


• Kağıdın geri dönüşümü sayesinde ağaç kesimi azalacak ve ormanların 
yok olması engellenmiş olacaktır. Bunun sonucunda doğal kaynaklarımız 
korunmuş olacak ve küresel ısınmanın etkilerini azaltma yönünde katkı
sağlayacaktır. Ayrıca küresel ısınmaya neden olan etkenlerden çevre 
kirliliği ve sera etkisi yapan CO2 salınımı da geri dönüşüm sayesinde 
azaltılmış olacaktır.



Geri dönüşüm, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık 
malzemelerin özelliklerinden yararlanarak içindeki bileşenlerin 
fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle tekrar üretim 
süreçlerine kazandırılmasıdır.  Değerlendirilebilir atıkların 
kaynağında ayrı toplanması, sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal 
yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye dönüştürülmesi 
işlemlerinin bütünü ”Geri Kazanım” olarak adlandırılır.



Kullanılmış Kağıttan Kağıt Üretimi
• Selüloz fiberler fiber bağı oluşturmada özel 

özelliğe sahiptir. Kağıda su ilave edildiği 

zaman fiber bağları zayıflar.

• Kağıt üretim tesislerinde kullanılmış kağıt 

önce küçük parçalara ayrılır. Kağıt yapımında 

kullanılacak madde ıslatılır. Pres ile bastırılıp 

düzeltilir ve kurutulur.

• Birinci kademede kullanılmış kağıdın su 

içerisinde liflerinin ayrışması sağlanır. Bu 

işlem belli bir sıcaklıkta yapılır. Ortamdaki 

baskı boyaları, yapışkan ve yabancı maddeler 

temizlenir. Fiberlerin tekrar islenmesinden 

dolayı belli miktar fiber kaybı olur. Atık 

kağıdın işlenmesine bağlı olarak bu kayıp 

%10-25 arasında değişir.



• Hamur haline getirilen kullanılmış kağıt içindeki 5 mm den büyük 
çaplı kati maddeler sarsan elekte tutulur. Taş, çakıl, kum, cam, 
metal gibi yoğunluğu elyaftan büyük olan maddeler kum tutucuda 
tutulurlar. 

• Hamur daha sonra sık aralıklı elek arasından geçirilerek tutkal, 
çakıl gibi maddelerden arındırılır.



• Beyaz kağıt üretiliyorsa; hamur elyafında bulunan mürekkebi 
gidermek gerekir. Mürekkebi giderilmemiş kağıt hamuru esmer 
veya gri renktedir. Kâğıt hamuru oluştuktan sonra hava ile 
birlikte çeşitli beyazlatıcı kimyasallar uygulanarak kâğıtlar 
mürekkeplerinden ayrılırlar. Bu aşamada kâğıt hamuru istenilen 
renge getirilir.



• Kimyasal maddelerle serbest hale gelen mürekkep parçacıkları temiz 
su ile yıkama ve yüzdürme işlemi ile giderilir. Yıkama veya yüzdürme 
işlemi esnasında önemli miktarda dolgu maddesi kaybolmaktadır. 
Balmumu, bitüm ve yapışkan maddeler dispersiyonlu bir işlemle 
giderilir. 



• Temizlenmiş kullanılmış kağıt lifinden gazete kağıdı yapılacaksa 
üzerine taze odun lifleri eklenir. Sadece kullanılmış kağıt lifleri 
kullanılarak kağıt üretmek doğru değildir. 

• Baskı makinesinden 100 km hızla geçen kağıt bastırılır, düzeltilir ve 
kurutulur. Kullanılmış kağıttan %100 oranında kağıt üretmek 
mümkündür. 



PROJE HEDEF SORUSU: Kağıdın geri dönüşümü küresel ısınmayı nasıl 

etkilemektedir?

DENEYĐN ADI: Kağıdı geri dönüştürmek

DENEYĐN AMACI: Kullanılmış kağıtların geri dönüşümünü gerçekleştirerek 

tekrar kullanımını sağlamak ve küresel ısınmaya neden olan etkenlerden 

çevre kirliliğini ve ağaç kullanımını azaltmış olmak. 

GEREKLĐ MALZEMELER

• Eski gazeteler, 

• bir parça çok ince delikli tel, 

• bir kaç emici bez, plastik kova ve leğen,

• tahta kaşık ya da mutfak robotu, 

• toz boya (renkli kağıt yapmak için), 

• naylon poşet, 

• ağırlık (mesela kalın kitaplar)



DENEYĐN YAPILIŞI
� Eski gazeteleri kovaya koyun, su ekleyerek bir gece bekletin. Ertesi gün 

suyu süzün, ıslak gazeteleri tahta kaşıkla ezerek hamur haline getirin. 
Kağıdınızın renkli olmasını istiyorsanız, boya da katabilirsiniz.

� Kağıt hamurunu leğene koyun ve eşit ölçüde su ekleyip karıştırın. Teli 
karışımın içine sokup üzerinde kalan hamurla birlikte çıkarın.

� Temiz düz bir yere bir bez serin ve teli, kağıt hamurun bulunduğu yüzey 
alta gelecek biçimde çabucak bunun üzerine koyun. Đyice bastırın ve hamur 
beze yapışınca kaldırın. Hamurun üzerine ikinci bir bez örtüp tekrar 
bastırın. 



• Leğendeki hamur bitene kadar bir kat hamur, bir kat bez koyarak 
bu işlemi tekrarlayın. En üste naylon poşeti koyun. Ağırlık yapması
için kitapları üst üste dizin.

• Bir kaç saat sonra kağıtları dikkatle bezlerden ayırın ve iyice 
kurumaları için eski gazete ya da kağıt havluların üzerine serin. 
Yeni kağıtlarınız kullanıma hazırdır.



DENEYĐN SONUCU

• Atık kağıtlar geri dönüştürülme işlemi sonunda tekrar 
kullanıma kazandırılmaktadır. Kağıdın geri dönüşümü ile 
ormanlarda ağaçların daha az kesilmesini sağlamış oluruz. 
Bu da ormanların korunmasını sağlar. 



• Ayrıca atıkların geri kazandırılması sonucunda çevre kirliliği de 
azalmaktadır. Geri dönüşümü yapılmayan atıklar yakılarak yok 
edilmeye çalışılmaktadır (bu sayede hacimce daha küçük yer 
kaplaması sağlanmaktadır). Atıkların yakılması sonucunda da 
atmosfere CO2 salınımı gerçekleşir, bu da sera etkisi yaparak 
küresel ısınmayı olumsuz etkiler. 



• Geri dönüşüm sayesinde küresel ısınmaya etki eden bu 
faktörler ortadan kaldırılır ve dolayısıyla küresel 
ısınmanın olumsuz etkilerini kısmen azaltmış oluruz.



Örümcek Ağı
Proje Tabanlı Deney Uygulaması

Öğretim Kurumlarında Kullanılabilir Olma

Görselleştirerek Öğretici Olma

Güdüleyici Olma Yeni Bilgi Verici Olma

Bağlantı Kurmaya Yatkın Olma Sunuma Uygun Olma

Yeni Bilgi Edinmeye Teşvik Edici Olma Model Oluşumuna Uygun Olma
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