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کلیات

امروزه حجم زیادي از زباله هاي شهري پس از اعمال فرآینـدهاي خـاص مـورد اسـتفاده     
عـی  کاغذ که محصولی از طبیعت سرسـبز و جنگـل هـاي طبی   . مجدد قرار می گیرند

است سهم زیادي از زباله هاي مراکز اداري، مدارس و همچنین زباله هـاي خـانگی را   
به خود اختصاص می دهد و این در حالی اسـت کـه بازیافـت ایـن مـاده ارزشـمند و       

کـه  استفاده مجدد از آن نه  تنها مانع از قطع بی رویه درختان جنگلی خواهد شـد بل 
.داد هزینه تبدیل الیاف گیاهی به کاغذ را نیز به میزان قابل توجهی کاهش خواهد
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آیا می دانستید ؟
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سـال قبـل    200اولین تکه هاي کاغذ از مواد بازیافتی تولید شده اند؟ بله درسته ، حدود 
ذ در چینی ها از تورهاي ماهیگیري براي تولید اولین تکه هـاي کاغـ  ) ع(میالد مسیح

.دنیا استفاده می کردند

ت کاغذ شرکت هاي کاغذ همیشه بازیاف.بازیافت کاغذ به اندازه ساخت کاغذ طوالنی است
 بازیافـت .را به جهت منافع اقتصادي و عوامل حفظ محیط زیست تـرجیح مـی دهنـد   

ش مـی  براي کسانی که براي حفظ محیط زیست و حفاظت از فضاي دفن زباله ها تال
.کنند ، امري مطلوب تلقی می شود

 کارخانه کاغذ و مقوا در آمریکا از بازیافت ضـایعات کاغـذ   520درصد از  87امروزه حدود 
جـات  ضایعات کاغذ بیش از یک سـوم فیبرهـاي مـورد نیـاز کارخان    .استفاده می کنند

.آمریکا را تامین می کند

www.iehe.ir



درصد از کاغذ مورد استفاده شـان را از طریـق بازیافـت ضـایعات      50آمریکایی ها حدود 
.تامین می کنند

سـتاده مـی   بیشتر کاغذها در آمریکا بازیافت می شوند و مابقی به منطقه دفن زباله ها فر
.شوند

یشـه و  بیشتر از دو سوم از ضایعات کاغذ که براي بازیافت از آنها استفاده می شـود بـا ش  
.پالستیک و فلز ترکیب شده اند

مـی   درصد فیبرهاي مورد نیاز تولید کاغذ را در آمریکا تشکیل 40ضایعات کاغذ بیش از 
.دهند

.مایلی کاغذ بازیافت می کنند 15هر روز در آمریکا ، کاغذسازان به اندازه طول یک قطار 

در اوایل قرن .تن کاغذ تولید می کند 500یک ماشین تولید کاغذ روزنامه روزانه بیش از 
شـتر از  دریافتند که استفاده از ضایعات کاغذ سـرعت تولیـد کاغـذ را دو برابـر بی     21

.خمیر چوب می کند

ادامه
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مراحل بازیافت کاغذ
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مرتب کردن -1
ایعات کاغـذ  بنابراین شما بایستی ض.عمل موفق بازیافت کاغذ نیاز به تمیز کردن آن دارد 

شـکل  را از هرگونه آلودگی مانند غذا ، پالستیک ، فلز و یا دیگر زباله هـا کـه باعـث م   
باشـند   کاغذهاي آلوده که قابل بازیافـت نمـی  .شدن عمل بازیافت میشوند، پاك کنید

ت از درخواسـت مراکـز بازیافـ   .تبدیل به کود ، سوخت براي انرژي و یا دفن می شـوند 
کاغذ  مرکز بازیافت. شما مرتب کردن ضایعات کاغذ بر اساس درجه و یا نوع آنها است

یافـت  منطقه شما به شما می گوید که چطور میتوانید در جامعه خود کاغذ را براي باز
ما می توانید براي پیدا کردن نزدیکترین نمایندگی بازیافت ش.مرتب و جداسازي کنید

.دبه صفحه هاي زرد دفتر تلفن در قسمت کاغذ زباله و یا بازیافت مراجعه کنی
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جمع آوري و انتقال -2
یافـت  ممکن است شما خودتون کاغذهاي مرتب شده را به مراکز بازیافت و یا سطلهاي باز

