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هستند و چه خصوصیاتی  ای  از چه خانواده پالستیک ها  قبل از این که به بازیافت پالستیک ها بپردازیم باید ببینیم

 دارند.

 

 ه ترکیباتی هستند؟چپلیمرها 

 

ها به موادی گفته می شووود که اب ب پ پيونووتد د باد ب وويار بيادی ملکول کومن يا م ومر  پليمر يا ملکول بزرگ ، يا ماکرو ملکول

 دشکيل شبه انب که بيد آن ا پيونب شيميايی کوواالنت  وجود دارد.

 

 
 

ناخته شبه ب ابرايد هر ملکول ن گيد پليمر اب د باد ب يار بيادی واحب ناختمانی دکرار شونبه که به آن مونومر گفته می شود ، 

 انت .

 Polymerب پار =  ←  monomerين ق متی =  ←(   mer، ق مت =   mono) ين =  

 

n (CH2 = CH  )     →       ~CH2 -CH- CH2 -CH-CH2  -CH~ 
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کل ووالن ی و کبرای روشد شبن موضوع ين رشته د بيح را در نظر بگيريب که دانه های هر د بيح  نماد ين مونومر, نخ آن پيونب 

رد نظر ب تر ين بنجير د ووبيح را ين پليمر ضرن نماييب.جا ا انووت که هرمه د باد دانه های مونومر بيشووتر باشووب خوام پليمر مو

کپ باشووب برای ملال  عبد باشووب.اگر د باد دانه ها1000خواهب بود.و برای اي که ماده ای پليمر مح وووگ گردد بايب د باد ايد دانه ها 

 يگومر گفته می شود.عبد باشب ا  100دا 10

( و دری گلي ريب با وبن ملکو ی )  16نبکتريد )  4CHدر مقاي ه وبن ملکو ی ين پليمر با وبن ملکو ی ناير مواد آ ی مان ب متان 

 ( ,پليمر دقريباً  ن گيد دريد ماده ه ت ب . 100

 

 
 

 

 بيد م بيد هزار دا م ب ميليون متغير انت ، برای درکيبات نه ب بی اب ايد مقبار هپ متجاوب انت .  :وزن ملکولی پلیمر 

 ببيد ج ت ايد درکيبات دارای خوام کامالً اختصام مربوط به خود می باش ب : خواص پلیمرها:

 .ملالً هيچين اب آن ا ضرّار ني ت 

   .اغلا آن ا کپ محلول و يا نامحلول ه ت ب 

  . برخی اب آن ا اصالً ذوگ نمی شونب و ب ضاً نقطه ذوگ مشخصی نبارنب و آن ايی هپ که ذوگ می شونب گ تره ذوگ دارنب 

 دمام ايد خصوصيات به علت ناختمان ماکروملکو ی پليمرهانت . 

 

 منظور از پلیمریزاسیون چیست؟

 هپ پيونته و ين ملکول ب يار بزرگ را دشکيل می ده ب: پلیمریزاسیون د باد ب يار بيادی اب م وموها بونيله  ضراي بی به نام

n( CH2 = CH   )    →       ~CH2 -CH- CH2 -CH-CH2  -CH~ 

             |                                   |               |               | 

             Cl                                  Cl             Cl             Cl  
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يجاد پيونب واک شوووی شووويميايی انوووت که ای آن د باد ضوز ا  اده بيادی اب ملکو  ای م ومر با ا  پلیمریزاسیییون به عبارت ديگر

زرگ کادا ي ووت به يکبيگر متصوول می شووونب دا دشووکيل ين ملکول ب وويار ب کوواالنت بونوويله اعمال ضشووار و حرارت ودر حضووور

 )ماکروملکول( را ببه ب .ايد عمل در راکتورهای بزرگ در پتروشيمی ها انجام می شود.

 

 

 
 

 

 تشریح واژه های هموپلیمر ، کوپلیمر و ترپلیمر : 

 الف : همو پلیمر : 

اگر دمامی واحبهای نوواختمانی ) م ومر ( بنجيره پليمر و شوواخه های جانبی آن يک ووان باشوو ب به آن هموپليمر گفته می شووود. 

 اکلريت مطلق پالنتين ها در ايد گروه قرار می گيرنب نظير پی وی نی ، پلی اديلد ، پلی پروپيلد ، پلی انتايرن و . . . 
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----CH2 - CH - CH2 - CH2 - CH2 - CH - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 -----    Polyethylene 
 

(monomer = repeat uint = bulding block)  2=CH2CH 
 
 

 انت .مونومر پلی اديلد به حا ت گابی 

 انت . (Mn ≤ 40000 ≥ 10000)وبن ملکو ی پلی اديلد های م مو ی بيد 

 

 : برای دقويت ين خاصيت و يا خلق ويژگی جبيب ب : کوپلیمر  

 اگر در ين ضراي ب پليمريزانيون دو مونومر مختلف وارد واک ش شونب ، به محصول ببنت آمبه کوپليمر می گوي ب .  

~A-A-A-A-B-B-B-B-B-B-A-A-A-A-B-B-B-B-B-B-A-A-A-A~ 
 ملال :

A = PP ,  B = PE 

 

 برای روشن شدن بهتر موضوع به ذک چند مثال می پردازیم:

 

 1. HIPS  پلی انتايرن پليمری شک  به انت برای اضزايش انتحکام آن النتين ها را در مونومر انتايرن حل می

ضربه ي  ی  نتايرن مقاوم در برابر  نپس مونومر را پليمريزه می ک  ب. ايد عمل دو يب کوپليمر ا  HIPSک  ب و 

 .می نمايب که به د يل وجود ق مت النتيکی در آن ن بت به ضربه مقامو انت

 
 

2. SAN  نتايرن در مقابل گرما و ضربه ن بت به پلی ا نتايرن اکريلونيتريل در مقابل گرما و  ملال ديگر کوپليمر ا

ضوووربه ن بت به پوووووولی انوووتايرن ) هموپليمر ( خيلی ب تر عمل می ک ب همچ يد در مقابل حال  ا و مواد 

قويت ين خاصوويت و يا خلق ويژگی جبيب شوويميايی پايباری خيلی باالدری دارد ، پس کوپليمرانوويون برای د

 صورت می گيرد .
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3. EPDM  النوووتينEPDM  (Ethylene -Co- Propylene Dienemonomer )Poly  مقاوم در ،

 برابر ابن و حال  ای قطبی 

فت و ب زيد و  NBR  (Butadiene – Co- Acrylonitrile )Polyملال النوووتين  .4 قاوم در برابر ن ، م

 روغ  ای غيرقطبی

، درموپالنتيکی انت که رضتار النتين ها  EVA  (Ethylene – Co - Vinylacetate)Polyالنتين  .5

 را اب خود نشان می دهب و شبيه به پی وی نی  شکل دهی می شود .

