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ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
ανακυκλώνουµε τώρα και τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά λάδια

ΟΛΟΙ

ν πόλη µας
ΜΑΖΙ προστατεύουµε τη

και το περιβάλλον

www.recoilproject.eu
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευφυής
ενέργεια για την Ευρώπη»
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Ανακυκλώνοντας τα µαγειρικά λάδια:
κερδίζουµε πιο καθαρό περιβάλλον
περιορίζουµε τα εισαγόµενα ορυκτά καύσιµα και εξοικονοµούµε φυσικούς πόρους
µειώνουµε τον όγκο των απορριµµάτων στους ΧΥΤΑ
εξοικονοµούµε χρήµατα για το ∆ήµο και τους πολίτες
προστατεύουµε τον πλανήτη και τη διατροφική αλυσίδα
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Πίσω από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας (πρώην Νοµαρχία) επί της οδού Κεφαλογιάννηδων (Περιφερειακός)
Οδός Μοάτσου, έξω από το κρεοπωλείο Αντωνάκη
∆ηµητρακάκη και Λ.Κουντουριώτη, στη γωνία του ∆ηµοτικού Κήπου (επί της οδού ∆ηµητρακάκη)
Στην είσοδο του Εµπορικού Λιµανιού, κοντά στο Λιµεναρχείο
Πλατεία Αγ.Γεωργίου Πεταλιώτη (Καλλιθέα)
Περιοχή Αγ. Φωτεινής, επί της οδού Σταµαθιουδάκη (Κουµπές)
Έξω από το Ι.Κ.Α., επί της οδού Κονδυλάκη (Μασταµπάς)
Στη γωνία οδών Καζαντζάκη και Ζυµβρακάκη, Περιοχή Σχολής Χωροφυλακής
Στο πρόγραµµα ανακύκλωσης χρησιµοποιηµένων µαγειρικών λαδιών συµµετέχουν τα παρακάτω σχολεία:
•2o ∆ηµοτικό •7o ∆ηµοτικό •8o ∆ηµοτικό •∆ηµοτικό Σχολείο Άδελε •1o ∆ηµοτικό Σχολείο Ατσιπόπουλου
•1o Γυµνάσιο •2o Γυµνάσιο •3o Γυµνάσιο •4o Γυµνάσιο •1o Λύκειο •3o Λύκειο •Πρότυπο Πειραµατικό
Γυµνάσιο Πανεπιστηµίου Κρήτης •1o Επαγγελµατικό Λύκειο

*Οι κάδοι συλλογής τηγανελαίων βρίσκονται κοντά στους υπόλοιπους κάδους απορριµµάτων και ανακύκλωσης.
Περισσότερες πληροφορίες και επικαιροποιηµένη λίστα σηµείων ανακύκλωσης:

www.rethymno.gr www.recoilproject.
eu
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το RecOil υποστηρίζεται από το Πρόγραµµα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την αποκλειστική ευθύνη για
το περιεχόµενο του εντύπου φέρουν οι συγγραφείς του. Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα έκδοση δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις
απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το EASME και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαµβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά τη χρήση
ή την όποια βλάβη µπορεί να προκύψει ως αποτέλεσµα της χρήσης των πληροφοριών που περιλαµβάνονται σε αυτήν.

Ποια λάδια ανακυκλώνουµε;
Όλα τα λάδια που χρησιµοποιούµε σπίτι µας για µαγείρεµα ή τηγάνισµα όπως ελαιόλαδο,
σπορέλαια (ηλιέλαιο, καλαµποκέλαιο, βαµβακέλαιο, φοινικέλαιο) και πυρηνέλαιο,
ακόµα και τα παλιά ταγγισµένα λάδια µπορούν να ανακυκλωθούν.

Πως συλλέγουµε τα τηγανέλαια;
• Αφήνουµε το χρησιµοποιηµένο µαγειρικό λάδι να κρυώσει.
• Αν χρειάζεται το περνάµε από ένα σουρωτήρι ή ένα φίλτρο για να το
απαλλάξουµε από τα υπολείµµατα των τροφών.
• Το µεταγγίζουµε µε χωνί σε πλαστικό δοχείο (µπουκάλι λαδιού, νερού ή αναψυκτικού)
και το αποθηκεύουµε σε σκιερό µέρος. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ∆εν χρησιµοποιούµε γυάλινα
δοχεία και προσέχουµε να µην αναµειχθεί µε νερό ή άλλο υγρό.
• Μόλις γεµίσει το δοχείο το κλείνουµε καλά και το µεταφέρουµε στον
ειδικό κάδο συλλογής που βρίσκεται κοντά στο σπίτι µας.
Τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά λάδια συλλέγονται τακτικά
και µεταφέρονται στο σηµείο επεξεργασίας όπου
• Λάδια µηχανής (ορυκτέλαια)
• Σάλτσες και υπολείµµατα τροφών
και µετατρέπονται σε βιοντίζελ.
• Νερό ή άλλα υγρά

Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία RecOil (www.recoilproject.eu) υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
στοχεύει στην ανακύκλωση των οικιακών χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων για τη βιώσιµη παραγωγή
βιοντίζελ στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη ∆ανία.
Το Εργαστήριο Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία
µε το ∆ήµο Ρεθύµνου υλοποιούν πιλοτικό πρόγραµµα συλλογής και ανακύκλωσης, σύµφωνα µε τις καλές
πρακτικές που έχουν αναδειχθεί πανευρωπαϊκά.

Γιατί βιοντίζελ

Το βιοντίζελ προσφέρει σηµαντικά

πλεονεκτήµατα:

• είναι βιοδιασπώµενο και πιο φιλικό για το περιβάλλον
Το βιοντίζελ ρυπαίνει λιγότερο από τα συµβατικά καύσιµα.

• αυξάνει την ενεργειακή αυτάρκεια και µειώνει την ανάγκη για µεταφορά καυσίµων

Το βιοντίζελ έχει θετικό ενεργειακό ισοζύγιο: ανάλογα µε τη µέθοδο επεξεργασίας και την πρώτη
ύλη αποδίδει ως και 5,5 µονάδες ενέργειας για κάθε µονάδα ενέργειας που καταναλώνει. Συµβάλλει
στην ενεργειακή ασφάλεια και µειώνει τις ανάγκες για εισαγωγές καυσίµων.

• προσφέρει αυξηµένη λιπαντικότητα και µεγαλώνει τη ζωή του κινητήρα

Η πρόσµιξη συµβατικών καυσίµων µε βιοντίζελ, ακόµη και σε χαµηλά ποσοστά, ενισχύει τη
λιπαντική τους ικανότητα. Οι λιπαντικές ιδιότητες προστατεύουν τα κινούµενα µέρη του κινητήρα
από την πρόωρη φθορά, και µειώνουν τον θόρυβο. Το βιοντίζελ διατηρεί τον κινητήρα καθαρό.
Ο αριθµός κετανίων του είναι µεγαλύτερος από αυτόν του ντίζελ, έτσι βοηθάει στην
καλύτερη απόδοση του κινητήρα.

• συµβάλλει στη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2)

Η χρήση βιοντίζελ έχει θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα που αναπνέουµε. Σε σύγκριση
µε τα ορυκτά καύσιµα, µειώνει σηµαντικά τις εκποµπές σε τοξικούς ρύπους: αιωρούµενα
σωµατίδια, βαρέα µέταλλα, σουλφίδια, πτητικές οργανικές ενώσεις και µονοξείδιο του άνθρακα.
Το βιοντίζελ µειώνει τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, καθώς το CO2 που απελευθερώνεται
κατά την καύση του αντισταθµίζεται από εκείνο που απορροφάται στη φωτοσύνθεση όταν
αναπτύσσεται η πρώτη ύλη. Ανάλογα µε το ποσοστό πρόσµιξης, η χρήση του βιοντίζελ
µειώνει κατά 65% - 90% τις εκποµπές CO2 σε σύγκριση µε το συµβατικό ντίζελ.

• µεγαλύτερη ασφάλεια στην αποθήκευση καυσίµων

Η επεξεργασία, αποθήκευση και µεταφορά του βιοντίζελ είναι ασφαλέστερη από αυτή των ορυκτών
καυσίµων. Είναι λιγότερο εύφλεκτο (το σηµείο ανάφλεξης του είναι στους 150°C, ενώ του ντίζελ
περίπου στους 52°C). Eίναι λιγότερο τοξικό και έχει υψηλή βιοαποικοδοµησιµότητα, έτσι ο
κίνδυνος σε περίπτωση διαρροής είναι πολύ µικρότερος.

Τι είναι το βιοντίζελ;

Το βιοντίζελ είναι ανανεώσιµο καύσιµο που παράγεται από φυτικά λάδια
(από σπόρους ελαιούχων φυτών όπως η ελαιοκράµβη, ο ηλίανθος, ο
φοίνικας, η σόγια κ.α.), ζωικά λίπη ή χρησιµοποιηµένα µαγειρικά λάδια.
Oι ιδιότητες του είναι παρόµοιες µε αυτές του ντίζελ, έτσι µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο κίνησης στις ντιζελοµηχανές.

