
Όταν οι Ολμέκοι (που θα πει «λαστιχάνθρωποι»), ένας λαός της Κεντρικής

Αμερικής ανακάλυψαν ότι χαράζοντας το φλοιό της εβέας (Hevea brasiliensis –

καουτσουκόδεντρο), αυτή για να αποθεραπευτεί αφήνει να τρέξει πάνω στην

πληγή ένα γαλακτώδες υγρό (λάτεξ) το οποίο περιέχει μια ουσία με ελαστικές

ιδιότητες, χρησιμοποίησαν αυτή την ανακάλυψη για να φτιάχνουν μπάλες . Δεν

μπορούσαν φυσικά τότε να προβλέψουν ότι η ανακάλυψή τους η οποία

τελειοποιήθηκε πολύ αργότερα χρησιμοποιώντας την τεχνική του «βουλκανισμού»

για την παρασκευή ελαστικών αυτοκινήτων, θα ήταν μεν ένα σημαντικότατο άλμα

στην τεχνολογία, αλλά συγχρόνως και μια απειλή για το περιβάλλον, ιδιαίτερα

στις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζονται σωστά οι πρόνοιες διαχείρισης τόσο της

πρώτης ύλης κατά την παραγωγή των ελαστικών, όσο και του προϊόντος όταν

τελειώνει ο κύκλος ζωής του και πρόκειται να απορριφθεί ως απόβλητο.

Τα προβλήματα με τα οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι στην Κύπρο αφορούν τους

τρόπους διαχείρισης των ελαστικών, μετά που θα απορριφθούν ως άχρηστα

πλέον υλικά, αφού παρατηρούνται αφ’ ενός κενά κατά την εφαρμογή της σχετικής

νομοθεσίας και υπάρχει αφ’ ετέρου μόνο μία μονάδα που να πληρεί τις

προδιαγραφές για διαχείριση των ελαστικών. Μια καινοτόμα πρόταση για την

εκμετάλλευση των ελαστικών προτείνεται ωστόσο από το Τεχνολογικό

Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Το σύστημα διαχείρισης παλιών ελαστικών

στην Κύπρο:

Συνομιλώντας με την κ. Χρυστάλλα Νησιώτου, Λειτουργό του Τμήματος

Περιβάλλοντος, πληροφορηθήκαμε ότι οι εισαγωγείς ελαστικών είναι

υποχρεωμένοι να διαχειριστούν το απόβλητο ελαστικό χρηματοδοτώντας ένα μη

κερδοσκοπικό σύστημα, που θα έχει την ευθύνη να συλλέξει και να ανακυκλώσει

τα προς απόρριψη ελαστικά. Για την έξοδο των καινούργιων ελαστικών από τον

λιμενικό χώρο πρέπει να παρουσιάσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι

συμβεβλημένοι σε τέτοιο σύστημα και έχουν προπληρώσει το περιβαλλοντικό

τέλος που καλύπτει το κόστος συλλογής, μεταφοράς και τελικής διαχείρισής

τους. Μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί δύο συλλογικά συστήματα. Για κάθε

ελαστικό εκδίδεται ένα κουπόνι το οποίο ο εισαγωγέας δίνει στο συνεργείο

ελαστικών όταν μεταπωλεί τα ελαστικά του. Τα παλιά ελαστικά, παραδίδονται

μαζί με τα κουπόνια που αποδεικνύουν το προπληρωμένο περιβαλλοντικό τέλος

σε συλλέκτες ελαστικών που έχουν προσάψει συμφωνία με κάποιο από τα

συλλογικά συστήματα και έχουν υποχρέωση να τα μεταφέρουν σε αδειοδοτημένη

εγκατάσταση η οποία θα αναλάβει την τελική τους διαχείριση. Στο ερώτημά μας

σε ποιο βαθμό τηρείται η νομοθεσία, η λειτουργός παραδέχθηκε την ύπαρξη

προβλημάτων: «Η νομοθεσία τηρείται ως προς την πληρωμή του

περιβαλλοντικού τέλους για να τοποθετηθούν τα ελαστικά στην αγορά. Στη

συνέχεια όμως χωρίς να μπορώ να σας πω ακριβώς για ποιο λόγο συμβαίνουν

αυτά τα πράγματα, δυστυχώς η εφαρμογή δεν έχει την ιδανική της μορφή»…

Η επεξεργασία που γίνεται στα παλιά

ελαστικά στην Κύπρο:

Για διάφορους λόγους, κυρίως οικονομικούς απέμεινε μόνο μία μονάδα

επεξεργασίας που να τηρεί τις προϋποθέσεις λειτουργίας της, αυτή στο

τσιμεντοποιείο Βασιλικού όπου τα παλιά ελαστικά χρησιμοποιούνται ως πηγή

ενέργειας για τις ανάγκες της μονάδας.

