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بازیافت مکانیکی پلی(وینیل کلرید) – بخش دوم
Mechanical Recycling of Poly(vinyl chloride)-II
سلوی فرهنگ زاده* ،هاجر جمشیدی
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران،صندوق پستی 14965-115

در بخش اول PVC ،و مقدار توليد و مصرف آن در جهان ،كاربردها و موانع بازيافت این پلیمر و نيز

فرايندهاي بازيافت مكانيكي بطري ها و روكش هاي كابل ها بحث شد .اين بخش به بازيافت قراضه هاي
برخي كاربردهاي ديگر  PVCمانند لوله ،قاب پنجره ،فیلم های بسته بندی و غشاهای سقف اختصاص

دارد .لوله هاي  PVCدر سامانه هاي آب و فاضالب کاربرد گسترده اي دارند .لوله هاي  PVCاغلب

با آلودگي هايي چون شن ،سنگ ،شيشه ،فلز و الستيک و نيز لوله هاي پلي اتيلني همراه اند .يكي از

فرايندهاي بازيافت لوله ها ،فرايند  Solvayاست كه شامل چند مرحله آسياب ،جداسازي و مش بندي

سلوی فرهنگزاده

است .قاب هاي پنجره جمع آوري شده افزون بر  ،PVCداراي شيشه ،فلز ،چوب و الستيک اند .از اين رو،

اين قراضه ها پس از خردشدن ،جداسازي ناخالصي ها و مش بندي مجددا استفاده مي شوند .فيلم هاي

بسته بندي  PVCانعطاف پذير با فرايند هوخست قابل بازيافت اند .در اين فرايند ،ترکيبي از محلول ها با

چگالي هاي مختلف و هيدروسيکلون ها استفاده مي شود .غشاهاي  PVCبه کار رفته در سقف که با نخ

پلي استر تقويت مي شوند ،به طور مؤثري به کمک آسياب کردن در سرما بازیافت مي شوند .غشاها
ابتدا در يک آسياب برشي تبديل به دانه شده ،سپس اين ماده از يک تونل سرمايش عبور داده مي شود

هاجر جمشیدی

که با پاشش نيتروژن مايع همراه است .اين امر موجب افزايش مدول آن به مقدار  2برابر مي شود.
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مقدمه

بخشی از برنامه بازیافت احداث شده از طرف Vinyl 2010

همان طور كه در بخش اول اين مقاله گفته شد ،پلي(وینیل کلرید)،
 ،PVCپس از پلياتيلن دومين پليمر مصرفي در جهان به شمار ميرود.
مصرف جهانی  PVCدر سال  2011به  35میلیون تن رسیده است
[ .]1طي ساليان اخير مشکالت زيست محيطي و بهداشتي ناشي از
ضايعات  PVCبه طور گستردهاي مورد بحث و بررسي قرار گرفته
است .اين امر موجب پيدايش رهيافت هاي مختلفي براي تنظيم و
دفع ضايعات در چرخه عمر اين پالستيک شده است .مبحث پيشين
به معرفي  ،PVCكاربردها و موانع بازيافت آن و نيز فرايندهاي
بازيافت مكانيكي بطري ها و روكش هاي كابل ها اختصاص داشت.
به طور کلی ،فرایندهای بازیافت مکانیکی مبتنی بر کاهش اندازه،
غربال کردن و مش بندی است .استفاده از آسیاب های سرمایشی و
هیدروسیکلون ها نیز در این فرایندها متداول است .در اين بخش،
فرايندهاي بازيافت ساير محصوالت  PVCارائه مي شود.