 ج : ترپلیمر : 

می گوي ب که می دوانب ترپلیمر  حال اگر به جای دو واحب ناختمانی نه  واحب ناختمانی داشته باشيپ به آن به پليمر

 هموپليمری با دو شاخه پيونبی مختلف ، و يا کوپليمری با ين شاخه پيونبی اب ج س واحب ناختمانی نومی می باشب. 

 

 

 

 

 

 

 

 ملال انتايرن بودادی ان رابر که به ع وان النتين مصرف می شود.

 

 
 

 

وير پلی بودا  ABSملالً : در مورد  وتريل در اول بنج يکی اب ب تريد روش های د يه آن ، پيونب بدن انتايرن و اکريلوني

 دی ان  می باشب .

 

 

AAABBCCC  ,  A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A 

                                                          |                                  | 

                                                          B                 C      

                                 |                                   |   

                                 B                  C  

                                 |                                   |          

                                                                                         B                  C 
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بخاار خوام ب يار عا ی مکانيکی ،  ABSبمانی که قط ه پليمری در م رن ضربه شبيب باشب ، مقاومت در برابر ضربه  

 حراردی ، شيميايی وا کتريکی م انا به نظر می رنب ، خوام ايد پليمر در رديف نايلد و پلی کرب ات انت . 

 
 

چرا برخی پلیمرها را می توان چند بار بازیافت کرد ولی برخی دیگر تنها یکبار پس از حرارت دیدن دیگر به شکل 

 ؟ اولیه باز نمی گردند

 

برخی پالنتين ها مان ب ظروف يکبار مصرف ,بطری های آگ م بنی ,دبه های پالنتيکی )مواد بادی(و مواد الک را می دوان م ب بار 

بابياضت کرد و ی پالنتيک ای که برای ناخت پريز و کليب  انتفاده می شونب و يا پالنتيک ای دقويت شبه با ا ياف شيشه ايد قابليت 

ايد نوال به د يل دفاوت در ناختمان آن ا مربوط انت.به اور کلی  پليمرها کالّ و با طبع پالنتيک ا به دو گروه را نبارنب. پانخ 

 گرمانرم و گرمانخت دنته ب بی می شونب :

 

 الف : پالستیک های گرمانرم )ترموپالستیک ها(
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دائمی و غير  پالنووتين های گرمانرم به موادی گفته می شووود که در ارر حرارت ذوگ می شووونب ودارير حرارت بر روی آن ا دغييرات

د عمل را کراراً دکرار بابگشتی به وجود نمی آورد ، در عيد حال می دوان ايد مواد را پس اب دببيل به جريان مذاگ قا بگيری کرد و اي

 نمود. 

نر شت که در هر دجبيب قا ا گيری خوام مکانيکی اضت پيبا می ک  ب و ايد گرم و  د کردن را می دوان دکرار کرد و ی بايب دوجه دا

 ظاهر قط ه مرک در و بب م ظردر به نظر می رنب ضمد آنکه اب  حاظ ب باشتی نيز قابل قبول ني ت .

را می دوان به روغد جامبی دشووبيه کرد که با درياضت  اجابه ببهيب برای روشوود شووبن موضوووع ملا ی بزنيپ پالنووتين های گرمانرم

نتفاده  شبه را باب می دوان ذوگ و ا شبن به حا ت جامب در می آي ب همانطور که می دانيب روغد جامب  نرد  نپس با  حرارت ذوگ ، 

 گردد.

 زمان حرارت چه اتفاقی بر سر پالستیک می افتد؟

ک ب ايد حرارت اب نيروی جاذبة ضيزيکی که بيد بنجيرهای ملکو  ايش وجود دارد اگر بمانی که ين درموپالنتين حرارت درياضت 

بيشتر شود پبيبه ای پيش می آيب که ای آن ناختمان ملکو ی اب حا ت جامب خارج شبه و ملکو  ا می دوان ب روی هپ بلغزنب و ين 

 مذاگ پليمری با وي کوبيتة باال را پبيب آورنب.

شبن ي  ی  ضراهپ آورد نتال و نايلد ذوگ  شبن ملکو  ای ين پليمر گرمانرم که پلی اديلد ، دفلون ، پلی ا ن امکان  غزيبن و جابجا 

 ها نمونه هايی اب آن ا ه ت ب . 

 

 

 

 

 

 آیا این دسته از پالستیکها حالل دارند؟
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را دارد ، به  حالّل م انووا خودويژگی دوم پالنووتين های گرمانرم داشووتد حالّل انووت ببيد م  ی که هر پليمر قابليّت انحالل در 

 و  پلی پروپيلد در بير آمبه :  6ع وان ملال مشخصات دو پالنتين ، نايلد 

 

 C  215+-5° حالل:انيب ضرمين     محبوده ذوگ:    6نايلد 

 C 170+-5° پلی  پروپيلد     حالل:پارا بايلد     محبوده ذوگ:

                    

                             

پالنوتين های گرمانرم عموماً دارای مو کو  ای خطی ه وت ب و ای شورايا خاصّوی نيز قابل دببيل به پالنوتين های گرمانوخت 

 ه ت ب را دارنب ، مان ب پلی اديلد کرانلي ن شبه . 

 

 

 

 

 آیا ترموپالستها بازیافت می شوند؟

صا صو نه روش خ نياگ کردن می "بله به هر  دوانيب م بيد بار ايد مواد را بابياضت ک يب و ی در هر بابياضت مکانيکی و خردکردن وآ

 اضت خوام خواهيب داشت  که ايد مشکل دا انبابه ای بونيله اضزودنی هايی نظير پايبار ک  به برارف می گردد.

