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* research

Ανακύκλωση ορίζεται ως η διαδικασία που ακολουθείται 
ώστε τα απορρίμματα να επαναχρησιμοποιηθούν είτε να 
μετατραπούν σε πηγές ενέργειας ή σε πρώτες ύλες. 
Μέρος της διαδικασίας της ανακύκλωσης είναι και η 
μετατροπή βλαβερών, για το περιβάλλον, υλικών σε 
λιγότερο ή και καθόλου βλαβερά. Με τον τρόπο αυτό 
γίνεται ομαλότερα η επανένταξή τους στο φυσικό 
περιβάλλον. Άρα, ανακύκλωση είναι η διαδικασία της περιβάλλον. Άρα, ανακύκλωση είναι η διαδικασία της 
συστηματικής συλλογής, διαλογής και επαναφοράς των 
χρήσιμων υλικών από τα απορρίμματα στον κοινωνικό 
και οικονομικό κύκλο ζωής.
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Ποιοι είναι οι κύριοι εξαγωγείς στην Κίνα; _ μονάδες: εκατομμύρια τόνοι

όλες οι χώρες του κόσμου
10 κορυφαίες χώρες
υπόλοιπες χώρες
Χονγκ Κονγκ
Ιαπωνία
ΗΠΑ
Ταϊλάνδη 
Γερμανία
Βέλγιο
Φιλιππίνες
Αυστραλία 
Ινδονησία
Καναδάς

7.13

5.45

1.68

1.78

0.842

0.693
0.4310.390

0.323
0.320

0.293
0.189
0.189

ανακυκλωμένο και ακόμα σε χρήση
ανακυκλωμένο και αργότερα σε ΧΥΤΑ
ανακυκλωμένο και αργότερα προς καύση
ανακυκλωμένο πλαστικό
απευθείας προς καύση
απευθείας σε ΧΥΤΑ
πλαστικά σε χρήση
πλαστικά μίας χρήσης
συνολική παραγωγή πλαστικού

Η παγκόσμια παραγωγή πλαστικών και η κατάληξή τους _ μονάδες: εκατομμύρια τόνοι
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Πού καταλήγουν τα σκουπίδια της Ελλάδας; _ μονάδες: τόνοι

Κίνα
Βουλγαρία
Χονγκ Κονγκ
Τουρκία
Ινδονησία 
Βιετνάμ
Ελλάδα

17,550

12,250

8,300

1,550
1,450
850

8,050

Πόσο χρειάζεται για να εξαφανιστούν; _ μονάδες: έτη

πετονιά
πλαστικό μπουκάλι
βρεφική πάνα
κουτί αλουμινίου
ποτήρι πολυαιθυλενίου

600

450

450

200

50

Πλαστικά απόβλητα ανά τομέα _ μονάδες: εκατομμύρια τόνοι

συσκευασίες

κτίρια και κατασκευές

άλλος τομέας
υφάσματα
καταναλωτικά προϊόντα
μεταφορές
ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά

βιομηχανικά μηχανήματα

140

41

38

37

17
13
131

Τι είδους σκουπίδια εντοπίζονται στις ακτές; _ μονάδες: αντικείμενα που βρέθηκαν ανά 100μ.

κομμάτια πολυστυρενίου/πλαστικού
πακέτα τσιγάρων
κομμάτια γυαλιού
γόπες τσιγάρων
καπάκια/καλύμματα
κομμάτια σπάγκου/κορδόνια
υγρά μαντηλάκια
μπατονέτες
κομμάτια πετονιάς
μαχαιροπίρουνα/δίσκοι/καλαμάκια

