
  
 
 

 بازیافت روي 

 مین مواد أت    

 
 
 

ب طبیعه جهان  فلز  طور  از  سرشار  استی  براي    فلزي  ،روي  اساسی  عنصر  زنده    هايارگانیسم  تمام که 
ویژگی  فرد  است.  به  منحصر  شیمیایی هاي  و  ماد   تبدیلرا    ن آ  ،اش فلزکاري  در   ةبه    ة محدود  مناسب 

کاربردهاياي  گسترده  است.  از  کرده  مدرن  مفید   جامعه  انتهاي عمر  دست  به   روي   ،این محصوالت  در 
درحالی که  بعالوه بازیافت شود.    فلزکاریشخصوصیات یا ارزش    د بدون از دست دادن تواناز آنها می   آمده

بازیافت روي    ،اش استاستفاده طول    آن در  به پایداريمعطوف  طور قابل توجهی  روي به تمرکز بر فلز  
و به حداقل رساندن دفع زباله   گازها انتشار ، مصرف انرژي  ،کنسانتره درخواست  کاستن ازنقش مهمی در 

 دارد. 
 

 وجود دارد؟ در جهان چه مقدار روي 
پوست  تن   میلیون   2800تخمین زده شده است که   به    ۀ روي موجود در  ی  شکلو    مقدار زمین 

  ). 1شکل    ؛پذیر است (منابعامکان به لحاظ اقتصادي  بالقوه  یا    در حال حاضر  آنوجود دارد که استخراج  
  ، مالحظات اقتصادي  ةدر دسترس نیست. تعامل پیچید   يفورتمام این روي براي استخراج    ،این حالبا  

استخراج شود یا    تواند می قطعه سنگ معدن خاص  که آیا یک  کند  می مشخص  محیطی  سیاسی و زیست
  خیر.

فیزیکی    ةشد مشخص   حداقل معیارهايکه  (  ایر معدنیپایگاه ذخ  Reserve Base  آخرین برآورد
گرفت که براساس آن  انجام    2009) در سال  کند هاي تولید را تعیین می برداري از معادن و فعالیتبهره

از    ،شناسی مشخص شد زمین به لحاظ    دیگراز طرف    ،محاسبه شد   تنمیلیون    480تقریبا    ذخایر روي  
(محل  بر اقتصادي    نظر کیفیت)    ، درجه  ،اساس  و  زمان مشخصدر   معدنی   هايسنگ کدام  کمیت  ،  آن 



 .هستند  مناسب بازیافت
یک عدد ثابت نیست    ، میزان ذخایر روي ،مداوم است  ي دن روند امع  ۀ از آنجا که اکتشاف و توسع

قضاوت کرد.  روي    معادن امروزعمر    با مالك قرار دادن  صرفاًتوان  نمی   را  معدن رويسنگ    ثبات منابعو  
نشان  که    شودمی   اثبات  USGSشناسی ایاالت متحده  هاي سازمان زمین خوبی توسط داده این مفهوم به 

ذخایر  عمر  ولی    ،داشته  ٪ 80  رشد   2010و    1990هاي  شده بین سالدهد اگرچه تولید روي تصفیه می 
 ). 1تغییر باقی مانده است (جدول روي بدون 

 
 

 
 
 
 

بر1شکل منابعآـ  از  جهانی    ، ذخایر  ،ورد 
سال   در  روي  استفاده  حال  در  و  تولید 

2010. 
 

 
 
 

 هستند؟ذخایر آن   ، ع رويتنها مناب آیا
که ذخایر   اقتصادزمین   بادر حالی  تعامل  و  می   ، شناسی  تعیین  و سیاست    منابع  ،شودفناوري 

ثانوی  دست در    موجودي روي شامل  موجود   منابع  یا  به    شود.نیز می (بازیافتی) روي    ۀاستفاده  با توجه 
ي مواد فعلی مورد  موجود   ، محصول  ة استفاد روي و عمر طوالنی در    فلزکاري هاي منحصر به فرد  ویژگی 

نظر گرفته شده است.  میلیون    305  استفاده در  از ذخایر  بیشتر  پایان  تن  با  مفید  همزمان  یافتن عمر 
به محصوالت    تاشوند  فراوري و بازیافت می   ،آوريآنها جمع   ه،محصوالت یاتاقانی و تبدیل شدن به قراض 

  ة جاافتاد  هايو از طریق شبکه  احیاتن روي  میلیون    4نزدیک به    2010شوند. در سال  تبدیل    يجدید 
 مصرف بازگردانده شد.  ۀبازیافت به چرخ 

 

 



 چیست؟و روي مورد استفاده فلز روي   تفاوت بین تولید
وب فلز یا پاالیشگاه ذ ة کورکه از ی  روي تصفیه شده (روی کمی مقدار ةدهند نشان تولید فلز روي 

