Scenariusz warsztatu edukacyjnego IV edycji Konkursu Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady.
Rok szkolny 2017/18

Temat: Mamy tylko jedną Ziemię. Oszczędzaj zasoby naturalne,
stawiaj na RECYKLING!

Uczeń:

Strona

1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie co to są zasoby naturalne planety, co to są minerały i jak się je wydobywa,
Wie co to są złoża rud metali występujące naturalnie na świecie,
Wie, których rud metali wydobywamy najwięcej na świecie,
Wie co to jest metalurgia i jak długo istnieje we współczesnej cywilizacji,
Rozumie różnicę pomiędzy miejscem wydobycia surowców ze złóż naturalnych, a miejscem
produkcji metali,
Wie jaka jest różnica pomiędzy surowcem naturalnym i wtórnym,
Zna znaczenie metali dla rozwoju współczesnej techniki i technologii,
Wie co to jest export i import surowców do produkcji dóbr konsumpcyjnych,
Zna różnicę pomiędzy wydobyciem, produkcją i produktem ubocznym w przemyśle,
Wie, jakie grupy metali znajdują się w układzie okresowym pierwiastków,
Wie, dlaczego musimy oszczędzać surowce pierwotne i pooddawać je recyklingowi,
Wie, kiedy przypadł dzień długu ekologicznego w 2017 roku,
Wie, co to jest i jak obliczamy ślad ekologiczny współczesnego człowieka
Wie z jakich surowców i materiałów zbudowane są typowe sprzęty elektryczne i
elektroniczne oraz co w nich nadaje się do recyklingu.

Część I:
Dlaczego oszczędzamy surowce pierwotne, czyli bogactwa naturalne Ziemi?
Żyjemy w świecie nowoczesnych technologii. Otacza nas świat urządzeń. Większość działa na prąd lub
baterie. Wiele z tych urządzeń zawiera różne metale. Bez metali nie byłoby współczesnej techniki i
technologii. Aby je otrzymać musimy je wydobyć z Ziemi, a następnie przetworzyć: oczyścić i
przygotować do produkcji dóbr i urządzeń. Dzieje się to w hutach i innych zakładach przemysłowych.
Ludzkość przetwarzała metale od początków cywilizacji. Pierwsze wyroby metalurgiczne, czyli
wykonane z metalu datowane są na 12 000 rok p.n.e. Już Grecy i Rzymianie w pełni korzystali z
umiejętności kucia i przetapiania metali w produkcji broni, bicia monet czy w pracach inżynieryjnych.

Zasoby surowców mineralnych tzw. pierwotnych w 2009 roku
Pierwotne surowce mineralne, czyli rudy metali, są nieodnawialnym bogactwem, a ich złoża w
wyniku eksploatacji ciągle się zmniejszają. Jednak metale można odzyskać i poddać recyklingowi.
Mówimy wtedy o surowcach wtórnych. Odzyskując surowce wtórne oszczędzamy zasoby pierwotne
bogactw naturalnych naszej planety. Większość odzyskanych metali można ponownie przetworzyć w
procesach metalurgicznych, aby wyprodukować z nich nowe przedmioty i elementy urządzeń.
Według raportu UNEP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska), 9 miliardów ludzi
żyjących na Ziemi w 2050 roku zużyje 140 miliardów ton rud metali. To jest średnio prawie 16 ton
zasobów naturalnych pochłoniętych przez mieszkańca planety, po to, aby zachować wysoki standard
życia krajów rozwiniętych. Już dzisiaj konsument z Kataru, Australii lub Stanów Zjednoczonych
pochłania 40 ton zasobów naturalnych w roku, podczas gdy francuski, niemiecki lub włoski zużywa
wtedy około 15 ton. Kraje Afryki, Azji czy Ameryki Płd. do 2050 roku będą stale rozwijały się
przemysłowo, nadrabiając technologiczne zaległości i one także będą coraz bardziej zwiększać udział
metali w konsumpcji dóbr. Zacytowane powyżej liczby odzwierciedlają rzeczywistość tylko częściowo,
bo wg statystyk ONZ miedź wydobyta w Chile zostanie przypisana konsumentowi chilijskiemu,
nawet jeśli zostanie użyta do produkcji dóbr sprzedawanych w Chinach lub w Europie.
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Popyt na minerały wzrósł 27-krotnie od początku XX wieku. Dzięki użyciu mechanicznych metod
wiercenia w górnictwie, odnotowaliśmy 90-krotne zwiększenie wydobycia w ciągu stulecia: zamiast
1kg rudy miedzi w 1900 roku, w tym samym czasie w 2000 roku, wydobywamy już 90 kg tego
surowca. Bogactwa mineralne skoncentrowane w złożach są na wyczerpaniu. W Republice
Południowej Afryki słynna złota żyła Randa kończy się. Szwedzka kopalnia w Storze Kopparberg
została zamknięta w 1992 r. po ponad 400 latach intensywnej eksploatacji.
Metale są wydobywane z rud (skała + metal) w postaci tlenków; np. boksyt, siarczków; np. galena,
lub istnieją w stanie macierzystym: złoto, miedź, srebro. Metal jest błyszczącym materiałem, gdy jest
wypolerowany. Jest też dobrym przewodnikiem elektryczności i ciepła.

