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CARDS RECYCLING
Increased use of different materials in the manufacture of products
alongside scale use increasingly larger plastics led to the complex problems
related to recycling at end of life. Reducing the amount of material deposited is
a goal that should be taken into consideration at all times complies in recycling
of materials in accordance with the law more restrictive. Explore the possibility
of reducing plastics recycling materials from cards stored results represents the
desire of this article. Based on the analysis and determinations are capabilities
and experimental results illustrated the fundamental data about recycling of
materials in reducing the amount of plastic land filled.
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1. Introducere
Astăzi deşeurile sunt generate de o varietate de surse şi o
mare cantitate de materiale sunt depozitate, ceea ce determină
dificultăţi în depozitare. Procesarea sau depozitarea acestor deşeuri
industriale este extrem de dificilă şi a devenit o problemă socială în
ultimii ani.
Cardul a apărut în secolul XIX în Europa, fiind emis ca mijloc
de creditare pentru deţinătorul acestuia. Primele carduri de creditare au
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fost realizate sub formă de monezi, plăci metalice sau de celuloid,
hârtie sau materiale textile.
Cardurile de credit au început să fie răspândite în S.U.A. unde,
începând cu 1914, lanţurile de hoteluri, restaurante, benzinări, etc. au
început să pună la dispoziţia clienţilor lor plăci metalice cu rol de carduri
de credit pentru a-i determina să rămână clienţi fideli.
Astăzi cardurile bancare sunt instrumente eficiente utilizate pe
scară largă în întreaga lume. Aplicaţiile bancare ale cardului au fost
însă extinse în ultimii 20-30 de ani şi în alte domenii de activitate.
Faptul că pe banda magnetică sau pe cip se pot păstra numeroase
informaţii au determinat folosirea cardurilor în orice domeniu de
activitate ce presupune identificarea şi asocierea numelui deţinătorului
cu informaţii specifice despre acesta, aflate în diferite baze de date.
Metodele de plată electronică încep totuşi să devină mai multe
şi mai apreciate în România, fiind considerate utile şi eficiente din
perspectiva efortului.
Cardul este în prezent un suport de tranzacţie standardizat,
securizat şi informatizat. La sfârşitul ciclului de viaţă cardurile sunt în
majoritatea cazurilor haldate datorită complexităţii lor, ca deşeuri. Este
o provocare reducerea procentajului care merge la haldare. Directivele
Europene stipulează reducerea de la 15 % din greutatea cantităţilor ce
pot fi depuse în halde, la numai 5 % după 2012. De asemenea
directivele statuează la nu mai mult de 10 % incinerare. Multe ţări nu au
tehnologia pentru a atinge aceste directive.
2. Depozitarea materialelor
Depozitarea deșeurilor este cea mai veche și cea mai brută
cale de eliminare a deșeurilor. Procesul implică eliminarea de deșeuri
prin îngropare. Deși acest lucru este metoda organizată de eliminare a
deșeurilor, aceasta are un impact negativ sever asupra oamenilor care
stau aproape de aceste zone și de asemenea asupra mediului
înconjurător.
Problemele cu care se confruntă gestionarea deşeurilor în
România pot fi sintetizate după cum urmează:
- depozitarea pe teren descoperit este cea mai importantă cale
pentru eliminarea finală a acestora;
- depozitele existente sunt uneori amplasate în locuri sensibile
(în apropierea locuinţelor, a apelor de suprafaţă sau subterane, a
zonelor de agrement);
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- depozitele de deşeuri nu sunt amenajate corespunzător
pentru protecţia mediului, conducând la poluarea apelor şi solului din
zonele respective;
- terenurile ocupate de depozitele de deşeuri sunt considerate
terenuri degradate, care nu mai pot fi utilizate în scopuri agricole; la ora
actuală, în România, peste 12000 ha de teren sunt afectate de
depozitarea deşeurilor menajere sau industriale;
Toate aceste considerente conduc la concluzia că gestiunea
deşeurilor necesită adoptarea unor măsuri specifice, adecvate fiecărei
faze de eliminare a deşeurilor în mediu.