سایر  ی است که از  یاستفاده شامل روي تصفیه شده و رو  روي مورد   در حالی که  ، آید) استبه دست می 
  میلیون 13ساالنه  شود  تخمین زده می   ، باید گفتبراي نشان دادن این موضوع    باشد.منابع در دسترس  
مین  أ نتره تاتن از سنگ معدن و کنس  میلیون  12  ،شود. از این مقدارمی شده تولید  تن فلز روي تصفیه 

    ، مجدد  ةکه قبل از استفاداست  هاي قدیمی  از قراضه هم  باقیمانده    میلیون تنیک  و  )  1شود (شکل  می 
دارد.   تصفیه  به  این حال  نیاز  این  تن  میلیون    16  تقریباً  ، ساالنهمصرفی  مقدار روي  با    3  شکاف است. 

  ي به تصفیه بیشتر  مجدد نیاز   ةشود که قبل از استفاد مین می أ میلیون تنی از منابع ثانویه یا بازیافتی ت
) و ورق روي تشکیل شده  ايي ریخته برنج و اشیااول از آلیاژها (  ۀ در درج هادسته از بازیافتی ندارند. این 
  تنها یک منبع از مواد موجود     ، شوند. بنابراین تولید روي تصفیه شدهدوباره ذوب می   راحتیاست که به 

 .شودمصرف می ساالنه روي  نیازمین أبراي ت  است که
 

 ؟ شوندکار گرفته میبازیافت چگونه به هاي کنونیوردآبر
تعیین شده جهت   اهداف  بهرهبراساس  و  پایداري  به  منابعدستیابی  از  ابتکارات   ، وري   بسیاري 

گرفته تا قانون    تهاي مربوط به کارایی محصوالاز بیانیه   ،هاي مدیریت مواد شیمیاییسیاست  مربوط به
(  میزان   وردهاي آبر  ، تدارکات عمومی فلز  ثانویه    ةماد بازیافتی  تولید  به   )یپاالیشدر  می را  به  گیرند.  کار 

مثال شوراي   برنام  مسکنعنوان  (طراح  متحده  ایاالت  گواهینامه    ۀسبز  نصاب)  LEEDصدور   هاي حد 
ساختمانی   مصالح  در  بازیافتی  می   را  محتواي  گواهینامه تجویز  تا  نماید را    نی ئ مطمي  هاکند    . فراهم 

شرایطی  LEED  ۀ گواهینام در  رسمیت    فقط  می به  که  شناخته  ساخت  از شود  مصالح  مورد  تمام  مانی 
مانند   هم براي روي محتویات آن از مواد بازیافتی تشکیل شده باشد. ٪ 10 حداقل  ، استفاده در یک پروژه

فلزات از  دیگر  موانع   ، بسیاري  تخمین با    اعمال  براي هایی  چنین  محدودیت پاالیشفلز    تنها  هاي  شده 
شده باید شامل تمام منابع روي ثانویه باشد که براي  ي بازیافت محتو   ، درعوضآورد.  زیادي به وجود می 

با در    ،). بعالوه1شکل    ،شدهي بازیافتمحتوا  ٪25(یعنی حدود    شودتولید محصوالت جدید استفاده می 
  ) اولیه استفاده شده استت  مقدار بازیافتی به آنچه در ساخنسبت  (  عمر بازیافت پایان  نرخ  نظر گرفتن  

می هشاخص بازیافت  تا  اي  محصوالت  برخی  براي  (نگاه  ٪90تواند  بستن    باشد  روي:  بازیافت  به  کنید 
   حلقه). 

 

 گیرد؟کار میرا بهمواد  مینأتهاي صنعت روي چگونه داده 
بین (انجمن  روي  ارتقا)  IZAالمللی  و  ارتباط  برقراري  به  مختلفاهروش   يبراي کمک    که   ي 

بازیافت روي را تولید و    ثیرگذاريأ تمربوط به    هايداده   ، پردازدمی به آن    پایدار  ۀ روي در ایجاد یک جامع



می  فناوري نظارت  ارتقاي  حال  در  همچنین  صنعت  این  بازیافتکند.  محصوالت    هاي  از    ة کارکرد روي 
است این  قدیمی  بر  عالوه   .IZA  با کار  حال  و    ،سازندگان  ، تولیدکنندگان  ،ناظران  در  معماران 

جنبه   کارانمقاطعه  تا  عملی  است  کند   تولید   تعبیر هاي  منتقل  داده   را  تسهیلو  براي  را    در   ها 
 بندد. کار به  بینانهواقع  هايگیري تصمیم 

 
  

 هاي مهم از عمر ذخایر روي ـ ارزیابی1جدول

 سال  
 
 

روي   جهانی  تولید 
 میلیون(  شده   تصفیه

 تن) 
 

شده   شناسایی  ذخایر
 تن)  میلیون(
 

ذخایر   عمر 
 (سال)
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