ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻻﺳﺘﯿﮏ
ﺳﺎزی را ﭘﺎک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮ آوازه ﻣﯿﺸﻠﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺳﺎل  2050ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر  100درﺻﺪ
ﭘﺎﯾﺪار و ﭘﺎک ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
ﻻﺳﺘﯿﮏ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ زﯾﺴﺘﯽ دارد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و
آﻟﻮدﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ .درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ دارای ﭘﺎﯾﻪ ﻓﺴﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ آﻧﻬﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدن آن ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮف

ﻣﯽﺷﻮد.

ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﮑﯽ از راه ﺣﻞ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در
واﻗﻊ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ از ﻧﻮﻋﯽ ﻻﺳﺘﯿﮏ
ﺑﻮﺗﺎدﯾﻦ و اﺳﺘﺎﯾﺮن ﺑﻮﺗﺎدﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻮﺗﺎدﯾﻦ ﮔﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﭘﯿﭽﯿﺪه دارﻧﺪ و ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﺑﻦ ﺳﯿﺎه ،ﺳﯿﻠﯿﺲ،
ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ،رزﯾﻦﻫﺎ و ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﻢ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻗﺮار

ﻣﯽﮔﯿﺮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺸﻠﻦ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2050ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺪار و ﭘﺎک

در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺪود  28درﺻﺪ از اﺟﺰای ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ آن از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﯿﺸﻠﻦ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ  Bio Butterflyﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﻮﺗﺎدﯾﻦ
اﺳﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﻼدی اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﮔﺎزﻫﺎی ﺳﻤﯽ  CO2در ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن اﺳﺖ.
ﻫﺪف ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﺎﯾﺮن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏﻫﺎی ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪهاﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺗﺮﻓﺘﺎﻻت را ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺑﻄﺮی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﯿﺎف ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ﻣﻮرد

ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻧﯿﺰ روﻏﻦ ﭘﯿﺮوﻟﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ روﻏﻦ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﻮﺋﺪی  Enviroﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﻮﻻد ،ﮔﺎز ،ﮐﺮﺑﻦ ﺳﯿﺎه و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد

ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دوام ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﯿﺸﻠﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﯾﺪاری در ﺳﺎﺧﺖ ﻻﺳﺘﯿﮏ اﺳﺖ و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﻨﺘﺎل و ﮔﻮودﯾﺮ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﺗﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از رﯾﺸﻪ ﻗﺎﺻﺪک ﺑﻪ ﺟﺎی

ﻻﺗﮑﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪهای ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻮارض ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺎﺻﺪکﻫﺎ را در ﮐﻨﺎر درﺧﺖﻫﺎی ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻗﺮار داد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪﺧﺼﻮص در
زﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
ﮔﻮدﯾﺮ از ﺗﺮﮐﯿﺐ روﻏﻦ ﺳﻮﯾﺎ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻠﯿﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ
و در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮﺗﺎدﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻔﺘﯽ دارد ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻮاد

ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ رﻓﺘﻪاﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

