ﭘﺳﻣﺎﻧده ﻣواد ﻏذاﺋﯽ

راھﻧﻣﺎی ﺗﻔﮑﯾﮏ زﺑﺎﻟﮫ  -زﺑﺎﻟﮫ ھﺎ را اﯾﻧطوری ﺗﻔﮑﯾﮏ ﮐﻧﯾد

زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﻋﺎدی

ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ھﺎی
ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ

ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ھﺎی
ﻣﻘواﺋﯽ /ﮐﺎرﺗن

روزﻧﺎﻣﮫ /ﮐﺎﻏذ
ﺑﺎطﻠﮫ

ﺷﯾﺷﮫ و ظروف ﺷﯾﺷﮫ
ای رﻧﮕﯽ

ﺷﯾﺷﮫ و ظروف ﺷﯾﺷﮫ ای
ﻓﻠزی
ﺑﯾرﻧﮓ

ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ھﺎی

ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺻﺣﯾﺢ آﺳﺎن
اﺳت!

ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
زﺑﺎﻟﮫ

ﭘوﺷﮏ ،ﺷن ﮔرﺑﮫ،
ﭘوﺳت ﺳﺑزﯾﺟﺎت ،ﻣﯾوه
ھﺎ و رﯾﺷﮫ ھﺎی ﻏده ای ،ﮐﯾﺳﮥ ﺟﺎرو ﺑرﻗﯽ ،ﭘﺎﮐت
ﻧﺎﻣﮫ ،ﻗﺎب دﺳﺗﻣﺎل
ﮔوﺷت ،ﻣﺎھﯽ و ﺳﺧت
آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ،ﭼوب ﺳر
ﭘوﺳﺗﺎن درﯾﺎﺋﯽ،
ﭘﻧﺑﮫ ای ،ﻟﺑﺎس و ﮐﻔش
ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ،ﭼﺎی ﮐﯾﺳﮫ
ای ،ﮔل ھﺎی ﭘژﻣرده و ﮐﮭﻧﮫ ،ﺧﺎک ﮔﻠدان
)ﻣﻘدار اﻧدک( و ﻏﯾره.
ﻏﯾره.

زﺑﺎﻟﮫ ھﺎ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد؟

در ﻓرآﯾﻧد ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣواد،
ﺑﮫ ﻧﯾروﮔﺎه ﺣرارﺗﯽ
ﭘﺳﻣﺎﻧد ﻣواد ﻏذاﺋﯽ ﺑﮫ
ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ﻧرم از ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ
ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﮔﺎز ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﺗورﺷوﯾﮏ ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ
"ﺗورﺷوﯾﮏ" ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ ﺷود و ﺣرارت ﻣرﮐزی و ﺳﺧت ﺟدا ﺷده و ﺳﭘس ﺑﮫ
ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ﺟدﯾد ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ
ﺷود .از ﮔﺎز ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﺑرق اﻣﺎﮐن ﻣﺳﮑوﻧﯽ
ﮐﻣون را ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺷود .ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺑﻠﻣﺎن ،ﮐﯾﺳﮫ
ﺑﻌﻧوان ﺳوﺧت در
ھﺎی ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ،ﮔﻠدان و
اﺗوﺑوس ھﺎی ﺷﮭری و
اﻣﺛﺎل آن.
ﺧودرو ھﺎی ﮐﻣوﻧﯽ
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.

ﻣﻧﺑﻊ:
www.ftiab.se
www.jonkoping
energi.se

ﻣوارد زﯾر را ﺑﺧﺎطر
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد

ﭘﺎﮐت را ﺑﺧوﺑﯽ ﺗﺎ
ﺑزﻧﯾد .آﻧرا ﺗﺎ ﻋﻼﻣت
ﺧط ﭼﯾن ﭘُر ﮐﻧﯾد.
ﭘﺎﮐت ﮐﺎﻏذی را ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
در ﮐﯾﺳﮫ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ
ﺑﮕذارﯾد.

ﺳر ﮐﯾﺳﮫ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ را
ﮔره ﺑزﻧﯾد.

ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ھﺎی ﺷﯾر ،ﺷﯾر
ﺳس
ﺑطری ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ُ
ﮔوﺟﮫ ﻓرﻧﮕﯽ/ﮐﭼﺎپ ،ﻗوطﯽ ﺗرش/ﻓﯾﻠﻣﯾوﻟﮏ و ﺧﺎﻣﮫ ،ﺑﺳﺗﮫ
ﺑﻧدی ﻏﻼت ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ،ﮐﺎرﺗن
ﺑﺳﺗﻧﯽ ،ﺑطری ﺷﺎﻣﭘو و
ﺑﺎﻟزام ،ﮐﯾﺳﮫ ھﺎی ﭼﯾﭘس و ﺗﺧم ﻣرغ ،ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﭘودر
ﺗﻧﻘﻼت ،ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﮐﺎﻟﺑﺎس ،ﻟﺑﺎﺳﺷوﺋﯽ ،ﮐﺎرﺗن ﭘﯾﺗزا ،ﮐﺎﻏذ
ﮐﺎدو ،ﮐﯾﺳﮫ ھﺎی ﮐﺎﻏذی و
ﺗﯾوپ ھﺎی ﺧﻣﯾر دﻧدان،
ﮐﯾﺳﮫ ھﺎی ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ،ﺑﺳﺗﮫ ﻏﯾره.
ﺑﻧدی ھﺎی ﯾوﻧوﻟﯾﺗﯽ و
ﻏﯾره.

روزﻧﺎﻣﮫ و ﻣﺟﻼت ھﻔﺗﮕﯽ،
ﮐﺎﺗﺎﻟوگ ،ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﺟﯾﺑﯽ،
ﺑرﮔﮫ ھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ،ﺑرگ
ﮐﺎﻏذ و ﻏﯾره.

