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 :چكیده
میلیارد حلقه الستیك فرسوده بر حمیط زیست حتمیل مي  ١ساالنه در جهان حدود 

آن بطور كامل بازیافت مي گردد و الباقي یا در طبیعت % ٣٣شود كه تنها 
رها مي شود ، سوزانده و یا دفن مي شود كه سهم كشورمان در این میان، 

این میان نقش  در.مي باشدهزار تن  ٢٠٠میلیون حلقه معادل  ٧مصرف ساالنه 
صنایع تبدیلي و بازیافت در كاهش جتمع این مواد در طبیعت بسیار مهم است 

با منشاء ي یاستفاده از مواد و فناوریها اما نقش صنایع تولید الستیك در 
زیسيت و قابل جتزیه در حمیط زیست در زمان فرسودگي گام موثري در دستیابي به 

میزان بازیابي  ١٣٨۵در سال طبق آمار  .توسعه پایدار در این صنعت مي باشد
در كشور ) روكش دار كردن، هتیه پودر الستیك و ریكلیم تایر(الستیكهاي مستهلك

 .تن بوده است ٧٩٠٠٠حدود 

الستیك فرسوده، بازیافت، توسعه پایدار، فناوریهاي :كلمات كلیدي
 زیسيت

 مدیریت صحیح زیست حمیطی پسماندهای الستیک :حمور مقاله

 :مقدمه

 عنوان به صنعتی پیشرفته کشور ٨ در بازیافت صنعت بیستم، قرن اواخر در
 طالی " را زباله زمان آن از و گردید طالیی جایزه صنعت،برنده سودآورترین

 بازیافت جهت خمتلف کشورهای در مراکزحتقیقاتی و ها اجنمن و ادند نام " کثیف
از آن زمان، توجه به بازیافت ابعاد گسرتده . گردید ایجاد خمتلف مواد

تري یافت بطوریكه  عالوه بر تنوع مواد بازیافيت، مرزهاي این صنعت 
 . به سایر كشورهاي در حال توسعه نیز گسرتش یافت

 :مواد و روشها
کاهش آلودگی هوا و  :عبارتند ازتأثیرات زیست حمیطی بازیافت الستیک 

کاهش ،کاهش مصرف انرژی،کاهش فضای مورد نیاز برای دفن هبداشتی ،آب
باال رفنت سطح رفاه  و اشتغال زایی ،کاهش مصرف مواد خام،هزینه ها
 .اجتماعی

 ،روکش یا و کردن شیاردار روش دو با را مفید عمر دارای تایرهاي کلی بطور
 حلاظ به سواری تایر برای کردن شیاردار .گردانند می باز چرخه مصرف به جمددًا
 تایرهایی) مفید عمر بدون مستعمل اما تایرهای . ( نیست امکانپذیر آج کم عمق
حتت فرایندهاي زیر قرار مي   نیستند گذاری روکش یا ترمیم قابل دیگر که

 دفن و  انرژی احیاء ،مواد بازیابی ،تولید جهت جمدد بازیابی :گريند
) خاكریز(پشته :فرسوده عبارتند ازسایر كاربردهاي رایج الستیكهاي 

صداگري، عایق  موج شكن، جزیره مصنوعي، دریا، جاده هاي موقت،
 .حرارتي، كف كفش و رنگدانه مي باشد

آرد سویا به عنوان ماده ي در راستاي تولید الستیك با منشاء زیسيت، استفاده از 
همچنین استفاده از فناوري نانو در تولید الستیکهایی با  اتومبیلتولید تایر در  پرکننده ي پاك و بدون زیان براي محیط زیست

 .در کشورمان از دیگر پیشرفتهایی است که در این صنعت بروز کرده است سایش کمتر نسبت به انواع دیگر
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 ١٣٨۵میزان بازیافت تایر در ایران در سال .١جدول
ورودي تایر (خوراك )تن(ظرفیت نوع صنعت

 )فرسوده
ت نسبت درصد بازیاف

 به كل تایر فرسوده
 ٢٧ ۶٩٠٠٠ ۶٩٠٠٠ روكش جمدد
 ٣/۵ ١٣۵٠٠ ٨١٠٠ پودر الستیك
 ٣/٣ ٨٣٠٠ ۵٠٠٠ ریكلیم رابر

 ۶/٣۵ ٩٠٨٠٠ ٨٢١٠٠ مجع كل
 

 :حبث و نتیجه گريي

شایسته  مهت مضاعف،تالش مضاعفبنام سال  ٨٩با توجه به نامگذاري سال 
با محایتهاي دولت خدمتگزار و دلسوزي متخصصني و صاحبان صنایع  است كه

اقدام به طراحي و تقویت این صنعت و تولید الستیكهایي با راندمان 
 .را داشته باشنددر حمیط زیست  سریعباال و امكان جتزیه 

 :منابع

 .، گزارش بازیافت الستیك وزارت صنایع ، هتران ١٣٨۵فرح ، .صمدیان .١
، دانشگاه بازیافت مواد زائد جامد شهری،  ١٣٨۴عبدلی، حممد علی،  .٢

 .هتران

 خربنامه ی صنعت الستیک .٣
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