
Ανακύκλωση μαγειρικού λαδιού για την παραγωγή
βιοκαυσίμων 

Το σχολείο μας στηρίζει την προσπάθεια ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων 
μαγειρικών ελαίων, η οποία πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια και γιαυτό το λόγο 
συμμετέχει σε  πρόγραμμα του δήμου Νίκαιας –Α.Ι.Ρέντη για την συλλογή του οικιακού 
τηγανελαίου , με σκοπό την ανακύκλωσή του και την παραγωγή βιοντίζελ, έχοντας ως 
στόχο  την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα ανακύκλωσης και διαχείρισης 
περιβαλλοντικών πόρων, ενώ αποτελεί πολύ καλή αφορμή για ενασχόληση με ειδικά 
θέματα σχετιζόμενα με την Τεχνολογία, τη Φυσική και την Χημεία

Η ιδέα ξεκίνησε στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας που πραγματοποιήθηκε  το 
σχολικό έτος 2013-2014 από μαθητές/τριες της α΄ λυκείου με υπεύθυνη καθηγήτρια την       
κα Πατατούκου Κωνσταντίνα :  ‘Ελαιολαδο και χρήσεις του. 

Γι αυτό το λόγο τοποθετήθηκε από το  Δήμο  ειδικό δοχείο συλλογής 
χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων στο σχολείο μας.

Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια που συλλέγουμε είναι μόνο αυτά που 
προέρχονται από το τηγάνισμα και όχι τα έλαια που χρησιμοποιούνται στα άλλα είδη 
μαγειρικής γιατί αυτά έχουν αναμειχθεί με άλλα υλικά και η επεξεργασία τους είναι 
αδύνατη.
Η ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων για την παραγωγή βιοκαυσίμων 
ικανοποιεί τρεις πολύ κρίσιμους σκοπούς.

 Μειώνεται η χρήση των ορυκτών καυσίμων και αυξάνεται η χρήση καυσίμων και 
λιπαντικών που είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον.

 Διασφαλίζεται ότι οι ποσότητες των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων που θα 
προωθηθούν για την παραγωγή βιοκαυσίμων, δεν θα ξαναμπούν στη διατροφική 
αλυσίδα. Δηλαδή αποκλείεται η περίπτωση να χρησιμοποιηθούν ως συστατικά για 
ζωοτροφές ή παράνομα να επανεπεξεργασθούν και να χαρακτηρισθούν ως 
βρώσιμα.

 Μειώνεται η επιβάρυνση του αποχετευτικού δικτύου και κατά συνέπεια του 
υδροφόρου ορίζοντα αλλά και των ΧΥΤΑ από ρυπογόνα και επικίνδυνα 
απορρίμματα.

Ένα λίτρο λαδιού μπορεί να μολύνει ένα εκατομμύριο λίτρα νερού, ποσότητα 
ικανή να καλύψει τις ανάγκες ενός ατόμου σε νερό για περίπου 14χρόνια! Η λύση λοιπόν 
είναι η ανακύκλωση, που στις μέρες μας είναι αρκετά εύκολη, αφού υπάρχουν νέα 
προγράμματα που ασχολούνται με την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών 
ελαίων και ζωικών λιπών.
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