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Εισαγωγή  

Τα υλικά είναι το κύριο υλικό δημιουργίας αντικειμένων και στοιχείων με αποτέλεσμα να 

είναι συνυφασμένα με όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Τα υλικά αποτελούν το 

βασικό συστατικό όλων των αντικειμένων και για αυτό θεωρούνται ως κύριο κομμάτι όλων 

των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Στη μηχανική εντοπίζονται εκατοντάδες είδη υλικών 

που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε ποικίλες εφαρμογές και τα οποία ανάλογα με το 

δεσμό των ατόμων στο μόριο τους διακρίνονται σε  μεταλλικά, πολυμερή και κεραμικά 

υλικά. Επιπλέον ο συνδυασμός αυτών των πρωτογενών υλικών οδηγεί στη δημιουργία 

των σύνθετων υλικών. 

 Τις τελευταίες δεκαετίες η νανοτεχνολογία αποτελεί μια αναπτυσσόμενη τεχνολογία η 

οποία σχεδιάζει και κατασκευάζει πλήθος δομών σε μικροκλίμακες της τάξης των 100nm 

ή μικρότερες.  

Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούν οι βασικές κατηγορίες των υλικών αυτών, θα 

παρουσιαστούν οι βασικές τους ιδιότητες και ο κύκλος ζωής τους καθώς και οι 

περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και αξιοποίηση τους.  

Στο κεφάλαιο 1 θα αναφερθούν γενικά στοιχεία για τον κύκλο ζωής υλικών, όπως 

ορίζονται από τα πρότυπα ISO και θα αναφερθούν οι βασικές παράμετροι εκτίμησης του. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στην κατηγόρια των μεταλλικών υλικών, που η 

χρήση τους αυξάνεται στο πέρασμα του χρόνου, εστιάζοντας στις μελέτες εκτίμησης του 

κύκλου ζωής τους και τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτά. 

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας θα γίνει αναφορά στα πολυμερή υλικά που είναι ευρέως 

γνωστά ως πλαστικά και χρησιμοποιούνται ως ακατέργαστα υλικά αλλά αποτελούν και 

πολύ συνηθισμένα απόβλητα. Ο κύκλος ζωής τους και οι περιβαλλοντικές τους 

επιπτώσεις θα αποτελέσουν το βασικό αντικείμενο της εργασίας. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα νανοϋλικά και όπως και για τις υπόλοιπες 

κατηγορίες υλικών θα παρουσιαστεί η διάρκεια του κύκλου ζωής τους, οι εφαρμογές και 

η δυνατότητα περιβαλλοντικής τους αξιοποίηση και τα αποτελέσματα τους.  
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Στο κεφάλαιο 5 θα αναφερθούμε σχετικά με την ανάλυση του κύκλου ζωής των δομικών 

υλικών, τα οποία όχι μόνο απαιτούν ενέργεια αλλά παράλληλα παράγουν και απόβλητα. 

Βασικά δομικά υλικά όπως το σκυρόδεμα, ο χάλυβας και το ξύλο. 

Τα βασικότερα συμπεράσματα της εργασίας θα παρουσιαστούν στο κεφάλαιο 6. 

Η συγκεκριμένη εργασία είναι καθαρά βιβλιογραφική και στηρίζεται στις διεθνείς βάσεις 

επιστημονικών εργασιών sciencedirect και scopus καθώς και σε βιβλία σχετικά με τα 

υλικά. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από εργασίες κατά κύριο λόγο της τελευταίας 

δεκαετίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Η παγκόσμια ανησυχία για το περιβάλλον αυξάνεται τις τελευταίες δεκαετίες δεδομένου 

ότι οι κατασκευαστικές δραστηριότητες αυξάνονται και γνωρίζουν ευρεία κατανομή τόσο 

από τεχνολογικής όσο και από γεωγραφική άποψη και περιλαμβάνουν διάφορα στάδια 

όπως την ανεύρεση πηγών, την κατασκευή, την χρήση και την τελική εναπόθεση. Αυτή η 

εκτεταμένη άποψη ενισχύει την παγκόσμια ανησυχία για την βιωσιμότητα και ωθεί τους 

περιβαλλοντικούς διαχειριστές και τους λήπτες αποφάσεων να αναζητούν ολοένα και πιο 

βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσα από αυτήν την αναγκαιότητα δημιουργήθηκε το 

εργαλείο της εκτίμησης ζωής των υλικών (https://lca-net.com/spold/index.html). 

Η εκτίμηση του κύκλου ζωής ξεκίνησε ως εργαλείο σύγκρισης των περιβαλλοντικών 

επιδράσεων των διαφόρων προϊόντων, προκειμένου σε επιστημονική βάση να εκτιμηθεί 

η περιβαλλοντική βιωσιμότητα στην βιομηχανία. Η εκτίμηση του κύκλου ζωής παρέχει μια 

ολοκληρωμένη άποψη των περιβαλλοντικών επιδράσεων των προϊόντων και είναι 

χρήσιμο εργαλείο για την καθοδήγηση ως προς την επίλυση των προβλημάτων που 

προκύπτουν στα διάφορα στάδια παραγωγής ενός προϊόντος. Οι διαδικασίες της 

εκτίμησης του κύκλου ζωής των προϊόντων καθορίζονται από τα πρότυπα ISO και 

περιλαμβάνουν (ISO 2006): τον ξεκάθαρο καθορισμό του στόχου και του σκοπού της 

μελέτης, την απογραφή της σχετικής εισροής ενέργειας και υλικών και τις εκλύσεις προς 

το περιβάλλον (Απογραφή κύκλου ζωής, LCI), την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιδράσεων που σχετίζονται με τις καθορισμένες εισροές και εκκλύσεις (Εκτίμηση 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων κύκλου ζωής LCIA) και τον συνδυασμό των 

αποτελεσμάτων που βοηθούν τους λήπτες αποφάσεων να λαμβάνουν πιο αξιόπιστες 

αποφάσεις. 

Παρά το γεγονός πως τα πρότυπα ISO ορίζουν επακριβώς τα στάδια της εκτίμησης του 

κύκλου ζωής και δίνουν το γενικό πλαίσιο υλοποίησης των εκτιμήσεων, αφήνουν το 

περιθώριο στους ενδιαφερόμενους να λειτουργήσουν ανάλογα με την ανάλυση που 

θέλουν να κάνουν. Κατά συνέπεια είναι δυνατό να πραγματοποιούνται διάφορες 

εκτιμήσεις του κύκλου ζωής για το ίδιο προϊόν και να εξάγονται διαφορετικά 

https://lca-net.com/spold/index.html
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αποτελέσματα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να 

καλύπτονται στην εκτίμηση ενός κύκλου ζωής ενός προϊόντος, υλικού ή υπηρεσίας. 

1.1 Βασικά χαρακτηριστικά εκτίμησης του κύκλου ζωής 

Ένας ξεκάθαρα ορισμένος στόχος οριοθετείται από τα όρια της μελέτης και την 

προσπάθεια συλλογής των δεδομένων. Η σύνδεση με τους στόχους της μελέτης γίνεται 

μέσω του καθορισμού των λειτουργικών μονάδων που αποτελούν το βασικό 

χαρακτηριστικό της εκτίμησης του κύκλου ζωής . Με τον όρο λειτουργική μονάδα εννοείται 

κάθε υπηρεσία που σχηματίζεται από το σύστημα που μελετάται και καθορίζει τους 

στόχους της μελέτης. Η κατάλληλη κλίμακα της λειτουργικής μονάδας είναι σημαντική 

δεδομένου ότι αν είναι πολύ μικρή εμποδίζει την αντικειμενική εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Finveden, 2009). 

Το πρότυπο ISO 14040 (2006) παρέχει έναν οδηγό για τη δημιουργία μιας ιεραρχίας έτσι 

ώστε αυτοί που χρησιμοποιούν την εκτίμηση του κύκλου ζωής να αποφεύγουν την 

κατανομή όπου αυτό είναι εφικτό. Η αποφυγή της κατανομής μπορεί να επιτευχθεί είτε 

μοντελοποιώντας τις επιμέρους διεργασίες που συνιστούν τη συνολική διαδικασία 

παραγωγής, είτε επεκτείνοντας τα όρια του συστήματος για να περιλάβουν τις επιμέρους 

διεργασίες που σχετίζονται με τα παραπροϊόντα. 

Γενικά η αποφυγή της κατανομής μέσω της μοντελοποίησης των επιμέρους διαδικασιών 

και η προέκταση του συστήματος αποτελεί έναν ελκυστικό τρόπο αποφυγής των 

προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. Παρόλα αυτά αυτό οδηγεί σε σύνθετα και 

περίπλοκα μοντέλα με αποτέλεσμα να απαιτούνται περισσότερα δεδομένα να 

συλλεχτούν και κατά συνέπεια απαιτείται περισσότερος χρόνος συλλογής και 

προσπάθειας προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανάλυση. Επιπλέον η συλλογή 

μεγαλύτερου όγκου δεδομένων μπορεί να σημαίνει και λιγότερη αξιοπιστία τους αφού δεν 

είναι πάντοτε σαφές το πώς προκύπτουν. Κατά συνέπεια δεν είναι πάντα εφικτή η 

αποφυγή της κατανομής (Anex and Lifset, 2016).  

Για τις προσεγγίσεις της επέκτασης του συστήματος που μελετάται τα όρια επεκτείνονται 

για να συμπεριλάβουν τους εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής των λειτουργιών που 

εξάγονται. Η επέκταση ενός συστήματος δεν είναι πάντοτε ιδανική λύση αφού δεν απαιτεί 
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μόνο τον καθορισμό του τρόπου παραγωγής ενός εναλλακτικού προϊόντος, αλλά μπορεί 

ταυτόχρονα να οδηγήσει και σε αρνητικές απώλειες όταν το σύστημα είναι πιστοποιημένο 

για την αποφυγή της επιβάρυνσης σε άλλους τομείς (JRC 2010). 

Η μελέτη της επέκτασης των ορίων ενός συστήματος για την κάλυψη και τον 

προσδιορισμό των συνεπειών των σχετικών αποφάσεων αποτελεί την εκτίμηση των 

συνεπειών της εκτίμησης του κύκλου ζωής (Consequential LCA). Η εκτίμηση των 

συνεπειών σε σχέση με τον κλασσικό τρόπο εκτίμησης του κύκλου ζωής παρουσιάζει 

σημαντικές διαφοροποιήσεις που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα (Brander 2008). 

Πίνακας 1.1: Σύγκριση LCA και Consequential LCA (Brander 2008). 

 LCA (εκτίμηση του κύκλου ζωής) Consequential LCA (εκτίμηση των 

συνεπειών της εκτίμησης του κύκλου 

ζωής) 

Στόχος της βασικής 

ερώτησης που 

πρέπει να απαντηθεί 

Ποιες είναι οι συνολικές απώλειες από τη 

ροή διαδικασιών και υλικών που 

χρησιμοποιούνται στον κύκλο ζωής των 

προϊόντων; 

Ποια είναι η μεταβολή των 

συνολικών απωλειών μιας 

αλλαγής στην παραγωγή ενός 

προϊόντος; 

Εφαρμογή Η εκτίμηση του κύκλου ζωής εφαρμόζεται 

για την κατανόηση των εκπομπών που 

σχετίζονται άμεσα με τον κύκλο ζωής των 

προϊόντων. Επιπλέον η εκτίμηση του 

κύκλου ζωής είναι κατάλληλη για την 

εκτίμηση των απωλειών, λόγω της 

κατανάλωσης ενώ δεν είναι κατάλληλη 

για την ποσοτικοποίηση της μεταβολής 

των συνολικών απωλειών που 

προέρχονται από τις μεταβολές των 

προϊόντων. 

Η εκτίμηση των συνεπειών του 

κύκλου ζωής είναι κατάλληλη για 

την πληροφόρηση των 

καταναλωτών και των 

διαμορφωτών πολιτικής για την 

μεταβολή των συνολικών 

απωλειών από μια απόφαση 

αγοράς ή πολιτικής. Η 

συγκεκριμένη μέθοδος όμως δεν 

είναι κατάλληλη για τον 

υπολογισμό των απωλειών με 

βάση την κατανάλωση. 

Όρια συστήματος Οι ροές των διαδικασιών και των υλικών 

χρησιμοποιούνται άμεσα στην 

Όλες οι ροές διαδικασιών και 

υλικών επηρεάζονται άμεσα από 
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παραγωγή, στην κατανάλωση και την 

εναπόθεση των προϊόντων. 