225.3

42.3
40.4

34.5

32.9

31

27.4

26.9
1818



Παραγωγή πλαστικών αποβλήτων, 2010

Παραγωγή πλαστικών αποβλήτων ανά άτομο, 2010



Ποσοστό πλαστικών απορριμμάτων που διαχειρίζονται ανεπαρκώς, 2010

Ποσοστό πλαστικών απορριμμάτων που διαχειρίζονται ανεπαρκώς, 2010

Η αποστολή τεράστιων ποσοτήτων αποβλήτων στην Κίνα 
αποτελούσε βασική στρατηγική της διαχείρισης αποβλήτων πολλών 
ευρωπαϊκών χωρών, με αποτέλεσμα τώρα το νέο κινεζικό σχέδιο, με 
όνομα «Εθνικό Ξίφος», να προκαλεί έντονη ανησυχία σε Ευρώπη και 
Βόρεια Αμερική, επειδή ο όγκος των ανακυκλώσιμων υλικών που 
καταλήγουν στην Κίνα είναι τόσο μεγάλος που είναι απίθανο να 
αντισταθμιστεί από οποιονδήποτε άλλο συνδυασμό χωρών. Το 2017 
εφάρμοσε μια πολύ αυστηρότερη, μόνιμη απαγόρευση των μη εφάρμοσε μια πολύ αυστηρότερη, μόνιμη απαγόρευση των μη 
βιομηχανικών εισαγωγών πλαστικών υλών. Μέχρι το 2030, 
υπολογίζεται ότι περίπου 110 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού θα 
εκτοπιστούν ως αποτέλεσμα της απαγόρευσης. Αυτά τα πλαστικά 
απόβλητα θα πρέπει να χειρίζονται στην εγχώρια αγορά ή να 
εξάγονται σε άλλη χώρα. Οι χώρες εξαγωγής μπορούν να το 
χρησιμοποιήσουν ως ευκαιρία για τη βελτίωση της εγχώριας 
ανακυκλωμένης υποδομής και τη δημιουργία εσωτερικών αγορών.ανακυκλωμένης υποδομής και τη δημιουργία εσωτερικών αγορών.

Reduse
Reuse
Recycle



shredder extrusion injection compression

“Precious Plastic is a global community of hundreds of people work-
ing towards a solution to plastic pollution. Knowledge, tools and 
techniques are shared online, for free. So everyone can start (yes, you 
too!)

Hundreds of people all over the world contribute to the project with 
their skills & knowledge, single or monthly donations.”

Community Tutorials Download-Kit

Workspace Machines Techniques

Bazar Map Forum
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μηχανουργείο

μάντρα σιδερικών 

μάντρα παλαιών 
σίδερων-μετάλλων

πλαστικά είδη

είδη κιγγαλερίας



πλαστικά είδη

είδη κιγγαλερίας
Ε.ΦΟΡΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
κέντρο πόλης

