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 بنام خدا

 PET بررسی بازار بازیافت ضایعات 

کاربرد محصول،ضرورت بازیافت و مقدمه،معرفی : فصل اول 

 آن،تاریخچه و استانداردها

 

 مقدمه :

های بازیافت برای سالمتی آینده سیاره ما بسیار اهمیت دارد. دنیا تحمل زباله

توجهی به آن، آسیب غیرقابل جبرانی خواهد زد. این را ندارد و بیبیشتری 

سیاره زمین تا  کل و کشور شود که چرا بازیافت برای مقدمه گزارش یادآور می

 .این حد ارزشمند است

که ند باید در وهله اول عادت داشته باش ی انسان ها حقیقت این است که همه 

داشته باشیم که وسایلی که استفاده  . به یادنداز مواد کمتری استفاده کن

کنیم، قبل از نابودی باید تا حد امکان مورد استفاده مجدد قرار گیرد تا می

ای در رفع چالش به طور قابل مالحظه ،حجم ضایعات به حداقل برسد. این اقدام

دلیل برای اینکه حتما بازیافت  هفترسان است.  یجهانی مدیریت پسماند یار

 .انجام دهیم را بخوانیم

 :حفظ منابع طبیعی .۱

منابع طبیعی جهان محدود است و برخی از این منابع بسیار اندک هستند. بازیافت 

برخی انسان شود. شاید ها میکاغذ و چوب موجب کاهش قطع درختان و نابودی جنگل

توانید با از بین بله درست است، اما نمی د،نکاربگویید درختان جدیدی می ها 

د. نهای باستانی، چیز جدیدی جایگزین کنهای بارانی بکر یا جنگلرفتن جنگل

بازیافت پالستیک به معنای ایجاد پالستیک جدید کمتر است، که قطعًا اتفاق خوبی 

ته های سوخت فسیلی ساخاست به خصوص که این ظروف پالستیکی معموالً از هیدروکربن

 شود. بازیافت فلزات به معنای نیاز کمتر به استخراج از معادن پرخطر، گران می
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 : معرفی محصول 

می باشد که از طریق بازیافت  PETپرک و گرانول  بررسی،مورد طرح )*(اصلی محصول 

 استفاده شده بشکل بطری ،صفحه و....تولید می شود. PETظروف های 

سیم فلزی دور عدل،ضایعات الک،ضایعات درب و  شامل pet*محصول فرعی در فرآیند بازیافت ضایعات 

 لیبل،ضایعات حلب،گونی،نایلون و کارتن می باشد.

PET چیست؟ 

PET  كلمه اي است كه از حروف اول كلماتPolyEthylene Terephethalate  تركیب شده است

ي وابسته به خانواده پلي استرها می باشد . و جزء پلیمر هاي با زنجیره طوالن

عبارتند از: ترفتالیك اسید خالص و اتیلن گالیكول ،كه هر دوي  PETمواد تولید 

آنها از مواد خام نفتي مشتق مي شوند. فرایندهاي پلي استري با مواد واسطه 

دیگري نیز وجود دارند كه از واكنش هاي پلیمري شدن یك اسید و یك باز تهیه 

در حالت خاص یك ماده آمورف شیشه اي شكل است و چنانچه تحت  PETشوند. مي

تاثیر مستقیم مواد افزودني و اصالح كننده قرار گیرد ساختار بلوري پیدا مي 

 كند .

بر روي الیاف و  شركت دوپونت آمریکا مطالعات و اختراعات انجام شده توسط 

درصد از الیاف مصنوعي  50را به بیش از  PETكاربردهاي گوناگون پلي استر ،سهم 

به تنهایي و یا به صورت مخلوط با پشم یا پنبه  PETدر سطح جهان رسانده است .

