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УВОДНА РЕЧ
Драги ученици,
Овај информатор је настао у циљу приближавања значаја рециклаже, заштите животне
средине и скретања пажње јавности управо
Вама!
Удружење „ Стубови знања“ из Новог Сада уз подршку Градске управе за заштиту
животне средине Новог Сада реализује током 2016. године пројекат „Знам и ја шта је рециклажа“
који има првенствено едукативни, али и забавни карактер. Кроз овај информатор ћемо покушати
да вас упознамо са појмом и значајем рециклаже као и зеленим површинама у нашем граду и
пружимо вам корисне предлоге како да квалитетно утрошите своје слободно време - наравно у
природи.
Уживајте у страницама које следе...
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ШТА ЈЕ РЕЦИКЛАЖА?
Рециклажа је сакупљање одбачених произода, затим издвајање материјала из отпада и
његово поновно коришћење.

Процес рециклаже, дакле, укључује: сакупљање, издвајање,

прераду и израду нових производа из искоришћених ствари или материјала. Веома је важно прво
одвојити и разврстати оптад према врстама јер се многе отпадне материје могу поново
искористити ако су одвојено сакупљене. У рециклирање спада све што може поново да се
искористи, а да се не баци.
Реч рециклажа је настала од енглеских речи: RE + CYCLE = поновно кружење.
Без увођења рециклаже у свакодневни живот немогуће је замислити било какав целовит
систем управљања отпадом.
Рециклажа има три основна принципа:
1) смањити
2)

поново користити

3)

рециклирати.
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У погледу могућности поновног искоришћења материјали могу бити:
а) рециклабилни – могу се користити поновним враћањем у процес производње
б) нерециклабилни – не могу се вратити у процес производње и користе се за добијање
енергије спаљивањем или се на еколошки безбедан начин складиште.

ЦИЉЕВИ РЕЦИКЛАЖЕ
Рециклажом се постижу следећи циљеви:
1. Штедња сировина у природи (сви материјали потичу из природе и има их у
ограниченим количинама и зато их треба штедети),
2. Штедња енергије (када се предмети рециклирају није потребно трошити енергију на
сагоревање отпадних материјала),
3. Заштита животне средине (рециклажом се штити животна средина) и
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4. Отварање нових радних места (процеси у рециклажи материјала захтевају знање и рад
што ствара потребу за радним местима).

ШТА СВЕ МОЖЕ ДА СЕ РЕЦИКЛИРА

Готово све може да се рециклира: папир, стакло, метали (алуминијум, гвожђе, бакар),
пластика, картон, керамика, електрични оптад...
Симбол рециклирања је:
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ГДЕ МОЖЕМО РЕЦИКЛИРАТИ?
Рециклирање је веома практично и може се лако применити у свакодневном животу.
Рециклирати се може и на следећим местима:
У школи
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На радном месту

У кући
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КАКО РЕЦИКЛИРАТИ?
У поступку рециклирања од нарочите је важности најпре ОДВОЈИТИ И РАЗВРСТАТИ
отпад према врсти отпадне сировине и затим се такви материјали могу поново искористити под
условом да су одвојено сакупљени.Око две трећине кућног отпада можемо одвојити и поново
искористити те на тај начин смањити количине отпада на одлагалишту, те добити нове производе
уз мање утрошка воде, енергије и материје, а тако смањити и угљен диоксид у атмосфери (тј.
глобално загревање).

РЕЦИКЛИРАМ ЈЕР (ЗНАЧАЈ РЕЦИКЛАЖЕ) :
- мање се уништава природа јер рециклажом чувам природне сировине,
- смањујем утицај отпада на загађење воде, ваздуха и земље,
- чувам животе и здравље биљака и животиња и
свих које волим.
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- смањујем количину енергије да би се нешто произвело,
- штедим новац, јер овим производи појефтињују,
- штедим простор који би био уништен за депоније отпада,
- штедим простор у природи који би био уништен због сировина,
- чиним нашу околину чистом и лепом.