 

 

 

 ب : پالستیک های گرماسخت )ترموست ها( :

ا درمونت انتفاده می ک يپ خصوصا بمانی که قط ه با حرات در اردباط ب ضی مواقع ما نياب داريپ  که  اب پالنتيک ای گرما نخت ي 

که ابي تا بايب به گرما مقاوم باش ب.دصور ک يب اگر هميد نرپيچ را اب ين درموپالنتين (W  100)  می باشب.نظير نرپيچ المپ

 می ناخت ب مه ادفاقی می اضتاد ؟ (LDPE)نظير ضيلم ای ب ته ب بی يا  
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اموش و نپس نرپيچ اب روشد شبن المپ و داغ شبن انت ای ضلزی آن ، نرپيچ ذوگ و روان  می شب ، ابتبا المپ خم ب دقيقه ب ب 

ی دغييرات اب ادی ملل آدامس کش می آمب ، المپ به بميد اضتاده و  می شک ت. پس ج س نرپيچ بايب نخت و ن بتاٌ محکپ ، دارا

 و...باشب. اربانی قيمت اب ق مت ضوقانی المپ، عايق ا کتري يته ، عمر اوالنی ، کپ ، مقاومت حراردی خوگ در برابر حرارت م تشره

نوووتين های ب ابرايد پالنوووتين های گرمانوووخت را دوباره نمی دوان مصووورف کرد ، بيرا در ارر گرما ديگر نرم نخواه ب شوووب . پال 

 ديگر نرم و ذوگ نمی شود .گرمانخت را می دوان با دخپ مرغ مقاي ه کرد که اگر آگ پز شود در ارر گرما 

 

 ویژگی های پالستیکهای گرماسخت:

ايد مواد در بمان ضرآي ب قا بگيری و شکل دهی ، دارای ادصاالت عرضی می شونب که ايد ادصاالت باعث قفل شبن بنجيره های ملکو ی 

ديگر ايد پيونبهای شيميايی اضزايش نختی به يکبيگر گشته ، و به دنبال آن قابليت ذوگ و انحالل اب پليمر گرضته می شود .اب آرار 

ومقاومت در برابر کشش نرمی و غيره انت. در واقع  بمانی که پليمری ادصال عرضی می شود, شبکه ای نه ب بی با جرم ملکو ی 

 ب يار باال به وجود می آيب . 

 

 
 

 می گوي ب : (curing)به ضرآي بی که ای آن ادصاالت عرضی به وجود می آيب ، و پليمر به درمونت دببيل می شود عمل پخت يا 
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 پلیمرها به چند روش فرآیند پخت در مورد آنها انجام می شود:

 :ايد عمل می دوانب بونيله ين پرس گرم انجام شود. حرارت 

 ين نری درکيبات شيميايی 

  نور ماوراء ب فش 

 

 مح وگ می شونب.   (cross linking    agent)دمام اي  ا به نام عامل ايجاد ادصاالت عرضی 

نمونه های پالنتيکی گرمانخت )با درجه ادصاالت عرضی باال( مالميد ضرم آ بئيب ، ض ل ضرم آ بئيب ، ضايبرگالس د يه شبه اب ربيد 

 . . . .  اپک ی و يا پلی انتر اشباع نشبه و  .

 

 تایرها ترموست هستند یا ترموپالست؟

در ملال ديگر داير ماشي  ا اب خانواده النتيک ا انت و ين درمونت مح وگ می شود. در النتين ها ک ترل درجه ادصاالت عرضی 

جامب و نخت دببيل ب يار م پ انت بيرا  اضزايش آن باعث کاهش خاصيت اردجاعی النتين می شود و در ن ايت آن را به دوده ای 

می ک ب مان ب ابونيت که بوانطه اشباع پيونبهای دو گانه النتين با ادصاالت )عرضی( گوگردی ايجاد شبه ، خاصيت النتيکی آن به 

 کلی اب بيد رضته و اب آن برای ناخت جلب بااری )نياهرنگ( ادومبيل ها انتفاده می ک  ب .

م بنی ، دقويت ک  به های مکانيکی ، مواد رنگی و . . .  همراه ه ت ب که هر ين اب ايد پليمرهای گرمانخت عموماٌ با پرک  به های 

 اضزودنی ها ب ا بر مقصود و به م ظور ايجاد خاصيتی در آميزه آن  حاظ شبه انت .

 

 آیا ترموست ها بازیافت می شوند؟

ر کردن به ع وان مواد او يه ديگر در همان ص  ت کاربرد به د يل دغيير ماهيت ايد مواد در صورت بابياضت مکانيکی و خرد و حتی پود

 نبارنب,بلکه به ع وان پرک  به کاربرددارنب. 

بصورت پرک  به  %5برای ملال داير پس اب خرد شبن به ع وان مواد او يه مصرف نمی شود بلکه دو يب ک  بگان داير مجاب ه ت ب که دا 

 دوانب به صورت مواد او يه مصرف گردد.مصرف ک  ب و ی در صورت بابياضت شيميايی می 
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 15-10 تن ضایعات تر و خشک در کشور عزیزمان ایران تولید می گردد که از این مقدار 50000به طور متوسط روزانه 

 درصد آن را ضایعات پالستیک تشکیل می دهد.

وسط اء هر کیلو به طور متارزش اقتصادی ضایعات پالستیک زمانی که هیچ عملیاتی روی آن انجام نشده است به از

باشد که در شهرهای مختلف متفاوت است.پس از بازیافت پرکهای خرد شده و گرانول ها بسته به  تومان می 900-700

 می گردند. خریداری 2500-1500نوع پالستیک از 
 

 
 

 

 

 عملیات یک کارخانه بازیافت پالستیک چگونه است؟
 

 بارگیری
مختلف در صورت پرس و ب ته ب بی وبن آن ا کاهش ياضته و راحت در حمل می شونب.نپس اب اريق برای ذخيره او يه ضاي ات 

 .باالبر به روی د مه نقا ه م تقل می شونب
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 تفکیک اولیه 
 هبايت می ک ب می دوانب دفکين او يه اب نظر رنگ و مخلوط بودن با ناير پالنتيک ا روی د مه نقا ه ای  که مواد را به ارف آنياگ

رضيت های پاييد  برای ظدونا نيروی ان انی انجام شود.ا بته ايد کار می دوانب دونا ين دنتگاه جبانابی نوری نيز انجام شود.در 

 کاهش هزي ه ب تر انت اب نيروی ان انی انتفاده کرد. 

 

 خردایش اولیه 
او يه دکه دکه شونب و نپس در درون آنيابی به حجپ باالی ضاي ات موجا می شود که برای نرعت بيشتر ضراي ب ابتبا در ين شردر 

 انبابه کومکتر خرد شونب. عمر ديغه های آنياگ هپ دونا ايد عمل بيشتر می شود و انت الک آن کمتر می گردد.