جهت بهبود خواص مقاومت در برابر چین و چروك ،پوشش ،شستشوي پارچه و البسه 

به عنوان یك فیلم نیز معرفي و   PET،1950سال  استفاده مي شود .تا قبل از

توسعه داده شده بود و براي استفاده در صنایع فیلم سازي از قبیل فیلم هاي 

،فیلم عكاسي و بسته بندي هاي انعطاف پذیر استفاده مي شد و  xویدئو،اشعه 

سپس جهت استفاده در صنایع بسته بندي هاي انعطاف پذیر استفاده مي شد و سسپس 

هت استفاده در صنایع بسته بندي به وسیله روشهاي شكل دهي تزریقي و اكستروژن ج

توسط تكنولوژي شكل  PET 1970با الیاف شیشه تقویت و اصالح شده و در اوایل سال

دهي دمشي،كشیده شد و اولین ساختار مولكولي سه بعدي آرایش یافته به طور 

عطاف پذیر با استحكام باال سریع جهت تولید بطري هاي با وزن بسیار كم ،ان

 بهره برداري شد.

پلي استرها به وسیله واكنش اسید و باز در حضور كاتالیست تولید مي شوند . 

مرحله كلیدي فرآیند پلیمري شدن ثانویه كه در فاز جامد رخ مي دهد ادامه 

اسید ترفتالیك خالص و اتیلن  PETپیدا خواهد كرد . مواد اولیه جهت تولید 

مي باشد كه از نفت خام استخراج مي شوند . وقتي كه مواد اولیه با  گالیكول

همدیگر مخلوط مي شوند و تحت تاثیر حرارت و فشار ثابت قرار مي گیرنداولین 

با پلیمرهاي جرم مولكولي )بیس هیدروكیسي اتین ترفتاالت (محلول به نام مونومر

وآب خارج مي شود و پایین بنام الیگومر مخلوط شده سپس واكنش پیش مي رود 

 شكل مي گیرد  PETپلیمر 

یك مذاب ویكسوز بوده كه توسط اكسترودر، اكسترود شده و  PETدر این مرحله 

پس از خنك شدن با آب و بدون امالح به شكل یك ماده آمورف شیشه اي و شفاف به 

با استفاده از تكنولوژي بر پایه  PETدست مي آید . بعضي از مواد پلي استري 

 جرم مولكولي   PETنیز تولید مي شوند . براي تولید  (DMT) متیل ترفتالیك دي 
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 :(PETواحدهای بازیافت توسط ) بازیافتی PET عرضه  

 1400وزارت صنایع ، معادن و تجارت تا پایان فروردین ماه به استناد آمار 

تن در خصوص بازیافت انواع 245754پروانه بهره برداری به ظرفیت اسمی  64جمعا 

 ذیل صادر شده است. به شرح پت به پرک و گرانول تحت کدهای آیسیک

د با نام تولی تن ( 48202)با ظرفیت اسمی 3720512336الف : کد آیسیک شماره   

 )پلی اتیلن ترفتاالت (پرک بازیافتی ازپت 

تن ( تولید گرانول  175752)با ظرفیت اسمی 3720512323: کد آیسیک شماره  ب 

  )پلی اتیلن ترفتاالت(بازیافتی از پت 

 تن ( 21800)با ظرفیت اسمی  24131587ث : کد آیسیک هشت رقمی قدیمی به شماره 

عات صادر نموده است که بشرح جدول شماره گرانول پلی اتیلن ترفتاالت پت از ضای

بر اساس کد آیسیک ، استان ،نام واحد و ظرفیت اسمی  این واحدها یک اسامی

 آورده شده است .

جدول شماره یک : پروانه های بهره برداری صادره در خصوص تولید پرک و گرانول 

 1400از پت تا پایان فروردین 

ظرفیت 

 اسمی)تن(

سال  کد آیسیک نام محصول

 مجوز
استان محل 

 استقرار
 ردیف نام واحد

تولید پرک  5000

بازیافتی از پت 

)پلی اتیلن 

 ترفتاالت(

تولیدر و  مازندران 99 3720512336

صنعتی شیمی 

 پالست شمال

1 

تولید پرک  1620

بازیافتی از پت 

)پلی اتیلن 

 ترفتاالت(

کامران  مازندران 99 3720512336

علیزاده حمزه 

 کالئی

2 

تولید پرک  4800

بازیافتی از پت 

)پلی اتیلن 

 ترفتاالت(

سیستان و  98 3720512336

 بلوچستان
حمید رضا 

 کلبعلی
3 
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گرید بطری در  PET میزان عرضه ، تقاضا و حجم معامالت  

