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 جداسازي و شستوشوي-پالستیکها
-پالستیکهاي بازيافتي پیش از انجام آزمون
آيین کار

Plastics- Separation and washing of recycled
plastics prior to testing- Guidelines

ICS:83.080.10

به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ  3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استانداردهای
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ  29/6/92به
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مورخ  29/3/92جهت اجرا ابالغ شده است.
تدوین استاندارد در حوزههای مختلف در کمیسیونهای فنی مرکب از کارشناسان سازمان ،صاحب نظران مراکز و مؤسسات
علمی ،پژوهشی ،تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام میشود وکوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی،
فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،شامل تولیدکنندگان ،مصرفکنندگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهادها ،سازمانهای دولتی و غیر دولتی حاصل میشود .پیشنویس
استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذینفع و اعضای کمیسیونهای فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت
نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و
منتشر میشود.
پیشنویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمانهای عالقهمند و ذیصالح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه میکنند
درکمیتۀ ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب ،به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر میشود .بدین ترتیب،
استانداردهایی ملی تلقی میشوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ ملی
استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل میدهد به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد )، 1(ISOکمیسیون بین المللی الکتروتکنیک
5
) 2(IECو سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابط 4کمیسیون کدکس غذایی)(CAC
در کشور فعالیت میکند .در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندیهای خاص کشور ،از آخرین
پیشرفتهای علمی ،فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینالمللی بهرهگیری میشود.
سازمان ملی استاندارد ایران میتواند با رعایت موازین پیشبینی شده در قانون ،برای حمایت از مصرفکنندگان ،حفظ سالمت
و ایمنی فردی و عمومی ،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصادی ،اجرای بعضی از
استانداردهای ملی ایران را برای محصوالت تولیدی داخل کشور و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب شورای عالی استاندارد ،اجباری
نماید .سازمان میتواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور ،اجرای استاندارد کاالهای صادراتی و درجه-
بندی آن را اجباری نماید .همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفادهکنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در
زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیزی و صدور گواهی سامانههای مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشگاهها و
مراکز کالیبره کردن ( واسنجی ) وسایل سنجش ،سازمان ملی استاندارد ایران اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط
نظام تأیید صالحیت ایران ارزیابی میکند و در صورت احراز شرایط الزم ،گواهینامۀ تایید صالحیت به آنها اعطا و بر عملکرد
آنها نظارت میکند .ترویج دستگاه بین المللی یکاها ،کالیبره کردن (واسنجی) وسایل سنجش ،تعیین عیار فلزات گرانبها و
انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization
2 - International Electrotechnical Commission
)3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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پیش گفتار
استاندارد " پالستیکها -جداسازی و شستوشوی پالستیکهای بازیافتی پیش از انجام آزمون-آیین کار" که
پیشنویس آن درکمیسیونهای مربوط توسط موسسه تحقیقات رنگ امیرکبیر(مترا) تهیه و تدوین شده و در
هزار و دویست وپنجمین اجالس کمیتۀ ملی استاندارد صنایع شیمیایی و پلیمر مورخ 1329/19/99مورد
تصویب قرار گرفته است ،اینک این استاندارد به استناد بند یک مادۀ  3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  ،1331به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می-
شود.
برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینۀ صنایع ،علوم و خدمات،
استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصالح و تکمیل این
استانداردها ارایه شود ،هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت .بنابراین،
باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.
منبع و مأخذی که برای تهیۀ این استاندارد مورد استفاده قرارگرفته به شرح زیر است:
ASTM D6288:2009, Standard Practice for Separation and Washing of Recycled Plastics Prior
to testing

ه

پالستیکها -جداسازی و شستوشوی پالستیکهای بازیافتی پیش از انجام آزمون -آیین
کار
1

هدف و دامنه کاربرد

هشدار -در این استاندارد ،تمام موارد ایمنی و بهداشتی نوشته نشده است .در صورت وجود چنین مواردی ،مسئولیت برقراری
شرایط ایمنی و سالمتی مناسب و اجرای آن برعهده کاربر این استاندارد است.

