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« زبالههای پالستیکی »
پالستيک ها موادی هستند كه از فراورده های نفتی ساخته می شوند و امروزه كاربرد زیادی در زندگی ما دارند .اما هنگامی كه به صورت زبالهه دور
ریخته می شوند مشكالتی برای ما ایجاد می كنند.
معایب زباله های پالستیکی:
 -4پالستيک ها از نفت كه یک منبع تجدیدناپذیر است تهيه می شوند.
 -4بيش ترین حجم زباله های جامد در مقایسه با حجم مواد دیگر را با توجه به وزن شان دارند( .حجم زباله های پالستيكی  %00حجم زباله
های جامد است اما جرم آن ها تنها  %7جرم زباله های جامد می باشد).
 -0اگر به دریاها و رودخانه ها راه یابند در سطح آب شناور می مانند و ممكن است توسط آبزیان به جای غذا خورده شوند و باعه مهرآ آن
ها شوند.
 -1بيش تر آن ها زیست تخریب پذیر نيستند یا تخریب آن ها بسيار آهسته است.
 -1سوزاندن آن ها در دستگاه زباله سوز با ایجاد بخارهای سمی همراه است.
 410سال طول می كشد تا یک كيسه پالستيكی نازک ،در طبيعت تجزیه شود.

« بازگردانی پالستیک ها »
با توجه به معایب زباله های پالستيكی ،بازگردانی پالستيک ها اهميت زیادی دارد.

كمک به حفظ محيط زیست
اهمیت بازگردانی پالستیکها
كمک به افزایش طول عمر ذخایر نفتی

روش های گوناگونی برای بازگردانی زباله های پالستيكی به كار می رود.
 -4كيسه های پالستيكی از جنس های مختلف را به طور مكانيكی رشته رشته می كنند و پس از شستن و خشک كردن ،ماده پالستيكی را با مواد
ویژه ای مخلوط و برای تهيه ورقه های پالستيكی استفاده می كنند .این ورقه های پالستيكی در صنعت ساختمان سهازی و در بسهته بنهدی ههای
صنعتی به كار می روند.
 -4بطری های پالستيكی نوشابه را پس از رشته رشته كردن می شویند تا چسب ،كاغذ و مواد اضافی دیگر جدا شود ،سپس آن را خشک می كنند
و با قيمت كم تری به توليدكنندگان ظرف های پالستيكی می فروشند.
 -0در مواردی كه ماده پالستيكی تنها از یک نوع ماده تشكيل شده است ،از طریق بازگردانی همان نوع پالستيک را از نو توليد مهی كننهد .امها بهه
دالیل بهداشتی ،استفاده از این گونه پالستيک های بازگردانی شده ،برای تهيه ظرف های ویژه مواد غهذایی و بطهری نوشهابه در برخهی از كشهورها
ممنوع است.
 -1در مواردی كه زباله های پالستيكی از چند نوع ماده پالستيكی تشكيل شده باشد ،پس از رشته رشته كهردن ،از آن هها بهرای سهاخت نيمكهت
پارک ها ،ميز و صندلی ،گلدان ،لوله ،سطل و برآمدگی یا سرعت گير خيابان ها استفاده می شود.
كارخانه های پالستيک سازی در سراسر جهان به منظور افزایش كيفيت فرآورده های حاصل از بازگردانی پالستيک های پرمصرف ،كدهای ویژه ای
را برای هر یک از آن ها معين كرده اند .این كد را درون یک مثل می نویسند و در زیر یا كنار وسایل پالستيكی توليدی خود حک می كنند.
تفكيک زباله های پالستيكی به كمک این كدها بسيار آسان تر است و سبب می شود كه تنها یک نوع ماده پالستيكی بازگردانی شود.

در این صورت محصول بازگردانی از كيفيت باالیی برخوردار خواهد بود.

« كاغذ و مقوا »
ميزان مصرف كاغذ و مقوا را اغلب به عنوان نشانه ای از پيشرفت اجتماعی یک كشور تلقی می كنند.

