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*)RVM( آشنایی با دستگاه های خود دریافت پسماندهای خشک

این اختراع در ســال 1921 در آمریکا ثبت شده و 
اولین بار در دهه 1950 میالدی در سوئد مورداستفاده قرار 
گرفت. از شرکت های شناخته شده سازنده دستگاه های 
خود دریافت پسماند خشک می توان به تومرای1 کشور 

1. Tomra 

نروژ، ویندورنیکســدورف آلمان2 و ریورس وندینگ 
کشــور انگلستان3 اشاره کرد. شــرکت تومرا هم اکنون 
دارای بیش از 700.000 دســتگاه خود دریافت پسماند 
خشــک در 40 کشور دنیاست. این شرکت ساالنه یک 

2. Wincor Nixdorf 
3. Reverse Vending Corporation 

ریحانه�بهبودی،�کارشناس�منطقه�ای�آموزش�پسماند�شرکت�WSROC.�استرالیا��

خود دریافت پســماند خشک تجهیزاتی اســت برای قبول انواع خاصی از پسماند خشک که 
در قبال آن به مشــتری مشــوقی را به تحویل دهنده پسماند پرداخت می کند. پرداختی دستگاه البته 
می تواند باتوجه به شرایط و قوانین و مقررات در قالب های متفاوتی باشد، برای مثال کارت یا شماره 
قرعه کشــی و ژتون خرید. در تازه ترین نوآوری های روز، دستگاه های خود دریافت پسماند خشک 
در پکن عوض تحویل میزان معینی از پسماند اعتبار بلیت الکترونیک متروی مراجعه کننده را افزایش 
می دهد. از این دســتگاه معموال برای دریافت قوطی های آلومینیومی و بطری های پالســتیکی پت 
اســتفاده می کنند. این دستگاه های می توانند تحت مدیریت بخش خصوصی و یا دولتی باشند. این 
دستگاه ها در صورت جانمایی مناسب و ارائه مشوق های کاربردی می توانند یکی از راه های افزایش 
نرخ تفکیک در مبدا و بنابراین افزایش درآمد شهرداری ها از پسماندهای خشک ارزشمند و کاهش 

هزینه های جمع آوری و دفن باشند. 

* Reverse Vending Machine 
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Sشکل�1:�دستگاه�خود�دریافت�پسماند�خشک�مخصوص��
)Reverse�Vendingپذیرش�المپ�در�انگلستان�)شرکت�

Sشکل�2:�دوربین�ها�و�اسکنرهای�شناسایی�ماده�ورودی�و���
خوانش�بارکد

میلیارد قوطی آلومینیومی را در سرتاسر جهان توسط 
دستگاه های خود جمع آوری می کند. 

این دستگاه ها معموالً طراحی های مشابهی دارند. 
دستگاه شامل یک سینی و یا یک دهنه توخالی است که 
پسماند خشک از آن جا وارد ماشین می شود. دستگاه 
بعد از اســکن کردن پسماند برای سازگار بودن آن با 
پســماند موردنظر، آن را قبول کرده، به داخل کشیده 
و ســپس آن را برای کم حجم سازی فشرده می سازد. 
اگرچه عموماً دو نوع طراحی ویژه برای پسماندهایی 
که قابلیت پرشــدن مجدد دارند و پســماندهایی که 
قابلیت پرشــدن مجدد ندارد در نظر گرفته می شود. 
طراحی دستگاه هایی که پذیرنده پسماندهای با قابلیت 
پرشــدن مجدد را دارند به گونه ای اســت که پسماند 
سالم مانده و فشرده نشــود. پسماندهایی که فشرده 
می شوند شامل قوطی های آلومینیومی، بطری های پت 
و شیشه است و پســماندهایی که فشرده نمی شوند 

در بعضی از شهرها می تواند شامل بطری های پت و 
شیشه باشد. طراحی دســتگاه بنابراین باید بر اساس 
نظام بازیافت و استفاده مجدد مکانی که در آن استقرار 
خواهد یافت صورت پذیرد. دستگاه بعد از شمارش 
پسماندهای ورودی مبلغ موردنظر و یا کارت موردنظر 
را به مراجعه کننده تحویل می دهد. دستگاه های خود 
دریافت پسماند می توانند بر اساس جنس ماده ورودی 
و یا بارکد آن اقدام به شناسایی پسماند ورودی کنند 
)شکل 2(. یکی از جدیدترین محصوالت تعریف شده 
برای این دستگاه ها المپ های سوخته است که جزء 
پســاندهای خطرناک خانگی محسوب شده و ورود 
آن ها به جریان پســماند جامد شــهری توده پسماند 
و محیط را آلوده می سازد )شــکل 1(. هم اکنون این 
دستگاه های پذیرنده المپ در بسیاری از فروشگاه ها و 
شهرها از جمله فروشگاه های زنجیره ای IKEA مستقر 

شده اند. 
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S�)شکل�3:�خود�دریافت�های�سیار�تحویل�پسماند�خشک�)شرکت�تومرا

Sشکل�4:�استقرار�دستگاه�های�خود�دریافت�پسماند�خشک�در�برخی�از�مدارس�چین�

شــرکت تومرا به تازگی خود دریافت های سیار 
برای رویدادهای ویژه طراحی کرده است تا در مکان 
برنامه هــای ویژه مانند پارک هــا و فضاهای عمومی 
مستقر شده و پسماندهای خشک را بپذیرد )شکل 3(. 
این دستگاه ها در حجم های متفاوتی طراحی می شوند. 
به عــالوه از بدنه این دســتگاه می توان برای تبلیغات 

شهری بهره برد. 
 عالوه بر طراحی، مکان یابی این دســتگاه ها از 
اهمیت ویــژه ای برخوردارند. به شــکل معمول این 
دستگاه ها در فروشگاه های زنجیره ای استقرار می یابند. 

از جمله ســایر مکان های استقرار می توان به پارک ها، 
ایســتگاه های مترو، فرودگاه ها، دانشگاه ها و مدارس 
اشاره کرد. به تازگی برخی از مدارس ابتدایی در چین 
اقدام به خریداری و استقرار این دستگاه ها کرده اند. این 
دستگاه بعد از تحویل پسماندهای خشک به کودکان 
لوازم التحریر و سکه می دهد و یا از آن ها می پرسد که 
آیا مایلند مبلغ موردنظر را به کودکان مناطق محروم و 

روستایی ببخشند )شکل 4(. 