. در دنتگاه خردکد دونا ديواره ای جانبی مواد آنقبر در دنتگاه می مان ب دا دونا ديغه ها خرد شبه و به انبابه مطلوبی برنب

 ايد انبابه مت انا با انبابه حفره های ورز مشبکی  انت که که در انت ای آن د بيه شبه انت.

ديغه ها دونا شفتی حرکت داده می شونب. ين رديف  ديغه های رابت و ناکد متصل به دنتگاه وجود دارنب که روبروی آن ديغه 

بيد ايد دو ديغه ريخته می شونب و مون جای ضرار نبارنب بتبريج های متحرک قرار گرضته انت. مواد ورودی اب اريق قيف آنياگ 

 خرد می شونب.

 
 آنياگ
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  شستشو
در برخی اب خطوط  بابياضت قبل اب مرحله خردايش او يه و رانويه ضاي ات پالنتين بصورت نطحی ش تشو داده می شونب ايد مرحله 

شد و مانه و ناير آ ودگی ها را دا انبابه ای پاک می ک ب . حتی  در ه گام  را ش تشوی او يه می گوي ب.ايد ش تشو گرد و غبار

آنياگ  کردن  نيز م موال ضاي ات با آگ آنياگ می شود وا بته در برخی کشورها نظير اياالت متحبه آنياگ کردن بصورت خشن 

. ايد دنتگاه عالوه بر ش تشوی ضاي ات (Float tank)انجام ميشود. پس اب خردايش او يه وارد دنتگاه دانن غواه وری می شونب 

به د يل اي که دان يته کمتری اب آگ دارنب روی ضالت ) ( POآن ا را بر اناس دان يته را نيز جبانابی می ک  ب.م موال پلی ا فيد ها

 بير آگ قرار می گيرنب. (PET)و پلی اديلد درضتاالت  (PVC)دانن قرار می گيرنب و پلی وي يل کلرايب

نتين های روی آبی )اصطالحی که به د يل دان يته کمتر اب آگ ااالز می شود( بونيله پاروه ايی که روی آگ حرکت می ک  ب پال

 اب ناير پالنتيک ای ديگر جبا می شونب و به واحب بابياضت م تقل می گردنب.

 

 

 
 

 

 

 FRICTION Washingشستشو با سایش 
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يد مرحله پس ادر برخی اب خطوط پيشرضته ايد مرحله وجود دارد و در حقيقت برای دميزی بيشتر پالنتيک ای خرد شبه می باشب . 

دونا عمل  واب ضالت دانن می باشب. در ايد مرحله مواد وارد محفظه  و ه ای مان بی شبه که شفتی در درون آن حرکت می ک ب 

 ی نايب.برای خروج آگ نيز دوری هايی در ق مت بيريد آن ا قرار گرضته انت . نايشی ضاي ات به ببنه آن ا را م

 
 

 

 

 خشک کن مکانیکی

اب آگ گرضته می   %90می مرخ ب و دا در خشن کد مکانيکی که با نيروی گريز اب مرکز پالنتيک ا در محفظه ب ته ای با نرعت باال 

عالوه بر آبگيری جبانابی هپ انجام می ده ب مواد با دان يته بيشتر به محيا ديواره م تقل می گردنب  . برخی اب نانتری ضيوژها شود

ايی نانتريفيوژ آگ ش اور ميشونب دو پيچ همج ت مواد نبن و ن گيد را به  ج ت مخا ف مخروط انت روی  دان يته کمتر  و مواد با

 حرکت می ده ب و آبگيری می ک  ب .
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 سانتری فیوژ
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 خشک کن حراراتی
موادی که بصورت مکانيکی آبگيری شبه انب به نيکلونی برای خشن کردن حراردی دميبه می شونب. پس اب مبدی مخلوط  ذرات 

.در ضراي ب آبگيری حراردی مقبار راوبت باقی مانبه پالنتين با هوای گرم مخلوط شبه و پس اب آن به نيلوی ذخيره ضرنتاده ميشود

 
 

 کاهش می يابب. %1به کمتر اب 

 

 

 کندر سازی 
بطری ها و ظروف پالنتيکی به انتل ای ضيلپ نري ا دببيل به گرانول می شونب و ی ضيلم ا به د يل دان يته کمتر ابتبا به ک بر و 

مج ز به ين همزن می باشب ضاي ات خشن شبه ضيلپ ضشرده می شونب دا راحت نپس به گرانول دببيل می شونب.در ک بر ناب که 

در به گرانول دببيل شونب در دنتگاه ای پيشرضته امروبی ک بر ناب و گرانول ناب در ين دنتگاه قرار گرضته انت و ايد نرعت 

 عمليات را اضزايش داده و در انرژی و نيروی ان انی صرضه جويی می گردد.

 
 
 

 

 سازی مجدد گرانول
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ير گرانول نابی مجبد در اک ترودرهای دن پيچه و دو پيچه صورت می گيرد. ابق درخوانت مشتری اگر مواد اضزودنی نظ

 ويض ک  به دوری پايبارک  به ا ,کمن ضراي ب ها و مواد رنگ با می باي ت به آن اضاضه گردد اب دو پيچه بايب انتفاده شود ين د

اونول می شونب و ن ذرات جامب انتفاده می گردد.گاب گيری ا زامی انت. گرانو  ا بونيله ني تپ برش گرانت ايی نيز برای جبا کرد

 نپس دونا آگ نرد می شونب.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 فرایند اکستروژن؟
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ضراي بی انت که ای آن مواد پالنتيکی به شکل های گرانول, پودر, پرک و... به صورت مباوم شکل دهی شبه و محصول ن ايی را به 

 دوپر, ورز,رو کش نيپ, انواع ضيلپ و... دو يب می ک  ب.صورت  و ه, ميله 

  غت مباوم اب ويژگی های ب يار م پ و جبا نشبنی ايد ضراي ب مح وگ می شود.

 دمام محصوالت ضوز را می دوان در اول های کپ به روش های ديگر قا بگيری و دو يب نمود.

ه ناخت قط ادی با اول های بل ب مب نظر باشب. مان ب شيل گ,  و ه های ضراي ب اک تروژن بمانی کاربرد خام خود را پيبا می ک ب ک

 آگ و ... که پس اب دو يب در اب اد مورد نظر مصرف ک  به, بريبه می شونب.

