνηέθξσζεο, κε πξψηε χιε, ζε πνιιέο βνξεηνακεξηθαληθέο εγθαηαζηάζεηο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο δελ είλαη εθηθηή. Ζ απνηέθξσζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, σο πεγή ελαιιαθηηθνχ θαπζίκνπ, είλαη πην ζπλεζηζκέλε 

ζηελ Δπξψπε απ' φηη ζηηο ΖΠΑ. 
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5.3.5 «Γηακάληηα» (≈ 1-2%). 

 

ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ είδε γλσζηψλ εηαηξηψλ θαη νίθσλ κφδαο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ 

απηψλ ησλ πξντφλησλ είλαη φηη δηαηίζεληαη πην εχθνια ζε αγνξέο επηθέξνληαο κεγαιχηεξα 

θέξδε ιφγσ απμεκέλεο δήηεζεο. Ζ θαηεγνξία ησλ «δηακαληηψλ» πξνέθπςε θπξίσο απφ ηελ 

βηνκεραλία αλαθχθισζεο ηκαηηζκνχ. Γελ είλαη ιίγα ηα παξαδείγκαηα εηδψλ ηκαηηζκνχ ηα 

νπνία θαηαιήγνπλ ζηα θέληξα δηαινγήο θαη έρνπλ πςειή αμία. Σνλ Μαΐνπ ηνπ 2001, έλαο 

αλψλπκνο πσιεηήο δηέζεζε ζε δεκνπξαζία ζην δηαδίθηπν έλα ηδηλ παληειφλη ηεο Levi's πνπ 

ρξνλνινγνχληαλ πεξίπνπ 100 ρξφληα. Ζ ηηκή εθθίλεζεο ήηαλ 25.000 δνιάξηα θαη ε ηειηθή 

ηηκή πψιεζήο ηνπ ήηαλ 43.532 δνιάξηα.  Σν ζπγθεθξηκέλν πξντφλ βξέζεθε ζακκέλν κέζα 

ζηε ιάζπε ελφο παιηνχ κεηαιιείνπ ζηε Νεβάδα, ζε αξθεηά θαιή θαηάζηαζε. Ζ εηαηξία ηεο 

Levi’s Strauss & ε Co, θέξδηζε ηελ δεκνπξαζία θαη απέθηεζε ην ηδηλ, ην νπνίν απνηειεί 

έθζεκα θαη ζεσξείηαη ίζσο ην παιαηφηεξν πνπ θαηέρεη ε εηαηξία (Lynn Downey, ππεχζπλνο 

ηζηνξηθφο ηεο Levi's, 2001). Σν παξάδεηγκα απηφ απνηειεί κηα απφ ηηο πςειφηεξεο 

ζπλαιιαγέο πνπ έρεη επηηεπρζεί ζηελ αλαθχθισζε εηδψλ ηκαηηζκνχ θαη 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ. Σν πεξηζηαηηθφ απηφ ηφλσζε ην ελδηαθέξνλ ηδηνθηεηψλ 

θέληξσλ δηαινγήο, γηα ηελ εχξεζε λέσλ εηδψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

«δηακαληηψλ». Άιιεο καξηπξίεο ηδηνθηεηψλ θέληξσλ δηαινγήο εμηζηνξνχλ φηη, έλα δεπγάξη 

ηδηλ δηαηέζεθε πξνο 18.000 δνιάξηα ζην Παξίζη, ελψ έλα αθφκε δεπγάξη Levi’s πνπιήζεθε 

γηα 11.000 ζηελ ίδηα ηελ εηαηξία.  

  

ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία αλήθνπλ πεξίπνπ ην 1 % ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ησλ αγαζψλ πνπ 

ζπληζηνχλ ην θχξην ξεχκα πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ πνπ νδεγνχληαη πξνο αλαθχθισζε, 

φκσο ζε απηφ ην κηθξφ πνζνζηφ νθείινληαη θαη ηα κεγαιχηεξα θέξδε, γηα ηα θέληξα 

δηαινγήο. ηαλ εληνπηζηνχλ «δηακάληηα», ηφηε απηά δελ μερσξίδνπλ απφ ην ππφινηπν ζχλνιν 

ησλ εηδψλ. κσο κεηά απφ εηδηθή επεμεξγαζία, θαζαξηζκφ θαη θξνληίδα, δείρλνπλ ζαλ 

θαηλνχξηα.. Οη θαηεγνξίεο «δηακαληηψλ» ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο πεξηιακβάλνπλ δηάθνξα 

είδε ηκαηηζκνχ, ελψ πνιινί απφ ηνπο απνδέθηεο-πειάηεο είλαη γλσζηνί ζρεδηαζηέο ή πινχζηα 

άηνκα. Ο Ralph Lauren θαη ε Donna Karan είλαη κεξηθνί απφ ηνπο αγνξαζηέο πνπ δηαζέηνπλ 

κάιηζηα θαη ζπιινγέο εθιεθηήο πνηφηεηαο κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ, πξνεξρφκελα θπξίσο απφ 

θέληξα δηαινγήο. Άιινη πειάηεο «δηακαληηψλ» απιά αγνξάδνπλ ηα πξντφληα απφ ηα θέληξα 

δηαινγήο θαη ηα κεηαπνπινχλ ζε νίθνπο κφδαο ή ζην δηαδίθηπν. 

Σα «δηακάληηα» κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζε αξθεηέο απφ ηηο παγθφζκηεο αγνξέο θαη ε δήηεζε 

ζε φιεο ηηο ρψξεο είλαη πςειή. Σα ακεξηθάληθα ρξεζηκνπνηεκέλα αγαζά δηαθηλνχληαη πην 
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εχθνια, εκθαλίδνπλ απμεκέλε δήηεζε ζηελ Ηαπσλία, ε νπνία είλαη ν κεγαιχηεξνο 

εηζαγσγέαο ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ακεξηθαληθψλ «δηακαληηψλ» κάξθεο φπσο Harley 

Davidson, Ralph Lauren Polo, Tommy Hilfiger είλαη απηέο πνπ ζεκεηψλνπλ ηηο κεγαιχηεξεο 

πσιήζεηο. Δπίζεο κεηά απφ ηελ ηξνκνθξαηηθή ηξαγσδία ηεο 11
εο

  επηεκβξίνπ 2001, νη 

πσιήζεηο ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ακεξηθάληθσλ αγαζψλ παξνπζίαζαλ απμαλφκελν ελδηαθέξνλ 

ζηελ παγθφζκηα αγνξά, κε ηα ηδηλ λα απνηεινχλ ηελ ζηαζεξή πξνηίκεζε ησλ πειαηψλ.  

  

Γηα ηελ δηαινγή ησλ «δηακαληίσλ» είλαη επηβεβιεκέλε ε γλψζε θαη ε εκπεηξία. Οη δηαινγείο 

ζα πξέπεη λα μερσξίδνπλ έλα πξντφλ πςειήο αμίαο απφ ηελ ππφινηπε κάδα ησλ 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηδηφηεηεο ησλ εηαηξηψλ θαη ησλ 

πθαζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Ζ εθπαίδεπζε ζε απηφ ηνλ ηνκέα απνηειεί θξίζηκν 

ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο.  

 

Γελ είλαη ιίγεο νη νξγαλψζεηο θαη νη εηαηξίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πψιεζε 

κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ πθαληνπξγηθήο πξνέιεπζεο. ηελ Ακεξηθή, πνιινί ηδηνθηήηεο 

θαηαζηεκάησλ εθιεθηήο πνηφηεηαο, είλαη κέιε ηεο N.A.R.T. (National Association of Resales 

and Thrift) πνπ ηδξχζεθε ην 1984 θαη εδξεχεη ζην ηθάγν. Ζ έλσζε δηαζέηεη πάλσ απφ 1000 

κέιε θαη αζρνιείηαη κε ζέκαηα κεηαπψιεζεο κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ 

πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο. Έλα αθφκε παξάδεηγκα απνηειεί ε T.R.AI.D. (Textiles 

Recycling for Aid and Development) είλαη  κηα απφ ηηο πην γλσζηέο νξγαλψζεηο 

θηιαλζξσπηθνχ ραξαθηήξα ε νπνία ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ πψιεζε αξίζηεο πνηφηεηαο 

πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ θαη θπξίσο ξνπρηζκνχ. [2]  

 

5.4 Η θνηλσληθή δηάξζξσζε ηνπ ηνκέα ηεο αλαθχθισζεο 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ 

 

5.4.1 Οη εκπιεθφκελνη ζπληειεζηέο ζηελ αλαθχθισζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ 

πξντφλησλ. 

 

πσο έρεη παξνπζηαζηεί, ε βηνκεραλία αλαθχθισζεο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ 

παξνπζηάδεηαη ζαλ κηα αιπζίδα δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ απνηεινχκελε απφ πνιπάξηζκνπο 

ζπληειεζηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε έλα θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθφ ζχζηεκα πνπ επεξεάδεη 

ηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Κάζε έλαο απφ απηνχο ηνπο ζπληειεζηέο ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα 
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κηθξφηεξν πνιηηηζηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν ζπλδέεη ηηο ζπκπεξηθνξέο κε ηηο πξάμεηο ηνπ. Υσξίο 

απηή ηελ άκεζε επαθή ησλ ζπληειεζηψλ πνπ ζπληζηνχλ ην ζχζηεκα, ε αιπζίδα ζπάεη θαη 

απνηπγράλνπλ φιεο νη ζπλαιιαγέο.  

 

πσο είρε ηνλίζεη ν Elliott (1995), πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο 

αλαθχθισζεο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, φια ηα ζπκβαιιφκελα κέξε πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνχλ κε θνηλή ινγηθή γηα ην πψο ζα επηηεπρζνχλ νη επηκέξνπο ζηφρνη.  Ο Hamilton 

(1997) ππεξηφληζε φηη, αλ ην θχξην κέξνο ηεο έξεπλαο βαζίδεηαη ζε παξαδείγκαηα πνπ 

εζηηάδνπλ κφλν ζε έλα ή ζε κεξηθά επίπεδα αλάιπζεο, ηφηε ην ζχλνιν ησλ γλψζεσλ γηα έλα 

εληαίν ζχζηεκα είλαη ειιηπέο. Λακβάλνληαο ππφςηλ ηελ ζεσξία ηνπ Hamilton (1997) θαη 

εθαξκφδνληαο ηελ ζηελ αλαθχθισζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, πξνηείλεηαη έλα 

απινπζηεπκέλν ζχζηεκα ζχλαςεο ζρέζεσλ θαη ελεξγεηψλ κεηαμχ ησλ ζπληειεζηψλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ αιπζίδα ηεο αλαθχθισζεο (ρήκα 19). Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ζα 

πξέπεη λα γίλεη δηάθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ηξία βαζηθά ζηνηρεία. Σν πξψην ζηνηρείν είλαη ν 

θαηαλαισηήο, πνπ επηδξά κε ηελ εμαηνκηθεπκέλε θαηαλαισηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά, ζηελ 

αλαθχθισζε. Σν δεχηεξν ζηνηρείν είλαη νη εκπιεθφκελεο κε ηελ αλαθχθισζε επηρεηξήζεηο 

θαη νξγαλψζεηο. Σν ηξίην ζηνηρείν αθνξά πνιηηηζηηθά ζέκαηα, παγθφζκηνπ ραξαθηήξα. Καη 

ηα ηξία απηά ζηνηρεία αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ δεκηνπξγψληαο έλα πεξίπινθν πιέγκα ζρέζεσλ 

θαη αιιειεμαξηήζεσλ.   
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ρήκα 19: Τν θνηλωληθό πξόηππν ζπζηεκάηωλ ζηελ αλαθύθιωζε θιωζηνϋθαληνπξγηθώλ 

πξνϊόληωλ. 

 

 

5.4.2 Ο θαηαλαισηήο θαη ε εμαηνκηθεπκέλε θαηαλαισηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά 

 

Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθχθισζεο ζα πξέπεη λα εζηηάζνπκε 

ζηε κεκνλσκέλε θαηαλαισηηθή ηδενινγία. Απηή είλαη πνπ θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηελ έλλνηα ηεο αλαθχθισζεο. 
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Δθηεηακέλε έξεπλα γηα ηελ ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ θαηαλάισζε κε ηελ θισζηνυθαληνπξγηθή 

αλαθχθισζε δελ έρεη γίλεη κέρξη ζηηγκήο. Ο Shim (1995) ζε κηα απφ ηηο εξεπλεηηθέο ηνπ 

εξγαζίεο εμέηαζε ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ, ζε θισζηνυθαληνπξγηθά 

πξντφληα, βάζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ, θαη ησλ κεζφδσλ απφξξηςήο ηνπο. Ζ 

κειέηε ηνπ Kim (1997) θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ, εμέηαζε εάλ θαη θαηά πφζν νη γεληθφηεξεο 

πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο ησλ θαηαλαισηψλ επεξεάδνληαη απφ ηηο δηαθεκίζεηο ηεο κφδαο. 

 

Οη θαηαλαισηέο, σο άηνκα, βάζεη ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπο θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπο 

παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ ηνκέα ηεο αλαθχθισζεο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ. 

Σα ζπκπεξάζκαηα απφ κειέηεο πνπ έγηλαλ, απνθάιπςαλ φηη πνιινί θαηαλαισηέο έρνπλ 

ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, φκσο φηαλ θηάλεη ε 

ζηηγκή γηα λα δηαζέζνπλ ηα είδε ηκαηηζκνχ ηνπο ζηελ αλαθχθισζε ή ζηα απνξξίκκαηα ηφηε 

ζθέθηνληαη ηηο ρξεκαηηθέο κνλάδεο πνπ δηέζεζαλ γηα ηελ απφθηεζή ηνπο. πλεπψο ην 

νηθνλνκηθφ φθεινο πξνεγείηαη ζπρλά απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο επαηζζεζίεο. πλεπψο 

ρξεηάδεηαη κηα ζπλαηζζεκαηηθή ππέξβαζε γηα λα κπνξέζεη ν θαηαλαισηήο λα απνρσξηζηεί ηα 

πξνζσπηθά ηνπ ππάξρνληα, φζν θαη αλ δελ ιακβάλεη ηελ ρξεζηηθή ηνπο αμία πιένλ. Κάπνηνη 

θαηαλαισηέο ελψ μεθαζαξίδνπλ ηα ππάξρνληά ηνπο θαη ηα ζπγθεληξψλνπλ κε ζθνπφ ηελ 

αλαθχθισζε, ζπρλά ρξεηάδνληαη αξθεηέο εβδνκάδεο κέρξη λα πάξνπλ ηελ απφθαζε γηα ηελ 

ηειηθή δηάζεζή ηνπο. Ο McCracken (1988), εμήγεζε φηη νη θαηαλαισηέο ρξεηάδεηαη λα 

θάλνπλ «κηα πξνζπάζεηα γηα λα μεπεξάζνπλ ην γεγνλφο φηη θάπνηε είραλ επελδχζεη ρξήκαηα 

γηα ην αγαζφ πνπ πξφθεηηαη λα πεηάμνπλ. Αλ θαη πνιινί θαηαλαισηέο έρνπλ αλαπηχμεη 

πξαθηηθέο νηθηαθήο αλαθχθισζεο, ζηα ίδηα ηνπο ηα ζπίηηα (π.ρ. κεηαηξέπνληαο ηα είδε 

ηκαηηζκνχ ζε παληά γηα νηθηαθή ρξήζε) ιίγνη κπνξνχλ λα ζπιιάβνπλ ηελ ηδέα φηη απηά ηα 

είδε κπνξνχλ λα αλαθπθισζνχλ δηαθνξεηηθά. Ο πεξηζζφηεξνο θφζκνο ζπλδέεη ηελ 

αλαθχθισζε θαηά θχξην ιφγν κε ηελ αλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηηο δσξεέο γηα θηιαλζξσπηθφ 

ζθνπφ. Αθφκα θαη αλ απηφ ζπληζηά κηα βηψζηκε επηινγή δηάζεζεο γηα πνιιά 

ρξεζηκνπνηεκέλα θισζηνυθαληνπξγηθά είδε, παξακέλεη λα είλαη κηα πεξηνξηζκέλε ιχζε γηα 

ηνλ φγθν ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ πνπ ζα έπξεπε λα αλαθπθιψλνληαη.  

 

Οη θαηαλαισηέο δελ πξέπεη λα μεπεξάζνπλ κφλν ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο πξνζσπηθνχο 

θξαγκνχο. Γηα λα δηαζέζνπλ νξηζκέλα είδε νη θαηαλαισηέο ζηελ αλαθχθισζε, ζα πξέπεη λα 

ππεξληθήζνπλ ηελ επηξξνή πνπ δέρνληαη απφ ηνπο ππφινηπνπο θαηαλαισηέο, είηε απηνχο πνπ 

βξίζθνληαη ην θνληηλφ πεξηβάιινλ είηε απηνχο πνπ βξίζθνληαη ζε επξεία θιίκαθα. Οη 

πεξηζζφηεξνη Ακεξηθαλνί δνπλ ζε κηα ππεξθαηαλαισηηθή θνηλσλία, φπνπ ε αμία ελφο αηφκνπ 
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πνιιέο θνξέο νξίδεηαη απφ ηα ελδχκαηα πνπ θνξνχλ. Απηή ε αληίιεςε αληηπαξέξρεηαη ζηε 

δεκφζηα πίεζε γηα κείσζε ηεο ππεξθαηαλαισηηθήο καλίαο θαη ζηελ πηνζέηεζε ελφο 

θηινπεξηβαιινληηθνχ ηξφπνπ δσήο. Οη πεξηζζφηεξνη Ακεξηθαλνί θαηαλαισηέο αθνινπζνχλ 

ηα ηειεπηαία βήκαηα ηηο κφδαο, παξά ην γεγνλφο φηη νη ληνπιάπεο ηνπο είλαη ππεξθνξεζκέλεο, 

αγνξάδνληαο ζπλερψο λέα αγαζά. Μνλφδξνκε ιχζε γηα λα δηθαηνινγήζνπλ απηή ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη λα δψζνπλ νξηζκέλα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα θαη θπξίσο είδε 

ηκαηηζκνχ πνπ είλαη ειαθξψο έμσ απφ ηελ επηθξαηνχζα κφδα, ζηηο θηιαλζξσπηθέο 

νξγαλψζεηο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ε φξεμε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηε κφδα ηθαλνπνηείηαη θαη 

ε ελνρή ηνπο γηα ηνλ ππεξθαηαλαισηηζκφ ζβήλεη. 

 

 

5.4.3 Οη εηαηξίεο θαη νη νξγαληζκνί πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ αλαθχθισζε 

 

Έλα άιιν ζηνηρείν ηνπ θνηλσληθνχ πξνηχπνπ ζπζηεκάησλ ζηελ αλαθχθισζε 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ είλαη νη ίδηεο νη εηαηξίεο θαη νη νξγαληζκνί πνπ 

εκπιέθνληαη κε ηελ αλαθχθισζε. Σέηνηνη ζπληειεζηέο είλαη νη δηάθνξεο θεξδνζθνπηθέο θαη 

κε θεξδνζθνπηθέο  επηρεηξήζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θισζηνυθαληνπξγηθήο 

αλαθχθισζεο. Πεξίπνπ 200 επηρεηξήζεηο εκπιέθνληαη θαηά θχξην ιφγν ζην επίπεδν ηεο 

πξσηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο θαη αλαθχθισζεο. Δπηπξνζζέησο 150 επηρεηξήζεηο αζρνινχληαη 

κε ηελ δεπηεξνβάζκηα επεμεξγαζία. ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη θαη νη εμαγσγείο 

ρξεζηκνπνηεκέλσλ πξντφλησλ, νη θαηαζθεπαζηέο παληψλ γηα ζηίιβσζε θαη γπάιηζκα, νη 

θαηαζθεπαζηέο ηλψλ θαη πθαζκάησλ είλαη επίζεο κέξνο ηνπ πνιχπιεπξνπ είδνπο ηεο 

βηνκεραλίαο [2].       

 

Αλ θαη απηέο νη επηρεηξήζεηο νκνινγνπκέλσο είραλ απνθηήζεη θήκε γηα ηα θηιαλζξσπηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ είραλ εμειίμεη, πξφζθαηα έρνπλ αξρίζεη λα αλαπηχζζνπλ θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Πνιιέο απφ απηέο ηηο εηαηξίεο επεθηείλνπλ ηε βάζε ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο, 

ζπλάπηνληαο ζπλεξγαζίεο κε ηνπηθνχο δήκνπο. Έηζη δήκνη θαη επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ απφ 

θνηλνχ πξνγξάκκαηα ζπιινγήο θαη απνθνκηδήο κε θάδνπο (Δηθφλα 13) γηα ηα 

θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα.  
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Δηθφλα 13 : Κάδνο ζπιινγήο θιωζηνϋθαληνπξγηθώλ πξνϊόληωλ ζηελ Αγγιία 

 

Δπηπιένλ, απμεκέλνο αληαγσληζκφο έρεη πξνθχςεη απφ ην γεγνλφο φηη θεξδνζθνπηθέο θαη κε 

θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο κάρνληαη γηα ηελ απφθηεζε κεηαρεηξηζκέλσλ πξντφλησλ ή γηα 

ηελ δηάζεζή ηνπο ζε ίδηεο αγνξέο.      

 

Άιινη ζπληειεζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλαθχθισζε είλαη νη 

θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο ζε επίπεδν ηνπηθφ, θξαηηθφ, ή νκνζπνλδηαθφ. Απηνί νη ζπληειεζηέο 

είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ράξαμε ηεο πηνζεηνχκελεο πνιηηηθήο, ηεο ζέζπηζεο ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο εθείλεο πνπ είηε ππνζηεξίδεη, είηε ππνζάιπεη ηελ πθαληνπξγηθή αλαθχθισζε. 

Πνιινί εκπνξηθνί λφκνη, παξαδείγκαηνο ράξηλ, απαγνξεχνπλ ην εκπφξην θαη ηηο εμαγσγέο ζε 

νξηζκέλεο ρψξεο. Γηα παξάδεηγκα, πξφζθαηεο δηαπξαγκαηεχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαμχ 

ηνπ Ακεξηθαληθνχ ηκήκαηνο εκπνξίνπ θαη ηεο Σαλδαληθήο θπβέξλεζεο γηα ηηο εμαγσγέο 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ απφ ηηο ΖΠΑ. Μεξηθνί απφ ηνπο φξνπο πνπ πξνέθβαιε ε 

Σαλδαληθή πιεπξά ήηαλ (i) ε απαίηεζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ απνιχκαλζεο, (ii) απαγφξεπζε 

ζηα ρξεζηκνπνηεκέλα είδε εζσξνχρσλ, θαιηζψλ (γπλαηθείσλ θαη αλδξηθψλ), θαη λπρηηθψλ, 

(iii) απαίηεζε φηη ηα δέκαηα δελ ζα πξέπεη λα ππεξβνχλ 50 θηιά, (iv) απαίηεζε γηα ηελ 

χπαξμε πηζηνπνηεηηθψλ πγείαο ην νπνίν ζα απνδεηθλχεη φηη ε ρψξα πξνέιεπζεο είλαη 

απαιιαγκέλε απφ κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο, (v) πηζηνπνίεζε φηη ηα ελδχκαηα είλαη 

ρξεζηκνπνηεκέλα, θαη (vi) δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ησλ παξηίδσλ πνπ ζα παξαιεθζνχλ. Οη 

νπαδνί ηνπ ππεξπξνζηαηεπηηζκνχ αλαθέξνπλ ινηπφλ έλαλ καθξνζθειή θαηάινγν αλεζπρηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εηζβνιήο επηβιαβψλ εληφκσλ, κηθξννξγαληζκψλ θαη ηεο χπαξμεο 
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επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ. Σν γεγνλφο φκσο παξακέλεη ην ίδην, πνιινί άλζξσπνη ζηα 

αλαπηπζζφκελα έζλε, αθφκε θαη εθείλνη πνπ εξγάδνληαη ζηηο βηνκεραλίεο 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ θαη ελδπκαζίαο, δελ κπνξνχλ λα αληέμνπλ νηθνλνκηθά ηελ 

αγνξά ηκαηηζκνχ πνπ παξάγεηαη απφ απηά ηα έζλε. Οη γεγελείο βηνκεραλίεο ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαηαζθεπάδνπλ πξντφληα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε ζην 

δπηηθφ θφζκν. Παξφια απηά, νη πνιίηεο απηψλ ησλ ρσξψλ είλαη επγλψκνλεο πνπ είλαη ηθαλνί 

λα αγνξάζνπλ ηα ρξεζηκνπνηεκέλα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα πνπ εηζάγνληαη απφ ηα 

αλαπηπγκέλα έζλε.          

 

Αθφκα θαη αλ νη εκπνξηθέο πνιηηηθέο απαγνξεχνπλ ηελ εμαγσγή ή ηελ εηζαγσγή νξηζκέλσλ 

ζηνηρείσλ, νη βηνκεραλίεο αλαθχθισζεο βξίζθνπλ αθφκα ηνπο ηξφπνπο λα ζπλερηζηεί ην 

εκπφξην ζηελ παγθφζκηα αγνξά, δηαηεξψληαο ηηο εκπνξηθέο πνιηηηθέο. Ο J.M Hawley 

αλαθέξεη φηη ζηελ Ηλδία έρεη αλαπηπρζεί κηα ζεκαληηθή βηνκεραλία θαηαζθεπήο κάιιηλσλ 

θαιπκκάησλ ε νπνία ρξεζηκνπνηεί σο πξψηε χιε ρξεζηκνπνηεκέλα είδε κάιιηλνπ ηκαηηζκνχ. 

Δκπνξηθνί λφκνη κεηαμχ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ηεο Ηλδίαο δελ επηηξέπνπλ ηελ 

εμαγσγή κάιιηλνπ ηκαηηζκνχ απφ ηηο ΖΠΑ. Γηα λα θαιπθζεί ε αλάγθε ηεο δήηεζεο ζε 

πξψηεο χιεο ζηελ Ηλδία, ζα πξέπεη ν ρξεζηκνπνηεκέλνο κάιιηλνο ηκαηηζκφο ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο λα ζηαιεί πξψηα γηα ηεκαρηζκφ. Έηζη ηα ελδχκαηα κεηαηξέπνληαη ζε θνκκάηηα 

κάιιηλνπ πθάζκαηνο, ηα νπνία δεκαηνπνηνχληαη πην εχθνια θαη απνζηέιινληαη ζηελ Ηλδία. 

Οη ηλδηθνί θαηαζθεπαζηέο έπεηηα επεμεξγάδνληαη ηηο κηθξέο ίλεο θηηάρλνληαο λέεο, πνπ 

θαηαιήγνπλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ θαιπκκάησλ θαη ησλ ηαπήησλ. 

 

 

5.4.4 Πνιηηηζηηθέο πηπρέο πνπ αθνξνχλ ηελ αλαθχθισζε  

 

Σν ηξίην ζηνηρείν γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θνηλσληθνχ πξνηχπνπ ζπζηεκάησλ ζηελ 

αλαθχθισζε ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ,  αθνξά ηελ δνκή ηνπ πιηθνχ θφζκνπ, 

θαη ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζέζεηο θάζε ρψξαο. Ο πνιηηηζκφο θαη ε θνπιηνχξα θάζε 

ρψξαο απνηειεί έλα αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο θαη ζπρλά είλαη αξθεηά 

δχζθνιν γηα λα αιιάμνπλ νη πεπνηζήζεηο θαη νη ηάζεηο. Έλα κεγάιν κέξνο πνπ αθνξά ηελ 

ηξίηε θαηεγνξία, είλαη νη ηδέεο θαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ εθαξκφδνπλ νη πνιίηεο, ν ηξφπνο 

θνηλσληθήο νξγάλσζεο, ην επίπεδν ηερλνινγίαο, νη πεπνηζήζεηο, θαη νη ζεζκηθέο ππνρξεψζεηο 

ησλ θνηλσληψλ.      
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ια ηα αλσηέξσ είλαη νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη θξίλνπλ ηελ επηηπρία ηεο 

αλαθχθισζεο ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ. ε κηα επνρή ζηελ νπνία ε δήηεζε ζε 

αλαθπθισκέλα πθαληνπξγηθά πξντφληα, είλαη ίζσο ε πςειφηεξε, παξνπζηάδεηαη έλα 

πεξίπινθν πξφβιεκα, δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη επαξθήο εθνδηαζκφο κε αθαηέξγαζηα 

πθαληνπξγηθά πξντφληα. Απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζην πνιηηηζηηθφ ήζνο πνπ αληηηίζεηαη ζηελ 

θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά, ζηα δεκνηηθά πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ 

απνξξηκκάησλ,  ή ζηηο θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη θαηαλαισηέο 

έρνπλ ελζαξξπλζεί απφ ην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, ή πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηνπο γηα λα 

αλαθπθιψλνπλ άιια πιηθά, φπσο γπαιί, αινπκίλην, θαη πιαζηηθά. Δληνχηνηο, ηα 

θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα απνηεινχλ ζπάληα κηα ζαθψο δηαρσξηζκέλε θαηεγνξία, ε 

νπνία εμεηάδεηαη απφ ηα δεκνηηθά πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο.  

 

Ο Shim (1995) κε ηηο κειέηεο ηνπ έδεημε, φηη αθφκα θη αλ νη θαηαλαισηέο έρνπλ ηζρπξέο 

πεξηβαιινληηθέο, πεπνηζήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηελ αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ, 

απηφ δελ απνηειεί δείθηε φηη ζα έρνπλ ζεηηθή ζηάζε θαη γηα ηελ αλαθχθισζε 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ θαη ελδπκαζίαο.  

 

ηα πεξηζζφηεξα θξάηε, νη πνιηηηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα κείσζεο ησλ απνξξηκκάησλ 

ζηεξίδνληαη ζηελ εζεινληηθή ζπλεηζθνξά ησλ πνιηηψλ. Γηα ηηο ΖΠΑ, νη εζληθέο ζηαηηζηηθέο 

θαηαγξαθέο, απνθαιχπηνπλ φηη ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ 

κεξίδην  ησλ ακεξηθαληθψλ απνξξηκκάησλ πνπ δηαηίζεληαη ζηνπο ρψξνπο δηάζεζεο 

απνξξηκκάησλ (πεξίπνπ 4-8 %), παξφια ηαχηα ηα πεξηζζφηεξα θξάηε δελ ζεσξνχλ ηα 

θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα σο κηα μερσξηζηή θαηεγνξία απνξξηκκάησλ πνπ ρξήδεη 

δηαρείξηζεο. πρλά απηφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα κεηαπείζνπκε ηελ θνηλή γλψκε θαη ηνπο 

ππεχζπλνπο γηα ηελ  δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, είλαη έλα θαιφ κάξθεηηλγθ. Απηή ε 

πξαθηηθή ζεσξείηαη, ζαλ ην θιεηδί γηα ηελ αιιαγή ηεο ζθέςεο πνιιψλ πνιηηηζκψλ, έηζη ψζηε 

ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα λα κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε εκπνξεχζηκα 

αλαθπθισκέλα απνξξίκκαηα. 

 

Αξθεηέο καξηπξίεο θαηαλαισηψλ απνθάιπςαλ φηη, πνιινί θαηαλαισηέο δελ γλσξίδνπλ ηηο 

επηινγέο πνπ έρνπλ γηα λα δηαζέζνπλ  ηα άρξεζηα γηα απηνχο πιένλ, είδε ελδπκαζίαο θαη 

πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ. Πνιχ ιηγφηεξνη αθφκε θαηαλαισηέο γλψξηδαλ ηελ χπαξμε 

θέληξσλ δηαινγήο θαη αλαθχθισζεο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ελψ νη πεξηζζφηεξνη 

ζπλδένπλ απνθιεηζηηθά ηελ αλαθχθισζε κε ηελ αλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ θηιαλζξσπία. 
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Απφ ηηο καξηπξίεο πξνθχπηεη φηη ν θαηαλαισηήο ρξεηάδεηαη θαζνδήγεζε θαη εθπαίδεπζε θαη 

απηφ επηηπγράλεηαη κφλν κε ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο θαη θαηάιιειν κάξθεηηλγθ.  

 

Αλά ηνλ θφζκν, νη δηάθνξνη πνιηηηζκνί μερσξίδνπλ κεηαμχ ηνπο βάζε ησλ ελδηαθεξφλησλ 

ησλ πνιηηψλ, βάζε ησλ αμηψλ, ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ηεο ηερλνινγηθήο πνιππινθφηεηαο πνπ 

έρνπλ αλαπηχμεη. πλεπψο ε αλαθχθισζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα 

εμεηάδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν γηα θάζε ρψξα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ γηα ηηο ΖΠΑ, ε 

πεξηβαιινληηθή αλεζπρία ησλ πνιηηψλ θξίλεηαη πςειή, φκσο νη Ακεξηθαλνί, βάζε ησλ 

ζπλεζεηψλ ηνπο είλαη ίζσο νη κεγαιχηεξνη θαηαλαισηέο ελδπκαζίαο θαη πθαληνπξγηθψλ 

πξντφλησλ ζηνλ θφζκν. Σν θαηαλαισηηθφ πξφηππν ησλ Ακεξηθαλψλ θαλεξψλεη 

νκνινγνπκέλσο απμεκέλε πνζφηεηα, αιιά φρη απαξαίηεηα  πςειή πνηφηεηα θαηαλαισηηθψλ 

αγαζψλ. ε αληίζεζε νη Δπξσπαίνη ηείλνπλ λα θαηαλαιψλνπλ αγαζά πςειφηεξεο πνηφηεηαο, 

δίλνληαο ιηγφηεξε βάζε ζηελ πνζφηεηα.  

 

Σέινο πεξηζηαζηαθνί θαη αζηάζκεηνη παξάγνληεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ φιν ην ζχζηεκα 

ηεο αλαθχθισζεο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Μεξηθνί 

απφ απηνχο κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθνί, λνκηθνί-πνιηηηθνί, ηερλνινγηθνί, πνιηηηζηηθνί θ.α. 

[2,25,28,32] 

 

 

 

 



 - 86 - 

        

ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  66  

  

ΥΥΔΔΓΓΙΙΑΑΜΜΟΟ  ΑΑΝΝΑΑΚΚΤΤΚΚΛΛΩΩΙΙΜΜΩΩΝΝ  

ΚΚΛΛΩΩΣΣΟΟΫΫΦΦΑΑΝΝΣΣΟΟΤΤΡΡΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΟΟΝΝΣΣΩΩΝΝ  

 

 

6.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή  

 

Δδχ ηαζ αζχκεξ, μ ημιέαξ ηςκ ηθςζημτθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ έπεζ ακαπηοπεεί βζα 

κα ελοπδνεηεί ζδζαίηενμοξ ζημπμφξ. Ανπζηά, ηα εκ θυβς πνμσυκηα πνδζζιμπμζήεδηακ 

βζα κα πνμζηαηεφμοκ ημοξ πνήζηεξ ημοξ απυ ημ ηνφμ, ηδ εενιυηδηα, ημ θςξ, βζα κα 

ζοκηδνήζμοκ ηδ ζεικυηδηα αθθά, ααειζαία, πθέμκ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα 

εηθνάζμοκ ηδκ πνμζςπζηυηδηα, ημκ πθμφημ, ή ημ εκδζαθένμκ βζα ηδ ιυδα. Δκηυξ ημο 

ηεθεοηαίμο αζχκα, ηα δζαεέζζια ιέζα βζα ηδκ ηαηαζηεοή οθακηζηχκ ζκχκ ηαζ 

οθαζιάηςκ έπμοκ θηάζεζ αδζαιθζζαήηδηα ζε έκα ορδθυηενμ επίπεδμ, ακ 

ζοβηνίκμοιε ηζξ ηεπκζηέξ ηαζ ηα οθζηά φθακζδξ πμο πνδζζιμπμζμφκηακ ιενζημφξ 

αζχκεξ ή αηυιδ ηαζ πζθζεηίεξ πνζκ. ήιενα, δ αζμιδπακμπμζδιέκδ ημζκςκία ιαξ 

πνδζζιμπμζεί ηα ηθςζημτθακημονβζηά πνμσυκηα βζα έκα εονφ θάζια ζημπχκ εηηυξ 

απυ ηδκ ηαηαζηεοή εκδοιάηςκ. Δδχ ηαζ αζχκεξ, μζ οθακηζηέξ ίκεξ ηςκ 

ηθςζημτθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ πμο ζοιπθήνςκακ ημκ ηφηθμ γςήξ ημοξ, 

επακαπνδζζιμπμζμφκηακ ζε κέα οθακηζηά πνμσυκηα. Αοηή δ πναηηζηή απμηεθεί έκακ 

απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ ακαηφηθςζδξ μνζζιέκςκ πνμσυκηςκ. 

 

Ζ θοζζηή παναβςβή οθακημονβζηχκ ζκχκ ήηακ ηαζ εα παναιείκεζ πενζμνζζιέκδ, εκχ 

μζ άκενςπμζ πνμζπαεμφκ ακέηαεεκ κα εθέβλμοκ ηδκ ηαηακάθςζή ημοξ. Αοηυ 

ζοκέααζκε εζδζηά ζηζξ επμπέξ πνζκ ηδκ εηαζμιδπάκζζδ ημο ηθάδμο. Μζα απυ ηζξ 

πνχηεξ δζενβαζίεξ ακαηφηθςζδξ οθακημονβζηχκ ζκχκ πμο παναηδνήεδηακ, ήηακ δ 

δζάεεζδ ζηζζιέκςκ οθαζιάηςκ βζα ηδκ παναβςβή πανηζμφ. Απυ ημ 105 ι.Υ., μζ 
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Κζκέγμζ ήηακ ζε εέζδ κα ιεηαηνέπμοκ ημονέθζα ζε πανηί. Σμκ 15 ηαζ ημοξ 16μ αζχκα, 

είπακ εδναζςεεί πθέμκ ημζκέξ πναηηζηέξ ακαηφηθςζδξ ηςκ οθακημονβζηχκ ζκχκ. ε 

πενζυδμοξ έθθεζρδξ πνχηςκ οθχκ οθακηζηχκ ζκχκ, δ ακαηφηθςζδ ήηακ δ ιυκδ 

δζαεέζζιδ θφζδ. Σα οθακημονβζηά απμννίιιαηα εεςνμφκηακ απυ ηυηε ςξ ιζα 

πμθφηζιδ πδβή αηαηένβαζηςκ οθζηχκ. ιςξ, ιζαξ ηαζ δ δζαεεζζιυηδηα ζε 

πνδζζιμπμζδιέκεξ ίκεξ ήηακ πενζμνζζιέκδ, θυβς ημο υηζ μζ εθανιμβέξ ηαζ δ 

ηαηακάθςζδ ήηακ πενζμνζζιέκεξ, δεκ είπε ακαπηοπεεί ημ εκδζαθένμκ βζα ημκ 

ζπεδζαζιυ ηθςζημτθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ πμο εα ήηακ εφημθμ κα ακαηοηθςεμφκ. 

ζμ ηαζ ακ έπμοκ πενάζεζ ηα πνυκζα, αηυιδ ζοκεπίγμοκ κα ζπεδζάγμκηαζ πνμσυκηα 

πςνίξ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ δ πζεακυηδηα ακαηφηθςζήξ ημοξ.  

 

Μμθμκυηζ δ ζφβπνμκδ ημζκςκία ιαξ ηείκεζ κα λεθμνηχκεηαζ ηα πνμσυκηα ιεηά ημ 

ηέθμξ ηδξ πνδζηζηήξ ημοξ αλίαξ ιαγί ιε υθα ηα άθθα μζηζαηά απμννίιιαηα, δ 

ακαηφηθςζδ παναιέκεζ ιζα ακαβηαζυηδηα. Οζ ηνυπμζ ακαηφηθςζδξ ηςκ 

οθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ πνέπεζ κα ακαπηοπεμφκ, πανάθθδθα ιε ηδκ ηεπκζηή 

πνυμδμ πμο εα ζδιεζχζεζ δ αζμιδπακία ηθςζημτθακημονβίαξ, ζηδκ πνμζπάεεζά ηδξ 

κα ηαθφρεζ ηδκ αολακυιεκδ γήηδζδ. Οζ θοζζημί πυνμζ είκαζ πενζμνζζιέκμζ βζα ηδκ 

πανάβςβή κέςκ ζοκεεηζηχκ ζκχκ, μ παβηυζιζμξ πθδεοζιυξ αολάκεηαζ ζοκεπχξ ηαζ 

είκαζ ζαθέξ υηζ δ οθακημονβζηή ακαηφηθςζδ πνέπεζ κα ιείκεζ ζημ πνμζηήκζμ.  

 

 

6.2 Η επζχλε ησλ θαηαζθεπαζηψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ 

 

Οζ ηαηαζηεοαζηέξ οθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ θένμοκ εοεφκδ βζα ηα πνμσυκηα πμο 

δζαηίεεκηαζ ζηζξ αβμνέξ, ηαζ βζα ημ ακ έπεζηα ιπμνμφκ κα εκηαπεμφκ ζε ιζα 

ακαηοηθςηζηή δζαδζηαζία. Βέααζα δ οπάνπμοζα κμιμεεζία βζα ηδκ ακαηφηθςζδ, ιε 

ηδκ μπμία εα πνέπεζ κα είκαζ ζφιθςκμζ μζ ηαηαζηεοαζηέξ, δζαθένεζ απυ πχνα ζε 

πχνα. Γζα πανάδεζβια ζηδκ Γενιακία οπάνπεζ δζάηαλδ κυιμο πμο μνίγεζ ηδκ ακάθοζδ 

ημο ηφηθμο γςήξ ηςκ οθζηχκ  (life cycle assessment) απυ ημ 1996, εκχ ημ ίδζμ 

μνίγεηαζ ηαζ βζα ακάθοζδ ημο ηφηθμο γςήξ ηςκ αοημηζκήηςκ απυ ημ 2002. Βάζεζ 

αοηχκ ηςκ κυιςκ απμδίδεηαζ ζδζαίηενδ ζδιαζία ζηα οθζηά απυ ηα μπμία 

ηαηαζηεοάγεηαζ έκα πνμσυκ, δεζιεφμκηαξ ημοξ παναβςβμφξ ζημ κα ζηναθμφκ ζε 

θζθζηέξ πνμξ ημ πενζαάθθμκ πνχηεξ φθεξ. ε παβηυζιζα ηθίιαηα, ιπμνμφιε κα 
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δζαηνίκμοιε υηζ άθθεξ ηοαενκήζεζξ δίκμοκ θζβυηενμ ή πενζζζυηενμ έιθαζδ ζε 

ηέημζμοξ κμιζημφξ ηακμκζζιμφξ. Οζ ορδθά ακαπηοβιέκεξ πχνεξ εα πνέπεζ κα έπμοκ 

ηδκ πνςημπμνία ζε ηέημζα εέιαηα. Σζ εα πνέπεζ κα ηάκμοκ θμζπυκ μζ ηαηαζηεοαζηέξ 

βζα κα δζαεέημοκ ζηζξ αβμνέξ πενζααθθμκηζηά οπεφεοκα πνμσυκηα; οβηεηνζιέκα βζα 

ηδκ ηθςζημτθακημονβζηή αζμιδπακία μζ ηαηαζηεοαζηέξ,   

 

 εα πνέπεζ κα ελεθίλμοκ ηαζ κα ηαηαζηεοάγμοκ οθακημονβζηά πνμσυκηα πμο, 

ζημ ηέθμξ ηδξ γςήξ, εα ιπμνμφκ κα ακαηοηθςεμφκ ή εα ιπμνμφκ κα 

δζαηεεμφκ ζε πχνμοξ δζάεεζδξ απμννζιιάηςκ ιε έκα θζθζηυ πνμξ ημ 

πενζαάθθμκ ηνυπμ 

 εα πνέπεζ κα έπμοκ θάαεζ οπυρδ ημοξ ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία 

 εα πνέπεζ κα πνμζπαεμφκ υζμ ημ δοκαηυκ, κα πνδζζιμπμζμφκ ζακ πνχηδ φθδ, 

επακαπνδζζιμπμζδιέκα ηθςζημτθακημονβζηά πνμσυκηα ηαζ απμννίιιαηα 

 ηαζ ηέθμξ ιεηά ημκ ηφηθμ γςήξ ημο πνμσυκημξ, μ ηαηακαθςηήξ κα έπεζ ηδκ 

δοκαηυηδηα κα ημ επζζηέρεζ ζημκ ανπζηυ ηαηαζηεοαζηή. 

 

 

6.3 Η επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηελ Γεξκαλία 

 

Οζ ζπεδζαζηέξ πνμσυκηςκ θένμοκ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ ηαηαζηεοή πνμσυκηςκ, πμο εα 

εθαπζζημπμζμφκ ηα ηεθζηά απμννίιιαηα. Αοηυ είκαζ ηάηζ ημ μπμίμ εθανιυγεηαζ εδχ 

ηαζ πμθφ ηαζνυ απυ ημοξ Γενιακμφξ ηαηαζηεοαζηέξ οθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ. 

Συζμ ζηδκ αζμιδπακία ζιαηζζιμφ, υζμ ηαζ ζηζξ επζπεζνήζεζξ επελενβαζίαξ ηαζ 

θζκζνίζιαημξ ηθςζημτθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ, ηα απμννίιιαηα πμο πνμηφπημοκ 

απυ ηδκ παναβςβή είκαζ πνμηαεμνζζιέκα ηαζ πμθθά απυ αοηά είκαζ ηαηάθθδθα βζα κα 

επακαπνδζζιμπμζδεμφκ. Άθθεξ βενιακζηέξ επζπεζνήζεζξ ιεζαίμο ιεβέεμοξ δζαεέημοκ 

ζοζηήιαηα ορδθήξ απυδμζδξ πμο ιπμνμφκ κα θαιαάκμοκ, κα ηαλζκμιμφκ ηαζ κα 

επακαπνδζζιμπμζμφκ ηθςζημτθακημονβζηά πνμσυκηα πμο πνμένπμκηαζ απυ μζηζαηή 

πνήζδ. Έκαξ ζοιααηζηυξ ηνυπμξ βζα κα επακαπνδζζιμπμζδεμφκ μζ ίκεξ απυ ηα 

απμννίιιαηα οθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ, είκαζ δ ηαηαζηεοή κέςκ ζκχκ πμο δεκ 

πνμμνίγμκηαζ βζα φθακζδ. Μδπακήιαηα ηεθεοηαίαξ ηεπκμθμβίαξ ιπμνμφκ κα 

επελενβάγμκηαζ ηα πνδζζιμπμζδιέκα είδδ ζιαηζζιμφ ηαζ κα ηα ιεηαηνέπμοκ ζε 

αλζμπμζήζζιεξ ιμνθέξ οθαζιάηςκ, αθαζνχκηαξ ιε αοημιαημπμζήζεζξ ηα ιδ 
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οθακημονβζηά ζημζπεία (π.π. ημοιπζά, θενιμοάν η.η.θ.). Καζ εκχ μ ελμπθζζιυξ εα 

ζοκεπίζεζ κα ελεθίζζεηαζ, ήδδ οπάνπμοκ μζ ααζζηέξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ αλζμπμίδζδ 

ιεηαπεζνζζιέκςκ ζκχκ [2]. 

 

 

6.4 Σα ηερληθά θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα  

 

ζμκ αθμνά ηα αζμιδπακζηά ηθςζημτθακημονβζηά πνμσυκηα, πμο ζοιπθδνχκμοκ ημκ 

ηφηθμ γςήξ ημοξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηονίςξ ηςκ ηεπκζηχκ 

ηθςζημτθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ, ηα ζοζηήιαηα ακαηφηθςζδξ πμο έπμοκ 

ακαπηοπεεί, δεκ είκαζ βεκζηά αηυια ζηακμπμζδηζηά. Έκαξ απυ ημοξ θυβμοξ είκαζ υηζ 

οπάνπμοκ εθάπζζημζ ημιείξ ζημοξ μπμίμοξ ιπμνμφκ κα επακαπνδζζιμπμζδεμφκ. 