Etymologicznie, „metalum” jest surowcem wydobywanym z kopalni. Definicja „metalum” dla
starożytnych Rzymian oznaczała zarówno sól jak i złoto, ale z punktu widzenia współczesnej techniki
jest niewystarczająca. Na obszarach górniczych Hiszpanii Rzymianie posiadali około 500 kopalń,
wśród nich las Medulas, gdzie najprawdopodobniej wydobywali około 20000 funtów złota rocznie, co
stanowi 5 ton w ciągu 200 lat działalności.
Dzisiaj największą na świecie kopalnią złota jest Tona Tona. Znajduje się w Carletonville, w Republice
Południowej Afryki ima głębokość ok. 3,6 km. Każdego miesiąca przetwarza się tam 140 000 ton rudy,
co ostatecznie daje 1,6 tony złota. Natomiast Cerro de Pasco w Peru jest jednym z największych złóż
srebra na świecie, a jego odkrycie datuje się na początek XVI wieku. Kopalnia jest położona na ziemi
starożytnej cywilizacji Inków i należy do największych rezerw srebra na świecie, bo zawiera go ok.
21%.
Metale w układzie okresowym pierwiastków.
Współcześnie wykorzystywane metale posiadają bardzo różne właściwości i wydobywane są w różny
sposób. Niektóre, jak np. srebro, powstają jako produkt uboczny wydobycia miedzi. Kadm jest
produktem ubocznym wydobycia cynku. Inne, jak np. lit, w ogóle nie występują w stanie wolnym,
zazwyczaj pozyskuje się go z wód źródeł mineralnych. Lit jest niezbędny do produkcji baterii
telefonów komórkowych.
Układ okresowy pierwiastków wymienia dziesięć grup chemicznych o jednorodnych właściwościach
fizykochemicznych. Siedem z nich (za wyjątkiem gazów szlachetnych, halogenów i niemetali)
porządkuje metale:
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1. metale alkaliczne (lit, sód, potas, rubid, cez i francyk);
2. metali ziem alkalicznych (beryl, magnez, wapń, stront, bar, rad);
3. metale przejściowe (m. in. skand, tytan, wanad, chrom, mangan, żelazo, kobalt, nikiel,
miedź, cynk, itr, cyrkon, niob, molibden, pallad, srebro, kadm, wolfram, platyna, złoto,
rtęć);
4. metale nieżelazne (aluminium, gal, ind, cyna, tal, ołów i bizmut);
5. półmetale (bor, krzem, german, arsen, antymonu, tellur i polon);
6. lantanowce (lantan, cer, prazeodym, neodym, promet, samar, europ, gadolin, terb,
dysproz, holm, erb, tul, iterb i lutet);
7. aktynidy (m. in. aktynit, tór, prototyn, uran, neptun, pluton, ameryk, curan, berkel).
Grupy 6 i 7, zostały włączone do metali ze względu na ich współczesne znaczenie
gospodarcze, choć nie odpowiadają dokładnie temu, co jest powszechnie określane jako
"metale". Promieniotwórcze aktynidy (np. uran i pluton) są niezbędne w energetyce
jądrowej. Półmetale takie jak antymon czy telur posiadają właściwości fizyczne i chemiczne
pośrednie między metalami i niemetalami; jednakże są surowcami mineralnymi o ogromnej

