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   ست؟یچ کیپالست افتیباز  یایمزا .2
   افتیقابل باز  ی ها کی انواع پالست .3
 ک یپالست افتیمراحل باز  .4

 فهرست مطالب



 

1 www.namatek.com 

 ی که در زندگ  ی رغم نقش مهم و پررنگ ی ها عل کیپالست میدان ی همه ما م 
  کی پالست افتیبمانند و باز  ی باق عتیدر طب اگر روزمره و صنعت ما دارند،

ما و    ستیز طی توانند مخرب باشند و به مح ی قدر م  همان انجام نشود،
 افتیمقاله ما درباره مراحل باز نیا در .برسانند بیجانداران آس هیبق

 .کرد  می صحبت خواه

 .دیآشنا شو افتیباز تیبا اهم  شتریتا ب دیهمراه ما باشادامه  در

 

 (Plastic Recycling) کیپالست افتی باز  1#

  افتیباز .استفاده مجدد از مواد است ی در کل به معن افتیباز کلمه
  مواد .ها است کیاستفاده مجدد از پالست ی به معن  زین کیپالست
بار  کی یها  کی پالست مثل ستند،یقابل استفاده ن گریکه د ی کیپالست

  شوند، ی م یجمع آور  م،یانداز ی که دور م  یی ها یبسته بند  ایمصرف 
مخصوص،   یمختلف توسط دستگاه ها ات یو عمل ندهایتحت فرآ سپس

با آن ها  یدیجد ی ک یپالست لیو وسا ظروف  آماده استفاده مجدد شده و
 .شوند ی ساخته م 

 ی چون پل  ی مختلف یمر یها از مواد پل کیکه پالست دیاشتوجه داشته ب البته
 دیآم ی و پل (polypropylene) لنیپروپ ی ، پل(polyethylene) لنیات 

(polyamide) به طور جداگانه  دیبا افتیشوند و هنگام باز ی ساخته م
متفاوت هنگام  هیها با مواد اول ک یپالست بیواقع ترک در .شوند افتیباز
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  نیهم به .دهد ی به ما م  فیبا خواص ضع یرکاربردیغ  ی محصول  افت،یباز
 هیابتدا بر اساس مواد اول دی با ،ی کیپالست عات یضا یعلت پس از جمع آور 

 .پرداخته شود  افتیشوند و بعد به مراحل باز کیتفک

 

 

 ست؟ یچ کیپالست افتی باز  یای مزا 2#

 با هستند و یمر یها مواد پل کیالستپ دیطور که گفته شد منشأ تول همان
از منابع  یار یآن ها و استفاده مجدد از آن ها، از هدر رفتن بس افتیباز
 .میکن ی م یر یجلوگ دیمف
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  ی افتیباز یها  کیبا پالست ی کیپالست لیساخت وسا نهیطور هز نیهم
ها به خاطر  کیها، پالست ن ی تر از همه ا مهم .ارزان تر است  اریبس
 .شوند ی نم هی مانند و تجز  ی م  عتیدر طب ی طوالن  یسال ها  باتشانیترک

شود و هم    ی م  ستی ز طیمح  ی ها هم باعث آلودگ  کیپالست انباشت
 نی ا افتیباز  پس .همه موجودات دارد یبرا یر یجبران ناپذ یها بیآس

 .است یضرور  یامر  ستی ز  طیمح  یمواد برا

 

 افتیقابل باز  یها کیانواع پالست 3#

  ایمورد استفاده ما به علت نبودن امکانات الزم  یها ک یهمه پالست هنوز
علت  نیهم به .ندارند افتیباز تیقابل افت،یقابل باز  ریغ بات یداشتن ترک

 :میکن ی م ی را معرف  افتیل بازقاب ی کیدر ادامه مواد پالست 

 ر یها و ش وهیمثل آب، آبم یی ها ی دنینوش یها یبطر  •
 ها هیدهان شو یبطر  •
  یی لباس شو ع ی کننده ها و ما دیمواد پاک کننده مثل سف یبند بسته •

 ...و
 گوشت و مرغ یبسته بند ی ک یپالست ظروف  •
 روغن ها  ی نگهدار  یها یبطر  •
 غذا یبار مصرف مورد استفاده برا کی ی ک یظروف پالست همه •
ماست، نوشابه،  یمورد استفاده در بسته بند  یها کیپالست •

 شامپوها 
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گرم و  ی ها ی دنینوش یبار مصرف مورد استفاده برا کی یها وانیل •
 سرد 