Δκημφημζξ, εάκ είπακ ζπεδζαζηεί ιε ηνυπμ ηέημζμ χζηε κα ακαηοηθςεμφκ εφημθα, 

ηυηε εα ιζθάβαιε βζα ιεβαθφηενα πμζμζηά αλζμπμίδζδξ. Οζ ηφνζμζ ημιείξ ηεθζηήξ 

πνήζδξ ηςκ ηεπκζηχκ ηθςζημτθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ πενζθαιαάκμοκ ηδκ: 

 

• Δζδζηή πνμζηαζία 

• Υδιζηή πνμζηαζία 

• Πονακεεηηζηυηδηα ηαζ πνμζηαζία απυ θςηζά/θθυβα 

• Ακεεηηζηυηδηα ζε ζηζζίιαηα 

• Πνμζηαζία ζε ελςηενζημφξ πχνμοξ 

 

 

Σα ηεπκζηά ηθςζημτθακημονβζηά πνμσυκηα παναηηδνίγμκηαζ απυ: 

 

 ιζα ζοκεπχξ αολακυιεκδ γήηδζδ (4 % ιεβαθφηενδ απυ ηδκ γήηδζδ βζα 

ζιαηζζιυ) 

 εθανιμβή ζε κέμοξ ημιείξ, κέα πνμσυκηα ηαζ κέμοξ πεθάηεξ 

 ζφκεεηα οθζηά: ζοκδοαζιμί ιε ιδ οθακημονβζηά πνμσυκηα βζα κα εκζζποεεί δ 

θεζημονβζηυηδηά ημοξ (εζςηενζηή επέκδοζδ μπδιάηςκ, ιμκςηζηά οθζηά) 

 νοπακηζημφξ πανάβμκηεξ, μζ μπμίμζ μθείθμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ 

ημοξ απυ ιδ οθακημονβζηά ζοζηαηζηά. (π.π. θίθηνα, οθζηά ζοζηεοαζίαξ η.α.). 
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Σα ηεπκζηά ηθςζημτθακημονβζηά πνμσυκηα, ζφιθςκα ιε ηζξ ζδζαίηενεξ πνήζεζξ πμο 

πνμμνίγμκηαζ, εα πνέπεζ κα ζπεδζάγμκηαζ ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα ηαείζηακηαζ 

ακαηοηθχζζια. Σα αηυθμοεα αήιαηα εα ήηακ απαναίηδηα πνμξ αοηή ηδκ 

ηαηεφεοκζδ: 

 

• Πνμηαηααμθζηή ζοκενβαζία ηςκ ηαηαζηεοαζηχκ ιε άθθεξ αζμιδπακζηέξ 

επζπεζνήζεζξ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ηεπκζηχκ πνμσυκηςκ, ηαζ πνμ 

πάκηςκ ζοκενβαζία ιε ημοξ ηεθζημφξ αβμναζηέξ. 

• Ακάπηολδ ζηναηδβζηχκ βζα ηδκ επακαπνδζζιμπμίδζδ ηςκ πνμσυκηςκ ή ηδκ 

αζθαθή ημοξ απυννζρδ. 

• Όπανλδ ζπεδίμο, ημ μπμίμ εα θαιαάκεζ οπυρδ ημ πχξ έκα πνμσυκ, πμο εα 

ακαηοηθςεεί, ιπμνεί κα επακαπςθδεεί. [2,16,17,] 

 

 

6.5 Βαζηθέο κέζνδνη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

 

Μζα ιεβάθδ πνυηθδζδ πμο πνμηφπηεζ ηαηά ημκ ζπεδζαζιυ ηςκ πνμσυκηςκ είκαζ ηα 

ίδζα ηα πνμσυκηα κα ιπμνμφκ κα παναηηδνζζημφκ θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ. Σα 

απμννίιιαηα εα πνέπεζ κα απμθεφβμκηαζ ηαζ ηαηά ηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία αθθά 

ηαζ ηαηά ηδκ δζάεεζδ ημοξ ιεηά ηδκ πνήζδ ημοξ, απυ ημοξ ηαηακαθςηέξ. πνμσυκηςκ. 

Δπζπθέμκ επζθεβυιεκα οπμηαηάζηαηα οθζηά ηαζ μοζίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ εα 

πνέπεζ, ζημ ηέθμξ ημο ηφηθμο γςήξ ηςκ πνμσυκηςκ, κα ιπμνμφκ κα εκηαπεμφκ ζηδκ 

ακαηοηθςηζηή δζαδζηαζία. Αοηυ ζζπφεζ βζα ηδκ παναβςβή ζοιααηζηχκ 

ηθςζημτθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ ζδζαίηενα, βζα ηα ηεπκζηά ηθςζημτθακημονβζηά 

πνμσυκηα.       

 

Γεκζηά, μ ζπεδζαζηήξ είκαζ εηείκμξ πμο απμθαζίγεζ ζπεηζηά ιε ηδ δμιή εκυξ 

πνμσυκημξ ηαζ πμζα είκαζ ηα ηαθφηενα οθζηά βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο. Φοζζηά, εα 

πνέπεζ κα θάαεζ οπυρδ ηαζ ημκ πνμτπμθμβζζιυ ηαηαζηεοήξ. Ζ θεζημονβζηυηδηα ημο 

πνμσυκημξ επζηοβπάκεηαζ πάθζ αάζεζ ημο ζοκδοαζιμφ ηςκ οθζηχκ πμο εα επζθεπημφκ. 

Σα ηαηάθθδθα οθζηά βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ηεπκζηχκ ηθςζημτθακημονβζηχκ 

πνμσυκηςκ ιπμνμφκ κα είκαζ οθακημονβζηέξ ίκεξ αθθά ηαζ ιδ οθακημονβζηά οθζηά, 

υπςξ αθνμί, θζθι, ηαζ ηα πθαζηζηά οθζηά. Σα οθακημονβζηά οθζηά, ακάθμβα ιε ηδ 
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δζαδζηαζία παναβςβήξ πμο εα επζθεπηεί, ιπμνμφκ κα πάζμοκ ιενζηχξ ή ελ μθμηθήνμο 

μνζζιέκεξ απυ ηζξ ζδζυηδηέξ ημοξ. Σα οθζηά πμο επζθέβμκηαζ ηαεμνίγμοκ ιε ηδκ ζεζνά 

ημοξ ηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία πμο πνέπεζ κα αημθμοεδεεί, εκχ ηαεμνίγμοκ 

ζοβπνυκςξ ηαζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ εα ακαηοηθςεεί ημ πνμσυκ. Σα οθζηά ιπμνμφκ 

κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζε ιζα πθδεχνα ζοζηδιάηςκ. Σμ πήια 20, θακενχκεζ ηζξ 

ανπέξ ηςκ ζοζηδιάηςκ ηςκ οθζηχκ. Απμηοπχκεζ δδθαδή πςξ ηα δζαεέζζια οθζηά 

αάζεζ ηςκ ζδζμηήηςκ ημοξ, ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ ηαηαζηεοή πθήνςξ 

θεζημονβζηχκ αθθά ηαζ ζοκάια εφημθα ακαηοηθχζζιςκ πνμσυκηςκ.  

 

 

ρήκα 20 : Αξρέο ζπζηεκάηωλ ηωλ πιηθώλ γηα ην ζρεδηαζκό πξνϊόληωλ 

 

Σα πνμσυκηα ηα μπμία ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ ιυκμ έκα οθζηυ απμηεθμφκε θζθζηή 

πνμξ ημ πενζαάθθμκ θφζδ εκχ δζεοημθφκμοκ ηαζ ηδκ δζαδζηαζία ηδξ ακαηφηθςζδξ 

ηαζ επακαπνδζζιμπμίδζδξ. ε αοηά ηα πνμσυκηα δεκ απαναίηδημ κα δζαζπάζμοιε 

ηδκ δμιή ημοξ, βζα κα ηα εκηάλμοιε ζηδκ δζαδζηαζία ηδξ ακαηφηθςζδξ. Βέααζα ημ 

κα πνμηζιάιε ηδκ ηαηαζηεοή πνμσυκηςκ απυ έκα ιυκμ οθζηυ πμθθέξ θμνέξ 

οπάνπμοκ μνζζιέκμζ πενζμνζζιμί:  
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•   υηακ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ελεζδζηεοιέκςκ οθζηχκ  

•   υηακ ημ πνδζζιμπμζμφιεκμ οθζηυ είκαζ αηνζαυ, 

•   υηακ βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ θεζημονβζηυηδηαξ ημο πνμσυκημξ απαζηείηαζ δ πνήζδ 

πμθθχκ ζηνςιάηςκ απυ ημ ίδζμ οθζηυ (πμθοζηνςιαηζηά ζφκεεηα πνμσυκηα 

θηζαβιέκα απυ έκα οθζηυ) [2]. 

 

Οζ ζοκδοαζιμί δζαθμνεηζηχκ εζδχκ ηθςζημτθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ πμο βίκμκηαζ 

απυ ημ ίδζμ πμθοιενέξ ζχια (π.π. οθζηυ ζκχκ PP ή θζθι PP ή επίζηνςζδ) απμηεθμφκε 

ηα ζφκεεηα ζοζηήιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκε έκα οθζηυ, Μζαξ ηαζ ζε αοηά ηα 

ζοζηήιαηα πνδζζιμπμζείηαζ έκα ιυκμ οθζηυ, εεςνμφκηαζ υηζ δζεοημθφκμοκ ηδκ 

ακαηφηθςζδ. Ακ ηα επζεοιδηά παναηηδνζζηζηά εκυξ πνμσυκημξ δεκ ιπμνμφκ κα 

επζηεοπεμφκ απυ ηδκ πνήζδ εκυξ ιυκμ οθζημφ, ηυηε ζημ πνμσυκ πμο εα 

ηαηαζηεοαζηεί, εα πνέπεζ κα εζζάβμοιε ηαζ άθθα οθζηά, μδδβμφιαζηε ζοκεπχξ ζε 

έκα ζφκεεημ ζφζηδια πμο πνδζζιμπμζεί πενζζζυηενα απυ έκα οθζηά, ηα μπμία υιςξ 

ιπμνμφκ κα δζαπςνζζημφκ. Σα ζοζηήιαηα ηα μπμία πενζέπμοκ εφημθα δζαπςνίζζια 

οθζηά πνέπεζ κα απμζοκηεεμφκ πνζκ απυ ηδκ ακαηφηθςζδ, δζαδζηαζία δ μπμία ιπμνεί 

κα βίκεζ είηε ιε ημ πένζ είηε απυ ιδπακήιαηα. Αοηυ ζοιααίκεζ βζα πανάδεζβια ζηα ιδ 

ηθςζημτθακημονβζηά θεζημονβζηά ζημζπεία πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε έκα 

οθακημονβζηυ πνμσυκ (π.π. ιεηαθθζηυ θενιμοάν), ηαζ ζηα ηεπκζηά 

ηθςζημτθακημονβζηά πνμσυκηα.     

 

Γζαδζηαζίεξ υπςξ δ πνήζδ ηυθθαξ, ημ νάρζιμ ηαζ δ εθαζιαημπμίδζδ είκαζ 

απμηέθεζια δδιζμονβίαξ ζφκεεηςκ, ηα μπμία δεκ ιπμνμφκ κα δζαπςνζζημφκ. ζμκ 

αθμνά ηδκ πθήνδ επακαπνδζζιμπμίδζδ ηέημζςκ οθζηχκ, εα πνέπεζ κα μδδβμφκηαζ υθα 

ιαγί ζηδκ ακαηοηθςηζηή δζαδζηαζία, βζα κα επζηοβπάκεηαζ εκζαία επελενβαζία. Πθέμκ 

μ ηνυπμξ επελενβαζίαξ ηαζ ακαηφηθςζδξ, απμηηά ιεβάθδ ζδιαζία, αθμφ ημ 

δεοηενμβεκέξ αηαηένβαζημ οθζηυ ιπμνεί κα εζζαπεεί ζε αβμνέξ. Γζάθμνεξ 

πνδζζιμπμζδιέκεξ οθακημονβζηέξ ίκεξ ζε ακάιεζλδ, είκαζ έκα αηυιδ πανάδεζβια βζα 

ημ πχξ ιπμνμφκ ηα ζφκεεηα ζοζηήιαηα πμο απμηεθμφκηαζ απυ πενζζζυηενα ημο εκυξ 

οθζηά, κα πνδζζιμπμζδεμφκ. Ζ ζοιπίεζδ, ηθςζημτθακημονβζηχκ ζκχκ, υπςξ 

πναβιαημπμζείηαζ ηαζ ζηδκ ακαηφηθςζδ ηςκ πθαζηζηχκ οθζηχκ, είκαζ ιζα άθθδ μδυξ 

πνήζδξ. Σμ ζοζζςιάηςια αέααζα δζαθυνςκ ζκχκ πμο πνμηφπηεζ, ακηζιεηςπίγεζ 

ανηεηά πνμαθήιαηα υζμκ αθμνά ηδκ δζάεεζδ ηαζ πχθδζδ ζε αβμνέξ.  
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Δάκ ζε έκα ζφκεεημ ζφζηδια, πνδζζιμπμζμφκηαζ πμθθά οθζηά ηα μπμία δεκ ιπμνμφκ 

κα δζαπςνζζημφκ, ηυηε ιπμνμφιε κα ηα εηιεηαθθεοημφιε ζακ εκαθθαηηζηά ηαφζζια ή 

ζακ αηαηένβαζηα οθζηά. Απυ υθα αοηά πνμηφπηεζ υηζ, ηα οθακημονβζηά πνμσυκηα ηα 

μπμία ζπεδζάγμκηαζ βζα κα ακαηοηθχκμκηαζ εφημθα, εα πνέπεζ κα παναηηδνίγμκηαζ 

απυ ηδκ δοκαηυηδηα απμζφκεεζδξ ζηα ανπζηά ημοξ οθζηά ηαηαζηεοήξ ηαζ ζηδκ 

δοκαηυηδηα επακαπνδζζιμπμίδζήξ ημοξ ή αζθαθμφξ δζάεεζήξ ημοξ [2.,27] 

 

 

6.6 Παξαδείγκαηα ζρεδίαζεο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ηα 

νπνία είλαη εχθνιν λα αλαθπθισζνχλ. 

 

Γζάθμνεξ επζθμβέξ πζεακχκ μδχκ, πανμοζζάγμκηαζ βζα ημκ ζπεδζαζιυ 

ηθςζημτθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ. Αοηέξ ελανηχκηαζ απυ ηδκ ηνέπμοζα ηαηάζηαζδ 

ηδξ ηεπκμθμβίαξ πμο επζηναηεί εκχ μζ ζπεδζαζηέξ ζηνέθμκηαζ ζηα πνμσυκηα πμο είκαζ 

εφημθμ ηαζ πνήζζια κα ακαηοηθςεμφκ. Ο ζπεδζαζιυξ ηςκ ηεπκζηχκ 

ηθςζημτθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ απμηηά υθμ ηαζ πενζζζυηενδ ζδιαζία ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα, ιε ζημπυ ηδκ εηιεηάθθεοζή ηαζ ακαηφηθςζή ημοξ αθμφ 

πνδζζιμπμζδεμφκ απυ ημκ ηαηακαθςηή. Γζα ηδκ ζςζηή δζαδζηαζία ηδξ 

ακαηοηθςηζηήξ δζαδζηαζίαξ εα πνέπεζ κα οπάνπεζ ζοκενβαζία υζςκ 

δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηζξ μνζγυκηζεξ ηαζ ηάεεηεξ αθοζίδεξ παναβςβήξ ηαζ δζακμιήξ 

πνμσυκηςκ.  

 

Αοηυ ζδιαίκεζ ηδκ πανάθθδθδ δδιζμονβία κέςκ επζπεζνήζεςκ μζ μπμίεξ εα είκαζ 

οπεφεοκεξ βζα ηδκ απμημιζδή ηςκ απμννζιιάηςκ ηαηά ημ ηέθμξ ηδξ γςήξ ηςκ 

ηθςζημτθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ [2]. 

 

 

 6.6.1 Ο ζρεδηαζκφο ησλ απιψλ πνιπκεξψλ.  

 

Πμθθά πνμσυκηα απυ ηα ζοκεεηζηά πμθοιενή, υπςξ μζ πμθοεζηένεξ, ηα πμθοαιίδζα, ή 

μζ πμθομθεθίκεξ (ππ. πμθοπνμποθέκζμ), ιπμνμφκ κα ακαηοηθςεμφκ ιε 

επακεπελενβαζία ηνυπμ έηζζ χζηε ημ ηάεε έκα κα δζαηδνήζεζ ηδκ πδιζηή δμιή, ή 

εκαθθαηηζηά κα οπμζημφκ ιζα ακαζοβηνυηδζδ ηδξ δμιήξ ημοξ. Με αοηυ ημκ 
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απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ ιπμνμφιε κα ακαηοηθχκμοιε πνχηεξ φθεξ ηαζ πμθοιενή 

υθςκ ηςκ ζοζηαηζηχκ ηα μπμία ιπμνμφκ κα ζοκζζημφκ έκα ζφκεεημ (composite).   

 

Έκα βκςζηυ πανάδεζβια δζαδζηαζίαξ βζα ηδκ ακαηφηθςζδ εκυξ απθμφ πμθοιενμφξ 

είκαζ δ ηαηαζηεοή πμθοεζηενζηχκ ζκχκ απυ ιπμοηάθζα ζοζηεοαζίαξ πμηχκ πμο είκαζ 

θηζαβιέκα απυ πμθοεζηένα, πμθο(ηενεθεαθζηυ αζεοθεζηένα) (ΡΔΣ). Με αοηή ηδκ 

δζαδζηαζία πνμηφπηεζ έκαξ ηφηθμξ ακαηνμθμδυηδζδξ οθζηχκ βζα ηδκ παναβςβή κέςκ 

πνμσυκηςκ. Δηηυξ απυ ηα ιδ οθακηά ιδπακζηά πθεβιέκα πμθοεζηενζηά πνμσυκηα 

(spunbond), ηα πενζζζυηενα ιδ οθακηά βεςοθάζιαηα είκαζ εκζαία ζοζηήιαηα απθχκ 

πμθοιενχκ. Ζ ηαηαζηεοή ηεπκζηχκ ηθςζημτθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ δ 

ηαηαζηεοή εκζαίςκ ζοζηδιάηςκ απθχκ πμθοιενχκ αημθμοεεί ηζξ ανπέξ ζοζηδιάηςκ 

ηςκ οθζηχκ βζα ημ ζπεδζαζιυ πνμσυκηςκ πμο απεζημκίγμκηαζ ζημ ζπήια 16. Έκα 

αηυιδ οθζηυ απυ ημ μπμίμ ιπμνεί κα πνμηφρεζ ηοηθζηή δζαδζηαζία ακαηνμθμδυηδζδξ 

οθζηχκ βζα ηδκ παναβςβή κέςκ πνμσυκηςκ, είκαζ ημ ηανααυπακμ. Μζα Γενιακζηή 

εηαζνία ζηδνίπηδηε ζηδκ ακαηφηθςζδ ηανααυπακμο, βζα κα ηαηαζηεοάζεζ ημοημφθεξ 

πνμζηαζίαξ αοημηζκήηςκ, μζ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκηακ απυ αζμιδπακίεξ αοημηζκήηςκ 

[2,27]. 

 

Οζ πνμδβμφιεκεξ ηαηαζηεοέξ ημοημφθςκ πνμζηαζίαξ πνδζζιμπμζμφζακ έκα 

οθαζιέκμ πμθοεζηενζηυ φθαζια επεκδοιέκμ ιε πμθοαζκοθμπθςνίδζμ (PVC). Σα 

ζημζκζά ηαζ ηα οπυθμζπα πενζθενεζαηά ελανηήιαηα πνυζδεζδξ ηδξ ημοημφθαξ ζηα 

μπήιαηα ηαηαζηεοάγμκηακ απυ πμθοαιίδζμ. Με ηδκ πανάθθδθδ πνμχεδζδ  άθθςκ 

μζημθμβζηχκ πνμσυκηςκ, μζ ημοημφθεξ πνμζηαζίαξ άνπζζακ κα ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ 

άθθα οθζηά ακηί ημο ιείβιαημξ ηςκ οθζηχκ πμο πνμακαθένεδηε. οβηεηνζιέκα 

πνδζζιμπμζήεδηε έκα ακαηοηθχζζιμ οθζηυ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ 100% 

πμθομθεθίκδ. Οζ μζημθμβζηέξ ημοημφθεξ πνμζηαζίαξ ιπμνμφκ κα ακαηοηθςεμφκ 

εφημθα ιζαξ ηαζ ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ έκα ηφπμ οθζημφ μ μπμίμξ πθέηεηαζ (Maliwatt, 

ηαηαζηεοαζιέκμ απυ 100% ίκεξ πμθοπνμποθεκίμο) (ζπήια 21), ιζα επίζηνςζδ 

πμθομθεθίκδξ, εκχ ηα θμζπά πενζθενεζαηά ζημζπεία απμηεθμφκηαζ απυ 

πμθοπνμποθέκζμ. Ζ δοκαηυηδηα πνδζζιμπμίδζήξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ημοημφθςκ 

πνμζηαζίαξ εθανιυζηδηε ζε πενίπμο 2000 μπήιαηα ηαηά ηα πνχηα ζηάδζα 

παναβςβήξ. Δπίζδξ ηα ηανααυπακα ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ανηεηέξ θμνέξ, 

δζαιμνθχκμκηαξ έκακ ηφηθμ ακαηνμθμδυηδζδξ οθζηχκ, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ ιεηά 

ηδκ πνήζδ ημοξ επζζηνέθμκηαζ ζημκ ηαηαζηεοαζηή βζα ηδκ παναβςβή κέςκ 
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πνμσυκηςκ. Σα επζζηνεθυιεκα ηανααυπακα αθμφ ηαεανζζημφκ, ημπμφκ ηαζ 

ζοιπζεζημφκ, ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ ζοζζςιαηχιαηα βζα επίζηνςζδ, ζηδκ 

ηαηαζηεοή εκζζποιέκςκ ηανααυπακςκ. Δκχ ηα επζζηνεθυιεκα ηανααυπακα ιπμνμφκ 

ιέζς ηδξ ακαηφηθςζδξ κα ηαθφρμοκ, ιέπνζ ημ 15% ηδξ ζοκμθζηήξ γήηδζδξ ηςκ 

αβμνχκ.  

 

ρήκα 21 : Γνκή κε πθαζκέλνπ ηύπνπ Maliwatt, (θαηαζθεπαζκέλν από 100% 

πεξηπιεγκέλεο ίλεο πνιππξνππιελίνπ) 

 

Άθθα παναδείβιαηα ζπεδζαζιμφ πμο ζημπεφμοκ ζηδκ ηαηαζηεοή πνμσυκηςκ πμο 

ακαηοηθχκμκηαζ εφημθα, είκαζ ηα ηαείζιαηα ιδπακμηίκδηςκ μπδιάηςκ. Σα 

παναδείβιαηα οθζηχκ πμο πανάβμκηαζ είκαζ ιδ οθαζιέκα οθζηά ηαζ δδιζμονβμφκηαζ 

απυ ιζα πθέλδ δζαθυνςκ οθζηχκ. Σφπμζ ηςκ δμιχκ αοηχκ ηςκ ιδ οθαζιέκςκ 

πνμσυκηςκ είκαζ μζ αηυθμοεμζ : Malivlies, Kunit ηαζ Multiknit πμο θαίκμκηαζ ζημ 

ζπήια22. 

  

ρήκα 22 : Tύπνη κε πθαζκέλωλ (non woven) πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαζηζκάηωλ ζε νρήκαηα.  
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Σέημζμζ ηφπμζ οθζηχκ πνδζζιμπμζμφκηαζ εδχ ηαζ ανηεηά πνυκζα ζε δζάθμνα ζδιεία 

ημο εζςηενζημφ ελμπθζζιμφ ηςκ μπδιάηςκ (ζπήια 23), εκχ κέμζ ηφπμζ πανυιμζςκ 

οθζηχκ ζοκεπχξ ελεθίζζμκηαζ ηαζ ακαιέκεηαζ κα εθανιμζημφκ ζημ ιέθθμκ. ακ 

πανάδεζβια εθανιμβήξ ηα εκ θυβς οθζηά ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ 

οπμηαηάζηαηα ηςκ θεπηχκ ζηνχζεςκ αθνμφ πμθομονεεάκδξ (PUR), ηονίςξ ζηα 

ηαείζιαηα αθθά ηαζ ζε άθθμοξ ημιείξ ηαηαζηεοήξ ακηαθθαηηζηχκ ηα μπμία πνέπεζ κα 

είκαζ ιαθαηά ζηδκ αθή (π.π. ηαιπθυ αοημηζκήημο). Σα ζοιααηζηά οθζηά ηαεζζιάηςκ 

πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ αοημηζκδημαζμιδπακία είκαζ παναηηδνζζηζηά 

παναδείβιαηα ζοκεέηςκ, ηα μπμία δεκ ιπμνμφκ κα δζαπςνζζημφκ ηαζ κα 

ακαηοηθςεμφκ λεπςνζζηά. Αοηυ ημ είδμξ ηςκ ζοκεέηςκ, ηα μπμία ηαηαζηεοάγμκηαζ 

ιε ηδ αμήεεζα ηδξ εενιζηήξ εθαζιαημπμίδζδξ απμηεθμφκηαζ απυ έκα δζαημζιδηζηυ 

οθζηυ ελςηενζηήξ επέκδοζδξ, εζςηενζηά έπμοκ αθνυ πμθομονεεάκδξ (PUR) ηαζ έκα 

θεπηυ οθακηζηυ ηαηχηαημ ζηνχια. θα αοηά πνέπεζ κα ακηζηαηαζηαεμφκ απυ, ιζα 

δμιή πμο εα δζαπςνίγεηαζ εφημθα ηαζ εα ακαηοηθχκεηαζ πθήνςξ. Αοηυ εα ιπμνμφζε 

κα είκαζ έκα ζφκεεημ ζφζηδια οθζηχκ ηα μπμία εα ηαζνζάγμοκ πενζζζυηενμ ιεηαλφ 

ημοξ.   

 

ρήκα 23 : Βηνκεραληθέο εθαξκνγέο κε-πθαζκέλωλ πιηθώλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

απηνθίλεζεο 
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Γζα ημκ θυβμ αοηυ, μζ αζμιδπακίεξ ηαηαζηεοήξ ιδπακδιάηςκ έπμοκ ακαπηφλεζ ηδκ 

δζαδζηαζία Caliweb, ζηδκ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ ιδ οθαζιέκμ ηφπμο Multiknit 

(ζπήια 18) ακηί ημο αθνμφ ηαζ ημ πάπμξ αοημφ ημο ζηνχιαημξ πμζηίθεζ απυ 3 mm 

έςξ 8 mm. Οζ ίκεξ ζημκ εκ θυβς ζπδιαηζζιυ είκαζ εκζςιαηςιέκεξ ζε δφμ 

παβζδεοιέκεξ επζθάκεζεξ. Αοηή δ δμιή είκαζ ηυζμ ηαθή υζμ ηαζ μ ακηζηαηεζηδιέκμξ 

αθνυξ. Γζαημζιδηζηά ζημζπεία ιπμνμφκ κα πνμζηεεμφκ ζημκ ζπδιαηζζιυ, ιέζς 

εενιμεοαίζεδηδξ ζοβηυθθδζδξ.  Γζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ εβηαηαζηάζεζξ εθαζιαημπμίδζδξ, ηφπμο flat-bed. Οζ ηφπμζ ιδ 

οθαζιέκςκ οθζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηαεζζιάηςκ, 

ζοβηνζκυιεκμζ ιε ηα ζφκεεηα πμο είκαζ ααζζζιέκα ζημκ αθνυ ηδξ πμθομονεεάκδξ 

(PUR), ειθακίγμοκ αεθηζςιέκα ζημζπεία υζμκ αθμνά ηδκ δζαπεναηυηδηα ημο αένα 

ηαζ ηδκ απμθοβή ζοβηνάηδζδξ οβναζίαξ. οκεπχξ δδιζμονβμφκηαζ πμζμηζηυηενα ηαζ 

πζμ άκεηα ηαείζιαηα.  

 

ημπεφμκηαξ ζηδκ ηαηαζηεοή πνμσυκηςκ πμο ακαηοηθχκμκηαζ εφημθα ηαζ ηδνχκηαξ 

ηζξ εονςπασηέξ μδδβίεξ βζα ηα μπήιαηα πμο θηάκμοκ ζημ ηέθμξ ηδξ πνήζδξ ημοξ, 

ιπμνμφιε κα έπμοιε μθμηθδνςιέκεξ πμθζηζηέξ βζα ημκ ζπεδζαζιυ πνμσυκηςκ. Σμ 

ζφζηδια πμο πενζβνάθδηε ακςηένς επζηνέπεζ ηδκ παναβςβή ζφκεεηςκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκ είηε έκα είηε πενζζζυηενα οθζηά, ή αηυιδ ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή απθχκ 

πμθοιενχκ. Με υθεξ αοηέξ ηζξ πναηηζηέξ ιπμνμφκ κα ηαηαζηεοαζημφκ αλζμπμζήζζιεξ 

ίκεξ πμο ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ πςνίξ πενζμνζζιμφξ. Οζ αλζμπμζήζζιεξ ίκεξ 

ιπμνμφκ κα έπμοκ ιήηδ ιεηαλφ 23 mm ηαζ 29 mm, έηζζ χζηε κα είκαζ ηαηάθθδθεξ 

βζα επακαπνδζζιμπμίδζδ. Οζ αλζμπμζήζζιεξ ίκεξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημκ ηφπμ ιδ 

οθαζιέκςκ οθζηχκ Multiknit ακένπμκηαζ πενίπμο ζημ 20% ηαζ ιπμνμφκ κα 

ακαηηδεμφκ ιέζς ηδξ ακαηφηθςζδξ [2,29,30]. 

 

 

6.6.2 Τιηθά ηα νπνία δηαρσξίδνληαη εχθνια  

 

Πμθθά πνμσυκηα ηαεδιενζκήξ πνήζδξ, υπςξ βζα πανάδεζβια ηα έπζπθα μζηζαηήξ 

πνήζδξ ηαζ δ εζςηενζηή επέκδοζδ ηςκ μπδιάηςκ πενζέπμοκ ηθςζημτθακημονβζηά 

ηαζ ιδ-οθακηζηά ζημζπεία. ηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ, ηέημζα ζφκεεηα ζοζηήιαηα 

απμηεθμφιεκα απυ πμθθά οθζηά ιπμνμφκ κα πςνζζημφκ εφημθα ηαζ ςξ εη ημφημο κα 
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πνμηφρμοκ μζημκμιζηά μθέθδ απυ ηδκ επακαπνδζζιμπμίδζή ημοξ. Σα οθζηά, 

εκημφημζξ, ηα μπμία δζαπςνίγμκηαζ εα πνέπεζ κα είκαζ δζαεέζζια ζε ηαθή ηαηάζηαζδ. 

 

Σα ηθςζημτθακημονβζηά πνμσυκηα ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή 

ηςκ εζδχκ επίπθςζδξ ζπζηζμφ είκαζ πμθοάνζεια. οκήεςξ ηέημζα πνμσυκηα 

ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ πθαζηζηά οθζηά, λφθμ, αθνυ πμθομονεεάκδξ (PUR), ιέηαθθμ, 

ηαζ ηθςζημτθακημονβζηά ζημζπεία. Ακ δζαπςνζζηεί ηάεε έκα απυ υθα αοηά ηα οθζηά 

ηυηε είκαζ πθήνςξ επακαπνδζζιμπμζήζζια.        

 

Σα ζοζηαηζηά ηςκ πθαζηζηχκ οθζηχκ ηυαμκηαζ, ζοιπζέγμκηαζ ηαζ ιεηαηνέπμκηαζ πάθζ 

ζε πθαζηζηά πνμσυκηα, ηονίςξ ιε ηδ δζαδζηαζία έβποζδξ (injection moulding 

process). Αοηή δ δζαδζηαζία είκαζ επίζδξ πνήζζιδ ηαζ βζα ηα οθζηά βειίζιαημξ 

ιαλζθανζχκ, ηςκ μπμίςκ μ ζπεδζαζιυξ ημοξ δεκ ηα ηαεζζηά αλζμπμζήζζια, ιζαξ ηαζ μζ 

ίκεξ πμο πενζέπμοκ δεκ είκαζ ανηεηά ιαηνζέξ χζηε κα ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ 

βζα φθακζδ. ηδκ πενίπηςζδ αέααζα πμο ηα οθζηά βειίζιαημξ, απμηεθμφκηαζ απυ 

ζοκεεηζηέξ ίκεξ ηυηε ηάπμζμξ ιπμνεί κα εηιεηαθθεοηεί αοηά ηα οθζηά ζε ορδθυ 

ααειυ. 

 

Σμ λφθμ ζακ οθζηυ απακηάηαζ πμθφ ζοπκά ζημκ ημιέα ηδξ επζπθμπαναβςβήξ. Ζ 

ακαηφηθςζδ ηςκ λφθζκςκ ηιδιάηςκ ιε ηδ αμήεεζα δζαπςνζζιμφ ζε ίκεξ ηαζ ηδκ 

ιεηέπεζηα ζοιπίεζή ημοξ ζε ζακίδεξ ιπμνεί κα αολδεεί ζδιακηζηά. Σμ λφθμ είκαζ έκα 

πμθφηζιμ οθζηυ ηαζ εζδζηά ακ είκαζ ζε ηαθή ηαηάζηαζδ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζε 

έκα εονφ θάζια εθανιμβχκ. Δηηυξ απυ ηα λφθζκα ηιήιαηα πμο απανηίγμκηαζ ηα 

έπζπθα, πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ δζάθμνεξ ζοκεεηζηέξ νδηίκεξ, μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα 

εεςνδεμφκ ςξ ζημζπείμ ημο ζηεθεημφ ημο επίπθμο. Ζ ηαφζδ αοηχκ ηςκ νδηζκχκ, 

είκαζ ίζςξ μ πζμ μζημκμιζηά απμδμηζηυξ ηνυπμξ εηιεηάθθεοζδξ ημοξ.  

 

Ο αθνυξ πμθομονεεάκδξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ηφνζμ οθζηυ ζηδκ ηαηαζηεοή 

επίπθςκ ιπμνεί κα ηειαπζζηεί ζε ιζηνυηενα ζηεθέπδ-ιυνζα ηαζ κα πνδζζιμπμζδεεί ιε 

πμζηίθμοξ ηνυπμοξ: 

 

• βειίγμκηαξ ιαλζθάνζα, ή αηυιδ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ζοζηαηζηυ πνμζηαζίαξ ηαηά 

ηδκ ζοζηεοαζία πνμσυκηςκ, 
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• ηαηαζηεοάγμκηαξ έκα άθθμ ζχια, απμηεθμφιεκμ απυ παθζά ζηεθέπδ 

πμθομονεεάκδξ ηα μπμία εα ζοκδέμκηαζ ιε κέμ αθνυ, 

• ζοκδοάγμκηαξ ζηεθέπδ ημο αθνμφ ιε ακαηοηθςιέκεξ ίκεξ ηαζ εζδζηυηενα 

εενιμεοαίζεδηεξ ζοκδεδειέκεξ ίκεξ, ιπμνμφιε κα ηαηαζηεοάζμοιε παθζά, ή αηυιδ 

οθζηά δπμπνμζηαζίαξ (ιέζς εενιζηήξ ζηαεενμπμίδζδξ) βζα ηδκ ηαιπίκα ηςκ 

επζααηχκ ηςκ αοημηζκήηςκ, 

 

ηα έπζπθα πνδζζιμπμζμφκηαζ ιδ οθαζιέκεξ ίκεξ, μζ μπμίεξ ζοκδέμκηαζ ιε δζάθμνμοξ 

ηνυπμοξ. Αοηέξ μζ ίκεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή ηαπεηζανζχκ ή 

ηαθοιιάηςκ ηςκ επίπθςκ. Οζ ιδ οθαζιέκεξ ίκεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ ζε ζδιεία 

ηςκ επίπθςκ οπμεπζθακεζαηά, οκήεςξ μζ πενζζζυηενεξ ιδ μναηέξ ίκεξ είκαζ ζηδκ 

μοζία θηζαβιέκεξ απυ άθθεξ ίκεξ πμο αλζμπμζήεδηακ. Ωζηυζμ αοηέξ μζ ίκεξ 

ζοβηεκηνχκμοκ εθάπζζημ εκδζαθένμκ υζμκ αθμνά ηδκ ακαηφηθςζδ. Απυ ηδκ άθθδ, 

μβηχδδ ιδ οθαζιέκα ζημζπεία πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ηαθφιιαηα ηςκ επίπθςκ 

εζηζάγμοκ ημ εκδζαθένμκ βζα ακαηφηθςζδ.  

 

Γεκζηά, αοηά ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ ηζξ θεοηέξ ανπζηέξ ίκεξ, ηαζ ιεηαηνέπμκηαζ ζε 

αλζμπμζήζζιεξ ίκεξ. Αοηά ηα οθζηά ιπμνμφκ κα επακαπνδζζιμπμζδεμφκ βζα κα 

δδιζμονβήζμοιε εη κέμο κέα ιδ οθαζιέκα πνμσυκηα.  

 

Πνυζθαηα έπμοκ ακαπηοπεεί, δζάθμνα ενεοκδηζηά πνμβνάιιαηα βζα ημκ δζαπςνζζιυ 

ηςκ οθζηχκ ηςκ ζφκεεηςκ, ιε ζημπυ ηδκ δδιζμονβία οθαζιάηςκ, ηαηάθθδθα βζα 

έπζπθα. Αοηά ηα πνμβνάιιαηα ζημπεφμοκ ζηδκ παναβςβή οθαζιάηςκ ιε ημ εθάπζζημ 

ηυζημξ. Σα ζφκεεηα πμο πανάβμκηαζ βζα ηδ αζμιδπακία επίπθςκ, έπμοκ ςξ 

παναηηδνζζηζηυ βκχνζζιά ηδκ ιεβάθδ ημοξ ακημπή ζημ πνυκμ, πςνίξ κα παθάεζ δ 

πμζυηδηά ημοξ. Ζ ακηίζηαζδ πμο πανμοζζάγμοκ απέκακηζ ζημκ πανάβμκηα θεμνά 

μθείθεηαζ ηονίςξ ζηδκ δμιή ημοξ. Δπζπθέμκ ηαηαζηεοάγμκηαζ ζφκεεηα, ηα μπμία 

ηάκμοκ πζμ θεζημονβζηή ηδκ ηαεδιενζκή γςή ηςκ ηαηακαθςηχκ, (υπςξ μ ηφπμξ 

Velcro).  

 

Με ηδκ ακαηφηθςζδ ηθςζημτθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ επίπθςζδξ επζηοβπάκεηαζ ηαζ 

δ δδιζμονβία κέςκ οθαζιάηςκ ηα μπμία θένμοκ δζάθμνα παναηηδνζζηζηά, υπςξ βζα 

πανάδεζβια εενιμπνμζηαζίαξ. Ζ δζαδζηαζία βζα ηδκ ηαηαζηεοή 

εενιμπνμζηαηεοηζηχκ οθαζιάηςκ είκαζ απθή. Ανπζηά δζαπςνίγμκηαζ μζ οθακηζηέξ 
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ίκεξ απυ έκα φθαζια πμο έπεζ παιδθυ ζδιείμ ηήλδξ. Γζα ημκ δζαπςνζζιυ ηςκ ζκχκ 

πνδζζιμπμζείηαζ ιζα εζδζηή μδμκηςηή αεθυκα. Μυθζξ βίκεζ μ δζαπςνζζιυξ ηςκ ζκχκ 

ιπμνμφιε κα ηζξ πνδζζιμπμζήζμοιε ζε έκα άθθμ έημζιμ φθαζια. ημ δεφηενμ έημζιμ 

φθαζια ιπμνμφιε κα πθέλμοιε ιε αναζυ ζπδιαηζζιυ ηζξ ανπζηά δζαπςνζζιέκεξ ίκεξ. 

Σμ απμηέθεζια ηδξ πθέλδξ ηςκ ζκχκ είκαζ δ απυηηδζδ εενιμακεεηηζηήξ 

ζοιπενζθμνάξ ημο δεοηένμο οθάζιαημξ. Ακάθμβα ιε ημ πυζμ αναζή ή ποηκή είκαζ δ 

πθέλδ ιπμνμφιε κα πνμζδχζμοιε ιεζςιέκδ ή αολδιέκδ εενιμακεεηηζηή 

ζοιπενζθμνά ζημ δεφηενμ φθαζια. Έκαξ ηέημζμξ ηφπμξ οθάζιαημξ πμο πενζέπεζ ηαζ 

ηα δομ είδδ ζκχκ, είκαζ εφημθμ κα ακαηοηθςεεί, θυβς ηςκ δζαθμνεηζηχκ εενιζηχκ 

ζδζμηήηςκ ηςκ δομ ζκχκ [2,32, 33]. 

 

 

6.6.3 Παξαγσγή πξντφλησλ απαιιαγκέλε απφ απνξξίκκαηα, βαζηδφκελε ζηελ 

αλάπηπμε θχθισλ γηα ηα πιηθά. 

 

θμζ μζ παναβςβμί εα πνέπεζ κα πνμζπαεήζμοκ κα επζηφπμοκ, δ παναβςβζηή 

δζαδζηαζία ημοξ κα ιδκ πανάβεζ απμννίιιαηα. ε πμθθέξ αζμιδπακίεξ, υπςξ δ 

ιεηαθθμονβία ή δ παναβςβή πθαζηζηχκ οθζηχκ, αοηυ είκαζ ζπεηζηά εφημθμ, ηαζ ήδδ 

εθανιυγεηαζ. ζμκ αθμνά ηδκ ηαηαζηεοή ηθςζημτθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ 

οπάνπμοκ πμζηίθεξ θφζεζξ βζα ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ απμννζιιάηςκ. Ζ πζμ βκςζηή 

είκαζ δ παναβςβή αλζμπμζήζζιςκ ζκχκ απυ απμννίιιαηα ηθςζημτθακημονβζηχκ 

πνμσυκηςκ, υπμο επακαπνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ παναβςβή κέςκ οθακημονβζηχκ ηαζ 

ιδ, πνμσυκηςκ.        

 

Μζα δοζημθυηενδ πνυηθδζδ απμηεθεί δ ηαηαζηεοή ηθςζημτθακημονβζηχκ 

πνμσυκηςκ, ηα μπμία ζοκδοάγμκηαζ ηαζ ιε άθθμοξ ηφπμοξ  ηθςζημτθακημονβζηχκ 

πνμσυκηςκ ή ιδ-οθακηζηχκ οθζηχκ πνμηεζιέκμο κα ηαθοθεμφκ μζ απαζηήζεζξ βζα 

θεζημονβζηυηδηα. Καζ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ, ημ ζπέδζμ ηδξ παναβςβζηήξ 

δζαδζηαζίαξ εα πνέπεζ κα ηζκείηαζ ιε βκχιμκα ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ 

απμννζιιάηςκ ή ηδκ επακαπνδζζιμπμίδζή ημοξ. Ο ημιέαξ ηςκ ηεπκζηχκ 

ηθςζημτθακημονβζηχκ  πνμσυκηςκ, είκαζ έκα πανάδεζβια παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ, 

μ μπμίμξ ακηζιεηςπίγεζ πενίπθμηα εέιαηα βζα ηδκ ακαηφηθςζδ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα 

ηέημζα ηθςζημτθακημονβζηά πνμσυκηα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ 

αοημηζκδημαζμιδπακίεξ. Ζ παναβςβή ακάθμβςκ πνμσυκηςκ είκαζ ορδθή, εκχ ηαζ ηα 
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ιεθθμκηζηά πμζμζηά ηνίκμκηαζ αολδηζηά. Οζ παναβςβμί θμζπυκ ζημπεφμοκ ζε 

παιδθμφ ηυζημοξ δζαδζηαζίεξ παναβςβήξ ιε ηδκ εθάπζζηδ ηαηακάθςζδ πνχηςκ 

οθχκ. ηα μπήιαηα, δ πνήζδ ηςκ οθακηζηχκ ζοζηαηζηχκ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ιζα 

ζεζνά εθανιμβχκ επέκδοζδξ ημο εζςηενζημφ, εκχ ηαηαζηεοάγμκηαζ ηαζ ελανηήιαηα 

ιε ελεζδζηεοιέκεξ θεζημονβίεξ. 

 

Ζ μδδβία ηδξ ΔΔ ηαεμνίγεζ ημ πμζμζηυ πμο εα πνέπεζ κα ακαηοηθχκεηαζ απυ ηα 

μπήιαηα πμο θηάκμοκ ζημ ηέθμξ ημο ηφηθμο γςήξ ημοξ, οπμηζκχκηαξ ηαηά ζοκέπεζα 

ηδκ μζημκμιζηή πνήζδ ηςκ πυνςκ. ε ακηίεεζδ ιε ηα ιεηαθθζηά ηαζ πθαζηζηά οθζηά, 

ηα οθακημονβζηά ζοζηαηζηά, ηα μπμία απακηχκηαζ ζηα μπήιαηα πμο έθηαζακ ζημ 

ηέθμξ ηδξ γςήξ ημοξ, δεκ είκαζ αηυια ηαηάθθδθα κα επακαπνδζζιμπμζδεμφκ, θυβς 

πμζμηζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ παναβυκηςκ. Σμ πμζμζηυ αοηχκ πμο ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ απεοεείαξ είκαζ ιυθζξ 3%. ακ οπμθείιιαηα, ιπμνμφκ κα 

πνδζζιεφζμοκ ζηδκ παναβςβή εκένβεζαξ ή ζακ πνχηεξ φθεξ.   

 

Οζ κυιμζ οπμβναιιίγμοκ υηζ εα πνέπεζ κα δδιζμονβδεμφκ μθμηθδνςιέκεξ πμθζηζηέξ 

παναβςβήξ πνμσυκηςκ ιε μζημκμιία ζηδκ ηαηακάθςζδ πυνςκ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιε 

ιεβαθφηενδ πζεακή πνήζδ ηςκ ακαηοηθςιέκςκ οθζηχκ. Ζ ένεοκα ηαζ δ ακάπηολδ 

πανέπμοκ πνήζζιεξ πθδνμθμνίεξ ζημοξ πνμιδεεοηέξ ηςκ ηθςζημτθακημονβζηχκ 

πνμσυκηςκ πμο εθμδζάγμοκ ηζξ αοημηζκδημαζμιδπακίεξ, βζα ημκ ζπεδζαζιυ πνμσυκηςκ 

πμο ακαηοηθχκμκηαζ εφημθα.  

 

ημ ζπήια 24, πανμοζζάγμκηαζ ηνυπμζ ιε ημοξ μπμίμοξ ιπμνμφκ κα ζπδιαηζζημφκ 

ηφηθμζ βζα ηδκ επακαπνδζζιμπμίδζδ οθζηχκ, ζηζξ αοημηζκδημαζμιδπακίεξ. Οζ 

ηαζκμηυιεξ οθακηζηέξ θφζεζξ πνμηφπημοκ ιέζς ζοκενβαζζχκ δζαθυνςκ 

επζπεζνήζεςκ. Ζ ζοκεπυιεκδ νμή οθζηχκ ζοκεπάβεηαζ ιεζςιέκεξ δαπάκεξ βζα κέα 

οθζηά, εθαπζζημπμίδζδ ηδξ δζάεεζδξ απμαθήηςκ ηαζ δδιζμονβία θεζημονβζηχκ 

ηθςζημτθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ αοημηίκδζδ, θυβς ημο 

ορδθμφ πμζμζημφ ηςκ ακαηοηθςιέκςκ οθζηχκ. Ζ δδιζμονβία ηφηθςκ βζα ηα οθζηά 

ααζίγεηαζ ζηδκ ακάπηολδ εκυξ ζοζηήιαημξ απαθθαβιέκμ απυ απμννίιιαηα. Ζ 

απμδμηζηυηδηα αοηχκ ηςκ ηφηθςκ ελανηάηαζ ηαηά έκα ιεβάθμ ιένμξ απυ ημκ 

επζθεβυιεκμ ζπεδζαζιυ ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ ηα πνδζζιμπμζμφιεκα οθζηά. Οζ 

ζπεδζαζηέξ εα πενζμνίγμκηαζ πάκηα απυ ημοξ δζαεέζζιμοξ πνμτπμθμβζζιμφξ, απυ ημοξ 

πενζμνζζιμφξ ηςκ αβμνχκ, ηαζ απυ ηδκ ζηνμθή ζε θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ 
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πνμσυκηα. Ζ ηθςζημτθακημονβζηή ακαηφηθςζδ εα ζοκεπίζεζ κα ακαπηφζζεηαζ ηαζ ηα 

εφημθα πνμξ ακαηφηθςζδ ηθςζημτθακημονβζηά πνμσυκηα εα ηονζανπήζμοκ ζηζξ 

αβμνέξ [2,31]. 