την αλλαγή του περιθωρίου στην 

έξοδο των προϊόντων. 

Διπλός υπολογισμός 

απόλυτων απωλειών 

Δεν υπάρχει διπλός υπολογισμός 

απωλειών. Οι απώλειες που 

κατανέμονται σε ένα προϊόν δεν 

κατανέμονται σε άλλο. Θεωρητικά αν η 

εκτίμηση του κύκλου ζωής 

πραγματοποιηθεί για όλα τα προϊόντα το 

άθροισμα των αποτελεσμάτων 

ισοδυναμεί με τις συνολικές απώλειες 

κατανάλωσης. 

Υπάρχει διπλός υπολογισμός 

απωλειών. Ο σκοπός των 

διαφόρων εκτιμήσεων μπορεί να 

αλληλοεπικαλύπτεται και οι ίδιες  

απώλειες να περιλαμβάνονται σε 

διαφορετικές εκτιμήσεις. Αν οι 

εκτιμήσεις συνεπειών του κύκλου 

ζωής πραγματοποιηθούν για όλα 

τα προϊόντα, το άθροισμα των 

αποτελεσμάτων είναι 

πολλαπλάσιο των συνολικών 

απωλειών κατανάλωσης. 

Δεδομένα 

περιθωρίου ή μέσης 

τιμής 

Χρησιμοποιούνται δεδομένα μέσης 

τιμής.  

Χρησιμοποιούνται δεδομένα 

περιθωρίου. 

Επίδραση στις 

αγορές 

Δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιδράσεις 

στις αγορές από την παραγωγή και την 

κατανάλωση του προϊόντος. 

Λαμβάνονται υπόψη οι επιδράσεις 

στις αγορές από την παραγωγή 

και την κατανάλωση του 

προϊόντος. 

Μέθοδοι κατανομής Οι απώλειες κατανέμονται στα 

παραπροϊόντα με βάση  την οικονομική 

τους τιμή, το ενεργειακό περιεχόμενο ή 

τη μάζα. 

Χρησιμοποιείται η επέκταση του 

συστήματος για την 

ποσοτικοποίηση της επίδρασης 

των παραπροϊόντων στο προϊόν. 

Έμμεσες επιπτώσεις 

εκτός της αγοράς 

Δεν υπάρχουν έμμεσες επιπτώσεις. Περιλαμβάνει τις έμμεσες 

επιπτώσεις όπως οι 

αλληλεπιδράσεις με τις 

υπάρχουσες πολιτικές, η 

επίδραση στην έρευνα και 
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ανάπτυξη στην απόδοση της 

παραγωγής άλλων προϊόντων. 

Χρονικές κλίμακες, 

μέσοι χρόνοι 

προώθησης των 

μεταβολών και του 

περιθωρίου τους 

Αποσκοπεί στην ποσοτικοποίηση των 

απωλειών που σχετίζονται με ένα προϊόν 

σε δεδομένο επίπεδο παραγωγής για 

δεδομένο χρόνο. 

Αποσκοπεί στην ποσοτικοποίηση 

της μεταβολής των απωλειών που 

προκαλούνται από τη μεταβολή 

στην παραγωγή. Είναι 

απαραίτητος ο προσδιορισμός της 

χρονικής κλίμακας της μεταβολής 

και του περιθωρίου της. 

Αβεβαιότητα Μικρός βαθμός αβεβαιότητας που 

οφείλεται στις σχέσεις εισροών και 

εκροών. 

Μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας 

επειδή βασίζεται σε μοντέλα που 

αναπαριστούν σύνθετα 

κοινωνικοοικονομικά συστήματα. 

 

Η εκτίμηση του κύκλου ζωής είναι διαφορετική από την εκτίμηση του κινδύνου που είναι 

μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί την ολοκλήρωση των δεδομένων και των 

πληροφοριών σε ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και αποκλίσεων που περιλαμβάνουν 

τον χαρακτηρισμό των πηγών, την μεταφορά των προϊόντων, την μοντελοποίηση των 

διαδικασιών και την εκτίμηση της απόκρισης, ενώ  η εκτίμηση του κύκλου ζωής από την 

άλλη μεριά προεκτείνει το σύστημα του προϊόντος στο χώρο και στο χρόνο  (Mundnt, 

2006). 

Στα επόμενα κεφάλαια της συγκεκριμένης εργασίας θα γίνει προσπάθεια να συνοψιστούν 

τα αποτελέσματα της εκτίμησης του κύκλου ζωής για τα διάφορα υλικά, που 

χρησιμοποιούνται σήμερα σε τεχνολογικές κυρίως εφαρμογές, όπως αυτά 

αποτυπώνονται στη βιβλιογραφία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΑ MΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Η χρήση των μεταλλικών υλικών από τον 20ο αιώνα άρχισε να αυξάνεται ραγδαία με 

αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον 60 υλικά που χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα, 

τα οποία είναι τα ορυκτά μέταλλα που θεωρούνται πως προέρχονται από φυσικές πηγές. 

Στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές παρόλα αυτά τέσσερα μόνο αποτελούν την βάση 

για την ανάπτυξη κάθε τεχνολογίας. Το σίδηρο και το μαγνήσιο αποτελούν δύο από τα 

βασικά μεταλλικά υλικά που με ελάχιστες προσθήκες άλλων μεταλλικών υλικών 

σχηματίζουν κατασκευαστικούς χάλυβες, ενώ το αλουμίνιο χρησιμοποιείται ευρέως στις 

μεταφορές και ο μόλυβδος στις μπαταρίες αποθήκευσης και ο χαλκός χρησιμοποιείται για 

τη μετάδοση ισχύος από τη γεννήτρια στους χρήστες. Άλλα μέταλλα τα οποία 

χρησιμοποιούνται συχνά είναι το χρώμιο και το νικέλιο που αποτελούν στοιχεία του 

ενισχυμένου χάλυβα, ο ψευδάργυρος που παρεμποδίζει τη μεταλλική διάβρωση και ο 

κασσίτερος που χρησιμοποιείται στις ηλεκτρονικές εφαρμογές (UNEP 2010).  

Η προέλευση των μετάλλων αυτών αποτελεί το βασικότερο ζήτημα πριν το στάδιο χρήσης 

τους και καθορίζει το χρόνο ζωής τους. Ο καθορισμός των αποθεμάτων των μετάλλων 

πραγματοποιείται μέσα από την ροή ανάλυσης των υλικών. Με τον όρο ροή ανάλυσης 

υλικών θεωρείται ο προσδιορισμός των αποθεμάτων των μετάλλων μέσα από τον κύκλο 

ζωής τους και προσδιορίζεται ο χαρακτηρισμός και ο ποσοτικός προσδιορισμός των 

υλικών στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του συστήματος που εξετάζεται 

(Kowalski 1999). 

Η μελλοντική παγκόσμια ζήτηση των μετάλλων αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω ως 

αποτέλεσμα της αστικοποίησης και της κατασκευής νέων υποδομών στις 

αναπτυσσόμενες χώρες της ευρείας χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών και της μετάβασης 

στις καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες (UNEP 2013). 

H χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας όπως τα φωτοβολταϊκά ή η αιολική ενέργεια 

αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση για τα μεταλλικά υλικά όπως το σίδηρο ή το χαλκό και 

τις σπάνιες γαίες σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα ζήτησης, ενώ αναμένεται η μείωση 

της ζήτησης πρωτογενών μετάλλων (Kleijn 2013). 
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Το σύστημα παραγωγής των μετάλλων περιλαμβάνει πολλές διαδικασίες στις οποίες η 

παραγωγή ή η ανάκτηση των πολλαπλών μετάλλων πραγματοποιούνται ταυτόχρονα 

(Verhoef 2004).  

Οι περιβαλλοντικές επιδράσεις των βασικότερων μετάλλων που χρησιμοποιούνται στη 

βιομηχανία είναι γενικά γνωστές, ενώ για τα πιο σπάνια μέταλλα είναι σχεδόν άγνωστες. 

Σήμερα υπάρχουν διάφορα εργαλεία διαθέσιμα για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων των υλικών αλλά παρόλα αυτά τα εργαλεία αυτά συνήθως απαιτούν μεγάλο 

πλήθος δεδομένων. Με δεδομένη την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης των μετάλλων 

γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική η ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών επιδράσεων 

ανά στάδιο του κύκλου ζωής τους, καθώς και η διασύνδεση της παραγωγής των 

μετάλλων της πιθανής αντικατάστασης των μετάλλων και η αξιολόγηση τους ως προς την 

αλυσίδα τροφοδοσίας τους και τον ενδεχόμενο κίνδυνο χρησιμοποίησης τους (Graedel 

2012). 

H εκτίμηση του κύκλου ζωής (Life Cycle Assesment, LCA) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

εργαλείο για την ποσοτικοποίηση των επιδράσεων πλήθους προϊόντων υπηρεσιών και 

τεχνολογιών στο περιβάλλον. Στη βιβλιογραφία όπως θα φανεί στην συνέχεια του 

κεφαλαίου υπάρχουν διάφορες εργασίες που χρησιμοποιούν την εκτίμηση του κύκλου 

ζωής για την πρόβλεψη της επίδρασης των μετάλλων στο περιβάλλον.  

2.1 Kύκλος ζωής μεταλλικών υλικών 

Η ζήτηση και η προμήθεια των μετάλλων σε διεθνές αλλά και παγκόσμιο επίπεδο 

καθορίζεται από τον ορισμό των διαδικασιών που συνθέτουν τον κύκλο ζωής των 

μετάλλων, καθώς και από την ποσοτικοποίηση των ροών από το ένα στάδιο του κύκλου 

ζωής στο άλλο (Socolow and Thomas, 1997).  

Oι Norgate (2007) πραγματοποίησαν την μελέτη της εκτίμησης του κύκλου ζωής για το 

στάδιο της παραγωγής διαφόρων μετάλλων στην Αυστραλία. Τα μέταλλα που 

μελετήθηκαν ήταν ο χαλκός, το νικέλιο, το αλουμίνιο, ο ψευδάργυρος, ο χάλυβας, ο 

ανοξείδωτος χάλυβας και το τιτάνιο, ενώ η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

τους έγινε με βάση την εκτίμηση των εκπομπών της διεργασίας παραγωγής τους σε αέρια 

του θερμοκηπίου και όξινη βροχή, καθώς και με βάση τις απώλειες στερεών αποβλήτων 
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από τις διεργασίες παραγωγής και την ζήτηση της κατανάλωσης ενέργειας. Στη 

συγκεκριμένη εργασία αποδείχτηκε πως υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν 

τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής των συγκεκριμένων μετάλλων, με 

κυριότερους τις πηγές των ορυκτών, της ηλεκτρικής ενέργειας και την τεχνολογία 

επεξεργασίας. Συμπέραναν πως καθώς τα αποθέματα των ορυκτών μειώνονται η 

ποιότητα των μεταλλευμάτων μειώνεται, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική επίδραση 

στην κατανάλωση ενέργειας που συνοδεύεται από αύξηση των απωλειών σε αέρια του 

θερμοκηπίου και όξινης βροχής κατά τη διαδικασία παραγωγής των μετάλλων. 

Στο σχήμα 2.1 απεικονίζεται ο κύκλος ζωής του νικελίου στην Κίνα όπως αποτυπώνεται 

από τους Reck and  Rotter (2012). Στον κύκλο αυτό περιλαμβάνονται διαδικασίες που 

συνδέονται μέσω αγορών όπου η καθεμία δείχνει την εμπορική τάση με άλλες περιοχές 

που έχουν το αντίστοιχο επίπεδο διαβίωσης. Η αγορά απορριμάτων διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο καθώς συνδέει τη διαχείριση των αποβλήτων με την παραγωγή και την 

μαζική παραγωγή προϊόντων. Ο κύκλος, όπως φαίνεται στο σχήμα, περιβάλλεται από 

οντότητες που δεν αποτελούν εμπορικούς εταίρους και οι οποίοι βρίσκονται έξω από τα 

όρια του συστήματος. Σε αυτά τα περιβάλλοντα στοιχεία ανήκουν η λιθόσφαιρα, από την 

οποία πραγματοποιείται η εξαγωγή, τα αποθέματα για την αντικατάσταση των απωλειών 

του νικελίου κατά τις διάφορες διεργασίες, η παραγωγή και η εναπόθεση σε χώρους 

υγειονομικής ταφής. 
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Σχήμα 2.1: Η ανάλυση της ροής του υλικού για το νικέλιο στην Κίνα το 

2005 (Reck and Rotter, 2012). 