ا از منزل اغلب نمایندگی جمع کاغذ و یا مراکز بازیافت ضایعات کاغذها ر.منتقل کنید
.و یا اداره شما جمع آوري می کنند

ي در مرکز بازیافت ، کاغذهاي جمع آوري شده به صورت مکعب هاي فشـرده بسـته بنـد   
.شده و به کاخانه کاغذ جهت بازیافت و تولید کاغذ تازه منتقل می شوند
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انبار کردن -3
ی کـه  کارگران کارخانه کاغذ، کاغذهاي بازیافتی را درون انبار جا سازي می کنند تا زمـان 

.به آنها نیاز شد از آنها استفاده کنند

د مدلهاي مختلف کاغذ مانند روزنامه و کارتن مقوایی به صورت جدا نگهـداري مـی شـون   
.زیرا کارخانه از هر نوع کاغذ بازیافتی محصوالت مخصوصی درست میکند

ه می شود تا وقتی کارخانه نیاز به کاغذ ها دارد، توسط لیفتراك از انبار به نقاله انتقال داد
.به درون خط تولید انتقال داده شود
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خمیر زدایی و غربالگري -4
ی کاغذ ها به وسیله نقاله ها به خمره هاي تجدید پالپ کـه محتـوي آب و مـواد شـیمیای    

ذ هـا  با گرم کردن مواد کاغـ . در این دستگاه کاغذ هاي بازیافتی را خرد میکند. هست
سریعتر به فیبر سلولزي تبدیل می شوند

در انتها کاغذ ها به صورت خمیر در می آیند

یـا   سپس خمیر از سوراخ هاي ریزي عبور داده می شود تا مواد زائد آن ماننـد پالسـتیک  
چسب ها از آن جدا شود
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تمیز کردن -5
ین مواد سنگ. در خط تولید پالپ، با چرخاندن، درون مخزن مخروطی پاکسازي می شود 

به این . مانند سوزن منگنه به بیرون پرت می شوند و از پایین مخروط خارج می شوند
.مرحله تمیز کردن می گویند
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جوهر زدایی -6

 DE-INKINGعبور کنند که به آن ” شستشو“در بعضی مواقع پالپ ها باید از مرحله 
تولیـد  . می گویند که در آن جوهر و مـواد چسـب نـاك پالـپ از آن جـدا مـی شـود       

ري بـه  در این مرحله مواد جوه. کنندگان کاغذ ترکیبی از دو شیوه استفاده می کنند
تـر و   مرحله بعدي مواد درشـت . روي ترکیب پالپ آمده که به آن شستشو می گویند

چسبناك به وسیله حباب ها جدا می شوند که به آن تعلیق می گویند

. ه می شوددر حالت شستشو تعلیق پالپ به درون مخزن بزرگی به نام مخزن تعلیق ریخت
در آنجا مواد با اضافه کردن موادشیمیایی جوهر و مواد چسـبناك از پالـپ جـدا مـی     

.شوند و توسط حباب هاي ایجاد شده جذب می شوند و به سطح می آیند

پالپ  کف درست شده در سطح که آغشته به مواد اضافی است از باال جمع آوري میشود و
.تمیز باقی می ماند
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یپاالیش ، سفید کردن و رنگ زدای -6
اخت کاغذ در مرحله پاالیش،براي پف کردن فیبر هاي بازیافتی آنرا می کوبند که براي س

آماده شود

اشـد رنـگ   اگر فیبرها بهم پیوسته شده باشند در این مرحله جدا و اگر کاغد رنگی بوده ب
ایی سپس اگر محصول مورد نظر سفید باشـد، پالـپ بـا مـواد شـیمی     . زدایی می شود
ـ  . سفید می شود ه رنـگ  اگر محصول براي مصارف صنعتی باشد بدون سفید سـازي ب

.قهوه اي در می آید
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ساخت کاغذ -7
تی را فیبـر هـاي بازیـاف   .حال خمیر تمیز شده آماده تبدیل شدن به کاغذ جدید می باشد

ه به آنهـا  می توان به تنهایی استفاده کرد و یا می توان آنها را با فیبرهاي چوب تازه ک
.ودفیبر خالص نیز می گویند مخلوط کرد تا به استحکام و صافی آنها افزوده ش

ایـن خمیـر   .درصد آن آب اسـت  99٫5خمیر با آب و مواد شیمیایی مخلوط می شود که 
، می آبکی مخلوط وارد مخزن خیلی بزرگ فلزي که در اولین مرحله ماشین قرار دارد

