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Ekologia a sozologia

• W dzisiejszych czasach coraz większa liczba osób 
staje się zwolennikami ochrony środowiska 
naturalnego. 

• Określenia ekologia, ekologiczny są często 
używane w języku potocznym, mając szeroki 
i czasem nieprecyzyjny sens znaczeniowy, nie 
zawsze związany z ekologią jako nauką. Często 
odnoszą się do sozologii. 

• Ekologia -nauka o strukturze i funkcjonowaniu 
przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań 
pomiędzy organizmami, a ich środowiskiem.



• Sozologia to  nauka o czynnej ochronie 
środowiska naturalnego,   zajmująca się 
problemami ochrony środowiska, przyczynami 
i następstwami niekorzystnych zmian 
w strukturze i funkcjonowaniu układów 
przyrodniczych (ekologicznych), zmian 
wynikających z rozwoju cywilizacji oraz 
sposobami zapobiegania im i łagodzenia ich 
skutków.



• Ochrona otaczającego nas świata jest 
obowiązkiem każdego człowieka. 
Istnieje wiele sposobów ochrony środowiska -
na przykład:  budowa oczyszczalni 
ścieków, renaturalizacja rzek, ograniczanie 
przez przedsiębiorstwa   nadmiernego 
korzystania ze złóż czy  też emisji spalin. Osoby 
fizyczne natomiast segregują śmieci , 
oszczędzają energię i wodę.



• Najpowszechniejszym sposobem   dbania o 
środowisko stosowaną przez osoby prywatne 
jest segregacja śmieci. Posegregowane śmieci 
przetwarzane są w procesie recyklingu 
i ponownie wykorzystywane.



CO TO JEST RECYKLING?

• Recykling to proces, który  umożliwia 
przetwarzanie zużytych przedmiotów i 
wydobywanie z nich cennych surowców. 
Recykling jest więc powtórnym 
wykorzystywaniem odpadów w celu 
wytworzenia nowego produktu.  

• Stanowi  on jeden z możliwych sposobów 
ochrony środowiska naturalnego.



• Zapewnia on ograniczenie wykorzystania złóż 
naturalnych, a także zmniejszenie nieustannie 
rosnącej ilości odpadów. 

• Pozwala także na efektywne wykorzystanie 
odpadów przy możliwie najmniejszym 
nakładzie surowcowym i energetycznym.



Rodzaje recyklingu

• Ze względu na zastosowanie recykling można 
podzielić na:

• ponowne zastosowanie – odpady zostają 
wykorzystane ponownie po niedużej obróbce, 
np. butelki zwrotne;

• dalsze zastosowanie – po obróbce biologicznej, 
chemicznej lub fizycznej odpady zostają zastosowane 
ponownie w nowym produkcie, np. granulacja tworzyw 
sztucznych, w tym np.opon samochodowych;

• ponowne użytkowanie – odpady zostają ponownie 
wprowadzone do produkcji, np. regeneracja łożysk, 
pozyskiwanych z wraków samochodów.



• Ze względu na specyfikę obróbki wyróżnić 
możemy kilka rodzajów recyklingu:

• chemiczny - odpady przetwarzane są na 
materiały o innych właściwościach fizyczno-
chemicznych,

• surowcowy - odpady przerabiane są do postaci 
surowcowej, z której zostały wytworzone,

• materiałowy - odzyskiwanie z odpadów tworzyw, 
które mogą zostać ponownie przetworzone,

• termiczny - spalanie odpadów w celu pozyskania 
energii.



Etapy recyklingu

• W recyklingu wyróżnia się pięć podstawowych 
etapów:

• ETAP 1- segregacja - polega na segregacji 
odpadów ze względu na ich rodzaj. Najlepszym i 
najtańszym sposobem segregacji jest segregacja 
śmieci na etapie najbliższym ich powstawaniu, 
czyli w gospodarstwach domowych czy firmach. 
Takie odpady są mniej zanieczyszczone niż gdyby 
segregacja odbywała się po zmieszaniu różnych 
ich rodzajów,





• Etap 2- rozdrabnianie - posegregowane 
odpady z reguły nie nadają się do obróbki w 
podstawowej formie, konieczne jest ich 
rozdrobnienie, które odbywa się w 
odpowiednich młynach. Proces ten znacznie 
ułatwia transport odpadów.