Η παραγωγή του νικελίου περιλαμβάνει την εξόρυξη, την τήξη και τον εξευγενισμό. Το 

αναμειγμένο ή συμπυκνωμένο μετάλλευμα τήκεται σε νικέλιο και κατόπιν εξευγενίζεται 

παράγοντας διάφορα προϊόντα νικελίου. Τα ενδιάμεσα προϊόντα νικελίου μπορούν να 

ληφθούν κατά την επεξεργασία ακατέργαστου ή ανακυκλωμένου νικελίου και στη 

συνέχεια αυτά τα ενδιάμεσα προϊόντα χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τελικών 

προϊόντων. Στο στάδιο της χρήσης στον κύκλο ζωής η ροή εισόδου ισούται με τη ροή 

εξόδου από το στάδιο της παρασκευής και ρυθμίζεται από τις εμπορικές ροές. Η διαφορά 

ανάμεσα στη ροή εισόδου και στη ροή εξόδου  αποτελεί την καθαρή προσθήκη των 

προϊόντων του νικελίου στα αποθέματα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν (Reck and 

Rotter, 2012).  

Το τελικό στάδιο του κύκλου είναι η διαχείριση των αποβλήτων που περιλαμβάνει τη 

συλλογή το διαχωρισμό την επεξεργασία, την ανακύκλωση και την εναπόθεση των 

αποβλήτων. Η ποσοτικοποίηση ενός τέτοιου κύκλου ζωής μεταλλικών υλικών απαιτεί τη 
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συλλογή στατιστικών δεδομένων από διεθνείς και παγκόσμιες βάσεις δεδομένων, 

βιομηχανικά δεδομένα και τεχνολογικά στοιχεία (Reck and Rotter, 2012). 

Οι Nuss και Eckelmann (2014) χρησιμοποίησαν τον κύκλο ζωής των μετάλλων για 63 

μεταλλικά στοιχεία προκειμένου να εκτιμήσουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. 

Συγκεκριμένα χρησιμοποίησαν την ανάλυση του κύκλου ζωής ως εργαλείο για την 

ποσοτικοποίηση και τη σύγκριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κάθε στοιχείου στη 

βάση θεώρησης πως 1 kg στοιχείου χρησιμοποιείται στο στάδιο της επεξεργασίας.  

 

Σχήμα 2.2: Διάγραμμα παραγωγής των ορυκτών και μετάλλων που 

αναλύονται από τους Nuss and Eckelman, (2014). 
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H εκτίμηση τους περιλαμβάνει το φυσικό μετασχηματισμό των μεταλλευμάτων σε 

συγκεντρώσεις ορυκτών και τον περαιτέρω μετασχηματισμό τους σε ορυκτά προϊόντα και 

ενδιάμεσα καθώς και την κατάλληλη μετατροπή σε τελικό μέταλλο ή κράμα. 

Δημιούργησαν ένα δίκτυο βιομηχανικών διαδικασιών για κάθε ένα από τα 64 στοιχεία που 

εξέτασαν και εκτίμησαν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε κάθε στάδιο. Απέδειξαν στη 

συγκεκριμένη εργασία πως τα σύγχρονα συστήματα παραγωγής μετάλλων είναι σε 

μεγάλο βαθμό διασυνδεμένα με τα μέταλλα που παράγονται από εξόρυξη απορρόφηση 

και refining. Αυτό καθιστά δύσκολη την επεξεργασία κάθε μετάλλου ως ανεξάρτητο 

προϊόν, καθώς και την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάθε μέταλλο 

μεμονωμένα. Επιπλέον απέδειξαν πως για τα περισσότερα μέταλλα οι μεγαλύτερες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι αποτέλεσμα των σταδίων προσρόφησης και refining, 

ενώ διατύπωσαν την άποψη πως αυτό μπορεί μελλοντικά να αλλάξει με την βαθμιαία 

μετατόπιση των εξορυγμένων μετάλλων σε ορυκτά μικρότερου βαθμού που θα αυξάνουν 

την ενεργειακή πυκνότητα των ορυκτών (Norgate and Jahanshahi, 2011).  
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Σχήμα 2.3: Σχετικές περιβαλλοντικές επιδράσεις ανά στάδιο του 

κύκλου ζωής όπως προσδιορίστηκαν από τους Nuss και Eckelmann 

(2014) 

Σύμφωνα με τους Nuss και Eckelmann (2014) για το Γερμάνιο, το Ίνδιο και τον Άργυρο 

το στάδιο απορρόφησης συνεισφέρει περισσότερο στις συνολικές περιβαλλοντικές 

επιδράσεις. Επιπλέον συμπέραναν πως για διάφορα μέταλλα το στάδιο της εξόρυξης και 

της συγκέντρωσης επιδρά στην ανθρώπινη υγεία, αφού αυξάνει τα επίπεδα τοξικότητας 

των μετάλλων. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια παγκόσμια παραγωγή, 

προσδιόρισαν τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τα βιομηχανικά μέταλλα 

σίδηρο, αλουμίνιο και χαλκό.  

 

Σχήμα 2.4: Παγκόσμιες απώλειες διοξειδίου του άνθρακα και 

ενεργειακή ζήτηση ανά μέταλλο όπως προσδιορίστηκαν από τους 

Nuss και Eckelman, (2014). 

 

Οι Santero and Hendry (2016) λαμβάνοντας υπόψη πως οι μελέτες εκτίμησης του κύκλου 

ζωής μεμονωμένων μετάλλων και ανόργανων ενώσεων δημιούργησαν την ανάγκη μιας 

εναρμονισμένης προσέγγισης για την απογραφή του κύκλου ζωής και την εκτίμηση των 
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μεθοδολογιών αξιολόγησης τους στη βιομηχανία, δημιούργησαν έναν οδηγό εναρμόνισης 

των μεθοδολογιών εκτίμησης του κύκλου ζωής όπου είναι απαραίτητο και θεωρώντας 

πως αυτό δεν είναι εφικτό για όλα τα στοιχεία λόγω του μεγάλου εύρους τους. Στόχος της 

συγκεκριμένης εργασίας ήταν να δημιουργηθεί ένας οδηγός τέτοιος ώστε να υπάρχει 

κοινή μεθοδολογία εκτίμησης του κύκλου ζωής που θα είναι σε αρμονία με νομοθεσίες 

και επιπλέον να μπορούν οι βιομηχανίες να εφαρμόζουν κοινές μεθοδολογίες και να 

καθορίζουν τη στρατηγική τους. Για τους σκοπούς της εναρμόνισης εξέτασαν τις ήδη 

υπάρχουσες μεθοδολογίες που εφάρμοζαν οι συμμετέχοντες οργανισμοί, προκειμένου 

να προσδιορίσουν τις περιοχές ευθυγράμμισης και τις περιοχές που πρόκειται να 

ωφεληθούν. Για την πραγματοποίηση της ευθυγράμμισης χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις 

μεθοδολογίες και συγκεκριμένα: τα όρια του συστήματος, η ανακύκλωση, η ευθυγράμμιση 

της συμπαραγωγής και οι κατηγορίες της περιβαλλοντικής επίδρασης.  

Οι Santero και Hendry (2016) κατέληξαν στο συμπέρασμα πως τα όρια θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν την τελική διάθεση και ανακύκλωση και όπου αυτό είναι εφικτό τη χρήση 

του προϊόντος, ιδιαίτερα για τη σύγκριση μεταξύ υλικού και προϊόντος. Για τις μεθόδους 

συμπαραγωγής βασίστηκαν στο είδος των συμπαραγόμενων προϊόντων, ενώ για την 

ευθυγράμμιση της ανακύκλωσης προτείνεται η χρήση της μεθόδου αποφυγής των 

βαρών. Τέλος, για το στάδιο της εκτίμησης των επιπτώσεων μέσω της εκτίμησης του 

κύκλου ζωής προτείνεται πως η χρήση της εκτίμησης του κύκλου ζωής των μετάλλων και 

των προϊόντων εξόρυξης θα πρέπει να οδηγεί σε συμπεράσματα σχετικά με την επίδραση 

στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, την οξύτητα, την επίδραση στον ευτροφισμό και στην 

τρύπα του όζοντος. Προτείνεται επίσης πως η ενσωμάτωση και άλλων κατηγοριών 

επίδρασης θα πρέπει να εκτιμάται από τη βιομηχανία των μετάλλων σε τακτά διαστήματα. 

Οι Davinson (2016) παρουσίασαν τα αποτελέσματα της εκτίμησης του κύκλου ζωής για 

το μόλυβδο, όπως αυτά εξήχθησαν από την αντίστοιχη ανάλυση του Διεθνούς 

Οργανισμού Μόλυβδου (Ιnternational Lead Association, ILA). Στα συμπεράσματα τους 

αναφέρουν πως η εξόρυξη και η τήξη έχουν τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

ως προς την παραγωγή του μόλυβδου, ενώ οι κύριοι παράγοντες που συνεισφέρουν στην 

εξόρυξη και τη συγκέντρωση του μόλυβδου είναι η καύση των καυσίμων και η παραγωγή 

ισχύος. Στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του μόλυβδου συνεισφέρει κυρίως η παραγωγή 
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του που σχετίζεται με την παραγωγή των αντίστοιχων μπαταριών. Ο τρόπος παραγωγής 

των μπαταριών μόλυβδου που συνεχώς εξελίσσεται, καθώς και η δυνατότητα 

ανακύκλωσης τους μειώνει σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιδράσεις σε όρους 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.  

 

2.2 Αξιολόγηση των μετάλλων και των επιδράσεων τους στο περιβάλλον 

Ο κύκλος ζωής των μετάλλων δίνει πολλές πληροφορίες σχετικά με την υπάρχουσα 

κατάσταση των υλικών, αλλά δεν προσδιορίζει τις πιθανές μεταβολές στην ζήτηση και 

στην προμήθεια τους σε οποιοδήποτε σημείο του κύκλου. Οι μεταβολές αυτές 

λαμβάνονται υπόψη σε μελέτες που παρουσιάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία και 

αφορούν στην κρισιμότητα των μετάλλων (metal’s criticality). Η κρισιμότητα των 

μετάλλων θεωρείται συνάρτηση της χρήσης τους και της διαθεσιμότητας τους. Στην 

διεθνή βιβλιογραφία ως κρίσιμα μέταλλα έχουν καταδειχθεί το ρόδιο, ο λευκόχρυσος, το 

μαγγάνιο, το νιόβιο, το ίνδιο και οι σπάνιες γαίες (NRC, 2008). Ο χαλκός που είναι ένα 

από τα ευρέως χρησιμοποιούμενα μέταλλα δεν θεωρείται κρίσιμος, όχι εξαιτίας της 

σπουδαιότητας του, αλλά επειδή ο κίνδυνος προμήθειας του είναι μικρός. 
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Σχήμα 2.5: Η μεθοδολογία της κρισιμότητας σε εθνικό επίπεδο από 

τους Graedel (2012). 

Oι Graedel (2012) δημιούργησαν μια μεθοδολογία για την ποσοτικοποίηση της 

κρισιμότητας των μετάλλων του περιοδικού πίνακα η οποία βασίζονταν σε τρείς 

παραμέτρους: τον κίνδυνο προμήθειας, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την ευπάθεια 

στους περιορισμούς της προμήθειας. Ο κίνδυνος της προμήθειας εξαρτάται από το χρόνο 

στον οποίο πραγματοποιείται η προμήθεια και περιλαμβάνει πολλές παραμέτρους που 

διαμορφώνονται από τους δείκτες που οι ίδιοι οι προμηθευτές καθορίζουν καθώς και από 

τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες. Η ευπάθεια στους περιορισμούς εξαρτάται από το 

οργανωτικό επίπεδο αν δηλαδή η αναφορά γίνεται σε τοπικό, διεθνές, ή παγκόσμιο 

επίπεδο. Η συγκεκριμένη εκτίμηση της κρισιμότητας γίνονται με βάση τον τρισδιάστατο 

χώρο της κρίσιμότητας και προσδιόρισαν ως κρίσιμα μέταλλα αυτά που έχουν 

περιορισμούς που προέρχονται από το βαθμό εξόρυξης τους τις υψηλές γεωπολιτικές 

συγκεντρώσεις αποβλήτων ορυκτών, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μεταποίησης 

του μεταλλεύματος και την έλλειψη υποκατάστατών τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΥΛΙΚΑ 

Με τον όρο πολυμερή υλικά εννοούνται τα υλικά που αποτελούνται από διατεταγμένες 

ομάδες μονομερών στοιχείων, που επαναλαμβάνονται στο μόριο τους και το μοριακό 

τους βάρος είναι μερικές εκατοντάδες ή μεγαλύτερο. Τα πολυμερή υλικά είναι ευρέως 

γνωστά ως πλαστικά ή συνθετικά υλικά.  