 ایران  

به استناد بررسی های انجام شده بزرگترین واحد تولید کننده گرید پت در 

پلی اتیلن  )انواعتن  7/887ایران شرکت پتروشیمی شهید تندگویان با ظرفیت اسمی

است که قسمت عمده پت مورد نیاز بازار را در ترفتاالت گرید بطری و نساجی (

ال رفتن فرهنگ بسته بندی در ظروف بدلیل باکشورتولید و عرضه میکند ولی در مقابل ) 

... ( حجم تقاضا خیلی  برتر و جایگزین شدن آن با محصوالت دیگر نظیر پی وی سی و شیشه و

بیشتر از عرضه داخلی است که با وجودیکه آن پتروشیمی قادر به تامین تمامی 

نیاز بازار می باشد ولی بخاطر مشکالت پیش آمده در تولید از نظر مواد اولیه 

مکانیسم تعهدی و سیاست های داخلی خود در صادرات محصول،اقدام به ایجاد 

( لذا باید  هفته تن در 5500حدود در بورس نموده  است )کف عرضه داخلی  بعنوان

کسر تقاضای موثر از طریق واردات تامین شود.میزان عرضه ، تقاضا و معامالت 

 آورده شده است.  2در بورس بشرح جدول شماره 

: میزان عرضه داخلی ، تقاضای موثر و حجم معامله طی سال های  2شماره  جدول

 99تا  98

 ۱399سال  ۱398سال  شرح

 256000 296000 میزان عرضه )تن(

 403667 348007 میزان تقاضا )تن(

 256000 235000 میزان معامله )تن(

کسر / مازاد تقاضا 

 )تن(

(113007) (147667) 

 

 بورس کاالی ایرانماخذ: 

توضیحًا اینکه آمار واردات کشور بر اساس اطالعات موجود وکارشناسی نشده  در 

دالر تحت تعرفه گمرکی  30180926کیلوگرم به ارزش  31613900در حدود  1399سال 

پلی اتیلن ترفتاالت گرید بطری انجام شده است  و برخی از 39076120شماره 

قیمت این محصول ناچارا و بصورت موقت از سایر  واحدها نیزبا توجه به افزایش

.)متاسفانه روش های بسته بندی نظیر شیشه ،پی وی سی و ... استفاده نموده اند

را با توجه به سیاست های خود و اعمال دلیل در مالحظات سیاسی بصورت  99و  98گمرک آمار سال 

 رسمی منتشر ننموده است . (

میزان واردات بااحتساب ) در توضیحات آمده است و 2 لذا همانطور که از جدول شماره

کشور در 99سال هزار تن پت گرید بطری در  288حداقل  (99پت گرید بطری در سال 

بعد  که لزوماً  هزار تن از طریق واردات( 6/31تن تولید داخلی و  256000)مصرف شده است 

یافت داشته است.و از استفاده در چرخه ضایعات قرار گرفته است که نیاز با باز

-200000

0

200000

400000

600000

1398 1399

عرضه داخلی تقاضا میزان معامله کسری تقاضا
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کاهش سطح زمین های زیرکشت، افزایش نیاز به اما با توجه به افزایش جمعیت، 

