مراحل بازیافت پالستیک وPET ...

پس اس جوغآٍري پالستيكّبي ضبيعبتي،

کبرگبّْبي آسيبة کٌٌذُ آًْب را خزيذاري هيکٌٌذ .در هزحلِ ثعذ،

تعذادي اس کبرگزاى کِ هسئَل تفكيك پالستيكّب ثز هجٌبي رًگ ٍ جٌس آًْبيٌذ جذاسبسي پالستيكّب را آغبس
هيکٌٌذ .ايي کبرگزاى ثِ طَر هعوَل پالستيكّب را اس ًظز جٌس ثِ دٍ ًَع ثبدي ٍ تشريقي ٍ ًيش اس ًظز رًگثٌذي
ثِ اًَاع ثيرًگ ،سفيذ ،سرد ،آثي ٍ سجش تقسين هيکٌٌذ .
در سبختوبى پالستيكّبي ثبدي هبًٌذ پلياتيلي ،پلي ٍيٌيل کلزايذ )(PVCثسيبر فطزدُ ٍجَد دارد ٍ ثِ ّويي دليل
ايٌْب اًَاع خطك ٍ ضكٌٌذُاًذ در حبلي کِ پالستيكّبي تشريقي هبًٌذ پلياتيلي ثب تزاکن پبييي

 ٍ ، LDPEپلياتيلي

تزفتبالت )ً(PETزمتز ٍ اًعطبفپذيزتزًذّ .ذف اصلي اس جذاسبسي ايي دٍ ًَع هَاد اس يكذيگز آى است کِ
کيفيت حبصل اس هخلَط کزدى ايي دٍ ًَع پالستيك هطلَة ًيست ٍ هخلَط حبصل ثِ صَرت ضيريشُ اس دستگبُ
ثيزٍى هيآيذ .
اس ًظز رًگثٌذي ًيش ارسش ريبلي پالستيكّب هتفبٍت است ثِ ّز هيشاى کِ اس طزف هَاد ثيرًگ ٍ يب ثب رًگ
رٍضي ثِ طزف رًگّبي تيزُتز هيرٍين اس ارسش ريبلي پالستيكّب کبستِ هيضَد ،ثِ ايي هعٌي کِ پالستيكّبي
ثيرًگ يب کزيستبلي ثبالتزيي قيوت ٍ پالستيكّبي کذر ٍ هتوبيل ثِ رًگ هطكي پبيييتزيي قيوت را دارًذ

.

در هزحلِ ثعذي ،پالستيكّبي جذا ضذُ را در يك آسيبة ثشرگ هيريشًذ ٍ آًْب را ثِ صَرت تكِّبي ثسيبر ريش
(چيپس) خزد هيکٌٌذ .پالستيكّبي خزد ضذُ در ايي هزحلِ آهبدُ فزٍش ثِ کبرخبًِّبي ثبسيبفت پالستيك
ّستٌذ
در کبرخبًِ ٍ در ًخستيي هزحلِ ،پالستيكّبي خزد ٍ ريش در يك ظزف ضستطَ قزار هيگيزًذ ٍ پس اس ضست ٍ
ضَ در يك سجذ خطك کي پخص هيضًَذ .در قسوت سيزيي ايي سجذ يك هٌجغ حزارتسا ثب گزهبي هالين قزار

.

دارد.
پس اس ايي کِ پالستيكّب خطك ضذًذ ،در دستگبُ «اکستزٍدر» ،قزار هيگيزًذ .ايي دستگبُ ضجيِ ثِ چزخ گَضتي
ثشرگ است ،ثب ايي تفبٍت کِ ًبحيِ هيبًي آى هجْش ثِ سيستنّبي حزارتسا (هٌظَر اس سيستنّبي حزارتسا،
تعذادي الوٌت ثب هقبٍهت ثبالست کِ تَاى تَليذ حزارت ثسيبر سيبدي را دارًذ .حزارتسا ،تعذادي الوٌت ثب هقبٍهت
ثبالست کِ تَاى تَليذ حزارت ثسيبر سيبدي را دارًذ) .حزارتي کِ ايي سيستن ايجبد هيکٌذ ثِ طَر هتَسط ثيي 250
تب  150درجِ سبًتيگزاد است .ثِ کوك حزارت تَليذ ضذُ ،پالستيكّبي خزد ٍ ريشقجلي ثِ صَرت خويزي اس
داّبًِ «اکستزٍدر» خبرج هي ضًَذ.

خويزّب را در يك ظزف آة قزار هي دٌّذ تب سزد ٍ سفت ضًَذ ٍ ثعذ آًْب را در داخل آسيبة هيريشًذ .ايي
دستگبُ خويز سفت ضذُ را ثِ گلَلِّب ٍ گَيچِّبي پالستيكي (گزاًَل) کِ ًسجتب ريش ٍ خزد ّستٌذ تجذيل هيکٌذ.
ايي گَيچِّبي پالستيكي (گزاًَلّب) را هيتَاى هبدُ خبم ثبًَي تلقي کزد .در هزحلِ ًْبيي ،ايي گزاًَلّب را در
دستگبُّبي قبلتگيزي هيريشًذ ٍ هحصَل هَرد ًظز در قبلجي کِ اس قجل طزاحي ضذُ است تَليذ هيضَد.
هحصَالتي را کِ در هزحلِ قبلتگيزي ثِ ضكل ًبهطلَة ٍ ًبقص تَليذ هيضًَذ ،دٍثبرُ آسيبة هيکٌٌذ ٍ هَرد
استفبدُ قزار هيدٌّذ.