wartości we współczesnej technice. Antymon stosowany jest m.in. w produkcji
półprzewodników, a telur w detektorach na podczerwień.
Najwięcej wydobywamy na świecie rud żelaza: roczna ich produkcja wynosi około 1,7 mld ton.
W pierwszej dziesiątce wydobycia - ponad milion ton (MT) znajdują się też:
Aluminium (39 MT) - stosowane w budownictwie, opakowaniach, aeronautyki, transportu,
Chrom (21 MT) - do stopów nierdzewnych i w przemyśle chemicznym jako katalizatory,
Miedź (16 MT) - do zastosowań elektrycznych,
Mangan (14 MT) - do stali stopowych,
Cynk (11 MT) - do cynkowania i w przemyśle chemicznym
Krzem (5 MT) - jako półprzewodniki,
Ołów (4 MT) - do akumulatorów,
Nikiel (1,6 MT) - dla stali stopowych lub baterii i akumulatorów.
A oto informacje na temat szacowanej dostępności złóż i rezerw pierwiastków metali na świecie jakie
nie zostały jeszcze wydobyte na powierzchnię Ziemi. Dane pochodzą z 2009 i 2010 roku.
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Aluminium. Górnictwo boksytów jest najlepiej rozwinięte w Australii, mającej 39% światowej
produkcji. Największe złoża, o dużej zawartości tlenku glinu (do 60%), są eksploatowane w rejonie
Weipa nad Zatoką Karpentaria, a mniejsze w rejonie Perth. 30% światowej produkcji boksytów
przypada na kraje Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza na Jamajkę (9,9%) i Brazylię (8%), a także na
Wenezuelę, Surinam i Gujanę. W Afryce wielkim ich producentem jest Gwinea (12% światowego
wydobycia). Współcześnie jest to metal, najlepiej - oprócz stali -poddawany recyklingowi. Aż 80%
aluminiowych części samochodowych jest poddawanych recyklingowi oraz ok. 30%
wyprodukowanych opakowań spożywczych. Aluminium może zastąpić miedź, ale w o 40% niższej
wydajności i trzykrotnie wyższym zużyciu energii. Przy obecnym poziomie zużycia złóż boksytów,
wynoszącym 6000 kilogramów na sekundę (lub 190 mln ton rocznie), prawdopodobnie pozostaje
nam 131 lat rezerw. Globalna produkcja aluminium osiągnęła w 2010 roku 41,4 miliona ton, z czego
40,6% tego metalu w formie folii lub prętów wyprodukowano w Chinach.

Złoża rud boksytu Źródło: Wikipedia
Srebro. Na Ziemi znajduje się od 270 do 380 000 ton srebra. Znane rezerwy to głównie Polska (20%),
Meksyk (14%) i Peru (13%). Srebro wykorzystywane jest w przemyśle (elektryczność, elektronika,
stopy lutownicze i inne). W 2009 roku wyprodukowano 21 400 ton srebra = 688 mln uncji. W
jubilerstwie i w handlu metalami szlachetnymi stosuje się jako jednostkę miary uncję trojańską
(jubilerską) czyli 31,1034768 gramów/1 oz. Prawdopodobnie aż 93% światowych zapasów srebra
zostało już wydobytych. Dla przykładu: w 1997 r. Kopalnie Nevada w USA, wytworzyły 25 milionów
uncji srebra, w 2011 r. ich produkcja spadła o 70%, czyli do 3 milionów uncji, prawdopodobnie ze
względu na zubożenie zasobów.
Platyna i pallad. W 2023 zakończymy produkcję palladu (Pd 46) z surowców pierwotnych. Na Ziemi
jest około 3480 milionów ton palladu. Pallad i platyna mają bardzo podobne właściwości, zwłaszcza
katalityczne. Zwykle są wyodrębniane jako produkty uboczne eksploatacji rud niklu. Znane rezerwy
znajdują się głównie w Rosji i Południowej Afryce. 13% palladu stosuje się w przemyśle
elektronicznym, głównie do produkcji wielowarstwowych kondensatorów ceramicznych (MLCC),
które stosuje się do produkcji elementów elektrycznych. Inne to złącza i elementy układów scalonych
do obwodów elektronicznych i hybrydowych układów scalonych.
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Szacujemy, że w 2025 nastąpi koniec wydobycia złota ze złóż pierwotnych. Całkowita produkcja złota
od początku ludzkości wypełniłaby sześcian o długości 20 metrów. Złoto jest stosowane w elektronice
z powodu jego przewodności i odporności na korozję. Na Ziemi znajduje się zapas 42 000 ton złota.
Znane rezerwy to głównie Republika Południowej Afryki (14%), Australia (12%) i Peru (8%), ale Chiny
są największym na świecie producentem od 2007 roku. Główne zastosowania złota to: biżuteria 86%,
zastosowania przemysłowe 14% w tym: elektronika 6%, monety i medale 3%, różne branże 3%,
protezy dentystyczne 2%.
Cyna i ołów. Na Ziemi znajduje się 6,1 miliona ton cyny. Znane rezerwy to głównie Chiny (28%),
Malezja (17%), Indonezja (13%) i Peru (12%). Głównymi zastosowaniami cyny są: spawanie 32,00%;
27,00%, produkcja blach cynowanych, 23,00% przemysł chemiczny, a 18.00% zużywamy na produkcję