Οι καινοτόμες προτάσεις του ΤΕΠΑΚ για αξιοποίηση των παλιών ελαστικών στην Κύπρο:

Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΤΕΠΑΚ Δρ. Κυριάκο Νεοκλέους από τα ελαστικά μπορούν να ανακτηθούν και επαναχρησιμοποιηθούν τα

υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα: τρίμμα καουτσούκ, χαλύβδινες και πλαστικές ίνες.

Αδιαφιλονίκητα όλες αυτές οι καινοτόμες προτάσεις είναι

αρκετά υποσχόμενες και κυρίως φιλικές προς το περιβάλλον.
Απομένει να ευχηθούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς

(κατασκευαστική και οικοδομική βιομηχανία, κρατικές

και ιδιωτικές επιχειρήσεις) θα επιδείξουν μεγαλύτερη

εμπιστοσύνη και θα αποδεχτούν τις καινοτόμες

προτάσεις, νοουμένου φυσικά ότι αυτές έχουν περάσει

με επιτυχία τις απαιτούμενες δοκιμές.

Εκτός και αν θέλουμε να ενστερνιστούμε την πρόταση που

προβάλλει η τέχνη της μόδας!!! Χάρμα οφθαλμών και ύμνος

στην ανθρώπινη ευρηματικότητα. Θα μπορούσε όμως να ήταν

η λύση στο πρόβλημά μας; Εσείς τι λέτε;

Η διαχείριση των παλιών ελαστικών αυτοκινήτων 

στην Κύπρο
Προβλήματα αλλά και καινοτόμες προτάσεις

Η πρώτη πρόταση που προτείνεται από το πανεπιστήμιο αναπτύχθηκε μέσα

από το πρόγραμμα Ecolanes (2006) και βασίζεται στην επαναχρησιμοποίηση

των χαλύβδινων ινών ως οπλισμού στην κατασκευή σκυροδέματος για την

οδοποιία. Μια πρόταση με περιβαλλοντικά και οικονομικά πλεονεκτήματα

αφού μειώνεται κατά 40% η απαιτούμενη γι’ αυτή την κατασκευή ενέργεια και

υπάρχει εξοικονόμηση κόστους ~10% σε όλο τον κύκλο ζωής του

σκυροδέματος. Το οδόστρωμα που κατασκευάζεται με αυτό το σκυρόδεμα

μπορεί να έχει πάχος 30-40cm (αντί 60cm), δεν παραμορφώνεται εύκολα και

μπορεί να αντέξει 40-50 χρόνια με πολύ λίγες επισκευές (αντί 20 χρόνια). Το

καινούργιο σκυρόδεμα δοκιμάστηκε στο δρόμο Γαλαταριάς (στην Πάφο) με

εμφανή επιτυχία, αφού η κατάσταση του δρόμου εξακολουθεί να είναι πολύ

καλή σε σύγκριση με άλλους που κατασκευάστηκαν με άσφαλτο.

Η δεύτερη πρόταση (2012 μέχρι σήμερα) υλοποιείται στα πλαίσια του

προγράμματος «Αναγέννησις», σκοπός του οποίου είναι η χρήση όλων των

συστατικών υλικών των ελαστικών: Με τις χαλύβδινες ίνες κατασκευάστηκε

σκυρόδεμα που μπορεί να εκτοξευτεί σε κάθετες επιφάνειες και επομένως να

χρησιμοποιηθεί στο κτίσιμο τοίχων ή στην ενίσχυση πλαγιών για αποφυγή

κατολισθήσεων. Με το καουτσούκ κομμένο σε μεγάλα κομμάτια κατασκευάζεται

σκυρόδεμα το οποίο επειδή παραμορφώνεται εύκολα χωρίς όμως να σπάζει

μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις «κρίσιμες» περιοχές ενός οικοδομήματος στις

οποίες γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν παραμορφώσεις στη διάρκεια ενός σεισμού.

Με τις πλαστικές ίνες τέλος στοχεύουν στη δημιουργία μειγμάτων για

δαπεδοστρώσεις που να μην ρηγματώνονται εύκολα, για να τοποθετηθούν πάνω

από τις σωληνώσεις (π.χ ηλεκτρολογικές) μιας οικοδομής.
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