Τα πλαστικά υλικά είναι συστατικά που αποτελούνται από πολυμερή και διάφορα άλλα 

χημικά όπως σταθεροποιητές, πρόσθετα και χρωστικά των οποίων η ποσότητα και το 

είδος μεταβάλλονται από πολυμερές σε πολυμερές και τα τελικά προϊόντα πρέπει να 

βελτιστοποιούνται ανάλογα με την διεργασία και τις εφαρμογές τους (Petersen et al 1999). 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο η κατανάλωση πλαστικών με 

αποτέλεσμα να αυξάνονται και τα πλαστικά απόβλητα. Είναι χαρακτηριστικό πως το 50% 

των πλαστικών χρησιμοποιούνται για μεμονωμένες εφαρμογές εναπόθεσης, όπως η 

συσκευασία και οι αγροτικές εργασίες. Σε πολύ μικρότερο ποσοστό της τάξης του 20-25% 

των πλαστικών χρησιμοποιούνται για κατασκευαστικά στοιχεία, όπως σωλήνες, 

καλύμματα καλωδίων και δομικά υλικά. Το υπόλοιπο ποσοστό χρησιμοποιείται για 

ενδιάμεσες καταναλωτικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά, έπιπλα και στοιχεία οχημάτων 

(Hopewell 2009). 

Η εναπόθεση των πλαστικών αποβλήτων παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, κυρίως 

εξαιτίας του γεγονότος πως τα πλαστικά προϊόντα έχουν μικρή διάρκεια ζωής. Είναι 

χαρακτηριστικό πως σε ορισμένες εφαρμογές όπως η συσκευασία των πλαστικών η 

διάρκεια ζωής είναι μικρότερη από ένα μήνα (Achillas 2007).  

Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο λαμβάνοντας υπόψη πως τα πλαστικά είναι υλικά με 

χαμηλή πυκνότητα και χρησιμοποιούνται συχνά σε σφαιρικά προϊόντα, που κατά κύριο 

λόγο έχουν μικρή φαινόμενη πυκνότητα και κατά συνέπεια, είναι ορατά στα ρεύματα 

αποβλήτων. Στην πραγματικότητα παρά το γεγονός πως το κλάσμα όγκου βάρους των 

πλαστικών στα αστικά απόβλητα μπορεί να αντιπροσωπεύει το 20-30% των αποβλήτων, 

η μάζα τους αντιπροσωπεύει μόλις το 9% της συνολικής μάζας των αποβλήτων. Στα 

απόβλητα όμως των βιομηχανιών και των κατασκευών, τα πλαστικά απόβλητα μπορεί να 
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εμφανίζονται σε μεγαλύτερα ποσοστά. Επιπλέον βασικός παράγοντας είναι πως τα 

πλαστικά είναι συνήθως μη βιοδιασπώμενα και κατά συνέπεια παραμένουν στη φύση για 

μεγάλα χρονικά διαστήματα (Panda  2010).  

Η σημαντικότερη αρνητική συνέπεια που σχετίζεται με την ολοένα αυξανόμενη χρήση των 

πλαστικών και αντανακλά τις μεταβολές στην παραγωγή και κατανάλωση των πλαστικών 

υλικών είναι η διαχείριση των αποβλήτων τους. Η κύρια πηγή παραγωγής πλαστικών 

αποβλήτων είναι τα αστικά οικιακά απόβλητα που αποτελούν τα 2/3 των συνολικά 

παραγόμενων αποβλήτων, ενώ η δεύτερη πηγή πλαστικών αποβλήτων είναι ο 

βιομηχανικός τομέας. Η επίλυση του προβλήματος διαχείρισης των πλαστικών 

αποβλήτων περιλαμβάνει τη χρήση διαφόρων τεχνικών ανακύκλωσης και ανάκτησης 

ενέργειας (ΑPME 2004). 

Σήμερα η κατανάλωση των πλαστικών είναι μεγαλύτερη από 200 εκατομμύρια τόνους με 

μια ετήσια αύξηση να παρατηρείται πως ανέρχεται στο 5% (www.european-

bioplastics.org). Τα πολυμερή υλικά όπως το πολυαιθυλένιο (ΡΕΤ), το 

πολυβινιλοχλωρίδιο (PVC), το πολυπροπυλένιο (PP) και το πολυστυρένιο (PS) 

χρησιμοποιούνται κυρίως ως υλικά συσκευασίας εξαιτίας της μεγάλης τους 

διαθεσιμότητας, του σχετικά μικρού τους κόστους και εξαιτίας της ικανοποιητικής τους 

μηχανικής απόδοσης αφού είναι ανθεκτικά υλικά, καλοί φορείς του οξυγόνου, του 

διοξειδίου του άνθρακα των ανυδριτών και των αρωματικών συστατικών. Παρόλα αυτά, 

η χρήση τους περιορίζεται επειδή δεν είναι εντελώς ανακυκλώσιμα και βιοδιασπώμενα με 

αποτέλεσμα να παρουσιάζουν σημαντικά οικολογικά προβλήματα (Sorentino 2007). 

Tα βιοπολυμερή μπορεί να εμφανιστούν σε διαφορετικές μορφές και μπορεί να 

προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές και να διαφοροποιούνται από τα συνήθη πλαστικά, 

ενώ μπορεί να παράγονται μερικώς από ανανεώσιμες πηγές και να συνθέτονται με 

παρόμοιες διαδικασίες, όπως τα πλαστικά (Τabonne  2010). Τα βιοπολυμερή θεωρείται 

πως είναι ελκυστικές εναλλακτικές των παραδοσιακών πλαστικών που παράγονται από 

το πετρέλαιο και μπορεί να παραχθούν από διάφορες πρώτες ύλες όπως υπολείμματα 

τροφών και φυτικά είδη (Landis  2007), 

Τα συνήθη βιοπολυμερή που μελετώνται στη βιβλιογραφία ως προς την επίδραση τους 

στο περιβάλλον είναι τα PLA, PHA και ΤPS ενώ στην αγορά υπάρχουν και άλλα 

http://www.european-bioplastics.org/
http://www.european-bioplastics.org/


[24] 
 

βιοπολυμερή όπως το 1,3 προπανοδιόλη (PDO) και το βιο-ΡΕΤ, για τα οποία όμως δεν 

υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.  

Το PLA χρησιμοποιείται ως πλαστικό στις συσκευασίες, ως υλικό εναπόθεσης και ως 

υλικό στα μπουκάλια, όπως επίσης και σε φιλμ και ίνες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

σε διάφορες εφαρμογές (Vink et al 2010).  

Το PLA παράγεται από το γαλακτικό οξύ που παράγεται μέσω της ζύμωσης της 

ντεκτρόζης που τυπικά προέρχεται από το καλαμπόκι. Το γαλακτικό οξύ μπορεί να 

πολυμεριστεί με διαφορετικούς τρόπους για να παράγει σωματίδια που χρησιμοποιούνται 

σε εμπορικά προϊόντα, ενώ μπορεί παράλληλα το PLA να αναμιχθεί με πολυμερή 

πετρελαίου ή ίνες για να βελτιώσει τη θερμική του αντίσταση ή τη διάρκεια ζωής του. Τα 

πλαστικά από PLA είναι βιοδιασπώμενα και μπορούν να κομποστοποιηθούν δίνοντας 

τους έτσι τη δυνατότητα να εναποτεθούν με διάφορους τρόπους (Gengross 2000). 

To PHA χρησιμοποιείται ευρέως για την παρασκευή συσκευασιών και μπουκαλιών, ενώ 

σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως στη φαρμακοβιομηχανία και τις αγροτικές 

δραστηριότητες. Το PHA παράγεται από τη ζύμωση βακτηρίων των ανανεώσιμων 

πρώτων υλών που περιέχουν μονομερή όπως γλυκόζη και φυτικό έλαιο που οδηγεί στο 

σχηματισμό των πολυμερών (Philip et al 2007). 

To ΤPS παράγεται από φυτικές καλλιέργειες, κυρίως από καλαμπόκι και στη συνέχεια 

συνδυάζεται με πρόσθετα και λαμβάνει σχήμα. Γενικά το TPS περιέχεται σε συνθετικά 

πολυμερή και δημιουργεί εμπορικά προϊόντα. Το συγκεκριμένο υλικό χρησιμοποιείται για 

τη δημιουργία φιλμ συσκευασιών και αφρών και ανάλογα με τα συστατικά του είναι 

βιοδιασπώμενο και μπορεί να κομποστοποιηθεί.(Cyras et al 2008). 

 

3.1. Εκτίμηση του κύκλου ζωής για πολυμερή υλικά 

Oι Patel (1999) συνέκριναν τις διάφορες μεθόδους εναπόθεσης των πλαστικών 

αποβλήτων στην Γερμανία συμπεριλαμβανομένων της εναπόθεσης σε χώρους 

υγειονομικής ταφής, της καύσης και της χημικής και της μηχανικής ανακύκλωσης σε 

όρους περιβαλλοντικής επίδρασης. Απέδειξαν πως η ανακύκλωση συνεισφέρει στην 

μείωση της ενέργειας και στη μείωση των απωλειών διοξειδίου του άνθρακα. 
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Οι Ross και Evans (2003)  πραγματοποίησαν την εκτίμηση του κύκλου ζωής των υλικών 

συσκευασίας πολυαιθυλενίου/ πολυστυρενίου και απέδειξαν πως η ανακύκλωση μειώνει 

σημαντικά την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τις συσκευασίες, ενώ η κατανάλωση 

ενέργειας κατά τη μεταφορά είναι αμελητέα σε σχέση με την συνολική κατανάλωση 

ενέργειας. 

 Οι Perugini (2005) χρησιμοποίησαν την εκτίμηση του κύκλου ζωής προκειμένου να 

συγκρίνουν πέντε διαφορετικά σενάρια διαχείρισης των πλαστικών αποβλήτων και 

συγκεκριμένα την υγειονομική ταφή, την καύση με ανάκτηση ενέργειας, την μηχανική 

ανακύκλωση, την μηχανική ανακύκλωση και την πυρόλυση χαμηλής θερμοκρασίας και 

την μηχανική ανακύκλωση και υδροδιάσπαση. Στην εναπόθεση των πλαστικών σε 

χώρους υγειονομικής ταφής δεν υπάρχει ανακύκλωση αλλά όλα τα απόβλητα 

εναποτίθενται σε ΧΥΤΑ, ενώ στο σενάριο της καύσης με ανάκτηση ενέργειας πάλι δεν 

υπάρχει ανακύκλωση αλλά όλα τα απόβλητα διοχετεύονται προς καύση. Στο σενάριο της 

μηχανικής ανακύκλωσης θεωρείται πως υπάρχει μηχανική ανακύκλωση για όλα τα 

συλλεγόμενα πλαστικά απόβλητα και μετά την επεξεργασία τους οδηγούνται προς καύση. 

Στο σενάριο της μηχανικής ανακύκλωσης και χαμηλής θερμοκρασίας πυρόλυση 

θεωρείται πως το κλάσμα του ΡΕΤ υφίσταται μηχανική ανακύκλωση και το κλάσμα των 

πολυολεφίνων πυρόλυση σε χαμηλή θερμοκρασία. Τέλος για το σενάριο της μηχανικής 

ανακύκλωσης και της υδροδιάσπασης θεωρείται πως το κλάσμα του ΡΕΤ υφίσταται 

μηχανική ανακύκλωση ενώ το κλάσμα των πολυολεφίνων υφίσταται υδροδιάσπαση.  
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Σχήμα 3.1: Τα βασικά σενάρια για την εκτίμηση του κύκλου ζωής των 

πλαστικών αποβλήτων από τους Perugini 2005. 