stopów cyny z innymi metalami. W każdej sekundzie na świecie produkowane jest 11,6 kilograma
cyny, czyli 367 000 ton rocznie. Wyczerpanie zapasów złóż nastąpi prawdopodobnie ok. 2028 roku.
Podobnie ołów: przy akceptowalnym koszcie wydobycia, jego zapasy zostaną wyczerpane w roku
2030. Aż 71% produkcji ołowiu przeznaczone jest dziś do produkcji akumulatorów.
Miedź. Już w 2039 roku, zaledwie 10 lat po wyczerpaniu zapasów ołowiu, zaczniemy odczuwać brak
złóż rud miedzi na świecie. Na Ziemi jest około 490 milionów ton miedzi. Znane rezerwy to głównie
Chile (33%), Indonezja i USA (po 7%). Światowa produkcja rafinowanej miedzi wyniosła w 2006 r.
Prawie 17,3 mln ton. Motoryzacja stanowi 15% globalnego zapotrzebowania miedzi. Miedź jest
powszechnie stosowana w produkcji kabli stanowiących sieci rozdzielcze elektryczne i elektroniczne.
Miedź jest rzeczywiście bardzo dobrym przewodnikiem elektrycznym i aż 55% wydobycia zużywamy
w przemyśle elektrycznym. Europa jest największym konsumentem miedzi z prawie 30% zużyciem,
tuż za nią są Chiny, które zużywają 20% światowego rocznego wydobycia miedzi.

Złoża miedzi na świecie. Źródło Wikipedia
Kadm – rudy kadmu znane pod nazwą grenokit, czyli siarczek kadmu CdS i należą do minerałów
rzadkich. Kadm występuje w prawie wszystkich rudach cynkowych i jest otrzymywany przemysłowo
jako produkt uboczny hutnictwa cynku.
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Nikiel. Na Ziemi jest 67 milionów ton niklu. Znane rezerwy znajdują się głównie w Australii (35%),
Nowej Zelandii (11%) i Rosji (10%): nikiel jest używany w bateriach (baterie guzikowe, baterie do
laptopów). Nikiel wydobywany jest razem z platyną i przy obecnym tempie konsumpcji za 54 lata
nieodnawialne zasoby ulegną wyczerpaniu. Roczna produkcja platyny wynosi 230 000 kilogramów
lub 0,7 g platyny na sekundę.

Złoża niklu na świecie. Źródło: Wikipedia
Żelazo. wyczerpanie się rud żelaza szacuje się za ok. 80 lat. Obecna światowa produkcja żelaza
wynosząca 2 miliony ton rocznie pokazuje, że jest ono szeroko stosowane, zwłaszcza w formie stali.
Tylko około czterdziestu krajów świata wydobywa rudę żelaza.
W 2009 roku Australia była największym eksporterem rudy żelaza, eksportowała jej 363 mln ton,
eksport z Brazylii był wtedy na poziomie 266 milionów ton, a Indie zajęły trzecie miejsce na poziomie
116 milionów ton. Chiny są zdecydowanie największym importerem rudy żelaza, stanowiącego dwie
trzecie światowego importu. Zawartość żelaza jest najwyższa w rudach pochodzących z Brazylii i
Australii, wynosi ok. 65%, chińskie zawierają o połowę mniej metalu.
Konsumpcja rudy żelaza pozostawała stosunkowo stabilna w latach dziewięćdziesiątych, ale znacząco
wzrosła od czasu „boomu” chińskiego przemysłu stalowego, który produkuje dziś 1/3 światowej stali.
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Kobalt. Na Ziemi znajduje się 7 milionów ton kobaltu. Złoża rud kobaltu posiada Kongo (50%),
Australia (20%) i Kuba (14%). Metal ten jest najczęściej stosowany w nowoczesnej technologii jako
składnik stali specjalnych, silników lotniczych, turbin gazowych elektrowni, czy do produkcji narzędzi
skrawających. Kobalt jest również metalem technologii informacyjnych i odgrywa kluczową rolę w
produkcji dysków twardych i baterii do urządzeń przenośnych (telefony, komputery itd.). Jest również
obecny w medycynie z uwagi na jego biokompatybilność (implanty stomatologiczne, protezy
stawowe itp.). Ale lista jego zastosowań jest o wiele dłuższa; stosuje się go w postaci tlenków lub soli
jako barwniki (szkło, ceramika), sykatywy (farby, lakiery, kleje konstrukcyjne) (opony), czy
katalizatorów reakcji w petrochemii. Co sekundę, na całym świecie, produkuje się 2 kilogramy
kobaltu lub 62 000 ton rocznie. Oczekuje się, że zasoby kobaltu wyczerpują się około 2120 r.
Metale Ziem Rzadkich. W ostatnich latach szybko zmienił się profil konsumpcji metali. Silny rozwój
produktów elektronicznych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), kosmonautyki, w
połączeniu z innowacjami technologicznymi w poszukiwaniu wydajności i efektywności, wzbudził

