
تکنولوژی جديد و خالقانه: تبديل ضايعات پالستيکی به سوخت موتورهای جت

فاطمه طالب زاده

لودگی آب های اقيانوسی شناخته می شود. زمانی که  در دهه ی اخير، انباشت زباله های پالستيکی يکی از بحران های محيط زيستی و آ

 پالستيک ها تخريب و سوزانده می شوند ذرات ريز ميکروپالستيک وارد چرخه ی غذایی و آب ها می شوند که اگر ناشناخته باشند يک تهديد

برای سالمتی انسان به شمار می روند. بنابراين بازيافت پالستيک ها به عنوان يکی از راه حل ها در نظر گرفته می شود.

  با اين وجود بازيافت پالستيک ها می تواند به مراتب مشکل ساز باشد. از جمله کارهای مشترک در فرآيند بازيافت پالستيک ها ذوب کردن

 و قالب گيری مجدد آن ها می باشد اما اين که بتوان اين کار را از نظر اقتصادی، مقرون به صرفه انجام داد و در عين حال کيفيت محصوالت

 توليدی باال باشد، موضوع مهمی است. اين کار نيازمند دمای باال برای واکنش و زمان طوالنی فرآيند می باشد که باعث افزايش هزينه ها

می شود. به دليل اين محدوديت ها، تنها 9% از پالستيک ها هرساله در آمريکا بازيافت می شوند.

 پلی اتلين يکی از معروف ترين و پرکاربردترين ترموپالستيک ها است که در ساخت محصوالت متنوعی مانند بطری ها، کيسه های

 پالستيکی، لوله کشی ها، کامپوزيت های پالستيکی_چوبی، مبلمان و... استفاده می شود. به همين دليل بازيافت و فرآوری دوباره ی اين

پالستيک اهميت زيادی دارد.

 در اين راستا، محققين دانشگاه واشنگتن موفق به توسعه ی يک فرآيند کاتاليستی کارآمد برای تبديل پلی اتيلن به سوخت موتور جت و

روان کننده هایی با ارزش باال شدند.

 برای اين فرآيند محققين از روتنيوم روی، کاتاليزور کربن و حالل متداول استفاده می کنند. آن ها توانایی تبديل 90% پالستيک ها به ترکيبات سوختی يا ديگر محصوالت هيدروکربنی را تنها در يک ساعت و در دمای 220 درجه سلسيوس )۴28 درجه فارنهايت( را دارند که درواقع به معنای

عملکرد باال و دمای کم است.

تنظيم کردن شرايط واکنش مثل دما، زمان واکنش يا مقدار کاتاليزور مصرفی، گام بسيار مهمی در راستای تهيه ی محصول مطلوب به شمار می رود.

محصول با توجه به نياز بازار سازماندهی و توليد می شود.

در صنعت بازيافت، هزينه ی بازيافت يک مساله ی مهم تلقی می شود. اين موضوع می تواند برای ما به عنوان نقطه ی عطفی در تجاری سازی اين فناوری جديد باشد.

استفاده از اين فرآيند می تواند رويکرد اميدوارکننده ای برای توليد محصوالت باارزش از ضايعات پلی اتلين به ما ارائه دهد.

با حمايت بنياد تحقيقات واشنگتن، محققين در حال تالش برای افزايش انجام اين فرآيند و تجاری سازی آن در آينده هستند.

آن ها باور دارند اين فرآيند ممکن است بتواند با ديگر پالستيک ها هم انجام شود و کارآمد واقع شود.
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