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   با استفاده از فلوتاسيونPVC و PETجدايش 
  

  3؛ اسماعيل قاسمي2راد ؛محمد مهدي ساالري1 محمد عباسي
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  چكيده
بندي تا  هاي بسته هاي زندگي، از پاكت ساخت اكثر نيازمندي پالستيك در دنياي مدرن نقش مهمي در زندگي بشر دارد تا آنجا كه براي

ه همين دليل ب. باشد و مي تواند با گستره وسيعي از خصوصيات توليد شود پالستيك ارزان، سبك و قوي مي. رود بال هواپيما، بكارمي
سبب رشد پسماند آنها در  ها افزايش مصرف پالستيك. هاي اخير داراي رشدي با تابع نمايي بوده است ها در سال توليد و مصرف پالستيك

. و مضرات زيست محيطي آنها، بازيافت پالستيك ضرورتي انكار ناشدني است ها در طبيعت با توجه به پايداري پالستيك. دنيا شده است
از قبيل  هاي مختلفي بدين منظور روش. ها، نيازمند جدايش آنها است تا بتوان به پالستيك قابل استفاده دست يافت افت پالستيكبازي

  .هاي ثقلي، الكترواستاتيك، فلوتاسيون و ذوب ترتيبي بكار گرفته شده است روش
اي از پالستيك مصرفي در  تند و بخش قابل مالحظه داراي كاربردهاي وسيع و متنوعي هسPVC و PETهاي مختلف  از ميان پالستيك

با توجه به اينكه . اند و به همين دليل بازيافت آنها مورد توجه قرار گرفته است زندگي روزمره و صنايع مختلف را به خود اختصاص داده
اي ثقلي در جدايش آنها ه باشد، لذا روش  ميg/cm3 1,37-1,32  وg/cm 31,37-1,33 به ترتيب برابر PVCو  PETوزن مخصوص 
و  PETبا توجه به هيدروفوبيسيته .  از روش فلوتاسيون استفاده شده استPVCو  PETدر اين تحقيق براي جدايش . كاربرد ندارد

PVCدر اين تحقيق از تانيك اسيد . باشد اي انتخابي ميسر نمي  جدايش آنها به روش فلوتاسيون بدون بكارگيري بازداشت كننده
 مورد بررسي قرار گرفته PVCو  PET بر جدايش pH بازداشت كننده استفاده شده است و تاثير مقدار بازداشت كننده، دما و عنوان به

  .است
  

  PVC و PET - بازيافت- جدايش- پسماندهاي پالستيكي-فلوتاسيون:كلمات كليدي
 

PET and PVC Separation by Froth Flotation 

Abbasi. M, Salari. M.M and Ghasemi.E 

 
Abstract 
In the modern world, plastic has become a universal material and plays an important role in many 
applications, i.e., used for everything from throwaway bags to combat aircraft wings. The global 
production of plastic, therefore, has grown exponentially over recent years and correlates quite well with 
population growth. The growth of these wastes has a great impact on their management. Thus, the 
environmental effects due to plastic waste have become a challenging task. Plastics collected for recycling 
must first be separated into polymer types in order to achieve good recycled plastic quality. Several 
separation technologies, like gravity separation electrostatic and froth flotation can be applied to separate 
mixed plastic waste into its individual components. As is currently known, it is too difficult to separate 
mixed plastic with slight differences in density by gravity separation. 
The specific gravities of PVC and PET overlap, e.g. the PVC density ranges between 1.32 to 1.37 g/cm3 
and the PET density varies from 1.33 to 1.37 g/cm3. Thus, these two polymers cannot be separated using 
gravity separation techniques. In this research froth flotation technique is used for separation of PET and 
PVC. Selective flotation separation of the PET/PVC mixture is impossible without changing the surface 
properties of these polymers. Both polymers exhibit almost the same degree of hydrophobicity 
In this research for selective changing the hydrophobicity and the effect of depressant amount, 
temperature and pH on PET/PVC separation was studied. The results of this study indicate that in 
optimum amount of parameter can separate PET and PVC by recovery and grade more than %99. 
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   مقدمه-1
هاي  هاي زندگي، از پاكت يازمنديساخت اكثر ن پالستيك در دنياي مدرن نقش مهمي در زندگي بشر دارد تا آنجا كه براي

تواند با گستره وسيعي از خصوصيات توليد  باشد و مي پالستيك ارزان، سبك و قوي مي. رود بندي تا بال هواپيما، بكارمي بسته
افزايش مصرف . هاي اخير داراي رشدي با تابع نمايي بوده است ها در سال به همين دليل توليد و مصرف پالستيك. شود

هاي شهري  رشد پسماندهاي پالستيكي فشار زيادي را بر مديريت باطله. سبب رشد پسماند آنها در دنيا شده است ها كپالستي
هاي دفن در دسترس در حال كاهش است وسوزاندن  زيرا ظرفيت محل. جهت دفن نمودن و سوزاندن آنها وارد آورده است

