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هـاي شـهري   -هاي زیست محیطی ناشی از تولید کاغذ هاي بکر و حجم بـاالي کاغـذ موجـود در زبالـه    -هاي اخیر با کاهش منابع چوبی و افزایش تقاضا براي محصوالت کاغذي و افزایش نگرانی-سالدر 
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017  32269320:     مدیریت امور فناوري و کارآفرینی دانشگاه

هـاي شـهري   هاي زیست محیطی ناشی از تولید کاغذ هاي بکر و حجم بـاالي کاغـذ موجـود در زبالـه    هاي اخیر با کاهش منابع چوبی و افزایش تقاضا براي محصوالت کاغذي و افزایش نگرانیسالدر 

هاي اخیر توجه محققین در سطح بـین  -در سال. زدایی است-یکی از مراحل مهم در امر بازیافت کاغذ و استفاده مجدد از آن مرکب. شود-ضرورت امر بازیافت منابع کاغذ موجود، بیش از پیش احساس می

 22، 1998طبـق آمارهـاي موجـود در سـال     . هاي گوناگون معطوف شده است-ویژه مرکب از کاغذهاي چاپ شده به روش-هاي جدید در زمینه زدودن االینده ها به-المللی به سوي بهینه سازي ویافتن راه

.درصد افزایش یافته است 31به  2001ل درصد از کل کاغذ حاوي مرکب توسط کارخانجات تولید کننده کاغذهاي روزنامه چاپ و تحریروتیشو بازیافت شده، در صورتی که این مقدار درسا

لذا بنابر نیاز بخش تحقیقات و آمـوزش کشـور   . هاي تحقیقاتی کشور است-زدایی عدم وجود دستگاه سلول شناورسازي در آزمایشگاه-در حال حاضر مشکل اصلی بر سر راه تحقیقات در زمینه مرکب 

.شود-ه بازیافتی میشد به یک دستگاه ارزان و کارآمد یک سلول شناورسازي طراحی و ساخته شد که به طور موثري موجب جدا شدن مرکب از سوسپانسیون حاوي الیاف چاپ

ها و مراکز تحقیقاتی قابـل نسـب و بهـره    -ها، آزمایشگاه-این دستگاه دردانشگاه. باشد-لیتر، قابل حمل و نقل و داراي هزینه تولید قابل قبولی می 20شناورسازي ساخته شده در این طرح داري حجم سلول 

اختالط موثر هوا و سوسپانسیون، امکان نمونه گیـري در  . برداري بوده و براي انجام طرح هاي تحقیقاتی و پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و هم چنین آموزش دانشجویان در مقطع کارشناسی مناسب است

سوسپانسـیون طـی عملیـات    ) سـیرکوله (مجـدد   ردشحین عملیات شناورسازي، طراحی و ایجاد محلی براي آرام نمودن سوسپانسیون به منظور جداسازي و شناورسازي موثرتر مرکب و همچنین امکان گـ 

.باشند-هاي این طرح می-شناورسازي جزء ویژگی

هـاي علمـی و صـنعتی ایـران را دارا     -سـازمان پـژوهش   10/12/1387مـورخ   300/ 1195و همچنین تاییدیـه شـماره    1/10/1386مورخ  44956این دستگاه داراي یک ثبت اختراع در سازمان ثبت اختراعات به شماره 

.و تا کنون یک نمونه براي دانشگاه شهید بهشتی ساخته و ارسال شده است. باشد-می

کاغذ سازي دانشگاه علوم آزمایشگاه نمونه دستگاه موجود در 

کشاورزي و منابع طبیعی گرگان شهید بهشتیدانشگاه آزمایشگاه کاغذسازي نمونه دستگاه موجود در 


