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Αποστολή µας:
ο σωστός τρόπος

ανακύκλωσης µπαταριών
µολύβδου - οξέως.
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Mission
To Green

...αποτελεί µία «πράσινη αποστολή» δεκάδων επιχειρήσεων από διάφορους
επιχειρηµατικούς κλάδους, που πιστεύουν πως η περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση
και ανακύκλωση των αποβλήτων συσσωρευτών µολύβδου - οξέως, οι ευρέως
γνωστές µπαταρίες, είναι επιβεβληµένη και εφικτή.
Ξεκίνησε ως πρωτοβουλία της πρωτοπόρου εταιρείας ανακύκλωσης
SUNLIGHT RECYCLING και βρήκε άµεσα θερµή ανταπόκριση από όλο το
φάσµα της ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας. Επιχειρήσεις όλων των
κλάδων και δραστηριοτήτων εντάχθηκαν στο Green Mission, επισφραγίζοντας έτσι τη δέσµευσή τους για αειφόρο ανάπτυξη, η οποία προστατεύει
τη δηµόσια υγεία, σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Το Green Mission επιδιώκει να ενηµερώσει και να ευαισθητοποιήσει το
σύνολο της επιχειρηµατικής κοινότητας αλλά και των εµπλεκόµενων
φορέων για τη σηµασία της µείωσης ή και εξάλειψης των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων που προκύπτουν από τη διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών. Παράλληλα, φιλοδοξεί να ενηµερώσει το κοινό για τα οφέλη της
σωστής ανακύκλωσης, που σηµαίνει χρήση των βέλτιστων διαθέσιµων
τεχνικών για την ορθή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων που περιέχονται στους συσσωρευτές, δηλαδή του ηλεκτρολύτη, της σκωρίας και
των βαρέων πλαστικών.

recycled paper
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Τι σηµαίνει

«µη-ορθή» ανακύκλωση;

Η ανακύκλωση συσσωρευτών (µπαταριών) που δεν πληροί τις oδηγίες της Ε.Ε. και
την ελληνική περιβαλλοντική νοµοθεσία, οδηγεί είτε στη µη σύννοµη αποθήκευση
των αποβλήτων τους, είτε στην απόρριψή τους στο περιβάλλον, µε συνέπεια να
δηµιουργούνται αφενός σοβαρότατα περιβαλλοντικά προβλήµατα, αφετέρου
σηµαντικοί κίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία, καθώς και την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων στις µονάδες.

Τι σηµαίνει

oρθή

ανακύκλωση;

Ως ορθή και υψηλής απόδοσης
ανακύκλωση συσσωρευτών
Είναι χαρακτηριστικό ότι µία µπαταρία µολύβδου-οξέως, εάν δεν ανακυκλωθεί
µολύβδου-οξέως ορίζεται η διαδικασία
σωστά µπορεί να
ανακύκλωσης κατά την οποία
επιτυγχάνεται ο µέγιστος βαθµός
ενώ δύο µπαταρίες αρκούν για να καταστρέψουν το νερό
ανάκτησης υλικών, χωρίς επιβάρυνση
που θα καταναλώσει µια τετραµελής οικογένεια σε ένα
του περιβάλλοντος. Λαµβάνει χώρα σε
χρόνο (2.500 λίτρα περίπου).
κλειστό περιβάλλον, µε ελαχιστοποίηση των
εκποµπών αέριων ρύπων και πραγµατοποιείται
Tα εσωτερικά στοιχεία των συσσωρευτών, δηλαδή ο ηλεκτρολύτης και
εκτός αστικών και γεωργικών περιοχών.
ο µόλυβδος, είναι επικίνδυνα και τοξικά. Ο µεν µόλυβδος, πάνω από
Κατά την εφαρµογή της εν λόγω διαδικασίας,
ορισµένη συγκέντρωση, είναι ιδιαιτέρως τοξικός για τον άνθρωπο,
µειώνονται τα παραγόµενα απόβλητα, µε τη χρήση των
ο δε ηλεκτρολύτης (θειικό οξύ) προκαλεί αλλοίωση των
πλέον σύγχρονων τεχνολογιών αιχµής.
επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Οι επιπτώσεις από τη
Τα απόβλητα από την ανακύκλωση διατίθενται για
ρύπανση των υδάτων εντοπίζονται τόσο στο πόσιµο νερό, όσο
διαχείριση ή διάθεση σε κατάλληλες, πλήρως
και στα ύδατα άρδευσης και κατά συνέπεια στα αγροτικά
αδειοδοτηµένες εταιρείες. Με την περιβαλλοντικά ασφαλή
προϊόντα. Ένα από τα χαρακτηριστικά του µολύβδου είναι ότι
IGHT
διαδικασία
ανακύκλωσης,
αφενός δεν προκαλείται ρύπανση
δεν χάνει τις ιδιότητές του! Κατά συνέπεια, η δράση του, σε
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του περιβάλλοντος, αφετέρου µια σειρά επικίνδυνων και
περίπτωση απελευθέρωσής του στην ατµόσφαιρα, τον
τοξικών υλικών µετατρέπονται σε κάτι χρήσιµο για την
υδροφόρο ορίζοντα ή το υπέδαφος, δεν θα
καθηµερινότητά µας, δηλαδή σε πρώτη ύλη.
εξασθενίσει ποτέ!