ВРСТЕ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ РЕЦИКЛИРАЈУ
Папир
Хартија (папир) се добија прерадом дрвета у фабрикама уз помоћ различитих хемијских
средстава. Папир се добија из целулозе, сировине која је основни састојак дрвета. Потребно је
посећи бројна стабла да би се произвео папир. При том нестају велике и старе шуме, долази до
загађивања река. Пошто говоримо о природном
ресурсу потребно је бринути о његовој количини.
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Пример небриге је Кина, чија је површина била покривена 90% шумом, а данас је само 5%.
Стога, рециклирањем папира ми чувамо дрвеће, јер је дрвећа све мање у природи.
Папира има око 30% у нашем отпаду. Могуће је рециклирати све врсте новина, картон,
папирне и картонске кесе, папир за писање и амбалажу од папира и картона 5-7 пута. Да би се
што мање штете нанело животној средини, могуће је поново сакупити хартију која нам више није
неопходна и дати је на рециклирање.
Прерадом старог папира, утроши се 60% мање енергије него када би тај производ добијали
из природног материјала (дрвета). Такође, прерадом старе хартије користимо 15% мање воде.
Рециклажом једне тоне канцеларијског папира спашавамо 17 стабала дрвета, штедимо 4.200 кW
(киловата) електричне енергије и 32.000 литара воде, А 74% се мање загађује ваздух.
Рециклирањем хартије спасавамо многе шуме, реке, језера а самим тим и многа друга жива
бића која од њих зависе.
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Стакло

Стакло је материјал који се користи у свакодневном животу
кроз разне производе: флаше, чаше, тегле, прозоре, огледала. Оно
може да буде у различитим бојама које му се додају при
производњи. Прави се од природних материјала тако што се
кварцни песак, са додатком још неких материја, топи на врло
високим температурама. У том процесу се троши доста енергије, а
у ваздух се испушта велика количина штетних гасова. Уколико бисмо рециклирали стакло,
много мање би се уништавала корита река из којих се вади песак за стакло, смањили бисмо
загађивање ваздуха и потрошњу енергије.
Рециклажом једне флаше, уштеди се довољно
енергије да једна сијалица од 100W (вати) може да
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светли четири пуна сата. Ако се у свету баци према неким подацима 28 милијарди флаша и тегли
годишње у просеку, замислите колико бисмо електричне енргије успели да уштедимо. Предност
стакла је у томе што га је могуће бескрајно рециклирати.
Главне предности рециклаже стакла су:
- уштеда енергије (25%)
- минимално загађење ваздуха,
- рециклажом једне тоне стакла уштеди се 30 тона нафте
Наш лични допринос би могао бити у сакупљању непотребне амбалаже од стакла или
стаклених посуда које се могу рециклирати или поново искористити.
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Метал (алуминијум, бакар, гвожђе)

Од метала се праве: аутомобили, аутобуси, возови,
авиони, фрижидери, шпорети, бочице за дезодорансе,
лименке за напитке, кутије за креме и слично.
Метали се, наравно, добијају прерадом одговарајућих
руда. У процесу, најпре полазимо од ископавања руде који нарушава или уништава читаве
пределе (ливаде, брда, планине...). Потом се врши пречишћавање руде од различитих нечистоћа
испирањем у води која се на тај начин загађује.
При топљењу руде троши се велика количина енергије а штетни гасови сагоревањем се
ослобађају у атмосферу. На крају тог процеса добијамо метал који се даље користи у различите
сврхе. За једну тону алуминијума потребно је ископати
четири тоне руде боксита и потрошити 13.000 кWх
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(киловат-часова) електричне енергије. Приликом добијања алуминијума из поменуте руде, у
атмосферу се ослобађају угљен-моноксид, угљен-диоксид и флуороводоник.
У неким развијеним земљама попут Немачке, стари аутомобили се дају на рециклирање, а
уз доплату се могу купити потпуно нова кола. Такође, могу се рециклирати и електрични
апарати. Годишње се, такође у Немачкој, разложи и преради 100.000 фрижидера, 150.000
телевизора и око 15.000 тона других апарата. Код нас би се за почетак могло вршити
прикупљање конзерви од различитих пића, бочице од дезодоранса, кутијице од крема.
Тетрапак
Тетрапак амбалажа није смеће, него секундарна сировина. Највиђе се израђује од папира,
алуминујума и најлона.
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Пластика