بازیافت لوله هاي PVC

لوله ها دومین کاربرد گسترده  PVCاست .تنها در اروپای غربی
ساالنه بیش از  1/3میلیون تن لوله  PVCبه همراه اتصاالت تولید
می شود .در سال  ،2009در حدود  17/000تن از لوله های مستعمل

لوله هاي

آهن ربا



غربال





فلزات آهنی



شن و آلودگی

چوب و الستیک
 PVCقابل قبول



غربال

توری لرزان



 PVCرد شده



ذرات آلومینیم و شیشه

PVC



پرس هیدرولیک
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شن و آلودگی



غربال



خردکن



تسمه جداساز







لوله هاي

PVC

خرد کن
< 8میلی متر



سیلو

پودر

شکل  -1فرايند بازیافت .]3[ Solvay

PVC

خالص شده 

مخزن
اختالط



بازیافت پلی (وینیل کلرید) – بخش دوم

توسط
بازیافت و بخش اعظم آن مجددا به لوله تبدیل شده است [.]2
لوله هاي  PVCدر سامانه هاي آب و فاضالب کاربرد گسترده اي
دارند.
لوله هاي  PVCمستعمل از بناها و کارگاه های ساختماني مختلف
جمع آوري و بازیافت مي شوند .اين کار با فرايندي انجام مي شود
که شامل کاهش اندازه و خالص سازي است .لوله هاي  PVCاغلب
با آلودگي هايي چون شن ،سنگ ،شيشه ،فلز و الستيک همراه اند.
افزون بر اين ،لوله هاي پلي اتيلني نيز با اين لوله ها همراه می شوند.
بنابراين ،فرايند بازيافت مستلزم مراحل جداسازي است .در شكل 1
فرايند بازیافت  Solvayنشان داده شده است.
اين فرايند شامل مراحل زير است [:]3،4
ـ جداسازي لوله هاي  PVCو PE
ـ خرد كردن لوله هاي  PVCبا پرس هيدروليک ،به نحوي که تکه هاي
خرد شده  30 cmطول داشته باشند .در اين مرحله لوله هاي PVC
سخت به آساني خرد مي شوند ،در حالي که لوله هاي  PEباقي مانده
به آساني شکسته و دچار تغيير شکل و ترک نمي شوند.
ـ جداسازي شن و هر نوع آلودگي(کثيفي) چسبنده با غربال لرزشي
ـ انتقال خردههاي  PVCبا تسمه نقاله و جداسازي مواد غير  PVCبه
طور دستي
ـ كاهش اندازه مواد به کمک آسياب و غربال مجدد براي جداسازي



جداساز
میکرونیزه
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ذرات مواد باقي مانده مانند شن
ـ استفاده از آهنربا در طول مسير براي جداسازي مواد آهني از جريان
بازیافت پلی (وینیل کلرید) – بخش دوم

PVC

ـ سومين مرحله غربال ،جداسازي و دسته بندي مواد براي دست یابی
به جرياني از ذرات  PVCبا قطر هاي بين  1/5تا 5 mm
ـ تبديل گرانولهاي  PVCبه پودري با اندازه ذرات کمتر از  8 mmو
غربال مجدد براي جداسازي ذرات باقيمانده آلومينيم يا شن
ـ مرحله نهايي خالص سازي ،گرانول شدن ،ميکرونيزه و همگن شدن
 PVCو به دست آمدن پودري با جريان پذيري آسان و اندازه ذرات
متوسط 800 μm
مزيت عمده اين فرايند خشک بودن آن است ،بنابراين هيچ گونه
مشکل فاضالب ندارد.

بازیافت قاب پنجره و پروفيل PVC
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پروفیل ،بیشترین کاربرد این پالستیک است .در حدود  1/4میلیون
تن از رزین به فروش رفته به این کاربرد اختصاص دارد .در سال
 ،2009بیش از  83/000تن از قراضه های پروفیل  PVCو قاب های
پنجره در اروپا بازگردانی شده است [ .]2در يك فرايند بازيافت
قاب پنجره و پروفيل  ،PVCاين مواد به پودر  PVCتبديل شده و
به طور مجدد در قاب پنجره جديد به کار مي رود .قاب هاي
پنجره جمع آوري شده افزون بر  ،PVCداراي شيشه ،فلز ،چوب و
الستيک اند .قاب پنجره ممکن است شامل قاب هاي چوبي پوشش
داده شده با پالستيک باشد .فرايند طوري طراحي شده است که اين
نوع قاب ها نيز به کمک آن قابل بازيابي است .مواد ورودي به يک
قيف خوراک هدايت مي شوند .يک پرس قاب هاي پنجره را طوري
فشرده مي کندکه طول متوسط آنها از  1/3متر تجاوز نمي کند .مواد
با سرعت کنترل شده اي به خردکن وارد مي شوند .قطعات خرد شده