 

 

ρήκα 24 : Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε θύθιωλ γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθώλ, 

ζηηο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο 

 

 

6.7 Σα βηνδηαζπψκελα πνιπκεξή θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο 

 

Ο πενζααθθμκηζηυξ ακηίηηοπμξ εκυξ οθζημφ ή εκυξ πνμσυκημξ, ςξ ιένμξ ηδξ ζπεδίαζδξ 

βζα ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδξ αεζθυνμο ακάπηολδξ, οπμθμβίγεηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ 

ηεπκζηή ηδξ Αλζμθυβδζδξ ημο Κφηθμο Εςήξ ημο πνμσυκημξ ή ημο οθζημφ (Life Cycle 

Assessment- LCA). Ζ αλζμθυβδζδ ημο ακηίηηοπμο ημο ηφηθμο γςήξ ακαθένεηαζ ζηδ 

ζδιαζία ηςκ πζεακχκ πενζααθθμκηζηχκ ζοκεπεζχκ πνδζζιμπμζχκηαξ ηα 

απμηεθέζιαηα ηδξ ηαηαβναθήξ δεδμιέκςκ ημο ηφηθμο γςήξ.  
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Σζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ έπμοκ ηάκεζ ηδκ ειθάκζζή ημοξ κέα πμθοιενζηά οθζηά ηα 

μπμία δζαεέημοκ ηδκ ζδζυηδηα ηδξ δζάζπαζδξ ζημ πενζαάθθμκ ζε ζφκημιμ πνμκζηυ 

δζάζηδια, ειθακίγμκηαξ εεηζηά απμηεθέζιαηα θυβς ημο ιζηνμφ ηφηθμο γςήξ ημοξ. 

Σα θεβυιεκα αζμδζαζπχιεκα ή αζμαπμζημδμιήζζια πμθοιενή (biodegradable 

polymers) έηακακ ηδκ ειθάκζζή ημοξ ζηδκ αβμνά πνζκ πενίπμο 40 πνυκζα. Σα 

αζμδζαζπχιεκα πμθοιενή, ελαζηίαξ ηςκ ζδζαίηενςκ παναηηδνζζηζηχκ ημοξ, απμηεθμφκ 

ιζα πζεακή θφζδ ζηδ νφπακζδ ημο πενζαάθθμκημξ, ζημκ πενζμνζζιυ ηςκ ηθζιαηζηχκ 

αθθαβχκ πμο επζηεθμφκηαζ ηαζ ζημ πνυαθδια ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ απμαθήηςκ πμο 

είκαζ απυννμζα ηςκ παναδμζζαηχκ πθαζηζηχκ, ηαεχξ ηαζ ζημ πνυαθδια ηδξ 

ελάνηδζδξ απυ ημ πεηνέθαζμ. 

 

Γεκζηεφμκηαξ θίβμ ημ πνυαθδια ηςκ απμννζιιάηςκ, πένα απυ ηα 

ηθςζημτθακημονβζηά απμννίιιαηα, εεςνδηζηά, ηα πενζζζυηενα εενιμπθαζηζηά πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε εθανιμβέξ είκαζ δοκαηυ κα ακαηοηθςεμφκ. ιςξ ζήιενα δεκ 

είκαζ μζημκμιζηά ζοιθένμοζα δ ακαηφηθςζδ μνζζιέκςκ πθαζηζηχκ, ελαζηίαξ ηδξ 

πμζηζθίαξ θοζζηχκ ηαζ πδιζηχκ ζδζμηήηςκ πμο δζαεέημοκ ηαζ ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ πμο πνμηφπηεζ απυ αοηήκ. Απυ ηα έλζ είδδ πθαζηζηχκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ πενζζζυηενμ, ιυκμ δφμ δζαεέημοκ ζηακμπμζδηζηέξ δοκαηυηδηεξ 

ακαηφηθςζδξ, ημ PET ηαζ ημ HDPE. Ζ εηιεηάθθεοζδ θοζζηχκ πνχηςκ οθχκ 

πνμηεζιέκμο κα δδιζμονβδεμφκ οθζηά πμο εα ακηζηαηαζηήζμοκ ζε μνζζιέκεξ 

εθανιμβέξ ηα πθαζηζηά, απμηεθεί ιζα θφζδ πμο αλίγεζ κα δμηζιαζηεί ηαζ κα 

οθμπμζδεεί ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ αηυιδ ηαζ ζηδκ ηθςζημτθακημονβία. Σα 

αζμδζαζπχιεκα πθαζηζηά πμο πνμένπμκηαζ απυ θοζζηέξ, ακακεχζζιεξ πνχηεξ φθεξ, 

υπςξ ημ άιοθμ, πνμζθένμοκ ιζα θφζδ ζηδκ παβηυζιζα ελάνηδζδ απυ ημ πεηνέθαζμ, 

αθθά ηαζ ζηδκ έθθεζρή ημο, πμο έπεζ ανπίζεζ ήδδ κα βίκεηαζ αζζεδηή. 

 

Ζ αζμδζάζπαζδ ηςκ πθαζηζηχκ πμθοιενχκ δεκ ελανηάηαζ ιυκμ απυ ηδκ πνχηδ φθδ 

παναβςβήξ ημοξ, αθθά ηαζ απυ ηδ πδιζηή δμιή ημοξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ ηα 

αζμδζαζπχιεκα πθαζηζηά ιπμνεί κα πνμένπμκηαζ απυ θοζζηά ή απυ ζοκεεηζηά 

πμθοιενή. Σα «πενζααθθμκηζηά δζαζπχιεκα πμθοιενή» πςνίγμκηαζ ζε ηαηδβμνίεξ 

ακάθμβα ιε ημ ιδπακζζιυ δζάζπαζήξ ημοξ, μζ μπμίεξ είκαζ μζ ελήξ: 
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• Βζμδζαζπχιεκα 

• Κμιπμζημπμζήζζια 

• Τδνμ-αζμδζαζπχιεκα 

• Φςημ-δζαζπχιεκα 

• Φςημ-αζμδζαζπχιεκα 

• Βζμδζαανχζζια 

 

Πναηηζηά, ηα αζμδζαζπχιεκα πμθοιενή δεκ πνυηεζηαζ ακηζηαηαζηήζμοκ ηα ζοκεεηζηά 

πθαζηζηά, πανά ιυκμ ζε ζοβηεηνζιέκεξ εθανιμβέξ, ηονίςξ ιζαξ πνήζεςξ ή ζφκημιδξ 

δζάνηεζαξ. Πνμηεζιέκμο κα εεςνείηαζ έκα πμθοιενέξ αζμδζαζπχιεκμ, εα πνέπεζ κα 

ηαεμνίγεηαζ εη ηςκ πνμηένςκ μ πνυκμξ αζμδζάζπαζήξ ημο. Ο ααειυξ αζμδζάζπαζδξ 

ιεηνζέηαζ ιε πζζημπμζδιέκα ηεζη ηαζ οπμθμβίγεηαζ απυ ηδκ πμζυηδηα ημο άκεναηα 

πμο πνμηφπηεζ απυ ηδ αζμδζάζπαζδ, εκχ δ ημλζηυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ 

αζμδζάζπαζδξ οπμθμβίγεηαζ απυ δμηζιέξ ημλζηυηδηαξ πμο πνδζζιμπμζμφκ θοηά ηαζ 

γχα εοαίζεδηα ζε ημλζηέξ μοζίεξ. Ο νοειυξ αζμδζάζπαζδξ ελανηάηαζ άιεζα απυ ηδ 

βεςιεηνία ημο πνμσυκημξ, απυ ηδκ επζθάκεζά ημο ακά υβημ ηαζ ημ πμνχδεξ ημο. Γζα 

πανάδεζβια μζ ιειανάκεξ δζαζπχκηαζ βνδβμνυηενα απυ υηζ ηα πζάηα ηαζ μζ 

ζοζηεοαζίεξ θαβδημφ. 

 

Σα πνχηα αζμδζαζπχιεκα πμθοιενή δδιζμονβήεδηακ ζηα ενβαζηήνζα ηδ δεηαεηία 

ημο 1920, ηδκ επμπή υιςξ εηείκδ μζ ζδζυηδηεξ πμο πανμοζίαγακ, δδθαδή δ ζηαδζαηή 

απχθεζα ιδπακζηχκ ζδζμηήηςκ, ιμνζαημφ αάνμοξ ηαζ ιάγαξ, απμηεθμφζακ 

ιεζμκέηηδια. Σα αζμδζαζπχιεκα πμθοιενή άνπζζακ κα πνμηαθμφκ ημ εκδζαθένμκ ηδξ 

αβμνάξ ιε ηδκ ηνίζδ πεηνεθαίμο ημ 1973. Διθακίζηδηακ ζηδκ αβμνά ηδ δεηαεηία ημο 

1960 ηαζ μζ πνχηεξ εθανιμβέξ αθμνμφζακ ζηδκ ζαηνζηή ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημκ 

ημιέα ηςκ ειθοηεοιάηςκ ηαζ ηςκ αζμ-απμννμθήζζιςκ ναιιάηςκ ηαζ θανιάηςκ. Ζ 

ζδζυηδηά ημοξ κα αζμδζαζπχκηαζ απυ ημκ μνβακζζιυ δδιζμφνβδζε ηδ δοκαηυηδηα κέςκ 

εθανιμβχκ πμο πθεμκεηημφζακ έκακηζ ηςκ ήδδ βκςζηχκ ηαζ δζαδεδμιέκςκ ιεευδςκ. 

Σμ πμθοβαθαηηζηυ μλφ ή PLA άνπζζε κα πνδζζιμπμζείηαζ ζε ζαηνζηέξ εθανιμβέξ ηδ 

δεηαεηία ημο 1970 υηακ εβηνίεδηε βζα πνχηδ θμνά δ πνήζδ ναιιάηςκ απυ 

αζμδζαζπχιεκα πμθοιενή απυ ηδκ αβμνά ζηδ Βυνεζα Αιενζηή. Έπμκηαξ ςξ πνχηδ 

φθδ οθζηά υπςξ ημ πμθοβαθαηηζηυ ηαζ ημ πμθοβθοημθζηυ μλφ ή PGA, δ κέα αοηή 

βεκζά ναιιάηςκ ιμκμπχθδζε ηδκ αβμνά θηάκμκηαξ ζε πμζμζηυ ημ 95% ηςκ 

ζοκμθζηχκ πςθήζεςκ.  
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Σδ δεηαεηία ημο 1980 εηαζνίεξ παναβςβήξ πθαζηζηχκ ζηδ Βυνεζα Αιενζηή άνπζζακ 

κα ηαηαζηεοάγμοκ ηδκ πνχηδ βεκζά αζμδζαζπχιεκςκ πμθοιενχκ. Ζ πνχηδ βεκζά 

αζμδζαζπχιεκςκ πθαζηζηχκ πενζθάιαακε ζηδ ζφκεεζή ηδξ ιζα πμζυηδηα θοζζημφ 

πμθοιενμφξ, άιοθμ βζα πανάδεζβια, ζε πμζμζηυ 5-20 %, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηάπμζμ 

ζοκεεηζηυ πθαζηζηυ, PE ή PP. Σα ζοιααηζηά πθαζηζηά ιε πνμζεήηεξ αιφθμο δεκ 

εεςνμφκηαζ αζμδζαζπχιεκα. Ζ πμζυηδηα ημο θοζζημφ πμθοιενμφξ δζαζπάηαζ απυ 

ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ ηαζ εκχ θαζκμιεκζηά δ αζμδζάζπαζδ έπεζ μθμηθδνςεεί, ημ 

ζοκεεηζηυ πθαζηζηυ παναιέκεζ ζε ιμνθή ιζηνυηενςκ ηιδιάηςκ, πμο υιςξ 

ζοκεπίγμοκ κα νοπαίκμοκ ημ πενζαάθθμκ. Ζ αζμδζάζπαζδ δεκ ήηακ παναηηδνζζηζηυ 

αοηήξ ηδξ βεκζάξ πθαζηζηχκ, ακ ηαζ εζθαθιέκα οζμεέηδζακ αοηυκ ημκ υνμ, 

δδιζμονβχκηαξ ιζα δζαθμνεηζηή ηαζ υπζ ηδκ πνέπμοζα εζηυκα βζα ηα αζμδζαζπχιεκα 

πμθοιενή. Πνμσυκηα πμο πνμέηορακ απυ αοηή ηδ βεκζά πθαζηζηχκ ήηακ ηονίςξ 

πνμσυκηα ιζαξ πνήζεςξ, υπςξ ζαημφθεξ απμννζιιάηςκ.  

 

ηδκ επυιεκδ βεκζά αζμδζαζπχιεκςκ πμθοιενχκ, αολήεδηε ημ πμζμζηυ ημο θοζζημφ 

πμθοιενμφξ πνμηεζιέκμο κα αεθηζςεμφκ μζ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ημο ηεθζημφ 

πνμσυκημξ. Σμ πμζμζηυ ημο θοζζημφ πμθοιενμφξ πμο ζοιιεηείπε ζηδ ζφκεεζδ ημο 

ηεθζημφ πνμσυκημξ έθηακε ημ 50-80 % ημο ζοκυθμο. Πανυθα αοηά ημ πμζμζηυ ημο 

ζοκεεηζημφ πθαζηζημφ πανέιεκε ορδθυ. Ζ ηνίηδ βεκζά αζμδζαζπχιεκςκ πμθοιενχκ 

δδιζμφνβδζε πναβιαηζηά αζμδζαζπχιεκα πθαζηζηά. Πνμηεζιέκμο κα αεθηζςεμφκ 

ηάπμζεξ ζδζυηδηεξ ηςκ πμθοιενχκ αοηχκ, ηα αζμδζαζπχιεκα πμθοιενή οπυηεζκηαζ ζε 

ιεηαηνμπέξ ηαζ επελενβαζίεξ, ζφιθςκεξ πάκηα ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ  

ηαηαθθδθυηδηαξ. ημ ζπήια 25, πανμοζζάγεηαζ δ δζάηνζζδ ηςκ αζμδζαζπχιεκςκ 

πμθοιενχκ ζε θοζζηά ηαζ ζοκεεηζηά. 

 

Πένα απυ ηα πανεέκα αζμδζαζπχιεκα πμθοιενή, άνπζζακ κα ηαηαζηεοάγμκηαζ ηαζ 

πθήνςξ αζμδζαζπχιεκα ζφκεεηα ή αζμζφκεεηα.  Αοηά πνμηφπημοκ απυ ηδκ 

ακηζηαηάζηαζδ ηδξ πεηνμπδιζηήξ νδηίκδξ απυ νδηίκεξ θοζζηήξ πνμέθεοζδξ ηαζ/ή ηδκ 

ακηζηαηάζηαζδ ηςκ ζκχκ απυ θοζζηέξ ίκεξ, θοηζηήξ ηονίςξ πνμέθεοζδξ. Σα ζφκεεηα 

πμο πνμηφπημοκ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ είκαζ πθήνςξ αζμδζαζπχιεκα. Ζ ιήηνα ηςκ 

αζμζφκεεηςκ είκαζ ηάπμζμ αζμδζαζπχιεκμ πμθοιενέξ (εενιμπθαζηζηυ άιοθμ, PHBV, 

PGA, PLA, AAC) ημ μπμίμ ακηζηαεζζηά ημζκά πθαζηζηά υπςξ ημ PP ηαζ ημ PE. Ωξ 

ίκεξ ζηα αζμζφκεεηα πνδζζιμπμζμφκηαζ θοζζηέξ ίκεξ θοηζηήξ πνμέθεοζδξ (ααιαάηζ, 

ίκεξ ιπαιπμφ, ηάκκααδξ, θζκμφ), γςζηήξ ηαζ πεηνμπδιζηήξ πνμέθεοζδξ. Σα 
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αζμζφκεεηα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ αεζθυνμο ακάπηολδξ απυ ηδκ 

παναβςβή έςξ ηαζ ηδκ απυννζρή ημοξ. [31] 

 

 

 

ρήκα 25 : Γηάθξηζε ηωλ βηνδηαζπώκελωλ πνιπκεξώλ 

 

 

6.7.1 Σα ζπλζεηηθά βηνδηαζπψκελα πνιπκεξή 

 

Ζ πθεζμρδθία ηςκ αζμδζαζπχιεκςκ πμθοιενχκ ακήημοκ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ  

πμθοεζηένςκ. Οζ αζμδζαζπχιεκμζ πμθοεζηένεξ ακήημοκ ζε ιζα ηαηδβμνία πμθοιενχκ 

πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδκ φπανλδ ιζαξ μιάδαξ εζηένα (RCOOR’) ζηδ 

ιμκμιενζηή ημοξ ιμκάδα. 
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ρήκα 26:  Τύπνη βην-πνιπεζηέξωλ θαη εκπνξηθά δηαζέζηκα παξαδείγκαηα. 

            

Σα ζοκεεηζηά αζμδζαζπχιεκα πμθοιενή απυ ακακεχζζιεξ πνχηεξ φθεξ, 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε έκακ ααειυ ηαζ ζημκ ημιέα ηδξ ηθςζημτθακημονβίαξ. Αοηά 

είκαζ πθαζηζηά ηα μπμία πανάβμκηαζ απυ ακελάκηθδηεξ πνχηεξ φθεξ αθθά ιέζς 

πδιζηχκ δζενβαζζχκ. ηδκ ηαηδβμνία αοηή ακήημοκ πμθοιενή απυ ακακεχζζιεξ 

πνχηεξ φθεξ, μζ μπμίεξ πνμηφπημοκ ιέζς ιζηνμαζαηήξ δνάζδξ, ιε ηονζυηενμ 

εηπνυζςπμ ημ πμθοβαθαηηζηυ μλφ (PLA). Σα ζοκεεηζηά αζμδζαζπχιεκα πθαζηζηά 

απυ πεηνμπδιζηέξ πνχηεξ φθεξ πνμένπμκηαζ απυ ημ πεηνέθαζμ, έπμκηαξ υιςξ ηδκ 

ζδζυηδηα ηδξ πθήνμοξ αζμδζάζπαζδξ. οκεεηζηά αζμδζαζπχιεκα πθαζηζηά 

πεηνμπδιζηήξ πνμέθεοζδξ είκαζ δ πμθοηαπνμθαηηυκδ (PCL), δ πμθοαζκοθζηή 

αθημυθδ ή PVOH, μζ αθεζθαηζημί ανςιαηζημί πμθοεζηένεξ AAC ηαζ άθθα. Έκα 

αηυιδ πανάδεζβια είκαζ ημ πμθοβθοημθζηυ μλφ ή PGA, ημ μπμίμ είκαζ αζμδζαζπχιεκμ 

εενιμπθαζηζηυ πμθοιενέξ ηαζ μ πζμ απθυξ βναιιζηυξ αθεζθαηζηυξ πμθοεζηέναξ. 

Πνμηφπηεζ απυ ημ βθοημθζηυ μλφ ιε πμθοιενζζιυ, εκχ δζαζπάηαζ ιε θοζζηυ ηνυπμ 

αθήκμκηαξ ηεθζηά πνμσυκηα πμο δεκ είκαζ ημλζηά ζημ πενζαάθθμκ. Σμ PLA εεςνείηαζ 

ζοκεεηζηυ πμθοιενέξ βζαηί δεκ απακηάηαζ ζηδ θφζδ, ακ ηαζ ημ ιμκμιενέξ απυ ημ 

μπμίμ πνμένπεηαζ, ημ βαθαηηζηυ μλφ, οπάνπεζ ζηδ θφζδ ηαζ ηονίςξ ζημ άιοθμ ηςκ 

θοηχκ αθθά ηαζ ζημ ιοσηυ ζζηυ ηςκ μνβακζζιχκ ςξ πνμσυκ ιεηααμθζζιμφ ηδξ 

ΒΙΟ-ΠΟΛΤΔΣΔΡΔ 

Πεηνμπδιζημί  

αζμδζαζπάζζιμζ πμθοεζηένεξ 

Πμθοθαηηζηυ μλφ (PLA) 

Πμθοεζηένεξ απυ  

αζμ-εκδζάιεζα 

Πμθοηαπνμθαηηυκδ (PCL) 

Πμθοεζηεναιίδζα  (PEAs) (π.π. 

ΒΑΚ®)  

Αθεζθαηζημί ζοιπμθοεζηένεξ (π.π. 

PBSA)  

Ανςιαηζημί ζοιπμθοεζηένεξ (π.π. PBAT)  

Πμθοεζηένεξ απυ 
ιζηνμμνβακζζιμφξ 
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βθοηυγδξ. Ζ πμθοαζκοθζηή αθημυθδ (PVOH/ PVA) απμηεθεί έκα αζμδζαζπχιεκμ 

οδαημδζαθοηυ πμθοιενέξ αθμφ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ αζμδζάζπαζδξ 

πναβιαημπμζείηαζ ιέζς οδνυθοζδξ. Ζ πμθοηαπνμθαηηυκδ ή αθθζχξ ημ PCL είκαζ έκα 

αζμδζαζπχιεκμ εενιμπθαζηζηυ πμθοιενέξ ημο μπμίμο μζ πνχηεξ φθεξ πνμένπμκηαζ 

απυ ημ πεηνέθαζμ. Ακ ηαζ δεκ πανάβεηαζ απυ ακακεχζζιεξ πδβέξ είκαζ πθήνςξ 

αζμδζαζπχιεκμ. Οζ AAC (αθεζθαηζημί ανςιαηζημί ζοιπμθοεζηένεξ) είκαζ πθήνςξ 

αζμδζαζπχιεκμζ πμθοεζηένεξ πμο πνμένπμκηαζ απυ πεηνμπδιζηέξ πνχηεξ φθεξ. 

 

 

6.7.2 Δθαξκνγέο ησλ βηνδηαζπψκελσλ πνιπκεξψλ 

 

Ανπζηά, μζ εθανιμβέξ ηςκ αζμδζαζπχιεκςκ πμθοιενχκ πανέιεκακ πενζμνζζιέκεξ 

ελαζηίαξ ηδξ ορδθήξ ηζιήξ ημοξ. ήιενα, δ ηζιή ημοξ είκαζ ακηαβςκζζηζηή ιε αοηήξ 

ηςκ ημζκχκ πθαζηζηχκ, βζα ημ θυβμ αοηυ μζ εθανιμβέξ ημοξ έπμοκ επεηηαεεί ζε 

ανηεημφξ ημιείξ, ηαζ ιάθζζηα εονείαξ ηαηακάθςζδξ. Δκδεζηηζηά, δ ηζιή ιίβιαημξ 

αιφθμο ηαζ ζοκεεηζημφ αζμδζαζπχιεκμο πμθοιενμφξ ημ 2006 έθηακε ηα 1,25 – 4 

εονχ/ηζθυ υηακ δ ηζιή ημο PET ήηακ 0,5 - 1,25 εονχ/ηζθυ. Γεκζηά, ηα αζμδζαζπχιεκα 

πθαζηζηά είκαζ ηαηάθθδθα βζα εθανιμβέξ ηςκ μπμίςκ ηαθφπημοκ ηζξ απαζηήζεζξ, εκχ 

επζπνυζεεηα πνμζθένμοκ πενζααθθμκηζηά πθεμκεηηήιαηα, ιεζχκμοκ ηζξ απαζηήζεζξ 

βζα ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ηαζ βεκζηά ιεζχκμοκ ηζξ επζπηχζεζξ ζε πενζααθθμκηζηυ ηαζ 

ημζκςκζηυ επίπεδμ, ζε ζπέζδ ιε άθθα πθαζηζηά οθζηά. 

 

Σα αζμδζαζπχιεκα πμθοιενή ανίζημοκ εθανιμβή ηονίςξ ζε ημιείξ υπςξ δ ζαηνζηή, 

ηα βεςνβζηά πνμσυκηα, ζε πνμσυκηα ιζαξ πνήζδξ, υπςξ μζ ζοζηεοαζίεξ, ζηδκ 

οθακημονβία ηαζ ζηδκ αοημηζκδημαζμιδπακία. Πζμ ακαθοηζηά, δ αβμνά ηςκ 

αζμδζαζπχιεκςκ πμθοιενχκ πενζθαιαάκεζ: 

 

• Ηαηνζηά/μδμκηζαηνζηά ειθοηεφιαηα 

• Μεηαθμνά θανιάημο ζημκ μνβακζζιυ 

• Απμηαηάζηαζδ ζζηχκ 

• Αβνμηζηά πνμσυκηα, ιειανάκεξ 

• Πνμσυκηα θαβδημφ ιζαξ πνήζεςξ, πθαζηζηά πμηήνζα/πζάηα, ζαημφθεξ 

• οζηεοαζίεξ ηνμθίιςκ 

• Πνμζηαηεοηζηά αθνχδδ οθζηά βζα ζοζηεοαζίεξ 
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• αημφθεξ ζημοπζδζχκ/κμζμημιείμο 

• Πνμσυκηα πνμζςπζηήξ οβζεζκήξ ιζαξ πνήζεςξ 

• Τθάζιαηα, νμοπζζιυ 

• Αοημηζκδημαζμιδπακία 

 

Με ηδκ ακάπηολδ δζαθυνςκ εζδχκ οθζηχκ ιε δζαθμνεηζηέξ δμιέξ, ζδζυηδηεξ ηαζ 

ιδπακζζιμφξ αζμδζάζπαζδξ, ακαπηφζζεηαζ έκα ιεβάθμ εφνμξ πζεακχκ εθανιμβχκ. 

Ακάιεζα ζε αοηέξ ηζξ εθανιμβέξ πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ εθανιμβέξ ηςκ μπμίςκ δ 

ακαηφηθςζδ δεκ είκαζ εθζηηή, επμιέκςξ δ αζμδζάζπαζδ είκαζ ζοιθένμοζα, υπςξ βζα 

πανάδεζβια ηάπμζεξ ζοζηεοαζίεξ ηνμθίιςκ [31]. 

 

 

6.7.2.1 Ιαηξηθέο εθαξκνγέο 

 

Ζ εθανιμβή αζμδζαζπχιεκςκ πμθοιενχκ ζηδκ Ηαηνζηή ζοκμδεφεηαζ απυ πμθθά 

πθεμκεηηήιαηα ζε πθήεμξ εθανιμβχκ. ε εθανιμβέξ υπςξ ειθοηεφιαηα, 

ιμζπεφιαηα, δζακμιή θανιάημο ζημκ μνβακζζιυ ηαζ απμηαηάζηαζδ ζζηχκ, ηα οθζηά 

πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ πνέπεζ κα είκαζ ζοιααηά ιε ημκ μνβακζζιυ (αζμζοιααηά) ηαζ 

κα ιδκ πνμηαθμφκ πανεκένβεζεξ. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ δ αζμδζάζπαζδ ηςκ οθζηχκ 

αοηχκ ηαζ δ απμννυθδζή ημοξ απυ ημκ μνβακζζιυ εεςνείηαζ ζδιακηζηυ πθεμκέηηδια 

αθμφ απαθθάζζεζ ημκ αζεεκή απυ επζπθέμκ πεζνμονβζηέξ επειαάζεζξ αθαίνεζήξ ημοξ 

ηαζ επζπθέμκ ςθεθεί ζηδκ απμηαηάζηαζδ ηαηαβιάηςκ, ζε ζπέζδ ιε άθθα οθζηά υπςξ 

ηα ιεηαθθζηά ειθοηεφιαηα. Ονζζιέκμζ αθεζθαηζημί πμθοεζηένεξ (PGA, PLA, PCL) 

ηαζ ηα ζοιπμθοιενή ημοξ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ζε ζαηνζηέξ εθανιμβέξ. 
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Δηθφλα 14 : Δθαξκνγέο βηνδηαζπώκελωλ πνιπκεξώλ ζηελ ηαηξηθή 

 

 

6.7.2.2 Πξντφληα πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ ρξήζεο 

 

Έκα απυ ηα ηφνζα πθεμκεηηήιαηα ηςκ αζμδζαζπχιεκςκ πμθοιενχκ είκαζ δ 

παναηηδνζζηζηή ζδζυηδηα ηδξ αζμδζάζπαζδξ ηάης απυ ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ ηαζ ζε 

ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια. Ζ ζδζυηδηα αοηή πανμοζζάγεηαζ πνήζζιδ ζε 

εθανιμβέξ πνμσυκηςκ πενζμνζζιέκμο πνυκμο πνήζδξ, υπμο ηα πνμσυκηα 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα έκα ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ ζηδ ζοκέπεζα απμννίπημκηαζ, 

ηα μπμία ακ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ ζοκεεηζηυ πθαζηζηυ, εα παναιείκμοκ ζημ 

πενζαάθθμκ βζα πάνα πμθθά πνυκζα. Έκα ηθαζζζηυ πανάδεζβια πνμσυκημξ είκαζ μζ 

πθαζηζηέξ ζαημφθεξ ηαζ μζ ζαημφθεξ απμννζιιάηςκ. Οζ ζαημφθεξ απμννζιιάηςκ απυ 

αζμδζαζπχιεκα πθαζηζηά έπμοκ ημ πθεμκέηηδια υηζ αολάκμοκ ημ ααειυ 

αζμδζάζπαζδξ ηςκ μνβακζηχκ απμννζιιάηςκ ηα μπμία πενζέπμοκ, ζε πενζαάθθμκ 

αζμδζάζπαζδξ ηαζ δεκ επζαανφκμοκ ημ πενζαάθθμκ ιε επζπθέμκ απμννίιιαηα. Σα 

αζμδζαζπχιεκα πνμσυκηα ιζαξ πνήζδξ, αθμφ μθμηθδνχζμοκ ημκ ηφηθμ γςήξ ημοξ, 

αζμδζαζπχκηαζ ιε ιζα απυ ηζξ οπάνπμοζεξ ιεευδμοξ δζαπείνζζδξ απμννζιιάηςκ ηαζ 

ιεηά απυ έκα πνμκζηυ δζάζηδια επζζηνέθμοκ ζημ πενζαάθθμκ ςξ CO2 ηαζ κενυ. Οζ 

πζμ ζοκδεζζιέκεξ εθανιμβέξ πενζμνζζιέκμο πνυκμο πνήζδξ είκαζ μζ ελήξ: 

 

• Φζάθεξ κενμφ ηαζ βάθαηημξ ιζαξ πνήζδξ 

• ηεφδ θαβδημφ 

• οζηεοαζίεξ θαβδημφ (βζα γεζηυ ηαζ ηνφμ) 

• αημφθεξ ζημοπζδζχκ/βζα ρχκζα 

• Δίδδ πνμζςπζηήξ οβζεζκήξ 

 

Σα πθαζηζηά απυ άιοθμ είκαζ ζδζαίηενα δζαδεδμιέκα ζημκ ημιέα ηδξ ζοζηεοαζίαξ 

ηνμθίιςκ ηονίςξ ελαζηίαξ ημο παιδθμφ ημο ηυζημοξ (ημ 2004 έκα ηζθυ ζημίπζγε 

πενίπμο 1-4 εονχ ημ ηζθυ). Απυ εενιμπθαζηζηυ άιοθμ πανάβμκηαζ πνμσυκηα ηονίςξ 

ζε ιμνθή ιειανάκδξ, υπςξ ζοζηεοαζίεξ θαβδημφ, ζαημφθεξ ζμφπεν-ιάνηεη. 

Δπζπθέμκ, ημ εενιμπθαζηζηυ άιοθμ ιμνθμπμζείηαζ ζε αθνχδδ πνμσυκηα ηαζ 

ζοζηεοαζίεξ θαβδημφ μζ μπμίεξ εα ιπμνμφζακ κα ακηζηαηαζηήζμοκ ημ αθνχδεξ PS 
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ζε πμθθέξ εθανιμβέξ, δζαηδνχκηαξ ηζξ επζεοιδηέξ ζδζυηδηεξ ημο PS. Σα PHA 

πνδζζιμπμζμφκηαζ επίζδξ ζε εθανιμβέξ πενζμνζζιέκμο πνυκμο πνήζδξ, ζηδ 

ζοζηεοαζία ηνμθίιςκ (ιπμοηάθζα, ιειανάκεξ), ζε είδδ αημιζηήξ οβζεζκήξ ιζαξ 

πνήζεςξ αθθά ηαζ πνμσυκηα. 

 

 

 

Δηθφλα 15 : Δθαξκνγέο βηνδηαζπώκελωλ πνιπκεξώλ ζηηο ζπζθεπαζίεο 

 

 

6.7.2.3 Αγξνηηθά πξντφληα 

 

Σα αζμδζαζπχιεκα πμθοιενή ανίζημοκ εθανιμβή ηαζ ζημκ αβνμηζηυ ημιέα, ζε 

εθανιμβέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ βεςνβία, ηδκ ηαθθζένβεζα ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ 

θοζζηχκ απμννζιιάηςκ. Ζ πνμζηαζία ηςκ θοηχκ απυ ηα ηαζνζηά θαζκυιεκα, δ 

εθεβπυιεκδ απεθεοεένςζδ παναζζημηηυκςκ, δ ζοβηνάηδζδ ηδξ οβναζίαξ ζημ 

έδαθμξ, δ ιεηαθμνά κενμφ ηαζ δ ζοζηεοαζία είκαζ ηάπμζεξ απυ ηζξ εθανιμβέξ πμο εα 

ιπμνμφζακ κα πνδζζιμπμζδεμφκ αζμδζαζπχιεκα οθζηά. Σα οθζηά εα πνέπεζ κα 

ζοκδοάγμοκ ζδζυηδηεξ υπςξ δ ιδπακζηή ακημπή, δ ακημπή ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ, δ 

δζαπεναηυηδηα ζε μλοβυκμ, δζμλείδζμ ημο άκεναηα ηαζ κενυ. Οζ ιειανάκεξ απυ 

αζμδζαζπχιεκα πθαζηζηά πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημκ ημιέα ηδξ βεςνβίαξ ιε ημκ ίδζμ 

ηνυπμ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ ιειανάκεξ απυ LDPE ιέπνζ ζήιενα, βζα πανάδεζβια 

ζηα εενιμηήπζα. Σμπμεεημφκηαζ ιε ηδ αμήεεζα βεςνβζηχκ ιδπακδιάηςκ πνζκ ή ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ηδξ ζπμνάξ, εκχ ιεηά ηδ ζοβημιζδή εάαμκηαζ ζημ πχια ηαζ δζαζπχκηαζ. 

Ο ηφνζμξ ζηυπμξ ηςκ ιειανακχκ αοηχκ είκαζ κα ειπμδίζμοκ ηδκ ακάπηολδ 

ακεπζεφιδηςκ θοηχκ ζηδκ ηαθθζενβδιέκδ βδ, κα αμδεήζμοκ ζηδκ ακάπηολδ ημο 

θοημφ ηαζ ζοβπνυκςξ κα ζοβηναημφκ ημ έδαθμξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ απμθεφβεηαζ δ 
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πνήζδ θζπαζιάηςκ ή άθθςκ ημλζηχκ θοημθανιάηςκ, εκχ ζοβπνυκςξ δεκ 

επζαανφκμοκ ημ πενζαάθθμκ ιε επζπθέμκ απυαθδηα, ακηίεεηα ςθεθμφκ ηάκμκηαξ ημ 

έδαθμξ πενζζζυηενμ εφθμνμ ιεηά ηδ δζάζπαζή ημοξ. Καηάθθδθα οθζηά βζα ηδκ 

εθανιμβή αοηή απμηεθμφκ εενιμπθαζηζηά απυ άιοθμ ηαζ AAC υπςξ ημ Ecoflex ηαζ 

ημ Eastar-bio.  

 

ημκ αβνμηζηυ ημιέα πνδζζιμπμζμφκηαζ επίζδξ αζμδζαζπχιεκεξ βθάζηνεξ, πμο 

ημπμεεημφκηαζ ζημ πχια ιαγί ιε ημ θοηυ πμο εα θοηεοηεί ζημκ ηήπμ, μζ βθάζηνεξ 

δζαζπχκηαζ ηαζ ημ θοηυ ζοκεπίγεζ κα ακαπηφζζεηαζ. Πθαζηζηέξ αζμδζαζπχιεκεξ 

ζαημφθεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ βζα ηδ ζοβημιζδή θφθθςκ ηαζ άθθςκ μνβακζηχκ 

απμαθήηςκ ιε ηδ δζαθμνά υηζ δζαζπχκηαζ ιαγί ιε ημ πενζεπυιεκυ ημοξ. Ο πνυκμξ 

γςήξ ηςκ βεςοθαζιάηςκ ηαζ ηςκ βεςιειανακχκ πμζηίθεζ απυ 6 ιήκεξ έςξ ηαζ 10 

πνυκζα. Τθζηά υπςξ ημ άιοθμ, ημ PLA, ημ PCL, μζ AAC ηαζ δ PVOH 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημκ αβνμηζηυ ημιέα. [31] 

 

 

 

Δηθφλα 16: Δθαξκνγέο βηνδηαζπώκελωλ πνιπκεξώλ ζηελ γεωξγία 

 

 

6.7.2.4 Ύθαζκα – ίλεο 

 

ηδκ ηθςζημτθακημονβία ανπζηά, μζ ίκεξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ απυ ημκ άκενςπμ 

είπακ θοηζηή πνμέθεοζδ, πνμενπυιεκεξ απυ θοζζηά πμθοιενή. Ανβυηενα, μζ 

ζοκεεηζηέξ ίκεξ ακηζηαηέζηδζακ ζε ιεβάθμ πμζμζηυ ηζξ θοζζηέξ. ήιενα, μζ 

αζμδζαζπχιεκεξ ίκεξ απυ αθεζθαηζημφξ πμθοεζηένεξ ηαθμφκηαζ κα βεθονχζμοκ ημ 

πάζια πμο δδιζμονβήεδηε ιεηαλφ ηςκ θοζζηχκ ηαζ ηςκ ζοκεεηζηχκ ζκχκ, ηυζμ ςξ 
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πνμξ ηζξ ζδζυηδηεξ υζμ ηαζ ςξ πνμξ ηδκ ηζιή, αθμφ θαίκεηαζ πςξ ημπμεεημφκηαζ ηάπμο 

εκδζάιεζα. Οζ ίκεξ απυ αζμδζαζπχιεκα πμθοιενή έπμοκ ανπίζεζ κα βίκμκηαζ ειπμνζηά 

δζαεέζζιεξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζε οπμηθάδμοξ υπςξ ηδξ οθακημονβίαξ, ηδξ 

ηαπδημονβίαξ, ηαζ  ηςκ οθαζιάηςκ νμοπζζιμφ. Απυ PLA ηαηαζηεοάγμκηαζ ίκεξ υπςξ 

μζ ίκεξ Lactron, INGEO ηαζ EcoPLA. 

 

Ζ INGEO, δ μζημθμβζηή ίκα ηδξ εηαζνίαξ Nature Works πμο ηαηαζηεοάγεηαζ απυ 

ηαθαιπυηζ ηενδίγεζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ έδαθμξ ζημ πχνμ ηδξ οθακημονβίαξ. Ήδδ 

πνδζζιμπμζείηαζ ζε οθάζιαηα επζπθχζεςκ ηαζ ημονηίκεξ, ζε νμοπζζιυ, εκχ ημκ 

ηεθεοηαίμ ηαζνυ θαίκεηαζ κα ηαηαηηά ηαζ ημ πχνμ ηδξ ορδθήξ ναπηζηήξ, 

πνμζεθηφμκηαξ ημ εκδζαθένμκ ιεβάθςκ εηαζνζχκ υπςξ ηδξ Diesel ηαζ άθθςκ 

βκςζηχκ ζπεδζαζηχκ. Φηζαβιέκδ απυ ημκ αζμδζαζπχιεκμ πμθοεζηένα PLA, δ 

INGEO έπεζ ζδζυηδηεξ μζ μπμίεξ ιμζάγμοκ ιε πμθοεζηένα, πανμοζζάγεζ υιςξ 

πενζζζυηενα πθεμκεηηήιαηα ζε ζπέζδ ιε ηζξ ζοκεεηζηέξ αθθά ηαζ ζε ζπέζδ ιε 

πμθθέξ θοζζηέξ ίκεξ. Έπεζ ιεβαθφηενδ ζηαεενυηδηα ςξ πνμξ ηζξ δζαζηάζεζξ, 

ιεβαθφηενδ ακημπή, πνμζηαηεφεζ πενζζζυηενμ απυ ηζξ οπενζχδεζξ αηηίκεξ ζε ζπέζδ 

ιε άθθεξ ζοκεεηζηέξ ίκεξ, αθήκεζ ημ δένια κα «ακαπκέεζ» ηαζ, ζδζαίηενα ακ ακαιεζπεεί 

ιε ααιαάηζ ή ιαθθί, είκαζ ελαζνεηζηά απμννμθδηζηή ζηδκ οβναζία ηαζ ζημκ ζδνχηα. 

Σμ ιυκμ ηδξ ιεζμκέηηδια είκαζ υηζ δεκ απμννμθά ηαθά ηζξ ααθέξ, πενζμνίγμκηαξ ηδκ 

εοεθζλία ηςκ ηαηαζηεοαζηχκ ζηα πνχιαηα ηαζ ηδ ζηαεενυηδηά ημοξ [31, 35 36]. 
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Δηθφλα 17 : Δθαξκνγέο βηνδηαζπώκελωλ πνιπκεξώλ ζηελ θιωζηνϋθαληνπξγία 

 

 

6.7.2.5 Απηνθηλεηνβηνκεραλία 

 

Βζμδζαζπχιεκα πμθοιενή πνδζζιμπμζμφκηαζ βεκζηά ζημκ ημιέα ιεηαθμνχκ ηαζ ζηδκ 

αοημηζκδημαζμιδπακία, ηονίςξ ζε εζςηενζηά ιένδ ημο αοημηζκήημο, ιε ζημπυ κα 

ακηζηαηαζηήζμοκ ηιήιαηα πμο ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ πεηνμπδιζηά πθαζηζηά. Σα αζμ-

πθαζηζηά αοηά είκαζ ορδθήξ ακημπήξ, εενιζηήξ ακηίζηαζδξ ηαζ εθαθνφηενα. Σμ 

βεβμκυξ αοηυ ηα ηαεζζηά θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ, ηδ ζηζβιή πμο ελμζημκμιμφκ 

εκένβεζα ηαηά ηδ πνήζδ ημοξ - ζοβηεηνζιέκα ηαηακαθχκμοκ 30% θζβυηενδ- εκχ 

απαζηείηαζ ιζηνυηενδ πμζυηδηα οθζημφ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημοξ. Δίκαζ ηνεζξ θμνέξ πζμ 

απμηεθεζιαηζηά ζε ζπέζδ ιε άθθα πθαζηζηά ςξ πνμξ ηδκ απμννυθδζδ εκένβεζαξ. 

Πενζέπμοκ άιοθμ ηαζ είκαζ μοδέηενα ςξ πνμξ ηδκ εηπμιπή δζμλεζδίμο ημο άκεναηα.  

 

Ζ εηαζνία εθαζηζηχκ Goodyear έπεζ ακηζηαηαζηήζεζ ζε μνζζιέκα απυ ηα εθαζηζηά ηδξ 

έκα ηιήια άκεναηα ιε αζμπθαζηζηυ Mater-Bi, ιε απμηέθεζια κα έπμοκ ηαθφηενδ 
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μδζηή ζοιπενζθμνά ζε ζπέζδ ιε ηα ημζκά εθαζηζηά.. Ζ παιδθή ποηκυηδηα ηςκ 

θοζζηχκ πμθοιενχκ πνμζθένεζ ημ πθεμκέηηδια ημο παιδθμφ αάνμοξ ηαζ ηδξ 

ελμζημκυιδζδξ ηαοζίιςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα πνήζδξ ημοξ εκχ μζ ιδπακζηέξ ημοξ 

ζδζυηδηεξ πνμζθένμοκ ίδζα ακ υπζ ηαθφηενδ θεζημονβζηυηδηα.  

 

οβπνυκςξ, ηα πενζααθθμκηζηά μθέθδ είκαζ πμθθά απυ ηδ πνήζδ αζμδζαζπχιεκςκ 

πμθοιενχκ ζηδ εέζδ ηςκ πεηνμπδιζηχκ ζηδκ αοημηζκδημαζμιδπακία, υπςξ δ ιείςζδ 

ηςκ εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ηαηά ηδκ παναβςβή ημοξ, δ ιείςζδ ηδξ 

εκένβεζαξ πμο ηαηακαθχκεηαζ ηαηά ηδκ παναβςβή ηαζ πνήζδ ημοξ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ 

ιεηά ημ ηέθμξ ημο ηφηθμο γςήξ ημοξ είκαζ ζε εέζδ κα αζμδζαζπαζημφκ ζημ 

πενζαάθθμκ πςνίξ κα αθήκμοκ ημλζηά απυαθδηα [30,31]. 

 

 

 

Δηθφλα 18 : Δθαξκνγέο βηνδηαζπώκελωλ πνιπκεξώλ ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία 
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ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  77  

  

ΑΑΝΝΑΑΚΚΤΤΚΚΛΛΩΩΗΗ  ΣΣΑΑΠΠΗΗΣΣΩΩΝΝ  

 

 

 

7.1 Γηαρείξηζε ηαπήησλ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο – Μηα δέζκεπζε 

γηα ηελ αεηθνξία 

 

Ζ αζμιδπακία ηαπήηςκ ζηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ πανάβεζ ημ 45 % ημο ζοκυθμο υθςκ 

ηςκ ηαπήηςκ πμο δζαηζκμφκηαζ παβημζιίςξ. Δίκαζ ιζα αζμιδπακία φρμοξ επεκδφζεςκ 

άκς ηςκ 12 δζζεηαημιιονίςκ δμθανίςκ ζημ επίπεδμ ηδξ φθακζδξ, πμο πανάβεζ 

ζπεδυκ 1,5 δζζεηαημιιφνζμ ηεηναβςκζηά ιέηνα πνμσυκηςκ ηαπήηςκ ημ πνυκμ. Σμ 

2003 οπμθμβίγεηαζ υηζ πάκς απυ δφμ εηαημιιφνζα ηυκμζ ηαπήηςκ εζηάθδζακ ζημοξ 

πχνμοξ δζάεεζδξ απμννζιιάηςκ ζηζξ ΖΠΑ. Αοηυ ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ ζπαηάθδ πάκς 

απυ δεηαηνία ηνζζεηαημιιφνζα BTU εκένβεζαξ, ανηεηή εκένβεζα βζα κα 

δθεηηνμδμηήζεζ πενζζζυηενα απυ 100.000 ζπίηζα βζα έκα έημξ. Γζα κα ακαηηδεεί δ 

εκένβεζα ηαζ δ αλία ηςκ πνχηςκ οθχκ πμο ανίζημκηαζ εκζςιαηςιέκα ζημ νεφια 

αοηχκ ηςκ απμννζιιάηςκ απαζηείηαζ δ ακάπηολδ ηεπκμθμβζχκ ηαζ αβμνχκ βζα ηδκ 

επακαπνδζζιμπμίδζδ ηέημζςκ πυνςκ. Οζ ηζιέξ ημο αηαηένβαζημο πεηνεθαίμο ηαζ ημο 

θοζζημφ αενίμο έπμοκ ηαεζενχζεζ κέεξ ορδθέξ ηζιέξ ηαζ δεκ ακαιέκεηαζ κα 

επζζηνέρμοκ ζε πνμβεκέζηενα επίπεδα. Καεχξ δ Κίκα ηαζ δ Ηκδία ζοκεπίγμοκ κα 

ακαπηφζζμκηαζ ιε νοειμφξ πμο δεκ οπμζηδνίγμκηαζ απυ ηζξ δζηέξ ημοξ ααζζηέξ 

οπμδμιέξ, δ απαίηδζδ βζα ημοξ παβηυζιζμοξ πυνμοξ ηθζιαηχκεηαζ. Αοημί μζ 

πανάβμκηεξ εα δζεοημθφκμοκ ηδκ ηίκδζδ βζα ακάηηδζδ ηςκ πυνςκ 

ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηάεε ηεηναβςκζημφ ιέηνμο ηάπδηα, πμο ηοηθμθμνεί ζηδκ 

αβμνά.  
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Ο ηάπδηαξ, υπςξ ηαζ ηα πενζζζυηενα εηθεπηοζιέκα πνμσυκηα, είκαζ έκα πμθοζφκεεημ 

ζφζηδια πμο πενζθαιαάκεζ πμθθά ζημζπεία. Ζ δζάνηεζα γςήξ εκυξ ηάπδηα ζημ πνυκμ, 

είκαζ δ ζθναβίδα εκυξ πμζμηζημφ ηάπδηα, δ μπμία υιςξ ζοιαάθθεζ ζήιενα ζηδ 

δοζημθία πμο ζοκδέεηαζ βζα ηδκ απμζφκεεζδ ηαζ ηδκ απμηαηάζηαζδ ημο. Ζ 

αζμιδπακία ηαπήηςκ ζηζξ ΖΠΑ έπεζ ιζα ηαεζενςιέκδ ηαζ ηαθά ακαβκςνζζιέκδ 

ζζημνία ακαθμνζηά ιε ηδκ πενζααθθμκηζηή δζαπείνζζδ. Ο ααεφηενμξ ζηυπμξ ημο 

ζδνφιαημξ C.R.I. (Carpet and Rug Institute) είκαζ κα εεςνδεεί μ ηάπδηαξ έκα 

παβημζιίςξ αεζθμνζηά αζχζζιμ πνμσυκ. Πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί αοηυ εα πνέπεζ δ 

αζμιδπακία ηθςζημτθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ κα ηζκείηαζ ιε άλμκα ηδκ αεζθμνία.  