 

Τα αποτελέσματα από την εκτίμηση ζωής των πέντε σεναρίων των Perugini (2005) 

αποδεικνύουν πως για τη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων η εναπόθεση σε χώρους 

υγειονομικής ταφής παρουσιάζει πολύ μικρή απόδοση, ενώ παράλληλα η επιλογή της 

μηχανικής ανακύκλωσης είναι περιβαλλοντικά προτιμότερη, ενώ παράλληλα απέδειξαν 

πως η ανακύκλωση των πρώτων υλών επηρεάζει θετικά τους περιβαλλοντικούς δείκτες. 

Oι Munoz (2006) χρησιμοποίησαν την εκτίμηση του κύκλου ζωής για ένα πλαστικό 

πλαίσιο πόρτας αυτοκινήτου και τη συνέκριναν με την αντίστοιχη ανάλυση για ένα 

πρότυπο αχρησιμοποίητο κάλυμμα, ενώ ανάλυσαν για τα πλαστικά απόβλητα το σενάριο 

της εναπόθεσης σε ΧΥΤΑ και την ανάκτηση ενέργειας μέσω της καύσης. Απέδειξαν πως 

οι φάσεις παραγωγής και χρήσης συνεισφέρουν περισσότερο από το 95% στους 
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περισσότερους περιβαλλοντικούς δείκτες. Η σύγκριση μεταξύ χρησιμοποιημένων και 

καινούριων προϊόντων δείχνει μια βελτίωση στην περιβαλλοντική επίδραση για τα 

καινούρια στην φάση της παραγωγής καθώς και στην τελική φάση της ανακύκλωσης. Η 

συνολική επίδραση συνίσταται σε μείωση κατά 18% στους δείκτες τοξικότητας και κατά 

80% της χρήσης του χώρου υγειονομικής ταφής. Για την υγειονομική ταφή ή για την 

εξάντληση των πόρων αποδεικνύεται πως η ανάκτηση ενέργειας στους κλιβάνους 

εμφανίζεται ως μια ικανοποιητική εναλλακτική λύση.  

 

Σχήμα 3.2: Η συνεισφορά των υποστοιχείων στο περιβαλλοντικό 

προφίλ του υπάρχοντος πλαισίου όπως προσδιορίστηκε από τους 

Munoz et al (2006). 

 

Οι Tabonne (2010) εκτίμησαν την περιβαλλοντική επίδραση 12 πολυμερών, τα επτά από 

τα οποία προέρχονταν από το πετρέλαιο, τα τέσσερα από βιολογικές πηγές και ένα και 

από τις δύο πηγές. Η εκτίμηση του κύκλου ζωής χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το στάδιο παραγωγής κάθε πολυμερούς και κάθε 

πολυμερές εκτιμήθηκε για την προσαρμογή του στις πράσινες σχεδιαστικές αρχές 

χρησιμοποιώντας διάφορους δείκτες. Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν στη 

συγκεκριμένη εργασία περιλάμβαναν την ατομική οικονομία, τη μάζα των πολυμερών 
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από ανανεώσιμες πηγές, τη βιοδιασπασιμότητα, το ποσοστό ανακύκλωσης τους, τα 

αποθέματα τους, τον κύκλο ζωής των επιδράσεων στην υγεία και την ενεργειακή χρήση.  

 

Σχήμα 3.3: Αποτελέσματα εκτίμησης του κύκλου ζωής για κάθε ένα 

από τα πολυμερή που μελετήθηκαν από τους Tabonne (2010) 

 

Αποδείχθηκε πως η παραγωγή βιοπολυμερών έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στο όζον, 

στην οξύνιση, στον ευτροφισμό, στα καρκινογενή και στην οικοτοξικότητα. Μεγαλύτερη 

επίδραση στον ευτροφισμό παρουσιάζει το PLA-G, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως ως 

λίπασμα, ενώ το Β-ΡΕΤ επιδρά σημαντικά στην οικοτοξικότητα και στην ανθρώπινη υγεία, 

ενώ η παραγωγή του ΡΕΤ έχει επίσης σημαντική επίδραση στον ευτροφισμό.Η 

παραγωγή πολυολεφινών πολυμερών δεν επιδρούν σε καμιά περιβαλλοντική κατηγορία 

γεγονός που αποδίδεται στην ελάχιστη χημική κατεργασία που απαιτείται για την 

παραγωγή τους (Tabonne  2010).  

Η εκτίμηση του κύκλου ζωής χρησιμοποιήθηκε για την αποτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων του PLLA, παράγωγο βιοπολυμερές του PLA που παράγεται από 

σακχαροκάλαμα στην Ταυλάνδη και συγκρίθηκαν με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

συμβατικών πολυμερών  (Groot and Boren 2010).  Αποδείχθηκε ότι το PLLA παρουσιάζει 

σημαντικά μικρότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ενώ απαιτεί λιγότερη χρήση μη 

συμβατικών πηγών ενέργειας από τα συμβατικά πολυμερή. Από τα συγκεκριμένα 
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αποτελέσματα προκύπτει ότι τα μίγματα PLLA/PDLA που έχουν μεγάλη θερμική 

αντίσταση εκπέμπουν επίσης μικρότερες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση 

με τα συμβατικά πολυμερή που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Το βιοπολυμερές PLA έχει 

μεγαλύτερη επίδραση στην οξίνιση στη δημιουργία φωτοχημικού όζοντος στον 

ευτροφισμό και στη χρήση αγροτικής γης συγκριτικά με τα συμβατικά πολυμερή. 

 

Σχήμα 3.4: Παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου από την παραγωγή 

PLLA και άλλων πολυμερών (Groot and Boren 2010). 

 

Σε πρόσφατη εργασία (Ηottle 2013) συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων 

για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πολυμερών και βιοπολυμερών TRACI 2 και 

encoivent v.2.2 και απέδωσαν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συνηθέστερων από 
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αυτά. 
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Σχήμα 3.5: Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του PLA και 

του TPS συγκριτικά με τα συνηθέστερα κοινά πολυμερή (Hottle 2013). 

 

Από το σχήμα 3.5 είναι εμφανές  πως υπάρχουν μικρές διαφορές ανάμεσα στα κοινά 

πολυμερή και στα βιοπολυμερή ως προς τα αέρια του θερμοκηπίου, ενώ υπάρχουν 

διαφορές ως προς τις υπόλοιπες περιβαλλοντικές επιδράσεις. Παρατηρείται πως η 

περιβαλλοντική επίδραση των βιοπολυμερών είναι μεγαλύτερη στον ευτροφισμό, στη 

μείωση του όζοντος και στην ανθρώπινη υγεία (Hottle 2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΝΟΥΛΙΚΑ 

Τις τελευταίες δεκαετίες η νανοτεχνολογία αναπτύχθηκε σε σημαντικό βαθμό έτσι ώστε 

να θεωρείται η τεχνολογία του μέλλοντος, ενώ αναμένεται η εφαρμογή των νανοϋίλικών 

να αυξηθεί ακόμα περισσότερο σε διάφορους οικονομικούς φορείς (Arnal and Pan 2005).  

O πιο κοινός ορισμός της νανοτεχνολογίας είναι η ικανότητα να κατασκευάζονται 

πράγματα στην κλίμακα των ατόμων και των μορίων και να επεκταθούν οι καινοτόμες 

ιδιότητες αυτής (DTI 2002). Συνήθως η νανοκλίμακα θεωρείται ανάμεσα στα 0.1 και 100 

μm. Η νανοτεχνολογία αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο σε πολλούς τομείς εξαιτίας της 

φύσης της και της διεπιστημονικότητας της. 

Τα νανοϋλικά συνήθως εμφανίζουν διαφορετικές χημικές φυσικές ιδιότητες και βιολογικά 

χαρακτηριστικά και για αυτό συμπεριφέρονται διαφορετικά σε σχέση με τα υλικά 

μεγαλύτερων διαστάσεων ακόμα και όταν έχουν την ίδια χημική σύσταση. Τα νανοϋλικά 

χαρακτηρίζονται από μεγάλη ειδική επιφάνεια ή διεπιφάνεια. Για τα σφαιρικά 

νανοσωματίδια η ειδική επιφάνεια αυξάνεται αντίστροφα ανάλογα προς την διάμετρο του 

σωματιδίου. Επιπλέον τα νανοϋλικά παρουσιάζουν εγγενείς ιδιότητες νανοκλίμακας που 

προκύπτουν από τον περιορισμό των ατόμων και των ηλεκτρονίων εντός ορίων μερικών 

νανομέτρων. Οι επιδράσεις αυτές εμφανίζονται κυρίως για μεγέθη μερικών δεκάδων 

νανομέτρων και μπορεί να αλλάξουν τα θεμελιώδη φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του 

υλικού όπως τις οπτικές τις ηλεκτρικές και τις μαγνητικές του ιδιότητες (Lovestam 2010). 

Τα νανοϋλικά που χρησιμοποιούνται ευρέως ως υλικά σε μηχανολογικές εφαρμογές 

έχουν ευρέως μελετηθεί ως προς την επίδραση τους στην ανθρώπινη υγεία και στο 

περιβάλλον. Υπάρχουν διάφορα είδη νανοσωματιδίων τα οποία έχουν μελετηθεί ως προς 

την οικολογική τοξικότητα τους  και έχουν καθοριστεί οι κίνδυνοι και τα πλεονεκτήματα 

τους. Τα φυσικά νανοσωματίδια που υπάρχουν στο περιβάλλον από την εμφάνιση της 

γης και οι φυσικές πηγές που μπορεί να εντοπιστούν σε ηφαίστεια, στο νερό, στο έδαφος, 

και στα ιζήματα παράγονται με διάφορες γεωχημικές και βιολογικές διεργασίες  και 

αποδεικνύεται πως κάποια από αυτά μπορεί να είναι τοξικά (Handry 2008). Γενικά, 

υπάρχει η άποψη πως οι φυσικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε νανοκλίμακα 
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επηρεάζονται σημαντικά από την ρύπανση του περιβάλλοντος. Τα τεχνητά 

παρασκευασμένα νανοσωματίδια παρουσιάζουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες με τα 

συσωματώματα και τα κολλοειδή που επηρεάζονται από το σχήμα των νανοσωματιδίων 

το μέγεθος και την επιφάνεια τους. 

Η ανυσηχία για τις αρνητικές επιδράσεις των νανοϋλικών στο περιβάλλον είναι εμφανής 

τις τελευταίες δεκαετίες, δεδομένου ότι η κατανομή των νανουλικών στα διάφορα 

προϊόντα εγκυμονεί τον κίνδυνο της διασποράς τους στο περιβάλλον σε σημαντικές 

ποσότητες με απρόβλεπτες συνέπειες. Για την εκτίμηση του κινδύνου της διασποράς 

νανοσωματιδίων στο περιβάλλον είναι απαραίτητη η θεώρηση τόσο της έκθεσης σε αυτά 

όσο και των συνεπειών της. Για τα συστατικά που σκόπιμα απελευθερώνονται στο 

περιβάλλον είναι εφικτή η εκτίμηση της επίδρασης τους στους διάφορους οργανισμούς, 

ενώ όταν η απελευθέρωση των νανοσωματιδίων στο περιβάλλον γίνεται εκούσια οι 

επιδράσεις από την έκθεση σε αυτά είναι δύσκολο να προσδιοριστούν (Oberdörster 

2007). 

Η εκτίμηση του κύκλου ζωής για τα νανοϋλικά έχει παρουσιαστεί σε διάφορες μελέτες στη 

διεθνή βιβλιογραφία προκειμένου να εκτιμηθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 

τους και η βιωσιμότητα τους. Μερικά από τα αποτελέσματα που δίνονται στη 

βιβλιογραφία παρουσιάζονται στη συνέχεια του κεφαλαίου. 

4.1 Ο ρόλος της εκτίμησης του κύκλου ζωής στη νανοτεχνολογία 

Το εργαλείο της εκτίμησης του κύκλου ζωής στην νανοτεχνολογία είναι βασικό 

προκειμένου να είναι εφικτή η εκτίμηση, η ανάλυση, η κατανόηση και η διαχείριση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των νανοϋλικών. Επιπλέον το συγκεκριμένο εργαλείο 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση των νανοπροϊόντων με τις συμβατικές 

τεχνολογίες παραγωγής σε όρους περιβαλλοντικής απόδοσης (Klöpffer 2006).  