د سپس به روي صفحه هاي بزرگی که با سرعت زیاد درون ماشـین مـی چرخنـ   . شود
.افشانده می شود

بند و بر روي صفحه ، آب از خمیر جدا شده و فیبرهاي بازیافتی به سرعت به هم می چس
.به شکل یک ورق آبکی می شوند
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ک ورق که در حال حاضر شبیه کاغذ است به وسیله یک سري غلتک هـاي گـرم ، خشـ    
ه براي ساخت کاغذ پوشش دار می توان فرایند پوشـش را در آخـرین مرحلـ   .می شود

پوشـش روي کاغـذ   .انجام داد و یا اینکه در فرایندي جداگانه ایـن عمـل را انجـام داد   
 باعث صاف شدن سطح آن و براق شدن کاغذ جهت کیفیت باال بـراي چـاپ روي آن  

.می شود
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را از … در آخر ، کاغذ را روي یک نوار عظیم قرار می دهند تـا بتواننـد گـرد و غبـار و      
رول .تن باشـد  20فوت و به وزن  30یک رول می تواند به وسعت .سطح آن پاك کنند

ید بسـته  هاي ساخته شده اولیه قبل از انتقال به کارخانه و تبدیل کنندگان جهت تول
لف و پاکت کاغذ و یا چاپ ، به رول هاي کوچکتر و یا به صورت ورق با سایزهاي مخت

.برش خورده و تبدیل می شوند
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ت آیا می توانیم تمام ضایعات کاغذمان را بازیاف
کنیم؟
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  وانت نمی را آن درصد بیست اما کرد بازیافت توان می را کاغذ ضایعات از %80 اندازه به
 ندفرای طول در.باشد نمی کاغذ ، کاغذ ضایعات همراه مواد از بسیاري.کرد بازیافت

 حذف ، کاغذ گیره و سیم ، پالستیک قبیل از ها زباله غربالگري و تمیز ، پخت هاي
 ادهفرست ها زباله دفن محل به خانگی هاي زباله مثل درست ها زباله این.شوند می
.شوند می

 یعاتضا است ممکن.است کاغذ ساخت براي ریزي بسیار هاي فیبر داراي کاغذ ضایعات
 هشد بازیافت بار چندین یا و دو یا یک قبالً که باشند فیبرهایی داراي کاغذ

 7 تا 5 بین توان می نشوند، مناسب حد از کوچکتر اینکه براي را کاغذ فیبرهاي.اند
.کرد تبدیل کاغذ به و کرد بازیافت بار

  مجالت هب نگاهی کافیست.باشد می کاغذ فیبر جز به دیگري عناصر داراي کاغذ ضایعات
 که ندباش می زیادي جوهر داراي رنگی صفحات.شوید متوجه را ما منظور تا بیاندازید

 ادهد پوشش مواد دیگر یا و رس خاك با که معناست بدین احتماال ، بدرخشند اگر
 چسب،.باشند می چسب داراي ، هم به صفحات چسباندن براي مجالت.است شده

.وندش پاك کاغذ تولید و بازیافت از قبل بایستی صفحات سطح پوشش و جوهر،
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از کاغذ بازیافت شده چه می توان تولید کرد؟
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 جز به.کنند می استفاده مقوا و کاغذ مجدد تولید منظور به بازیافتی کاغذهاي اکثر از
 ذهايکاغ حد در کیفیت با کاغذهایی عموماً بازیافتی کاغذهاي از استثنا، مورد چند

 يا کنگره هاي جعبه از مثال براي.شود می تولید تر، پایین کمی یا و یک درجه
 جهت چاپ، و تحریر کاغذهاي زباله از و جدید اي کنگره جعبه تولید براي قدیمی

.شود می استفاده بازیافتی کپی کاغذ تولید

 تولید براي.کرد استفاده متنوعی محصوالت تولید براي توان می بازیافتی کاغذهاي از
 اغذهايک از.کرد استفاده بازیافتی خمیر از توان می جات میوه سبد و مرغ تخم کارتن

 ازيس سقف و رنگ کننده پر سقف، و دیوار عایق سوخت، براي توان می بازیافتی
 حیوانات خواب تخت عنوان به کاغذ خرده تن هزار صد حدود سال هر.کرد استفاده
شود می استفاده
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THE END
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