  ].1[ سمي وخاكستري شود كه هواي سرب وكادميم هستندها ممكن است سبب آلودگي هوا و انتشار گازهاي پالستيك
هاي پالستيكي روشي جهت كاهش مقدار  بازيافت باطله. هاي پالستيكي بازيافت است راه جايگزين جهت مديريت باطله

به همين . هاي فسيلي است ها داراي پتانسيلي در صرفه جويي سوخت همچنين بازيافت پالستيك. هاي رها شده است باطله
زيرا انرژي . هاي فسيلي تصفيه شده درحال رقابت هستند هاي بدست آمده از سوخت هاي بازيافتي با پالستيك ليل پالستيكد

بنابراين ]. 1[مصرفي جهت توليد پالستيك بازيافتي كمتر از انرژي مصرفي جهت توليد پالستيك خام به ميزان مشابه است
هاي  ي مي شود و يك راه ساده و مفيد جهت كاهش قابل توجه حجم باطلهبازيافت پالستيك سبب صرفه جويي مواد و انرژ

  .شهري است
  :بازيافت پالستيك شامل چهار مرحله مي باشد

  جمع آوري  .1
 جدايش .2
 پردازش و توليد  .3
 فروش .4

كيب باطله تر ، جدايش مؤثر  دارند بدليل آنكه تنها محصوالت توليد شده از بازيافت مواد پليمري تميز و هموژن كيفيت مناسبي
بندي اتوماتيك  و دسته] 3[، جدايش ثقلي]2[هايي نظير جدايش تريبوالكتريك بدين منظور روش. ها ضروري است پالستيك

  . ها قابل كاربرد است ولي هر كدام از آنها محدوديت خاص خود را دارند جهت جدايش پالستيك
خواص فيزيكي . يد از هم جدا شوند وابسته استهايي كه با ها به خواص فيزيكي پالستيك جدايش فيزيكي پالستيك

خواص فيزيكي قابل تغيير و  -2 . خواص فيزيكي ثابت از قبيل دانسيته-1: ها را مي توان به دو دسته تقسيم نمود پالستيك
 2 و1PPد توان با جدايش ثقلي از هم جدا نمود مانن ها را مي برخي از پالستيكو اصالح، از قبيل انرژي سطحي، اندازه ذرات 

PVC ولي جدايش ثقلي برخي از آنها مشكل يا غير ممكن است مانند جدايش ثقلي ،PVC  3وPET زيرا دانسيته آنها تفاوتي ،
اين فرآيند به دليل سادگي و . باشد ها استفاده از فلوتاسيون مي  هاي جديد در بازيافت پالستيك ژي   يكي از تكنولو. با هم ندارد

ها به وسيله نقطه ذوب متفاوت و   بازيافت پالستيك. دارد يي، هزينه سرمايه گذاري و عملياتي كمي مصرف كم مواد شيميا
ناتواني در  .گردد ها و كاهش كيفيت آنها مي شود و سبب آلودگي آنها به ديگر پالستيك هاي حرارتي آنها مختل مي مقاومت

جدايش بوسيله فلوتاسيون روشي مؤثر ]. 4[، ]1[شود يجدايش تركيبات پيچيده سبب محدوديت بازيافت بعضي پليمرها م
با توجه به اينكه . ها مورد مطالعه قرار گيرد وكارا در فراوري مواد معدني مي باشد و مي تواند جهت جدايش تركيب پالستيك

تخابي ميسر اي ان باشند جدايش آنها به روش فلوتاسيون بدون بكارگيري بازداشت كننده هيدروفوب مي ها اكثر پالستيك
د سبب يك اسيتان. استفاده شده است) TNA(د يك اسي از تانPVC و PET يش انتخابيق جهت جداين تحقيدر ا .باشد نمي

ش دما، مقدار ينه نمودن جدايجهت به.  نداردير چنداني تاثPVC يزيگر  كه بر آبيشود در حال ي مPET يبازداشت انتخاب
. نه شده استيصورت فاكتور كاملمقدار آنها به ها به شيدر نظر گرفته شده و با انجام آزمابه عنوان عوامل موثر  pHد ويك اسيتان

  . شده استين عوامل بررسيه تماس اثر ايزاو يريگ سپس با اندازه

                                                 
1- Polypropylene  
2 - Poly vinyl chloride 
3 -Polyethylene terephthalate 
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   مواد و روش كار-2
   مواد-2-1

هايي و داراي  شكل استوانه به PVCهاي  گرانول. بودPET و PVCهاي  هاي پليمري مورد استفاده در اين تحقيق گرانول نمونه
، قطر mm3 به شكل استوانه با مقطع بيضي با قطر بزرگPETهاي  گرانول. رنگ هستند  و بيmm4-3 و طول mm3قطر 