Η νανοτεχνολογία περιλαμβάνει το δυναμικό σχεδιασμό τον χαρακτηρισμό την παραγωγή 

και την εφαρμογή των κατασκευών, των συσκευών και των συστημάτων που ελέγχουν 

το μέγεθος και το σχήμα τους σε επίπεδο νανοκλίμακας (Τhe Royal Society 2004). Τα 

νανοϋλικά μπορεί να αποτελούνται από συσσωματώματα νανοσωματιδίων όπως επίσης 

και από σύνθετα νανοσωματίδια. Εξαιτίας του μικρού μεγέθους τους και των ιδιοτήτων 
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τους τα νανοϋλικά χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές στον βιομηχανικό τομέα. Για 

παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την διάγνωση και την θεραπεία του 

καρκίνου στην ιατρική αλλά και για υψηλής απόδοσης μπαταρίες με βάση 

νανοηλεκτρόδια. Στις τηλεπικοινωνίες και στην κατασκευή ενδυμάτων. Εξαιτίας του 

μεγάλου εύρους εφαρμογών τους έχουν και μεγάλο εύρος περιβαλλοντικών επιδράσεων 

αφού εκπέμπονται με διάφορους τρόπους στο περιβάλλον.  

 

Σχήμα 4.1: Πιθανοί τρόποι έκθεσης του περιβάλλοντος σε 

νανοσωματίδια (Τhe Royal Society, 2004). 

Γενικά οι νεοαναπτυσσόμενες τεχνολογίες δεν είναι αποτελεσματικές ως προς την 

εκτίμηση του κύκλου ζωής τους, εξαιτίας της έλλειψης δεδομένων σχετικά με τις εισροές 

και εκροές του συστήματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η εκτίμηση του κύκλου ζωής να 

εφαρμόζεται όταν η τεχνολογία έχει ωριμάσει. Η εκτίμηση του κύκλου ζωής όταν 

εφαρμόζεται στην νανοτεχνολογία και στα νανοϋλικά δίνει τη δυνατότητα εκτίμησης των 

περιβαλλοντικών επιδράσεων και την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της 

έκθεσης του περιβάλλοντος σε νανοσωματίδια. Στην περίπτωση της τοξικολογικής 

επίδρασης η εκτίμηση του κύκλου ζωής μπορεί να προσφέρει επιπρόσθετες 
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περιβαλλοντικές πληροφορίες που μπορεί να υποστηρίξουν τις αποφάσεις ανάπτυξης 

συγκεκριμένων νανοϋλίκών και νανοπροϊόντων (Klöpffer et al 2006). 

Τα νανοϋλικά έχουν πολλά ειδικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες οδηγώντας με αυτόν τον 

τρόπο σε πρόσθετα πλεονεκτήματα συγκριτικά με τα παραδοσιακά υλικά όταν 

χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα τους. Κατά συνέπεια η εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων πρέπει  να λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των 

νανοϋλικών και να τα ενσωματώνει στο σκοπό της διεξαγωγής της εκτίμησης του κύκλου 

ζωής (Bauer 2007). 

Όσον αφορά στα δεδομένα των νανοϋλικών η επιστημονική κοινότητα δεν μπορεί να 

περιμένει την τέλεια λύση προκειμένου να καθορίσει την εκτίμηση του κύκλου ζωής τους. 

Για αυτό χρησιμοποιούνται οι μελέτες περιπτώσεων, προκειμένου να μπορέσουν να 

εξαχθούν τα απαραίτητα δεδομένα που θα βοηθήσουν στην εκτίμηση του κύκλου ζωής 

τους (Klöpffer 2006). 

Στις μεθόδους εκτίμησης των επιδράσεων που συνήθως χρησιμοποιούνται, εκτιμώνται οι 

εκπομπές νανοσωματιδίων μεγέθους 2.5-10μm, με βάση τη συγκέντρωση μάζας. Η 

συνεισφορά τους στις διάφορες περιβαλλοντικές επιδράσεις και στην ανθρώπινη υγεία 

έχουν ποσοτικοποιηθεί αλλά ακόμα δεν έχουν προσδιοριστεί επακριβώς οι παράγοντες 

που τις επηρεάζουν. Προκειμένου να εκτιμηθούν οι συγκεκριμένοι παράγοντες θα πρέπει 

να προσδιοριστεί επακριβώς ποια στοιχεία του περιβάλλοντος και ποιοι οργανισμοί 

επηρεάζονται από τα νανοϋλικά και οι τρόποι προσδιορισμού των απωλειών τους 

(Klöpffer 2006). 

4.2 Εκτίμηση κύκλου ζωής των νανοϋλικών 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί και στα προηγούμενα κεφάλαια (ISO 2006), o κύκλος ζωής 

καλύπτει την εξαγωγή των ακατέργαστων υλικών την κατασκευή και τη χρήση τους και 

την φάση του τέλους ζωής τους. Στη βιβλιογραφία όσες αναφορές υπάρχουν για την 

εκτίμηση του κύκλου ζωής των νανοϋλικών δεν καλύπτονται πλήρως όλα τα στάδια του 

κύκλου ζωής τους. 

Αρκετές από τις αναφορές της βιβλιογραφίας εστιάζουν την μελέτη εκτίμησης του κύκλου 

ζωής των νανοϋλικών στην ροή ενέργειας και υλικών, ενώ δεν αναφέρονται στην 
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εναπόθεση τους μετά το τέλος ζωής τους, στην μεταφορά τους και στην τοξικότητα τους. 

Οι περισσότερες καλύπτουν τη φάση κατασκευής και λίγες αναφέρονται στη φάση 

χρήσης των νανοϋλικών, ενώ αρκετές είναι και οι εργασίες που δεν λαμβάνουν υπόψη το 

τέλος ζωής τους.  

Oι Lloyd (2005) εστιάζουν στην νανοτεχνολογία και στις εφαρμογές της, στην 

αυτοκινητοβιομηχανία χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις φάσεις χρήσης της και του 

τέλους ζωής των χρησιμοποιούμενων νανοϋλικών. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα τους 

η χρήση της νανοτεχνολογίας επιτρέπει τη μείωση των ακριβών μετάλλων, όπως ο 

λευκόχρυσος στο ρόλο του καταλύτη οδηγώντας στο ίδιο τελικό προϊόν. 

 

 

Σχήμα 4.2: Η μεταβολή των επιδράσεων του κύκλου ζωής από τη 

μείωση του λευκόχρυσου στους καταλύτες αυτοκινήτων όπως 

προσδιορίστηκε από τους Lloyd  (2005). 

 

 Οι Khana (2008) πραγματοποίησαν την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 

την χρήση ενέργειας μέσω της εκτίμησης του κύκλου ζωής για την παραγωγή νανοινών 

άνθρακα.  
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Σχήμα 4.3: Τα όρια του συστήματος για την εκτίμηση του κύκλου ζωής νανοϊνών 

άνθρακα όπως προσδιορίστηκαν από τους Khalla (2008). 

Η σύγκριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των νανοϊνών άνθρακα με συμβατικά 

υλικά όπως το αλουμίνιο, το χάλυβα και το πολυπροπυλένιο έδειξε πως οι νανοϊνες 

άνθρακα παρουσιάζουν μεγαλύτερη περιβαλλοντική επίδραση,  ενώ παράλληλα έδειξε 

και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τις νανοϊνες άνθρακα. Οι μεγαλύτεροι χρόνοι ζωής 

σχετίζονται με μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, που αυξάνει με τη σειρά της την 

επίδραση του κύκλου ζωής. Επιπλέον αποδείχθηκε πως η επίδραση των νανοϊνών 

άνθρακα σε διάφορους δείκτες είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τα υπόλοιπα υλικά (Khalla 

2008). 



[38] 
 

 

Σχήμα 4.4: Αποτελέσματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων νανοινών 

άνθρακα συγκριτικά με άλλα υλικά. 
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Σε άλλη εργασία τους οι Khanna (2008) παρουσιάζουν την εκτίμηση του κύκλου ζωής 

από την σκοπιά της ενέργειας για νανοσύνθετα πολυμερή υλικά που χρησιμοποιούνται 

ως θερμοπλαστικά και θερμοηλεκτρικές ρητίνες. Επιπλέον, εκτιμήθηκαν οι νανοΐνες 

άνθρακα και οι συνθετικές νανοΐνες άνθρακα με γυαλί και συγκρίθηκαν με το χάλυβα. Η 

σύγκριση της εκτίμησης του κύκλου ζωής έδειξε πως τα νανοσύνθετα πολυμερή 

ενισχυμένα με νανοΐνες άνθρακα είναι σχεδόν δέκα φορές πιο ενεργειακά απαιτητικά σε 

σχέση με το χάλυβα, με αποτέλεσμα η φάση χρήσης του προϊόντος να είναι πιο 

απαιτητική αν θεωρηθεί ο κύκλος ζωής του προϊόντος για τα πολυμερή ενισχυμένα 

προϊόντα. Επιπλέον, αποδείχθηκε πως ο κύκλος ζωής των ενεργειακών απαιτήσεων 

αυξάνεται καθώς αυξάνεται ο λόγος φόρτισης των νανοινών άνθρακα στο πλέγμα του 

πολυμερούς. 

 

Σχήμα 4.5: Ανάλυση της εκτίμησης του κύκλου ζωής για διάφορα 

θερμοπλαστικά συγκριτικά με το χάλυβα (Khanna  2008). 

  

H χρήση του πολυπροπυλενίου διαστρωμένου με νανοσύνθετα πυριτίου σε φιλμ 

συσκευασίας, αγροτικές δραστηριότητες και πλαίσια αυτοκινήτου μελετήθηκε μέσω της 

εκτίμησης του κόστους και του κύκλου ζωής προσπαθώντας να απαντηθεί το ερώτημα 

αν οι περιβαλλοντικές επιδράσεις και το κόστος του κύκλου ζωής των νανοσύνθετων 

προϊόντων είναι μικρότερα από τα αντίστοιχα των συμβατικών υλικών (Roes 2007). Για 
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το σκοπό αυτό, μελετήθηκε το πολυπροπυλένιο ως φιλμ συσκευασίας, το καθαρό 

πολυαιθυλένιο για αγροτικές δραστηριότητες και το ενισχυμένο πολυπροπυλένιο με ίνες 

γυαλιού στα πλαίσια αυτοκινήτων. Και στις τρεις περιπτώσεις αποδείχθηκε πως η χρήση 

νανοσύνθετων υλικών πολυπροπυλενίου οδηγεί σε μείωση της ποσότητας του 

χρησιμοποιούμενου υλικού ενώ διασφαλίζεται η ίδια λειτουργικότητα του.  

Ο κύκλος ζωής των νανοσύνθετων υλικών αποτελείται από πέντε βασικά βήματα (Roes 

2007): την παρασκευή του νανοορυκτού, την παρασκευή του πολυπροπυλενίου, το 

στάδιο ανάμιξης/ διύλισης, τη φάση χρήσης και τη φάση επεξεργασίας των αποβλήτων. 

Στη φάση παρασκευής του νανοορυκτού, το ακατέργαστο ορυκτό εξορύσσετε και 

υπόκειται σε ιοντική ανταλλαγή για να αντικαταστήσει τα δισθενή ιόντα ασβεστίου με 

μονοσθενή ιόντα νατρίου δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο απόσταση μεταξύ των 

ορυκτών τμημάτων. Μετά το διαχωρισμό και την ξήρανση πραγματοποιείται ξανά ιοντική 

ανταλλαγή στην οποία τα ιόντα νατρίου αντικαθίστανται από τετρασθενή αλκαλιούχα 

άλατα αμμωνίου που αυξάνουν την απόσταση μεταξύ των διεπιφανειών περισσότερο. Η 

αύξηση της απόστασης έχει σημαντικό ρόλο στην σύνθεση των νανοσύνθετων υλικών, 

αφού διευκολύνει τη διασπορά των νανοορυκτών στο πλέγμα του πολυπροπυλενίου.  
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Σχήμα 4.6: Γραφική απεικόνιση του κύκλου ζωής των νανοσύνθετων 

υλικών πολυπροπυλενίου (Roes 2007). 

Η ανάλυση του κύκλου ζωής των νανοσύνθετων υλικών πολυπροπυλενίου που 

πραγματοποιήθηκε από τους Roes (2007) έδειξε πως επιδρούν περιβαλλοντικά σε όλους 

τους δείκτες εκτός από τη μείωση του όζοντος όπου εκεί η επίδραση είναι αρνητική. Ως 

προς την επίδραση στη μείωση του όζοντος τα συμβατικά προϊόντα είναι περισσότερο 

φιλικά προς το περιβάλλον.  