μηχανουργείο
 ΠΟΛΥΖΟΣ Γ.-ΝΤΕΛΑΚΟΣ.Α ΟΕ
          περιοχή παλαιών

μάντρα σιδερικών 

μάντρα παλαιών 
σίδερων-μετάλλων
ΑΛ.ΚΟΦΦΑ-ΚΑΛΑΝΤΖΗ
3o χιλ. Βόλου-Αθηνών

 AΛΜΠΕΡΤΟΣ ΣΑΚΚΗΣ
άΒιομηχανική περιοχή

  ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΑΕ
πεδίον Αρεως



* machine development





Η ανάπτυξη του injection machine βασίζεται στο project Precious Plastic του Dave Hakkens, 
ο οποίος στην προσπάθεια για αντιμετώπιση της μόλυνσης του περιβάλλοντος από το 
πλαστικό, σχεδίασε τέσσερις μηχανές και προώθησε την ιδέα δημιουργώντας μία κοινότητα 
στην οποία άνθρωποι από όλο τον κόσμο μπορούν να συνεισφέρουν κατασκευάζοντάς τες.
Μετά την έρευνα που αφορά αποκλειστικά το πλαστικό ως υλικό, τις ιδιότητές του, τις Μετά την έρευνα που αφορά αποκλειστικά το πλαστικό ως υλικό, τις ιδιότητές του, τις 
συνέπειες από τη χρήση του, τους τρόπους διαχείρισής του αλλά και την παρατήρηση όσον 
αφορά τη συχνότητα παρουσίας του στο Πανεπιστήμιο του Βόλου, επιχειρήσαμε να 
κατασκευάσουμε ζτη συγκεκριμένη μηχανή σε κλίμακα 1:1 και να την εντάξουμε στο χώρο 
του Τμήματος Αρχιτεκτονικής.
Προσαρμόζοντας το εγχείρημα στα πλαίσια και τις δυνατότητες της περιοχής, η εύρεση των Προσαρμόζοντας το εγχείρημα στα πλαίσια και τις δυνατότητες της περιοχής, η εύρεση των 
απαιτούμενων τμημάτων για την κατασκευή βασίστηκε στην επανάχρηση υλικών από 
μάντρες και στη δημιουργία ενός δικτύου στην πόλη του Βόλου. Επισκεφθήκαμε αρχικά τη 
μάντρα του κ. Γιάννη Καλαντζή όπου έγινε μία πρώτη επαφή με τα αντικείμενα που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αλλά και με τον κύριο Γιάννη όχι ως έμπορο αλλά ως 
μηχανικό που μας έδωσε συμβουλές και ιδέες για τη σωστότερη αντιμετώπιση του 
προβλήματος.
Στη συνέχεια, καθώς απαιτούνταν επεξεργασία των υλικών, ήρθαμε σε επαφή με το Στη συνέχεια, καθώς απαιτούνταν επεξεργασία των υλικών, ήρθαμε σε επαφή με το 
μηχανουργείο του κ. Γιώργου Πολύζου και του κ. Θανάση Ντελάκου όπου για τέσσερις μήνες 
και σε σχεδόν καθημερινή βάση, φέραμε τα υλικά στην σημερινή μορφή τους, έτοιμα να 
συναρμολογηθούν. Η συνεργασία, όχι μόνο με τους δύο προαναφερθείς αλλά και με 
μηχανικούς που συνεισέφεραν σε καθοριστικό βαθμό για την εξέλιξη της εργασίας και την 
ολοκλήρωσή της, αποτέλεσε ίσως τον κορμό του project. Η βοήθεια του κ. Ζήση στην 
επιδιόρθωση και συνδεσμολογία των ηλεκτρολογικών, τα οποία προμηθευτήκαμε μέσω in-
ternet και δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές τους, αλλά και του κ. Αποστόλη στη γενικότερη ternet και δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές τους, αλλά και του κ. Αποστόλη στη γενικότερη 
συνεισφορά του ήταν απαραίτητη και χωρίς αυτή, η εργασία θα είχε μείνει στο στάδιο του 
σχεδιασμού.
Για οποιαδήποτε αναγκαία προσθήκη στα υλικά της μηχανής, επισκεφθήκαμε τη μάντρα 
σιδερικών του κ. Βίκτωρα Σακή.













επιπλέον

χωνί, περίβλημα ηλετρονικών εξαρτημάτων
ξύλινη τάβλα, ροδάκια

ράβδος
σωλήνας

ράβδος
Φ34
Φεσ:42 Φεξ:50

Φ42
800
640

20
1
1

1

μήκοςδιαστάσειςείδοςτμχ

για το βάκτρο

λάμα
λάμα
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120
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2
2

1
1
1
1

μήκοςδιαστάσειςείδοςτμχ

για το μοχλό
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245
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1
1

1
2
1
1
2
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μήκοςδιαστάσειςείδοςτμχ

για τη βάση

μεταλλικός σκελετός
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* electronics







REX-C100 temperature controller
model no:REX-C100FK02-V*AN
range: 0 to 400 °c 
output:SSR
supply:100 to 240VAC 50/60HZ
weight: 110g
40A SSR Relay
output Current:40A
input Voltage:DC 3-32V
output Voltage:24-380V AC
output Voltage Range:Standard Type

on/off switch
position: on-off
lamp color: red
rated voltage: AC 16A 250V
overall size: approx. 31 x 25 x 35mm 
mounting size:approx. 27 x 21mm 

K thermocouple probe cable
length: 1m
sensor diameter: 5mm
temperature rang: 0-400oC
internal insulation: berglass

LJXH electric stainless steel band heaters
inner diameter:  50mm
height: 70mm
voltage: 220V
power: 320W
max temperature: 400oC



* mold manufacturing



12X

2X
d:3

10
37

Φ6

40

65

d:3Φ6

79.5 79.557 57 57 5763 40

40

450

2526 57 57 60 60 57 57 2625

5
30
5

Φ6 Φ17 d1:4   d2:3

units: mm



units: mm

*ανοιχτό *κλειστό

9 942 25 13 1334 13 13348017

12.5 12.535 10 1040 10 1040122









υλικό: μπλε χαρτοπλαστ (HDPE)       θερμοκρασία: 270ο C      χρόνος: 15́
_συμπεράσματα: το καλούπι από plexiglass 3mm σπάει από την πίεση
                                  και την θερμοκρασία
_υποθέσεις: το καλούπι μπορεί να λειτουργήσει με plexiglass μεγαλύτερου
                        πάχους ή με την βοήθεια περισσότερων στρώσεων από ξύλο 
                         στο πάνω και κάτω μέρος