  .  و رنگ آنها سفيد شيري است هستندmm3 و ارتفاع mm2كوچك 
كننده،  عنوان بازداشت به) 1BDHاز شركت) (TNA(مواد شيميايي بكار رفته در اين تحقيق عبارتند از تانيك اسيد

و محلول يك موالر سديم هيدروكسايد استفاده % 25 از كلريدريك اسيد pH، و براي تنظيم )2از شركت مرك( MIBCساز كف
  .شده است
هاي مورد استفاده در فلوتاسيون كه با استفاده از پرس  از گرانول 2cm 1×2يري زاويه تماس صفحاتي به ابعاد گ براي اندازه

 . تهيه شد، مورد آزمايش قرار گرفت3گرم
  
   روش كار-2-2

سرعت دوران روتور سلول ها  در كل آزمايش. ها در سلول فلوتاسيون آزمايشگاهي دنور به حجم دو ليتر انجام شد آزمايش
 ثابت در نظر گرفته شده است و هواي الزم از طريق خالء ايجاد شده توسط چرخش روتور و مكش دستگاه rpm 800برابر

  .شود تامين مي
سازي در محلول با   دقيقه آماده3 مخلوط شده و بعد از PVCگرانول   گرم120 و PET گرم گرانول 120در هر آزمايش 

سپس مواد و محلول از هم جداشده و بوسيله .  همزده شدrpm800 تنظيم شده، ريخته شد و با سرعت pH غلظت، دما و
، ppm 80ساز تا غلظت آنگاه مواد به سلول حاوي آب وارد شده و بعد از افزودن كف. پاشيدن ماليم آب، مواد شستشو داده شد

سپس مواد شناور شده و مواد غرق شده به . آوري گرديد عمواد شناور به همراه كف جم  دقيقه2شير هوا باز شده و به مدت 
بعد از . طور دستي جدا شد ، مواد بهPET و PVC  خشك شده و آنگاه با توجه به اختالف رنگCo70 ساعت در دماي 1مدت 

 تحليل شده Mini Tabافزار   نرمدست آمده بوسيله سپس اطالعات به. شود وزن نمودن، بازيابي و كارايي جدايش محاسبه مي
  .است

شود و توسط  گيري زاويه تماس، يك قطره آب مقطر توسط سرنگ بر روي نمونه آماده شده قرار داده مي به منظور اندازه
اين . شود گيري مي  اندازهMeasurementافزار  زاويه تماس از روي عكس تهيه شده و توسط نرم. گردد برداري مي دوربين عكس

 . دست آمده محاسبه گرديد  مرتبه تكرار شده و ميانگين زواياي به10 تا 8ند فراي
  
   نتايج و بحث-3

 مورد مطالعه قرار گرفته است كه نتايج آن در اين PET و PVC و دما بر جدايش pHدر اين تحقيق اثر غلظت تانيك اسيد، 
  .گيرد بخش مورد بررسي قرار مي

   غلظت تانيك اسيد-3-1
طور وسيعي در فلوتاسيون مواد معدني آبران  ها به اين بازداشت كننده. هاي ماكرومولكول است كننده از بازداشتتانيك اسيد 

ها با فلوتاسيون مواد معدني آبران طبيعي اغلب اين  با توجه به شباهت زياد فلوتاسيون پالستيك. روند كار مي طبيعي به
اند، اما در مورد مكانيسم جذب اين مواد اطالعات كاملي  د آزمايش قرار گرفتهها مور ها در فلوتاسيون پالستيك كننده بازداشت

ر الكترواستاتيك ضعيفي وابسته است كه كنش غي طور عمده به برهم جذب مواد با انرژي سطحي پايين به. در دسترس نيست
  .شود بين سطح و ماده جذب شونده ايجاد مي

                                                 
1 -British Drug House  
2 - Merck 
3 - Hot Press 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 1387 آبان ماه 9-7دانشگاه تهران   87-  ايراندومين كنفرانس مهندسي معدن

 

 336

آمده  b-2 و a-2 هاي سه سطح مورد بررسي قرار گرفته است كه نتايج آن در شكلكننده دز  در اين تحقيق اثر غلظت بازداشت
 ندارد در حاليكه به شدت سبب PVCدهد تانيك اسيد تاثير قابل توجهي بر فلوتاسيون  شكل نشان مي همانگونه كه. است

   pH اثر -2-3. شود مي PETبازداشت 
 در عملكرد آن تاثير داشته pHرسد كه باشد به نظر مي هاي فنولي مي گروهبا توجه به ساختمان مولكولي تانيك اسيد كه داراي 