 

Έπμκηαξ ςξ έημξ ακαθμνάξ ημ 1990, δ αζμιδπακία ηαπήηςκ έπεζ ηάκεζ ζδιακηζηή 

πνυμδμ βζα ηδκ ιείςζδ ημο πενζααθθμκηζημφ ηδξ απμηοπχιαημξ. ε ιζα αάζδ ακά 

ηεηναβςκζηυ ιέηνμ, δ ηαπδημαζμιδπακία έπεζ επζηφπεζ ελαζνεηζηέξ ιεζχζεζξ ζε πέκηε 

απυ ηζξ ζοκμθζηά έλζ ηφνζεξ ηαηδβμνίεξ πμο αθμνμφκ ηδκ παναβςβή. Οζ ηαηδβμνίεξ 

πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ παναβςβή είκαζ: μζ επζηίκδοκμζ αένζμζ νφπμζ (HAPS), δ πνήζδ 

κενμφ, δ απαζημφιεκδ εκενβεζαηή πνήζδ, μζ  εηπμιπέξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα, δ 

παναβςβή απμαθήηςκ ηαηαζηεοήξ, ηαζ ηα οθζηά πμο δζαηίεεκηαζ ζε πχνμοξ 

απμννζιιάηςκ (ιεηα-ηαηακαθςηζηά οθζηά). Σμ ζπήια 27, απμηοπχκεζ ηζξ ιεζχζεζξ 

βζα ηάεε ιζα ηαηδβμνία.  

 

 

 

ρήκα 27: Η κείωζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ νηθνινγηθνύ απνηππώκαηνο από ην 1990 

θαη κεηά. 
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Δάκ ηάπμζμξ ζοβηνίκεζ ηδκ πενζμπή πμο ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ ηαιπφθδ απυδμζδξ ημο 

2002 ιε αοηή ημο έημοξ ακαθμνάξ ημο 1990, οπάνπεζ ιζα ιείςζδ πενίπμο 80% ζημ 

πενζααθθμκηζηυ απμηφπςια. Αλζμζδιείςημ ζημ παναπάκς δζάβναιια είκαζ υηζ δ 

ιυκδ ηαηδβμνία πμο δεκ έπεζ ηαηαβνάρεζ ζδιακηζηή πνυμδμ, είκαζ αοηή ηδξ 

απυννζρδξ παθαζχκ ηαπήηςκ πμο ηαηαθήβμοκ ζημοξ πχνμοξ δζάεεζδξ απμννζιιάηςκ 

(<5%). θεξ αοηέξ μζ ηαηαβναθέξ έβζκακ εκχ δ παναβςβή ηαπήηςκ απυ ημ 1990 

ιέπνζ ημ 2002 αολήεδηε ηαηά 47 %. ηυπμξ ιέπνζ ημ 2012 είκαζ κα εθαπζζημπμζδεεί 

αηυιδ πενζζζυηενμ ημ πμζμζηυ ακά ηαηδβμνία δίκμκηαξ πενζζζυηενμ έιθαζδ ζηα 

ήδδ ιζηνά πμζμζηά ιείςζδξ (π.π. 5 %), ιε ζημπυ ηδκ αεθηίςζδ ημο πενζααθθμκηζημφ 

απμηοπχιαημξ. Θα πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ δ αζμιδπακία αιενζηακζηχκ ηαπήηςκ 

αεθηζχκεζ ηα επίπεδα πμο εέηεζ ημ πνςηυημθθμ ημο Κζυημ βζα ηδ ιείςζδ ηςκ 

εηπμιπχκ ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα. Αοηή δ πενζααθθμκηζηή πνςημαμοθία, πμο 

δεκ έπεζ επζηονςεεί απυ ηζξ ΖΠΑ, επζηνέπεζ ζηζξ επζπεζνήζεζξ κα δζαηδνμφκ επίπεδα 

εηπμιπήξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα υπςξ αοηά μνίγμκηακ ημ 1990.  

 

Γεδμιέκμο υηζ ηα πενζζζυηενα ηιήιαηα ηαπήηςκ πνμένπμκηαζ απυ αηαηένβαζημ 

πεηνέθαζμ, δ επυιεκδ ηαηδβμνία ζηδκ μπμία εα πνέπεζ κα εζηζάζμοιε ηδκ πνμζμπή 

ιαξ είκαζ δ ακαηφηθςζδ ηθςζημτθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ βζα κα αεθηζςεμφκ 

πενζζζυηενμ μζ πενζααθθμκηζηέξ επζδυζεζξ. Με πάκς απυ 2 εηαημιιφνζα ηυκμοξ 

παθαζχκ ηαπήηςκ κα μδδβμφκηαζ ζημοξ πχνμοξ δζάεεζδξ απμννζιιάηςκ ακά έημξ ηαζ 

ιε αολδηζηή ηάζδ πενίπμο 2 ςξ 3 % ημ πνυκμ, οπάνπεζ ηενάζηζα πμζυηδηα δζαεέζζιδξ 

πνχηδξ φθδξ (CRI, 2003) [2]. 

 

 

7.2 Η αλαθχθισζε ηαπήησλ ζηα πξψηα ζηάδηά ηεο 

 

Ηδζαίηενεξ πνμζπάεεζεξ έβζκακ απυ ημοξ παναβςβμφξ ζκχκ ηαηά ηδ δεηαεηία ημο '90 

βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ απμηαηάζηαζδξ ηαζ ακαηφηθςζδξ ηςκ ζκχκ 

κάοθμκ. Αιενζηάκζηεξ εηαζνίεξ υπςξ δ Honeywell ηαζ δ D.S.M. ζηνάθδηακ ζηδκ 

ακαηφηθςζδ κάοθμκ 6, εκχ δ Dupont (πθέμκ Invista) ηαζ δ Monsanto (πθέμκ Solutia) 

ζηνάθδηακ ζημ κάοθμκ 6.6. Αοηέξ μζ πνμζπάεεζεξ μδήβδζακ ζηδκ ηαημπονςιέκδ ιε 

δίπθςια εονεζζηεπκίαξ ηεπκμθμβία, βζα ημ κάοθμκ. Αοηή δ ηεπκμθμβία πενζθάιαακε 

πδιζηή ακαηφηθςζδ (απμπμθοιενζζιυ) βζα ηδκ παναβςβή ιμκμιενχκ πμο εα 
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ιπμνμφζακ κα ακαδδιζμονβήζμοκ ίκεξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή κέςκ ηαπήηςκ, είηε 

απεοεείαξ, είηε ακαιζβκφμκηαξ ηα ιε πανεέκμ πμθοιενέξ. Καζ δ εηαζνία Monsanto ηαζ 

δ Dupont επέκδοζακ ζε πεζναιαηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ δζαθμνεηζηήξ ηθίιαηαξ. 

Ωζηυζμ, βζα μζημκμιζημφξ θυβμοξ ηαζ έθθεζρδ εκδζαθένμκημξ απυ ηδκ αβμνά εηείκδ 

ηδ ζηζβιή, ηαιία εηαζνία δεκ επέθελε κα αημθμοεήζεζ ηδκ ηεπκμθμβία πένα απυ ημ 

πεζναιαηζηυ ζηάδζμ.           

 

Ζ Honeywell ζοκενβάζηδηε ιε ηδκ D.S.M. ηαηαθένκμκηαξ κα πηίζμοκ παβημζιίμο 

θήιδξ εβηαηαζηάζεζξ ακαηφηθςζδξ κάοθμκ, πμο ζηεβάγμκηαζ ζηδκ Georgia ηςκ 

ΖΠΑ. Οζ εβηαηαζηάζεζξ ζπεδζάζηδηακ βζα κα παναβάβμοκ 45 εηαημιιφνζα ηζθά 

εηδζίςξ, ακαηηδιέκδξ ηαπνμθαηηάιδξ (caprolactam) πνμενπυιεκδξ απυ ημ 

πνδζζιμπμζδιέκμ κάοθμκ 6, πμο ζοκζζηά οθζηυ ηαηαζηεοήξ ηαπήηςκ. Οζ 

ζοκενβαγυιεκεξ εηαζνίεξ, ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ πμθζηεία ηδξ Georgia, επέκδοζακ 

πενίπμο 120 εηαημιιφνζα δμθάνζα ζε αοηυ ημ εβπείνδια. Γοζηοπχξ, ημ εβπείνδια 

ζοκμδεφηδηε απυ πμζηίθα πνμαθήιαηα, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ, ηδ δναιαηζηή ιείςζδ 

ηδξ ηζιήξ ημο πανεέκμο οθζημφ ηαπνμθαηηάιδξ  ζηδκ παβηυζιζα αβμνά, δζαθυνςκ 

δοζημθζχκ εθανιμζιέκδξ ιδπακζηήξ ζηζξ ίδζεξ ηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ μζημκμιζηχκ 

γδηδιάηςκ. Σμ απμηέθεζια υθςκ αοηχκ ηςκ πνμαθδιάηςκ ήηακ μζ εβηαηαζηάζεζξ κα 

ηθείζμοκ ημκ Αφβμοζημ ημο 2001. Αοηυ ζοκεηέθεζε ζακ ιζα ζδιακηζηή απχθεζα 

δοκαηυηδηαξ ακαηφηθςζδξ ηςκ ιεηα-ηαηακαθςηζηχκ ηάπδηςκ ζηζξ ΖΠΑ.  

 

ημ ίδζμ πνμκζηυ δζάζηδια, δ εηαζνία Polyamid 2000 ακήββεζθε ηα ζπέδζα 

ηαηαζηεοήξ εβηαηαζηάζεςκ βζα ηδκ ακαηφηθςζδ ηαπήηςκ ζημ Premnitz, ηδξ 

Γενιακίαξ. Ζ επέκδοζδ εα ακενπυηακ ζηα 200 εηαημιιφνζα δμθάνζα ηαζ εα είπε ςξ 

ζημπυ επίζδξ ηδκ πανμπή εέζεςκ ενβαζίαξ ζε αοηήκ ηδκ πενζμπή. Σάπδηεξ εα 

ζοθθέβμκηακ απυ υθδ ηδκ Δονχπδ ηαζ εα ζηεθκυηακ ζημ Premnitz υπμο εα 

ηαλζκμιμφηακ ηαηά ηφπμ. Σμ κάοθμκ 6 επνυηεζημ κα απμπμθοιενζζηεί ηαζ κα 

ιεηαηναπεί ζε ηαεανή ηαπνμθαηηάιδ, πμο εα πςθμφκηακ ζακ ιμκμιενέξ ή εα 

επακαπμθοιενζγυηακ. Σμ κάοθμκ 6.6 επνυηεζημ κα δζαπςνζγυηακ ιδπακζηά ηαζ κα 

πνδζζιμπμζμφκηακ ζε εθανιμβέξ ιμνθμπμίδζδξ-ηαθμοπζχκ. Σμ πμθοπνμποθέκζμ 

ιεηαηνεπυηακ ζε νδηίκδ πνμξ πχθδζδ. θα ηα άθθα οθζηά ζηέθκμκηακ ζημοξ πχνμοξ 

δζάεεζδξ απμννζιιάηςκ, εκηυξ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ, βζα ηδκ ιεηέπεζηα εκενβεζαηή 

ημοξ εηιεηάθθεοζδ. οβηεηνζιέκα αλζμπμζμφκηακ βζα κα πανάβμοκ εκένβεζα ηαζ αηιυ 

παιδθήξ πίεζδξ πμο πνδζζιμπμζμφκηακ ζηα δζάθμνα ηιήιαηα επελενβαζίαξ ηςκ 
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εβηαηαζηάζεςκ. Οζ πζέζεζξ βζα ηδκ επζζηνμθή ημο ηεθαθαζμοπζημφ ηυζημοξ ήηακ 

ιδδαιζκέξ ηαζ μ ηφνζμξ ζηυπμξ ήηακ κα ηαθφπημκηαζ ηα θεζημονβζηά ηυζηδ. 

 

Σμ ηυζημξ ζοθθμβήξ (π.π. ιε ιέζα καοζζπθμΐαξ) ηςκ ιεηα-ηαηακαθςηζηχκ ηάπδηςκ 

ζηδκ Δονχπδ, ήηακ ζπεηζηά παιδθυ, δεδμιέκμο υηζ μ εονςπασηυξ ηάπδηαξ πμο 

ζοκήεςξ πνδζζιμπμζείηαζ έπεζ παιδθυηενμ αάνμξ, εκχ ηαζ δ παναβςβή πμθφηζιςκ 

ζκχκ ακά ηεηναβςκζηυ ιέηνμ ήηακ παιδθή. ε ακηίεεζδ, ζηζξ ΖΠΑ μζ 

πνδζζιμπμζμφιεκμζ ηάπδηεξ έπμοκ ορδθυηενμ αάνμξ. Έηζζ δ Polyamid 2000 άνπζζε 

κα εζζαβάβεζ ζημ Premnitz ηάπδηεξ απυ ηζξ ΖΠΑ. Γοζηοπχξ, δζάθμνμζ πανάβμκηεξ 

μδήβδζακ ηδκ Polyamid 2000 ζε πηχπεοζδ ημκ Ημφκζμ ημο 2003. Κφνζμ πνυαθδια 

ήηακ ημ μζημκμιζηυ, ημ μπμίμ ζοκδέεδηε ηαζ ιε ημ καοηζθζαηυ ηυζημξ ιεηαθμνάξ ηςκ 

ηαπήηςκ απυ ηζξ ΖΠΑ, εκχ έκαξ άθθμξ θυβμξ ήηακ δ παιδθή παναβςβζηυηδηα. 

οκεπχξ ιέπνζ ημ 2003 δ παβηυζιζα ημζκυηδηα είπε αζχζεζ δομ πμθφ ιεβάθεξ 

απμηοπίεξ ζηδκ ακαηφηθςζδ ηαπήηςκ.  

 

οβπνυκςξ ιε ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ βζα ηδκ ακαηφηθςζδ ηαπήηςκ ηνεζξ 

πμθζηείεξ ηςκ ΖΠΑ (Minnesota, Iowa, Wisconsin) άκμζλακ έκα δζάθμβμ ιε ζημπυ ηδκ 

απμθοβή απυννζρδξ ηςκ ηαπήηςκ ζημοξ πχνμοξ δζάεεζδξ απμννζιιάηςκ. ακ 

εκαθθαηηζηή θφζδ ηδξ παναδμζζαηήξ πνμζέββζζδξ ηδξ κμιμεεζίαξ ηαζ ηςκ 

ηακμκζζιχκ, πνμηάεδηε κα ακαπηοπεεί ζοκενβαζία ιε ηζξ αζμιδπακίεξ παναβςβήξ 

ηαπήηςκ ζε ιζα πνμζπάεεζα κα δδιζμονβδεεί έκα εεεθμκηζηυ πνυβναιια βζα ηδκ 

ακάηηδζδ ηςκ ηαπήηςκ. Αοηή δ πνμζπάεεζα μκμιάζηδηε, μιάδα ενβαζίαξ Mid-

Western. ηζξ ανπέξ ημο 2001, μζ ζδιακηζηυηενμζ θμνείξ ζε αοηυκ ημκ δζάθμβμ 

οπέβναρακ έκα Μκδιυκζμ οκενβαζίαξ (πνςηυημθθμ ζφιααζδξ) πμο ήηακ ιζα 

οπμπνέςζδ βζα κα ανπίζμοκ μζ ζμαανέξ δζαπναβιαηεφζεζξ ηαζ κα ακαπηοπεεί έκα 

ζφκμθμ ζηυπςκ οπυ ηδκ αζβίδα ιζαξ ακελάνηδηδξ μνβάκςζδξ πμο εα επζηδνμφζε ηδκ 

εθανιμβή ηςκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ. 

 

ηζξ 8 Ηακμοανίμο 2002, έκα δεφηενμ πνςηυημθθμ ζφιααζδξ οπμβνάθδηε. Σμ πανυκ 

έββναθμ ηαευνζζε ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ διενμιδκίεξ, ημοξ ζηυπμοξ ηαζ ηζξ πμζυηδηεξ 

ηςκ ιεηα-ηαηακαθςηζηχκ ηαπήηςκ πμο εα ακαηηχκηακ, εκχ εα απαζημφκηακ ηαζ δ 

εέζπζζδ ιζαξ μνβάκςζδξ βζα ηδκ εθανιμβή ημο ζπεδίμο. O μνβακζζιυξ πμο 

εεζπίζηδηε είκαζ βκςζηυξ ιε ημ υκμια C.A.R.E. (Carpet America Recovery Effort, 

www.carpetrecovery.org). 
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Σμ πνςηυημθθμ ζφιααζδξ ήηακ ιζα εεεθμκηζηή, ιδ δεζιεοηζηή ζοιθςκία ιεηαλφ 

ηςκ αζμιδπακζχκ, ηςκ ζοιααθθυιεκςκ πμθζηεζχκ, ηδξ αιενζηακζηήξ Τπδνεζίαξ 

Πνμζηαζίαξ Πενζαάθθμκημξ (EPA), ηαζ δζαθυνςκ ιδ ηοαενκδηζηχκ μνβακχζεςκ 

(Μ.Κ.Ο.). Σμ ηεθζηυ ζζημνζηυ ζφιααζδξ οπμβνάθδηε ηαζ μ C.A.R.E. απμηεθμφζε 

βεβμκυξ.  

 

Ο C.A.R.E. είκαζ ιζα ιδ ηενδμζημπζηή μνβάκςζδ πμο έπεζ ςξ απμζημθή κα 

δζεοημθφκεζ ηδκ ακάηηδζδ ηςκ ιεηα-ηαηακαθςηζηχκ ηαπήηςκ ζηζξ ΖΠΑ ζε έκακ 

πνμκζηυ μνίγμκηα δεηαεηίαξ. Ανπζηά, μ C.A.R.E. δνα ιέζα ζημ εθεφεενμ 

επζπεζνδιαηζηυ ζφζηδια. Αοηυ ζδιαίκεζ  υηζ μ C.A.R.E ηαζ δ αζμιδπακία ηαπήηςκ 

δεκ πνεζάγεηαζ κα ζηδνζπεμφκ ζε ηοαενκδηζημφξ ηακμκζζιμφξ ή επζπμνδβήζεζξ. Ο 

ζηυπμξ είκαζ κα ηαεζενςεεί έκα πνμζακαημθζζιέκμ ζηδκ αβμνά δίηηομ πμο εα 

εδναζχζεζ ηδκ δδιζμονβία εκυξ κέμο ηφπμο αζμιδπακίαξ ζηζξ ΖΠΑ. Ο C.A.R.E. εα 

θεζημονβεί ζακ ζοκδεηζηυξ ηνίημξ, βζα κα ηαεζενχζεζ ζπέζεζξ ηαζ δίηηοα ιεηαλφ ηςκ 

εκδζαθενμιέκςκ. Απχηενμξ ζηυπμξ ημο C.A.R.E. είκαζ κα αμδεήζεζ ζημ κα οπάνπεζ 

επάνηεζα ζε πνδζζιμπμζδιέκμοξ ηάπδηεξ, έηζζ χζηε δ αζμιδπακία ακαηφηθςζδξ κα 

ιπμνεί κα είκαζ αοημ-οπμζηδνζγυιεκδ. Ζ θζθμζμθία ημο C.A.R.E. είκαζ επίζδξ 

άννδηηα δειέκδ ιε ηδκ ανπή ηδξ δζαηήνδζδξ ηςκ πυνςκ. 

 

ηζξ ΖΠΑ, δ αβμνά ηαπήηςκ ηαηά 70 % αθμνά ηάπδηεξ βζα μζηζαηή πνήζδ, εκχ ημ 

οπυθμζπμ 30 % είκαζ βζα ειπμνζηή πνήζδ. Ακάθμβα ιε ηα οθζηά πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ, ημ αάνμξ εκυξ ηάπδηα ακά ηεηναβςκζηυ ιέηνμ πμζηίθεζ. 

Γζαθμνεηζηέξ ίκεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ επζηάθορδ ηδξ πνυζμρδξ, πμζηίθεξ 

ηεπκζηέξ ηαζ οθζηά βζα ηδκ δδιζμονβία ημο οπμζηνχιαημξ ηαζ θμζπέξ πνυζεεηεξ 

μοζίεξ είκαζ ιενζημί ιυκμ πανάβμκηεξ πμο ηάκμοκ ημοξ ηάπδηεξ κα δζαθένμοκ ζε 

αάνμξ. Γεκζηεφμκηαξ ημ εέια ηδξ γφβζζδξ, ηαηά ιέζμ υνμ έκαξ ηάπδηαξ γοβίγεζ 

πενίπμο 2.3 θηιά ακά ηεηναβςκζηυ ιέηνμ. Ακ ηαζ αοηυ ημ ιέηνμ δεκ απμηεθεί ημκ 

ηακυκα, πνδζζιμπμζείηαζ πνμζεββζζηζηά βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ζηδκ πενίπηςζδ 

φπανλδξ ηφηθςκ οθζηχκ. 

  

Με αάζδ ηδ ζδιενζκή ηεπκμθμβία, είκαζ αδφκαημ κα ακαηοηθςεμφκ υθα αοηά ηα 

οθζηά ηαζ δδιζμονβδεμφκ κέμζ ηάπδηεξ. Δπμιέκςξ, έκα ζδιείμ ηθεζδί ηδξ 

πνμζέββζζδξ C.A.R.E., είκαζ δ πανμπή αμήεεζαξ ζηδκ ακάπηολδ πνμσυκηςκ εηηυξ απυ 

ηάπδηεξ. Με ηδκ ηαεζένςζδ ιζαξ ηέημζαξ αβμνάξ εα δζεοημθοκεεί ηαζ δ δδιζμονβία 
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απαναίηδηςκ οπμδμιχκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ ακαηφηθςζδ ηαπήηςκ, αθμφ εα 

οπάνπεζ αολδιέκδ γήηδζδ ζε ακαηοηθςιέκα οθζηά. Ήδδ δ Κίκα ηαζ δ Ηκδία 

πανμοζζάγμοκ ορδθή γήηδζδ ζε ααζζηέξ πνχηεξ φθεξ, βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηαπήηςκ. 

Αοηέξ μζ πχνεξ απμννμθμφκ ιε ιεβάθμοξ νοειμφξ ακαηοηθςιέκα πνμσυκηα πμο 

πανάβμκηαζ ζηζξ ΖΠΑ, ιε απμηέθεζια κα ελζζχκεηαζ δ γήηδζδ ιε ηδκ πνμζθμνά, εκχ 

παναηδνείηαζ ηαζ ιζα εθαθνζά αφλδζδ ηςκ ηζιχκ δζάεεζδξ. [2, 25, 36] 

 

 

7.3 Γεκηνπξγψληαο κηα λέα βηνκεραλία ξνήο πιηθψλ 

 

Ζ αζμιδπακία ηαπήηςκ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο οζμεεηεί  δζαθμνεηζηέξ ιυδεξ, ζηοθ 

ηαζ ηάζεζξ παβημζιίςξ. Ζ αζμιδπακία παναβςβήξ ηαπήηςκ δεκ αζπμθμφκηακ ιέπνζ 

πνυηζκμξ ιε εέιαηα ζοθθμβήξ, δζαπςνζζιμφ-ηαλζκυιδζδξ, ιεηαθμνάξ, ηαζ 

επελενβαζίαξ ηςκ ιεηαπεζνζζιέκςκ ηαπήηςκ. Πθέμκ ημ εκδζαθένμκ απυ ηζξ 

αζμιδπακίεξ ηαζ βζα ηζξ ακςηένς δζαδζηαζίεξ είκαζ αολδιέκμ. Βέααζα δ ακαηφηθςζδ 

δεκ ιπμνεί κα επζηεθεζηεί απυ ηζξ ίδζεξ ηζξ επζπεζνήζεζξ παναβςβήξ, υιςξ κέεξ 

επζπεζνήζεζξ δδιζμονβμφκηαζ ηαζ αζπμθμφκηαζ απμηθεζζηζηά ιε ημ εέια ηδξ 

ακαηφηθςζδξ, πνεζάγεηαζ υιςξ επαθή ηαζ ζοκενβαζία ηςκ δομ ηθάδςκ. ηδκ 

Αιενζηή βζα πανάδεζβια μ C.A.R.E. είκαζ μ οπεφεοκμξ μνβακζζιυξ μ μπμίμξ, ζοκδέεζ 

ηζξ αζμιδπακίεξ παναβςβήξ ιε ηζξ αζμιδπακίεξ ακαηφηθςζδξ.    

 

ηζξ ΖΠΑ είπε πνμηαεεί έκα ιμκηέθμ βζα ηδκ ζοθθμβή ηςκ ηαπήηςκ, ηδκ δζαθμβή ηαζ 

ηδκ ηαλζκυιδζή ηςκ ιεηαπεζνζζιέκςκ ηαπήηςκ. Σμ ιμκηέθμ ααζίζηδηε ζε 

πενζθενεζαηέξ ιμκάδεξ δζαθμβήξ πμο εα ζοβηέκηνςκακ, εα ηαλζκμιμφζακ ηάπδηεξ, εα 

ημοξ επελενβάγμκηακ ηαζ εα ημοξ πνμεημίιαγακ βζα δζακμιή ζημοξ ηεθζημφξ πνήζηεξ. 

Ζ δζακμιή εα δζαηεθμφκηακ αάζεζ γήηδζδξ ηαζ βεςβναθζηχκ παναηηδνζζηζηχκ. 

ηδνζβιέκμ ζε πανυιμζα παναδείβιαηα, ημ πνυηοπμ εα επέηνεπε ζημοξ πνήζηεξ κα 

οπμαάθθμοκ ημ αίηδιά ημοξ βζα ηδκ γδημφιεκδ πμζυηδηα οθζηχκ δ μπμία εα 

ηαθοπηυηακ απυ ημ πζμ ημκηζκυ ηέκηνμ δζαθμβήξ. Σμ ζπήια 28 δείπκεζ πςξ ζηήεδηε 

ημ ιμκηέθμ νμήξ οθζηχκ πμο πνμένπμκηακ απυ ιεηαπεζνζζιέκμοξ ηάπδηεξ, βζα ηζξ 

ΖΠΑ, ημ έημξ 2003. 
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ρήκα 28 : Απεηθόληζε ηνπ κνληέινπ ξνήο πιηθώλ πνπ πξνέξρνληαλ από 

κεηαρεηξηζκέλνπο ηάπεηεο, γηα ηηο ΗΠΑ (έηνο βάζεο ην 2003). 

 

Λυβς ηςκ ηεπκμθμβζηχκ πενζμνζζιχκ, δ απμηαηάζηαζδ ηςκ ζκχκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ πνυζμρδξ εκυξ ηάπδηα, δεκ είκαζ πναηηζηή 

αοηή ηδ ζηζβιή. Καηά ζοκέπεζα, πανμοζζάγεηαζ ιζα αολδηζηή ηάζδ ζημ κα 

πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ ίκεξ ηςκ ιεηαπεζνζζιέκςκ ηαπήηςκ βζα ηδκ παναβςβή άθθςκ 

ιζηνμπνμσυκηςκ. Ο μνβακζζιυξ C.A.R.E. ζηδνίγεζ αοηέξ ηζξ πνμζπάεεζεξ δδιζμονβίαξ 

πνμσυκηςκ. Ο ιεβαθφηενμξ θμνέαξ ακαηφηθςζδξ ιεηαπεζνζζιέκςκ ηαπήηςκ ζημκ 

ηυζιμ είκαζ ζήιενα δ εηαζνία Los Angeles Fiber Company 

(http://www.lafiber.com/sys-tmpl/faqaboutus/). Σμ ηφνζμ παναβυιεκμ πνμσυκ ημοξ 

είκαζ έκα ζοκεεηζηυ πνμσυκ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζακ οπυζηνςια ζημοξ ηάπδηεξ. Σμ 

πνμσυκ αοηυ ηαηαζηεοάγεηαζ 100 % απυ ιεηαπεζνζζιέκμοξ ηάπδηεξ. Ζ εηαζνία Los 
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Angeles Fiber Company, είκαζ επίζδξ έκαξ απυ ημοξ ααζζηυηενμοξ πνμιδεεοηέξ ζε 

ιεηαπεζνζζιέκμοξ ηάπδηεξ πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ακαηφηθςζδ, πνμιδεεφμκηαξ 

εκδζαθενυιεκμοξ θμνείξ παβημζιίςξ.       

 

Ο επυιεκμξ ιεβαθφηενμξ ακαηοηθςηήξ ιεηα-ηαηακαθςηζηχκ ηαπήηςκ είκαζ δ εηαζνία 

Wellman Inc. (www.wellmaninc.com). Σμ ηονίανπμ παναβυιεκμ πνμσυκ ημοξ είκαζ 

κάοθμκ ηαζ νδηίκεξ, μζ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηαθμοπζχκ ζηζξ 

αοημηζκδημαζμιδπακίεξ. Ζ Ford ηαηακαθχκεζ πενίπμο 2.6 εηαημιιφνζα ηεηναβςκζηά 

ιέηνα πνδζζιμπμζδιέκςκ ηαπήηςκ βζα κα ηαηαζηεοάζεζ ημοημφθεξ δθζμπνμζηαζίαξ. 

Άθθα πνμσυκηα πμο ιπμνμφκ κα ηαηαζηεοαζημφκ απυ ηάπδηεξ είκαζ ελανηήιαηα βζα 

ηδκ ηαηαζηεοή ζζδδνμδνυιςκ, ζοκεεηζηή λοθεία, οθζηά επέκδοζδξ βζα πνμσυκηα πμο 

δεκ πνέπεζ κα δζαανχκμκηαζ εφημθα. η.α. (πενζζζυηενεξ εθανιμβέξ ζηδκ ζεθίδα 

www.carpetrecovery.org). [2,25] 

 

 

7.4 Πξνγξακκαηηζκφο ζπζηεκάησλ γηα ηελ αλαθχθισζε ηαπήησλ 

 

Ο πνμβναιιαηζζιυξ ζοζηδιάηςκ ηδξ ακαηφηθςζδξ ηαπήηςκ είκαζ έκαξ εονφξ υνμξ 

πμο ηαθφπηεζ δζάθμνα πνμαθήιαηα. Πνμτπυεεζδ είκαζ κα οπάνπεζ ηάπμζμ επίπεδμ 

ηεκηνζημφ πνμβναιιαηζζιμφ βζα ημ ζφκμθμ ημο ζοζηήιαημξ ακαηφηθςζδξ, πανά κα 

οπάνπεζ ηαθή μνβάκςζδ ζε ημπζηυ επίπεδμ. Δίκαζ πζεακυ υηζ εα πνέπεζ κα θφζμοιε 

ανηεηά ακαηφπημκηα πνμαθήιαηα ημο πνμβναιιαηζζιμφ ημο ζοζηήιαημξ ηδξ 

ακαηφηθςζδξ, εάκ ζδιακηζημί υβημζ ηάπδηα πνυηεζηαζ κα εηηναπμφκ απυ ημοξ 

πχνμοξ δζάεεζδξ απμννζιιάηςκ ηαζ κα ηεεμφκ ζε μζημκμιζηή αλζμπμίδζδ.  

           

Ο πνμβναιιαηζζιυξ ημο ζοζηήιαημξ ηδξ ακαηφηθςζδξ επεζδή είκαζ έκαξ ζπεηζηά 

κέμξ ηθάδμξ, βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο, ααζίγεηαζ ηονίςξ ζε ειπεζνζηά δεδμιέκα ηαζ 

ζε δζάθμνεξ ιεθέηεξ εθανιμβήξ (case-studies). Βάζεζ ηςκ δομ πνχηςκ εβπεζνδιάηςκ 

ακαηφηθςζδξ ηθςζημτθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ πμο εθανιυζηδηακ ζηζξ ΖΠΑ, 

ιπμνμφιε κα εκημπίζμοιε ηα πνμαθήιαηα πμο πανμοζζάζηδηακ. Μέζς αοηχκ, 

πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα κα ελεθίλμοιε ημκ πνμβναιιαηζζιυ ζοζηδιάηςκ βζα ηδκ 

ακαηφηθςζδ ηαπήηςκ. Ζ ακαηφηθςζδ ηαπήηςκ ηαζ βεκζηυηενα μπμζαδήπμηε 

ακαηοηθςηζηή δζαδζηαζία οθζημφ, βζα κα εθανιμζηεί ζςζηά εα πνέπεζ κα 

http://www.wellmaninc.com/
http://www.carpetrecovery.org/
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ακηζιεηςπίζεζ έκα ζφκμθμ πνμαθδιάηςκ ζηναηδβζηήξ. Ο πνχημξ ηφπμξ πνμαθήιαημξ 

βζα ηδκ ακαηοηθςηζηή δζαδζηαζία ηάπδηα είκαζ πχξ ιπμνμφκ ηα πνμξ ακαηφηθςζδ 

πνμσυκηα κα ζοθθεπημφκ ηαζ κα ιεηαθενεμφκ ζημοξ πχνμοξ επελενβαζίαξ. Σμ 

δεφηενμ πνυαθδια είκαζ δ επζθμβή ημο ακαηοηθςιέκμο πνμσυκημξ πμο εα παναπεεί, 

ηαζ αέααζα πμζμξ εα είκαζ μ ηνυπμξ παναβςβήξ ημο. Πμζεξ ηεθζηέξ πνήζεζξ ιπμνεί κα 

ηαθφρεζ ηαζ πςξ ιπμνεί κα πμζηίθεζ δ γήηδζδ αάζδ ηδξ βεςβναθζηήξ εέζδξ;  

       

Αθμφ απακηδεμφκ ηα ακςηένς πνμαθήιαηα ηαζ δμεεί ιζα ζπεηζηή ζηαεενυηδηα ζημ 

ζφζηδια ακαηφηθςζδξ, εα πνέπεζ κα θφκμκηαζ πνμαθήιαηα ζηαηζηήξ θφζδξ. Γδθαδή 

εα πνέπεζ κα είιαζηε ζε εέζδ κα απακηήζμοιε ηζ πμζυηδηεξ ακαηοηθςιέκςκ 

ηαπήηςκ εέθμοιε κα πανάβμοιε, ηζ δμιή πνεζάγεηαζ βζα ηδκ εθμδζαζηζηή αθοζίδα η.α. 

Ανπίγμοιε ζοκεπχξ κα ιμκηεθμπμζμφιε μνζζιέκα πνμαθήιαηα, ιε ζημπυ ηδκ 

μνεμθμβζηή θήρδ απμθάζεςκ. 

 

 

7.5 Τπνινγηζκφο ησλ πνζνηήησλ ηαπήησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα 

αλαθχθισζε 

 

Μζα ηαθή αθεηδνία βζα ημ ζπέδζμ ζοζηδιάηςκ ακαηφηθςζδξ ηαπήηςκ είκαζ μ 

οπμθμβζζιυξ ημο ιεβέεμοξ ημο πθδεοζιμφ, μ μπμίμξ εα πανέπεζ ημκ απαναίηδημ υβημ 

ιεηαπεζνζζιέκςκ ηαπήηςκ, βζα κα ιπμνέζμοκ κα ηαθοθεμφκ μζ ζηυπμζ βζα ηδκ 

ακαπνδζζιμπμίδζή ημοξ. 

 

Γζα κα βίκεζ αοηυ εα πνέπεζ κα ακαπηοπεεί ιζα εεςνία πμο εα πενζβνάθεζ ημ πςξ μ 

ηάπδηαξ απμζφνεηαζ, ζε ηζ πμζυηδηεξ ηαζ πςξ ιπμνεί κα βίκεζ αοηυ αάζεζ ηςκ 

ζημζπείςκ πμο έπμοκ ήδδ ζοθθεπεεί. Αοηυ ιπμνεί κα βίκεζ ιυκμ ιέζς πνμζεββζζηζηχκ 

ιεευδςκ, ιζαξ ηαζ μζ εκ δοκάιεζ πμζυηδηεξ ηάπδηα πμο ιπμνμφκ κα μδδβδεμφκ ζηδκ 

ακαηφηθςζδ δεκ είκαζ πνμηαεμνζζιέκεξ, ειπενζέπμκηαξ ημκ πανάβμκηα ηδξ 

ααεααζυηδηαξ. Ζ πνήζδ ηαπήηςκ ζε ιζα ημζκςκία είκαζ άιεζα ζοζπεηζζιέκδ, ιε ηα 

οθζζηάιεκα ηηήνζα ιζαξ πενζμπήξ, ιε ημκ ηνυπμ ζδζμηηδζίαξ ηαζ ηνυπμ πνήζδξ αοηχκ. 

Αζθαθχξ βζα κα δζαηδνδεμφκ ζημζπεία βζα ηα ηηήνζα είκαζ ιζα δφζημθδ οπυεεζδ 

θυβς ημο υηζ μζ ζδζμηηδζίεξ ηαζ μζ ηνυπμζ πνήζεζξ αθθάγμοκ ιε ηδκ πάνμδμ ημο 

πνυκμο. Γζα ημκ θυβμ αοηυ, πνδζζιμπμζμφκηαζ εονφηαηα, δζαεέζζια ζημζπεία απυ 
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ημπζηέξ-εεκζηέξ απμβναθέξ ζε ζοκδοαζιυ ιε πθδνμθμνίεξ πμο δδιμζζεφεδηακ απυ 

εηαζνίεξ βζα ηζξ πςθήζεζξ ηαπήηςκ.      

 

Γζα ηζξ ΖΠΑ ακάθμβα ζημζπεία έπμοκ αλζμπμζδεεί ηαζ πνμηφπηεζ υηζ ηα 2/3 ηςκ 

ζοκμθζηχκ πςθήζεςκ ηαπήηςκ πνμμνίγμκηαζ βζα ακηζηαηάζηαζδ παθαζχκ ηαπήηςκ. 

ε πενίπηςζδ πμο βκςνίγμοιε ηαζ ηζξ αηνζαείξ πςθήζεζξ ηαπήηςκ βζα ηάεε πνυκμ 

ηυηε ιπμνμφιε κα οπμθμβίζμοιε ιε πενζζζυηενδ αηνίαεζα ημκ δζαεέζζιμ υβημ πμο 

πνμμνίγεηαζ βζα ακαηφηθςζδ. θα ηα ακςηένς ιπμνμφκ κα βίκμοκ ηαηακμδηά ιέζς 

ηδξ ιεθέηδξ εθανιμβήξ πμο αθμνά ηδκ πμθζηεία ηδξ Αηθάκηα, ηςκ ΖΠΑ. Ωξ έημξ 

αάζδξ επζθέπεδηε ημ 2000, ηαηά ημ μπμίμ έβζκε ιζα ειπενζζηαηςιέκδ ηαηαβναθή ηςκ 

πςθήζεςκ ζε ηάπδηεξ (Floor Covering Weekly, 2000), εκχ ηδκ ίδζα πνμκζά 

πναβιαημπμζήεδηε ηαζ δδιμβναθζηή απμβναθή. Σμ ζδιακηζηυ είκαζ αάζεζ πμζαξ 

πςνζηήξ ηθίιαηαξ πνμήθεακ ηα ζημζπεία πμο αθμνμφκ ηζξ πςθήζεζξ ηαπήηςκ ζηδκ 

Αηθάκηα, ηαζ βζα ημ ακ εα πνέπεζ κα βίκμοκ δζαθμνεηζηέξ οπμεέζεζξ βζα ημ πμζμζηυ 

ηαπήηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηακ ιε ζημπυ ηδκ ακηζηαηάζηαζδ παθαζχκ ηαπήηςκ. Γζα 

ηδκ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ πςθήζεςκ ζηδκ Αηθάκηα πνδζζιμπμζήεδηακ ζημζπεία απυ ηζξ 

εεκζηέξ πςθήζεζξ, απυ ηζξ πςθήζεζξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πμθζηείαξ, ηαζ μ εεκζηυξ 

νοειυξ ακηζηαηάζηαζδξ πνδζζιμπμζδιέκςκ ηαπήηςκ (δφμ ζημοξ ηνεζξ ηάπδηεξ 

μδδβμφκηαζ βζα ακηζηαηάζηαζδ παθαζχκ, άνα μ νοειυξ παίνκεζ ηδκ ηζιή 0,7). Ο 

βεκζηυξ ηφπμξ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ ηαπήηςκ πμο μδδβμφκηαζ βζα ακαηφηθςζδ 

είκαζ μ αηυθμοεμξ:  

 

 

πμο Ss είκαζ μ εηήζζμξ υβημξ πςθήζεςκ παθζχκ εηθναζιέκμξ ζε δμθάνζα.  Σμ F 

ακηζπνμζςπεφεζ ημκ εηήζζμ υβημ εεκζηχκ πςθήζεςκ, ιε ιμκάδα ιέηνδζδξ ζε 

δζζεηαημιιφνζα ηεηναβςκζηά πυδζα. Σμ R δδθχκεζ ημκ εεκζηυ νοειυ ακηζηαηάζηαζδξ 

ηςκ ηαπήηςκ (0.7), ημ Ps ημκ πθδεοζιυ ηδξ πμθζηείαξ, ημ PM ημκ πθδεοζιυ ηδξ 

Αηθάκηα, ηαζ ημ VR ημ ζοκμθζηυ ειααδυκ ηςκ ηαπήηςκ πμο μδδβμφκηαζ πνμξ 

ακαηφηθςζδ, ζε ηεηναβςκζηά πυδζα.         
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Ακ βίκεζ οπμθμβζζιυξ ημο VR ιπμνμφιε εφημθα κα ανμφιε ημ αάνμξ ημο ζοκμθζημφ 

υβημο ηςκ ηαπήηςκ πμο εα μδδβδεμφκ βζα ακαηφηθςζδ, ακ βκςνίγμοιε πυζμ γοβίγεζ 

ηαηά ιέζμ υνμ πενίπμο έκαξ ηάπδηαξ ιε ειααδυκ ιζαξ ηεηναβςκζηήξ βζάνδαξ 

(πενίπμο 1.8 ηζθά). Δηδζίςξ μ ζοκμθζηά δζαεέζζιμξ ηάπδηαξ ζηδκ Αηθάκηα θηάκεζ 

πενίπμο ηα 100 εηαημιιφνζα θίανεξ, ημ μπμίμ ακηζζημζπεί ζε  29θζανεξ ακά άημιμ. 

 

Οζ πςθήζεζξ ηαπήηςκ εα πνέπεζ ηακμκζηά κα δζαπςνίγμκηαζ ζε δομ ηαηδβμνίεξ, ζηζξ 

πςθήζεζξ ηαπήηςκ βζα μζηζαηή πνήζδ ηαζ ζηζξ οπυθμζπεξ πμο είκαζ βζα ειπμνζηή-

επαββεθιαηζηή πνήζδ. ημ παναπάκς πανάδεζβια ηδξ Αηθάκηα, έβζκε δ εεχνδζδ υηζ 

δομ αοηέξ ηαηδβμνίεξ απμηεθμφκε ιζα εκζαία, βζα ηδκ απθμφζηεοζδ ημο ιμκηέθμο.  

 

ηδκ πναβιαηζηυηδηα υιςξ, μ ηάπδηαξ πμο πνμμνίγεηαζ βζα ειπμνζηή-επαββεθιαηζηή 

πνήζδ, ακηζηαείζηαηαζ πζμ βνήβμνα απυ αοηυκ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα μζηζαηή 

πνήζδ. Δλίζμο ζδιακηζηυ είκαζ κα βίκεζ δζαπςνζζιυξ ηςκ ηαπήηςκ αάζδ ημο οθζημφ 

επίζηνςζδξ ιε ημ μπμίμ ηαηαζηεοάγμκηαζ μζ ηάπδηεξ. Οζ ηάπδηεξ βζα μζηζαηή πνήζδ 

απμηεθμφκ πενίπμο ημ 70 % ηςκ πςθήζεςκ. Ο πίκαηαξ 15 δείπκεζ ηαηά πνμζέββζζδ 

πςξ ηαηακέιμκηαζ ηα πμζμζηά ηςκ ηαπήηςκ, αάζδ ημο ηφπμο επίζηνςζδξ ζκχκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημοξ. Ζ επίζηνςζδ εκυξ ηάπδηα ιπμνεί κα είκαζ 

δομ ηφπςκ, ή broadloom ή tile. Ο ηφπμξ tile ηαηαζηεοάγεηαζ ηονίςξ απυ κάοθμκ ηαζ 

ακηζπνμζςπεφεζ ημ 30 % ηςκ ειπμνζηχκ-επαββεθιαηζηχκ πςθήζεςκ, εκχ δ πνήζδ 

ημο έπεζ δδιζμονβήζεζ ήδδ ιζα αζχζζιδ αβμνά ακαηφηθςζδξ. [2] 

 

Πίλαθαο 15. Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηαπήηωλ, βάζε ηνπ ηύπνπ επίζηξωζεο ηλώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο. [2] 

 

Είδος ηάπηηα βάζη ηοσ ηύποσ 

επίζηρωζης 

Εμπορική-επαγγελμαηική 

τρήζη (%) 

Οικιακή τρήζη (%) 

 Σφπμξ Broadloom 

Νάοθμκ 6.6 60 35 

Νάοθμκ 6 30 25 

Πμθοεζηέναξ 10 15 

Πμθοπνμποθέκζμ 0 10 

Άθθα  0 5 

 Σφπμξ Tile 

Νάοθμκ 100 0 
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7.6 Αξρηθά ζρέδηα ζπιινγήο 

 

Σμ επυιεκμ γήηδια ιεηά απυ ηδκ εηηίιδζδ ημο υβημο ηςκ ηαπήηςκ πμο είκαζ 

δζαεέζζιμζ βζα ζοθθμβή είκαζ κα βίκεζ ηαηακμδηυ πχξ ιπμνεί κα βίκεζ απμημιζδή απυ 

ηα ανπζηά ζδιεία παναβςβήξ ημο. Αοηυ ζοκζζηά έκα δφζημθμ εβπείνδια πμο 

ελανηάηαζ απυ ηζξ ημπζηέξ δζαηάλεζξ πμο ανίζημκηαζ ζε ζζπφ ηαζ αθμνμφκε ημ 

πεζνζζιυ ηςκ απμαθήηςκ ηαζ απμννζιιάηςκ απυ ηζξ ζοιαεαθδιέκεξ ιε ηδκ πμθζηεία, 

εηαζνίεξ ακαηφηθςζδξ. Δκαθθαηηζηέξ θφζεζξ οπάνπμοκ ανηεηέξ υιςξ ηνεζξ είκαζ μζ 

πζμ ηφνζεξ.  

 

 

7.6.1 Απνθνκηδή βαζηδφκελε ζηνπο ιηαλνπσιεηέο. 

 

ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ πνμτπυεεζδ είκαζ μζ αβμναζηέξ ηαπήηςκ κα αβμνάζμοκ ηα 

πνμσυκηα απυ ηαηαζηήιαηα θζακζηήξ πχθδζδξ. Έηζζ έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα 

δζαεέζμοκ ημκ παθζυ ηάπδηα ζημκ θζακμπςθδηή ακηί κα ημκ πεηάλμοκ ζηα 

απμννίιιαηα. Ο ηαηακαθςηήξ δζαεέημκηαξ ημκ παθζυ ηάπδηα ζημκ θζακμπςθδηή είκαζ 

απαναίηδημ κα πθδνχζεζ έκα ιζηνυ πμζυ, ημ μπμίμ απεζημκίγεζ ημ ηυζημξ δζάεεζδξ 

ημο ηάπδηα. Βέααζα ιένμξ ημο πμζμφ αοημφ επζζηνέθεηαζ ζημκ αβμναζηή, ιε ηδκ 

αβμνά κέμο ηάπδηα οπυ ηδκ ιμνθή ηάπμζαξ έηπηςζδξ. Έηζζ μ ηαηακαθςηήξ δζαεέηεζ 

ημκ παθζυ ηάπδηα ζε έκα εζδζηυ ηάδμ πμο οπάνπεζ ζηδκ επζπείνδζδ ημο θζακμπςθδηή. 

Αοηή δ πναηηζηή εεςνείηαζ ανηεηά θεζημονβζηή ιζαξ ηαζ ημ ιεηαπεζνζζιέκμ πνμσυκ 

επζζηνέθεζ πάθζ ζημ ανπζηυ ζδιείμ πχθδζδξ.  