popyt na nowe metale. Ind znalazł zastosowanie w płaskich ekranach LCD, gal w białych diodach LED
german w tranzystorach lub laptopach (Wi-Fi), gal, ind, selen, german w ogniwach fotowoltaicznych,
neodym, samar, dysproz w magnesach trwałych dla turbin wiatrowych i silników hybrydowych.
Źródło informacji: www.planetoscope.com

Część II
Co to jest dzień długu ekologicznego?
Począwszy od 2000 r, co roku organizacja pozarządowa zajmująca się m.in. badaniem śladu
ekologicznego człowieka: Global Footprint Network, oblicza „dzień długu ekologicznego”. Stanowi on
konkretną datę, w której ludzki ślad biologiczny przekracza biokapitancję naszej planety, czyli
zdolność do odtworzenia zasobów planety i wchłonięcia odpadów, w tym CO2. Ta data symbolizuje
wyczerpany dostępny budżet naturalnych zasobów pierwotnych, w tym metali na dany rok.
W 2017 roku przekroczyliśmy Dzień Długu Ekologicznego 02. Sierpnia. Teraz żyjemy już na kredyt.
Zabieramy zasoby naturalne przyszłym pokoleniom.
Zgodnie z obliczeniami Global Footprint Network, w 1961 roku wykorzystywaliśmy tylko trzy czwarte
zdolności regeneracyjnych Ziemi, aby zaspokoić nasze roczne zużycie zasobów. Jednak na początku
lat 70. przekroczony został próg krytyczny: ilość surowców niezbędnych do wyprodukowania dóbr
konsumpcyjnych ludzkości, była większa niż to, czego może nam dostarczyć Ziemia w ciągu jednego
roku. Aby żyć dalej tak, jak lubimy, w pełni korzystając ze wszystkich dóbr konsumpcyjnych, dzisiaj
potrzebowalibyśmy półtorej planety Ziemia z jej wszystkimi zasobami. 86% populacji świata mieszka
w krajach, które wymagają od natury więcej niż ich własne ekosystemy mogą odnowić.
"Natura jest podstawą naszego dobrego samopoczucia i dobrobytu, ale nadużywamy planety i jej
zasobów, które z definicji są ograniczone", powiedział Marco Lambertini, dyrektor generalny WWF
International. "Aby nasze dzieci miały zdrową i obiecującą przyszłość, aby odziedziczyć plan godny
życia, musimy zachować naturalny kapitał".
Szybka kalkulacja:
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Ziemia = 51 miliardów hektarów.
Z tych 51 miliardów hektarów tylko 12 miliardów są bioproduktywne, czyli mogą wytworzyć
bogactwa naturalne. Każdego roku tworzy się tam pewna ilość materii organicznej poprzez
fotosyntezę. Na tych hektarach dostępne są też złoża naturalne (pierwotne) surowców mineralnych.
Ponieważ na Ziemi mamy obecnie 7 miliardów ludzi, jeśli ilość dostępnych hektarów podzielimy przez
ilość mieszkańców, otrzymamy wynik, który wskaże, ile hektarów jest aktualnie dostępnych, aby
zaspokoić potrzeby współczesnego człowieka. Oznacza to, że średni ślad ekologiczny Ziemi nie może

przekraczać 1,7 hektara, w przeciwnym razie zużywamy więcej niż to, co jest produkowane na Ziemi
(pod względem zasobów naturalnych).
Niestety dla nas, współczesnych ludzi zużywających ogromne ilości surowców naturalnych innych niż
produkty rolnicze, przede wszystkich w zakresie nowych technologii, w 2006 r. średni ślad
ekologiczny wynosił już 2,6 hektara na osobę. Aby zaspokoić potrzeby wszystkich w równym stopniu
potrzebne byłoby więc o pół Ziemi więcej niż mamy.
Każdy z nas może podjąć kroki, żeby dbać o planetę na co dzień i ograniczać ślad ekologiczny:
Jednym z najważniejszych działań mającym na celu oszczędność surowców jest selektywna zbiórka i
recykling materiałów i substancji, także tych zawartych np. w odpadach zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Wszystkie wytyczne znajdziecie na stronie organizacji WWF Polska. A oto one:











korzystajmy z umiarem z energii elektrycznej i inwestujmy w energię odnawialną
zamieniajmy samochód na rower lub komunikację miejską, gdy tylko to możliwe
tam, gdzie to możliwe, zamieniajmy podróż samolotem na pociąg
jedzmy żywność, która powstała w sposób przyjazny dla środowiska i wybierajmy produkty
z ekologicznym certyfikatem
kupujmy produkty wytworzone lokalnie
kupując ryby i produkty rybne sprawdzajmy, czy posiadają certyfikat MSC gwarantujący, że
pochodzą ze zrównoważonych łowisk lub wybierajmy te gatunki, które otrzymały zielone
światło
w poradniku WWF Polska „Jaka ryba na obiad?” (ryby.wwf.pl)
wybierając produkty wykonane z papieru lub drewna, zwróćmy uwagę, czy zostały
oznakowane certyfikatem FSC
segregujmy odpady i ograniczajmy korzystanie ze zbędnych opakowań, szczególnie
plastikowych
ograniczajmy zużycie wody i dbajmy o szczelność kranów.

Część III: Praca z grą Liga Elektrorecyklingu
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Nowością IV edycji Mistrz Recyklingu jest praca z aplikacją edukacyjną Liga Elektrorecyklingu.
Jest to aplikacja, która będzie nas uczyć selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu surowców wtórnych
zawartych w elektroodpadach. Każdy przedmiot na prąd lub baterie, po demontażu nadaje się do
recyklingu. W trakcie gry dowiemy się, jakie surowce pierwotne możemy zaoszczędzić poddając
recyklingowi elektroodpady i odzyskując surowce wtórne oraz gdzie na świecie są dostępne surowce
pierwotne.

Elektrograty łapiemy i przenosimy do wirtualnego „skanera”, gdzie zapoznajemy się ze składem
materiałowym „złapanego” elektrograta.
W IV edycji będziemy wirtualnie rywalizować w selektywnym zbieraniu i poddawaniu recyklingowi
elektroodpadów. Ekozespoły biorące udział w IV edycji konkursu, od 15 stycznia 2018 roku do 30
marca 2018 roku będą mogły zbierać wirtualne punkty w grze „Liga Elektrorecyklingu”, które
zamienimy na prawdziwe nagrody po podsumowaniu rezultatów ekozespołów uczestniczących w
rywalizacji.
Mamy 22 kraje na świecie, w których możemy oszczędzić wydobycie rud 11 pierwiastków będących
metalami.
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W aplikacji mamy 15 przedmiotów codziennego użytku: czajnik, kalkulator, kuchenka gazowa, lampka
na biurko z żarówką zwykłą, lodówka, maszynka do golenia, mikser/robot kuchenny, pralka, radio
przenośne, smart fon, telefon komórkowy, komputer PC, TV płaski, TV starego typu z lampą,
zabawkę- samochód na baterie, które będziemy poddawać recyklingowi.

Trzeba je zebrać w grze, a następnie odzyskać z nich 15 następujących surowców wtórnych.