شکل  -2جداساز فلزات غيرآهنی [.]6
38

کوچکتر از يک توري عبور کرده و روي يک تسمه نقاله مي ريزد،
در حالي که قطعات بزرگتر به خردکن بازگردانده مي شوند.
مخلوط  ،PVCفلز ،شيشه ،الستيک و کمي چوب از يک درام فلزي
چرخان عبور داده ميشود .قطعات فلزي آهني جدا شده و به يک
ظرف انتقال داده ميشود .آنگاه ،مخلوط وارد يک درام فلزي غربالي
ميشود که در آنجا ذرات به چهار اندازه طبقهبندي ميشود [:]4،5
ـ کمتر از 4 mm
ـ  4تا 15 mm
ـ  15تا 45 mm
ـ بيش از45 mm
جزء ريزتر شامل حدود  2/5%ذرات شيشه است كه تخليه مي شود.
جزء بسيار درشت بيش از  45 mmبه خردکن بازگردانده مي شود.
جزء  15-45 mmبه جداساز فلزات غيرآهني ارسال (شکل  )2و
سپس به يک جداساز الستيک وارد مي شود که شامل درام چرخان
با پوشش الستيکي است .پس از جدا کردن فلز و الستيک اين جزء
به خردکن بازگردانده مي شود .مخلوط مواد با اندازه ذرات4-5 mm
که شامل  ،PVCشيشه ،خرده هاي مالت و تراشه هاي چوب است،
به يک درام غربالي ديگر هدايت مي شود.
در اين مرحله ،مواد مجددا به دو جزء با اندازه ذرات  4-8 mmو
 8-15 mmجداسازي مي شوند .از دو خط فراورش جداگانه براي
هر يک از اين اندازه ذرات استفاده شده و چوب و شيشه جداسازي
مي شود .چوب با غربال هاي لرزشي به وسيله دمش از پايين جريان
پرفشار هوا از ميان سوراخ هاي غربال جدا مي شود.
چوب که وزن نسبتا سبکي نسبت به ساير مواد دارد ،به سمت
پايين با بالشتکي از هوا حمل مي شود .در حالي که ذرات سنگين تر
به سمت باال هدايت مي شوند .جداسازي شيشه به روشي مشابه در
غربال ديگري انجام مي شود که در آن ذرات سبک تر(مانند )PVC
به سمت پايين حمل مي شود و ذرات سنگين تر(مانند شيشه) از باال
هدايت مي شوند .پس از جداسازي چوب و شيشه جزء  PVCاز
تمام چهار خط فراورش به دست مي آيد.
 PVCخالص سازي شده به آسياب حمل مي شود که در آن جا به
ذرات با اندازه 3-6 mmآسياب مي شود .به طور هم زمان ،ذرات با
آب شست و شو داده شده و با هواي داغ خشک مي شوند PVC .به
ذراتي با چهار اندازه  5 ،4 ،3و  6 mmطبقه بندي مي شوند.
دانه هاي درشت تر (بيش از  )6 mmبه آسياب خيس بازگردانده و
ذرات الستيک ريز با غربال لرزشي از  PVCجدا مي شوند .مرحله
نهايي شامل فرايند جداسازي نورالکترونيکي به کمک رنگ است.
در اين فرايند ،ذرات سفيد  PVCاز  PVCغيرسفيد با استفاده