هدف از تدوین این استاندارد ،تعیین روشی برای جداسازی پالستیکهای بازیافتی به شکل پرک ،براساس
رنگ آنها(بهعنوانمثال ،پالستیکهای سبزرنگ از بیرنگ) و نیز روشی برای شست وشوی پالستیکهای
خردشدهی آلوده است که جداسازی مواد سبک (چگالی کمتر از 1/99گرم برسانتیمترمکعب) را درپی دارد.
این استاندارد برای روشهای شستوشوی عمومی استفاده شده در صنعت بازیافت پالستیکها ،کاربرد ندارد.
روشهای توصیف شده ،فقط برای آمادهسازی نمونههای پالستیکی استفاده شده در آزمون است .این روش
شامل یک مرحله شستوشو در دمای معمولی برای تسهیل جداسازی کاغذ (برای مثال برچسبها) و در
ادامه ،شستوشو در دمای باالتر است.
يادآوري -گرچه این روش ،به عنوان یک روش کمّی ارائه نشده است ،اما میتواند برای رسیدن به نتایج کمّی استفاده شود.
مسئولیت تایید تجدیدپذیری مقادیر کمّی بر عهده کاربر است.
2

مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده است.
بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب میشود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصالحیه ها و تجدید نظر های بعدی آن
موردنظر این استاندارد ملی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده
است ،همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه های بعدی آنها مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:
2-1 ASTM D 1600, Terminology for Abbreviated Terms Relating to Plastics
2-2 ASTM D 5814, Practice for Determination of Contamination in Recycled Poly(Ethylene
Terphethalate) (PET) Flakes and Chips Using a Plaque Test
)2-3 ASTM E 5991, Practice for Separation and Identification of Poly-(Vinyl Chloride) (PVC
Contamination in Poly(EthyleneTerphethalate) (PET) Flake
2-4 ASTM D 7209, Guid for Waste Reduction, Resource Recovery, and use of Recycled
Polymeric Materials and Products
3

اصطالحات و تعاریف

در این استاندارد ،عالوه بر اصطالحات و تعاریف تعیین شده در استاندارد  ASTM D1600و ASTM

 ،D7209اصطالحات و تعاریف زیر نیز به کار میرود:

1

1-3
مواد سبک

موادی مانند کاغذ ،پلیمرهایی نظیر پلیاتیلن و پلیپروپیلن و سایر مواد با چگالی کمتر از 1/99گرم برسانتی-
متر مکعب
4

کلیات

گردوغبار ،کاغذ و مخلوط مواد پلیمری ،تفسیر دادههای به دستآمده از روشهای شناسایی و/یا تعیین
مقادیر کمّی آالیندهها در پالستیکهای بازیافتی را پیچیده میکند.
مواد پالستیکی رنگی مختلف (بهعنوان مثال ،سبز و بیرنگ) به سادگی با بازرسی چشمی نمونه تشخیص
داده میشود.
برچسبها ،بقایای چسب و سایر پالستیکها ممکن است رنگینههای 1بهکار رفته در برخی روشهای تعیین
آالیندهها را جذب کنند ،یا این آالیندهها ممکن است فلوئورسان مزاحم از خود نشان دهند .بههمیندلیل،
روش استانداردی برای شستوشوی پالستیکها ،پیش از انجام آزمون تهیه شده است.
در این روش ،از یک مرحله شستوشو در دمای معمولی برای تسهیل جداسازی کاغذ (مثال برچسبها) و به
دنبال آن شستوشو در دمای باالتر برای جداسازی پالستیکها و سایر آالیندهها بر اساس چگالی استفاده
میشود .مرحله شستوشو در دمای معمولی ،برچسبها را بهطور موثر بدون فعالکردن چسبها خارج می-
سازد.
يادآوري -آزمونهای فلوئورسان و رنگینه که نیازمند پالستیک شستهشده مطابق این استاندارد هستند ،بهطور ویژه برای
آشکارسازی آالینده) پی وی سی( 9طراحی شدهاند.
مواد بازیافتی ،پس از شستهشدن برای انجام آزمونهایی مثل آزمون شرح داده شده در استاندارد ASTM