 
 

 

 کار دستگاه اکسترودر چیست؟

 
نتفاده م نابی دو يا م ب جزء اب اجزای ضرموالنيون ا شود. همچ يد برای مخلوط اب ضراي ب اک تروژن برای عمل اختالط و آميزه  ی 

پليمر به دنت آمبه را به ونيله دنتگاه گرانول ناب به دانه هايی کردن مواد ضاي ادی آنيابی و دابه می دوان اب ايد روش ب ره ج ت. 
شکل دهی نمود. شی و...  نپس آن را به روش های م مول دزريق, اک تروژن,دم ظرضيت اک ترودرها را بر  با اب اد مورد نياب دببيل و 
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ناعت اب روی ميزان بابده می دوان اب  صب کيلو گرم در  ناعت اک ترود می ک  ب, بيان می ک  ب. ملال  ح ا مقبار ماده ای که در 

 بزرگ يا کومن بودن دنتگاه آگاه شب.

 

 مهترین قسمت دستگاه اکسترودر چیست؟
نت. اکلر اک ترودر  ضا م ار.اب ويژگی م متريد بخش اک ترودر پيچ آن ا های ض ال ج ان ين پيچ دارنب, برخی ديگر دو پيچ و ب 

های م پ اک وووترودرهای م ب پيچه, می دوان به قابليت خوگ اختالط مواد و آميزه نوووابی آن ا اشووواره نمود. ضووومد اي که رانبمان 

شب. قيمت باالی ا نه برابر می با نتگاه دو پيچه در مقاي ه با ين پيچه,  نت که اب گ ترش اک ترود ين د نتگاه ها عاملی ا يد د

 نريع آن ا در مراکز دو يبی آنگونه که شاي ته انت جايگزي ی صورت نگرضته انت.

 

 یک دستگاه اکسترودر از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟

 

 
 

 

 بخش م پ ه ت ب: 7دارای  (single screw)اک ترودر های ين پيچ 

 

 انت. (hopper)که محل قرار گرضتد خوراک يا آميزه پليمری  قیف تغذیه: .1

شکه  .2 نطح داخلی  :(barrel) ب شی, نزدين  نرماي پيچ, در مرکز و در ج ت اول آن قرار دارد و ا مان های حراردی و 

 د بيه شبه انب دا حرارت مورد نياب را برای ذوگ مواد داميد ک  ب.

نطح وظيفه حرکت دادن و گرم کر :  (screw)پیچ .3 ناختد آن ا در عيد دماس با  دن گرانول ها را دارد.حرکت و متراکپ 

 عبور می دهب. (die)داغ بشکه, مواد را ذوگ می ک ب و نپس مذاگ پليمری را اب دای 
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 برای به مرخش در آوردن پيچ با دور ب ي ه به م ظور رنيبن به دو يب حب اکلر. موتور و جعبه دنده: .4

 .اب آن انتفاده می شود (back pressure)دصفيه نيال مذاگ و ايجاد ضشار م کوس  صفحه مبور مشبن صاضی: ج ت .5

 شکل ن ايی محصول را د ييد می ک ب. در حقيقت نقش قا ا را در ضراي ب اک تروژن دارد. (:dieدای ) .6

 ب.شير های د ظيپ ضشار ه ت ب که برای ک ترل حرارت, ضشار و نرعت مرخش پيچ واقع می گردن ترموکوپل ها: .7

ضراي ب اک ووتروژن با دغذيه پيچ, در او يد بخش  اب آن دونووا محل ذخيره گرانول آغاب می شووود . در دوميد بخش اب آن پيچ پليمر 

 ضشرده و ذوگ می شود. در بخش نوم پيچ عمليات پمپاژ مذاگ پليمری به داخل صاضی و نپس دای صورت می گيرد.

 
 
 

 چند نوع دای داریم؟
پالنتين مذاگ با عبور اب بيد ايد دو صفحه داغ به شکل ضيلپ نابک با ضخامت های قابل ک ترل ا ف(دو صفحه موابی: 

 دو يب می شود.

ناميبه شبه انب. برخی  (analous)گ( و ه ای ناده: ايد گونه دای ها که دونا آن ها  و ه ها را دو يب می ک  ب,به نام 

ز می باشووو ب. وجود ايد ناحيه به ايد علت انوووت که ب ضوووی اب اب اک وووترودر ها دارای ناحيه هواگيری )گاب گيری( ني

شونب,بخارات  نتين ها راوبت را جذگ می ک  ب)پلی آميبها(. اگر ايد مواد به هميد حا ت مراوگ وارد اک ترودر  پال

 در داخل مذاگ پليمری محبوس باقی می مانب و محصول ن ايی م يوگ و ضاقب اربش خواهب بود. 

راه حل اول آن انت که مواد پليمری قبل اب ورود به اک ترودر خشن شونب. ايد روش گران و مو ب  برای رضع ايد مشکل

 آ ودگی انت.

 راه دوم انتفاده اب اک ترودر هايی انت که م طقه خروج مواد ضرار برای آن ا در نظر گرضته شبه انت.

اراحی پيچ م يد اک وووترودر هايی نيز با پيچ های م مو ی دفاوت دارد. ببيد صوووورت که در بخش دوم پيچ مواد به اريق م مول 

که عمق پيچ  (decompression zone)ضشرده و همگد می شونب. در ادامه هميد بخش ناگ ان با ورود به ناحيه غير ضشردگی 

ناير مواد ضرار اب داخل مذاگ پليمر دونا به ناگاه بياد می شود, ضشار وارد نيال مذ اگ کپ می شودو امکان خروج و گريز راوبت و 

 م فذ د بيه شبه در ببنه اک ترودر ضراهپ می شود.

شبن هوا در مذاگ ممان ت به عمل  شبه دا اب محبوس  شردگی دوم هبايت  نيال پليمری به م طقه ض پس اب عبور مذاگ اب ايد ناحيه,

 روش مت ارف دباوم می يابب. آيب,بقيه ضراي ب به

نت, دا  شتر اب بخش های ديگر ا شود عمق بي نت. در ابتبای آنچه که ناحيه دغذيه ناميبه می  صول آن متفاوت ا عمق پيچ در م ير 

ه همواره مقباری اب ماده ذخيره شود دا اب گرن ه مانبن پيچ جلوگيری شود. هر قبر به انت ای پيچ نزدين می شويپ اب عمق آن کانت

 شبه دا عمليات پمپ شبن نيال ب تر انجام شود.
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 منظور از ویژگی طول به قطر پیچ چیست ؟

 
شود. ايد مقبار را  صيات م پ هر اک ترودر مح وگ می  صو نت و يکی اب خ قطر به پيچ در اردباط با او ش دارای اهميت بيادی ا

برابر قطرشان اول داشته باش ب. در ايد حا ت ناحيه بزرگ و م انبی برای  30دا  15می نام ب.عموما پيچ ها بايب بيد  (L/D)ن بت 

 انتقال حرارت و نيز مخلوط شبن مواد به وجود می آيب.