ρυπάνει περίπου

1. 5 00 λίτρα νερού,
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95 %

Το
των συστατικών των µπαταριών
µολύβδου - οξέως
είναι ανακυκλώσιµο!
RECYCLE RIGHT

Με τη χρήση τεχνολογιών αιχµής, το 95%
µίας µπαταρίας µπορεί να ανακυκλωθεί και
να επαναχρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία
νέων µπαταριών, µε µηδενική
επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Διαδικασία ανακύκλωσης
µπαταριών µολύβδου - οξέως

Χρησιµοποιηµένη
µπαταρία από
Oχήµατα
(ΙΧ & φορτηγά)
Περονοφόρα
UPS
Συστήµατα
συναγερµού

Διάθεση µολύβδου
για την παραγωγή
νέων µπαταριών
& άλλων προϊόντων

Pb

Ελαχιστοποίηση αέριων ρύπων
Ελαχιστοποίηση υδάτινων
αποβλήτων
Εξουδετέρωση ηλεκτρολύτη

Ορθή Συλλογή, Μεταφορά,
Aποθήκευση

Μειωµένα απόβλητα
Βαρέα πλαστικά
Σκωρία

Σύγχρονη Μονάδα Ανακύκλωσης
που χρησιµοποιεί τεχνολογίες αιχµής

Γνωρίζετε πως βοηθάει
η ανακύκλωση µπαταριών
µολύβδου - οξέως
τον πλανήτη;

Πώς;

Η ανακύκλωση του µολύβδου, συµβάλλει
καθοριστικά στην προστασία του περιβάλλοντος,
λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του
συγκεκριµένου µετάλλου που επιτρέπει την
ανάκτηση και επαναχρησιµοποίησή του.

Το
του µολύβδου που χρησιµοποιείται παγκοσµίως προέρχεται από την ανακύκλωση αποβλήτων
(σκραπ) µολύβδου και ιδίως από την ανάκτηση του µολύβδου από συσσωρευτές (µπαταρίες).

Ο µόλυβδος, συνεπώς, όχι µόνο ανακυκλώνεται, αλλά αποτελεί µία από τις πλέον
βιώσιµες πρώτες ύλες του πλανήτη, καθώς έχει την ιδιότητα να µπορεί να ανακυκλώνεται
επ’ αόριστον, χωρίς να υποβαθµίζεται η ποιότητά του.
Η ανακύκλωση των µπαταριών
προσφέρει εξοικονόµηση ενέργειας
κατά
της παραγωγής ισοδύναµου
πρωτογενούς µολύβδου.
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Με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών µπορούµε να
επιτύχουµε µία περαιτέρω µείωση
των επικίνδυνων αποβλήτων.

κατά

Η µηδενική επιβάρυνση στο περιβάλλον επιτυγχάνεται µε την ορθή
διαχείριση του υπολοίπου, δηλαδή Tτης σκωρίας του ηλεκτρολύτη
H
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και των βαρέων πλαστικών
ECYCπου περιέχει µία µπαταρία.
R

Η ανακύκλωση ενός τόνου αποβλήτων µπαταριών
µειώνει τις εκποµπές ρύπων CO2 κατά 1.615kg,
που αντιστοιχεί στην ετήσια απορρόφηση CO2
από

δέντρα

Με την ανακύκλωση προστατεύεται ο ορυκτός πλούτος και η µορφολογία του εδάφους.

RECYCLE RIGHT

Το περιβάλλον ανταµείβει

όποιον το σέβεται.
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γραµµή επικοινωνίας: 210 6245500
email: info@greenmission.gr
www.greenmission.gr
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