 D5814یا  ،ASTM D7209استفاده میشود.
1

وسايل

1-3

سیني آلومینیمي براق ،با عمق کم و حداقل مساحت  399سانتیمترمربع؛

9-3

ترازو ،مناسب برای توزین  399گرم پرک 3پالستیک؛

ظرف تیغهدار ،4از جنس فوالدزنگنزن به قطر13سانتیمتر ،مجهز به چهار تیغه دو سانتیمتری
3-3
به طوری که نسبت ارتفاع به قطر ظرف  9/2باشد؛
درپوش ظرف (بند  ،)3-3به طوری که قابلیت قراردادن دماسنج (یا حسگر دمایی دیگر) و محور
2-3
همزن بند  6-3را داشته باشد؛
1- Dyes
 -2پلیوینیلکلرید )(PVC
3- Flake
4- Baffled Beaker

9

3-3

موتور همزن ،با سرعت  1999دور در دقیقه با پایه که از باال داخل ظرف قرار گیرد؛

6-3

پروانه همزن ،1مجهز به سه پره به قطر  3تا  3سانتیمتر؛

3-3

سطل هاي پالستیکي ،به حجم  99لیتر؛

3-3

آبکش ،غیرآلومینیمی مناسب برای سطلهای بند 3-3؛

2-3

گرمکن صفحه داغ7؛

19-3

دماسنج؛

11-3

میله همزن دستي؛

19-3

گرمخانه ،با قابلیت خشک کردن پرکهای پالستیکی در دمای . )69±9(˚C

6

مواد

1-6

آب ،مقطر یا یونزداییشده؛

9-6

هیدروکسید سديم ،دانهای(نوع صنعتی یا آزمایشگاهی)؛

3-6

شوينده ،ماده فعال سطحی غیریونی یا شویندههای آنیونی؛

محلول شستوشو ،شامل  9لیتر آب9/3 ،درصد معادل ششگرم شویندهی ذکرشده در بند 3-6
2-6
و یک درصد معادل 99گرم هیدروکسید سدیم ذکرشده در بند .9-6شوینده را پیش از افزودن هیدروکسید
سدیم در آب سرد حل کنید.
2
5-2

روش انجام آزمون
جداسازي پالستیکها بر اساس رنگ

مقداری از نمونه پالستیک خردشده را روی سینی آلومینیمی پخش کنید .سپس ،پالستیک بازیافتی را به
روش چشمی بدون بزرگنمایی بررسی کرده و مواد را بر اساس رنگ جداسازی کنید (مثال سبزرنگ از بی-
رنگ).
يادآوري -برای اطمینان از اینکه نمونه استفاده شده در این آزمون ،نماینده کل پالت یا عدل مواد است ،از یک روش نمونه-
گیری مناسب استفاده کنید.
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شستوشو در دماي معمولي

محلول شستوشو ( )2-6را در ظرف تیغهدار ( )3-3بریزید .مقدار ( )399±99گرم از پالستیک کثیف حاصل
از بند  1-3را به محلول داخل ظرف ( )3-3اضافه کنید.
همزن را داخل ظرف قرار دهید به طوری که پره همزن ،دو تاسه سانتیمتر باالتر از ته ظرف قرار گیرد.
1- Stirring impeller rod
2- Hot plate
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همزن را روشن کرده و سرعت را روی  1999دور در دقیقه تنظیم کنید .همزدن را به مدت  13دقیقه در
دمای معمولی ( )93 ±9درجه سلسیوس ادامه دهید.
همزن را پس از 13دقیقه خاموش و آن را از ظرف خارج کنید .پنج دقیقه صبر کنید تا کاغذ و سایر مواد
سبک ،به سطح رسیده و پلیمرهایی مانند  PETو  PVCته نشین شوند .با استفاده از میله همزن دستی (بند
 ،)11-3به آرامی مواد سبک را به هم زنید تا  PETیا PVCهای محبوس شده بتوانند ته نشین شوند.
يادآوري -5روش شستوشو در دمای معمولی ،برای همه پالستیکها مورد نیاز نیست ،اما برای جداکردن برچسبها از برخی
محصوالت مفید است .این مرحله ،می تواند گرفتگی توری صافی را با کاغذ کاهش دهد ،زیرا دمای کم ،موجب فعال شدن
برخی از چسبها نمیشود.
يادآوري  -7حبابها ممکن است به پرکهای پالستیک بچسبند و باعث شناورماندن مواد سنگین به جای تهنشین شدن،
شوند .از یک توری مناسب برای به هم زدن آرام ذرات شناور استفاده کنید تا هوا آزاد شده و ذرات سنگین ته نشین شوند.