 

Γζα κα ζοιαεί αοηυ δεκ πνεζάγεηαζ κα ηνμπμπμζδεεί ζδιακηζηά δ ζοιπενζθμνά ημο 

ηαηακαθςηή. Σμ ιεζμκέηηδια είκαζ υηζ εα πνέπεζ μ θζακμπςθδηήξ κα θένεζ έκα 

πςνζζηυ πχνμ υπμο εα πνέπεζ κα ζοβηεκηνχκεζ ημοξ ηάπδηεξ ηαζ ζοπκά αοηυ είκαζ 

δαπακδνυ θυβς πςνζηήξ ηαηακμιήξ ή απαβμνεφεηαζ αάζεζ ηςκ κυιςκ απυ ημ 

ηαεεζηχξ ζδζμηηδζίαξ ημο ηηδνίμο. Δπίζδξ έκα δεφηενμ γήηδια πμο ακαηφπηεζ είκαζ 

υηζ μ πχνμξ ζοθθμβήξ ηςκ ηαπήηςκ εα πνέπεζ κα είκαζ ηαθοπηυιεκμξ ηαζ 

εθεβπυιεκμξ, βζα ηδκ απμθοβή πνμζιίλεςκ κενμφ ή άθθςκ απμννζιιάηςκ ηα μπμία 

εα ηαηαζηνέρμοκ ηδκ πνςηανπζηή δμιή ηςκ ηαπήηςκ ή εα ηα επζαανφκμοκ ιε 

ιμθοζιαηζημφξ πανάβμκηεξ. Αοηή δ πναηηζηή δζάεεζδξ ηςκ ηαπήηςκ ζοκεπάβεηαζ υηζ 
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μ ζοθθεβυιεκμξ υβημξ ιεηαπεζνζζιέκςκ πνμσυκηςκ, ζπεηίγεηαζ ιε ημκ υβημ ηςκ 

πςθήζεςκ κέςκ πνμσυκηςκ, ζοκεπχξ πνήζζια ζοιπενάζιαηα ιπμνμφκ κα αβμοκ βζα 

ημκ πνμβναιιαηζζιυ ζοζηδιάηςκ βζα ηδκ ακαηφηθςζδ. Γοζηοπχξ υιςξ, ηέημζα 

ζημζπεία δεκ ζοπκά δζαεέζζια απυ ημοξ θζακμπςθδηέξ.  

 

 

7.6.2 Γηαρσξηζκφο απφ ην ζχλνιν ησλ απνξξηκκάησλ 

 

Τπάνπμοκ πενζπηχζεζξ υπμο μ ηαηακαθςηήξ ιπμνεί κα εεςνήζεζ υηζ είκαζ θηδκυηενμ 

ή ηαζ ηαηαθθδθυηενμ κα λεθμνηςεεί ημκ ιεηαπεζνζζιέκμ ηάπδηα ζε έκα ζηαειυ 

ιεηαθυνηςζδξ απμννζιιάηςκ, είηε ζε μνζζιέκεξ εέζεζξ υπμο πενκμφκ μπήιαηα 

δδιμηζηήξ ζοθθμβήξ απμννζιιάηςκ. Σμ πνυαθδια ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ακαηφηθςζδξ 

είκαζ υηζ μζ ζηαειμί ιεηαθυνηςζδξ εα πνέπεζ κα ηνμπμπμζδεμφκ βζα κα έπμοκ 

οπάνπμοζεξ οπμδμιέξ, εκχ μζ ηάπδηεξ πμο δζμπεηεφμκηαζ ζε αοηέξ ηζξ μδμφξ ιπμνεί 

πμθφ εφημθα κα ένεμοκ ζε επαθή ιε κενυ ηαζ κα επζιμθοκεμφκ. Γεκζηυηενα αοηή δ 

θφζδ δεκ είκαζ μ πζμ εθηοζηζηυξ ηνυπμξ βζα κα ακαηηδεεί έκαξ ηάπδηαξ αηυια ηαζ ακ 

μζ ζηαειμί ιεηαθυνηςζδξ είκαζ μνβακςιέκμζ. Ανηεηέξ θμνέξ οθζηά ηα μπμία 

ζοθθέβμκηαζ ζηα ζδιεία ιεηαθυνηςζδξ ηαηαθήβμοκ ζημοξ πχνμοξ δζάεεζδξ 

απμννζιιάηςκ (π.π. ΥΤΣΑ), βζα δζάθμνμοξ θυβμοξ.  

 

 

7.6.3 Απνκάθξπλζε απφ εκπνξηθνχο-επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο 

 

Έκα εκδεπμιέκςξ ζδιακηζηυ ηακάθζ πανμπήξ ιεηαπεζνζζιέκςκ ηαπήηςκ είκαζ αοηυ 

πμο πδβάγεζ απυ πχνμοξ ειπμνζηήξ-επαββεθιαηζηήξ πνήζδξ. ε αοηέξ ηζξ 

πενζπηχζεζξ, μ ηάπδηαξ ιπμνεί κα ζοθθέβεηαζ άιεζα απυ ημ εκ θυβς ζδιείμ, ηαζ κα 

δζαηίεεηαζ απεοεείαξ βζα ακαηφηθςζδ. Σμ πθεμκεηηήιαηα ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ 

είκαζ υηζ δεκ ειπθέημκηαζ ανηεημί θμνείξ ιε ηδκ δζαπείνζζή ημο, εκχ ηαηά ηδκ 

επζηυπζα αθαίνεζδ ημο ηάπδηα απυ ημ ηηήνζμ, ιπμνεί ζοβπνυκςξ κα ακαβκςνζζηεί ημ 

οθζηυ ηαηαζηεοήξ ηαζ κα ηαλζκμιδεεί, βθζηχκμκηαξ πνυκμ απυ ημοξ δζαθμβείξ. Ζ 

δμιή ημο ηυζημοξ αθαίνεζδξ ηςκ ηαπήηςκ απυ ηέημζμοξ πχνμοξ, ιπμνεί κα επζηνέρεζ 

ηδκ εκζςιάηςζδ ιζαξ οπμηοπχδμοξ αιμζαήξ, ζηζξ εηαζνίεξ απμζοκανιμθυβδζδξ. 

Δπίζδξ επεζδή ανηεηέξ εηαζνίεξ εκδζαθένμκηαζ βζα ηδκ πενζααθθμκηζηή ζοκεζζθμνά 
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ημοξ, θυβς ημζκςκζηχκ πζέζεςκ, μ ηθάδμξ ηδξ αθαίνεζδξ ηαπήηςκ απυ ειπμνζημφξ-

επαββεθιαηζημφξ πχνμοξ ακαπηφζζεηαζ εεηζηά. [2,25,32] 

 

 

7.7 Δλαιιαθηηθέο δνκέο γηα ηελ δηαινγή θαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ 

ηαπήησλ. 

 

7.7.1 Αλάιπζε ηερλνινγηθψλ επηινγψλ ζπζθεπαζίαο ηαπήησλ 

  

Μεηά ηδκ ηαηάζηνςζδ ημο ζπεδίμο ζοθθμβήξ ηαπήηςκ, ημ επυιεκμ αήια βζα ηδ 

θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ ακαηφηθςζδξ είκαζ κα ζοκδεεμφκ μζ εέζεζξ ζοθθμβήξ ιε 

ηα ηεθζηά ζδιεία ηδξ πνήζδξ ηαζ επελενβαζίαξ. Ζ ηφνζα απυθαζδ είκαζ πςξ 

ηαλζκμιμφιε ηαζ πςξ ζοζηεοάγμοιε ημοξ πνμξ ακαηφηθςζδ ηάπδηεξ, δζμπεηεφμκηαξ 

ημοξ ζηδκ ακαηοηθςηζηή δζαδζηαζία. Με ημ κα ζοζηεοάγμοιε ημοξ ηάπδηεξ 

αολάκμοιε ηδκ ποηκυηδηά ημοξ ηαζ δζεοημθφκμοιε ημκ πεζνζζιυ ηςκ απμεειάηςκ. 

Με ημ κα ηαλζκμιμφιε ημοξ ηάπδηεξ, απμζηέθθμοιε ιυκμ ηα πνμσυκηα πμο επζθέβμοιε 

κα ακαηοηθχζμοιε εθαπζζημπμζχκηαξ ηα έλμδα ιεηαθμνάξ. Σα έλμδα ιεηαθμνάξ 

αολάκμκηαζ ηαεχξ ιεζχκεηαζ δ ποηκυηδηα ημο θμνηίμο ηαζ ηα πνδζζιμπμζμφιεκα βζα 

ζοζηεοαζία οθζηά. Οζ απμθάζεζξ πμο θαιαάκμκηαζ ζπεηίγμκηαζ άιεζα απυ ηδκ 

δζαεέζζιδ πνδζζιμπμζμφιεκδ ηεπκμθμβία. Γζα πανάδεζβια πμζμηζηυξ ηαζ ακεεηηζηυξ  

ηνυπμξ ζοζηεοαζίαξ εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ εθυζμκ δ πμζυηδηα ηαπήηςκ είκαζ 

ζηακμπμζδηζηή, ηαζ ιυκμ υηακ εα πνέπεζ κα απμζηαθμφκ ζε ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ.  

 

Μζα απθή ακάθοζδ, βζα ημ ακ εα πνέπεζ κα ζοζηεοάγμκηαζ ή υπζ ιε πενίπθμημ ηνυπμ 

μζ ηάπδηεξ, είκαζ μ οπμθμβζζιυξ ηςκ δαπακχκ ηαζ ηδξ απυζηαζδξ πμο εα πνέπεζ κα 

δζακοεεί, ιε ηα ιέζα ιεηαθμνάξ. Γζα ιζα βεκζηεοιέκδ ακάθοζδ εα πνέπεζ κα βίκμοκ μζ 

αηυθμοεεξ οπμεέζεζξ:  

 

i) δ ζοζηεοαζία ζημζπίγεζ έκα ζοβηεηνζιέκμ πμζυ ακά θίανα, ημ μπμίμ ζδιαίκεζ υηζ ημ 

ζηαεενυ ηυζημξ είκαζ ζπεηζηά ιζηνυ ζε ζπέζδ ιε ημ ιεηααθδηυ ηυζημξ. Αοηυ δεκ 

είκαζ απαναίηδημ κα ζζπφεζ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ. Γζα πανάδεζβια, ακ μ 

ζοζηεοαγυιεκμξ υβημξ ηαπήηςκ ήηακ ζδιακηζηά ιζηνυηενμξ απυ ηδκ ζοζηεοαζηζηή 

απμδμηζηυηδηα-δοκαηυηδηα, ηυηε δ ακςηένς εεχνδζδ ακηζζηνέθεηαζ.   
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ii) ημ ιεηαθμνζηυ ηυζημξ ιεηααάθθεηαζ ακάθμβα ιε ημ αάνμξ ηαζ ηα δζακουιεκα 

πζθζυιεηνα. Κονίςξ ηα πζθζυιεηνα επδνεάγμοκ ημ ιεηαθμνζηυ ηυζημξ ηαζ θζβυηενμ ημ 

αάνμξ (δδθαδή έπμοιε ορδθυ ζηαεενυ ηυζημξ ηαζ παιδθυ ιεηααθδηυ ηυζημξ). 

 

Με αοηέξ ηζξ δομ οπμεέζεζξ, ιπμνεί κα ακαπηοπεεί μ αηυθμοεμξ ηφπμξ, πμο αθμνά ημ 

ηυζημξ ζοζηεοαζίαξ ηαζ ιεηαθμνάξ  :  

 

 

πμο CT είκαζ ημ ηυζημξ ακά ιίθζ (ζε δμθάνζα), CΒ ημ ηυζημξ ζοζηεοαζίαξ ακά θίανα 

(ζε δμθάνζα), D δ δζακουιεκδ απυζηαζδ (ζε ιίθζα), x δ πμζυηδηα ηαπήηςκ πμο 

ζοζηεοάγεηαζ-απμζηέθθεηαζ ημ πνυκμ (ζε θίανεξ). Σμ LL είκαζ δ παθανή ποηκυηδηα 

θμνηίμο (ζε θίανεξ) ηαζ ημ LD, δ ζοζηεοαγυιεκδ ποηκυηδηα θμνηίμο (ζε θίανεξ). Ο 

αηυθμοεμξ πίκαηαξ (πίκαηαξ 16) πενζέπεζ ακηζπνμζςπεοηζηέξ ηζιέξ βζα ημ ηυζημξ 

ζοζηεοαζίαξ ηαζ ιεηαθμνάξ ηαπήηςκ ζηζξ ΖΠΑ. 

 

Πίλαθαο 16. Αληηπξνζωπεπηηθέο ηηκέο γηα ην θόζηνο ζπζθεπαζίαο θαη κεηαθνξάο ηαπήηωλ ζηηο 

ΗΠΑ.[2] 

 

Σύμβολο Ανηιπροζωπεσηική ηιμή 

CT 1.65 $ 

Cb 0.02 $ 

  D Τπμθμβίγεηαζ ηάεε θμνά 

x Τπμθμβίγεηαζ ηάεε θμνά 

LL 25.000 θίανεξ 

LD 40.000 θίανεξ 

 

Γζα ηδκ δζαδζηαζία ηδξ ζοζηεοαζίαξ οπάνπμοκ πμθθέξ ηαζ δζαθμνεηζηέξ ηεπκμθμβίεξ 

δζαεέζζιεξ. Ο πίκαηαξ 17 δίκεζ ιενζηά ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά βζα ηδκ δζαδζηαζία 

ζοζηεοαζίαξ παιδθήξ απυδμζδξ ιε ιδπάκδια ηαηαηυνοθδξ πνέζαξ. Οζ δζαζηάζεζξ 

εκυξ ζοζηεοαζιέκμο παηέημο απυ ηδκ εκ θυβς ηεπκμθμβία είκαζ 60x32x48 ίκηζεξ.  
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Μζα άθθδ πνμζέββζζδ είκαζ δ πνήζδ μνζγυκηζαξ πνέζαξ ιε αοηυιαημ δέζζιμ, δ μπμία 

είκαζ βνδβμνυηενδ αθθά ζδιακηζηά αηνζαυηενδ. Οζ πθδνμθμνίεξ βζα αοηήκ ηδκ 

επζθμβή πανέπμκηαζ ζημκ πίκαηα 18. Μζα ηέημζα πνέζα εα ήηακ αλζμπμζήζζιδ ιυκμ 

βζα έκα ζφζηδια ορδθήξ απμδμηζηυηδηαξ. Ζ δζαδζηαζία ηδξ ζοζηεοαζίαξ ηαπήηςκ 

είκαζ μζημκμιζηά απμδμηζηή ηαζ απαναίηδηδ βζα απμζηάζεζξ πενίπμο ηςκ 800 ιζθίςκ. 

Δπίζδξ βζα ηδ δζενεφκδζδ ηδξ ζπέζδξ ακάιεζα ζηδκ απυζηαζδ ηαζ ζημ ηυζημξ 

ζοζηεοαζίαξ, πνήζζιμ είκαζ κα βίκεηαζ ιζα ακάθοζδ εοαζζεδζίαξ. Πνμζανιυγμκηαξ 

δζάθμνεξ ηζιέξ ζημκ ηφπμ πμο αθμνά ημ ηυζημξ ζοζηεοαζίαξ ηαζ ιεηαθμνάξ 

ιπμνμφιε κα θάαμοιε ηδκ αέθηζζηδ θφζδ.  

 

Πίλαθαο 17 .   Αληηπξνζωπεπηηθέο ηηκέο ζηε ρξήζε θαηαθόξπθεο πξέζαο [2] 

 

 Σύμβολο Ανηιπροζωπεσηικές ηιμές 

Βάνμξ ζοζηεοαζιέκμο δέιαημξ WB 1100 θίανεξ 

βημξ ζοζηεοαζιέκμο δέιαημξ VB 53 ηεηναβςκζηά πυδζα 

Υνυκμξ ζοζηεοαζίαξ TB 45 θεπηά 

Απαζημφιεκμ πνμζςπζηυ  1 άημιμ 

Απμδμηζηυηδηα ζοζηεοαζζχκ FB,MAX 3.67 εηαημιιφνζα θίανεξ 

Κεθαθαζμοπζηέξ δαπάκεξ  10.000$ 

 

Πίλαθαο 18.   Αληηπξνζωπεπηηθέο ηηκέο ζηε ρξήζε νξηδόληηαο πξέζαο κε απηόκαην δέζηκν[2] 

 

 Σύμβολο Ανηιπροζωπεσηικές ηιμές 

Βάνμξ ζοζηεοαζιέκμο δέιαημξ WB 1200 θίανεξ 

βημξ ζοζηεοαζιέκμο δέιαημξ VB 53 ηεηναβςκζηά πυδζα 

Υνυκμξ ζοζηεοαζίαξ TB 6 θεπηά 

Δνβαηζηυ δοκαιζηυ  1 άημιμ 

Απμδμηζηυηδηα ζοζηεοαζζχκ FB,MAX 30 εηαημιιφνζα θίανεξ 

Κεθαθαζμοπζηέξ δαπάκεξ  300.000$ 
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7.7.2 Αλάιπζε ηερλνινγηθψλ επηινγψλ δηαινγήο-ηαμηλφκεζεο ηαπήησλ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα αλαθχθισζε 

  

Ζ δεφηενδ απυθαζδ πμο πνέπεζ κα θδθεεί βζα έκα πθήνδ πνμβναιιαηζζιυ 

ακαηφηθςζδξ ηαπήηςκ είκαζ μ πνμζδζμνζζιυξ, μ δζαπςνζζιυξ ηαζ δ ηαλζκυιδζδ ηςκ 

ηαπήηςκ. Αοηή δ δζενβαζία ιπμνεί κα οθμπμζδεεί πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ ιεηαθμνά-

ζοζηεοαζία ημοξ. Αοηή ηδκ πενίμδμ δ πζμ ημζκή ηεπκμθμβία πνμζδζμνζζιμφ-

ηαλζκυιδζδξ ηςκ ηαπήηςκ είκαζ ιέζς ημκηζκμφ οπένοενμο εθέβπμο (NIR) πμο 

πανέπεηαζ απυ ιδπακήιαηα (π.π. Brucker). Οζ ααζζηέξ πανάιεηνμζ θεζημονβίαξ εκυξ 

ζοζηήιαημξ ID, είκαζ δ αλαγλψξηζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ηάπεηα ηαζ έπεζηα δ 

ηαλζκυιδζή ημοξ (αάζεζ ημο ιεβέεμοξ). Υαναηηδνζζηζηά, μ πνυκμξ πμο απαζηείηαζ βζα 

κα βίκεζ ιζα ακαβκχνζζδ ημο ιεβέεμοξ εκυξ ηάπδηα, είκαζ πμθφ ιζηνυηενμξ απυ υηζ μ 

πνυκμξ πμο πνεζάγεηαζ βζα κα πενζζηναθεί, βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ.  

 

Ζ αοημιαημπμζδιέκδ ηαλζκυιδζδ παιδθχκεζ απμηεθεζιαηζηά ημκ απαζημφιεκμ πνυκμ 

δζαπείνζζδξ ηςκ οθζηχκ ηαζ ιπμνεί κα αολήζεζ ηαηά πμθφ ηζξ απμδυζεζξ. Έκα 

πνυηοπμ βζα ηδκ πεζνςκαηηζηή δζαθμβή ηαζ ηαλζκυιδζδ δίκεηαζ ζημκ πίκαηα 19. Γζα 

ηδκ αοημιαημπμζδιέκδ ηαλζκυιδζδ, μ πνυκμξ ακαβκχνζζδξ ηαζ δζαπείνζζδξ ηςκ 

οθζηχκ ιπμνεί κα ιεζςεεί ηαηά 15 δεοηενυθεπηα, υιςξ εα απαζημφκηακ δ επέκδοζδ 

πνυζεεημο ηεθαθαίμο πενίπμο 70.000 δμθανίςκ ηαζ έκαξ επζπθέμκ ενβάηδξ. 

 

Γίκεηαζ αιέζςξ πνμθακέξ υηζ δ ζηακυηδηα ακαβκχνζζδξ ηαζ δζαπςνζζιμφ αολάκεηαζ 

ζδιακηζηά ιε ηδκ αοημιαημπμζδιέκδ ηαλζκυιδζδ. οκεπχξ ιυκμ ιζα πνέζα 

ηαηαηυνοθμο ηφπμο, δεκ ιπμνεί κα ηαθφρεζ ηδκ παναβςβή δζαπςνζγυιεκςκ ηαπήηςκ. 

Γζα κα ελζζμννμπδεεί δ παναβςβή ηαπήηςκ ιε ηδκ ζηακυηδηα ζοζηεοαζίαξ, εα 

πνέπεζ κα πνμζηεεμφκ πμθθαπθέξ ηαηαηυνοθεξ  πνέζεξ ή εκαθθαηηζηά κα επεκδοεεί 

ιεβαθφηενμ ηεθάθαζμ ζηδκ αβμνά ελμπθζζιμφ.  
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Πίλαθαο 19. Πξόηππν γηα ηε ρεηξωλαθηηθή δηαινγή θαη ηαμηλόκεζε [2] 

 

 Σύμβολο Ανηιπροζωπεσηικές ηιμές 

Βάνμξ ηειαπίμο WP 50 θίανεξ 

Υνυκμξ ακαβκχνζζδξ ηαζ 

δζαπείνζζδξ 

TID 1 θεπηυ 

Δνβαηζηυ δοκαιζηυ  1 άημιμ 

Δηήζζα απυδμζδ FID, MAX 6-7 εηαημιιφνζα θίανεξ 

Κεθαθαζμοπζηέξ δαπάκεξ  80.000$ 

 

 

7.7.3 Κφζηε εγθαηαζηάζεσλ θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

 

Ο πνμτπμθμβζζιυξ ηςκ δαπακχκ, μθμηθδνχκεηαζ ιε ημκ οπμθμβζζιυ ημο ηυζημοξ 

ενβαζίαξ ηαζ εβηαηαζηάζεςκ πμο εα ζηεβαζηεί ημ εβπείνδια ηδξ ακαηφηθςζδξ 

ηθςζημτθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ. Ζ απαζημφιεκδ έηηαζδ βζα ηδκ δζαπείνζζδ ηςκ 

ηαπήηςκ,  ηδκ δζαθμβή-ηαλζκυιδζδ ηαζ ηδκ απμεήηεοζδ ημοξ, ηοιαίκεηαζ απυ 5.000 

έςξ 10.000 ηεηναβςκζηά πυδζα. Σμ ηυζημξ βζα αοηέξ ηζξ εηηάζεζξ ηοιαίκεηαζ απυ 

ιενζηά πζθζάδεξ δμθάνζα ιέπνζ ηαζ εηαημιιφνζα, ακαθυβςξ ηδκ πενζμπή 

πςνμεέηδζδξ. Γζα ηζξ ΖΠΑ ημ ηυζημξ πνμζεββζζηζηά ακένπεηαζ ζηα 30 ιε 50 δμθάνζα 

ακά ηεηναβςκζηυ πυδζ, ημκ πνυκμ. Δκημφημζξ, δ απαζημφιεκδ έηηαζδ μνίγεηαζ αάζδ 

ηςκ πμζμηήηςκ ηαπήηςκ, μζ μπμίεξ εα μδδβδεμφκ βζα ακαηφηθςζδ. Δπίζδξ μζ 

αιμζαέξ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ ζε ακηίζημζπεξ εβηαηαζηάζεζξ ακαηφηθςζδξ ζηζξ 

ΖΠΑ αββίγμοκ ηα 10 δμθάνζα ακά χνα ηαζ θηάκμοκ ιέπνζ ηα 23.40. 

 

οιπεναζιαηζηά βζα ημκ ζςζηυ πνμβναιιαηζζιυ ζοζηδιάηςκ ακαηφηθςζδξ 

ηαπήηςκ εα πνέπεζ κα ακαθφζμοιε υθα ηα ζεκάνζα απμηοπίαξ ημο εβπεζνήιαημξ. Δάκ 

εέθμοιε κα πανέπμοιε ζςζηυ πνμβναιιαηζζιυ ζοζηδιάηςκ ακαβηαίμ είκαζ κα 

ηζκδεμφιε πνμξ δομ ηαηεοεφκζεζξ :  ηδκ δζαπείνζζδ ηδξ ααεααζυηδηαξ ηαζ ηδκ ελέθζλδ 

ημο ζδίμο ημο ζοζηήιαημξ ακαηφηθςζδξ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο.  

 

Ζ δζαπείνζζδ ηδξ ααεααζυηδηαξ απέκακηζ ζε δζάθμνεξ παναιέηνμοξ ηςκ ζοζηδιάηςκ, 

επζθφεηαζ ιε ηδκ εφνεζδ ηδξ εφνςζηδξ θφζδξ, πμο εββοάηαζ ηδκ ζςζηή θεζημονβία 

υθδξ ηδξ δζαδζηαζίαξ. Ακαπηφζζεηαζ θμζπυκ έκα ζφκμθμ ζεκανίςκ απυ έκακ θήπηδ 

απμθάζεςκ (decision maker) ηαζ επζθέβεηαζ αοηυ πμο ελοπδνεηεί ηαθφηενα ημοξ 
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ζηυπμοξ ημο πνμβναιιαηζζιμφ. Έκα απυ ηα πζμ ζοκήεδ πνμαθήιαηα πμο 

ακηζιεηςπίγμκηαζ ζηδκ ακαηφηθςζδ ηςκ ηαπήηςκ είκαζ μζ πμζυηδηεξ πμο 

πνμζθαιαάκμκηαζ βζα ακαηφηθςζδ. Ζ ιέεμδμξ θήρδξ απυθαζδξ ηνίκεηαζ ίζςξ ημ πζμ 

ζδιακηζηυ ενβαθείμ βζα ημκ πνμβναιιαηζζιυ, αθθά ηαζ ηδκ ιεθθμκηζηή πμνεία ηδξ 

ακαηοηθςηζηήξ δζαδζηαζίαξ.  

 

Ζ δεφηενδ ηαηεφεοκζδ ζηδκ μπμία ηα πνυηοπα πνμβναιιαηζζιμφ πνέπεζ κα 

εζηζάζμοκ είκαζ δ ελέθζλδ ημο ζδίμο ημο ζοζηήιαημξ ακαηφηθςζδξ ιε ηδκ πάνμδμ ημο 

πνυκμο. Ζ ελέθζλδ απμηεθεί έκα δφζημθμ γήηδια ιζαξ ηαζ ζε ηάεε ζφζηδια ηα 

απμηεθέζιαηα ηςκ δζμνεςηζηχκ ηζκήζεςκ δεκ είκαζ άιεζα μναηά. οκεπχξ εκχ 

βίκμκηαζ ηζκήζεζξ πνμξ ημκ ημιέα ηδξ ελέθζλδξ ηα απμηεθέζιαηα ιπμνμφκ κα 

ειθακζζημφκ ζημ απχηενμ ιέθθμκ. Δπζπθέμκ βζα κα ελεθζπεεί έκα ζφζηδια απαζηείηαζ 

ειπεζνία ηαζ πνυκμξ. [2] 

 

 

7.8 Σερλνινγίεο αλαθχθισζεο ηαπήησλ  

 

Έκα ιεβάθμ πμζυ ζκςδχκ απμννζιιάηςκ πανάβμκηαζ ηάεε έημξ, ημ μπμίμ απμηεθείηαζ 

απυ πμζηίθα ζοκεεηζηά ηαζ θοζζηά πμθοιενή. οπκά, μζ δζαθμνεηζημί ηφπμζ 

πμθοιενχκ ηαζ άθθςκ οθζηχκ είκαζ ζοκδεδειέκμζ βζα κα δζαιμνθχζμοκ έκα πνμσυκ. 

Παναδείβιαηα ηέημζςκ πνμσυκηςκ είκαζ ηα ζοκδοαζιέκα ηθςζημτθακημονβζηά 

πνμσυκηα, μζ ηάπδηεξ, ηαζ μζ ηαζκζυδνμιμζ ιεηαθμνάξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε 

αζμιδπακίεξ ηαζ αενμδνυιζα. Έκα ιεβάθμ ιένμξ ηςκ ηθςζημτθακημονβζηχκ 

απμννζιιάηςκ ιπμνμφκ κα ζοθθεπεμφκ ηαζ κα επακαπνδζζιμπμζδεμφκ άιεζα. Γζα 

πανάδεζβια, είδδ εκδοιαζίαξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ πακζά βζα ζηίθαςζδ 

ηαζ ζημφπζζια ζε αζμιδπακζηέξ πνήζεζξ. Μέζς ημο ηειαπζζιμφ ηςκ 

ηθςζημτθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ, ηα παναβυιεκα οθζηά ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ πθήνςζδ πνμσυκηςκ (π.π. ζηνςιάηςκ, ιαλζθανζχκ η.α.). 

ζμκ αθμνά ημοξ ιεηα-ηαηακαθςηζημφξ ηάπδηεξ, δ δζαδζηαζία ακαηφηθςζδξ ηαζ 

επακαπνδζζιμπμίδζδξ ημοξ είκαζ έκα πμθοζφκεεημ πνυαθδια, πμο πνεζάγεηαζ εηηεκή 

επελενβαζία βζα κα ιεηαηναπμφκ ζε πνμσυκηα. 
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Ο εοζακςηυξ ηφπμξ ηάπδηα, μ μπμίμξ είκαζ ηαζ μ πζμ ημζκά πνδζζιμπμζμφιεκμξ ηφπμξ 

(90 %) υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημ ζπήια 29, απμηεθείηαζ παναηηδνζζηζηά απυ δφμ 

οπμζηδνζηηζηά ζηνχιαηα (ζοκήεςξ οθάζιαηα πμθοπνμποθεκίμο), πμο εκχκμκηαζ ιε 

ακεναηζηυ αζαέζηζμ ηαζ ιε ζοιπμθοιενέξ θαηέλ αμοηαδζεκίμο-ζηονεκίμο (SBR). Οζ 

ίκεξ επίζηνςζδξ ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ κάοθμκ 6 ηαζ 

κάοθμκ 6.6, ηαζ είκαζ εοζακςηέξ ζημ πάκς οπμζηδνζηηζηυ ζηνχια. Σμ SBR είκαζ έκα 

εενιμζηθδνοκυιεκμ οθζηυ, ημ μπμίμ δεκ ιπμνεί κα επακαηδπεεί ή κα 

ακαδζαιμνθςεεί.  [2,37] 

 

ρήκα 29 : Ο θνηλόο ζπζαλωηόο ηύπνο ηάπεηα, ζρεκαηηθή απεηθόληζε 

 

 

 

Δηθφλα 19 :  Πξαγκαηηθή κνξθή ηνπ ζπζαλωηνύ ηύπνπ ηάπεηα  

 

οκεπχξ ηα απμννίιιαηα ηα μπμία πενζέπμοκ SBR, είηε πνμένπμκηαζ απυ ιεηα-

ηαηακαθςηζηή πνήζδ, είηε απυ αζμιδπακζηή δζαδζηαζία, δεκ έπμοκ ανεζ ηάπμζα 

ηαηάθθδθδ εθανιμβή πνήζδξ, ηαζ είκαζ μ ηφνζμξ υβημξ ηςκ ηιδιάηςκ ηςκ ηαπήηςκ, 
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πμο μδδβμφκηαζ ζε πχνμοξ δζάεεζδξ απμννζιιάηςκ. Σμ ζπήια 30 δείπκεζ ηδκ ηαηά 

αάνμξ ζφζηαζδ ηςκ οθζηχκ πμο απακηχκηαζ ζε έκακ ηάπδηα.  [2,38] 

 

 

ρήκα 30 : Η θαηά βάξνο ζύζηαζε ηωλ πιηθώλ πνπ απαξηίδνπλ έλαλ ηάπεηα 

 

φιθςκα ιε ζηαηζζηζηέξ ιεηνήζεζξ αιενζηακζηχκ αζμιδπακζχκ ηαηαζηεοήξ ηαπήηςκ, 

δ ζοκμθζηή ηαηακάθςζδ ζκχκ ημ 2001, ήηακ πενίπμο 1.4 εηαημιιφνζα ηυκμζ. Απυ ημ 

ζφκμθμ αοηχκ, 60 % είκαζ κάοθμκ, 29 % πμθομθεθίκεξ, 10 % πμθοεζηέναξ, ηαζ 0.3 % 

ιαθθί. Απυ ημ ζφκμθμ ηςκ ζκχκ επίζηνςζδξ ημ 40 % είκαζ κάοθμκ 6, ηαζ ημ 60 % 

είκαζ κάοθμκ 6.6. Πενίπμο ημ 70 % ηςκ ηαπήηςκ πμο πανάβμκηαζ πνμμνίγμκηαζ βζα 

ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηάπμζμο παθαζμφ ηάπδηα. Δκχ μ πνυκμξ βζα ηδκ ακηζηαηάζηαζδ 

εκυξ ηάπδηα είκαζ 5-10 έηδ. Ζ πμζυηδηα απυννζρδξ ηαπήηςκ ζηζξ  ΖΠΑ είκαζ πενίπμο 

2-3 εηαημιιφνζα ηυκμζ ημ πνυκμ ηαζ πενίπμο 4-6 εηαημιιφνζα ηυκμζ ημ πνυκμ 

παβημζιίςξ. 

 

Ο ηφπμξ ηάπδηα πμο μδδβείηαζ βζα ακαηφηθςζδ ηαλζκμιείηαζ ζφιθςκα ιε ημκ 

πνδζζιμπμζμφιεκμ ηφπμ ζκχκ επίζηνςζδξ. ιςξ έκαξ ηάπδηαξ πμο έπεζ επίζηνςζδ 

απυ κάοθμκ 6, πενζέπεζ εηηυξ απυ αοηυ ημ οθζηυ ηαζ πμθοπνμποθέκζμ, ηυθθεξ ( π.π. 

θαηέλ, ακεναηζηυ αζαέζηζμ η.α.). Σμ κάοθμκ ιεηαλφ υθςκ ηςκ ζοκεεηζηχκ ζκχκ 

απμηεθεί ίζςξ ημ ηαθφηενμ οθζηυ βζα επίζηνςζδ ζε ηάπδηεξ, αθθά είκαζ επίζδξ ημ 

αηνζαυηενμ. 

 

Οζ παναηηδνζζηζηέξ ηζιέξ ακά ηζθυ βζα δζάθμνα πνδζζιμπμζμφιεκα οθζηά είκαζ μζ 

αηυθμοεεξ:  κάοθμκ 2.50 δμθάνζα, πμθοεζηέναξ 1.20 δμθάνζα ηαζ πμθοπνμποθέκζμ 

0.75 δμθάνζα. Οζ παναπάκς ηζιέξ είκαζ ζδιακηζηέξ υπζ ιυκμ ηαηά ηδκ θάζδ 
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παναβςβήξ ηαπήηςκ αθθά ηαζ ζημ ζηάδζμ ακαηφηθςζήξ ημοξ, αθμφ ιενζηά 

ακαηηχιεκα οθζηά είκαζ ζδζαζηένςξ πνμζμδμθυνα. Γζα πανάδεζβια, ακ πνεζάγεηαζ δ 

ίδζα δζαδζηαζία βζα ηδκ ιεηαηνμπή δομ εζδχκ ζκχκ ζε νδηίκεξ, ππ κάοθμκ ηαζ 

πμθοπνμποθέκζμ, δ ακαηφηθςζδ ημο κάοθμκ είκαζ πζμ επζηενδήξ. Ακάθμβα ιε ηδκ 

πνδζζιμπμζμφιεκδ ηεπκμθμβία ακαηφηθςζδξ ηαπήηςκ, πνμηφπηεζ ηαζ ημ ακηίζημζπμ 

πνμσυκ απυ πθεονάξ πμζυηδηαξ. Γζα πανάδεζβια, ακ εέθμοιε ηαηά ηδκ επελενβαζία 

εκυξ ηάπδηα κα πανάβμοιε ηαεανά πνμσυκηα (π.π. νδηίκεξ, κάοθμκ ηηθ) εα πνέπεζ κα 

βίκεζ επζθμβή αηνζαήξ ηεπκμθμβίαξ. Βέααζα ημ ηαεανυ, παναβυιεκμ πνμσυκ ιπμνεί κα 

δζαηεεεί ζε ορδθή ηζιή ηαζ έηζζ ημ ηυζημξ εθανιμβήξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ 

ακηζζηαειίγεηαζ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ. Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ακ επζθέλμοιε κα πανάβμοιε 

έκα πνμσυκ ζφιιεζηημ, πμο δδθαδή δεκ απμηεθείηαζ απυ έκα ιυκμ οθζηυ αθθά απυ 

πμθθά. Συηε ημ ηυζημξ ηδξ επζθεβυιεκδξ ηεπκμθμβίαξ είκαζ ανηεηά ιζηνυηενμ, αθθά 

ηαζ ηα ηένδδ απυ ηδκ πχθδζδ ημο ζφιιεζηημο οθζημφ ιζηνυηενα. θα ηα παναπάκς 

ζοκμρίγμκηαζ ζημ ζπήια 31. 

 

 

ρήκα 31 : Σρέζε αμίαο παξαγόκελνπ αλαθπθιώζηκνπ πξνϊόληνο θαη 

ρξεζηκνπνηνύκελεο ηερλνινγίαο 

 

 

7.9 Σαμηλφκεζε ηαπήησλ βάζεη ηεο αλαγλψξηζεο πθαληηθψλ ηλψλ 

 

ε πμθθέξ δζαδζηαζίεξ ακαηφηθςζδξ οθάζιαημξ, υπςξ μ απμπμθοιενζζιυξ ημο 

κάοθμκ, ηαζ δ ακάηηδζδ νδηζκχκ απυ πμθοιενή απαζηείηαζ δ ηαλζκυιδζδ ηςκ 
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πνμσυκηςκ ζφιθςκα ιε ημκ ηφπμ ηςκ ζκχκ. Γζα ημοξ ηάπδηεξ, δ δζαθμβή-ηαλζκυιδζδ 

βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ημκ ηφπμ ηςκ ζκχκ ηδξ επίζηνςζδξ. Έκα ιδπάκδια ημ μπμίμ 

ακαβκςνίγεζ ημ ζδιείμ ηήλδξ, είκαζ έκα υνβακμ ιε παιδθυ ηυζημξ, ημ μπμίμ ιπμνεί κα 

ακαβκςνίζεζ ημοξ πενζζζυηενμοξ ηφπμοξ οθακηζηχκ ζκχκ, αθθά είκαζ βεκζηά ανβυ ηαζ 

δεκ ιπμνεί κα δζαηνίκεζ ημ κάοθμκ 6.6 απυ ημκ πμθοεζηένα. 

 

Ζ δζαθμβή ιέζς οπένοενςκ αηηίκςκ ηαζ δ θαζιαημζημπία ηαηά Raman είκαζ 

πενζζζυηενμ απμδμηζηέξ ιέεμδμζ. ημκ πίκαηα 20 βίκεηαζ ιζα ζφβηνζζδ ακάιεζα ζηζξ 

ιεευδμοξ δζαθμβήξ ηαπήηςκ. Ζ ζοθθμβή ηαπήηςκ πενζθαιαάκεζ ηδ ζοθθμβή απυ ημοξ 

ιειμκςιέκμοξ ζηαειμφξ, έπεζηα απμζηέθθμκηαζ ζε πενζθενεζαηέξ απμεήηεξ, ηαζ 

ηέθμξ ιεηαααίκμοκ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ επελενβαζίαξ. Ζ ηαλζκυιδζδ αοηή ιπμνεί κα 

βίκεζ είηε ηαεχξ μ ηάπδηαξ ζοθθέβεηαζ ή ζε ιζα ηεκηνζηή ιμκάδα δζαθμβήξ. Έκα 

θμνδηυ οπένοενμ θαζιαημθςηυιεηνμ έπεζ ακαπηοπεεί βζα αοηή ηδκ δζενβαζία απυ 

ημοξ Κip et al., ημ μπμίμ είκαζ εθαθνφ ηαζ πνδζζιμπμζεί ιπαηανίεξ βζα ηδκ πανμπή 

εκένβεζαξ. Έπεζ ζπεδζαζηεί βζα κα πνμζδζμνίγεζ ηζξ ημζκέξ οθακηζηέξ ίκεξ επίζηνςζδξ 

ηαπήηςκ: κάοθμκ 6, κάοθμκ 6.6, πμθοπνμποθέκζμ, πμθοεζηένα ηαζ ιαθθί. Μδ 

ακαβκςνίζζιεξ ίκεξ, είηε θυβς ηςκ ζοκεδηχκ θεζημονβίαξ είηε θυβς ημο υηζ μζ ηφπμζ 

ηςκ ζκχκ δεκ ακήημοκ ζημοξ πνμακαθενυιεκμοξ ακαβκςνίγμκηαζ απυ ημ ιδπάκδια 

ζακ αβκχζημο ιμνθήξ. Μζα ηέημζα θμνδηή ζοζηεοή, παιδθμφ ηυζημοξ, είκαζ 

ηαηάθθδθδ βζα ηδκ δζαθμβή-ηαλζκυιδζδ ζε ηάεε ζδιείμ ζοθθμβήξ ηαπήηςκ. Ζ 

δζαθμβή ιπμνεί επίζδξ κα πναβιαημπμζδεεί ηαζ ζε ιζα ιεβαθφηενδ ιμκάδα 

ορδθυηενδξ δοκαιζηυηδηαξ. Σμ υνβακμ ακαβκχνζζδξ ζοκδέεηαζ ιε έκακ πίκαηα 

ηνμθμδμημφιεκμ ιε εκαθθαζζυιεκμ νεφια μ μπμίμξ ηαηαβνάθεζ ζημζπεία ηδξ 

δζαδζηαζίαξ, ακαθφεζ ηαζ πανμοζζάγεζ δεδμιέκα εκχ εθέβπεζ ηαζ δζάθμνα ζηάδζα. ηζξ 

εβηαηαζηάζεζξ αοημιαημπμζδιέκδξ δζαθμβήξ, μζ ηάπδηεξ μδδβμφκηαζ ζε 

ηαζκζυδνμιμοξ, πενκμφκ απυ ημκ ζέκζμνα ακαβκχνζζδξ ηςκ ζκχκ, ηαζ ηαηεοεφκμκηαζ 

ζε δζαθμνεηζηά ιμκμπάηζα, αάζδ ημο ηφπμο ζκχκ επίζηνςζδξ.    [2,37,39] 

 

Πίλαθαο 20. Σύγθξηζε ηερλνινγηώλ δηαινγήο ηαπήηωλ[2] 

 

 Mid-IR Near-IR Raman 

φζηδια 

ααειμθυβδζδξ  

(calibrations) 

Απθυ φκεεημ απθυ 
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Αηνίαεζα Τρδθή Τρδθή Τρδθή 

Σαπφηδηα Ανβή Πμθφ βνήβμνδ Γνήβμνδ 

Γεζβιαημθδρία Ναζ Ηδακζηυ Καθή 

Ανπζηυ ηυζημξ Υαιδθυ Δκδζάιεζμ Τρδθυ 

Λεζημονβζηυ ηυζημξ Υαιδθυ Υαιδθυ Τρδθυ 

 

 

7.10 Μείσζε κεγέζνπο 

 

Ζ ιείςζδ ημο ιεβέεμοξ ηςκ ηαπήηςκ βζα ηδκ δζεοηυθοκζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ 

ακαηφηθςζδξ ζοπκά είκαζ απαναίηδηδ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ηα ιεβάθα ημιιάηζα ηάπδηα 

ηυαμκηαζ ζε ιζηνυηενα ιεβέεδ. Ζ ιείςζδ ημο ιεβέεμοξ επί ης πθείζημκ επζηεθείηαζ 

ιέζς ιδπακζηχκ δζενβαζζχκ, εκχ μζ πζμ δζαδεδμιέκεξ είκαζ μ ηειαπζζιυξ (shredding)  

ηαζ δ άθεζδ (grinding). Γζάθμνμζ ηφπμζ ελμπθζζιμφ είκαζ δζαεέζζιμζ ζημ ειπυνζμ βζα 

ηδκ επελενβαζία ηθςζημτθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ εζδζηυηενα ηαπήηςκ. ηδκ 

εζηυκα 20 ηαζ 21 θαίκμκηαζ δομ ηφπμζ ιδπακδιάηςκ ηειαπζζιμφ ηαπήηςκ. ε ιζα 

ζοκδεζζιέκδ δζαδζηαζία ηειαπζζιμφ, ηα πνμσυκηα ηυαμκηαζ απυ έκα πενζζηνμθζηυ 

ηφιπακμ ζημ μπμίμ έπμοκ ημπμεεηδεεί ζηθδνέξ θεπίδεξ. Ζ ημπή βίκεηαζ ζε ιζα 

πθαηθυνια, δ μπμία είκαζ ελίζμο ακεεηηζηή ηαζ ημ ηειαπζζιέκμ οθζηυ ιεηαθένεηαζ 

βζα ημζηίκδζδ ζε ζπάνα ιε πνμηαεμνζζιέκα ακμίβιαηα. [2] 

 

 

 

Δηθφλα 20 :  Τύπνο κεραλήκαηνο ηεκαρηζκνύ ηαπήηωλ. 
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Κμιιάηζα πμο έπμοκ ιζηνυηενμ ιέβεεμξ απυ ηα ακμίβιαηα ηδξ ζπάναξ δζαπςνίγμκηαζ 

ηαζ πνμπςνμφκ ζηδκ δζαδζηαζία ηδξ ακαηφηθςζδξ, ηα ημιιάηζα πμο είκαζ 

ιεβαθφηενα ηαζ δεκ δζαπενκμφκ απυ ηδκ ζπάνα ακαηνμθμδμημφκηαζ ζηδκ ανπζηή 

είζμδμ βζα επακαηειαπζζιυ. Ακ ηαζ ηα ιδπακήιαηα ηειαπζζιμφ ηαπήηςκ θαίκμκηαζ 

κα είκαζ πανυιμζα ιε εηείκα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημκ ηειαπζζιυ άθθςκ ηφπςκ 

απμννζιιάηςκ υπςξ ημ λφθμ, δεκ είκαζ. Ο ζπεδζαζιυξ ηςκ ιδπακδιάηςκ πμο 

πνμμνίγμκηαζ βζα ημκ ηειαπζζιυ ζκςδχκ απμννζιιάηςκ, εζηζάγεζ ζηδκ δδιζμονβία 

αζπιδνχκ θεπίδςκ, μζ μπμίεξ δεκ απέπμοκ πμθφ ιεηαλφ ημοξ βζα κα ιδκ ιπμνμφκ κα 

ιπθέημκηαζ ηα δζάθμνα ημιιάηζα ιεηαλφ ημοξ. Γζα ηδκ δζαδζηαζία ηειαπζζιμφ, 

ηαηάθθδθδ είκαζ δ πανμπή ορδθήξ νμπήξ ηαζ παιδθήξ πενζζηνμθζηήξ ηαπφηδηαξ ημο 

ηοιπάκμο, πμο θένεζ ηζξ θεπίδεξ. θα αοηά εθανιυγμκηαζ πνμηεζιέκμο κα 

απμθεοπεεί, δ εένιακζδ ηαζ δ ηήλδ ηςκ πμθοιενχκ. Οζ ζφβπνμκεξ ιδπακέξ 

ηειαπζζιμφ ηαπήηςκ είκαζ ελαζνεηζηά απμδμηζηέξ, απαζημφκ εθάπζζηα πμζά βζα 

ζοκηήνδζδ, εκχ βζα ηδκ θεζημονβία ημοξ ημ ηυζημξ είκαζ ιδδαιζκυ.  

 

 

 

Δηθφλα 21 : Μεράλεκα ηεκαρηζκνύ ηαπήηωλ 
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7.11 Μεραληθφο δηαρσξηζκφο ηκεκάησλ ησλ ηαπήησλ 

 

Γζάθμνεξ ιδπακζηέξ ιέεμδμζ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημκ δζαπςνζζιυ ηςκ ηιδιάηςκ 

ηςκ ηαπήηςκ. Αθμφ βίκεζ δζαπςνζζιυξ εκυξ ή πενζζζμηένςκ ζοζηαηζηχκ, ηυηε 

ιπμνμφκ κα ακαηοηθςεμφκ ηαζ κα δδιζμονβδεμφκ κέα πνμσυκηα πμο ακηαβςκίγμκηαζ 

εφημθα, πνμσυκηα πμο πανάβμκηαζ απυ πανεέκα πμθοιενή.  

 

Ζ αιενζηακζηή εηαζνία Dupont, ιζα απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ πδιζηέξ αζμιδπακίεξ 

παβημζιίςξ, ακαπηφζζεζ ιζα λδνή δζαδζηαζία (dry process), βζα ημοξ ηάπδηεξ πμο 

είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ κάοθμκ 6.6. Ανπζηά οπάνπμοκ ηάπμζα ζηάδζα ιείςζδξ 

ημο ιεβέεμοξ ηαζ έπεζηα αημθμοεμφκ ηα αήιαηα δζαπςνζζιμφ. Αοηή δ δζαδζηαζία 

πανέπεζ έκα λδνυ ιίβια πμο απμηεθείηαζ απυ 50-70 % κάοθμκ, 15-25 % 

πμθοπνμποθέκζμ, 15-20 % θαηέλ, οθζηά πθδνχζεςξ ηαζ δζάθμνα ηαηάθμζπα (π.π. 