 

Σχήμα 4.7: Αποτελέσματα της περιβαλλοντικής βελτίωσης των α)φιλμ 

συσκευασίας, β) των αγροτικών δραστηριοτήτων γ) των πλαισίων 

αυτοκινήτων (Roes 2007). 
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Οι Meyer (2010) πραγματοποίησαν την ανάλυση του κύκλου ζωής σε νανοϋλικά που 

περιέχουν νανοσωματίδια αργύρου και τη σύγκριναν με παραδοσιακά υλικά που δεν 

περιέχουν άργυρο προκειμένου να καθορίσουν τα δυνατά θερμά σημεία του κύκλου ζωής 

τους. Η συγκεκριμένη εκτίμηση του κύκλου ζωής αναφέρεται στον προσδιορισμό των 

επιπτώσεων από την κατασκευή και τη χρήση ενός ζεύγους βαμβακερών καλτσών που 

περιέχουν νανοσωματίδια αργύρου και συγκρίνονται με τις ίδιες κάλτσες που 

κατασκευάζονται χωρίς να περιέχονται νανοσωματίδια αργύρου. Αποδείχθηκε πως παρά 

το γεγονός πως έναν νανοσυστατικό περιέχεται σε μικρό ποσοστό στο προϊόν, η 

επίδραση στον κύκλο ζωής του προϊόντος εξαρτάται από τον τρόπο κατασκευής του 

νανοσυστατικού. Στη συγκεκριμένη εργασία μελετήθηκαν οι διαδικασίες αέριας και υγρής 

φάσης για την παρασκευή νανοσωματιδίων αργύρου και αποδείχθηκε ότι οι διαδικασίες 

αέριας φάσης οδηγούν σε μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιδράσεις. Παρόλα αυτά, η 

ανάκτηση και η επεξεργασία των υγρών λυμάτων δεν λήφθηκε υπόψη, γεγονός που 

μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που η υγρή φάση επηρεάζει τον κύκλο ζωής του 

νανοπροϊόντος. 
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Σχήμα 4.8 Σύγκριση της επίδρασης για ζευγάρια καλτσών και 

καλτσών που περιέχουν νανοσωματίδια αργύρου όπως 

προσδιορίστηκαν από τους Meyer (2010).  

 

 

Η επίδραση του κύκλου ζωής στις απώλειες, στις ενεργειακές απαιτήσεις και τις απώλειες 

ενέργειας υπολογίστηκαν για καινοτόμες διεργασίες παραγωγής νανοσωματιδίων 

διοξειδίου του τιτανίου από αποθέματα λαμινίτη. Ο κύκλος ζωής των ενεργειακών 

απαιτήσεων για την παραγωγή αυτών των νανοϋλικών συγκρίθηκαν με τα παραδοσιακά 

υλικά κατασκευής (Grubb and Bakshi 2012). 

 

Σχήμα 4.9: Όρια συστήματος κύκλου ζωής για την Παρασκευή των 

νανοσωματιδίων διοξειδίου του τιτανίου που χρησιμοποιήθηκε από 

τους Grubb and Bakshi, (2012). 
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Τα αποτελέσματα των Grubb και Bakshi (2012) δείχνουν πως η εξόρυξη του λαμανίτη και 

η παραγωγή υδρατμών είναι τα στάδια παραγωγής του διοξειδίου του τιτανίου με τις 

μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιδράσεις. 

 

Σχήμα 4.10: Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιδράσεων στην 

παραγωγή διοξειδίου του τιτανίου (Grubb and Bakshi 2012). 

 

Η σύγκριση διαφορετικών υλικών ως προς τις ενεργειακές απαιτήσεις της παραγωγής 

τους, έδειξαν πως το διοξείδιο του τιτανίου απαιτεί μεγαλύτερα ποσά ενέργειας σε σχέση 

με τα παραδοσιακά κατασκευαστικά υλικά, όπως είναι ο χάλυβας, αλλά μικρότερα από 

τα  συνήθη νανοϋλικά, όπως οι νανοΐνες άνθρακα. 
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Σχήμα 4.11 Σύγκριση των απαιτήσεων ενέργειας για διάφορα υλικά 

(Gross and Baskhi 2012) 

Με δεδομένο πως η χρήση του διοξειδίου του τιτανίου ως σκέπαστρο στα κτήρια γνωρίζει 

ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση τις τελευταίες δεκαετίες, οι Babaizadeh και Hassan 

(2013) πραγματοποίησαν την εκτίμηση του κύκλου ζωής για να εκτιμήσουν το 

νανομέγεθος του διοξειδίου του τιτανίου όταν αυτό χρησιμοποιείται ως σκέπαστρο στα 

οικιακά γυάλινα παράθυρα. Η εργασία τους βασίστηκε στην εκτίμηση της 

ποσοτικοποίησης της ενέργειας και των απωλειών από το σκέπαστρο κατά τη διαδικασία 

παραγωγής του. 
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Σχήμα 4.12 Αποτελέσματα περιβαλλοντικών επιδράσεων για το γυαλί 

και το διοξείδιο του τιτανίου όπως προσδιορίστηκαν από τους 

Babaizadeh και Hassan (2013).  

 

Στην συγκεκριμένη εργασία αποδείχθηκε πως η χρήση του διοξειδίου του τιτανίου στα 

παράθυρα βελτιώνει την όξυνση, τον ευτροφισμό, τα κριτήρια μόλυνσης του αέρα και το 

σχηματισμό καπνού. Παρόλα αυτά, επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον ως προς τα 

αέρια του θερμοκηπίου, την μείωση των ορυκτών καυσίμων, το εισερχόμενο νερό, την 

ανθρώπινη υγεία και την οικολογική τοξικότητα. 



[47] 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της βιβλιογραφίας σχετικά με την 

ανάλυση του κύκλου ζωής των δομικών υλικών, που χαρακτηρίζονται από το γεγονός 

πως όχι μόνο απαιτούν  ενέργεια, αλλά παράλληλα να παράγουν και απόβλητα (Αsif 

2007). 

Τα βασικά δομικά υλικά όπως το τσιμέντο, ο ασβέστης, ο χάλυβας, το αλουμίνιο και το 

γυαλί κατά την παρασκευή τους καταναλώνουν μεγάλα ποσά ενέργειας. Η διατήρηση της 

ενέργειας αυτής σε σταθερά επίπεδα σχετίζεται άμεσα με τον περιορισμό των απωλειών 

του φαινομένου του θερμοκηπίου και τη μείωση του κόστους των υλικών. Οι Reddy and 

Jagadish (2003) μελέτησαν την ενσωματωμένη ενέργεια των βασικών δομικών υλικών 

που χρησιμοποιούνται ως υλικά τοιχοποιίας, κονιάματα και συστήματα δαπέδων / στέγης, 

καθώς και την καταναλισκόμενη ενέργεια για τη μεταφορά των οικοδομικών υλικών.  

Η βασική επιλογή των δομικών υλικών εξαρτάται από τη χρήση του κτηρίου στο οποίο θα 

χρησιμοποιηθούν το κόστος και τη διαθεσιμότητα τους. Τα δομικά υλικά μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε διάφορες κατηγορίες, όπως πέτρες, σκυρόδεμα, μέταλλα, ξύλο, 

πλαστικά και κεραμικά υλικά και μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε ένα μεγάλο πλήθος 

αρχιτεκτονικών εφαρμογών, όπως η διανομή ηλεκτρικών υπηρεσιών, στο φωτισμό, στις 

τσιμεντόπλακες, στα κεραμίδια, στα δάπεδα, στην τοιχοποιΐα και στις στέγες, την 

μηχανική, υδραυλική, ψύξη, τη διανομή αέρα, τη θέρμανση, ψύξη, τις μεταλλικές 

κατασκευές, τα δομικά μεταλλικά πλαίσια και τις εκσκαφές θεμελιώσεις (Αsif  2007). 

Το ξύλο το αλουμίνιο, το γυαλί και τα κεραμικά τούβλα συγκρίθηκαν από τους Αsif (2007) 

ως προς το ενεργειακό τους περιεχόμενο και την περιβαλλοντική τους επίδραση και 

αποδείχθηκε πως όταν χρησιμοποιούνται ως δομικά υλικά ενός σπιτιού το σκυρόδεμα, 

είναι αυτό που έχει το μεγαλύτερο ενεργειακό περιεχόμενο. Επιπλέον, αποδείχθηκε πως 

το σκυρόδεμα είναι υπεύθυνο για το 99% του CO2 που μπορεί να απελευθερωθεί από 

την κατασκευή ενός κτηρίου.  
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5.1 Ανάλυση κύκλου ζωής του σκυροδέματος 

Το σκυρόδεμα, ως το πλέον χρησιμοποιούμενο δομικό υλικό, θεωρείται πως συμβάλλει 

στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και κατά συνέπεια η εκτίμηση των περιβαλλοντικών του 

συνεπειών θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας (Hutzinger and Eatmon, 2009).  

Το σκυρόδεμα ,παρά τη συχνή χρήση του, αποτελεί ένα από τα υλικά που επιβαρύνουν 

το φαινόμενο του θερμοκηπίου και για αυτό τις τελευταίες δεκαετίες χρησιμοποιούνται 

σύνθετα εναλλακτικά υλικά που είναι πιο φιλικά για το περιβάλλον. (Meyer 2009). 

Οι Heede and Belie, (2012) πραγματοποίησαν την ανάλυση κύκλου ζωής του 

σκυροδέματος με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα. Απέδειξαν ότι ο ορισμός του σκοπού 

και του στόχου η ανάλυση του κύκλου ζωής δίνει χρήσιμα αποτελέσματα. Η διάρκεια ζωής 

του σκυροδέματος μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα μοντέλα πρόβλεψης. Η επιλογή του 

σκυροδέματος ως δομικό υλικό βασίζεται στις ιδιότητες της αντοχής του και στη διάρκεια 

ζωής του. Διαπίστωσαν επιπλέον, πως η ανάλυση του κύκλου ζωής τους έδειξε ότι 

συγκριτικά με τα υπόλοιπα υλικά το σκυρόδεμα με το μικρότερο ποσοστό σε τσιμέντο 

είναι προτιμότερο και περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον. 

Οι Bribian (2011) πραγματοποίησαν την ανάλυση του κύκλου ζωής του σκυροδέματος 

προκειμένου να συγκρίνουν τα συνηθέστερα δομικά υλικά που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στις κατασκευές με συνηθισμένα οικολογικά υλικά, χρησιμοποιώντας 

ως μέτρο σύγκρισης τρείς κατηγορίες βελτίωσης, με απώτερο στόχο να καθορίσουν τις 

ενεργειακές απαιτήσεις των υλικών και να προτείνουν βελτιώσεις και οδηγίες για τη χρήση 

τους στον οικολογικό σχεδιασμό των κτηρίων. Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε 

αποδείχτηκε μεγαλύτερη επίδραση της τάξης του 20-30% συγκριτικά με άλλες μελέτες.  

Στη συγκεκριμένη μελέτη επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης των προτύπων για τα διάφορα 

υλικά στην εκτίμηση του κύκλου ζωής τους προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία 

των αποτελεσμάτων της ανάλυσης.  

Οι Gursel (2014) συνόψισαν τα αποτελέσματα της βιβλιογραφίας σχετικά με το 

σκυρόδεμα και το τσιμέντο ως δομικά υλικά προσπαθώντας να σκιαγραφήσουν τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ανάλυσης του κύκλου ζωής για την επιλογή των 

συγκεκριμένων υλικών. Η συγκεκριμένη εργασία περιορίστηκε στην παραγωγή του 

τσιμέντου και του σκυροδέματος, άρα χαρακτηρίζεται ως αρχική ανάλυση. Προκειμένου 
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να πραγματοποιηθεί η περιβαλλοντική εκτίμηση της παραγωγής του σκυροδέματος, 

λήφθηκαν υπόψη οι κύριες διαδικασίες που πραγματοποιούνται συμπεριλαμβανομένου 

των ορίων της ανάλυσης των ορίων μεταξύ των διαδικασιών και των απωλειών που 

σχετίζονται με τη διαδικασία παραγωγής. Οι βασικές υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν 

στη συγκεκριμένη εργασία ήταν τρεις. Αρχικά, θεωρήθηκε η έλλειψη της ολιστικής 

εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που υπάρχει στις αναλύσεις του κύκλου 

ζωής του σκυροδέματος, που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία γεγονός που καθιστά 

αδύνατη την συνολική περιβαλλοντική εκτίμηση και την επίδραση στην ανθρώπινη υγεία 

του σκυροδέματος και των ακατέργαστων υλικών. Κατά δεύτερον, θεωρήθηκε πως δεν 

υπάρχουν τεχνολογικοί και εθνικοί περιορισμοί στην ανάλυση του κύκλου ζωής 

θεωρώντας κατά βάση πως το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δομικών υλικών γενικά, 

και του σκυροδέματος ειδικότερα, περιορίζεται στην εκάστοτε κατασκευή χωρίς να μπορεί 

να γενικευτεί. Τέλος, αγνοώντας τα τμήματα της ανάλυσης του κύκλου ζωής των 

προηγούμενων μελετών, προσδιόρισαν ένα σημαντικό ποσοστό επίδρασης των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θεωρείται σταθερό σε οποιαδήποτε ανάλυση. 
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Σχήμα 5.1: Τα όρια της ανάλυσης του κύκλου ζωής του σκυροδέματος 

όπως προσδιορίστηκαν από τους Gursel (2014). 