11
Strona

1. ALUMINIUM (Al) - metal nieżelazny stosowany do obudowy urządzeń, ekranów i baterii, w
termostatach, kondensatorach, bębnach pralek itp.
2. MOSIĄDZ - stop miedzi i cynku, o wysokiej odporności na korozję.
3. BATERIE - Są różne rodzaje baterii. Mogą zawierać metale ciężkie szkodliwe dla zdrowia takie
jak kadm (Cd) i nikiel (Ni) Akumulatorki niklowo-kadmowe: Ni-Cd, w postaci paluszków AA,
stosowane mogą być w różnych urządzeniach przenośnych np. małych radiach, bo można je
ładować wielokrotnie. Do wkrętarek, telefonów, aparatów fotograficznych itp., masowo
produkowane są inne baterie: nowszej generacji akumulatory litowo – jonowe typu (Li-Ion),
w których katody wykonane są z tlenku kobaltu (CoO2)
4. CHŁODZIWO - pierwszym chłodziwem stosowanym na szeroką skalę w lodówkach był freon
12, związek chlorofluorowęglowodoru (nazywany także CFC, CCl2F2). Ze względu na
szkodliwy wpływ na warstwę ozonową, freony zastąpiono fluorowęglowodorami (w skrócie
HFC).
W trakcie demontażu urządzenia do recyklingu, gaz chłodzący jest oddzielony w bezpieczny
sposób i nie wydostaje się do powietrza.
5. STAL - stop żelaza z węglem, zawiera zazwyczaj także inne składniki; jest wiele rodzajów stali
o bardzo różnych właściwościach. Ze stali wykonuje się elementy konstrukcyjne i mocujące
wielu urządzeń, a także magnesy czy śruby.
6. MIEDŹ (Cu) - Znana od starożytności, dzisiaj używana do produkcji silników i kabli,
procesorów, półprzewodników oraz płytek obwodów drukowanych do urządzeń AGD i RTV
7. OŁÓW (Pb) - Jest metalem ciężkim, szkodliwym dla zdrowia. Zabezpiecza przed promieniami
RTG, stosowany był w lampach kineskopowych starych telewizorów i monitorach CRT, a
także w stopach do lutowania.
8. CYNA (Sn) - Znana od starożytności, wyrabiano z niej cynowe naczynia w Średniowieczu,
dzisiaj jest podstawowym metalem używanym do stopów na płytach drukowanych: w
stopach bezołowiowych do cyny dodawane są niewielkie ilości srebra lub miedzi.
9. WOLFRAM (W) - inaczej tungsten. Metal bardzo ważny dla przemysłu zbrojeniowego, a
cienki drucik wolframu znajdujący się w bańce żarówki, powoduje, że żarówka świeci.
10. CHROM (Cr) - Metal ciężki, bardzo szkodliwy dla zdrowia. Znajdujemy go w monitorach
starego typu i starych TV
11. PLATYNA (Pt) - Metal szlachetny, używany do podzespołów dysku twardego komputera,
anten telefonów komórkowych czy napędu CD-DVD,
12. ZŁOTO (Au) - Metal szlachetny stosowany w elektronice ze względu na swoją odporność na
działanie czynników atmosferycznych, np.: do powlekania procesorów, styków kabli, chipów i
innych elementów PC.
13. SREBRO (Ag) - Metal szlachetny, używany od starożytności, w elektronice stosowany ze
względu na większą trwałość od cyny.
14. METALE ZIEM RZADKICH (REE) - o szerokich perspektywach wykorzystania w energetyce
odnawialnej i motoryzacji, dlatego nazywane metalami przyszłości. W elektronice stosowany
w wyświetlaczach urządzeń.

15. TWORZYWA I GUMY - tworzywa sztuczne mają bardzo różne cechy i właściwości: w
urządzeniach AGD i RTV spotykamy m.in. poliwęglany (PC) lub polistyren (HIPS) do obudowy
urządzeń, giętka guma do obudowy kabli (PVC), polietylen lub polipropylen do produkcji
zabawek i części o precyzyjnych kształtach, folie. Tworzywa mogą zawierać domieszki
substancji groźnych dla zdrowia.
Ostatnim etapem gry, wtedy, gdy zbierzemy 600 kg konkretnego surowca, możemy wybrać
miejsce na mapie świata, gdzie oszczędzimy zasoby naturalnie dostępne.
A oto przebieg i rywalizacja w grze LIGA ELEKTRORECYKLINGU
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1. Klikamy przycisk START, aby wejść do gry.

Wpisujemy nazwę ekozespołu i nazwę szkoły. Dodatkowo możemy wprowadzić imię lub Nick gracza.
Przechodzimy dalej naciskając przycisk START. Każda rozgrywka zapisuje się odrębnie na serwerze
gry.

Na kolejnym ekranie pojawią się pierwsze polecenia dla gracza:
Łap elektrograty i zbieraj punkty przenosząc je do skanera.
Gdy złapiesz dwa takie same przedmioty jeden po drugim, otworzysz skaner i zobaczysz
jakie surowce wtórne możesz skierować do recyklingu. Pojawi się informacja: kierując do
recyklingu surowce wtórne, ograniczysz wydobycie surowców pierwotnych w wybranych
miejscach na świecie.