ζηυκδ). Σμ επυιεκμ αήια είκαζ δ πνμζεήηδ κενμφ, υπμο μζ ηειαπζζιέκεξ ίκεξ 

πθέκμκηαζ ηαζ δζαπςνίγμκηαζ αάζεζ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ποηκμηήηςκ πμο έπμοκ (άθθδ 

ποηκυηδηα έπεζ ημ κάοθμκ ηαζ άθθδ ημ πμθοπνμποθέκζμ). Έηζζ πνμηφπημοκ δομ 

νεφιαηα οθζηχκ, έκα ηαηά 98 % ηαεανυ κάοθμκ ηαζ έκα ηαηά 98 % ηαεανυ 

πμθοπνμποθέκζμ. Σμ ακαηοηθςιέκμ κάοθμκ ζηδκ ζοκέπεζα, ζοκηίεεηαζ ιε ημ πανεέκμ 

κάοθμκ ζε ιζα ακαθμβία 1:3, βζα ηδκ παναβςβή ακηαθθαηηζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ζηζξ αοημηζκδημαζμιδπακίεξ.  

 

Δπίζδξ, έκα ζφζηδια θοβμηέκηνζζδξ έπεζ ακαπηοπεεί, βζα ημκ δζαπςνζζιυ ηαπήηςκ 

πμο είκαζ θηζαβιέκμζ απυ κάοθμκ. Σμ ζφζηδια αοηυ δζαπςνίγεζ ημκ ηάπδηα ζε 

κάοθμκ, πμθοπνμποθέκζμ ηαζ ζε ημθθχδδ ζοζηαηζηά (θαηέλ ηαζ οθζηά πθδνχζεςξ). 

Σμ ζφζηδια πνδζζιμπμζεί έκα πενζζηνμθζηυ ηφιπακμ, ημ μπμίμ ζηνέθεηαζ ιε ορδθή 

ηαπφηδηα χζηε δ ηεκηνμιυθμξ επζηάποκζδ κα είκαζ 1000 έςξ 1500 θμνέξ ιεβαθφηενδ 

ζε ζπέζδ ιε ηδκ επζηάποκζδ ηδξ αανφηδηαξ. ε πνχημ ζηάδζμ, έκα οβνυ ιε ποηκυηδηα 

1.15 g/cm
3 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα δζαπςνίζεζ ηζξ ίκεξ (κάοθμκ ηαζ πμθοπνμποθεκίμο) 

απυ ηα ημθθχδδ ζοζηαηζηά. ε δεφηενμ ζηάδζμ, πνδζζιμπμζείηαζ έκα οβνυ ιε 

ποηκυηδηα 1.0 g/cm
3
 (π.π. κενυ), υπμο δζαπςνίγεζ πεναζηένς ημ κάοθμκ απυ ημ 

πμθοπνμποθέκζμ. 
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Μενζηέξ δζαδζηαζίεξ, δζαπςνίγμοκ ηα ζοζηαηζηά ηςκ ηαπήηςκ πςνίξ κα 

πνδζζιμπμζήζμοκ ημ αήια ιείςζδξ ημο ιεβέεμοξ ηςκ ηαπήηςκ. Ζ εηαζνία United 

Recycling, λεηζκά ηδκ δζαδζηαζία δζαπςνζζιμφ ιε ημ ραθίδζζια ηςκ ζκχκ πνυζμρδξ, 

βζα κα απεθεοεενςεμφκ ηαζ κα ακμίλμοκ μζ εοζακςημί ζπδιαηζζιμί. ημ επυιεκμ 

ζηάδζμ, μ ηάπδηαξ «αμιαανδίγεηαζ» ιε έκακ ζοκδοαζιυ αένα ηαζ αηιμφ βζα κα 

παθανχζμοκ ηα ζηδνζηηζηά οπμζηνχιαηα πμο απμηεθμφκηαζ απυ πθδνςηζηυ οθζηυ 

ακεναηζημφ αζαεζηίμο ηαζ θάηελ. Σα δφμ ζηδνζηηζηά οπμζηνχιαηα απμημθθχκηαζ 

(λεθθμοδίγμκηαζ) ιε ιδπακζηυ ηνυπμ, ηαζ απμηαθφπηεηαζ ημ οπμζηδνζηηζηυ ζηνχια 

πμθοπνμποθεκίμο. Σμ ηυζημξ αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ είκαζ παιδθυ ηαζ πανάβεηαζ έκα 

νεφια πνμσυκηςκ ιε 93-95% ηαεανέξ ίκεξ επίζηνςζδξ. Άθθεξ δζαδζηαζίεξ 

πνδζζιμπμζμφκ κενυ ορδθήξ πίεζδξ ή ιπνζβηέηεξ λδνμφ πάβμο. Οζ ιπνζβηέηεξ 

εηημλεφμκηαζ ζηα ηιήιαηα ηςκ πνμξ ακαηφηθςζδ ηαπήηςκ, αθμφ έπμοκ 

απμζοκανιμθμβδεεί. Οζ ιπνζβηέηεξ παβχκμοκ ημ ζοκδεηζηυ οθζηυ πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ζοκανιμθυβδζδ ηςκ ηαπήηςκ (ζοκήεςξ θαηέλ). ε πμθφ 

παιδθέξ εενιμηναζίεξ ηα οθζηά αοηά είκαζ εφεναοζηα, ηαζ εφημθα ιπμνμφκ κα 

δζαθοεμφκ. Οζ λδνέξ ιπνζβηέηεξ πάβμο ελαπκχκμκηαζ άιεζα ζε αένζμ πςνίξ 

μπμζαδήπμηε οβνά οπμθείιιαηα. Αοηή δ δζαδζηαζία ελαθείθεζ ηδκ ακάβηδ βζα 

αολδιέκεξ ιδπακζηέξ θεζημονβίεξ επελενβαζίαξ, ελμζημκμιχκηαξ  εκένβεζα ηαζ 

απμθεφβμκηαξ ηδκ πζεακή πδιζηή νφπακζδ. 

 

 

7.12  Αλάθηεζε ηνπ λάπινλ απφ ηνπο ηάπεηεο κέζσ δηάιπζεο-

επαλαθαηαβχζηζεο 

 

Ζ ακάηηδζδ ιε δζάθοζδ-επακαηαηααφεζζδ έπεζ πνδζζιμπμζδεεί εονέςξ, βζα ημ 

δζαπςνζζιυ ημο κάοθμκ ορδθήξ αλίαξ, απυ ηα απμννίιιαηα ηαπήηςκ. Οζ πζμ ζοπκά 

πνδζζιμπμζμφιεκμζ δζαθφηεξ είκαζ  αθεζθαηζηέξ αθημυθεξ, αθηοθζηέξ θαζκυθεξ ηαζ 

οδνμπθςνζηυ μλφ. Μζα απυ ηζξ δζαδζηαζίεξ δζάθοζδξ-επακαηαηααφεζζδξ πμο έπμοκ 

εθανιμζηεί είκαζ αοηή πμο ακαθένεζ μ Booij (Booij et all, ‘Process for Recycling 

Polyamidecontaining Carpet Waste, 1997).  

 

Σα απμννίιιαηα ηαπήηςκ ηειαπίγμκηαζ ζε ημιιάηζα, επζθάκεζαξ 0.5-20 cm
2
, ηαζ αοηά 

ακαιζβκφμκηαζ ιε έκα δζαθφηδ, υπςξ βζα πανάδεζβια δ ιεεακυθδ. Ζ ακαθμβία αάνμοξ 



 - 144 - 

ημο δζαθφηδ πμο απαζηείηαζ ζε ζφβηνζζδ ιε ημ αάνμξ ηςκ απμννζιιάηςκ ηςκ 

ηαπήηςκ είκαζ 5/20. ακ απαζημφιεκμ πνυκμ δζαπςνζζιμφ, ηα 60 θεπηά είκαζ επανηή 

βζα κα δζαθφζμοκ ημ κάοθμκ 6, ζε ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ 135-140°C ηαζ πίεζδξ 0.2-

2 MPa. Σα ζηενεά ζημζπεία έπεζηα θζθηνάνμκηαζ, ηαζ ημ δζάθοια ρφπεηαζ, ιε 

απμηέθεζια ημ κάοθμκ κα ηαηααοείγεηαζ. Σμ κάοθμκ πμο ακαηηάηαζ δζαηδνεί ημ 90 % 

ημο ζπεηζημφ ζλχδμοξ, ημο ανπζημφ κάοθμκ πμο είπε πνδζζιμπμζδεεί ζημκ ηάπδηα. Ζ 

παναηήνδζδ αοηή ιαξ μδδβεί ζημ ζοιπέναζια υηζ ημ κάοθμκ δεκ δέπεηαζ ζμαανή 

οπμαάειζζδ, ηαηά ηδ δζαδζηαζία ακάηηδζήξ ημο. Δπζπθέμκ, δ παναβςβή ημο κάοθμκ 

απυ ηδκ δζαδζηαζία ηδξ δζαθοημπμίδζδξ είκαζ ορδθή (πάκς απυ 90%). Σα 

ιεζμκεηηήιαηα ηδξ ακάηηδζδξ ιε δζαθοημπμίδζδ είκαζ: δ πμζυηδηα ηςκ 

απαζημφιεκςκ πδιζηχκ μοζζχκ, μζ αολδιέκεξ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ ηαζ πίεζδξ πμο 

απμηεθμφκ πνμτπυεεζδ, ηαζ μ απαζημφιεκμξ πνυκμξ.  

 

ακ εκαθθαηηζηή θφζδ πνμηείκεηαζ δ πνήζδ οδνμπθςνζημφ μλέμξ ςξ δζαθφηδ. Σμ 

οδνμπθςνζηυ μλφ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ ιεεακυθδ,  απαζηεί παιδθυηενδ εενιμηναζία 

(20 έςξ 100°C) ηαζ θζβυηενμ πνυκμ βζα ηδκ δζαθοημπμίδζδ (2 έςξ 30 θεπηά). 

Βαζζγυιεκμζ ζε δεδμιέκα ιέηνδζδξ ημο ζπεηζημφ ζλχδμοξ, ημ ακαηοηθςιέκμ κάοθμκ 

δεκ δέπεηαζ ηαιία οπμαάειζζδ. ιςξ, ζακ δζαθφηδξ ημ οδνμπθςνζηυ μλφ δεκ είκαζ 

ακαηοηθχζζιμ θυβς ηδξ ακηίδναζδξ ημο ιε ημ οθζηυ πθδνχζεςξ, δδθαδή ημ 

ακεναηζηυ αζαέζηζμ, πμο ανίζηεηαζ ζημοξ ηάπδηεξ. 

 

Μζα άθθδ πνμζέββζζδ βζα ημκ δζαπςνζζιυ ηςκ ηιδιάηςκ ηςκ ηαπήηςκ είκαζ δ πνήζδ 

ηδξ ιεευδμο οπενηνίζζιςκ οβνχκ (SCF) ιε δζαδζηαζία ακάδεοζδξ (Sikorski 

M.E.(1993) & Kasserra Ζ.Ρ.1998). Ζ δζαθοηυηδηα ηςκ πμθοιενχκ αθθάγεζ ιε ηδκ 

εκαθθαβή πίεζδξ ηαζ εενιμηναζίαξ ημο πνδζζιμπμζμφιεκμο SCF. Ο Sikorski, 

απμηάθορε υηζ ηα ιειμκςιέκα πμθοιενή ζημοξ ηάπδηεξ, ιπμνμφκ κα δζαπςνίγμκηαζ 

δζαδμπζηά πνδζζιμπμζχκηαξ έκακ ηφπμ SCF, υπςξ ημ CO2, αολάκμκηαξ ηδκ 

εενιμηναζία ηαζ ηδκ πίεζδ. Ωζηυζμ ορδθέξ εενιμηναζίεξ (πενίπμο 170-210°C), ηαζ 

ορδθέξ πζέζεζξ (500-1000 atm) απαζημφκηαζ βζα κα δζαθοεμφκ δζάθμνα πμθοιενή ιε 

SCF. Μζα άθθδ πναηηζηή επζηνέπεζ ημκ δζαπςνζζιυ ηςκ απμννζιιάηςκ ηςκ ηαπήηςκ, 

ζε εενιμηναζία δςιαηίμο ηαζ ιέηνζα πίεζδ (Griffith A. T., Park Y. and Roberts C. 

B., 1999). Μέπνζ ηαζ κάοθμκ πενζεηηζηυηδηαξ 2.3 % ηαηά αάνμξ, ιπμνεί κα δζαθοεεί 

ζε δζάθοια ιονιδηζημφ μλέμξ πενζεηηζηυηδηαξ 88 % ηαηά αάνμξ. Έπεζηα ημ 

οπενηνίζζιμ CO2, ζακ ιδ-δζαθφηδξ πνμζηίεεηαζ βζα κα ηαηααοείζεζ ημ κάοθμκ, ζε 
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εενιμηναζία 40°C ηαζ πίεζδ ιεηαλφ 84 ηαζ 125 atm. Καζ μ δζαθφηδξ ηαζ μ ιδ-

δζαθφηδξ ιπμνμφκ κα ακαηοηθςεμφκ, εκχ μθυηθδνδ δ δζαδζηαζία εθέβπεηαζ εφημθα 

ηαζ ημ ακαηηδιέκμ κάοθμκ είκαζ ορδθήξ πμζυηδηαξ. [2, 25] 

 

 

7.13 Απνπνιπκεξηζκφο ηνπ λάπινλ 

 

Σμ κάοθμκ, είκαζ έκα οθζηυ ορδθήξ αλίαξ, ζε ζφβηνζζδ ιε άθθα πμθοιενή, πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηαπήηςκ. ακ απμηέθεζια ηδξ ορδθήξ ημο 

αλίαξ, ημ πνδζζιμπμζδιέκμ κάοθμκ, ακηζιεηςπίζηδηε ελανπήξ ζακ ιζα πνχηδ φθδ πμο 

πνέπεζ κα επακαπνδζζιμπμζδεεί βζα κα παναπεεί πανεέκμ κάοθμκ. Έκαξ απυ ημοξ 

ηαηάθθδθμοξ ηνυπμοξ βζα κα επζηεοπεεί αοηυ είκαζ δ δζαδζηαζία ημο 

απμπμθοιενζζιμφ.   

 

Ζ πθεζμρδθία ηςκ πμθοαιζδίςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ειπμνζημφξ ζημπμφξ είκαζ 

ημ κάοθμκ 6.6 ηαζ ημ κάοθμκ 6. Οζ ιεηαπεζνζζιέκμζ ηάπδηεξ ζοθθέβμκηαζ, 

ηαλζκμιμφκηαζ ηαζ οπμαάθθμκηαζ ζε ηειαπζζιυ ιέζς ιδπακζηήξ δζαδζηαζίαξ, πνζκ 

απμπμθοιενζζημφκ. 

 

Σμ κάοθμκ 6 πανάβεηαζ απυ ημκ πμθοιενζζιυ εκυξ απθμφ ιμκμιενμφξ, ηδξ 

ηαπνμθαηηάιδξ (caprolactam), ηαζ δ δζαδζηαζία ιπμνεί κα ακηζζηναθεί. Ζ πδιζηή 

ακαηφηθςζδ ηαπήηςκ ηςκ μπμίςκ μζ ίκεξ επίζηνςζδξ είκαζ θηζαβιέκεξ απυ κάοθμκ 6, 

ζοκζζημφκ πθέμκ ιζα δζαδζηαζία ακαηφηθςζδξ ηθεζζηχκ ανυβπςκ βζα ηα 

απμννίιιαηα. Οζ ακαηηδιέκεξ ίκεξ επίζηνςζδξ απυ κάοθμκ 6, ζηέθκμκηαζ ζε έκακ 

ακηζδναζηήνα απμπμθοιενζζιμφ ηαζ οπμαάθθμκηαζ ζε επελενβαζία πανμοζία 

οπένεενιμο αηιμφ ηαζ ηάπμζμο ηαηαθφηδ έηζζ χζηε κα παναπεεί ηαπνμθαηηάιδ 

(caprolactam). Ζ αηαηένβαζηδ ηαπνμθαηηάιδ οπυηεζηαζ ζε απυζηαλδ ηαζ 

πμθοιενίγεηαζ ζε κάοθμκ 6. Ζ ακαηηδιέκδ ηαπνμθαηηάιδ ιπμνεί κα ζοβηνζεεί ιε ημ 

πανεέκμ οθζηυ ηαπνμθαηηάιδξ ζε ηαεανυηδηα. Σμ επακαπμθοιενζζιέκμ κάοθμκ 6, 

ιεηαηνέπεηαζ ζε κήια ηαζ ιε εζδζηή επελενβαζία ζπδιαηίγεζ εοζάκμοξ (ημφθεξ) πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ δμιή ημο κέμο ηάπδηα. Οζ παναβυιεκμζ ηάπδηεξ πμο 

ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ αοηή ηδκ δζαδζηαζία έπμοκ πανυιμζεξ ζδζυηδηεξ ιε εηείκμοξ 

πμο ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ πανεέκμ οθζηυ ηαπνμθαηηάιδξ.  
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Πμθθά πνμβνάιιαηα ακαηφηθςζδξ ηαπήηςκ εθανιυγμοκ ηδκ ηεπκζηή ημο 

απμπμθοιενζζιμφ βζα ηδκ παναβςβή κέςκ ηαπήηςκ. Πανάδεζβια εθανιμβήξ είκαζ, ημ 

πνυβναιια «6ix Again» πμο εθανιυγεηαζ ιε επζηοπία ζηδκ Αιενζηή, ημ μπμίμ 

ιάθζζηα είκαζ οπεφεοκμ ηαζ βζα ηδκ ζοθθμβή ηςκ ιεηαπεζνζζιέκςκ ηαπήηςκ. Άθθα 

πνμβνάιιαηα ακαηφηθςζδξ πμο εθάνιμζακ ηδκ δζαδζηαζία ημο απμπμθοιενζζιμφ 

ήηακ αοηυ ηδξ εηαζνίαξ Evergreen Nylon Recycling (ΖΠΑ), ημ Polyamid 2000 

(Γενιακία) ηαζ ημ Carpet Recycling Europe (Δονχπδ). [2] 

 

 

7.14 Γηαδηθαζία αλάηεμεο 

 

Ζ δζαδζηαζία ηήλδξ ιέζς εηαμθήξ ιπμνεί κα ιεηαηνέρεζ ηα εενιμπθαζηζηά 

πμθοιενή ζε ιπνζβηέηεξ νδηίκδξ. Ακ ζοκδοαζημφκ ιαγί πενζζζυηενμζ ημο εκυξ ηφπμζ 

πμθοιενχκ, ηυηε δ δζαδζηαζία παναηηδνίγεηαζ ςξ ακάιεζλδ (compounding), ηαζ μζ 

παναβυιεκεξ ιπνζβηέηεξ ςξ ιίβιαηα πμθοιενχκ. Οζ ηάπδηεξ ή άθθα ζκχδδ απυαθδηα 

εα πνέπεζ παναηηδνζζηζηά κα οπμαθδεμφκ ζε ιζα δζαδζηαζία ιείςζδξ ημο ιεβέεμοξ 

ημοξ. Αθμφ ηειαπζζημφκ ηα οθζηά βζα κα ιεζςεεί μ υβημξ ημοξ απαζηείηαζ ιζα πςνζζηή 

δζαδζηαζία, βζα κα αολδεεί δ ποηκυηδηα ημο, ή δζμπεηεφεηαζ ζε εηαμθέα (εζηυκα 21), 

απυ έκακ εζδζηά ζπεδζαζιέκμ ηνμθμδυηδ. Δκζςιαηςιέκα ζοζηήιαηα ηνμθμδυηδζδξ, 

ηαζκζυδνμιςκ ιεηαθμνάξ, ηειαπζζιμφ, ηαζ εηαμθέα είκαζ δζαεέζζια βζα ηδκ 

ιεηαηνμπή ηςκ ηαπήηςκ ζε ιπνζβηέηεξ. Σέημζα ζοζηήιαηα απαζημφκ θζβυηενμ πχνμ, 

είκαζ εοημθυηενα ζηδκ πνήζδ ηαζ ζημκ ηαεανζζιυ ημοξ ηαζ έπμοκ αζθαθχξ 

παιδθυηενμ ηυζημξ απυ άπμρδ πνήζδξ εκένβεζαξ, αθθά ηαζ ζοκηήνδζδξ. Σα 

ιδπακήιαηα εηαμθήξ ιπμνεί κα είκαζ ιμκμηυπθζα ή δζηυπθζα, Ακάθμβα ιε ηδκ 

επζεοιδηή ποηκυηδηα βζα ημ παναβυιεκμ πνμσυκ, πνδζζιμπμζμφιε ηαζ ημκ ηαηάθθδθμ 

ηφπμ ιδπακήιαημξ δζέθαζδξ. Κάεε ζφζηδια εηαμθήξ δζαεέηεζ ζδιεία απαενζχζδξ ή 

ηαζ δοκαηυηδηα εθανιμβήξ ηεκμφ ή νμήξ αδνακμφξ αενίμο, ιε ζηυπμ ηδκ αθαίνεζδ 

πηδηζηχκ αενίςκ, ηδξ οβναζίαξ, ηαζ ηςκ άθθςκ ηαηαθμίπςκ.  

 

ημ ζφζηδια εηαμθήξ, ημ ηήβια ημο πμθοιενμφξ ελςεείηαζ ιέζς ιζαξ μπήξ (ιήηναξ)  

βζα κα δζαιμνθχζεζ πμθοιενζηά ζχιαηα, ηα μπμία ρφπμκηαζ ηαζ ηειαπίγμκηαζ ζε 

ιπνζβηέηεξ. Τπάνπμοκ δζάθμνμζ ηφπμζ ιδπακδιάηςκ ημηημπμζδηχκ ακάθμβα ιε ημ 

ζφζηδια ρφλδξ πμο εθανιυγεηαζ ιεηά ηδκ εηαμθή. Μενζηά είδδ είκαζ : i) water ring 
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pelletizers, ii) underwater pelletizers, iii) strand pelletizers, ηα μπμία θαίκμκηαζ 

ακηίζημζπα ζηζξ εζηυκεξ 23,24 ηαζ 25 ακηίζημζπα.   Ακάθμβα ημκ ηφπμ ακαηοηθςιέκμο 

πμθοιενμφξ πμο πανάβεηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ δζαθμνεηζηυξ ηφπμξ ιδπακήιαημξ 

ημπήξ ζε ιπνζβηέηεξ. 

 

 

Δηθφλα 22 : Μεράλεκα δηέιαζεο ηαπήηωλ (κε κνλή βίδα) 

 

Γζα πανάδεζβια βζα ημ πμθοαζεοθέκζμ πμο έπεζ παιδθυ ζδιείμ ηήλδξ πνδζζιμπμζείηαζ 

μ ηφπμξ water ring. Οζ ηφπμζ ιδπακδιάηςκ παναβςβήξ ιπνζβηέηςκ strand ηαζ 

underwater, ιπμνμφκ ηαζ επελενβάγμκηαζ έκα εονφηενμ θάζια πμθοιενχκ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο κάοθμκ, ημο πμθοεζηένα, ηαζ ημο πμθοπνμποθεκίμο. ημκ 

ηφπμ strand, μζ παναβυιεκεξ ιπνζβηέηεξ ρφπμκηαζ ιέζς ιζαξ δελαιεκήξ κενμφ ηαζ 

ηειαπίγμκηαζ ζε ζθαζνζηά ηιήιαηα. Ο ελμπθζζιυξ βζα ηδκ παναβςβή ιπνζβηέηςκ 

ζοπκά ηαηαθαιαάκεζ ιεβάθμ ειααδυκ, εκχ απαζηεί ζοκεπυιεκδ επζηήνδζδ ηαηά ηδκ 

θεζημονβία ημο, πανυθμ υηζ είκαζ ιζα πθήνςξ αοημιαημπμζδιέκδ δζαδζηαζία.   [2, 25, 

40] 
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Δηθφλα 23 : Μεράλεκα δηέιαζεο θαη παξαγωγήο κπξηγθεηώλ ηύπνπ water ring  

 

 

Δηθφλα 24 : Μεράλεκα παξαγωγήο κπξηγθεηώλ ηύπνπ underwater 

 

 

Δηθφλα 25 : Μεράλεκα παξαγωγήο κπξηγθεηώλ ηύπνπ strand 

 

Ζ εηαζνία Starlinger, δ μπμία δναζηδνζμπμζείηαζ ζημκ ημιέα ηδξ ηαηαζηεοήξ 

ιδπακδιάηςκ ακαηφηθςζδξ έπεζ κα πανμοζζάζεζ ανηεημφξ ηφπμοξ ιδπακδιάηςκ ηαζ 

δζαθυνςκ ηεπκμθμβζχκ βζα ηδκ ακαηφηθςζδ ηαπήηςκ. Σα ιδπακήιαηα ηδξ εηαζνίαξ 
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Starlinger ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ παναβςβή ακαηοηθχζζιςκ οθζηχκ 

πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή γςκχκ αζθαθείαξ, κδιάηςκ βζα εθαζηζηά, 

αενυζαηςκ ηαζ άθθςκ εθανιμβχκ. Μζα ημζκή πναηηζηή είκαζ δ παναζηεοή ζκςδχκ 

πνμσυκηςκ ηα μπμία δζαηίεεκηαζ ζηζξ αοημηζκδημαζμιδπακίεξ, μζ μπμίεξ ηα 

ακαιζβκφμοκ ιε ίκεξ οάθμο ηαηαζηεοάγμκηαξ δζάθμνα ιένδ ηςκ αοημηζκήηςκ (π.π. 

πνμθοθαηηήνεξ).  

 

ημ παναηάης ζπήια (ζπήια 32), θαίκεηαζ ιζα ηοπζηή δζαδζηαζία ηςκ ιδπακδιάηςκ 

ηδξ εηαζνίαξ Starlinger (ηφπμο underwater, ηφπμο water ring, ηφπμο strand) εκχ ζηδκ 

εζηυκα 26 πανμοζζάγεηαζ έκα πνμσυκ ηδξ ίδζαξ εηαζνίαξ. Ο πίκαηαξ 21 δείπκεζ 

μνζζιέκα ζημζπεία βζα ηδκ δοκαιζηυηδηα παναβςβήξ δομ ιμκηέθςκ ηδξ εηαζνίαξ 

Starlinger. [2, 25, 41] 

  

Πίλαθαο 21. Σηνηρεία δπλακηθόηεηαο παξαγωγηθήο δηαδηθαζίαο δπν κνληέιωλ ηεο εηαηξίαο 

Starlinger [41] 
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ρήκα 32 : Τππηθή δηαδηθαζία ηωλ κεραλεκάηωλ ηεο εηαηξίαο Starlinger 

 

 

 

Δηθφλα 26 : Πξνϊόλ ηεο εηαηξίαο Starlinger 

 

Μζα αηυιδ εηαζνία αοζηνζαηήξ πνμέθεοζδξ πμο δναζηδνζμπμζείηαζ ζημκ ημιέα 

παναβςβήξ ιδπακδιάηςκ βζα ηδκ ακαηφηθςζδ ηθςζημτθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ 

είκαζ δ εηαζνία NRG S.A. Σμ ηεπκμθμβζηυ ζκζηζημφημ ηδξ Georgia ηαζ ζοβηεηνζιέκα μ 
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ημιέαξ ηδξ ακαηφηθςζδξ ηαπήηςκ δζαεέηεζ ιδπακήιαηα απυ ηδκ εκ θυβς εηαζνία. 

ηζξ αηυθμοεεξ εζηυκεξ (εζηυκα 27,28,29) πανμοζζάγμκηαζ  πνμσυκηα ηδξ εηαζνίαξ.  

 

 

Δηθφλα 27 : ηύπνο Α GRAN ηεο εηαηξίαο NRG 

 

 

 

Δηθφλα 28: ηύπνο S GRAN ηεο εηαηξίαο NRG 
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Δηθφλα 29: ηύπνο X GRAN ηεο εηαηξίαο NRG 

 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, μζ ζδζυηδηεξ ηςκ παναβυιεκςκ πνμσυκηςκ ηαζ δ ηζιή πμο 

ιπμνμφκ κα δζαηεεμφκ ζημ ειπυνζμ ελανηχκηαζ απυ ημκ ζοκδοαζιυ ηςκ οθζηχκ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ. Σα πενζζζυηενα απυαθδηα ηαπήηςκ πενζέπμοκ ηα δφμ ιδ 

ακαιζβκουιεκα πθαζηζηά, ημ κάοθμκ ηαζ ημ πμθοπνμποθέκζμ. Ζ ιδ ακάιεζλδ αοηχκ 

ηςκ δφμ ζοζηαηζηχκ μδδβεί ζε πνμσυκηα πμο έπμοκ θηςπέξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ. Καηά 

ηδκ ακαηφηθςζδ ηαπήηςκ θμζπυκ ιέζς ηήλδξ ηαζ ακάιεζλδξ, πνδζζιμπμζμφκηαζ, 

ζοιααημπμζδηέξ, μζ μπμίμζ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηςκ 

ζδζμηήηςκ ημο ακαιειζβιέκμο οθζημφ. [2, 25, 42] 

 

Ζ εηαζνία United Recycling, δ μπμία θεζημονβεί απυ ηδξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ’90, 

πανήβαβε δομ ιίβιαηα (URI 20-001 ηαζ URI 10-001) απυ ηα ιεηα-ηαηακαθςηζηά 

απμννίιιαηα ηαπήηςκ βζα ηδκ ιμνθμπμίδζδ ιέζς έβποζδξ (injection molding). Αοηά 

ήηακ ηαζ πνχηα ειπμνζηχξ δζαδεδμιέκα ζφκεεηα πνμσυκηα, πμο πνμένπμκηακ απυ 

ακαηοηθχζζιμοξ ηάπδηεξ. Καηά ηδκ δζαδζηαζία πνδζζιμπμζμφκηακ ηάπδηεξ απυ 

πμθοπνμποθέκζμ ηαζ κάοθμκ, εκχ ηα ηεθζηά πνμσυκηα παναηηδνίγμκηακ ζακ ιίβιαηα 

πμο πενζείπακ κάοθμκ, πμθοπνμποθέκζμ, ακυνβακα πθδνςηζηά οθζηά ηαζ άθθα 

πμθοιενή. 

 

Σμ 1994, δ εηαζνία Monsanto ηαημπφνςζε ιε δίπθςια εονεζζηεπκίαξ, ιζα δζαδζηαζία 

βζα ηδκ ακαηφηθςζδ, υθςκ ηςκ ζοζηαηζηχκ, ηαπήηςκ πμο είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμζ 
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απυ κάοθμκ 6.6. Ζ δζαδζηαζία δεκ πενζθάιαακε ημκ δζαπςνζζιυ ηςκ ζοζηαηζηχκ, εκχ 

δδιζμονβμφκηακ έκα εενιμπθαζηζηυ πνμσυκ ηαηάθθδθμ βζα ιμνθμπμίδζδ ιέζς 

έβποζδξ. Γζα ηδκ παναβςβή πνδζζιμπμζήεδηε έκα ιδπάκδια δζέθαζδξ ιε δομ αίδεξ 

βζα κα επζηεοπεεί ιεβάθδξ έκηαζδξ ακάιεζλδ ημο εενιμπθαζηζημφ οθζημφ πμο 

απμηεθμφκηακ απυ ηάπδηεξ. Σμ ακαηοηθςιέκμ οθζηυ πενζείπε 35-67 % η.α. κάοθμκ, 

8-21 % η.α. πμθοπνμποθέκζμ, 5-29 % η.α SBR ηαζ ακυνβακα πθδνςηζηά οθζηά 10-40 

% η.α. Καηά ηδ θάζδ ηςκ δμηζιχκ, δμηζιάζηδηε ηαζ δ ιδ πνήζδ ζοιααημπμζδηχκ. 

Οζ ζδζυηδηεξ ημο παναβυιεκμο εενιμπθαζηζημφ ήηακ πανυιμζεξ ιε εηείκεξ ημο 

πανεέκμο πμθοζηονέκζμο, αθθά ηαηχηενεξ απυ εηείκεξ ημο πανεέκμο κάοθμκ 6.6. ε 

άθθεξ δμηζιέξ, ζακ ζοιααημπμζδηήξ πνδζζιμπμζήεδηε, ημ PolyBond 3150, ζε 

ζοβηέκηνςζδ 3 % ηαηά αάνμξ, βζα ηδκ ακαηφηθςζδ ηαπήηςκ πμθοπνμποθεκίμο ηαζ 

κάοθμκ, πμο μδήβδζακ ζε αεθηζςιέκεξ ζδζυηδηεξ. Ακ ηαζ μζ μιμβεκμπμζδιέκεξ νδηίκεξ 

πανμοζζάγμοκ ηαθφηενεξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ, ημ ηυζημξ ημοξ είκαζ ζδιακηζηά 

ορδθυηενμ, αηυιδ ηαζ ακ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε έκα παιδθυ πμζμζηυ. 

 

Σα πμθοιενή απυ ηα μπμία ηαηαζηεοάγμκηαζ μζ ηάπδηεξ ιπμνμφκ κα ακαηοηθςεμφκ 

ιέζς ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ ακάηδλδξ, ηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ παναβςβή κέςκ 

πνμσυκηςκ, είηε ακαιζβκφμκηαξ ηα ιε πανεέκα οθζηά είηε υπζ. Σα ακαηοηθςιέκα 

πμθοιενή ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ αηυιδ ηαζ ζακ ιήηνεξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή 

ζοκεέηςκ ιε ίκεξ βοαθζμφ. Ζ ηεπκμθμβία αοηή απμηεθεί πανάδεζβια παναβςβήξ 

ζφκεεηςκ, ηα μπμία πανμοζζάγμοκ αολδιέκεξ ζδζυηδηεξ ακημπήξ ζε δζάθμνμοξ 

πανάβμκηεξ. [2] 

 

 

7.15 Υξήζε ηλψλ σο κέζν ελίζρπζεο ζε ζχλζεηα πνιπκεξηθήο κήηξαο  

 

Ίκεξ ηθςζημτθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ 

εκίζποζδ ζοκεέηςκ οθζηχκ. Ο Kotliar, βζα πανάδεζβια, έπεζ ενεοκήζεζ ηδ πνήζδ ζκχκ, 

επίζηνςζδξ ηαπήηςκ ηαζ ηθςζημτθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ, ςξ εκζζποηζηυ ηςκ 

ακαηοηθςιέκςκ ζφκεεηςκ. Λυβς ημο υηζ μζ ίκεξ αοηέξ έπμοκ ιζηνή δζάιεηνμ, 

πνδζζιμπμζείηαζ έκα πνμπμθοιενέξ παιδθμφ ζλχδμοξ ζε ιζα αάζδ κενμφ, βζα κα 

ελαζθαθζζηεί δ πθήνδξ ηάθορδ ηςκ ζκχκ. Οζ επζθεβυιεκεξ πνδζζιμπμζμφιεκεξ 

ηυθθεξ επζηοβπάκμοκ ηδκ δδιζμονβία ιζαξ ζοκεηηζηήξ δμιήξ, δ μπμία πανμοζζάγεζ 
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ακεεηηζηυηδηα ζε πανάβμκηεξ δζάανςζδξ. Πένα απυ ηζξ ίκεξ ηαπήηςκ πμο 

πνμζηέεδηακ βζα ηδκ παναβςβή ημο ζφκεεημο οθζημφ, πνμζηέεδηακ ηαζ δζάθμνεξ 

πμζυηδηεξ ημιιέκςκ ζκχκ απυ κάοθμκ 6, κάοθμκ 6.6, πμθοεζηένα ηαζ ααιαάηζ. 

Κμιιάηζα οθάζιαημξ ηγίκ, ααιααηενά, ηαζ πμθοεζηενζηά πνδζζιμπμζήεδηακ επίζδξ. 

Σμ ιείβια ηςκ πνδζζιμπμζδιέκςκ ηαπήηςκ επζζηνχεδηε έπεζηα ιε θαζκμθζηή νδηίκδ 

ή νδηίκδ θμνιαθδεΰδδξ μονίαξ πμο είπακ δζαθοεεί ζε ιζα αάζδ κενμφ. Σα ζφκεεηα 

πμο δδιζμονβήεδηακ πενζείπακ δζάθμνα πμζά ζκχκ ή οθαζιάηςκ ηαζ 7.5-20 % ηαηά 

αάνμξ ζηενεχκ ζοβημθθδηζηχκ.  

 

Ο Gowayed, δζενεφκδζε ηδ πνήζδ απμννζιιάηςκ οθάζιαημξ πμθοπνμποθεκίμο (PP), 

(ημ μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ ζακ οπυζηνςια ηαπήηςκ) βζα ηδκ εκίζποζδ ιζαξ ιήηναξ 

πμθοαζεοθεκίμο (PE). Σέζζενα ζηνχιαηα PE πάπμοξ 0.1mm ημπμεεηήεδηακ ιαγί ιε 

έκα εκζαίμ ζηνχια απμννζιιάηςκ οθάζιαημξ PP. Καηυπζκ ηήπεδηακ ζε ιζα 

εενιμηναζία 150°C οπυ πίεζδ 290 kPa. Γζαπζζηχεδηε υηζ ημ ζφκεεημ PE/PP πμο 

πνμέηορε, ιε πενζεηηζηυηδηα 25% ηαηά υβημ PP, πανμοζίαγε ηνζπθάζζα ακημπή ηαζ 

ιζα αφλδζδ ηαηά 60 % ζε εοθοβζζία, ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ ζδζυηδηεξ ημο ηαεανμφ ΡΔ. 

[2, 25]   
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ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  88  

  

ΔΔΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΔΔ  ΣΣΩΩΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΚΚΤΤΚΚΛΛΩΩΜΜΔΔΝΝΩΩΝΝ  

ΠΠΡΡΟΟΪΪΟΟΝΝΣΣΩΩΝΝ  

 

 

8.1 Αλάθηεζε κε πθαζκέλσλ ηλψλ απφ καιιί, γηα ηνλ θαζαξηζκφ 

λεξνχ 

 

Ο ηαεανζζιυξ ημο κενμφ απμηεθεί ιζα πνυηθδζδ βζα ηδκ ζδιενζκή επμπή, ζε εεκζηυ 

αθθά ηαζ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ. ζμκ αθμνά ημκ ηαεανζζιυ ηςκ αζμιδπακζηχκ 

θοιάηςκ, δζάθμνα πνυηοπα έπμοκ ακαπηοπεεί, ιέζς ηςκ μπμίςκ ηίεεκηαζ αοζηδνέξ 

ηζιέξ βζα δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ. ηδκ δζαδζηαζία επελενβαζίαξ αζμιδπακζηχκ 

θοιάηςκ, πνδζζιμπμζείηαζ ιζα ζεζνά ηφπςκ θίθηνςκ βζα ηδκ ηαηαηνάηδζδ ηςκ 

νοπακηζηχκ θμνηίςκ. Οζ ακαηηδιέκεξ ιδ οθαζιέκεξ ίκεξ απυ ιαθθί ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ οπμηαηάζηαημ δαπακδνχκ ζοκεεηζηχκ ζκχκ, δζαθυνςκ οθζηχκ. 

Σμ ηυζημξ ηςκ ακαηηδιέκςκ αοηχκ ζκχκ δεκ είκαζ απαβμνεοηζηυ βζα ηδκ εθανιμβή 

αοηή, εκχ ημ απμηέθεζια ηδξ πνήζδξ ημοξ ηνίκεηαζ ζδζαίηενα θεζημονβζηυ ηαζ 

απμηεθεζιαηζηυ.    

 

Οζ ιδ οθαζιέκεξ ιάθθζκεξ ίκεξ, εκ δοκάιεζ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ 

πνμζνυθδζδ ζυκηςκ αανέςκ ιεηάθθςκ υπςξ Pb(+2), Cu (+2),  Zn (+2), υλζκςκ 

πνςζηζηχκ μοζζχκ (C.1 υλζκμ ηυηηζκμ 27, C.1 υλζκμ ηυηηζκμ 88) ηαζ πεηνεθαζμεζδχκ 

(πεηνέθαζμ SN 150, diesel, ανβυ πεηνέθαζμ). Γζα κα αλζμπμζδεμφκ μζ ιδ οθαζιέκεξ 

ιάθθζκεξ ίκεξ, βζα ημκ ηαεανζζιυ κενμφ απαζηείηαζ ιζα ζδζαίηενδ επελενβαζία ημοξ βζα 

κα ηνμπμπμζδεεί δ επζθάκεζαξ απμννυθδζήξ ημοξ. Έηζζ θμζπυκ εα πνέπεζ μ υβημξ ηςκ 

ιδ οθαζιέκςκ ιάθθζκςκ ζημζπείςκ κα ειπθμοηζζηεί ιε ημ αζμπμθοιενέξ πζημγάκδ 

(biopolymer chitosan), ηαζ κα οπμζηεί επελενβαζία πθάζιαημξ παιδθήξ 

εενιμηναζίαξ, βζα κα ελαζθαθζζηεί δ ορδθυηενδ πνμζνυθδζδ αανέςκ ιεηάθθςκ. 
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Ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ μζ ιάθθζκεξ ακαηηδιέκεξ ίκεξ είκαζ ζδζαίηενα απμδμηζηέξ 

ζηδκ πνμζνυθδζδ  ζυκηα Pb(+2). Σα ιδ οθαζιέκα ιάθθζκα είκαζ ζδζαίηενα πνήζζια 

επίζδξ βζα ηδκ απμννυθδζδ ηδθίδςκ πεηνεθαίμο απυ ηδκ επζθάκεζα ημο κενμφ. [2] 

 

 

8.2 χλζεηα πξντφληα πξνεξρφκελα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ κεηα-

θαηαλαισηηθψλ ηαπήησλ 

 

Σα απμννίιιαηα ηςκ ηαπήηςκ, υπςξ ηαζ πμθθά άθθα εενιμπθαζηζηά απυαθδηα, υηακ 

δζαηίεεκηαζ ζε πχνμοξ δζάεεζδξ απμννζιιάηςκ δεκ απμηεθμφκ ιζα αζχζζιδ θφζδ. 

Έκα εέια πμο απαζπμθεί ζηδκ ακαηφηθςζδ ηςκ ιεηα-ηαηακαθςηζηχκ ηαπήηςκ, είκαζ 

εάκ εα πνέπεζ μζ ηάπδηεξ κα δζαπςνζζημφκ  ζηα ανπζηά εενιμπθαζηζηά πμθοιενή 

ημοξ ή κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ ιίβια. Ζ παναβςβή εκυξ ζοκεέημο, ιε ιζα ιήηνα 

απμηεθμφιεκδ απυ έκα ιίβια αζφιααηςκ πμθοιενχκ ζςιάηςκ, απμηεθεί 

εκδεπμιέκςξ ιζα ακέλμδδ θφζδ. ηα ζφκεεηα πμθθέξ θμνέξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ίκεξ 

πμο ιπμνμφκ κα δνάζμοκ ςξ εκζζποηζηά ηαζ κα πνμζδχζμοκ δζαθμνεηζηέξ ζδζυηδηεξ. 

Δάκ μζ ίκεξ εκίζποζδξ πνμζδίδμοκ επζεοιδηέξ ζδζυηδηεξ ζηα ζφκεεηα, εκχ δ ιήηνα 

ημο ζοκεέημο απμηεθείηαζ απυ αζφιααηα πμθοιενή ηυηε δ ζοκφπανλδ αοηχκ ηςκ 

οθζηχκ ιπμνεί κα απμηεθεί ηαθή θφζδ. Σα απμηεθέζιαηα ζηδκ ακαηφηθςζδ ιεηα-

ηαηακαθςηζηχκ ηαπήηςκ, δείπκμοκ υηζ ζφκεεηα ηα μπμία θένμοκ επζεοιδηέξ 

ζδζυηδηεξ, ιπμνμφκ κα ηαηαζηεοαζημφκ πνδζζιμπμζχκηαξ ιζα ιήηνα ιζηηχκ 

αζφιααηςκ πμθοιενχκ ζςιάηςκ. 

 

πςξ πανμοζζάζηδηε ηαζ ζημ ηεθάθαζμ 7, δ επίζηνςζδ ηςκ πενζζζυηενςκ ηαπήηςκ 

είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ κάοθμκ 6.6, κάοθμκ 6 ή πμθοπνμποθέκζμ (PP). Δπζπθέμκ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ οθζηά ςξ οπμζηδνζηηζηά οπμζηνχιαηα, υπςξ πμθοπνμποθέκζμ, 

θαηελ αμοηαδζεκίμο ζηονυθζμο (SBR), ακεναηζηυ αζαέζηζμ η.α. πςξ έπεζ ήδδ 

ακαθενεεί βζα κα ιπμνέζμοκ μζ ηάπδηεξ κα ακαηοηθςεμφκ εα πνέπεζ κα 

δζαπςνζζημφκ ιε αάζδ ημ οθζηυ ηςκ ζκχκ επίζηνςζδξ. Γοζημθία ζοκακηάηαζ ζημκ 

απμπςνζζιυ ηςκ ζκχκ απυ ηα θμζπά οπμζηνχιαηα ηαζ ηζξ πνδζζιμπμζμφιεκεξ ηυθθεξ, 

ηαεζζηχκηαξ ηζξ ηεπκμθμβίεξ επελενβαζίαξ ανηεηά ημζημαυνεξ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ 

δζάθμνεξ εθανιμβέξ έπμοκ ακαπηοπεεί έηζζ χζηε μζ ηάπδηεξ κα ακαηοηθχκμκηαζ 
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πςνίξ κα απαζηείηαζ μ δζαπςνζζιυξ ηςκ οθζηχκ, ηναηχκηαξ ημ ηυζημξ ημο 

εβπεζνήιαημξ ζε παιδθά επίπεδα. [2, 25, 43] 

 

 

8.3 χλζεηα απφ αλαθπθισκέλν ηάπεηα 

  

Σα πνχηα αήιαηα βζα ηδκ ακαηφηθςζδ ηαπήηςκ είκαζ δ δζαθμβή, δ ηαλζκυιδζδ ηαζ μ 

ηειαπζζιυξ, θεζημονβίεξ μζ μπμίεξ είκαζ ζπεηζηά ακέλμδεξ. Γζα πανάδεζβια ζημ 

Institute of Technology School of Polymer ζηδκ Georgia ηςκ ΖΠΑ, μζ ηειαπζζιέκμζ 

ηάπδηεξ απυ ηδκ εηαζνία Wellman Inc. ιεηαηνέπμκηαζ ζε ιπνζβηέηεξ 

πνδζζιμπμζχκηαξ έκα ιδπάκδια απυ ηδκ Γενιακζηή εηαζνία NRG (Next Generation 

Recyclingmaschinen (www.nrg.at), ηφπμο A-class 55VSP. ημκ πίκαηα 22, 

πανμοζζάγμκηαζ μζ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ζοκεέηςκ θηζαβιέκςκ απυ ιεηα-

ηαηακαθςηζηυ ηάπδηα ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ ζπδιαημπμίδζδξ ιέζς ζοιπίεζδξ ηαζ ιε 

ηδ δζαδζηαζία ηδξ ελχεδζδξ ηήβιαημξ.  

 

Δπίζδξ ιπμνμφκ κα παναπεμφκ ζφκεεηα εκζζποιέκα ιε ίκεξ οάθμο. Γζα κα 

πνμεημζιαζημφκ ηα θφθθα πθαζηζημφ, μζ ιπνζβηέηεξ εα πνέπεζ κα ιεηαηναπμφκ ζε ιζα 

πμκδνμεζδή ζηυκδ πνδζζιμπμζχκηαξ έκα ιφθμ άθεζδξ (π.π. Wiley). Ζ ζηυκδ 

ζηνχκεηαζ ζε θεπηέξ ζηνχζεζξ βοαθζμφ ζε θυνιεξ, βζα κα δμεεί ημ επζεοιδηυ ζπήια. 