 اي چ داشته باشب اول آنرا ح اگ ک يب. 2و قطری م ادل با  20برابر با  (L/D)اگر پيچی دارای 

 می باشب. kg/hr500اي چ ه ت ب و خروجی دقريبی آن ا  8اک ترودر های بزرگ دارای قطر هايی حبود 

ب ا به رضتار رئو وژين و مشخصات حرکت مذاگ هر پليمر برای هر پالنتيکی پيچ به خصوصی ناخته انب. پيچ هايی که بتوان با آن ا 

 يا همه کاره می نام ب. General Purposeای م ب نوع مختلف پالنتين را دحت ضراي ب قرار داد پيچ ه

 ن بت دراکپ نيز در انتخاگ پيچ برای هر نوع اب پالنتين ها اهميت دارد. ايد ن بت عبارت انت اب:

ن بت حجپ ين گام پيچ در ق مت ن جش يا پمپي گ به ناحيه قبلی يا ضشردگی پيچ ,پيچ هايی با ن بت دراکپ پاييد دارای ن بت 

 دارای ن بت دراکپ باال ه ت ب. 1به  4بود. پيچ هايی با ن بت خواهب  1به  2

 انتفاده می شود. hp 100برای به حرکت در آوردن پيچ های بزرگ اب مودور هايی به قبرت 

 دور در دقيقه متغير انت. 200دا  10نرعت پيچ بيد 
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لزی و... م بود می ضله ذرات نوخته , براده های ريز و باالخره م اضذ صاضی ب يار ظريف و بارين ه ت ب و در ارر مرور بمان به وني

بديب و د ويض آن اجرا شونب در ارر ان باد رانبمان کاهش و ضشار م کوس اضزايش می يابب. ب ا برايد البم انت برنامه م ظمی برای  با

 نمود.

 

 

 

بازیافتی بسیار موثر فریاند مهم دیگر در بازیافت پالستیک ها آبگیری است که در کیفیت محصوالت 

 است.

 

 

 :آبگیری عامل مهم در فرایند بازیافت

 
ابق دجربه و کار در ني تپ های ش تشو و بابياضت به ايد نتيجه رنيبيپ که يکی اب مشکالت خطوط بابياضت در ايران ني تپ های 

 آبگيری ن تی می باشب.

دو هفته آماده دحويل و ضروش گردد در مبت ين ماه وارد بابار می گردد  در ب ياری اب موارد بار بابياضتی پالنتين ها به جای اي که در

 و به دنت خريبار می رنب وقتی د يل را جويا می شويپ متوجه می شويپ يکی اب داليل م پ آن آبگيری ن تی انت.

 خشن کردن می شود. همانطور که م حضريب در اغلا خطوط بابياضت پالنتين ها ,پس اب ضراي ب ش تشو وارد مرحله آبگيری و

ضراي ب آبگيری در دو مرحله انجام می گردد: يکی بصورت مکانيکی و ديگری بصورت حراردی. در ايد مقا ه به موضوع آبگيری مکانيکی 

 می پردابيپ.

 

 

 اشکاالت آبگیری به روش سنتی:

 
ضاي ات وجود دارد. برای ايد م ظور در ين روش کيلوگرم  300-200ناعت د  ا امکان آبگيری  24.د اژ پاييد: در حا ت ن تی در 1

 پرک های خيس را روی دوری نيمی پ د نموده و با انتفاده اب ضد آن ها را خشن می ک  ب.

 

 مترمربع انت. 12-10. نياب داشتد به ضضای بياد: ضضايی که به ايد کار اختصام داده می شود در حبود 2
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می باشب و ايد مرحله  ی ضراي ب آبگيری پالنتين ها در حا ت ن تی ضراي بی بمان بر و پربحمت. نياب به نيروی ان انی بياد: بطور کل3

 برابر اضزايش می يابب. 4-3در ضصول نرما و بارنبگی اب نظر بمانی 

 

ه صورت نپ يا . ايجاد اختالف و اشکال ه گام ضروش بار: ب ياری اب صاحبان کارگاه ای بابياضت به د يل نباشتد آبگير بار خود را ب4

خيس می ضروش ب. ب ابرايد اکلر بارهای پالنتيکی مقباری آگ به همراه دارنب و خريبار می باي ت درصبی به ع وان اضت بار ک ر 

نمايب و هميد موضوع در برخی موارد موجا اختالف بيد خريبار و ضروش به می گردد بيرا درصب اعالم شبه با درصب ببنت آمبه پس 

 اختالف دارد.اب دوبيد بار 

 

. نباشتد کيفيت باالی پرک خروجی : اغلا بارهای ش ته شبه پالنتين ها به د يل عبم انتفاده اب آبگير با نرعت باال و مانبن آگ 5

کليف و ديره رنگ روی پرک ا ,موجا ظاهر کبر و اصطالحا مرک مرده می گردد. به عباردی ديگر کيفيت آن کاهش می يابب ضمد 

 گ مخزن ای ش تشو نيز اصطالحا دير به دير د ويض می گردد و پرک ها نيز با آگ کليف ش ته شو داده می گردنب.ايد که اغلا آ

 

 :مزیت های آبگیرهای صنعتی با سرعت باال

 
 کيلوگرم پرک پالنتين آبگيری می گردد. 1000-500. د اژ باال در مبت بمان کوداه: در ين ناعت 1

 اب آگ پرک ا گرضته می شود و مابقی در خشن کد حراردی. %85ناعت  1.آبگيری در مبت بمان کوداه: 2

 .اضزايش کيفيت پرک خروجی : اب ارف ديگر آبگيری پرک ا با نرعت باال موجا دميزی بيشتر بار و اضزايش کيفيت آن می گردد.3

 در دجربه نصا ين دنتگاه نانتری ضيوژ:

بابياضت که بصورت ن تی عمل می کردنب و صاحا کارگاه به کيفيت باالی پرک پس اب نصا ين دنتگاه آبگير برای ين کارخانه 

خروجی خا خود داکيب داشت, با کمال د جا مشاهبه کرد , پس اب ورود بار به نانتری ضيوژ و عمل آبگيری آگ خروجی آن ب يار 

 ديره رنگ بود .