آبکش (بند  )3-3را روی سطل پالستیکی (بند  )3-3قرار دهید .محلول شستوشو را از درون ظرف با دقت
روی آبکش بریزید تا مواد سبک روی آبکش باقی بمانند .اجازه ندهید ،پالستیکهای تهنشینشده در ظرف،
به آبکش منتقل شوند.
به ظرف (بند  )3-3آب اضافه کنید تا سطح آب به محدوده ده سانتیمتری سر ظرف برسد.
مخلوط آب-پالستیک را با میله همزن دستی هم بزنید تا هرگونه مواد سبک محبوس شده بیشتر جدا شوند.
اجازه دهید ،پلیمرهای سنگینتر در ظرف تهنشین شوند ،آنگاه بخش عمدهی آب را ،روی آبکش قرار گرفته
بر سطل ،بریزید.
مواد سبک روی آبکش را در حالی که با میله همزن دستی هم میزنید ،به مدت دو دقیقه با آب سرد ()1-6
آبکشی کنید .آب آبکشی را داخل سطل بریزید.
مواد سبک باقیمانده روی آبکش را روی پارچه جاذب منتقل کنید و اجازه دهید تا با هوا خشک شوند.
يادآوري -9برای کاهش زمان خشک کردن ،مواد سبک جدا شده را در گرمخانه با دمای ) (69±9درجه سلسیوس قرار دهید.

9-2

روش شستوشو در دماي باال

محلول شستوشو را در ظرف بریزید .ظرف را روی گرمکن صفحه داغ قرار داده و تا دمای ( )33-29درجه
سلسیوس گرما دهید .برای به حداقل رساندن تبخیر ،درپوش ظرف را ببندید .مقدار ( )399±99گرم از
پالستیک کثیف را وزن کرده و به محلول داخل ظرف اضافه کنید .اگر روش شستوشو در دمای معمولی
(بند )9-3برای جداسازی برچسبها و مواد سبک استفاده شود ،کل پرکهای پالستیک سنگین بهدست
آمده از بند 9-3را به ظرف محتوی محلول شستوشو در دمای ( )33-29درجه سلسیوس منتقل کنید .دقت
کنید تمام مواد از ظرف اول منتقل شده باشد.
همزن را داخل ظرف قراردهید ،بهطوریکه دو تا سه سانتیمتر باالتر از ته ظرف قرارگیرد و دمای محلول را
به ( )33-29درجه سلسیوس برسانید.
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همزن را روشنکرده و سرعت را روی 1999دور در دقیقه تنظیم کنید .همزدن را به مدت 13دقیقه ادامه
دهید در حالی که دمای محلول روی ( )33-29درجه سلسیوس ثابت بماند.
همزن را پس از  13دقیقه خاموش کرده و از ظرف خارج کنید .ظرف را از روی گرمکن صفحه داغ بردارید.
يادآوري -حبابها ممکن است به پرکهای پالستیک بچسبند و باعث شناورماندن مواد سنگین به جای تهنشین شدن ،شوند.
از یک توری مناسب برای به هم زدن آرام ذرات شناور استفاده کنید تا هوا آزاد شده و ذرات سنگین ته نشین شوند.

آبکش (بند  )3-3را روی سطل پالستیکی (بند  )3-3قرار دهید .محلول شستوشو را از درون ظرف با دقت
روی آبکش بریزید تا مواد سبک روی آبکش باقی بمانند.
آب گرم ( )33-29درجه سلسیوس به ظرف اضافه کنید تا سطح آب به محدوده ده سانتیمتری سر ظرف
برسد .مخلوط آب-پالستیک را با میله همزن دستی هم بزنید .سپس بیشتر آب را از روی آبکش داخل سطل
بریزید .مواد سبک روی آبکش را در حالی که با میله همزن دستی هم میزنید ،به مدت دو دقیقه با آب سرد
( )1-6آبکشی کنید .آب آبکشی را داخل سطل بریزید .مواد سبک جداشده را از آبکش به روی سینی
آلومینیمی ( )1-3منتقل کرده و در گرمخانه با دمای )  ( 69±9درجه سلسیوس خشک کنید.
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