کشت های خوراکی و ...، دیگر الیاف پنبه به تنهایی قادر به تامین نیازهای 

رو به رشد صنعت نساجی نبودند و پیشرفت صنعت پتروشیمی و پلیمر منجر به 

افزایش سهم الیاف مصنوعی باالخص الیاف پلی استر در این عرصه گردید، به گونه 

میالدی میزان تولید الیاف پلی استر با الیاف پنبه  2000در اوایل دهه  ای که

هزار تن در سال برابر گردید و پس از آن تولید الیاف پلی استر با  20در حد 

شیب صعودی بسیار زیادی به حرکت خود ادامه داد. آمار حاکی از آن است که در 

برابر الیاف پنبه رسید  2میزان تولید الیاف پلی استر به بیش از  2015سال 

 .که این موضوع حاکی از اهمیت بسیار زیاد این الیاف در صنعت نساجی می باشد

هرچند در حال حاضر تولید الیاف پنبه در جهان با کمک گرفتن از اصالحات 

میلیون تن در  25.7ژنتیکی ارقام پنبه و روشهای مدرن کشاورزی به حد تقریبی 

درصدی این الیاف در کل تولید الیاف  25هنده سهم سال رسیده است، که نشان د

 60می باشد ولی در همین سال تولید پلی استر نزدیک به  2017جهان در سال 

درصدی این الیاف از تولید جهانی  60میلیون تن در سال رسید که حاکی از سهم 

 .الیاف می باشد

میالدی  2017ل میلیون تن الیاف در سا 103با توجه به تولید و مصرف بیش از 

مشخص است که پس از پلی استر و پنبه به عنوان دو افزایش نسبت به سال قبل(  5%)

بازیگر اصلی صنعت نساجی، مجموع مصرف سایر الیاف نساجی نظیر پشم، ابریشم، 

میلیون تن در سال می  18، اکریلیک، ویسکوز و ... کمتر از )نایلون(پلی آمید 

اهمیت بسیار زیاد توجه به الیاف پلی استر و باشد که این موضوع حاکی از 

 .پنبه در صنعت نساجی دارد
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 صنعت پلی استر در ایران

و با تاسیس کارخانه پلی اکریل  1354داستان تولید پلی استر در ایران در سال 

ی شرکت ( و با دانش فنگروه صنعتی بهشهراصفهان توسط آقای اکبر الجوردیان )

به بهره برداری  1357آمریکا آغاز می شود. این شرکت که در سال  (DuPont) دوپونت

رسید و در زمان خود بزرگترین پروژه سرمایه گذاری مشارکتی محسوب می شد تا 

ابتدا  1380شمسی تنها تولیدکننده پلی استر ایران بود. در دهه  1380دهه 

ایتالیا و متعاقب آن  (NoyVallesina) والسیناشرکت پلی استر یزد با تکنولوژی نوی 

آلمان در خوزستان به بهره  (Zimmer) پتروشیمی شهید تندگویان با تکنولوژی زیمر

برداری رسیدند که منجر به تحول عظیمی در صنایع تبدیلی پایین دستی و رونق 

ر یزد )تولید کارخانه پلی استگرفتن تولید نخ فیالمنت و الیاف استیپل گردیدند. 

 پس از چند سال متوقف گردید(

نخ فیالمنتی و  (CP) هرچند که تولید شرکت پلی اکریل اصفهان به صورت مستقیم

 CP در کارخانجات( هزار تن در سال بود 36و  21الیاف استیپل به ترتیب به میزان 

پلیمری شدن مواد مذاب بدون تبدیل شدن به چیپس و بدون نیاز به اکسترودر مستقیمًا از فاز 

، اما در شرکتهای پلی استر یزد و پتروشیمی شهید )به بخش ریسندگی انتقال می یابد

 .تندگویان عمده بخش تولید به صورت چیپس پلی استری تعریف گردید

پتروشیمی شهید تندگویان در دو فاز طراحی و در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر 