 متر مربع  1.نياب به ضضای محبود و کمتر: دنتگاه نانتری ضيوژ با نرعت باال  نياب به ضضای کمی دارد. 4

 کيلو وات ناعت .10. مصرف انرژی پاييد: در مقاي ه با حا ت ن تی مصرف برز آن کپ انت حبود 5

 . هزي ه نگ باری آن نيز انبک انت.6

 

 ود دارد:چند نوع آبگیر صنعتی بازیافت پالستیک وج

 
 آبگيری اضقی و عمودی .

 اغلا اب آبگير عمودی انتفاده می گردد که در اول نتون عمودی آبگيری انجام می گردد.
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 کدام آبگیر مناسبتر است؟

 
 ين نوع آبگير عمودی مي ی متباول در بابار وجود دارد که ني تپ آبگيری آن به شرح بير انت:

 

ه شبه به ايد دنتگاه وارد می شونب, با حرکت شفت ضمد باالبردن بار پرک ا , در م ير به آن ا ابتباء بونيله ماردونی پرک های ش ت

ضربه بده می شود و آگ پرک اب اريق صفحه انتوانه ای مشبکی که در محيا شفت قرار دارد خارج می گردد و پرک ا نيز اب ق مت 

 باالی دنتگاه  خارج می گردنب.

 اشب که با نرعت باال درون محفظه ای مشبن می مرخب. پره می ب 60ايد شفت مج ز به 

 

 ه گام د مير ايد نوع آبگيرها به ايد موضوع پی برديپ که ايد نانتری ضيوژ م ب اشکال دارد:

 اوال :با ضربه بدن پرک ها را خرد می ک ب .

 رانيا: هميد ضربه بدن موجا کبری می گردد.

 را لا :آبگيری به خوبی انجام نمی گردد.

 

 
 

نوع ديگری اب دنتگاه نانتری ضيوژ عمودی وجود دارد که ملل ماشيد  بانشويی عمل می ک ب. ظرف محتوی پرک ا با نرعت باال 

 حرکت می ک ب و ضمد حرکت بار در آن آبگيری انجام می گردد.
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ک ب, در حا ی که آنياگ کردن ناير پالنتين ها, نظير بادی و الک, مشمع,  کردن پت انت که اربش اضزوده ايجاد مید  ا آنياگ 

 نبب, دوک و ... به د  ايی نود آور ني ت و پس اب آن بايب ش تشوی ص  تی انجام شود دا اربش اضزوده ايجاد 

 

بی انجام می آبگيری به خو اب مزيت ايد نوع نانتری ضيوژ ايد انت که به د يل حرکت محفظه بار خرد نمی گردد و اب ارف ديگر

 گردد.

 

 
 

 

 به د يل آگ گيری باال , پرک خروجی اب کيفيت بااليی برخوردار می باش ب . 

 

 

 

 اصالح باور غلط در بازیافت پالستیک ها:

 

 نوع پالستیک سود آور است!: آسیاب کردن همه 1باور غلط

د  ا آنياگ کردن پت انت که اربش اضزوده ايجاد می ک ب, در حا ی که آنياگ کردن ناير پالنتين ها, نظير بادی و الک, مشمع, 

 نبب, دوک و ... به د  ايی نود آور ني ت و پس اب آن بايب ش تشوی ص  تی انجام شود دا اربش اضزوده ايجاد شود.
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 !متداول استخرید و فروش و یا تولید هر نوع گرانولی  :2باور غلا

بابار بابياضت پت مربوط به  %99برخی اب مواد پالنتيکی بصورت گرانول و برخی بصورت پرک خريب و ضروش می گردنب. برای ملال 

خواه ب کار بابياضت انجام ده ب, به دنبال گرانول کردن هر نوع  پرک آن می باشب, در حا ی که دونتانی که برای او يد بار می

 و نوال می ک  ب آيا دنتگاه گرانول پت داريب؟ جمله پت می باش بپالنتين, اب 

, و ه و دزريقی , های ايمپکت و ای گرانول بادی و نايلون پالنتين هايی که اغلا بصورت گرانول به ضروش می رن ب عبارد ب اب :

 بی اس.

 پرک می گردد. "و م تقيما ضروخته نمی شودگرانول پت پت بصورت اما  

 

 برای انواع پالستیک ها مناسب است!آسیاب چکشی  :3غلاباور 



 
 

02188533483-02188533484-02188208072                            ت   شاوره و ساخت دستگاه های بازیافآموزش, م: شرکت پویا پلیمر امیر کبیر  

بايب اب آنياگ شمشيری  "مابرای پت و نايلون حتآنياگ مکشی متباول انت اما برای همه پالنتين ها م انا ني ت. برای ملال 

آنياگ شمشيری به اور کلی, اصطالحا خاک بار کمتری دو يب می  انت. درکارآمبانتفاده کرد؛ و ی برای بادی, آنياگ مکشی 

 ی نيزو صبای بيشتر و همچ يد نرک ب در حا ی که آنياگ مکشی به د يل نوع ديغه و نوع خرد کردن آن, خاک بار بيشتری 

 دو يب می ک ب.

 .گرددشی می کهميد موضوع موجا صرضه اقتصادی بيشتر آنياگ شمشيری ن بت به م

 کار بازیافت پالستیک ها بسیار ساده است!: 4باور غلا

. به اور خالصه مراحل شامل جزييادی می باشبناده به نظر می رنب, در حا ی که هر مرحله آن  "بابياضت پالنتين ها ظاهرا

مربوط به  پالنتين ها هرکبام خوام بابياضت پالنتين ها شامل جبانابی, آنياگ, ش تشو, آبگيری و خشن کردن می باشب.