 

آشنا  افتیقابل باز ی ک یو انواع مواد پالست افتیباز ی که با مفهوم کل حال
 ی مواد را بررس نیا افتیاست که مراحل باز دهیبه آن رس نوبت د،یشد
 .میکن
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 کیپالست افتی مراحل باز  4#

 م،یآشنا شد ستیز طیمح یبرا  افتیباز تیکه از ضرورت و اهم حال
 :میده ی قرار م  ی را مورد بررس افتیباز مراحل

 گر یکدیاز  کیپالست لیوسا یجداساز  .1
 ها  کیو خرد کردن پالست ابیآس .2
 و شو  شست .3
 کردن  خشک .4
 افت یگرانول قابل باز ساخت .5

 .میده ی م حیادامه همه مراحل را به طور کامل توض در

در    ن یاول  یکی پالست  لیوسا  یجداساز  1-4# مرحله 
 ک یپالست  افتیباز 

نوع و رنگ آن   ه،یها بر اساس مواد اول کیپالست یمرحله، جداساز  نیاول
  ی از انواع تخصص ی عموم یها کی مرحله پالست نیواقع در ا در .ها است

ساخت  یبرا ی خواص خوب ،یینها ی افت یباز محصول  شوند تا ی جدا م
 .داشته باشد دیظروف جد
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 شده یجداساز  یها کیخرد کردن پالست  2-4#

 یپس از جداساز  ی کیمواد پالست ک،ی پالست افتی مرحله از باز نیا در
 ی ک یپالست یمخصوص خرد و به پرک ها یها ابیتوسط دستگاه ها و آس

  ی کیانواع مواد پالست یکه برا دیتوجه داشته باش البته .شوند ی م  لیتبد
چون  ی عات یخرد کردن مواد ضا یبرا  مثال جدا وجود دارند؛ یها ابیآس
  یها کیپالست یو برا یر یشمش  یها ابیها و سلفون ها از آس لونینا

  ی استفاده م یچکش یها ابیو... از آس ریش یها یچون بطر  یسخت تر 
 .شود
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 افتیباز  یها برا کی پالست  یشست و شو 3-4#

 .خرد شده، شسته شوند ی کیاست که مواد پالست دهیوقت آن رس حال
 ی انجام م  ی نی کامال به صورت ماش ی کیمواد پالست یشست و شو  ندیفرآ

ساخت محصوالت   یاست که ما برا نی مواد ا یشست و شو علت .ردیگ
 .میدار ازین ی بدون هر نوع ناخالص کی به پالست ،ی افت یاز مواد باز  دیجد

 ،یدهند تا هرگونه آلودگ  ی مرحله مواد را شست و شو م  نیدر ا نیبنابرا
 .فلزات از آن ها جدا شوند ی و حت زهیگرد و غبار، سنگ ر
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 ی کی خشک کردن مواد پالست 4-4#

مواد خشک   د یبا ک،ی پالست افتی مرحله از باز نیشو در ااز شست و  بعد
با   اگر رطوبت هستند و یبه خاطر شست و شو دارا ی ک یپالست مواد .شوند

  محصول م،ی از آن ها استفاده کن دیساخت مواد جد یرطوبت برا نیهم
 .خواهد داشت تیفیبه شدت افت ک یی نها

خرد   ی کیپالست مواد وجود دارند که ی حرارت یکانال ها زیمرحله ن نیا در
 .نماند ی در آن ها باق ی رطوبت  چیخشک شوند و ه ی شده به خوب
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 افتیقابل باز  ساخت گرانول 5-4#

پس از  حال .مرحله ساخت گرانول است ک،یپالست افتی مرحله باز نیآخر
نوبت به آن  ی ک یخرد کردن، شست و شو و خشک کردن مواد پالست

 یبرا .میآماده کن دیساخت محصوالت جد یرا برا ها آن است که دهیرس
 لیآن ها را به گرانول ها تبد دیبا  میمواد استفاده کن ن یاز ا میآن که بتوان

 ی استفاده م  (extruder) به نام اکسترودر ی کار از دستگاه  نیا یبرا .میکن
را ذوب کرده   ی ک یهمان اکسترودر مواد پالست ایگرانول ساز  دستگاه .شود

  دشدهیتول یگرانول ها نیاز ا سپس .کند ی م لیو آن ها را به گرانول تبد
 شود.  ی استفاده م  ی افت یباز  ی کیساخت مواد پالست یبرا
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