Αφού ολοκληρώθηκε η συναρμολόγηση της μηχανής, προχωρήσαμε στο δεύτερο στάδιο 
που ήταν η εκτέλεση πειραμάτων με διάφορα είδη πλαστικού και υπό διαφορετικές 
συνθήκες ώστε να παρατηρήσουμε τη συμπεριφορά τους.
Καθώς αρχικός σκοπός ήταν η εκμετάλλευση του υλικού PET που προέρχεται από τα Καθώς αρχικός σκοπός ήταν η εκμετάλλευση του υλικού PET που προέρχεται από τα 
πλαστικά μπουκάλια που βρίσκονται σε πληθώρα τόσο στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής όσο και 
παντού, επιχειρήσαμε να εκτελέσουμε το πρώτο πείραμα μας με το συγκεκριμένο υλικό το 
οποίο δεν προήλθε από κάποια βιομηχανία αλλά από μπουκάλια τα οποία κόπηκαν στο χέρι. 
Το υλικό αυτό δε συμπεριφέρθηκε όπως αναμέναμε: στην πρώτη προσπάθεια δοκιμάσαμε 
να το εγχύσουμε σε δοκιμαστικό κύλινδρο και παρατηρήσαμε ότι το υλικό χάνει την ιδιότητα 
της διαφάνειάς του και γίνεται λευκό με κίτρινα νερά. Στη δεύτερη προσπάθεια, το υλικό 
εγχύθηκε στο καλούπι και ενώ σε πρώτη όψη το αποτέλεσμα έμοιαζε ικανοποιητικό, το εγχύθηκε στο καλούπι και ενώ σε πρώτη όψη το αποτέλεσμα έμοιαζε ικανοποιητικό, το 
παραγόμενο προιόν εμφάνισε ραγίσματα και τελικά έσπασε. Το τρίτο πείραμα απέτυχε 
καθώς το υλικό δε βγήκε καθόλου από τη μηχανή: στο κάτω μέρος στερεοποιήθηκε 
εμποδίζοντας το υλικό στο επάνω μέρος που ήταν σε υγρή μορφή να ρέει στο καλούπι. 
Επίσης υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στη κίνηση του μοχλού της μηχανής δημιουργώντας 
παράλληλα κινδύνους πυρκαγιάς και εγκαυμάτων.
Το δεύτερο υλικό στο οποίο πειραματιστήκαμε ήταν HDPE "χαρτοπλάστ" χρώματος μαύρου, 
το οποίο προμηθευτήκαμε από τη βιομηχανία πλαστικών ειδών. Το υλικό αυτό παρείχε 
ικανοποιητικά αποτελέσματα και δεν αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερα προβλήματα στη διαχείρισή 
του. Η αστοχία που έπρεπε οπωσδήποτε να διορθώσουμε ήταν το "κάψιμο" του υλικού το 
οποίο σε ότι αφορά την ανακύκλωσή του, απαγορεύεται αυστηρά να υπερβεί 
συγκεκριμένους βαθμούς τήξης καθώς εκπέμπονται επικίνδυνες διοξίνες. Ένα άλλο 
μικρότερο πρόβλημα ήταν η συρρίκνωση του υλικού από την παρουσία κενών αέρα στο 
καλούπι που έπρεπε να απελευθερωθούν,  το οποίο αντιμετωπίστηκε με μικρές καλούπι που έπρεπε να απελευθερωθούν,  το οποίο αντιμετωπίστηκε με μικρές 
προσαρμογές στο καλούπι.
Τέλος, το τρίτο υλικό, που ήταν HDPE χρώματος μπλε, παρείχε ίσως τα καλύτερα 
αποτελέσματα καθώς είχε ακριβώς την ίδια συμπεριφορά με το προηγούμενο υλικό αλλά 
εκτός του ότι είχαμε καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα ήταν ευκολότερο να διακρίνουμε 
τυχών "κάψιμο" του υλικού λόγω χρώματος.
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   υλικό: κομμάτια μπουκαλιών (PET)     βαθμοί: 270οC      χρόνος:15́
_σημειώσεις: το υλικό βγαίνει πολύ υγρό
                           το υλικό παγώνει πολύ γρήγορα
                           το δοκίμιο έσπασε 

   υλικό: κομμάτια μπουκαλιών (PET)     βαθμοί: 260οC      χρόνος:20́
_σημειώσεις: το δοκάρι βγήκε ραγισμένο από το καλούπι 
                           το δοκάρι έσπασε