برخوردار ني ت خود را دارنب و  ذا هر کبام به نوعی بابياضت می شونب. برای ملال در بابياضت نبب, کيفيت کار اب اهميت م بانی 

 شمع يا اصطالحا نايلون, کيفيت ش تشو و نحوه آن ب يار حائز اهميت انت.ماما در بابياضت 

پ بارنب د  ا با خرد کردن و ش تشوی ناده می دوان ب نود خوبی ببرنب در حا ی  اغلا اضراد که دجربه ای در ايد بمي ه نبارنب می

 های مربوط به خود را دارد.پالنتين جبانابی و خا ص نابی که هر 
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 توان بایک خط بازیافت, شستشو داد! تمام انواع پالستیک را می: 5باور غلا 

ت در دنتگاه نابی پالنتين ها, به دو دنته پالنتين های رو آبی و بير آبی دق يپ می شونب. برای ملال دنتگاه بابياضت محصوال

ب, روی آگ قرار می گيرد و محصوالت های ايمپکت که در دنته ب بی مواد  ب ی انتفاده  می باشدر ن گيد  پت بادی که اغلا اب 

 می شونب, نظير پ ير پگاه, کا ه و ... بير آگ قرار می گيرنب؛ ب ابر ايد خا بابياضت آن ا متفاوت انت.

ن قرار گرضته انب  ذا دنتگاه اوری ناخته می شود که آدر دنتگاه ای روی آبی هبف دميزی و انتقال موادی انت که در بير 

 گ را م تقل نمايب.آپرک پالنتين روی 

مبی خا ص نابی و جبانابی بر روی آن پالنتين برای بابياضت مواد بير آبی می باشب ب ابرايد اما در دنتگاه ای بير آبی هبف 

 باي ت انجام گردد.

در که و پت  گردنبپالنتين هايی که روی آگ قراردارنب ضاي ات مح وگ می گردنب و بايب اب پت جبا برای ملال در بابياضت پت, 

 دميز و دنتگاه ش تشو هر مرحله 

 گردنب.در حا ی که پالنتين های مزاحپ در هر مرحله خارج می به دنتگاه ديگر م تقل می گردد. می گردد,در 

 

 

 استفاده از آبگیر مکانیکی الزامی نیست!: 6باور غلا 

آبگيری پالنتين به روش ن تی کار ب يار دشوار و بمان بری انت. و ی انتفاده اب آبگير مکانيکی نه د  ا کار آبگيری پالنتين را 

در يکی اب نمي ار ها که در  .ب يار مورر انت ه نيزآنانتر می ک ب, بلکه روی شفاضيت پرک دو يب شبه و در ن ايت گرانول حاصل

م تقب بود که باي تی ما شخصی که به صورت حرضه ای کار بابياضت انجام می داد,  مورد ايد موضوع بحث می شب, بمان انتراحت

ياضتی خصوصا مشمع روی نانتری ضيوژ بيشتر داکيب نماييپ بيرا در عمل ايشان نتيجه دارير انتفاده اب آن را روی بار پالنتين باب

 را مشاهبده کرده بود.

, مجبور به انتفاده اب د باد بيادی کارگر ه تيپ و هپ بار دميز و روش ی دو يب نمی شود. در حا ت نانتری ضيوژببون انتفاده اب 

 150نايلون ناعت بمان البم انت در حا يکه آبگيری مکانيکی برای 10کيلو نايلون برای ملال  500-300ن تی برای خشن کردن 

 کيلو در ناعت و برای ناير پالنتين ها ين دد در ناعت آبگيری می نمايب.
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 یک دستگاه گرانول برای هر نوع پالستیکی مناسب است!: 7باور غلا 

دنتگاه گرانو  اب مشمع و محصوالت بادی يک ان انت. و ی دنتگاه گرانول ناب پی وی نی که اب آن درگ و پ جره و  و ه پليکا 

 ... درنت می ک  ب, به علت ماهيت متفاوت پالنتين ها کامال متمايز می باشب.و 

پی وی نی دنتگاه گرانول ناب  "ب ابرايد با ين دنتگاه گرانول ناب نمی دوان همه نوع پالنتين را دببيل به گرانول کرد خصوصا

 ب يار متفاوت دارد.

 

 توان این کار را انجام داد! بدون شناختن پالستیک ها و جداسازی هم می: 8باور غلا 

و در مواق ی دشخيص آن ا د  ا اب روی ظاهر ب يار دشوار انت. در پالنتين ها مگا ی و نقطه ذوگ ب يار نزدين به هپ دارنب 

ب ياری اب موارد صاحبان کارخانه پالنتين نمونه هايی را برای ضروش پيش  اد می ک  ب که اب نظر ظاهر شبيه به هپ ه ت ب و ی 

 دومان با هپ ضرز دارنب.2000اب نظر اربش, کيلويی

ب ابرايد جبانابی پالنتين ها با هبف خا ص نابی آن ا ب يار اهيمت دارد و در مواردی با جبانابی پاييد در مواد بابياضتی به 

 قيمت پاييد دری به ضروش می رنب.

 دارد. مبل بار بابياضتی وجود 15در پالنتين های به اصطالح دوره ای حباقل 

دزريقی و بادی اضراد مبتبی که در ابتباء کار ش اخت کاضی روی پالنتين ها نبارنب جبانابی خوبی نيز انجام نمی ده ب.برای ملال 

  را مخلوط می ک  ب در حا ی حتما باي ت دفکين گردنب.

 

 تن بازیافت پالستیک زیاد است! 2یا  1روزی : 9باور غلا 
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به نظر مقبار بيادی دد پالنتين در شروع  2دا  1مون پالنتين های ضاي ادی حجيپ ه ت ب و ضضای بيادی اشغال می ک  ب, 

داشته م انا دد پالنتين را بابياضت نمود دا صرضه اقتصادی  4-3خيلی می رنب در حا ی که برای نود آوری حباقل باي ت 

 باشب.

 

 

 

 

 صرف خرید دستگاه یا تمام سرمایه اولیه صرف خرید مواد ضایعاتی! تمام سرمایه اولیه: 10باور غلا 

 برای خريب ين آنياگ دارنب و نرمايه انبکی برای خريب مواد ضاي ادی. يه رانر دمامخيلی اب اضراد در ابتباء 

 می باشب. 60-40قريبا شما بخشی اب نرمايه او يه را صرف خريب دنتگاه و بخشی را صرف خريب مواد او يه نماييب که ايد ن بت د

 

 

 

 م  بس ضاامه ارشادی مولف:                                                                                                                                  

  ش و ضراي ب های پليمر هاآش ايی با دان منابع:                                                                                                                         

                                                                                                                               www.polymeresabz.com  

                                                                                                                                       Plastic recycling 
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