مقاالت علمی

بازیافت فيلم هاي  PVCانعطاف پذير
فيلم هاي بسته بندي  PVCانعطاف پذير با فرايند هوخست قابل
بازيافت است .در اين فرايند ،ترکيبي از محلول ها با چگالي هاي
مختلف و هيدروسيکلون ها استفاده مي شود (شکل .)4فرايند با خرد
كردن فيلم هاي قراضه در آسياب آغاز مي شود و با شست و شو با
آب ادامه مي يابد .دوغاب پليمر از غربال گذشته و پس از جداشدن
آب از آن به مخزن حاوي محلول جداسازي با چگالي1/2 g/cm3
انتقال مي يابد]3،8،9[ .
محيط جداسازي معموال آب است که مقداري نمک (مانند
کلسيم نيترات) به آن افزوده مي شود تا چگالي آن بهبود يابد.
سپس ،دوغاب به هيدروسيکلون پمپ مي شود که در آن جزء







سبک تر

ازPVC

فیلم  PVCقراضه
محلولچگالی
مخزنشو 
(  )1شست و

هیدروسیکلون 1

خردکن
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هیدروسیکلون 2

شکل  -3جداساز  PVCبر مبنای جداسازی الکتروستاتیکی و نوری [.]7

بازیافت پلی (وینیل کلرید) – بخش دوم

از هواي فشرده اي که به شکل زمان دار قطع و وصل مي شود ،جدا
مي شود .اين کار براي هر يک از اجزا با دانه بندي هاي مختلف انجام
مي شود PVC .سفيد در سيلوهاي جداگانه و  PVCهاي غيرسفيد
با يکديگر مخلوط و در يک سيلو ذخيره مي شوند .در اين فرايند
هيچ نوع آلودگي هوا به وجود نمي آيد ،زيرا خردکن و غربال ها به
سامانه گردگير مجهز اند .اين موضوع موجب مي شود تا گرد و غبار،
کاغذ و فويل موجود در جريان هوا گرفته شود و در يک ريزصافي
به تله بيفتند .آسياب و درام هاي غربالي در فضاي بسته قرار دارند
تا از انتشار صدا کاسته شود.
 PVCآسيابي ،به کمک آسياب خيس و شست و شو بازیافت
مي شود PVC .بازيافتي براي توليد پروفيل هاي پنجره جديد و
دست يابي به نمايي زيبا براي قاب هاي پنجره به وسيله کواکستروژن
به کار مي رود .در پروفيل هاي کواکسترود شده از اليه هاي داخلي
 PVCبازيافتي استفاده مي شود ،در حالي که اليه بيروني از PVC
نو است .قاب هاي جديد شامل  80درصد وزني  PVCبازيافتي
است و خواص مکانيکي و کارايي آن با قاب هاي  PVCساخته
شده از  100درصد مواد نو قابل مقايسه است [.]4،5
اخیرا شرکت  Hamosدستگاهی برای جداسازی  PVCاز سایر
مواد همراه در قاب ها و پروفیل های پنجره ساخته است .این دستگاه
قابلیت جداکردن  PVCرا با استفاده از جداسازی الکتروستاتیکی و
نوری دارد .شکل  3این دستگاه را نشان می دهد [.]7

ρ=1.2 g/cm3

ρ>1.2 g/cm3
محلولچگالی

()2

ρ=1.5 g/cm3

شکل  -4نمايي از فرايند هوخست براي بازيافت فيلمهاي انعطافپذير .]3،9[ PVC






H2O



سانتریفوژ

جداساز
میکرونی

سیلو

پودر  PVCخالص
39
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بازیافت پلی (وینیل کلرید) – بخش دوم