Σε σύγκριση µε άλλες πρώτες ύλες (π.χ. φυτικά λάδια, ζωικά λίπη) που
χρησιµοποιούνται στην παραγωγή βιοντίζελ, τα χρησιµοποιηµένα
µαγειρικά λάδια έχουν αρκετά πλεονεκτήµατα:
• Mε τη µετατροπή τους σε βιοντίζελ µειώνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η αξιοποίησή
τους ως καύσιµο αποκλείει την εναπόθεσή τους σε χωµατερές και µειώνει το κόστος
συντήρησης των συστηµάτων αποχέτευσης και επεξεργασίας αστικών λυµάτων.
• Το βιοντίζελ από χρησιµοποιηµένα µαγειρικά λάδια έχει τις χαµηλότερες εκποµπές αερίων
του θερµοκηπίου, έως 83% χαµηλότερες από του συµβατικού ντίζελ. Αντίστοιχα το
βιοντίζελ από ηλιέλαιο έχει 51% χαµηλότερες εκποµπές, ενώ το φοινικέλαιο µόλις 19%.

Πως φτιάχνεται το βιοντίζελ;
Η συνήθης διαδικασία σύνθεσης του βιοντίζελ ονοµάζεται µετεστεροποίηση. Μετατρέπει
την πρώτη ύλη σε µεθυλεστέρα λιπαρών οξέων (η χηµική ονοµασία του βιοντίζελ) και
γλυκερίνη (παραπροϊόν που χρησιµοποιείται από τις φαρµακοβιοµηχανίες και τη
βιοµηχανία καλλυντικών).
Η ποιότητα του βιοντίζελ που παράγεται
και το κόστος επεξεργασίας εξαρτώνται
από την ποιότητα των χρησιµοποιηµένων
λαδιών που ανακυκλώνουµε.
Το βιοντίζελ µεταφέρεται στα διυλιστήρια
όπου αναµιγνύεται µε το συµβατικό ντίζελ
σε ποσοστό έως 7%.

Για κάθε 1 λίτρο λαδιού που
ανακυκλώνουµε παράγεται περίπου
1 λίτρο βιοντίζελ, ανάλογα µε την
πρώτη ύλη και τη διεργασία.

Πρώτη ύλη Xρησιµοποιηµένα λάδια

Καταλύτης - ουσία
που βοηθά να γίνει
η αντίδραση

Βιοντίζελ

Γλυκερίνη

ANAΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΡΑ

...και στο µαγειρικό λάδι!

Τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά λάδια (τηγανέλαια) δηµιουργούν µεγάλα
προβλήµατα στο περιβάλλον, όταν καταλήγουν στην αποχέτευση:
• ρυπαίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, δηλαδή το πόσιµο νερό, τα ποτάµια,
τις λίµνες, τη θάλασσα και άλλα φυσικά οικοσυστήµατα
• εµποδίζουν την επεξεργασία των λυµάτων και αυξάνουν τις
δαπάνες συντήρησης του δικτύου
• φράζουν τις σωληνώσεις και προκαλούν δυσάρεστες οσµές.

1 λίτρο λαδιού ρυπαίνει
µέχρι 1.000.000 λίτρα νερού,
όσο δηλαδή χρειάζεται ένας
άνθρωπος για πάνω
από 14 χρόνια!

Περίπου 400.000 τόνοι
τηγανελαίων παράγονται στην
Ελλάδα το χρόνο. Από την
ποσότητα αυτή ανακυκλώνεται
λιγότερο από το 20%!

ι

δια χρησιµοποιούντα
Τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά λά
στην παραγωγή βιοντίζελ.

Ανακυκλώνοντας τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά λάδια που παράγουµε στο σπίτι µας, βοηθάµε
να µειωθεί η ποσότητα των εισαγόµενων ορυκτών καυσίµων, αποφεύγουµε την εναπόθεση
τους σε χώρους υγειονοµικής ταφής, προστατεύουµε τον πλανήτη και τη διατροφική αλυσίδα
και συµβάλλουµε στη µείωση των υγρών αποβλήτων που δηµιουργούνται όταν τα λάδια
αυτά καταλήγουν στο δίκτυο αποχέτευσης.

ι την πόλη µας.

Έτσι προστατεύουµε το περιβάλλον κα