Rozdrobnione tworzywa sztuczne



• Etap 3 -mycie - odpady szklane i plastikowe są 
z reguły zanieczyszczone, dlatego konieczne 
jest ich umycie w specjalnych wannach 
zawierających środki czyszczące; Po myciu 
odpady są  osuszane.

rozdrobnione/myte rozdrobnione/myte                          rozdrobnione/myte                                rozdrobnione/myte



• Etap 4 -wytłaczanie - na tym etapie 
wytwarzany jest produkt końcowy. Nadawany 
jest mu odpowiedni kształt czy też kolor.

• Etap 5 -pozostałe czynności, takie jak 
magazynowanie czy działania zabezpieczające 



Nasze śmieci

• Każdy mieszkaniec Polski wytwarza w ciągu 
roku około 300 kg śmieci, co w skali kraju daje 
rocznie ok. 12 mln ton odpadów. Odpady to 
obecnie największy problem ekologiczny 
w Polsce.

• Wśród nich jest wiele surowców wtórnych, 
które dla powszechnego dobra winny być  
gromadzone w celu poddania ich procesowi 
recyklingu.



Co to są surowce wtórne?

• Surowce wtórne to wszelkiego rodzaju zużyte 
przedmioty,  w tym odpady poprodukcyjne, 
które  możliwe są do ponownego 
wykorzystania w procesie recyklingu.



• Istotnym jest fakt, że surowce wtórne 
poddane procesowi recyklingu nie muszą być 
składnikiem tych samych produktów co za 
pierwszy razem. 

• Przykładem takiego surowca wtórnego może 
być aluminiowa puszka, która po procesie 
przetwarzania nie musi ponownie być puszą, 
bowiem można ten surowiec wykorzystać do 
stworzenia wielu innych przedmiotów.



Rodzaje surowców wtórnych

• Surowce wtórne można podzielić na rozmaite 
kategorie. 

• Jednym z najczęściej wykorzystywanych 
podziałów jest ten, który dzieli je na:

• metale,

• makulaturę,

• szkło,

• tworzywa sztuczne.



• Ponowne wykorzystanie surowców 
wtórnych eliminuje problem nadmiernego 
gromadzenia odpadów oraz zanieczyszczenia 
środowiska.



Efekty gospodarcze gromadzenia 
odpadów:

• zwiększenie bazy surowcowej gospodarki 
narodowej,

• zmniejszenie kapitałochłonności oraz 
energochłonności pozyskania i przetwórstwa 
surowców,

• zmniejszenie zużycia materiałów oraz kosztów 
produkcji



Nie wszystko da się przetworzyć

• Nie wszystkie surowce, które pozornie nadają się do 
ponownego wykorzystania, mogą być poddane recyklingowi i 
jako takie nie powinny trafić do skupu surowców.

• Wśród nich należy wymienić:
• opakowania plastikowe i papierowe, które miały kontakt z 

tłuszczami, np. paczki po chipsach czy kartony po pizzy,
• ceramika, która nie nadaje się do ponownego przetworzenia,
• lakierowany i kredowany papier,
• opakowania wykonane z wielu materiałów, między innymi 

kartony na napoje, tekturowe pudełka z plastikową wstawką.



Recykling papieru (makulatury)

• Przeciętny mieszkaniec Ziemi zużywa rocznie około 
50 kg papieru. W krajach Unii Europejskiej 
odzyskiwane jest średnio 70% makulatury. W Polsce 
wynik ten jest niestety dużo słabszy – zaledwie 42%.

• Recykling odpadów celulozowych pozwala oszczędzić 
energię, zredukować zanieczyszczenia wód i 
powietrza oraz ochronić przed wycięciem miliardy 
drzew. 

• Zbiórkę papieru prowadzi się za pomocą 
pojemników/worków w kolorze niebieskim.



Nie dziwi więc, że w dzisiejszym świecie selektywna 
zbiórka makulatury jest absolutną koniecznością

Papieru nie można przerabiać w nieskończoność bez pogorszenia jego 
właściwości. Wobec aktualnych możliwości technologicznych, szacuje się, że 
włókna wtórne mogą być przerabiane, z zachowaniem jakości, trzy- lub 
czterokrotnie.



• Recykling 1 kg papieru obniża emisję CO2 o 1,5 kg 
w porównaniu do produkcji z użyciem surowców 
pierwotnych. Wyprodukowanie 1 kg papieru 
gazetowego  z papieru przetworzonego obniża 
zużycie energii o 70%. 