بازیافت غشاهاي  PVCبه کار رفته در سقف
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تا سال  ،2003بازیافت غشاهای سقف  PVCتنها مختص بازارهای
آلمان بود [ .]2غشاهاي  PVCبه کار رفته در سقف که با نخ
پلي استر تقويت مي شوند ،به کمک آسياب کردن در سرما بازیافت
مي شوند [ .]10غشاها ابتدا در يک آسياب برشي تبديل به دانه
شده ،سپس دانه ها از يک تونل سرمايش با پاشش نيتروژن مايع
عبور داده مي شوند [ .]2،3،5اين امر موجب افزايش مدول آن به
مقدار حداقل  2برابر مي شود (شکل .)5آنگاه ،پليمر به يک آسياب
سرمايشي فرستاده مي شود .پس از اين مرحله ،مواد غربال شده و
پودر  PVCو توده هاي پلي استر جدا مي شود .در اين فرايند دو جزء
قابل بازيافت است :توده پلي استر و پودر .PVC

کامپوزيت هاي  PVCبه کار رفته در خودرو
منسوجات پشت  PVCدار

منسوجات  PVCغلتك شده به طور گسترده در مبلمان خودرو
40

104
103
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مدول )N/nm 2(1-2%

سبک تر از ( 0/1 g/cm3عمدتا  )PEجدا مي شود .جزء سنگين تر از
 0/1 g/cm3به محلول دوم چگال ( )ρ=0/1 g/cm3منتقل مي شود.
دوغاب حاصل از هيدروسيکلون دوم عبور مي كند که در آن
جزء سنگين تر از 1/5 g/cm3جدا و جزء سبک تر که عمدتا PVC
است ،در يک دستگاه مرکز گريز خشک و پس از ميکرونيزه شدن،
کيسه بندي مي شود .الزم به يادآوري است ،هر پليمري که چگالي
آن در گستره ( 1/2 – 1/5 g/cm3مانند  )PETقرار دارد ،در اين
فرايند ناخالصي بالقوه به شمار مي رود [.]3،9
خوشبختانه پلي اتيلن ترفتاالت به مقدار زيادي وارد جريان
فيلم هاي  PVCنمي شود .فيلم  PVCکه نسبتا عاري از ناخالصي
است ،به طور مستقيم پس از اولين چگالي بندي بازيافت مي شود.
فيلم  PVCرا مي توان به وسيله فراورش با برخي دستگاه ها و بدون
هرگونه تاريخچه گرمايي چگالي بندي کرد .اين دستگاه داراي دو
صفحه مدور ثابت و چرخان است .در اين دستگاه پليمر به کمک
اصطکاک آن قدر گرم مي شود تا به دماي نرمي برسد .آنگاه پليمر
به وسيله نيروي گريز از مرکز به بيرون از صفحه رانده شده و
سپس دانه بندي مي شود .دانه هاي حاصل را مي توان به طور مستقيم
اکسترود کرد.
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شکل  -5افزايش مدول  PVCدر اثر پاشش نيتروژن مايع [.]3
مانند :روكش صندلي و پشت سري ،روكش داخلي درب ها و ...
كاربرد دارد .منسوجات پشت PVCدار از  80درصد وزني  PVCو
 20درصد وزني منسوج تشكيل شده است .جزء منسوج معموال
پلي استر يا پلي آميد است .جزء وينيلي معموال  PVCنرم شده است.
يك فرايند چرخه بسته توسط شركت  Atochemبراي بازیافت اين
نوع  PVCابداع شده است .منسوج غلتك شده داراي ناخالصي هايي
چون شيشه ،سيم هاي الكتريكي ،گيره هاي پالستيكي يا فلزي،
شن ،گرد و غبار و غيره است .براي بازیافت اين منسوجات ،ابتدا
آنها را به طور دستي از خودروهاي فرسوده جدا مي كنند .ذرات
شيشه و فلز به وسيله نوعي غربال استوانه اي و سپس مغناطيسي
جدا مي شود .آنگاه ،مواد در يك آسياب برشي آسياب مي شود.
الياف منسوج و ذرات سبك به وسيله هواي فشرده از پليمر جدا
شده و شن و سايرآلودگي ها به كمك غربال جداسازي مي شوند.
مواد نهايي داراي  83درصد  PVCو  17درصد وزني الياف منسوج
است .با استفاده از فرايند غلتك كاري اين مواد را مي توان در توليد
فرش و پوشش درب هاي داخلي خودرو به كار برد [.]2،3،5،8
روكش هاي  PVCداشبورد