Pamiętaj! Najpierw otrzymujesz polecenie: ZŁAP DWA TAKIE SAME PRZEDMIOTY JEDEN ZA DRUGIM.
To jest warunek otwarcia skanera, gdzie podejrzymy jakie surowce wtórne mamy w grze.
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Elektrograty łapiemy kursorem i przenosimy do skanera. Jeśli w złapanym elektrogracie są
baterie lub chłodziwo, możemy zdobyć dodatkowe punkty usuwając je z gry.
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Po otwarciu skanera zdobędziemy niezbędną wiedzę na temat dostępnych surowców i ich
przybliżoną zawartość procentową przedstawioną słupkami na dole ekranu, np.:

Za każdym razem, kiedy otwieramy skaner przeczytamy informacje na temat dostępnych w
przedmiocie surowców wtórnych. Dopiero po ich przeczytaniu, otworzy się ekran
porządkowania dostępnych surowców do odpowiednich pojemników selektywnej zbiórki.

Aby dowiedzieć się, jak porządkować dostępne surowce należy otworzyć index w prawym
górnym rogu ekranu. Każdy z dostępnych 12 surowców wtórnych posiada łatwą do
rozpoznania ikonkę, której kształt gracz powinien zapamiętać. Na wszelki wypadek będzie się
ona pojawiać z opisem wśród spadających surowców wtórnych.
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W indeksie znajdziemy też pierwsze rezultaty naszej rozgrywki: ilość zebranych surowców
wtórnych. Wynik będzie uzupełniany na bieżąco i zapisywany. Ale uwaga! Musimy złapać
wszystko. W przeciwnym razie surowce wtórne zostaną zmarnowane, a my pogorszymy stan

zanieczyszczenia planety.
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Jeśli nie złapiemy jakiegoś surowca do odpowiedniego pojemnika, pożre go potwór
wysypiskowy znajdujący się na dole ekranu, w dolnym lewym rogu. Trzy upuszczone, czyli
niezłapane surowce, powodują pogorszenie stanu planety o 1 w skali od siłacz, zdrowy,
zaniepokojony, przemęczony … do padnięty. Kiedy osiągniemy stan padnięty - nie złapiemy
15 ze spadających surowców wtórnych - otrzymujemy informację, że gra kończy się i nasz
wynik nie zostanie zapisany na koncie ekozespołu. Musimy zagrać jeszcze raz.

Pamiętaj! Najpierw otrzymamy polecenie w grze:
Ratuj Ziemię!
Łap surowce wtórne i kieruj je do recyklingu.
W indexie znajdziesz opis jak porządkować zebrane surowce wtórne do
odpowiednich pojemników. Za zebranie 600 kg każdego surowca, dostajesz bonus 10
pkt. I wybierasz jedno z trzech miejsc wydobycia tego surowca na świecie, gdzie
możesz zaoszczędzić dostępne naturalnie złoża.
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Pojawi się także informacja: Pamiętaj! Każdy zmarnowany surowiec, spadając na Ziemię pogorszy
stan zanieczyszczenia planety.

Gdy zdobędziesz odpowiednią ilość jednego, spośród 12 dostępnych w grze surowców
wtórnych, automatycznie otworzy się mapa na której będziesz mógł wybrać miejsce, gdzie
chcesz wirtualnie zaoszczędzić zasoby pierwotne.
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Teraz będziesz mógł kliknąć w jeden dowolny, z trzech aktywnych krajów na mapie,
odpowiadający trzem prawdziwym miejscom wydobycia/produkcji tego surowca na świecie,
a na Twoim koncie zapisuje się wynik: np. Zaoszczędziłeś 600 kg miedzi w Polsce.
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Dostępne opcje krajów oraz swój rezultat w grze, możesz konsultować w indexie znajdującym
się w górnym prawym rogu ekranu:

W trakcie jednej rozgrywki możesz zaoszczędzić co najmniej 200 kg każdego z 12 dostępnych
w grze surowców wtórnych (szkło, tworzywa sztuczne i gumy, chłodziwa oraz baterie nie
biorą udziału w grze-trzeba je wyeliminować na początku rozgrywki).
Na naszym serwerze zapisują się następujące dane:
- szkoła
- zespól
- gracz
- punkty
- czas zakończenia gry
- ilość każdego zebranego surowca
Te dane biorą udział w naszej rywalizacji pomiędzy ekozespołami z całej Polski.
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Wygrywa ten zespół, który zebrał i oddał do recyklingu największą ilość surowców wtórnych.

Organizator Konkursu : Fundacja Chlorofil
WWW.chlorofil.com.pl
Ul. Dywizjonu 303 nr 139/174, 01-470 Warszawa, e-mail: chlorofil@chlorofil.com.pl
Koordynator konkursu: Agnieszka Oleszkiewicz Tel. 608 633 593