• Połowa surowców używanych do produkcji 
papieru  i kartonów na całym świecie pochodzi 
z recyklingu.

• Z papieru można odzyskać ponad 5 000 różnego 
rodzajów produktów. Są to między innymi: papier 
do pisania, serwetki, bandaże, banknoty, 
opakowania do jajek, doniczki czy abażury.



Recykling tworzyw sztucznych

• W polskich gospodarstwach produkuje się 1,5 mln 
ton odpadów tworzyw sztucznych rocznie. Aż 60 
proc. z nich nie jest poddawanych ponownemu 
przetworzeniu – wynika z danych Fundacji Plastics 
Europe Polska. Tworzywa sztuczne, pozyskiwane 
z przerobu ropy naftowej, są groźne dla środowiska 
naturalnego, gdyż proces ich rozkładu wynosi nawet 
kilka tysięcy lat.  



• Porzucone, niezagospodarowane odpady 
uwalniają toksyczne substancje, które 
następnie przenikają do gleb i wód 
gruntowych. 

• Niebezpieczne jest również samodzielne 
spalanie tworzyw sztucznych, z uwagi na 
uwalniane substancje trujące.

• Zbiórkę tworzyw sztucznych prowadzi 

się za pomocą pojemników/worków 

w kolorze żółtym.



Zakład przetwarzający plastikowe odpady, fot. shutterstock



• Recykling tworzyw sztucznych polega na właściwym 
przygotowaniu surowca do ponownego 
wykorzystania. W jego ramach różne rodzaje 
tworzywa są odpowiednio segregowane, 
oczyszczane i poddawane procesom, za sprawą 
których nadają się do ponownego wykorzystania. 

• Najczęściej używanymi metodami stosowanymi przy 
przerabianiu odpadów z tworzyw sztucznych 
w pełnowartościowe surowce są: recykling 
mechaniczny, termiczny i chemiczny.



• Recykling mechaniczny jest najbardziej 
rozpowszechnionym sposobem przerabiania 
tworzywa na wartościowy surowiec. W ramach tego 
procesu tworzywa są dzielone na grupy według 
rodzaju materiału, z jakiego zostały wyprodukowane. 
Następnie są poddawane 

oczyszczaniu i rozdrobnieniu. 

• Specjalne urządzenia przerabiają tworzywo 
na granulat, który może być ponownie wykorzystany 
do produkcji różnego typu przedmiotów.



• Tworzywa sztuczne mogą być również 
poddawane recyklingowi termicznemu. Tworzywa 
poddaje się rozkładowi w bardzo wysokiej 
temperaturze bez udziału tlenu. 

• Mogą być także przekształcane w postać gazową 
i w tej formie służą do rozmaitych reakcji 
chemicznych. 

• W ten sposób otrzymuje się substancje, które można 
spożytkować jako paliwo bądź surowiec do tworzenia 
innych materiałów.



• Inną możliwością jest zastosowanie  

recyklingu chemicznego. W tej metodzie 
wykorzystuje się różnego typu procesy 
chemiczne, dzięki którym tworzywo jest 
przetwarzane w innego rodzaju składniki, 
które mogą być użyte przy dalszej produkcji. 
W ten sposób tworzywa sztuczne stają się 
składnikami nowych materiałów albo są 
zużywane przy reakcjach prowadzących do ich 
powstania.



• W wyniku recyklingu tworzyw sztucznych powstają, 
między innymi: 

• butelki do chemii gospodarczej
• ramy okienne z PVC
• worki na śmieci
• elementy wyposażenia samochodów
• meble, meble ogrodowe, ławki miejskie
• wiadra, kanistry, pojemniki, doniczki
• słupki drogowe, ogrodzenia
• ekrany przeciwhałasowe
• Folie, płyty termoizolacyjne
• nici elastyczne, zabawki, długopisy
• pudełka na płyty CD
• buty sportowe, bluzy z polaru, namioty



Recykling szkła

• Szkło jest doskonałym surowcem wtórnym, 
z uwagi na to, że może być przetworzone 
bezstratnie na identyczne opakowanie, jakim 
było poprzednio. Mimo że odpady szklane nie 
stanowią bezpośredniego zagrożenia 
dla środowiska, ich ponowne wykorzystanie 
niesie za sobą korzyści ekologiczne.