Δκδζάιεζα πανειαάθθμκηαζ θεπηά θφθθα οάθμο. Ακάθμβα ιε ηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε 

βοαθί πμο εέθμοιε κα έπεζ ημ πνμσυκ πμο εα παναπεεί, ηαεμνίγμοιε ηζξ ακαθμβίεξ ζε 

ζηυκδ ηαζ ζε θφθθα οάθμο. Τπυ ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ πίεζδξ ηαζ εενιμηναζίαξ 

ιπμνμφκ κα παναπεμφκ ζφκεεηα πμο πενζέπμοκ ίκεξ βοαθζμφ ηαζ ίκεξ ιεηα-

ηαηακαθςηζημφ ηάπδηα. Γμηζιέξ βζα ηδκ ακημπή ημο παναβυιεκμο ζοκεέημο 

εθανιυγμκηαζ. Υαναηηδνζζηζηά αιενζηακζηά πνυηοπα βζα ηδκ ακημπή ακάθμβςκ 

ζοκεέηςκ είκαζ ηα : ASTM D 638, D 790 ηαζ D 3763. Ονζζιέκεξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ 

εκζζποιέκμο ιεηα-ηαηακαθςηζημφ ηάπδηα ιε ίκεξ οάθμο, πανμοζζάγμκηαζ ζημκ 

πίκαηα 23. Οζ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ βζα ηα ζφκεεηα ηαπήηςκ πμο είκαζ εκζζποιέκα ιε 

βοαθί μδδβμφκ ζε πνμσυκηα ιε ζδιακηζηή αεθηίςζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ηαζ ηδξ ακημπήξ ζε 

ηάιρδ. [2, 44] 

 

 

http://www.nrg.at/
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Πίλαθαο 22. Μεραληθέο ηδηόηεηεο κεηα-θαηαλαιωηηθνύ ηάπεηα κε ηε δηαδηθαζία  

ζρεκαηνπνίεζεο κε ζπκπίεζε θαη κε ηε δηαδηθαζία εμώζεζεο ηήγκαηνο [2] 

 

Τιηθφ Μεηα-θαηαλαισηηθνχ 

ηάπεηα-δηαδηθαζία  

Αληνρή ζε 

θάκςε 

(Flexural 

strenght) 

(MPa)  

 

Μέηξν 

επθακςίαο 

(Flexural 

modulus) 

(Gpa) 

Αληνρή 

πξφζπησζεο 

(J@4.0mm 

thick) 

PP – ζοιπίεζδ 

 

33  (± 6.5%) 1.0 (± 41.0%) 13.9  (± 29.5%) 

PP – ιπνζβηεημπμίδζδ 

&ζοιπίεζδ 

 

42 (± 6.2%) 2.3 (± 16.9%) 4.0    (± 29.6%) 

PP – ιπνζβηεημπμίδζδ 

&ελχεδζδ ηήβιαημξ 

 

31 (± 17.0%) 0.86 (± 2.6%) Μδ δζαεέζζιμ 

Ν6 – ζοιπίεζδ 

 

56 (± 11.6%) 1.7 (± 17.2%) 3.8   (± 10.4%) 

Ν6 – ιπνζβηεημπμίδζδ 

&ζοιπίεζδ 

 

70 (± 16.2%) 2.7 (± 3.7%) 4.9   (± 39.7%) 

Ν6 – ιπνζβηεημπμίδζδ 

&ελχεδζδ ηήβιαημξ 

 

40 (± 6.6%) 0.99 (± 6.6%) Μδ δζαεέζζιμ 

Ν66 – ζοιπίεζδ 

 

47 (± 5.5%) 1.7 (± 23.6%) 1.1   (± 14.5%) 

Ν66 – ιπνζβηεημπμίδζδ 

&ζοιπίεζδ 

 

63 (± 2.7%) 2.0 (± 14.5%) 1.7   (± 6.6%) 

Ν66 – ιπνζβηεημπμίδζδ 

&ελχεδζδ ηήβιαημξ 

49 (± 8.6%) 1.4 (± 9.5%) Μδ δζαεέζζιμ 
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Πίλαθαο 23 : Μεραληθέο ηδηόηεηεο εληζρπκέλνπ κεηα-θαηαλαιωηηθνύ ηάπεηα κε ίλεο 

πάινπ[2] 

 

Τιηθφ Μεηα-

θαηαλαισηηθνχ ηάπεηα-

δηαδηθαζία - ίλεο 

πάινπ% 

Αληνρή ζε 

θάκςε 

(Flexural 

strenght) 

(MPa) 

Μέηξν 

επθακςίαο 

(Flexural 

modulus) 

(Gpa) 

Αληνρή 

πξφζπησζεο 

(J@4.0mm thick) 

PP- ιμνθμπμίδζδξ ιε 

ζοιπίεζδ-30% 

54 (± 31.8%) 2.2 (± 33.8%) 24 (± 16.7%) 

PP- ιπνζβηεημπμίδζδ & 

ιμνθμπμίδζδ ιε ζοιπίεζδ 

– 30% 

68 (± 6.1%) 4.8 (± 5.8%) 21(± 2.1%) 

PP- ιπνζβηεημπμίδζδ & 

ιμνθμπμίδζδ ιε ζοιπίεζδ 

– 40% 

94 (± 9.8%) 6.2 (± 6.2%) 32(± 12.0%) 

Ν6- ιμνθμπμίδζδξ ιε 

ζοιπίεζδ-30% 

70 (± 12.7%) 2.0 (± 32.3%) 21(± 7.6%) 

PP- ιπνζβηεημπμίδζδ & 

ιμνθμπμίδζδ ιε ζοιπίεζδ 

– 30% 

135 (± 18.1%) 4.6 (± 26.1%) 20(± 20.2%) 

PP- ιπνζβηεημπμίδζδ & 

ιμνθμπμίδζδ ιε ζοιπίεζδ 

– 40% 

157 (± 7.1%) 4.2 (± 12.3%) 25(± 18.5%) 

PP- ιμνθμπμίδζδξ ιε 

ζοιπίεζδ-30% 

113 (± 8.2%) 3.2 (± 6.8%) 10.5   (± 11.4%) 

PP- ιπνζβηεημπμίδζδ & 

ιμνθμπμίδζδ ιε ζοιπίεζδ 

– 30% 

147 (± 8.5%) 5.7 (± 12.6%) 8.5 (± 9.5%) 

PP- ιπνζβηεημπμίδζδ & 

ιμνθμπμίδζδ ιε ζοιπίεζδ 

– 40% 

179 (± 9.7%) 8.1 (± 20.8%) 9.5   (± 15.2%) 

 

 

8.4 χλζεηα εληζρπκέλα κε ίλεο μχινπ 

 

φκεεηα πμο πενζέπμοκ ίκεξ οάθμο ηαζ ιεηα-ηαηακαθςηζημφ ηάπδηα πανμοζζάγμοκ 

ζδζαίηενδ ακημπή ηαζ αολδιέκδ αηαιρία ηάκμκηάξ ηα κα ηαζνζάγμοκ ζε πμθθέξ 
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εθανιμβέξ. Ωζηυζμ, μζ ίκεξ οάθμο είκαζ αηνζαέξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηα ακαηοηθχζζια 

οθζηά πνμενπυιεκα απυ ιεηα-ηαηακαθςηζημφξ ηάπδηεξ, δδιζμονβχκηαξ ζφκεεηα 

ορδθμφ ηυζημοξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ενεοκδηζηά πνμβνάιιαηα εζηίαζακ ζηδκ ελέηαζδ 

οθζηχκ παιδθυηενμο ηυζημοξ πμο εα ιπμνμφζακ κα ζοκδοαζημφκ ιε οθζηά απυ 

ιεηα-ηαηακαθςηζημφξ ηάπδηεξ.        

 

Έκα απυ ηα παιδθυηενα ζε ηυζημξ οθζηά είκαζ ημ λοθάθεονμ. Σμ λοθάθεονμ, 

πανμοζζάγεζ παιδθυ θυβμ δζαζηάζεςκ ηαζ επμιέκςξ δεκ ιπμνεί κα εεςνείηαζ ζακ έκα 

ηοπζηυ εκζζποηζηυ. Πμζυηδηεξ λοθάθεονμο ζοιπενζθήθεδηακ ζε δμηζιέξ ιε 

ακαηοηθχζζια οθζηά πνμενπυιεκα απυ ιεηα-ηαηακαθςηζημφξ ηάπδηεξ. Σμ λοθάθεονμ 

πνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ ζε εθανιμβέξ ηαηαζηεοήξ λοθείαξ βζα παηχιαηα. Σα 

εκζζποηζηά πμο ζοιπενζθήθεδηακ ζηζξ δμηζιέξ ήηακ πμθηυξ Craft (Craft Pulp), 

εενιμιδπακζηυξ πμθηυξ (thermomechanical pulp) ηαζ ηοπμβναθζηυ πανηί (newsprint), 

υθα αοηά είκαζ πανάβςβα λφθμο, ζοκεπχξ πενζέπμοκ ίκεξ. θεξ αοηέξ μζ ίκεξ είκαζ 

θζβυηενμ αηνζαέξ απυ ηζξ ίκεξ οάθμο, θζβυηενμ ποηκέξ ηαζ ακακεχζζιεξ. Γοζηοπχξ, 

αοηά ηα οθζηά απμννμθμφκ ηδκ οβναζία ηαζ οπμααειίγμκηαζ ζε ζοκήεεζξ 

εενιμηναζίεξ επελενβαζίαξ ηαζ ηήλδξ, ηαζ είκαζ δφζημθμ κα δζαζημνπζζημφκ ζε 

ζλχδεζξ εενιμπθαζηζηέξ ιήηνεξ. 

 

Γζα ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ πηδηζηχκ οπμααειζζηζηχκ παναβυκηςκ πμο πενζέπμοκ ηα 

παναπάκς εκζζποηζηά ηαζ βζα κα εθαπζζημπμζδεμφκ μζ ηεκμί ζπδιαηζζιμί ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ επελενβαζίαξ, μζ ίκεξ οπμαάθθμκηαζ ζε εενιζηή επελενβαζία ζε θμφνκμ 

βζα ιζα χνα ζε αηιυζθαζνα αγχημο. Ζ εενιμηναζία επελενβαζίαξ είκαζ θίβμ πάκς 

απυ ηδκ εενιμηναζία ηήλδξ. Γεδμιέκμο υηζ μζ ίκεξ ηοηηανίκδξ είκαζ πμθζηέξ, ιενζηέξ 

απυ ηζξ ίκεξ ζοβημθθμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε έκα βαθάηηςια πμθομονεεάκδξ (απυ ηδκ 

εηαζνία Hydrosize Technologies Inc). Σα δείβιαηα λοθάθεονμο ζοκηίεεκηαζ ζε έκα 

ζφζηδια δζηυπθζμο εηαμθέα Haake (D=18 mm, ηςκζηoφ ηφπμο). Σα δείβιαηα βζα ηδκ 

ιέηνδζδ ηδξ εθαζηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ακημπήξ ζημκ εθεθηοζιυ, πανήπεδζακ απυ έκα 

ιδπάκδια ελχεδζδξ ηήβιαημξ Sumimoto ιε αίδα ζοιπίεζδξ 75 ηυκςκ. Οζ ζδζυηδηεξ 

εθαζηζηυηδηαξ ηαζ εθεθηοζιμφ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ πίκαηα 24.   
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Πίλαθαο 24. Μεραληθέο ηδηόηεηεο κεηγκάηωλ, κεηα-θαηαλαιωηηθνύ ηάπεηα (PP, N6) κε 40% 

θαηά βάξνο μπιάιεπξν [2] 

 

Τιηθφ 

επίζηξσζεο 

Θεξκηθή 

επεμεξγαζία  

Κφιια 

(%) 

Αληνρή 

ζε θάκςε 

(Flexural 

strenght) 

(MPa) 

Μέηξν 

επθακςίαο 

(Flexural 

modulus) 

(Gpa) 

Αληνρή ζε  

Δθειθπζκφ 

(Tensile 

strength) 

(MPa) 

Μέηξν 

εθειθπζκνχ  

(Tensile modulus) 

(GPa) 

PP - - 31 0,9 22 2.0 

PP/λοθάθεονμ Ναζ πζ 20 3,2 18 2.4 

PP/λοθάθεονμ Ναζ 3 29 3,4 23 2,6 

Ν6  - - 40 1,0 36 2.0 

Ν6/ 

λοθάθεονμ 

Ναζ πζ 78 2,4 40 2,7 

Ν6/ 

λοθάθεονμ 

Ναζ 3 66 1,5 44 3,2 

 

 

Σμ λοθάθεονμ αεθηίςζε ημοξ ζοκηεθεζηέξ εθαζηζηυηδηαξ ηαζ εθεθηοζιμφ ζε υθεξ ηζξ 

πενζπηχζεζξ. ημκ ηάπδηα πμθοπνμποθεκίμο, ημ λοθάθεονμ πςνίξ ηδκ πνμζεήηδ 

ηυθθαξ ιείςζε ηδκ ακημπή εθαζηζηυηδηαξ. Σμ λοθάθεονμ αεθηίςζε ηδκ ακημπή 

εθαζηζηυηδηαξ ηαζ ηδκ ακημπή εθεθηοζιμφ ζε ιεηα-ηαηακαθςηζημφξ ηάπδηεξ απυ 

κάοθμκ 6. Μείβιαηα ιε λοθάθεονμ ηαζ κάοθμκ 66 παναζηεοάζηδηακ, αθθά δεκ 

οπμαθήεδηακ ζε δμηζιέξ θυβς ηδξ ζζπονήξ οπμαάειζζδξ πμο είπακ οπμζηεί.   

 

Πανεέκμ κάοθμκ 6, ηαζ ιεηα-ηαηακαθςηζηυξ ηάπδηαξ απυ κάοθμκ 6 ζοκηέεδηακ ιε 

δζαθμνεηζημφξ πμθημφξ ηαζ οπμαθήεδηακ ζηδκ δζενβαζία ελχεδζδξ ηήβιαημξ. ηζξ 

πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ ηα δείβιαηα αοηά πνμεημζιάζηδηακ ιε λδνή ακάιεζλδ, 

οπμαθήεδηακ ζε ελχεδζδ ηήβιαημξ, ιεηά οπμαθήεδηακ ζε ζοκεπυιεκδ άθεζδ ηαζ ημ 

ηεθζηυ ζηάδζμ ήηακ ιζα αηυιδ ελχεδζδ ηήβιαημξ ημο ήδδ αθεζιέκμο ιείβιαημξ. θα 

ηα είδδ εκζζποηζηχκ λοθχδμοξ πνμέθεοζδξ (λοθάθεονμ, εενιμιδπακζηυξ πμθηυξ, 

πμθηυξ Craft, ηαζ ηοπμβναθζηυ πανηί) πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ηαηά ηδκ δζαδζηαζία 

ελχεδζδξ ηήβιαημξ αφλδζακ ημοξ ζοκηεθεζηέξ ηαζ ζηα πενζζζυηενα ηαζ ηδκ ακημπή 

ηςκ πνμσυκηςκ πίκαηαξ  25.     

Καηά ηδκ ιέηνδζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ανέεδηε υηζ δ ακημπή ηςκ ζφκεεηςκ δεκ ήηακ δ ίδζα 

ιε αοηή ημο πανεέκμο κάοθμκ 6. Σα δείβιαηα ηςκ ζοκεέηςκ υθα είπακ ηάπμζμ 
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πμνχδεξ, είηε θυβς ηδξ οπμαάειζζδξ ημο λφθμο είηε απυ ηα ηαηάθμζπα οβναζίαξ. 

Αοημί μζ δφμ πανάβμκηεξ πενζμνίγμοκ ηδκ ακάπηολδ ορδθυηενςκ δοκάιεςκ ζηα 

ζφκεεηα. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ εενιμιδπακζηυξ πμθηυξ (TM.P.) ηαζ μ πμθηυξ Craft 

(Craft pulp) θυβς ηςκ ιεβαθφηενςκ δζαζηάζεςκ ζκχκ ακαιέκμκηακ κα πανέπμοκ 

ζφκεεηα ορδθυηενδξ ακημπήξ έκακηζ ηςκ ζοκεέηςκ πμο πνδζζιμπμζμφζακ λοθάθεονμ, 

αθθά αοηυ δεκ παναηδνήεδηε. Μζα πζεακή ελήβδζδ βζα ηδκ ακςηένς παναηήνδζδ 

ιπμνεί κα είκαζ ημ υηζ αοημί μζ δομ πμθημί δεκ δζαζημνπίζηδηακ επανηχξ ζε υθδ ηδ 

ιάγα ημο κάοθμκ 6.  

 

Πίλαθαο 25. Μεραληθέο ηδηόηεηεο ηνπ N6 ζε ζπλδπαζκό κε δηαθνξεηηθνύο πνιηνύο, 40% θαηά 

βάξνο [2] 

 

Μήηξα Ξχιν Θεξκηθή 

επεμεξγαζία 

Κφιια 

(%) 

Αληνρή ζε 

θάκςε 

(Flexural 

strength) 

(MPa) 

Μέηξν 

επθακςίαο 

(Flexural 

modulus) 

(Gpa) 

Αληνρή ζε 

Δθειθπζκφ 

(Tensile 

strength) 

(MPa) 

Μέηξν 

ειαζηηθφηεηαο 

(Tensile 

modulus) 

(GPa) 

Πανεέκμ 

οθζηυ 

- - - 115 1,5 56 1,6 

ηάπδηαξ - - - 40 1,0 36 2,0 

ηάπδηαξ Ξοθάνεονμ Ναζ  3 66 1,5 44 3,2 

ηάπδηαξ TMP πζ - 62 3,8 39 3,2 

ηάπδηαξ TMP πζ 3 53 4,7 30 2,9 

ηάπδηαξ TMP Ναζ 3 50 4,3 31 3,0 

ηάπδηαξ Kraft πζ 3 46 3,5 40 2,9 

ηάπδηαξ Kraft Ναζ 3 49 4,3 38 3,2 

ηάπδηαξ Υανηί 

εθδιενίδαξ 

πζ 3 54 2,9 32 3,1 

 

 

Δπίζδξ δ πνμεπελενβαζία ηςκ πμθηχκ ιε εενιυηδηα δεκ πανμοζίαζε ζηακμπμζδηζηέξ 

δζαθμνέξ ζηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ πνμσυκηςκ, ηαεζζηχκηαξ ηδκ υπζ απμηθεζζηζηά 

απαναίηδηδ. Δπίζδξ, δ πνμζεήηδ ηυθθαξ ιπμνεί κα ιδκ είκαζ απαναίηδηδ δεδμιέκμο 

υηζ ημ κάοθμκ είκαζ πδιζηά υιμζμ ιε ηδκ πμθομονεεάκδ. Σέθμξ δεδμιέκμο υηζ δ 

οπμαάειζζδ ημο λφθμο είκαζ ειθακήξ ζηα ζφκεεηα, απμηεθμφιεκα απυ κάοθμκ 6, εα 
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ιπμνμφζε κα ελαπεεί ζακ ζοιπέναζια υηζ ιπμνεί κα εθαπζζημπμζδεεί δ εενιζηή 

πνμεπελενβαζία πμο πενζβνάθδηε. [2] 

 

 

8.5 Πξντφληα απφ εληζρπκέλν κεηα-θαηαλαισηηθφ ηάπεηα 

  

Βαζζγυιεκμζ ζηζξ ζδζυηδηεξ εκίζποζδξ ημο ιεηα-ηαηακαθςηζημφ ηάπδηα απυ ίκεξ 

οάθμο, ιπμνμφιε κα ακαπηφλμοιε πμθθά πνμσυκηα. Έκα πνμσυκ είκαζ δ δμιζηή 

λοθεία. Αοηή δ λοθεία δζαθένεζ απυ ηδκ λοθεία βζα παηχιαηα, επεζδή είκαζ πμθφ πζμ 

δφζηαιπηδ ηαζ ζζπονή. Δπμιέκςξ, αοηή δ λοθεία ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ δμιή 

οπμζηήνζλδξ βζα παηχιαηα Ζ εζηυκα 30  δείπκεζ ηδκ ελχεδζδ ιζαξ πθαζηζηήξ ζακίδαξ 

πνδζζιμπμζχκηαξ ιεηα-ηαηακαθςηζηυ ηάπδηα απυ κάοθμκ 6 εκζζποιέκμ απυ ίκεξ 

οάθμο.          

 

 

 

Δηθφλα 30 : Γηαδηθαζία εμώζεζεο κεηα-θαλαιωηηθνύ ηάπεηα από λάπινλ 6, κε 

ελίζρπζε 30 % από ίλεο πάινπ 

 

Πμζηίθα πνμσυκηα ακαπηφζζμκηαζ ιέζς ηδξ ιμνθμπμίδζδξ ιε ζοιπίεζδ (compression 

molding). Μζα ηαθή πναηηζηή είκαζ δ επελενβαζία ημο ήδδ γεζημφ ελςεμφιεκμο 

ηήβιαημξ, εκηυξ ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ. Αθμφ παναπεεί ημ γεζηυ ηήβια, ακηί 

κα ημ ρφλμοιε υπςξ βίκεηαζ ζηδκ εζηυκα 30, ημ ζοβηεκηνχκμοιε, ημ 
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επελενβαγυιαζηε ηαζ ημ ιμνθμπμζμφιε ιέζς ζοιπίεζδξ δίκμκηαξ ημο ζοβηεηνζιέκεξ 

ιμνθέξ. Αοηή δ πνμζέββζζδ εθαπζζημπμζεί ημκ πνυκμ έηεεζδξ ζε ορδθή εενιμηναζία 

βζα ηα πμθοιενή ζχιαηα, αμδεχκηαξ ζηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηδξ οπμαάειζζδξ ημο 

πμθοιενμφξ. Δπζπθέμκ, πανάβμκηαζ ελανηήιαηα παιδθμφ ηυζημοξ αθμφ 

δδιζμονβμφκηαζ μοζζαζηζηά ιε ημ ίδζμ πενίπμο ηυζημξ, ιε αοηυ πμο πανάβμκηαζ μζ 

ιπνζβηέηεξ μζ μπμίεξ είκαζ εκζζποιέκεξ απυ ιεηα-ηαηακαθςηζηυ ηάπδηα. Έκα άθθμ 

υθεθμξ πμο πνμηφπηεζ απυ αοηή ηδκ πνμζέββζζδ, βζα ημοξ ηάπδηεξ απυ κάοθμκ, είκαζ 

υηζ δεκ απαζηείηαζ ηαιία επζπνυζεεηδ δζαδζηαζία λήνακζδξ. Σέθμξ, υηακ δ 

ζπδιαημπμίδζδ είκαζ εκηαβιέκδ ιέζα ζηδκ παναβςβή ηυηε εθαπζζημπμζμφκηαζ μζ 

έθεβπμζ πμζυηδηαξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ πνμχεδζδ ηαζ ημ ιάνηεηζκβη ηςκ 

πθαζηζηχκ ιπνζβηέηςκ, ααζζζιέκςκ ζε ιεηα-ηαηακαθςηζημφξ ηάπδηεξ.  

 

Γφμ παναηηδνζζηζηά παναδείβιαηα πνμσυκηςκ, ηα μπμία πανάβμκηαζ ιε ηδκ ιέεμδμ 

ηδξ ιμνθμπμίδζδξ ιέζς ζοιπίεζδξ είκαζ ηα ζηδνίβιαηα βζα ημοξ πνμθοθαηηήνεξ 

αοημηζκήηςκ ηαζ μζ παθέηεξ ιεηαθμνάξ πνμσυκηςκ. Καζ ηα δφμ αοηά πνμσυκηα 

οπενααίκμοκ ηα 5 ηζθά ακά ημιιάηζ ηαζ δζμπεηεφμκηαζ ζε ιεβάθεξ αβμνέξ. Καζ ηα δφμ 

πνμσυκηα πνέπεζ κα είκαζ άηαιπηα ηαζ ακεεηηζηά. Αοηά ηα πνμσυκηα ιπμνμφκ κα 

ηαηαζηεοαζημφκ απυ ιεηα-ηαηακαθςηζημφξ ηάπδηεξ, ζημοξ μπμίμοξ ιε ηδκ πνμζεήηδ 

ιαηνζχκ ζκχκ βοαθζμφ επζηοβπάκεηαζ δ απαναίηδηδ αηαιρία ηαζ ακεεηηζηυηδηα, υπςξ 

θαίκεηαζ ζημκ πίκαηα 21.     

 

Σμ ηυζημξ απμηεθεί έκακ ηνίζζιμ πανάβμκηα ζημκ ηθάδμ ηδξ παναβςβήξ 

πνμθοθαηηήνςκ αοημηζκήημο ηαζ παθεηχκ ιεηαθμνάξ.  Έκα ηοπζηυ ζηήνζβια βζα 

πνμθοθαηηήνεξ γοβίγεζ πενίπμο 5 ηζθά, εκχ εκζζπφεηαζ ιε 40 % ηαηά αάνμξ ζκχκ 

οάθμο. Τπμεέημκηαξ υηζ ημ ηυζημξ βζα ηζξ ίκεξ οάθμο είκαζ πενίπμο 1,75 δμθάνζα ημ 

ηζθυ, μ ηειαπζζιέκμξ ιεηα-ηαηακαθςηζηυξ ηάπδηαξ ζημζπίγεζ 0,25 δμθάνζα ημ ηζθυ ηαζ 

υηζ ημ ηυζημξ επελενβαζίαξ ακένπεηαζ πενίπμο ζηα 0,25 δμθάνζα ημ ηζθυ, ημ ζοκμθζηυ 

ηυζημξ ηςκ ζηδνζβιάηςκ εκυξ πνμθοθαηηήνα αββίγεζ ηα 5,50 δμθάνζα. Πανυιμζα 

ζηδνίβιαηα πνμθοθαηηήνςκ, ηαηαζηεοαζιέκα ιε ηδκ ιέεμδμ ηδξ ζπδιαημπμίδζδξ 

ηαζ απμηεθμφιεκα απυ θφθθα πμθοπνμποθεκίμο εκζζποιέκα ιε 40 % ζκχκ οάθμο, εα 

ηυζηζγακ ηάηζ παναπάκς απυ 20 δμθάνζα. Οζ δομ ηονζυηενμζ θυβμζ ηδξ 

εθαπζζημπμίδζδξ ημο ηυζημοξ ηςκ ζηδνζβιάηςκ ηςκ πνμθοθαηηήνςκ είκαζ : δ πνήζδ 

ηειαπζζιέκμο ιεηα-ηαηακαθςηζημφ ηάπδηα ηαζ δ εκζςιαηςιέκδ ζηδκ παναβςβή 

ιμνθμπμίδζδ ημο.  
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Ζ εκζςιαηςιέκδ ζηδκ παναβςβή ιμνθμπμίδζδ εθανιυζηδηε ζε δζάθμνα δμηζιέξ 

ζημ Σεπκμθμβζηυ Ηκζηζημφημ ηδξ Georgia ζηζξ ΖΠΑ. Έκα ζφζηδια ελχεδζδξ 

ηήβιαημξ δζπθήξ αίδαξ 30 πζθζμζηχκ (απυ ηδκ εηαζνία NFM  Welding Engineers) 

πνδζζιμπμζήεδηε βζα κα θεζχζεζ ιεηα-ηαηακαθςηζημφξ ηάπδηεξ, εκχ πνμζηέεδηακ 

ηαζ 25 πζθζμζηά ζκχκ οάθμο. Σμ ηήβια πμο ελςεήεδηε είπε 25 πζθζμζηά δζάιεηνμ. Σμ 

γεζηυ ηήβια οπμαθήεδηε ζε ημπή ακά ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα ηαζ αιέζςξ 

ζοιπζεγυηακ βζα κα θμνιανζζηεί. Σμ ηαθμφπζ πμο πνδζζιμπμζήεδηε πνμενπυηακ απυ 

έκα οπμζηήνζβια βζα νάθζ ζιαηζζιμφ ηφπμο Z-bar. Σμ νάθζ πανμοζζάγεηαζ ζηδκ 

εζηυκα 31.  Σα οπμζηδνίβιαηα αοηά πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα ηναηήζμοκ ημοξ 

ηάεεημοξ ζςθήκεξ ηδξ ηνειάζηναξ. Σμ οπμζηήνζβια πμο πανμοζζάγεηαζ ζηδκ εζηυκα 

31 απμηεθεί έκα πνςηυηοπμ ημ μπμίμ ηαηαζηεοάζηδηε αάζεζ ηδξ ιεευδμο ηδξ 

ζηενμθζεμβναθίαξ. ηζξ εζηυκεξ 32α ηαζ 32α θαίκμκηαζ ηα οπμζηδνίβιαηα ηα μπμία 

είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ πμθοπνμποθέκζμ ηαζ κάοθμκ 6 ακηίζημζπα. 

 

 

 

Δηθφλα 31 : ξάθη ηύπνπ Z-bar, γηα ξνύρα. Ο θίηξηλνο ζθειεηόο απνηειεί ηνλ 

πξωηαξρηθά ρξεζηκνπνηνύκελν ζθειεηό. Ο κπιε ζθειεηόο πεξηιακβάλεη ηα ζηεξίγκαηα 

πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ από κεηα-θαηαλαιωηηθό ηάπεηα.   
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 (α) (α) 

Δηθφλα 32 : Σηεξίγκαηα γηα ξάθη από κεηα-θαηαλαιωηηθό ηάπεηα κε ελίζρπζε από 

20% ηλώλ πάινπ, κήθνπο 25 ρηιηνζηώλ:  (α) από ηάπεηα πνιππξνππιελίνπ, (β) από 

ηάπεηα θηηαγκέλν από λάπινλ 6.  

 

οιπεναζιαηζηά ιπμνμφιε κα ιεηαηνέρμοιε ημοξ ιεηα-ηαηακαθςηζημφξ ηάπδηεξ ζε 

ζφκεεηα πμο πενζέπμοκ ίκεξ βοαθζμφ (glass mat composites). Σα ζφκεεηα ηα μπμία 

απμηεθμφκηαζ απυ ίκεξ κάοθμκ έπμοκ ηαθφηενεξ ζδζυηδηεξ απυ αοηά πμο πενζέπμοκ 

πμθοπνμποθέκζμ. Μζαξ ηαζ μζ ιήηνεξ πμο απμηεθμφκηαζ απυ ιεηα-ηαηακαθςηζηυ 

ηάπδηα έπμοκ παιδθυ ηυζημξ, ιζα πμζηζθία πνμσυκηςκ ιπμνμφκ κα παναπεμφκ, ιε 

ζημπυ βζα κα ιδκ ηαηαθήβμοκ μζ ιεηα-ηαηακαθςηζημί ηάπδηεξ ζημοξ πχνμοξ 

δζάεεζδξ απμννζιιάηςκ. [2, 37] 

 

 

8.6 Υξεζηκνπνίεζε ηλψλ ηαπήησλ γηα ηελ ελίζρπζε ζθπξνδέκαηνο 

θαη εδάθνπο 

 

Σμ ζηονυδεια ηαζ ημ πχια πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ζηζξ ηαηαζηεοέξ 

ένβςκ οπμδμιήξ. Μεθέηεξ έπμοκ δείλεζ υηζ μζ ζδζυηδηεξ αοηχκ ηςκ οθζηχκ ιπμνμφκ 

κα εκζζποεμφκ απυ ηδκ πνμζεήηδ δζαθυνςκ ζκχκ. Σα πθεμκεηηήιαηα ηδξ εκίζποζδξ 

ημο ζηονμδέιαημξ ηαζ ημο πχιαημξ ιε ίκεξ ακηζηαημπηνίγμκηαζ ζηζξ ιδπακζηέξ 

ζδζυηδηεξ, αεθηζχκμκηαξ ηονίςξ ηδκ ακημπή.  
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Απυ ηδ ζηζβιή ιάθζζηα πμο ηα απμννίιιαηα ηςκ ηαπήηςκ πμο πανάβμκηαζ ηάεε έημξ 

ηαζ μδδβμφκηαζ ζε πχνμοξ δζάεεζδξ απμννζιιάηςκ θηάκμοκ  ηα 4 έςξ 6 εηαημιιφνζα 

ηυκμοξ ημ πνυκμ, ζε παβηυζιζα ηθίιαηα, δ πμζυηδηα αοηή απμηεθεί έκα εκ δοκάιεζ 

εηιεηαθθεφζζιμ πυνμ βζα δζάθμνεξ εθανιμβέξ.  πςξ έπεζ πνμακαθενεεί έκαξ 

ηάπδηαξ απμηεθείηαζ απυ δφμ ζηνχιαηα: έκα οπυζηνςια ζοκήεςξ απυ 

πμθοπνμποθέκζμ πμο εκχκεηαζ ιε CaCO3 βειζζιέκμ ιε SBR ηαζ ημ άθθμ ζηνχια 

είκαζ μζ ίκεξ επίζηνςζδξ ημο ηάπδηα πμο ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ είκαζ απυ κάοθμκ 6 

ηαζ κάοθμκ 66, μζ μπμίεξ ζπδιαηίγμοκ ημφθεξ (εοζάκμοξ) ζημ ανπζηυ οπυζηνςια. Γζα 

κα ιπμνέζμοιε κα πνδζζιμπμζήζμοιε ιεηα-ηαηακαθςηζημφξ ηάπδηεξ ζακ 

εδαθμθμβζηή εκίζποζδ, αθθά ηαζ ζακ εκίζποζδ ζηονμδέιαημξ εα πνέπεζ ανπζηά κα 

ηειαπίζμοιε ημοξ ηάπδηεξ βζα κα ακαηηήζμοιε ηζξ ίκεξ. Γεκ είκαζ βεκζηά απαναίηδημ 

κα απμζοκηεεμφκ ηα ίδζα ηα κήιαηα απυ ημκ ηάπδηα ζε ιειμκςιέκεξ ίκεξ. 

οβηεηνζιέκα απυ ημκ ηειαπζζιυ ηςκ ηαπήηςκ πανάβμκηαζ:  

• αζοκεπή κήιαηα ηδξ επίζηνςζδξ, πμο είκαζ ζοζζςνεοιέκεξ ίκεξ ιε παιδθή 

ζοζηνμθή 

• ιειμκςιέκεξ ίκεξ απυ ηδκ επίζηνςζδ ημο ηάπδηα ηαζ ηα οπμζηδνζπηζηά ζηνχιαηα 

ημο ηάπδηα 

• ζηυκδ, υπςξ βζα πανάδεζβια μοζίεξ απυ ηζξ πνδζζιμπμζμφιεκεξ ηυθθεξ (latex) ηαζ 

ημ πχια πμο παβζδεφεηαζ ζημοξ ιεηαπεζνζζιέκμοξ ηάπδηεξ, ιέζς ηδξ πνήζδξ. 

 

ζςκ αθμνά ηδκ εκίζποζδ ημο ζηονμδέιαημξ ηαζ ημο πχιαημξ, δεκ είκαζ ακάβηδ κα 

αθαζνεεμφκ μζ δζάθμνεξ πνδζζιμπμζμφιεκεξ ηυθθεξ πμο απακηχκηαζ ζημκ ηάπδηα, ιε 

απμηέθεζια κα απμθεφβμκηαζ μνζζιέκα ζηάδζα επελενβαζίαξ (π.π. ηαεανζζιυξ ηαζ 

δζαπςνζζιυξ) ηαζ ημ ηυζημξ κα δζαηδνείηαζ ζε ζδζαίηενα παιδθά επίπεδα, 

ηαεζζηχκηαξ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ ακαηοηθςηζηή δζαδζηαζία ζδζαίηενδ ακηαβςκζζηζηή, 

έκακηζ άθθςκ πνήζεςκ. [2] 

 

 

8.6.1 Δλίζρπζε ζθπξνδέκαηνο κε ίλεο 

 

Σμ ζηονυδεια είκαζ ημ πζμ δζαδεδμιέκμ πνδζζιμπμζδιέκμ δμιζηυ οθζηυ ζημκ ηυζιμ. 

Ωζηυζμ, έπεζ παιδθή ακημπή ζημκ εθεθηοζιυ (tensile strength), παιδθή μθηζιυηδηα, 

ηαζ παιδθή εκενβεζαηή απμννυθδζδ. Μζα εββεκήξ αζηία ηδξ πενζμνζζιέκδξ 

εθεθηοζηζηήξ ζοιπενζθμνάξ ημο ζηονμδέιαημξ είκαζ δ παιδθή ακεεηηζηυηδηα ηαζ δ 
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πανμοζία αηεθεζχκ ζηδκ δμιή. Δπμιέκςξ, δ αεθηίςζδ ηδξ ακεεηηζηυηδηαξ ηαζ δ 

ιείςζδ ημο ιεβέεμοξ ηαζ ημο πθήεμοξ ηςκ αηεθεζχκ ζημ ζηονυδεια, εα μδδβμφζακ 

ζε ηαθφηενδ ζοιπενζθμνά ηαζ απυδμζδ ζε πανάβμκηεξ πίεζδξ. Έκαξ 

απμηεθεζιαηζηυξ ηνυπμξ βζα κα αεθηζςεεί δ ακεεηηζηυηδηα ημο ζηονμδέιαημξ είκαζ, 

δ πνμζεήηδ εθάπζζηςκ πμζμηήηςκ (ζοκήεςξ 0.5-2 % αάζεζ ημο υβημο) ζκχκ  ιζηνμφ 

ιήημοξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιίλδξ. ηδκ πενίπηςζδ εναφζδξ ημο εκζζποιέκμο 

ζηονμδέιαημξ ιε ίκεξ (Fiber Reinforced Concrete, FRC), μζ ίκεξ βεθονχκμοκ ηζξ 

νςβιέξ ζηδ ιήηνα πανέπμκηαξ ακηίζηαζδ ζηδ δζάδμζδ νςβιχκ. Μεηά απυ εηηεκείξ 

ιεθέηεξ, είκαζ εονέςξ απμδεηηυ υηζ δ εκίζποζδ ιε ίκεξ ιπμνεί κα αεθηζχζεζ 

ζδιακηζηά ηζξ εθεθηοζηζηέξ ζδζυηδηεξ ημο ζηονμδέιαημξ, αθθά ηαζ ηδκ απμννυθδζδ 

εκένβεζαξ. Έκα άθθμ πθεμκέηηδια ηδξ εκίζποζδξ ιε ίκεξ είκαζ δ ιείςζδ ηςκ δζάηεκςκ 

ηαζ ηςκ ναβζζιάηςκ πμο πνμηφπημοκ απυ αοηά. Ζ ιείςζδ ηςκ ναβζζιάηςκ πμο 

πνμηφπημοκ απυ ηα δζάηεκα έπεζ παναηδνδεεί αηυιδ ηαζ υηακ δ πενζεηηζηυηδηα ηςκ 

ζκχκ (π.π. πμθοπνμποθεκίμο) είκαζ ελαζνεηζηά ιζηνή, υπςξ βζα πανάδεζβια 0.1 % ημο 

ζοκμθζημφ υβημο. Άθθα μθέθδ ημο εκζζποιέκμο ιε ίκεξ ζηονμδέιαημξ είκαζ δ ακημπή 

ζηδκ ηυπςζδ (fatigue strength) ηαζ δ ακημπή ζηδ θεμνά.     

  

Υνδζζιμπμζχκηαξ ζηονυδεια εκζζποιέκμ ιε ίκεξ ακηί ημο ζοιααηζημφ 

ζηονμδέιαημξ, ημ πάπμξ ηςκ ηιδιάηςκ ηςκ δζαθυνςκ ηαηαζηεοχκ ιπμνεί κα 

ιεζχκεηαζ, εκχ ζοβπνυκςξ ηα ναβίζιαηα πενζμνίγμκηαζ απμηεθεζιαηζηά, ιε ζοκέπεζα 

κα δδιζμονβμφκηαζ εθαθνφηενεξ δμιέξ ιε ιεβαθφηενμ ακαιεκυιεκμ πνυκμ γςήξ. Σμ 

εκζζποιέκμ ζηονυδεια πνδζζιμπμζείηαζ αοηή ηδκ πενίμδμ ζε πμθθέξ εθανιμβέξ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ηηδνίςκ, ηςκ μδζηχκ αλυκςκ, ηςκ βεθονχκ, ηαζ ηςκ 

δζαδνυιςκ ζημοξ αενμθζιέκεξ. ηζξ πενζζζυηενεξ εθανιμβέξ ηαζ ηονίςξ ζηδκ 

ακμζημδυιδζδ ηηδνίςκ, ημ εκζζποιέκμ ιε ίκεξ ζηονυδεια πνδζζιμπμζείηαζ 

πανάθθδθα ιε πάθοαα. Δπίζδξ ζηδκ ηαηαζηεοή ηηδνίςκ ιζα ημζκή πναηηζηή είκαζ, δ 

εκίζποζδ ιε ζοκεεηζηέξ ίκεξ ηςκ οθζηχκ ηζζιέκημο πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ηδκ 

εβηαηάζηαζδ πθαηζδίςκ ζε παηχιαηα. 

 

Οζ ίκεξ βζα ηδκ εκίζποζδ ζηονμδέιαημξ εα πνέπεζ βεκζηά κα είκαζ ακεεηηζηέξ ζημ 

ηζζιεκηέκζμ πενζαάθθμκ, κα δζαζημνπίγμκηαζ εφημθα ζημ ζοβηεηνζιέκμ ιίβια, κα 

έπμοκ ηζξ ηαθέξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ, ηαζ κα είκαζ ηαηάθθδθεξ βζα βεςιεηνζηή 

δζαιυνθςζδ, πνμηεζιέκμο κα είκαζ απμηεθεζιαηζηέξ. Πμθθέξ ίκεξ έπμοκ 

πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ εκίζποζδ ζηονμδέιαημξ, εη ηςκ μπμίςκ πμθθέξ απυ αοηέξ 
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δζαηίεεκηαζ εονέςξ βζα πμζηίθεξ ειπμνζηέξ εθανιμβέξ. Ονζζιέκεξ απυ αοηέξ είκαζ απυ 

πάθοαα, βοαθί, θοζζηή ηοηηανίκδ, άκεναηα, κάοθμκ ηαζ πμθοπνμποθέκζμ. Οζ ιεθέηεξ 

έπμοκ πνμηείκεζ υηζ ημ πμθοπνμποθέκζμ ηαζ ημ κάοθμκ, μζ ζδιακηζηυηενμζ ηφπμζ ζκχκ 

επίζηνςζδξ ζημοξ ηάπδηεξ, δεκ οπμαζαάγμκηαζ απυ ηδκ αθηαθζηυηδηα ημο ηζζιέκημο 

ηφπμο Πυνηθακη, ηαζ πανμοζζάγμοκ αολδιέκδ ακεεηηζηυηδηα. Μενζηέξ ίκεξ 

πμθοεζηένα, απυ ηδκ άθθδ πθεονά, πανμοζζάγμοκ ζδιακηζηή οπμαάειζζδ ζημ 

ηζζιέκημ ηφπμο Πυνηθακη. Μζαξ ηαζ ημ κάοθμκ ηαζ ημ πμθοπνμποθέκζμ απμηεθμφκ 

πενίπμο ημ 90 % ηςκ ζκχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ επίζηνςζδξ 

ηςκ ηαπήηςκ, δ δζαθμβή ηαζ δ ηαλζκυιδζδ ηςκ  ηαπήηςκ αάζεζ ημο οθζημφ 

επίζηνςζδξ είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ ιεηέπεζηα εκίζποζδ ημο ζηονμδέιαημξ. 

 

 

8.6.2 Δλίζρπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε αλαθπθισκέλεο ίλεο 

 

Ακαηοηθςιέκεξ ίκεξ απυ δζάθμνεξ πδβέξ έπμοκ ιεθεηδεεί ζακ εκζζποηζηά βζα ημ 

ζηονυδεια. Μενζηέξ απυ αοηέξ είκαζ: κήιαηα εθαζηζηχκ αοημηζκήηςκ, ίκεξ ηαπήηςκ, 

θηενά πηδκχκ, νζκζζιάηςκ πάθοαα, λοθχδεζξ ίκεξ απυ απμννίιιαηα πανηζμφ ηαζ 

ορδθήξ ποηκυηδηαξ πμθοαζεοθέκζμ.  

 

Ο Wang ηαζ δ μιάδα ενβαζίαξ ημο (Wang et al., 1997) πναβιαημπμίδζακ ιζα 

ενβαζηδνζαηή ιεθέηδ βζα ηδκ εκίζποζδ ζηονμδέιαημξ ιε ίκεξ απυ απμννίιιαηα 

ηαπήηςκ, ηα μπμία πνμένπμκηαζ απυ ηδκ δζαδζηαζία παναβςβήξ ηαπήηςκ. Μζα 

πμζμηζηή ακάθοζδ ηςκ απμννζιιάηςκ ηςκ ηαπήηςκ πμο οπμαθήεδηακ ζηδκ 

επελενβαζία ημο ηειαπζζιμφ είκαζ δ αηυθμοεδ: πμθοπνμποθέκζμ (36 %), κάοθμκ 

(18%), ηαζ SBR+CaCO3 (46%). Δηηυξ απυ ηδκ πμζυηδηα ημο SBR ηαζ ημο CaCO3, μζ 

οπυθμζπεξ πμζυηδηεξ ζκχκ πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ εκίζποζδ ημο ζηονμδέιαημξ. 

Σμ ιήημξ ηςκ ζκχκ δεκ ήηακ μιμζυιμνθμ ηαζ ηοιαίκμκηακ παναηηδνζζηζηά απυ 12 

έςξ 25 πζθζμζηά. Μζα πανεέκα ίκα πμθοπνμποθεκίμο, ηφπμο FiberMesh, (ιήημοξ 19 

πζθζμζηχκ) πνδζζιμπμζήεδηε ζηδ ιεθέηδ βζα θυβμοξ ζφβηνζζδξ ιε ηζξ οπυθμζπεξ ίκεξ.

   

 

ηζξ ειπμνζηέξ εθανιμβέξ, ιζα παιδθή δυζδ ζοκεεηζηχκ ζκχκ (ζοκήεςξ 

πμθοπνμποθέκζμ ζε πενίπμο 0.1 % ημο υβημο) πνδζζιμπμζείηαζ ζακ εκζζποηζηυ, βζα 

ημκ έθεβπμ ημο ναβίζιαημξ ηαζ ημκ πενζμνζζιυ ηςκ δζαηέκςκ ζημ ζηονυδεια. Γζα ηζξ 
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δμιζηέξ εθανιμβέξ, εκημφημζξ, ιζα ορδθυηενδ δυζδ (1 % έςξ 2 %) ιπμνεί κα 

απαζηείηαζ. Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ επίδναζδξ ημο πμζμζημφ δυζδξ ζκχκ, πμο 

απαζηείηαζ βζα ηδκ εκίζποζδ ημο ζηονμδέιαημξ, εηηεθέζηδηε έκα πνυβναιια δμηζιήξ 

βζα ηζξ ζδζυηδηεξ εθίρδξ ηαζ ηάιρδξ ημο ζηονμδέιαημξ ακάθμβα ιε ηδκ πενζεπυιεκδ 

πμζυηδηα ζε ίκεξ. Ζ δυζδ ηοιαίκμκηακ απυ 0.89 έςξ 17.85 kg/m
3 

βζα ηα οθζηά πμο 

πνμένπμκηακ απυ ακαηοηθςιέκμ ηάπδηα (ιίβιαηα 2-8 ζημκ πίκαηα 26), αάζδ ημο 

ζοκμθζημφ αάνμοξ ημο ηειαπζζιέκμο οθζημφ, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο SBR ηαζ ημο 

CaCO3. Γείβιαηα ιε πανεέκμ πμθοπνμποθέκζμ ηφπμο FiberMesh, ζε πμζυηδηα 

0.89kg/m
3 

, δμηζιάζηδηακ επίζδξ (ιίβια 1). Μζαξ ηαζ ηα απυαθδηα ηαπήηςκ 

πενζέπμοκ ζημζπεία εηηυξ ηςκ ζκχκ ηαζ δεδμιέκμο υηζ ημ κάοθμκ έπεζ ορδθυηενδ 

ποηκυηδηα απυ ημ πμθοπνμποθέκζμ, μ εηηζιχιεκμξ υβημξ ζκχκ ζημκ πίκαηα 24 βζα ηζξ 

ακαηοηθςιέκεξ ίκεξ είκαζ παιδθυηενμξ απυ υηζ αοηυξ ιε ημ πανεέκμ 

πμθοπνμποθέκζμ. Σμ ιίβια ζηονμδέιαημξ πμο παναζηεοάζηδηε είπε ηζξ αηυθμοεεξ 

ακαθμβίεξ ζε αάνμξ: ηζζιέκημ (1.00), κενυ (0.44), άιιμξ (1.71), παθίηζ (2.63), ηαζ ηδκ 

ηαηάθθδθδ πμζυηδηα ίκαξ. Καιία πδιζηή πνυζιζλδ δεκ πνμζηέεδηε. Ο πίκαηαξ 26 

ζοκμρίγεζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ δμηζιχκ ηδξ ενβαζηδνζαηήξ ιεθέηδξ, ζηα μπμία ηάεε 

ζδιείμ ζημζπείςκ ακηζπνμζςπεφεζ ημ ιέζμ υνμ απυ πενίπμο 10 δείβιαηα. Ζ 

ενβαζζιυηδηα ημο θνέζημο ζηονμδέιαημξ ιεηνήεδηε ιε έκα ηεζη ηάεζζδξ    

ζηονμδέιαημξ ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ASTM C143-90a. [2, 37] 

 
Ζ ηάεζζδ είκαζ έκα ιέηνμ ηδξ ενβαζζιυηδηαξ (workability) ημο ζηονμδέιαημξ πμο 

εηθνάγεηαζ ιε ηδκ απχθεζα φρμοξ, ζε cm, πμο πανμοζζάγεζ ιία ηςκζηή ζηήθδ κςπμφ 

ζηονμδέιαημξ υηακ ακαζονεεί δ ηςκζηή ιήηνα (ηχκμξ ηάεζζδξ) ιε ηδκ μπμία 

ιμνθχεδηε. Οζ ηαηδβμνίεξ ηάεζζδξ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

 

Καηεγνξία Κάζηζε ζε mm 

S1 10-40 

S2 50-90 

S3  100-150 

S4 160-210 

S5  ≥ 220 
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Ζ ιεηνμφιεκδ ηάεζζδ πνέπεζ κα ζηνμββοθμπμζείηαζ ζηα πθδζζέζηενα 10 mm. Με ημκ 

υνμ ενβαζζιυηδηα ημο έημζιμο ζηονμδέιαημξ εκκμμφιε ηδκ ζδζυηδηα ημο κςπμφ 

ζηονμδέιαημξ πμο παναηηδνίγεζ ηδκ εοημθία ιε ηδκ μπμία αοηυ ιεηαθένεηαζ, 

δζαζηνχκεηαζ ηαζ ζοιποηκχκεηαζ. [45] 

 

Δηθφλα 33 : ηεζη θάζηζεο ζθπξνδέκαηνο 

Καθή ενβαζζιυηδηα (ηάεζζδ 180 έςξ 230 πζθ.) παναηδνήεδηε βζα ηα ιίβιαηα πμο 

πενζείπακ ιέπνζ 1.8 kg/m
3
 ίκεξ. Ζ ηάεζζδ ιεζχκεηαζ ζε 70 πζθ. βζα 5.95 kg/m

3
, 51 πζθ. 

