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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην πτυχιακή εργασία που ακολουθεί , θα αναλύσουμε τον όρο ανακύκλωση και

τι περιλαμβάνει η σχετική αυτή έννοια, θα εξετάσουμε τις μεθόδους ανακύκλωσης ,

τις διαδικασίες και τα στάδια που περιλαμβάνει ο εκάστοτε τρόπος ανακύκλωσης

κάθε ανακυκλώσιμου υλικού καθώς και τη σημασία και τα οφέλη που αυτή

προσφέρει στο σύνολο της υγείας και της οικονομίας.

Επιπλέον, θα εξετασθούν τα πολύτιμα μέταλλα που υπάρχουν στον πλανήτη, οι

ιδιότητές τους και ο τρόπος απόκτησής τους από το υπέδαφος της γης αλλά και οι

τρόποι που αυτά χρησιμοποιούνται στην οικονομική βιομηχανία.

Στη συνέχεια περιγράφονται όλες οι ηλεκτρονικές και λοιπές συσκευές στις οποίες

χρησιμοποιούνται τα πολύτιμα αυτά μέταλλα και οι οποίες χρήζουν ανακύκλωσης

ώστε να μην απελευθερωθούν στο περιβάλλον τα μέταλλα αυτά καθώς μπορούν να

καταστούν πολύ επικίνδυνα και να διαταράξουν τη φυσιολογία του ανθρώπινου

οργανισμού αφού αν απελευθερωθούν στο νερό ή στον αέρα, θεωρούνται εξαιρετικά

καρκινογόνες.

Ακολουθεί η ανακύκλωση των πολύτιμων μετάλλων, κατά την οποία  εφαρμόζεται

μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, κατά την οποία τα μέταλλα περνούν από

συγκεκριμένα στάδια ώστε στο καθένα από αυτά να υποβληθούν σε συγκεκριμένες

διεργασίες πριν το τελικό στάδιο της ανακύκλωσης, ενώ περιγράφονται αναλυτικά οι

λόγοι για τους οποίους, από την ευρύτερη έννοια της ανακύκλωσης, δημιουργήθηκε

ένας νέος ολόκληρος βιομηχανικός κλάδος με αντικείμενο την ανακύκλωση.

Τέλος, περιγράφονται οι κοινωνικές και Πολιτισμικές Προεκτάσεις της

Ανακύκλωσης των μετάλλων στην οποία περιλαμβάνονται ,η μεταλλευτική

βιομηχανία, η ζήτηση ορυκτών και η εξόρυξη των μετάλλων καθώς και οι κίνδυνοι

της συγκεκριμένης εργασίας, τα κοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν από όλα τα

παραπάνω καθώς και η παιδική εκμετάλλευση που προκύπτει ως αποτέλεσμα της

μεταλλευτικής οικονομίας.



ABSTRACT

In the master thesis that follows, we shall analyze the term of recycling and what this

term includes, we shall examine the recycling methods, the procedures and stages

comprised in the recycling methods of every recyclable material, as well as the

meaning and the benefits it brings to health and economy as a total.

Moreover, we shall examine the valuable metals available in our planet, their
properties and the way of obtaining them from under the earth, but also the ways these
are used in financial industry.

Next, we shall describe every electronic and other device in which these valuable

metals are used, which need to be recycled, so as for these metals not to be released in

the environment, as they can become very dangerous and they may disturb the

balance of the human body, since, in case they get released in the water or the air,

they are considered to be extremely cancerous.

What follows is the recycling of valuable metals, during which a certain methodology

is applied, during which the metals go through specific stages in a way that each of

them undergoes specific procedures before the final recycling stage, while we also

extensively describe the reasons for which, out of the broader term of recycling there

has been created a whole new industrial sector specializing in recycling.

Finally, we describe the social and cultural extensions of metal recycling, which
include the metal industry, the demand for minerals and the mining of metals, and
also the dangers of this particular work, the social problems arising from all the above
as well as the child exploitation that comes as a result of mining economy.
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