 

Σε πρόσφατη εργασία τους οι Turk  (2015) χρησιμοποίησαν την μέθοδο ανάλυσης του 

κύκλου ζωής για την ανάλυση των βασικών ιδιοτήτων μιγμάτων σκυροδέματος και τη 

σύγκριση τους με το συμβατικό σκυρόδεμα. Τα εναλλακτικά  μίγματα σκυροδέματος 



[51] 
 

κατασκευάστηκαν από τρία διαφορετικά είδη βιομηχανικών παραπροϊόντων   ή από 

συσσωματώματα που έχουν ανακυκλωθεί και προκύπτουν ως απόβλητα του 

ανακυκλωμένου σκυροδέματος. Τα μίγματα που εξετάστηκαν θεωρούνται ιδανικά 

υποκατάσταστατα του τσιμέντου και θεωρείται πως είναι περισσότερο φιλικά προς το 

περιβάλλον σε σχέση με το συμβατικό σκυρόδεμα. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης 

εργασίας βρίσκονται σε συμφωνία με τα περισσότερα αποτελέσματα της βιβλιογραφίας, 

σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδράσεις των εναλλακτικών  σκυροδεμάτων. Η 

περιβαλλοντική επίδραση του ανακυκλωμένου σκυροδέματος αποδείχτηκε ότι μειώνεται 

σημαντικά σε σχέση με το συμβατικό σκυρόδεμα και παρατηρείται ότι τα φυσικά 

συσσωματώματα αντικαθίστανται σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με το τι συμβαίνει όταν 

χρησιμοποιείται το συμβατικό σκυρόδεμα. 

5.2 Ανάλυση του κύκλου ζωής του χάλυβα 

Ο χάλυβας επίσης αποτελεί σημαντικό δομικό υλικό για τα κτήρια. Τα χαλύβδινα πλαίσια 

σε σχέση με τις περιβαλλοντικές τους επιδράσεις μελετήθηκαν επίσης από τους Johnsonn 

(1997) μέσω της ανάλυσης του κύκλου ζωής και συγκρίθηκαν με τις επιπτώσεις των 

πλαισίων από σκυρόδεμα. 

H ανάλυση του κύκλου ζωής του χάλυβα ως δομικού υλικού στην Πολωνία κατά τη φάση 

της παραγωγής μελετήθηκε από τον Bouchart-Korol (2013). Στη συγκεκριμένη εργασία 

καθορίστηκαν οι βασικές πηγές περιβαλλοντικών επιδράσεων και προτάθηκαν τρόποι 

αντιμετώπισης της ρύπανσης που προκαλείται από την παραγωγή του χάλυβα. Η 

ανάλυση του κύκλου ζωής πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο Πολωνίας και η 

περιβαλλοντική επίδραση μελετήθηκε σε επίπεδο παραγωγής του. Αποδείχθηκε ότι η πιο 

σοβαρή περιβαλλοντική επίδραση αφορά στην ανθρώπινη υγεία και σχετίζεται με την 

παραγωγή του χάλυβα και την κατανάλωση του άνθρακα στο φούρνο και την 

κατανάλωση του ορυκτού σιδήρου σε μονάδα σύντηξης. Κατά την παραγωγή του χάλυβα 

ο φούρνος είναι ο πιο ενεργειακά απαιτητικός, ενώ επειδή για τη λειτουργία του απαιτεί 

ορυκτά καύσιμα έχει και τη μεγαλύτερη επίδραση στο περιβάλλον. Οι πηγές καύσης κατά 

το στάδιο παραγωγής του χάλυβα είναι αυτές που ενισχύουν το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου, ενώ σημαντική επίδραση παρουσιάζει και η καταναλισκόμενη ηλεκτρική 

ενέργεια κατά την παραγωγή του χάλυβα. 
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5.3 Ανάλυση του κύκλου ζωής του ξύλου 

Το ξύλο είναι ένα δομικό υλικό δοκιμασμένο από αιώνες. Το συμπαγές ξύλο είναι το 

δομικό υλικό που προτιμάται περισσότερο για κατασκευή κατοικιών και αγροτικών 

κτηρίων, ως επίσης για ικριώματα και ξυλότυπους. 

Σύμφωνα με τον Gerhard Werner (1991), σήμερα οι ξύλινες κατασκευές είναι μια 

τεχνολογική εξέλιξη που απαντάται από την άμεση χρήση των ορθογωνικών διατομών 

στις πολλαπλές μορφές φερόντων οργανισμών από πλήρεις τοίχους, πλαίσια και ειδικές 

κατασκευές. 

Η αξιότητα των ξύλινων κατασκευών οφείλεται στην εντατική έρευνα και εξελικτική 

εργασία. Έχει δε με τη σύγχρονη κοπή ανοίξει ξύλινες κατασκευές ένα ευρύ πεδίο 

εφαρμογής στην περιοχή των φερόντων οργανισμών υπόστεγων και στεγών για 

βιομηχανικά συγκροτήματα, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους συγκεντρώσεως, 

εκθεσιακά κέντρα, εμπορικά κέντρα, εκκλησίες, σχολεία, πύργους καθώς και γέφυρες. 

Το συγκολλητά συνδεδεμένο ξύλο  διακρίνεται από υψηλή αντοχή σε ανάλογα λιγοστό 

βάρος. Σε σύγκριση με άλλα δομικά υλικά, προ πάντων του χάλυβα, το ξύλο διαθέτει μια 

αξιοσημείωτη ικανότητα σε οξέα και άλατα. Γι’ αυτό φέροντες οργανισμοί από ξύλο 

χρησιμοποιούνται συχνά στη χημική βιομηχανία. 

Για τα μέρη της κατασκευής από BSH πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα η μεγάλη διάρκεια 

πυραντίστασης, η οποία παρά την ικανότητα καύσης του υλικού, είναι μεγαλύτερη από 

αυτή των απροστάτευτων σιδηρών κατασκευών. 

Οι Jonsson (1997) χρησιμοποίησαν την ανάλυση του κύκλου ζωής για τη σύγκριση τριών 

διαφορετικών δομικών υλικών δαπέδων και συγκεκριμένα το λινέλαιο, το βινύλιο, και το 

μασίφ ξύλο και τα σύγκριναν μεταξύ τους προσπαθώντας να διαμορφώσουν ένα 

ευρύτερο πλαίσιο για την ανάλυση του κύκλου ζωής των δομικών υλικών. Στη 

συγκεκριμένη εργασία αποδείχθηκε ότι το μασίφ ξύλο αποτελεί περιβαλλοντικά την πιο 

προσιτή λύση για χρήση στα δάπεδα των κτηρίων. Η ανάλυση του κύκλου ζωής απέδειξε 

πως η περιβαλλοντική αξία των υλικών που επιλέγονται για δάπεδα εξαρτάται κατά κύριο 

λόγο από τη διάρκεια ζωής του υλικού. 

 



[53] 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η εκτίμηση του κύκλου ζωής των υλικών  αποτελεί ένα εργαλείο που προσδιορίζει τις 

συνολικές επιδράσεις ενός προϊόντος μιας διαδικασίας ή μιας ανθρώπινης 

δραστηριότητας σε όλο το εύρος της παραγωγής ενός προϊόντος, από τη λήψη του 

ακατέργαστου υλικού έως την παραγωγή και τη χρήση του. Αυτός είναι και ο λόγος που 

η εκτίμηση του κύκλου ζωής θεωρείται ως μοναδικό εργαλείο για την εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δίνει τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων στους 

αρμόδιους διευθυντές των επιχειρήσεων. Αν δεν χρησιμοποιηθεί η εκτίμηση του κύκλου 

ζωής είναι πιθανή η εστίαση σε περιβαλλοντικά ζητήματα μικρής σημασίας και ο 

αποπροσανατολισμός από ζητήματα σημαντικά. 

Όπως όλα τα συστήματα διαχείρισης αποφάσεων, η εκτίμηση του κύκλου ζωής έχει και 

περιορισμούς  εκτός από πλεονεκτήματα. Παρά το γεγονός πως η εκτίμηση του κύκλου 

ζωής είναι μια πιστοποιημένη κατά ISO διαδικασία και κατά συνέπεια είναι 

προκαθορισμένες οι γενικές αρχές εκτίμησης, δεν μπορεί πάντα να χρησιμοποιηθεί 

μεμονωμένα. Για αυτό και πολλές φορές χρησιμοποιείται συνδυαστικά με άλλα εργαλεία 

όπως την εκτίμηση κινδύνων και την εκτίμηση κόστους.  

Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης του κύκλου 

ζωής και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων διαφόρων κατηγοριών υλικών.  

Τα μέταλλα αποτελούν μια μεγάλη κατηγορία υλικών που η εκτίμηση του κύκλου ζωής 

τους έχει ευρέως μελετηθεί λόγω του πλήθους των εφαρμογών στις οποίες 

χρησιμοποιούνται. Η παραγωγή των μετάλλων είναι αυτή που έχει τη μεγαλύτερη 

περιβαλλοντική επίδραση και επηρεάζεται κυρίως από τα αποθέματα μεταλλευμάτων. 

Τα ζητήματα της εκτίμησης του κύκλου ζωής καθορίζουν τις προτεραιότητες ως προς την 

εκτίμηση του κινδύνου των χρησιμοποιούμενων υλικών και την ανάλυση των 

περιβαλλοντικών επιδράσεων που προκύπτουν από τη χρήση τους. Επιπλέον ο 

προσδιορισμός του κύκλου ζωής αναδεικνύει τα σημεία εκείνα που μπορεί να θεωρηθούν 

από τους ειδικούς για την ανάλυση των τοξικών επιδράσεων των νανοϋλικών. Στα 

περισσότερα νανοπροϊόντα τα νανοϋλικά που χρησιμοποιούνται εξετάζονται ως προς την 
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αποφυγή των συσσωματώσεων και την σταθεροποίηση τους στο πλέγμα των προϊόντων. 

Επιπλέον συνήθως τα νανοπροϊόντα δεν περιέχουν μια ομοιόμορφη ομάδα νανοϋλικών. 

Συχνά τα χρησιμοποιούμενα νανοϋλικά που χρησιμοποιούνται διαφέρουν ως προς το 

μέγεθος το σχήμα και τις ιδιότητες τους με αποτέλεσμα να έχουν και διαφορετικές 

επιδράσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.  

Θεωρώντας τον κύκλο ζωής των διαφόρων υλικών μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα 

σχετικά με τις εκπομπές σε διάφορα σημεία του κύκλου παραγωγής τους. Η εφαρμογή 

της εκτίμησης του κύκλου ζωής μπορεί να αποδόσει πλεονεκτήματα ως προς την 

βιωσιμότητα των υλικών τις ενεργειακές απαιτήσεις τους την παραγωγή παραπροϊόντων 

και κατά συνέπεια η περιβαλλοντική τους βιωσιμότητα. 

Η εκτίμηση του κύκλου ζωής είναι διαφορετική από την εκτίμηση κινδύνων και σχετίζονται 

και οι δύο με την εκτίμηση της αβεβαιότητας της περιβαλλλοντικής επίδρασης των υλικών 

και της επίδρασης τους στην ανθρώπινη υγεία. Η αλληλοσυμπλήρωση των δύο 

εκτιμήσεων μπορεί συνδυαστικά να λειτουργήσει για την αποτελεσματικότερη εκτίμηση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των υλικών.  
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