 د مستقل تولید اسید ترفتالیک به صورتاجرا گردیده است که هر فاز دارای واح

CTA و PTA  می باشد. ظرفیت بخشهای مختلف پتروشیمی شهید تندگویان با احتساب

البته الزم به ذکر است می باشد.  4شماره روز کاری در سال به شرح جدول  330

 یمیپتروش عیصنا یشرکت مل ینترنتیا گاهیکه هرچند در آمار ارائه شده در پا

هزار تن در سال  807در حد  انیتندگو دیشه یمیشرکت پتروش تیمجموع ظرف رانیا

ساالنه  تیظرف 2فاز  یساز نهیبه یپروژه ها یاست، اما با اجرا دهیعنوان گرد

 .افتیخواهد  شیهزار تن در سال افزا 900 کیمجتمع به نزد نیا

ظرفیت از این مجموعه به دلیل اجرای پروژه افزایش  Poly H در حال حاضر واحد

 مدار تولید خارج بوده و مذاب مورد نیاز جهت تولید خط نخ فیالمنت از واحد

Poly G  تامین می شود و به همین دلیل ظرفیت نامی تولید چیپس پلی استر نوع

تن در روز می باشد که بایستی  1000نساجی در حال حاضر در مجموع در حدود 

 چقدر است ؟ بررسی شود ظرفیت واقعی تولید در حال حاضر

 : ظرفیت و فنآوری واحدهای مختلف پتروشیمی شهید تند گویان 4جدول شماره 

ظرفیت اسمی  نوع محصول تکنولوژی خط تولید فاز

 )تن(سالیانه

ظرفیت 

اسمی 

روزانه 
 )تن(

ظرفیت 

جدید پس 

 از اصالح

فاز 

 اول

Poly  A  زیمر

 آلمان

 180 180 60000 چیپس بطری

Poly B  زیمر

 آلمان

 350 350 117000 چیپس نساجی

Poly C  زیمر

 آلمان

 350 350 117000 چیپس نساجی

Poly D  زیمر

 آلمان

 350 350 117000 چیپس بطری
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 واردات و صادرات نخ پلی استر در ایران

به استناد گمرک ج.ا.ا تعرفه گمرکی واردات و صادرات انواع نخ پلی استر بشرح 

 آورده شده است. 6و میزان آن بشرح جدول شماره  5جدول

 تعرفه گمرکی انواع نخ پلی استر :  5جدول شماره

شماره 

 تعرفه

 تعریف تعرفه

 نخ دوخت از رشته های سنتتیک 54011000

 نخ دوخت از رشته های مصنوعی 54012000

 نخ بسیار مقاوم از پلی استرها 54022000

 از پلی استرهانخ تکستوره  54023300

 نخ یک ال از پلی استرها 54024600

 سایر نخ ها از پلی استرها یک ال 54024700

 نخ یک ال از پلی استرها 54025200

 نخ از پلی استرها ، چند ال 54026200

یا بیشتر الیاف غیر یکسره از پلی  %85نخ یک ال دارای  55092100

 استر

بیشتر الیاف غیر یکسره از پلی یا  %85نخ چند ال دارای  55092200

 استر

  ماخذ : گمرک ج . ا.ا

 

 

 

 

 

تا  93میزان واردات و صادرات انواع نخ پلی استر طی سال های :  6جدول شماره

99 

شماره 

 تعرفه

میزان  سال

)تواردات

 ن(

ارزش 

)هزاردالواردات

 ر(

میزان 

)تصادرات

 ن(

ارزش 

)هزاردالصادرات

 ر(

خالص 

واردات 

بعد از 

کسر 

صادرات)ت

 ن(

5401100

0 

139

3 

1756 2898 57 146 2841 

5401200

0 

139

3 

2163 3406 62 184 2101 

5402200

0 

139

3 

3986 8649 1 3 3985 

5402330

0 

139

3 

621 1260 3323 6158 (2702) 

5402460

0 

139

3 

5496 10504 318 718 5178 
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 از پرک بازیافتی petتسمهنگاهی به صنعت تولید 