#1

#2



   υλικό: κομμάτια μπουκαλιών (PET)     βαθμοί: 240οC      χρόνος:20́
_σημειώσεις: το υλικό παγώνει μέσα στο κάτω μέρος του σωλήνα
                           το υλικό παγώνει στο στόμιο και δεν μπορεί να βγει
                           η χρήση αυτού του υλικού στη μηχανή είναι επικίδυνη 

#3



   υλικό: μαύρο χαρτοπλάστ (HDPE)     βαθμοί: 300οC      χρόνος:30́
_αρνητικά: το δοκάρι έχει κενά αέρα,
                         είναι καμμένο
_θετικά: το υλικό έφτασε ως τις άκρες
_συμπέρασμα: τρύπες εξαερισμού στο καλούπι,
                              χαμηλότερη θεμοκρασία

   υλικό: μαύρο χαρτοπλάστ (HDPE)     βαθμοί: 280οC      χρόνος:30́
_αρνητικά: το υλικό δεν έφτασε ως την άκρη του καλουπιού
_θετικά: οι τρύπες εξαερισμού λειτούργησαν
_συμπέρασμα: περισσότερο υλικό

#5

#4



   υλικό: μαύρο χαρτοπλάστ (HDPE)     βαθμοί: 280οC      χρόνος:30́
_αρνητικά: δημιουργήθηκαν βαθουλώματα
_θετικά: το υλικό έφτασε ως τις άκρες
_συμπέρασμα: περισσότερη ώρα ψύξης δοκαριού μέσα στο καλούπι

#6



   υλικό: μπλε χαρτοπλάστ (HDPE)     βαθμοί: 280οC      χρόνος:20́
_αρνητικά: το δοκάρι έχει υπολείματα από το καλούπι
_θετικά: το υλικό έφτασε ως τις άκρες
_συμπέρασμα: καθάρισμα καλουπιού στην αλλαγή υλικού

   υλικό: μπλε+μαύρο (HDPE)           βαθμοί: 280οC            χρόνος:25́
_αρνητικά: 
_θετικά: το δοκάρι βγήκε σωστό

#8
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* product design



units: mm

400

26 57 57 120 57 57 26

54.5 57 57 63 57 57 54.5





units: mm

400

34

34
9

9

314

9 92534 34314

425

400

34

34

34

34

47

47

9

9

9

143

9 92534 34314

425

34

34

34

34

47

47

9

9

9

143

9 93434 3434246

400

πλαστικό δοκάρι_(34Χ34Χ400) ξύλινη επιφάνεια_(400Χ314Χ9) ξύλινη καβίλια_(Φ6Χ35)

2X10X 20X



πολλαπλασιασμός

κατά μήκος

καθ’ ύψος

συνδυασμός διαστάσεων



* παραλλαγές



Ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας

Γιώργος Πολύζος

Θανάσης Ντελάκος

κ. Ζήσης

κ. Αποστόλης

Γιάννης Καλαντζής

ΒίκΒίκτορας Σακής

Βασίλης Ξενοφώντος

Μανώλης Παπαρίζος 

Γιώργος Αδαμάκης
και Μαρία Δρόσου

the captain 
-διαμονή και εργατοώρες στο μηχανουργείο του για 4 μήνες,
  επαφή με το διευρυμένο δίκτυο συνεργατών / φίλων του-
ο συνεργάτης
-βοήθεια και λίγα vibes απαισιοδοξίας για να κρατιόμαστε 
  προσγειωμένες στα εφικτά-

ο ηο ηλεκτρολόγος
-συνδεσμολογίες και εγχειρήσεις στα κινέζικα εξαρτήματα-

ο μηχανικός νο3
-πολύτιμη βοήθεια στα κατασκευαστικά-

ο μουσικός
-ψαχούλεμα στους σωρούς της μάντρας και κερασμένο τσίπουρο-

the supplier
--σιδερικά και συμβουλές στις καλύτερες τιμές-

the container chief
-βοήθεια στα κατασκευαστικά και στο άνοιγμα των container-

το πολυκοπτικό 
-13 κιλά κομμένων μπουκαλιών σε 3 μήνες- 

the taxi drivers
-τα πέρα δώθε για κουβάλημα σιδερικών από μάντρες-

και όλους τους φίλους του κ.Γιώργου που περνούσαν από το μηχανουργείο, 
για την ηθική υποστήριξη και τις ευχάριστες κουβέντες :)
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