امروزه ،اغلب داشبورد خودرو ها از سه جزء تشكيل مي شود:
 روكش  PVCبراي ايجاد ظاهري زيبا و چرمگونه و مقاومت در برابر جو اسفنج پلي يورتاني قالب گيري شده به روش تزريقي -واكنشيبراي ايجاد نرمي زير دست
 بخش ABS/PCبراي سخت كردن و ايجاد كارايي مكانيكي الزمدر قطعه
در فرايند بازیافت ،اليه وينيلي PU -از زيراليه پالستيكي جدا
شده و سپس اسفنج  PUو اليه وينيلي نيز از يكديگر جدا مي شوند.
در نهايت ،مواد آسياب و مجددا جداسازي مي شوند .اسفنج  PUبه
عنوان زير فرش و زير اليه پالستيك براي توليد داشبورد هاي جديد

مقاالت علمی
جدول  -1مقايسه خواص محصوالت داراي  PVCبازيافتي و نو.

سختي(شور )A
ازدياد طول تا پارگي ()%
استحكام كششي()MPa
استحكام پارگي()N/cm

نو

بازيافتي

75
310
15
50

76
300
11/3
50

مصرف مي شود .در يك فرايند بازیافت ديگر ،كه توسط Atochem

توسعه يافته ،پوسته  PVCقالب گيري شده در اليه  PU/PVCبا ورقه
ورقه كردن ،آسياب كردن سرمايشي و جداسازي از جزء  PUجدا
مي شود و  PVCبا  99درصد خلوص حاصل می شود .محصول
براي استفاده مجدد در كاربردهاي قالب گيري مانند قالب هاي قاب
درب ها به كار مي رود .مقايسه خواص محصوالت ساخته شده از
 PVCبازيافتي و  PVCنو در جدول  1آمده است [.]3،9

بازیافت كابل های خودرو

سه مجموعه اصلي از كابل در خودروها استفاده ميشود كه حدود
 49درصد وزني آنها را مس 22 ،درصد وزني  PVCو باقيمانده

بازیافت پلی (وینیل کلرید) – بخش دوم

خواص

PVC

را ساير مواد پالستيكي و فلزات تشكيل ميدهند .ناهمگون بودن
مجموعه كابل سبب بروز مشكالتي در بازيافت آن ميشود .فرايند
بازیافت كابلهاي  PVCخودروها توسط شركت  Benzeبا همكاري
سازندگان كابلها توسعه يافته است .اين فرايند شامل  5مرحله اصلي
است:
 جداسازي اوليه كليدها ،غالف ها و ساير متعلقات همراه با كاهشاندازه به وسيله برش دهنده چرخان تا حدود  1تا 4 mm
 جداسازي فلزات با غربال كردن و الك كردن جداسازي الكتروستاتيك فلزات و پليمرهاي پرشده با دوده بهكمك بارداركردن مواد در الكترود كرونا و سپس عبور دادن آنها از
آسياب و به دست آمدن مواد پالستيكي با تنها  35%مس باقي مانده
 جداسازي به کمک چگالي با دستگاه مرکزگریز براي جداسازيپليمرهايي است كه دماي ذوب آنها بيش از ( 190˚Cمانند )PET
باشد و طي فيلتر کردن مذاب ،بسته شدن سوراخ هاي توري را به
دنبال دارد.
 فيلترکردن مذاب طی فرايند دومرحله ای با غربال هايی با اندازهسوراخ های به ترتيب  125و 63 µm
پس از اين مراحل مواد بازيافتی به وسيله اکستروژن به کابل های
جديد تبديل می شوند [.]2،3
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