• Wykorzystanie stłuczki szklanej niweluje poziom 
emisji  dwutlenku węgla  i trujących związków, 
towarzyszących produkcji szklanych opakowań. 
Wpływa także na zmniejszenie ilości odpadów tego 
typu na wysypiskach. Zbiórkę szkła prowadzi się 
za pomocą pojemników

do segregacji, w kolorze

białym dla szkła 
bezbarwnego  lub

zielonym dla szkła 

kolorowego.



• Ze szkła, które może być przetwarzane 
praktycznie w nieskończoność, można 
otrzymać takie przedmioty, jak: pojemniki 
szklane, blaty kuchenne, izolacje ścian, czy 
oczywiście kolejne butelki, słoiki i inne 
pojemniki szklane.



Recykling odpadów aluminiowych

• Dlaczego warto odzyskiwać aluminium. 

• Po pierwsze − odpady aluminiowe nadają się 
w całości do recyklingu, a proces można 
przeprowadzać wielokrotnie bez strat w 
jakości materiału. 

• Po drugie − złoża boksytu (rudy aluminium), z 
którego otrzymuje się aluminium, nie 
odnawiają się.



Jakie odpady metalowe można poddać 
recyklingowi ? 

• aluminiowe puszki

• puszki z blachy stalowej

• naczynia do gotowania

• rury, druty

• drobny złom

• metalowe narzędzia

• folia aluminiowa

• pokrywki ze słoików, kapsle



• W Polsce recykling opakowań aluminiowych stoi 
na wysokim poziomie. Wykorzystanie odpadów 
aluminiowych to korzyść ekologiczna, gdyż 
produkcja aluminium ze złóż boksytu wiąże się 
ze skażeniem gleby, wód i powietrza. Poprzez 
odzysk i recykling aluminium, zanieczyszczenie 
powietrza zmniejsza się o 95 %, wód o 97%, a 
zużycie energii jest zredukowane o 95%.  

Opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, 
pudełka, folie itp), podobnie jak odpady 
z tworzyw sztucznych, wrzucamy do 

pojemnika żółtego.





• Sam proces odzyskiwania tego surowca jest dość 
złożony, ze względu na różnorodność spotykanych   
surowców.

• Do pozyskania tego metalu potrzeba sporo złożonych 
i trudnych operacji metalurgicznych. 

• Sam proces produkcji aluminium z surowców 
wtórnych dzieli się na kilka faz:



Faza 1

jaką należy wykonać po przyjęciu odpadów to jego 
mechaniczna segregacja, obejmuje ona po kolei:

– identyfikację zanieczyszczeń (rodzaj aluminium jest 
bowiem bardzo dużo);

– oddzielanie zanieczyszczeń obcych z aluminium 
z piasku i innych metali (na tym etapie aluminium 
o nieregularnych kształtach jest rozdrobnione na 
mniejsze kawałki, a następnie przesiewane przez 
specjalne sita wstrząsowych lub bębnowych. Separacja 
magnetyczna na końcu oddziela metal od aluminium);

– sortowanie wtórne materiału



Faza 2

• to termiczne usuwanie powłok i farb 
z odzyskiwanego materiału (chodzi tu o różnego 
rodzaju etykietki i farby na puszkach). Odbywa sie to 
za pomocą dużych pieców, w których wypalany jest 
niepożądany materiał. Po wypaleniu surowiec 
ponownie jest przesiewany.



Faza 3,4 i 5

• W trzeciej fazie przeprowadza się topienie odpadów 
drobnocząstkowych. Proces ten wykonuje się w 
piecach indukcyjncyh tyglowych lub wannowych.

• Czwarta faza obejmuje rafinację i filtrację, zachodzi 
tu proces oczyszczania surowca z zanieczyszczeń 
niemetalicznych.

• Ostatnia faza piąta to odlewanie.



• Dlaczego odzysk aluminium jest tak bardzo ważny 
w dzisiejszych czasach? 

• Otóż na świecie produkowane jest rocznie około 220 
mld puszek na napoje, a ponad 80% to produkty 
wykonane właśnie z aluminium.  

• Tylko w samej Polsce zużywa się ich 400 mln rocznie. 
Są to ogromne ilości, a koszt produkcji tego surowca 
z rudy jest 10-krotnie większy niż uzyskanie go 
z procesu recyklingu. 

• Dzięki temu do atmosfery dostaje się mniej 
dwutlenku węgla .



CIEKAWOSTKI 



















ZAPAMIĘTAJ !
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