Пластика је материјал који се добија из нафте, руде која се
налази у унутрашњости Земље. Нафта је врста руде која се налази у
унутрашњости Земље и настаје распадањем биљака и животиња
током више милиона година. Експлоатацијом нафте и њеном
препрадом у пластику, један део историје наше планете нестаје.
По садашњој стопи потрошње, процењује се да ће се резерве нафте у свету исцрпити за 35
година. Проблем са пластиком јесте у томе што се она не распада у земљи те се трајно задржава
у животној средини коју загађује. Могуће је и њено уништавање процесом спаљивања, али тада
вршимо загађивање ваздуха.
Зато је најбоље решење у превентивним мерама
као што је избегавање куповине и употребе пластичне
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амбалаже и кеса. У последње време у свету су се појавиле посебне врсте пластике коју је могуће
рециклирати и таква пластика на себи има знак рециклаже. Такву пластику је потребно
сакупљати и рециклирати.
Пример знатне користи од рециклаже пластике је податак из Немачке (2001. год.). Са
уштеђеном енергијом коришћењем старе пластике могло је 1,8 милиона домаћинстава у Берлину
да се снабде електричном енергијом 130 дана.
Савети за успешно рециклирање пластике:
 Пре рециклирања пластичне амбалаже, пожељно је пластичне боце и другу
амбалажу испрати и скинути чеп и друге поклопце пластичних производ (мисли
се на поклопце боца – чепове и поклопце тегли).
 Избегавајте куповину пластичних врећица, већ користите платнене врећице.
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Електронски и електрични отпад

Електронски и електрични отпад спада у категорију опасног
отпада. Обухвата: кућне апарате, ИТ опрему, расветну опрему,
електронске играчке, медицинске уређаје, флуоресцентне цеви итд.
Ови производи садрже живу, олово, кадмијум, берилијум итд.
Уколико се непрописно баце или одложе на комуналну депонију, загађују и уништавају животну
средину и могу довести до појаве обољења јетре, бубрега, мозга, канцера... Саветује се куповина
квалитетних производа и поправка старих апарата.
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Биоразградиви отпад и компостирање

Остаци од живих бића (биљака и животиња) – органски производи чине 35% - 40% чврстог
отпада. Ова велика количина отпада може бити прерађена најприроднијм путем рециклаже –
разлагањем. Разлагање је природан биолошки процес у коме најчешће бактерије и гљивице
разграђују органски отпад (остатке биљака и животиња) у корисну и квалитетну црну земљу
познату као хумус. Таква земља је одлична за узгајање цвећа и поврћа. Овај поступак је чист,
јефтин и безбедан и значајно смањује количину отпада. Такође постаје непотребна употреба
хемикалија ђубрива, које је веома опасно.
Ако имате двориште или неко погодно место за копање рупе, потребно је ископати рупу
жељених димензија која се може оградити (дно и зидови) циглама како би се спречило мешање
са земљом споља и улазак отпадних вода. Сваки пута када се додају органски производи (остаци
од јела и слично) то се прекрије танким слојем лишћа,
па слојем земље како би нестао непријатан мирис.
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После 45 дана настаје веома цењена и корисна земља - хумус. Трик је, да ако желиш да овај
процес траје краће, после кише сакупиш што више глисти и убациш их у ову рупу да природно
разграђују храну.
Време потребано да се неки материјали природно разложе на депонији или у природи
- храна, цвеће и сви органски производи: 1 до 2 недеље,
- папир (непластичан) – 10 до 30 дана,
- памучна одећа: 2 до 5 месеци,
- вунени предмети: 1 година,
- дрво: 10 до 15 година,
- конзерва: 100 до 500 година,
- пластична кеса 400 до милион година.
- стаклена флаша никада.
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Научите како да заштитите животну средину

Рециклирајте и одложите отпатке на право место!

Тако ће животни простор остати чист!

СРЕЋНО!
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Пројекат „Знам и ја шта је рециклажа“ реализује
удружење грађана „Стубови знања“ уз подршку
града Новог Сада, Градске управе за заштиту
животне средине.

Градска управа за заштиту животне средине
Нови Сад, 2016
Напомена: сви садржаји у оквиру пројекта су
бесплатни