 بر 5/5-5/9از  pHدهد تغيير  نشان مي b-3 و a-3شكل  همانگونه كه. كند ها اين مساله را تاييد مي نتايج آزمايش. باشد
 PETكنندگي تانيك اسيد بر  اشتهاي بازيك اثر بازدpH ه درك  در حضور تانيك اسيد تاثيري ندارد درحاليPVCفلوتاسيون 
اين نتيجه با توجه به ساختمان تانيك اسيد .  داردPETكنندگي بسيار ناچيزي بر   اثر بازداشت=5/9pHيابد و در  كاهش مي

شوند لذا اين  هاي بازيك تجزيه ميpH تانيك اسيد خاصيت اسيدي ضعيف دارند و در - OHهاي فنولي  گروه. قابل توجيه است
  ].3[دهد  كنندگي قوي از خود نشان مي هاي اسيدي تا بازي ضعيف خاصيت بازداشتpHننده در ك بازداشت

  

  
  ]3[ مونومر تانيك اسيد-1شكل 

  

TNA(M/l)

R
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)
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 TNA با تغيير غلظت PETتغييرات بازيابي  -a-2شكل 
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 TNAيير غلظت  با تغPETتغييرات بازيابي --2bشكل
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  pH با تغيير PETتغييرات بازيابي  -a-3شكل 
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  pH با تغيير PETتغييرات بازيابي  -b-3شكل 
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   با تغيير دماPETتغييرات بازيابي  -a-4شكل 
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   با تغيير دماPETتغييرات بازيابي -b-4شكل 

  
   اثر دما-3-3

بب افزايش جذب ماده شيميايي بر شد كه س بيني مي هاي شيميايي موثر است و پيش طور كلي در سينتيك اكثر واكنش دما به
شكل ( ور تانيك اسيد ندارد در حضPVC و PETدهد كه تاثيري بر فلوتاسيون  پليمرها شود در حاليكه نتايج آزمايش نشان مي

4-a 4 و-b (  
  
  هاي غير بازيكpH اثر تانيك اسيد در -3-4

اثر . شود  ميPETهاي غير بازيك به شدت سبب بازداشت pH پيداست تانيك اسيد در 5همانگونه كه از شكل 
هاي اكسيژن  د داراي اتم در ساختار خوPET. باشد مي PETبه دليل جذب اين ماده بر  PETكنندگي تانيك اسيد بر  بازداشت

بر ، PETهاي اكسيژن   و اتمOHهاي  با جفت الكترون آزاد است است كه تانيك اسيد با ايجاد پيوندهاي هيدروژني بين گروه
رود در  اين پيوندها چنان قوي هستند كه حتي با شستشو هم از بين نمي. شود  جذب شده و سبب بازداشت آن مي PETسطح 

 PVC با شستشو از سطح PVC پيوندهاي قوي ايجاد كند و اندك جذب تانيك اسيد بر PVCتواند با   نميحاليكه تانيك اسيد
  .شود حذف مي
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  هاي غير بازيكpH در  PET بازيابي  اثر غلظت تانيك اسيد بر-5شكل 

  
  ]5[فته عالمت اختصاري و فرمول گسترده مونومر پليمرهاي بكار ر-1جدول 

  فرمول  عالمت اختصاري  مونومر

 PVC  كلرايد وينيل پلي
  

 PET  ترفتاالت پلي اتيلن
 

  
   زاويه تماس-3-5

دهد با افرايش   نشان مي6شكل  همانگونه كه. كند گيري زاويه تماس، نتايج فلوتاسيون را تاييد مي دست آمده از اندازه نتايج به
اين نتايج . رسد  به حداقل مقدار خود ميM/l0002 /0و در غلظت  يابد مي كاهش PETغلظت تانيك اسيد زاويه تماس 

  . شناور شده در فلوتاسيون بايد كاهش يابدPETبيانگر آنست كه با افزايش غلظت تانيك اسيد مقدار 
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  با تانيك اسيد PETتغييرات زاويه تماس  -6شكل 
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  ها نتايج و پيشنهاد-4
كند در حاليكه   را به شدت بازداشت ميPETكننده  اين بازداشت. كار رود به PVC  وPETتواند در جدايش   تانيك اسيد مي)1

  . اثر منفي نداردPVCبر شناور شدن 
  .دهد را از دست مي PETكنندگي خود بر  اثر بازداشت هاي بازيكpHتانيك اسيد در ) 2
  . نداردPVC  وPET تاثيري بر عملكرد تانيك اسيد در جدايش Co35تا افرايش دما ) 3
شود بر روي پسماندهاي  اين تحقيق بر روي مواد پليمري نو انجام شده است و نتايج بسيار خوبي داشته است، پيشنهاد مي) 4

  .پليمري نيز بررسي شود
ها مورد بررسي  هاي مورد مصرف در فلوتاسيون مواد معدني در فلوتاسيون پالستيك كننده شود اثر ديگر بازداشت پيشنهاد مي) 5
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