βζα 8.93 kg/m
3
, 48πζθ. βζα 11.9 kg/m3, ηαζ ημκηά ζημ ιδδέκ βζα 17.85 kg/m3. Καηά 

ζοκέπεζα, δ ενβαζζιυηδηα βζα δυζεζξ απυ 5.95 έςξ 11.9 kg/m3 παναηηδνίγεηαζ 

παιδθή αθθά εφπνδζηδ. Ζ δμηζιή εθίρδξ πναβιαημπμζήεδηε ζε ηοθίκδνμοξ 

(ηαθμφπζα) δζαιέηνμο 76πζθ. ηαζ φρμοξ 152πζθ. αάζδ ημο πνμηφπμο ASTM C39-86, 

εκχ αθέεδηακ βζα ζηενεμπμίδζδ  28 διένεξ. ε υθεξ ηζξ δμηζιέξ, παναηδνήεδηε 

ηαθή ακημπή ζηδ εναφζδ θυβς ηδξ εκίζποζδξ ιε ίκεξ, εζδζηά ζε εηείκα ηα ιίβιαηα 

πμο είπακ ζπεηζηά ορδθά πμζμζηά δυζδξ ζκχκ (ιίβιαηα 5-8).   
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Πίλαθαο 26 : Σπγθεληξωηηθά απνηειέζκαηα δνθηκώλ ηεο εξγαζηεξηαθήο κειέηεο ελίζρπζεο 

ζθπξνδέκαηνο, ζηα νπνία θάζε ζεκείν ζηνηρείωλ αληηπξνζωπεύεη ην κέζν όξν από πεξίπνπ 10 

δείγκαηα [2] 

 

Μίγκα Γφζε 

(kg/m
3
) 

Όγθνο 

% 

Κάζηζε 

(mm) 

Γχλακε ζιίςεο Γχλακε ειαζηηθφηεηαο I5 I10 I20 

MPa πληειεζηήο 

δηαθχκαλζεο 

MPa πληειεζηήο 

δηαθχκαλζεο 

1* 0.89* 0.15 178 22.8 0.11 3.74 0.09 3.22 4.69 6.33 

2 089 0.07 229 20.0 0.12 3.64 0.07 3.64 3.07 4.21 

3 1.34 0.11 184 24.3 0.13 4.20 0.07 4.20 2.98 4.01 

4 1.79 0.14 191 25.6 0.08 4.06 0.08 2.96 4.06 5.03 

5 5.95 0.47 70 27.6 0.07 3.79 0.07 2.71 3.64 4.76 

6 8.93 0.70 51 23.7 0.02 4.11 0.08 2.95 4.17 5.77 

7 11.90 0.93 48 23.1 0.14 3.77 0.07 3.06 4.41 6.41 

8 17.85 1.40 0 17.4 0.20 3.73 0.10 3.29 5.17 7.91 

*Γείβια ιε ίκεξ ηφπμο Fiber Mesh 

     

Ζ δμηζιή βζα ηδκ ηάιρδ εηηεθέζηδηε ζε ηιήιαηα δζαζηάζεςκ 102×102×356 πζθ. 

αάζδ ημο πνμηφπμο ASTM C1018-97.  Υαναηηδνζζηζηέξ ηαιπφθεξ ηδξ ζηακυηδηαξ 

ηάιρδξ ηςκ δμηζιίςκ θαίκμκηαζ ζημ αηυθμοεμ ζπήια 33. 

 

ρήκα 33 : Κακπύιεο θακπηηθήο ηθαλόηεηαο δηαθόξωλ κεηγκάηωλ 

Παναηδνήεδηε επίζδξ υηζ ηα απθά δείβιαηα ζηονμδέιαημξ έζπαζακ ζε δφμ ημιιάηζα 

ιυθζξ επζηεφπεδηε ημ ιέβζζημ θμνηίμ, ιε πμθφ θίβδ εκενβεζαηή απμννυθδζδ. Σα 

δείβιαηα ημο εκζζποιέκμο ιε ίκεξ ζηονμδέιαημξ, αθ' εκυξ, πανμοζίαζακ ιζα ρεοδμ-
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υθηζιδ ζοιπενζθμνά θυβς ηςκ ζκχκ, βεθονχκμκηαξ ηδ νςβιή. Λυβς ηςκ ζκχκ, δ 

εκενβεζαηή απμννυθδζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ δμηζιχκ ηάιρδξ ανέεδηε βζα κα είκαζ 

πμθφ ορδθυηενδ απυ αοηή ημο απθμφ ζηονμδέιαημξ. Σμ πνυηοπμ ASTM C1018-97 

είκαζ ιζα ιέεμδμξ δμηζιχκ βζα ημκ παναηηδνζζιυ ηδξ ακεεηηζηυηδηαξ ημο 

εκζζποιέκμο ιε ίκεξ ζηονμδέιαημξ. Οζ δείηηεξ ακεεηηζηυηδηαξ ακηζπνμζςπεφμοκ ηδκ 

ακαθμβία εκενβεζαηήξ απμννυθδζδξ ζε ζφβηνζζδ ιε έκα ηέθεζα εφεναοζημ οθζηυ. Σμ 

I5, I10, ηαζ I20 είκαζ μζ ηνεζξ δείηηεξ πμο οπμθμβίγμκηαζ απυ ηδκ ηαιπφθδ ηάιρδξ 

θμνηίμο-εηηνμπήξ, βζα ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ εηηνμπέξ.  

 

Απυ ηα ζημζπεία ημο πίκαηα 26 ιπμνεί κα παναηδνδεεί υηζ μ δείηηδξ I5, δεκ 

πανμοζίαζε εοαζζεδζία ζηα δζάθμνα πμζμζηά δυζεςκ ζκχκ. Οζ δείηηεξ I10 ηαζ I20, 

πμο ακηζζημζπμφκ ζε ιεβαθφηενεξ εηηνμπέξ, πανμοζίαζακ ιζα αφλδζδ ιε ηδκ 

ηαοηυπνμκδ αφλδζδ ημο πμζμζημφ ηςκ δυζεςκ ζε ίκεξ. Σα ιίβιαηα ιε ορδθή 

πενζεηηζηυηδηα ζε ίκεξ πανμοζίαζακ πμθφ ηαθέξ ζδζυηδηεξ ακεεηηζηυηδηαξ. Αοηά ηα 

ιίβιαηα εα ιπμνμφζακ ηάθθζζηα κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα δμιζηέξ εθανιμβέξ ή ηαζ 

βζα δζαπςνζζηζηέξ κδζίδεξ εεκζηχκ μδχκ.       

   

Καηά ζοκέπεζα, μζ ίκεξ είκαζ πμθφ απμηεθεζιαηζηέξ ζηδκ ζφζθζλδ ημο ναβζζιέκμο 

ζηονμδέιαημξ απμηνέπμκηαξ ημκ ενοιιαηζζιυ. Γζα ηζξ εθανιμβέξ υπμο μ ζηυπμξ ηδξ 

εκίζποζδξ είκαζ κα παναζπεεεί δ αηεναζυηδηα ζημ ζηονυδεια πανά κα θένεζ ακημπή 

ζηα θμνηία, αζοκεπείξ ίκεξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ, βζα κα ακηζηαηαζηήζμοκ ηδ 

πνήζδ πάθοαα.   

 

Ανηεημί ενεοκδηέξ έπμοκ αζπμθδεεί ιε ηδκ εκίζποζδ ζηονμδέιαημξ ιε ίκεξ απυ 

ιεηα-ηαηακαθςηζημφξ ηάπδηεξ. Οζ Namen et al. δζενεφκδζακ ηδκ εκίζποζδ ιε ίκεξ 

πμθοπνμποθεκίμο (5-25 mm), ιε εκεαννοκηζηά απμηεθέζιαηα, ακαθμνζηά ιε ηδκ 

ζοιπενζθμνά εθίρδξ ηαζ εθαζηζηυηδηαξ. Οζ Groom et al. έηακακ δμηζιέξ ιε ίκεξ απυ 

κάοθμκ, βζα ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηδξ εναφζδξ ημο ζηονμδέιαημξ ιε ιήημξ ζκχκ (6.4-

19.1 mm). Οζ Wu et al. ιεθέηδζακ ηδ πνήζδ ηςκ ακαηοηθςιέκςκ ζκχκ απυ 

πνδζζιμπμζδιέκα θάζηζπα αοημηζκήηςκ, ζακ εκζζποηζηυ ζηονμδέιαημξ, βζα κα 

ελεηάζμοκ ηδκ επίδναζή ημοξ ζηδ ζοιπενζθμνά ναβίζιαημξ ηαζ ζηδκ δδιζμονβία 

δζαηέκςκ. [2,37, 44] 
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8.6.3 Δλίζρπζε εδάθνπο κε ίλεο 

 

Με ημκ υνμ έδαθμξ ζοπκά εεςνμφιε έκα ζοκδοαζιυ ηεζζάνςκ ααζζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ: αιιμπάθζημο, άιιμο, ανβίθμο, ηαζ θάζπδξ. Έπεζ βεκζηά παιδθή 

ακημπή ζημκ εθεθηοζιυ ηαζ ζηδκ δζάηιδζδ, ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ημο ελανηχκηαζ 

ηαηά έκα ιεβάθμ ααειυ απυ ηζξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ. Ζ εδαθμθμβζηή εκίζποζδ 

ιε βεςοθάζιαηα είκαζ ιζα ηαεζενςιέκδ πναηηζηή πμο πνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ ζηδ 

μδμπμζία βζα ηδκ ζηαεενμπμίδζδ ηαζ ηδκ απμζηνάββζζδ.  

 

Ζ εδαθμθμβζηή εκίζποζδ ιε ηοπαία δζακειδιέκεξ ίκεξ είκαζ ιζα άθθδ πνμζέββζζδ δ 

μπμία ιπμνεί κα αολήζεζ ηδκ εζςηενζηή ζοκεηηζηυηδηα ημο πχιαημξ. ε ιζα απθή 

δζαδζηαζία, ίκεξ πνμζηίεεκηαζ ηαζ ακαιζβκφμκηαζ ζε έκα πμζμζηυ δυζδξ 0.2-2 % ζημ 

ζοκμθζηυ αάνμξ. Ζ ακάιζλδ ιπμνεί κα βίκεζ ζε θάζπδ, ζε άνβζθμ, ζε άιιμ, ηαζ ζε 

πχια ημ μπμίμ έπεζ αζαέζηδ ή πενζέπεζ ηζζιέκημ. Μεθέηεξ έπμοκ δείλεζ υηζ δ εκίζποζδ 

ιε ίκεξ, ιπυνεζε κα αεθηζχζεζ ηζξ ζδζυηδηεξ ημο πχιαημξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ 

δζαηιδηζηήξ ακημπήξ, ηδξ ακημπήξ ζηδκ εθίρδ, ηδξ θένμοζαξ ζηακυηδηαξ θμνηίμο, ημο 

ζοκηεθεζηή εθαζηζηυηδηαξ η.α. Οζ ίκεξ ζημ έδαθμξ δνμοκ ζακ εκζζποηζηά ιέθδ. 

Αηυια ηαζ υηακ ημ πχια παναιμνθχκεηαζ ιέζς δζάηιδζδξ ή ζοιπίεζδξ, αοηυ δεκ 

ιεηαθένεηαζ εφημθα πνμξ υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ. Δπεζδή μζ ίκεξ είκαζ βεκζηά 

ζζπονυηενεξ ηαζ πζμ δφζηαιπηεξ απυ ημ πχια, δ παναιυνθςζδ πενζμνίγεηαζ απυ ηζξ 

ίκεξ ιέζς ηδξ ηνζαήξ ηαζ ηςκ οπμθμίπςκ αθθδθεπζδνάζεςκ ιε ημ πχια.    

 

Ζ ζοκμθζηή επζθάκεζα εναφζδξ (failure surface) είκαζ ιεβαθφηενδ θυβς ηδξ 

πανμοζίαξ ζκχκ, ηαζ δ απμννυθδζδ εκένβεζαξ αολάκεηαζ. Οζ ίκεξ ιε ημ ηέκηςια 

πανέπμοκ ακηίζηαζδ, ηαζ έηζζ δ ιέβζζηδ δζαηδνδηζηή δφκαιδ αολάκεηαζ, ηαεζζηχκηαξ 

ημ πχια πζμ υθηζιμ ή πζμ ζηθδνυ. Ζ αφλδζδ ηδξ ζηακυηδηαξ ημο πχιαημξ ζηδκ 

ακημπή θμνηίςκ θυβς ηδξ εκίζποζδξ ζκχκ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ζδιακηζηή ιείςζδ 

ημο ηαηαζηεοαζηζημφ ηυζημοξ ηαζ ημο πνυκμο ηαηαζηεοήξ. Έκα ζδζαίηενμ 

παναηηδνζζηζηυ βκχνζζια ηδξ εκίζποζδξ ημο εδάθμοξ ιε ίκεξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηα 

βεςοθάζιαηα είκαζ δ απμοζία αδφκαηςκ ζηνςιάηςκ ημο εδάθμοξ, πμο είκαζ 

πανάθθδθα δζαηεηαβιέκα ιε ηα βεςοθάζιαηα. Γζάθμνεξ ίκεξ, ζοιπενζθαιαακμιέκμο 

ημο πανεέκμο πμθοπνμποθεκίμο ηαζ ημο βοαθζμφ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί βζα κα 

εκζζπφζμοκ ημ πχια ηαζ ηδκ άιιμ ζε δζάθμνεξ ιεθέηεξ. Ζ αφλδζδ ζηδκ ακημπή ημο 

μδμζηνχιαημξ πμο έπεζ παναηδνδεεί θυβς ηδξ εδαθμθμβζηήξ εκίζποζδξ ιε ίκεξ 
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πμθοπνμποθεκίμο είκαζ άκς ημο 95%. Δπζπνυζεεηδ εκίζποζδ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ακ 

οπάνλεζ ζοκδοαζιυξ ηςκ ζκχκ ιε βεςοθάζιαηα.     

 

Υδιζηέξ μοζίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ επίζδξ βζα κα ζηαεενμπμζήζμοκ ημ έδαθμξ ζε 

μνζζιέκεξ εθανιμβέξ. Ο αζαέζηδξ ηαζ ημ ηζζιέκημ ηφπμο Πυνηθακη είκαζ δφμ 

παναηηδνζζηζηά παναδείβιαηα. Οζ πδιζημί ζηαεενμπμζδηέξ, πνμζηίεεκηαζ ηακμκζηά 

ζε πμζμζηυ 2 έςξ 10 %, ηαζ εκζζπφμοκ ηδκ εζςηενζηή εδαθμθμβζηή ζοκμπή ιέζς ηςκ 

πδιζηχκ δεζιχκ. Σα πδιζηά ζηαεενμπμζδιέκα εδάθδ είκαζ πζμ δφζηαιπηα ηαζ 

ζζπονυηενα απυ ηα ιδ εκζζποιέκα εδάθδ, εκχ πανμοζζάγμοκ ακηζζηάζεζξ ζηδκ 

νδβιάηςζδ. Ζ πνμζεήηδ ζκχκ ζε ηέημζεξ πενζπηχζεζξ ιπμνεί κα εθέβλεζ αηυιδ πζμ 

απμηεθεζιαηζηά ηδκ δδιζμονβία νςβιχκ. Ζ πνήζδ ηςκ ζκχκ επζηνέπεζ ηδκ ιείςζδ 

ζηδκ πνμζεήηδ πδιζηχκ μοζζχκ-ζηαεενμπμζδηχκ. Δκαθθαηηζηά, δ πνήζδ ηςκ ζκχκ 

ιπμνεί κα επζηνέρεζ ηδ ιείςζδ ημο απαζημφιεκμο πάπμοξ εκυξ ζηνχιαημξ ημ μπμίμ 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα έκακ ζοβηεηνζιέκμ ζημπυ. Ο Sangineni ζε δμηζιέξ ηαηάθενε κα 

ιεζχζεζ ημ πάπμξ ακάθμβςκ εδαθζηχκ ζηνςιάηςκ, απυ 5 έςξ 16% πνδζζιμπμζχκηαξ 

ςξ ζηαεενμπμζδηέξ ημο εδάθμοξ πδιζηέξ πνμζεήηεξ ηαζ ίκεξ. [2] 

 

 

8.6.4 Δλίζρπζε εδάθνπο κε αλαθπθισκέλεο ίλεο 

 

Οζ Murray et al. ακέπηολακ  έκα πνυβναιια ενβαζηδνζαηχκ δμηζιχκ βζα κα ηδκ 

αλζμθυβδζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ημο εκζζποιέκμο ιε ίκεξ εδάθμοξ, απυ απμννίιιαηα 

ηαπήηςκ. Σμ πχια πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζηδ ιεθέηδ ήηακ ίθδξ. Σα οθζηά εκίζποζδξ 

πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδ ιεθέηδ ήηακ ίκεξ ηαπήηςκ ηαζ πανεέκεξ ίκεξ 

πμθοπνμποθεκίμο. Οζ ακαηοηθςιέκεξ ίκεξ ηαπήηςκ είπακ οπμζηεί ηειαπζζιυ ηαζ ημ 

ιήημξ ημοξ ηοιαζκυηακ απυ 10 έςξ 50 mm., ιε ιζα ιέζδ ηζιή ιήημοξ 17 mm. ηαζ 

0.45 mm πθάημξ. Οζ πανεέκεξ ίκεξ πμθοπνμποθεκίμο είπακ 30.7 mm ιήημξ ηαζ 

4.3mm πθάημξ. Παναζηεοάζηδηακ ηοθζκδνζηά δείβιαηα ηα μπμία πενζείπακ 

ακαιειεζβιέκμ ηαζ ζοιπζεζιέκμ πχια ηαζ ίκεξ, δζαηδνχκηαξ λδνή ποηκυηδηα 

1.6g/cm
3
 ηαζ ιζα πενζεηηζηυηδηαξ ζε οβναζία 19%.  

Σα εδαθμθμβζηά δείβιαηα ελεηάζηδηακ ιέζς ηνζαλμκζηχκ δμηζιχκ ζοιπίεζδξ οπυ 

ιζα πίεζδ πενζμνζζιμφ 34.5 kPa ηαζ 69.0 kPa. Ζ ακηίζηαζδ ζηδκ παναιυνθςζδ 

ιεηνήεδηε ιέζς ηδξ δζαθμνάξ πίεζδξ απυ ηδκ ανπζηή πίεζδ πμο εθανιυζηδηε, δδθ. δ 

εθανιμγυιεκδ πίεζδ ιείςκ ηδκ πίεζδ πενζμνζζιμφ. Ζ πίεζδ πενζμνζζιμφ πανέπεζ ηδκ 
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πθεονζηή οπμζηήνζλδ ηςκ δεζβιάηςκ, πμο ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ εθανιμγυιεκδ πίεζδ 

ηδξ βδξ οπυ πναβιαηζηέξ ζοκεήηεξ. ε δείβιαηα πμο πενζείπακ ίκεξ ιπμνμφζε κα 

εθανιμζηεί ιεβαθφηενδ πίεζδ έςξ υημο ημ δείβια κα οπμζηεί παναιυνθςζδ. Σα 

απμηεθέζιαηα ηςκ δμηζιχκ ζοκμρίγμκηαζ ζημκ πίκαηα 27 ηαζ ιενζηέξ 

παναηηδνζζηζηέξ ηαιπφθεξ ηςκ δμηζιχκ πανμοζζάγμκηαζ ζημ ζπήια 34 (Α,Β). 

Ανηεηή αεθηίςζδ παναηδνήεδηε ζηδκ ζοιπενζθμνά ημο εδάθμοξ υηακ οπμαθήεδηε 

ζε πίεζδ. ηζξ δμηζιέξ δ ιέβζζηδ πίεζδ (δδθαδή δ πναβιαηζηή ιέβζζηδ πίεζδ υπμο 

ηαιία νςβιή δεκ ήηακ ειθακήξ) αολακυηακ ηαεχξ αολακυηακ ηαζ δ πενζεηηζηυηδηα 

ζε ίκεξ.  

 

 

ρήκα 34Α: θακπύιε αλνρήο εδάθνπο εληζρπκέλνπ κε ίλεο ηάπεηα 

ρήκα 34Β: θακπύιε αλνρήο εδάθνπο εληζρπκέλνπ κε ίλεο παξζέλνπ πνιππξνππιελίνπ 

 

Ζ αφλδζδ ηδξ πίεζδξ ήηακ πμθφ ζδιακηζηή, πενίπμο 204 % ιε εκίζποζδ 3 % ζκχκ 

ηαπήηςκ, ζε πίεζδ 34.5 kPa, ηαζ ηαηά 157 % ιε εκίζποζδ ζκχκ ηαπήηςκ 3%, ζε πίεζδ 

69 kPa. ε πίεζδ 34.5 kPa, ηα εδαθμθμβζηά δείβιαηα πμο δεκ είπακ εκζζποεεί ιε ίκεξ 

πανμοζίαζακ ζδιάδζα παθάνςζδξ. Ζ ζηθήνοκζδ ημο εδάθμοξ ιε ηδκ πανμοζία ζκχκ 

είκαζ ελαζνεηζηά επζεοιδηή βζα μνζζιέκεξ εθανιμβέξ υπςξ δ ζηαεενμπμίδζδ ηςκ 

πνακχκ. Απυ ηζξ αλμκζηέξ δμηζιέξ θάκδηε υηζ δ ανπζηή αηαιρία υθςκ ηςκ 
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δεζβιάηςκ, είηε αοηχκ πμο δεκ πενζέπμοκ ίκεξ είηε αοηχκ πμο πενζέπμοκ, δεκ δζαθένεζ 

ζδιακηζηά. Μεβάθεξ απμηθίζεζξ πανμοζζάγμκηαζ ζε ορδθυηενεξ αζημφιεκεξ πζέζεζξ, 

ζηζξ μπμίεξ ηα δείβιαηα ιε ορδθά πμζμζηά ζκχκ έδεζλακ ηαθή πνμζανιμβή ηαζ 

ιείςζδ ηδξ νζβιάηςζδξ ηαζ εναφζδξ.  

 

Πίλαθαο 27 : Ιδηόηεηεο εδάθνπο εληζρπκέλνπ κε ίλεο κεηα-θαηαλαιωηηθώλ ηαπήηωλ θαη 

παξζέλνπ πνιππξνππιελίνπ [2] 

   

Σχπνο ίλαο  Δθαξκνδφκελε 

πίεζε 

(kPa) 

Πνζνζηφ 

πεξηερνκέλνπ 

ίλαο (%) 

Μέγηζηε 

πίεζε * 

(kPa) 

Πίεζε ζην 

10% ηνπ 

πεξηνξηζκνχ 

αμνληθήο 

αλνρήο 

(kPa) 

Πίεζε ζην 

20% ηνπ 

πεξηνξηζκνχ 

αμνληθήο 

αλνρήο 

(kPa) 

Αχμεζε 

κέγηζηεο 

πίεζεο 

(%) 

Με εληζρπκέλν 

δείγκα 

34.5 0 282.5 252.9 235.0 - 

Με εληζρπκέλν 

δείγκα 

69.0 0 339.0 334.9 329.4 - 

Ίλεο ηαπήησλ 34.5 1 363.9 354.9 341.8 +28.7 

Ίλεο ηαπήησλ 34.5 2 576.1 488.6 576.1 +103.9 

Ίλεο ηαπήησλ 34.5 3 857.9 734.6 857.9 +203.7 

Ίλεο ηαπήησλ 69.0 1 515.5 445.2 481.0 +52.0 

Ίλεο ηαπήησλ 69.0 2 665.7 537.5 631.2 +96.3 

Ίλεο ηαπήησλ 69.0 3 869.7 622.3 835.2 +156.5 

Παξζέλν 

πνιππξνππιέλην 

34.5 0.3 485.8 473.4 334.2 +72 

Παξζέλν 

πνιππξνππιέλην 

34.5 0.5 572.7 552.7 493.4 +102.7 

Παξζέλν 

πνιππξνππιέλην 

 

34.5 1 720.8 634.7 720.8 +155.1 

Παξζέλν 

πνιππξνππιέλην 

69.0 0.3 546.5 653.7 538.9 +61.2 

Παξζέλν 

πνιππξνππιέλην 

69.0 0.5 576.1 569.9 558.9 +69.9 

Παξζέλν 

πνιππξνππιέλην 

69.0 1 669.1 587.8 669.1 +97.4 

* Η κέγηζηε πίεζε (δειαδή ε πξαγκαηηθή κέγηζηε πίεζε όπνπ κηα θακία ξωγκή δελ ήηαλ 

εκθαλήο, πεξίπνπ ζην 20% ηεο πίεζεο πεξηνξηζκνύ) 
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ηζξ αηυθμοεεξ εζηυκεξ (εζηυκα 34 a, b, c) θαίκμκηαζ παναζηεοαζιέκμζ ηφθζκδνμζ 

ζηονμδέιαημξ μζ μπμίμζ έπμοκ οπμζηεί ζε πίεζδ πενζμνζζιμφ 34.5 kPa. Ζ εζηυκα 34a, 

δεκ πενζέπεζ ηαευθμο εκίζποζδ ζκχκ, δ εζηυκα 34b έπεζ 1 % ίκεξ ηαζ δ εζηυκα 34c έπεζ 

2 %.  Ζ εζηυκα 35 δείπκεζ άθθμοξ ηφπμοξ ζηονμδέιαημξ πμο έπμοκ οπμζηεί πζέζεζξ 

βζα 28 διένεξ.  

 

Δηθφλα 34 : δνθηκέο ζθπξνδέκαηνο ππό πίεζε πεξηνξηζκνύ 34.5 kPa, a) 0% ίλεο, b) 1% 

ίλεο, c) 2% ίλεο. 

 

Δηθφλα 35 : Τύπνη ζθπξνδέκαηνο πνπ έρνπλ ππνζηεί πηέζεηο γηα 28 εκέξεο. 

Σέθμξ ιζα αηυιδ ιεθέηδ πναβιαημπμζήεδηε βζα ηδκ δζενεφκδζδ ηδξ πνήζδξ ηςκ ζκχκ 

απυ ιεηαπεζνζζιέκμοξ ηάπδηεξ, ζηδκ μδμπμζία. Οζ δμηζιέξ αοηέξ εθανιυζηδηακ ζε 

ιζα πθδεχνα ιδ θζεμζηνςιέκςκ δνυιςκ πμο πενζείπακ δζαθμνεηζηά οπμζηνχιαηα, 

έηζζ χζηε κα ακηζπνμζςπεφμκηαζ δζαθμνεηζημί ηφπμζ εδαθχκ. Σμ έδαθμξ έπνεπε κα 

ζηαθηεί ζε έκα αάεμξ 150 mm, ηαζ κα ηαηακειδεμφκ μιμζυιμνθα μζ ηειαπζζιέκεξ 

ίκεξ ηαπήηςκ. Σμ πχια ζηδκ ζοκέπεζα εα έπνεπε κα μιμβεκμπμζδεεί ηαζ κα 

ζοιπζεζηεί. Οζ πνδζζιμπμζμφιεκεξ ίκεξ ηειαπίζηδηακ ζε έκα ιήημξ πενίπμο 70mm, 

εκχ ημ πμζμζηυ εκίζποζδξ ζε ίκεξ ήηακ πενίπμο 0.33 % ηαηά αάνμξ. Σα 
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απμηεθέζιαηα ήηακ πμθφ εκεαννοκηζηά ιεηά απυ παναηήνδζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ημο 

εδάθμοξ ιε ημ πέναζια ημο πνυκμο. Δπίζδξ ηα εκζζποιέκα εδάθδ απαζημφζακ 

θζβυηενδ ζοκηήνδζδ ημο επζζηνςιέκμο μδμζηνχιαημξ. Ζ ακάιεζλδ ηςκ ζκχκ θμζπυκ 

ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζε ιζα εονεία ηθίιαηα ηφπςκ εδαθχκ, βζα πμζηίθεξ 

εθανιμβέξ ζοκδοάγμκηαξ μζημκμιζηά μθέθδ, εηηνέπμκηαξ πανάθθδθα ημοξ ιεηα-

ηαηακαθςηζημφξ ηάπδηεξ απυ ημοξ πχνμοξ δζάεεζδξ απμννζιιάηςκ.  [2] 
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ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  99  

  

ΤΤΜΜΠΠΔΔΡΡΑΑΜΜΑΑΣΣΑΑ  

 

 

 

ηδκ πανμφζα πηοπζαηή επζπεζνήεδηε ιζα πενζεηηζηή ζοθθμβή αζαθζμβναθζηχκ 

ζημζπείςκ ζε δζεεκέξ ηαζ εεκζηυ επίπεδμ πμο αθμνμφκ ηδκ δζαπείνζζδ ηςκ 

ηθςζημτθακημονβζηχκ απμννζιιάηςκ.  

 

Ανπζηά βίκεηαζ ιζα πενζβναθή ημο ηθάδμο ηδξ ηθςζημτθακημονβίαξ ζε παβηυζιζμ 

αθθά ηαζ ζε εεκζηυ πενζαάθθμκ, ιε ζημπυ μ ακαβκχζηδξ κα μζηεζμπμζδεεί  ιε ηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηα αήιαηα ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ πμο πανάβμοκ 

ηθςζημτθακημονβζηά απμννίιιαηα. Πανμοζζάγμκηαζ ζηαηζζηζηά ζημζπεία βζα ηα 

πμζμζηά παναβςβήξ ηθςζημτθακημονβζηχκ απμννζιιάηςκ απυ δζάθμνεξ πχνεξ ηαζ 

μζ ιεθθμκηζηέξ ηάζεζξ. Λυβς ηδξ ναβδαίαξ ηεπκμθμβζηήξ ακάπηολδξ πμο δεκ άθδζε 

ακεπδνέαζημ ηαζ ημκ ηθάδμ ηδξ ηθςζημτθακημονβίαξ, δ παναβςβή 

ηθςζημτθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ αολάκεηαζ ναβδαία, απμηέθεζια ημο ζφβπνμκμο 

ηνυπμο γςήξ πμο έπμοκ οζμεεηήζεζ μζ ημζκςκίεξ. 

 

Οζ ζοκεεηζηέξ ίκεξ ηενδίγμοκ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ έδαθμξ ζηζξ παβηυζιζεξ αβμνέξ 

ηαζ δ δζαπείνζζδ ηςκ παναβυιεκςκ πνμσυκηςκ πμο ζοκζζηχκηαζ απυ αοηέξ, απμηεθεί 

ιζα πνυηθδζδ. Άθθα πνμδβιέκα ηεπκμθμβζηά ηθςζημτθακημονβζηά πνμσυκηα είκαζ ηα 

ηεπκζηά ηθςζημτθακημονβζηά πνμσυκηα ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ιζα πθδεχνα 

εθανιμβχκ ηαζ ηα μπμία ιπμνμφκ κα παναπεμφκ ιέζς εκυξ ηφηθμο ακάηηδζδξ 

ηθςζημτθακημονβζηχκ οθζηχκ.  

 

Δλεηάγμκηαζ  παναδείβιαηα εθανιμβχκ λέκςκ πςνχκ ηαζ εηαζνζχκ ημο ελςηενζημφ 

πμο είηε επζηοπχξ είηε ιδ, εθάνιμζακ ηδκ ακαηφηθςζδ ηςκ ηθςζημτθακημονβζηχκ 

πνμσυκηςκ. Δπζπθέμκ ελεηάγεηαζ ημ πχξ θεζημονβεί ημ ζφζηδια ηδξ ακαηφηθςζδξ 
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ηθςζημτθακημονβζηχκ ελ μθμηθήνμο ζε ιζα ημζκςκία. Γδθαδή ημ πχξ 

δζαιμνθχκμκηαζ μζ πνμηζιήζεζξ ηςκ πμθζηχκ, ηζ ηαεμνίγεζ ηζξ επζθμβέξ ημοξ, πμζμζ 

άθθμζ πανάβμκηεξ πενζπθέημκηαζ ζηδκ ηαηακαθςηζηή ζοιπενζθμνά, πμζμζ θμνείξ 

ειπθέημκηαζ ιε ηδκ ακαηφηθςζδ, εκχ ελεηάγμκηαζ ηαζ μζ ακηζδνάζεζξ ηαζ μζ 

ζοκήεεζεξ απυννζρήξ ηςκ πμθζηχκ ακαθμνζηά ιε ηα ηθςζημτθακημονβζηά 

απμννίιιαηα.  

 

ηδκ Δθθάδα δοζηοπχξ δεκ έπμοκ παναηδνδεεί μνβακςιέκα εβπεζνήιαηα βζα ηδκ 

ακαηφηθςζδ ηθςζημτθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ. Οζ ιυκεξ πνμζπάεεζεξ πμο 

επζηεθμφκηαζ είκαζ απυ θζθακενςπζηέξ μνβακχζεζξ, ηαζ αοηέξ πνμζακαημθίγμκηαζ 

απμηθεζζηζηά ζηδκ ακαπνδζζιμπμίδζδ πνμσυκηςκ. Σμ πενζεπυιεκμ ημο πανυκημξ 

πμκήιαημξ εα ιπμνμφζε κα απμηεθέζεζ ιζα πνήζζιδ πδβή πθδνμθμνζχκ βζα έκα 

πζθμηζηυ είηε βζα έκα μθμηθδνςιέκμ ζφζηδια ακαηφηθςζδξ ηθςζημτθακημονβζηχκ 

πνμσυκηςκ.  

 

Έκα άθθμ εέια ημ μπμίμ ακαθφεηαζ, είκαζ δ ζφβπνμκδ ηαηηζηή πμο εθανιυγεηαζ ζε 

ανηεηέξ πχνεξ πμο ήδδ έπμοκ πμθφπνμκδ ειπεζνία ζε εέιαηα ακαηφηθςζδξ 

ηθςζημτθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ, ηαζ δεκ είκαζ άθθμ απυ ημκ ζπεδζαζιυ πνμσυκηςκ 

πμο ακαηοηθχκμκηαζ εφημθα ηαζ πθήνςξ. ηδκ εκυηδηα αοηή πανμοζζάγμκηαζ 

ηεπκζηέξ ζπεδίαζδξ, ηαζ ειπεζνίεξ πςνχκ βζα ημ πχξ ηαηάθενακ κα 

πνμζακαημθζζημφκ ζημ ζπεδζαζιυ πνμσυκηςκ πμο ηα ηαεζζηά ακαηοηθχζζια. Γίκεηαζ 

θυβμξ βζα ηα αζμδζαζπχιεκα πμθοιενή, πμο απμηεθμφκ πνμσυκηα πμο πανάπεδηακ 

ιέζς θζθθμπενζααθθμκηζημφ ζπεδζαζιμφ, ηα μπμία απακηχκηαζ ζε ανηεηέξ 

εθανιμβέξ.  

 

Έκα ηνίζζιμ ζδιείμ ηδξ ακαηφηθςζδξ ηςκ ηθςζημτθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ είκαζ δ 

δζαπείνζζδ ηςκ ηαπήηςκ, ιζαξ ηαζ απμηεθμφκ έκα ζδιακηζηυ υβημ ζημ νεφια ημκ 

ηθςζημτθακημονβζηχκ απμννζιιάηςκ. ε αοηυ ημ ζδιείμ επζπεζνείηαζ ιζα δζελμδζηή 

πνμζέββζζδ ημο ζοζηήιαημξ ηδξ ακαηοηθςηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Πανμοζζάγμκηαζ 

ζοκάια ηεπκζηέξ αθθά ηαζ ηεπκμθμβίεξ αλζμπμίδζδξ ηςκ ηαπήηςκ, οπυ ημ πνίζια ηδξ 

μζημκμιμηεπκζηήξ πνμζέββζζδξ.    

 

 Σέθμξ ηαηαβνάθμκηαζ μνζζιέκεξ απυ ηζξ εθανιμβέξ ηςκ ακαηοηθςιέκςκ πνμσυκηςκ, 

μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα έπμοκ άιεζδ εθανιμβή ζε δζαθμνεηζημφξ ημιείξ. Γζα 
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πανάδεζβια, ακάηηδιέκεξ ιδ οθαζιέκεξ ίκεξ ιαθθζμφ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ 

βζα ημκ ηαεανζζιυ κενμφ, εκχ ημ ζηονυδεια απμηηά αολδιέκεξ ζδζυηδηεξ ακημπήξ ιε 

ηδκ πνμζεήηδ ακαηοηθςιέκςκ ζκχκ απυ ηθςζημτθακημονβζηά πνμσυκηα.    

 

Σα ζηενεά απμννίιιαηα μιμθμβμοιέκςξ, απμηεθμφκ έκα ιεβάθμ ζφβπνμκμ 

πενζααθθμκηζηυ ηαζ πμθζηζζηζηυ πνυαθδια, ημ μπμίμ ηίεεηαζ ζακ πνμηεναζυηδηα βζα 

ανηεηέξ ακαπηοβιέκεξ πχνεξ. Απμηεθμφκε επίζδξ ιζα ζδιακηζηή εηήζζα ακακεχζζιδ 

πδβή αβαεχκ, πμο εα έπεζ ςξ επαηυθμοεμ ηδκ δζαηήνδζδ ηςκ θοζζηχκ πυνςκ ηαζ ηδκ 

ιείςζδ ηςκ απαζημφιεκςκ πχνςκ εκαπυεεζδξ απμννζιιάηςκ. Πανάθθδθα ιπμνμφιε 

κα ελαζθαθίζμοιε ηδ ιείςζδ ηςκ ακαβηχκ ζε απαζημφιεκδ εκένβεζα αθθά ηαζ ηδκ 

εθαπζζημπμίδζδ ηςκ μζημκμιζηχκ απαζηήζεςκ απυ ηδκ ιδ παναβςβή πνχηςκ οθχκ. 

 

Δθπίδα απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ αοηή δ ένεοκα ίζςξ θεζημονβήζεζ ςξ εθαθηήνζμ βζα 

κα ζοκεπζζηεί δ πνμζπάεεζα ηδξ ιεθέηδξ αοημφ ημο, επίηαζνμο υζμ πμηέ εέιαημξ, απυ 

ενεοκδηέξ ηαζ θμνείξ. Να οπάνλεζ έκα μθμηθδνςιέκμ δζαπεζνζζηζηυ ζπέδζμ ζηδκ 

πχνα ιαξ πμο εα απμηνέπεζ ηδκ αθυβζζηδ δζάεεζδ αοηχκ ηςκ πνμσυκηςκ ζε πχνμοξ 

απυεεζδξ απμννζιιάηςκ αθθά εα ηα αλζμπμζεί, ζοκεζζθένμκηαξ ζηδκ δζαηήνδζδ ηςκ 

θοζζηχκ πυνςκ ηαζ ζηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ. 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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Παράρηημα 

 

Καηάθμβμξ μκμιαημθμβίαξ ηςκ ηονζυηενςκ πνδζζιμπμζμφιεκςκ οθαζιάηςκ 

ζηδκ παναβςβή ηθςζημτθακημονβζηχκ πνμσυκηςκ. [8] 

 

1. Afghalaine 36. Ceylon 71. Domet 

2. Albert 37. Ceylonette 72. Donegal tweed  

3. Alpaca 38. Chain twill 73. Double face 

4. Amazon 39. Challis 74. Double satin 

5. Angola 40. Chambray 75. Drill 

6.Angora 41. Charmante satin 76. Droguet 

7. Astrakhan 42. Charmelaine 77. Duchess satin 

8. Barathea 43. Checks 78. Duffel 

9. Batiste 44. Chenille 79. Dupion 

10. Beaver 45. Cheviot tweed 80. Elastique 

11. Beaverteen 46. Chevron teill 81. Elysian  

12. Bedford cord 47. Chiffon 82. Empress 

13. Bird’s eye twill 48. Chintz 83. Eskimo 

14. Blazer 49. Coix sauvage 84. Faille 

15. Blin-blin 50. Cloque 85. Faile francaise 

16. Bluette 51. Compound twill 86. Faile ribbon 

17. Bmbasine 52. Cool woolcord 87. Fearnought 

18. Boucle 53. Corduroy 88. Flame 

19. Brillantine 54. Cotelecrepe 89. Flannel 

20. Broadcloth 55. Crepe chiffon 90. Flannelette 

21. Brocade 56. Crepe de chine 91. Florentine 

22. Broderie 57. Crepe georgette 92. Fresco 

23. Broken twill 58. Crepe satin  93. Frieze 

24. Buckskin 59. Crepe suzette 94. Gabertine 

25. Calico 60. Crepon 95. Gabertine union 

26. Cambric 61. Crettone 96. Gauffered  

27. Camlet 62. Croise 97. Gauze 

28. Campbelltwill 63. Cupro 98. Gingham 
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29. Canella 64. Dacron dauphine 99. Givrine 

30. Canella alternative  65. Delaine 100.Glen urquhart 

31. Canella de indes 66. Denim 101. Goose eye twill 

32. Canella simplete  67. Dimity 102. Grain de poudre 

33. Canetille 68. Diolen 103. Granite 

34. Cashmere 69. Doeskin 104. Gros de tours 

35. Cavalry twill 70. Dog tooth 105. Gros grain 

106. Guard 148. Ninghai 190. Voile 

107. Gun club 149. Oatmeal crepe 191. Whipcord 

108. Haircord 150. Organdie 192. Wincey 

109. Harris teed 151. Organza 193. Winceyette 

110. Harvard 152. Ottoman 194. Zephyr 

111. Henrietta 153. Oxford  

112. Herringbone twill 154. Panama  

113. Honan 155. Peach skin  

114. Hopsack 156. Pekin  

115. Hounds tooth 157. Percale  

116. Irish poplin 158. Pied de coq  

117. Jaconet 159. Pied de poule  

118. Jape 160. Pique  

119. Jean 161. Plisse  

120. Kersey 162. Poil trainant  

121. Lahore  163. Pongee  

122. Lambskin  164. Poplin  

123. Lame  165. Poult  

124. Lawn  166. Prince de galle  

125. Linen  167. Ratine  

126. Loden  168. Repp  

127. Lozenge twill  169. Russian cord  

128. Madapolam  170. Sailcloth  

129. Madras muslin 171. Sateen  

130. Marocain 172. Satin  

131. Matelasse 173. Seersucker  
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132. Mayo twill 174.Shantungsharkskin  

133. Melton 175. Shepherd  

134. Meltonette 176. Shetland tweed  

135. Mexicaine 177. Surah  

136. Mistral 178. Taffeta  

137. Moar de matasse 179. Tattersalterylene  

138. Moirette 180. Texture  

139. Mohair 181. Thornproof tweed  

140. Mohair braid 182. Twill  

141. Moleskin 183. Tweed  

142. Molleton 184. Velvet  

143. Montagnac 185. Velvet cisele  

144. Moss-crepe 186. Velvet pileon pile  

145. Muslin 187. Velveteen  

146. Natte 188. Velour  

147. Needle cord 189. Voided velvet  
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Δπεμήγεζε φξσλ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ 

πξντφλησλ. 

 

Κμθθάνζζια : δζαδζηαζία ηδξ επελενβαζίαξ ηςκ ααιααηενχκ οθαζιάηςκ βίκεηαζ 

ζηδκ ηοηηανζηή ίκα, πνμηεζιέκμο κα ηδξ πνμζδχζεζ ιδπακζηή ακημπή ηαηά ηδκ 

φθακζδ.  

Απμημθθάνζζια : δζαδζηαζία πμο βίκεηαζ ζημ έημζιμ φθαζια ηαζ απμιαηνφκμκηαζ ηα 

οθζηά ημο ημθθανίζιαημξ πμο πνμζηέεδηακ ζημ κήια.  

Γζαανμπή : ή αθθζχξ πθφζζιμ βίκεηαζ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ ηενζχκ, ηςκ θζπχκ 

ηαζ άθθςκ ιδ ηοηηανζκμφπςκ αηαεανζζχκ απυ ηδκ ίκα ή ημ φθαζια, βζα κα ιπμνέζεζ 

κα βίκεζ ζηδ ζοκέπεζα δ θεφηακζδ ηαζ δ ααθή. θεφηακζδ : απμζημπεί ζηδκ 

απμιάηνοκζδ ημο θοζζημφ πνχιαημξ ημο οθζημφ ηαζ ημ ηαεζζηά ηαηάθθδθμ βζα 

ααθή.  

Μενζενζζιυξ : απμζημπεί ζηδκ αφλδζδ ηδξ ακημπήξ ημο κήιαημξ ζε πδιζηέξ μοζίεξ, 

δθζαηυ θςξ ηαζ ιδπακζηή ακημπή, ζηδκ επίηεολδ ζηζθπκυηδηαξ ημο οθζημφ ηαζ ζηδ 

αεθηίςζδ ηδξ ααθζηήξ ημο ζηακυηδηαξ. Κνεπάνζζια : δδιζμονβμφκηαζ ηοιαηζζιμί ηαζ 

γανχιαηα ζημ φθαζια ηαζ βίκεηαζ ιε ηφπςια ποηκήξ ηαοζηζηήξ ζυδαξ. Μεηά ηδκ 

ηαηενβαζία ημ οθζηυ λεπθέκεηαζ ιε αναζυ εεζζηυ μλφ.  

Βαθή : εκυξ πνμσυκημξ, είηε ζηδ ιμνθή ημο κήιαημξ ή ημο οθάζιαημξ, βίκεηαζ ιε ηδκ 

πνμζεήηδ πνςζηζηήξ μοζίαξ, δ μπμία πνμζδίδεζ ζημ πνμσυκ ημ επζεοιδηυ πνχια. Ζ 

ααθή βίκεηαζ ιε πνχιαηα direct, ακηζδνάζεςξ (reactive), ηάδμο (vat) ηαζ εείμο, 

ηαεχξ ηαζ ιε ηοπμααθή.  

Φζκίνζζια : ή αθθζχξ ελεοβεκζζιυξ ηςκ οθαζιάηςκ πενζθαιαάκεζ οβνέξ ηαζ λδνέξ 

επελενβαζίεξ πμο έπμοκ ζημπυ κα πνμζδχζμοκ ημ ηεθζηυ πνμσυκ μνζζιέκα επζεοιδηά 

παναηηδνζζηζηά. Σμ θζκίνζζια πενζθαιαάκεζ ηδκ εθανιμβή ιεβάθμο εφνμοξ πδιζηχκ 

μοζζχκ έηζζ χζηε ημ ηεθζηυ πνμσυκ κα απμηηήζεζ ακημπή ζημ γάνςια, ζημ κενυ 

(αδζαανμπμπμίδζδ), ζηδ θςηζά, ζηζξ ηδθίδεξ ηαεχξ ηαζ ζηδ πνμζαμθή ημο απυ 

ζηχνμ, πανάζζηα, ααηηήνζα, η.θ.π.  

Καναμκζζιυξ : ή αθθζχξ ηανιπμκάνζζια, είκαζ ιζα δζαδζηαζία πμο απμζημπεί ζηδκ 

αθαίνεζδ ηοηηανζκμφπςκ οθζηχκ ημο ιαθθζμφ. 

Νενμηνζαή : ιδπακζηή ηαηενβαζία ιάθθζκςκ οθαζιάηςκ πμο πνμηαθεί ιεηααμθή ζηδ 

δμιή ημο οθάζιαημξ ιε απμηέθεζια ηδκ ζοιπφηκςζδ ηςκ ζκχκ ηαζ ηδκ δζυβηςζδ 

ηςκ οθαζιάηςκ. [8] 
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