درصد از بازیافت پت تولیدی  15 همانطور که قبال توضیح داده شد در حدود

قابلیت استفاده در تولید تسمه را دارد که در حال حاضر بدلیل کمبود پرک 

ضایعاتی بیشتر واحدهای تولید تسمه ، تسمه خود را از پلی اتیلن و پلی 

 نیست .مقایسه  قابل petپروپیلن تهیه می کنند که از نظر استحکام با تسمه 

شدن  نیگزیجا تیبرخوردار است و قابل ییباال اریپت از استحکام بس یتسمه ها

توان  یم نوع تسمه در صنعت نیرا دارد.از موارد استفاده ا یفلـز یتسمه هـا

 گری،نئوپان، بتن، آهن آالت و فلزات د افیعدل پارچه، پنبه، ال یدر بسته بند

تسـمه هـا،  نیا در مقاومت راتییتغ یو ... نام برد.الزم به ذکر است با اندک

باشند که از لحاظ استحکام  PP یتسمه ها یبرا یمناسب نیگزیتواننـد جا یمـ

مقرون به  زین متینظر ق قرار دارند و از  pp یاز تسمه ها یدر درجه باالتر

 یداتیو تول کی، سرام ی، کاش یلوازم خانگ یصرفه تر هستند که در بسته بند

مقایسه تسمه های از  15و  14جداول شماره دست قابل استفاده است.  نیاز ا

جنس پت را با پلی اتیلن و پلی پروپیلن را از نظر کیفیت فنی انجام داده 

 2520412309و  2۵20121۶:  ی از پتکیتسمه پالست کیسیکد آاست. 

 –محصول  یکد تعرفه خاص برا کیوجود  با توجه به عدم : یشماره تعرفه گمرک

 • است : دهیدر کتاب مقررات صادرات و واردات ذکر گرد لیمرتبط ذ های تعرفه

۵۶07۴990 • ۵۶07۴100 

لحاظ نشده و  یخاص طیشرا چگونهیمحصول ه نیجهت واردات ا : واردات طیشرا

محصول  نی%نسبت به واردات ا 30 یتوانند پرداخت حقوق گمرک یواردکنندگان م

 ندیاقدام نما

 انیرا ب یرفلزیغ یتسمه ها یهایژگیو 1۴07شماره  یاستاندارد مل :استانداردها

 کند. یم

تولید می  PET , PP تسمه بسته بندی معموالً از دو ماده اولیه : معرفی بیشتر محصول

جدول شود مشخصات تسمه بسته بندی تولیدی مشخصات فنی این محصول معموالً بصورت 

 . می باشد 9شماره  

 
 



16 
 

 

 ،واردات و صادرات PET)پیش بینی عرضه واحدهای بازیافت،برآورد تقاضا برای فصل چهارم
 (PETضایعات 

 پیش بینی عرضه واحدهای پت بازیافتی: 

 459جمعا 11/02/1400به استناد آمار وزارت صنعت ،معدن و تجارت تا مورخه 

مجوز احداث و توسعه در خصوص بازیافت ظروف پت در کشور تحت کدهای تعرفه 

درصد صادر شده است که  24131587و  3720512336،  3720512323ایسیک شماره

 49باالیی از آنها دارای پیشرفت فیزیکی صفر درصد و یا خیلی کم می باشند و 

درصد و  50تن دارای پیشرفت فیزیکی 135850با ظرفیت اسمی   مورد این  مجوزها

بر اساس ظرفیت اسمی و استان و  17به باال بوده اند که در جدول شماره 

 رده شده است  ....اسامی آنها آو

 

 

بر اساس طرح PET: پیش بینی عرضه)واحدهای( برای بازیافت بطری  17جدول شماره

 درصد و به باال 50های 

درصدپیشرفت  استان نام واحد ردیف

 فیزیکی 
تاریخ 

 مجوز

ظرفیت  کد آیسیک

 اسمی)تن(
 مالحظه

طبیعت  1

سبز 

 بسپار

ازآن  500 3720512323 1396 55/60 مازندران

سال 

پیشرفت 

فیزیکی 

نداشته 

 است

مرتضی  2

 اسکینی

ازآن  250 3720512323 1392 00/71 لرستان

سال 

پیشرفت 

فیزیکی 

نداشته 

 است

مجید  3

 نجفی

چهارمحال 

 و بختیاری
ازآن  100 3720512323 1396 80/60

سال 

پیشرفت 

فیزیکی 

نداشته 

 است

محمدرضا  4

یداله 

 پور

ازآن  3000 3720512323 1394 84/62 اصفهان

سال 

پیشرفت 

فیزیکی 

نداشته 

 است

حبیب  5

 کبدانی

سیستان و 

 بلوچستان
00/66 1397 3720512323 2000  

محمد  6

 موسوی

ازآن  1000 3720512323 1395 60/60 فارس

سال 

پیشرفت 

فیزیکی 

نداشته 

 است

 

 