ﺑطری و ﺷﯾﺷﮥ رﻧﮕﯽ.

ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ھﺎی ﮐﺎﻏذی ﺟﻣﻊ
آوری ،ﺗﻔﮑﯾﮏ و ﻋدل ﺑﻧدی
ﺷده و ﺳﭘس ﺑﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎﻏذ
ﺳﺎزی ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد .در
آﻧﺟﺎ ﻣواد ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺎﻧﻧد
ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ و آﻟوﻣﯾﻧﯾوم را ﺟدا
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻟﯾﺎف ﮐﺎﻏذ اﺳﺗﺧراج
ﺷده و ﺑﮫ ﮐﺎﻏذ ﺟدﯾد ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ
ﺷوﻧد.

روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺟﻣﻊ آوری
ﺷده و ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت
ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺣﻣل ﺷده و در آﻧﺟﺎ
ﺗﻔﮑﯾﮏ و ﻋدل ﺑﻧدی ﻣﯽ
ﺷوﻧد .ﺳﭘس ﺑﮫ ﯾﮏ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎﻏذ ﺳﺎزی ﺣﻣل
و در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﻏذ ﺟدﯾد
ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ھﺎی
ﺷﯾﺷﮫ ھﺎ ﺟﻣﻊ آوری ﺷده و ﺷﯾﺷﮫ ھﺎ ﺟﻣﻊ آوری ﺷده
آﻟوﻣﯾﻧﯾوﻣﯽ و ﻓﻠزی ﻗﺑل
و ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺷﯾﺷﮫ
ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺷﯾﺷﮫ
از ارﺳﺎل ﺑﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ
ﺳﺎزی ﺣﻣل ﻣﯽ ﺷوﻧد و در ﺳﺎزی ﺣﻣل ﻣﯽ ﺷوﻧد و
در آﻧﺟﺎ ﺧُرد و ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﯽ ذوب و ﺗﺑدﯾل ﺷدن ﺑﮫ
آﻧﺟﺎ ﺧُرد و ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﯽ
ﻓﻠزات ﺟدﯾد ،ھر ﮐدام
ﺷوﻧد .از اﯾن ﺷﯾﺷﮫ ھﺎ در ﺷوﻧد .ﺷﯾﺷﮫ ھﺎی دارای
ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﯽ
درﺟﮥ ﻧﺧﺳت ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن رﻧﮓ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف را
ﺷوﻧد.
ﺷﯾﺷﮫ ھﺎی ﺟدﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎھم ﻣﺧﻠوط ﮐرد
ﭼون ﮐﯾﻔﯾت ﺷﯾﺷﮥ ﺟدﯾد
ﺷود.
ﺧراب ﻣﯽ ﺷود.

ﻗﺑل از دور رﯾﺧﺗن ﺑﺳﺗﮫ
ﺑﻧدی ھﺎ آﻧﮭﺎ را ﻓﺷﺎر دھﯾد
و ﺗﺧت ﮐﻧﯾد .ﻗوطﯽ ھﺎی
ﮐﺎرﺗن ﮐوﭼﮏ را در
ﮐﺎرﺗن ھﺎی ﺑزرﮔﺗر
ﺑﯾﻧدازﯾد.

ﭘﺎﮐت ﻧﺎﻣﮫ و ﯾﺎدداﺷت ھﺎی ﺑطرﯾﮭﺎ و ﺷﯾﺷﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﺧود ﭼﺳب را در زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺷوﻧد.
ﻋﺎدی ﺑﯾﻧدازﯾد .ھﯾﭼﮕوﻧﮫ
ﺳر ﭼوب ﭘﻧﺑﮫ ای ،ﺗﺷﺗﮏ
ﮐﯾﺳﮫ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ در ﻣﺣﻔظﮫ و ﺳر ﻗوطﯽ ھﺎ را از ھم
روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ وﺟود ﺟدا ﮐﻧﯾد.
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ھﺎ و ﻗوطﯽ
ھﺎ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻧﯾد .ﺑرای
ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ھﺎی ﻧرم از
"ﻣﯾﻧﯽ ﻣﺎﯾزر" اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧﯾد .ﺑطری ھﺎی دارای
ﮔروﺋﯽ را در دﺳﺗﮕﺎه
ھﺎی اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ
ﻣﺧﺻوص ﮔروﺋﯽ
ﺑﯾﻧدازﯾد.

ﺑطری و ﺷﯾﺷﮥ ﺑﯾرﻧﮓ.

درب ﻗوطﯽ ،ﺗﺷﺗﮏ،
ﻗﺎﻟب ﺷﻣﻊ ﮔرم ،ﻓوﯾل
آﻟوﻣﯾﻧﯾوﻣﯽ ،ﻗوطﯽ ھﺎی
ﻓﻠزی و ﻏﯾره.

ﺑطرﯾﮭﺎ و ﺷﯾﺷﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ھﺎ
را ﭘﯾش از دور
ﺧﺎﻟﯽ ﺷوﻧد.
ﺳر ﭼوب ﭘﻧﺑﮫ ای ،ﺗﺷﺗﮏ و اﻧداﺧﺗن آﺑﺷوﺋﯽ ﮐﻧﯾد.
ﺳر ﻗوطﯽ ھﺎ را از ھم ﺟدا ﺑطری ھﺎی دارای
ﮔروﺋﯽ را در دﺳﺗﮕﺎه
ﮐﻧﯾد.
ھﺎی اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ
ﻣﺧﺻوص ﮔروﺋﯽ
ﺑﯾﻧدازﯾد.