« بازگردانی كاغذ »
در كشورهای پيشرفته حدود  %40از كاغذهای باطله را باز گردانی می كنند.
اگر چه كاغذ از چوب كه یک منبع تجدیدپذیر است ،ساخته می شود .اما به دالیل زیر كاغذ را بازگردانی می كنند.

دالیل بازگردانی كاغذ:

  41سال طول می كشد تا یک نهال به درخت بزرگی تبدیل شود. تعداد درختانی كه برای توليد كاغذ قطع می شوند بهيش از تعهداد درختهانیاست كه با رشد نهال های كاشته شده جایگزین می شوند.
 برای توليد یک تن كاغذ ،حدود  47درخت تنومند الزم است. -بازگردانی كاغذ نصف ساختن كاغذ از درخت ،انرژی الزم دارد.

اگر به جای استفاده از چوب درختان برای توليد كاغذ از كاغذهای باطله استفاده شود %40 ،در مصرف آب و  %10در مصرف انرژی صرفه جویی می
شود .هم چنين  %71از آلودگی هوا ،جلوگيری به عمل می آید.
در فرآیند بازگردانی ،كاغذهای باطله را در آب گرم به صورت خمير در می آورند و پس از سفيد كردن خمير كاغذ از آن برای تهيهه كاغهذ اسهتفاده
می شود.

مزایای بازگردانی:

 حفظ منابع طبيعی برای نسل های بعد جلوگيری از انتشار مقدار زیادی گازهای گلخانه ای و مواد آلوده كننده آب ذخيره كردن انرژی تأمين مواد خام ارزشمند برای صنعت اشتغالزایی تشویق به گسترش فناوری سبز -كاهش نياز به مكان های دفن زباله و بینيازی از دستگاه های زباله سوز

« جایـگزینـی »
راه حل های گوناگونی به منظور افزایش طول عمر منابع شيميایی به كار رفته است .در ميان این راه حل ها ،جایگزینی از اهميت زیادی برخهوردار
است.
جایگزینی :روشی برای افزایش عمر منابع تجدید ناپذیر از طریق یافتن یا سوختن موادی با ویژگی های مشابه واد پر مصرف و به كار گيری آن ها
در كاربرد مشابه كه ترجيحاً از منابع تجدید پذیر باشد.
مواد جایگزین تهيه شده باید خواصی مشابه مواد پرمصرف داشته باشند و ترجيحاً از منابع تجدید پذیر به دست آیند.
امروزه رشته های نوری كه از شيشه ساخته می شوند به تدریج جای كابل های مسی را در شبكه ارتباطات می گيرند و می توان آن ها را جایگزین
بسيار خوبی برای فلز كم یاب و تجدید ناپذیری مانند مس در نظر گرفت.
رشته های نوری پيام های تلفنی را به كمک نور ليزر حمل می كنند .یک رشته نوری به ضخامت موی سر انسان 10000 ،مكالمه تلفنی را به طهور
همزمان منتقل می كند.
مس پس از نقره در ردیف دوم ،از نظر رسانایی الكتریكی قرار می گيرد .مس ،فلز براق و سرخ رنگی است و به علت رسانایی الكتریكی زیاد ،مقاومت
در برابر خوردگی و قابليت مفتول شدن در سيم پيچ ها ،سيم كشی خانه ها ،ساختن آلياژهایی ماننهد بهرنج و برنهز ،سهاختن تركيهب ههای مهس و
كارهای هنری به كار می رود.
بيش ترین نظایر مس جهان به ترتيب در شيلی و آمریكا وجود دارد.
در آمریكا  %44از نياز به مس ،از راه بازگردانی تأمين می شود.
در آمریكا زمانی از كانه های غنی مس كه  01تا  44درصد مس داشتند ،استفاده می شد .در حال حاضر چنين كانه هایی در آن كشور یافهت نمهی
شود .امروزه با توجه به فناوری موجود كه باز هم از نظر اقفتصادی به صرفه است از كانه هایی كه حدود  %4مس دارند ،استفاده می شود.
منبع :مقدار ماده شناخته شده تا عمق مشخصی از زمين را گویند.
اندوخته (ذخیره) :مقدار ماده ای است كه می توان آن را فوری و با روش های شناخته شده به دست آورد.