Conceptul de reciclare poate aduce beneficii foarte mari de
mediu și economice prin reprocesare a tot ceea ce poate reduce
amprenta de carbon.
Toată lumea este familiarizata cu trei "R - Reducerea,
refolosirea și reciclarea”. Relația dintre cetățenii conștienți și un
ecosistem echilibrat este directă, cu preocuparea în creștere, cu privire
la elementele legate de încălzirea globală și schimbările climatice,
reciclarea câștigat mult în importanță (tabelul 1).
3. Formate de carduri
Cele mai frecvente tipuri de carduri de uz curent au o trăsătură
în comun, o grosime de 0,76 mm, toate celelalte dimensiuni pot diferi.
Aceste formate nu sunt arbitrare.
În schimb, ele sunt specificate de standardele internaționale
sau de specificațiile prevăzute de emitenții de carduri majore (exemplu,
format standard; standardizate pentru telecomunicații; sistemele de
plată; plug-in Telecomunicații; Mini-UICC Telecomunicații etc.).
Tabelul 1
Valorile indicatorilor pentru material plastic primar [ICMA 2010]
Indicator
NRPE
GWP (100 ani)
[MJ/kg]
[ kg CO2ech/kg]
Material
ABS
95.01
3.74
APET
80.29
3.23
HIPS
87.14
3.40
PC
112.54
7.60
PLA
42.19
1.30
PP
72.95
1.94
PVC
55.45
1.88
NRPE- energie primară neregenerabilă; GWP - Potențialul de încălzire globală
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Acest lucru este important, deoarece, cel puțin în cazul cardurilor de
contact trebuie să fie în măsură pentru a se potrivi în terminale sau
cititori. Constrângerile cu privire la forma de cartele de contact sunt că
acestea trebuie să se potrivească în slotul de terminale, să fie
îndepărtat cu ușurință de la terminal după utilizare și să facă contact
electric de încredere cu terminalul.
Elementele Cardului. Corpul cardului este de obicei mai mult
decât un operator de transport pentru modulul cip. De asemenea,
include informații pentru utilizator și la cei care acceptă carduri și de
elemente de securitate de curs pentru protecție împotriva falsificării. În
plus, organismul carte este un mediu de publicitate excelent. Cardul
emis trebuie să coordoneze toate aceste funcții, dintre care unele sunt
contradictorii cu dorințele specifice. Rezultatul final este cardul emis.
4. Reciclarea cardurilor
Organizaţia Mondială a Mediului are câteva sugestii cu privire
la posibilităţile creative de a utiliza un card vechi (semn de carte; o
etichetă cadou prin tăierea vechiului card prin dantelare; constituirea
unei colecţii de carduri etc.).
Reciclarea înseamnă, literal, a reutiliza elementele care au fost
deja folosite o singură dată. Aceasta presupune reprocesarea
materialelor utilizate pentru prevenirea producerii de deșeuri generate.
Reciclarea ajută la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și
depozitarea deșeurilor.
Studiul de caz luat în analiză în prezenta lucrare a avut drept
obiect variantele de recuperare:
1 – Varianta Sistem de separare printr-un proces preponderent
uscat;
2 – Varianta Sistem de separare printr-un proces preponderent
umed.
Prima variantă a cuprins următoarele operaţii:
- tocarea;
- clasarea uscată gravitaţională volumetrică;
- separare magnetică a metalelor;
În tabelul 2 sunt redate global rezultatele privind gradul de
recuperare a componentelor în varianta sistem de separare printr-un
proces preponderent uscat.
Deoarece materialul rezultat după mărunţire are în componenţă
mai multe tipuri de polimeri necompatibile între ele, a doua parte a
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analizei s-a făcut utilizând un sistem de flotație umed. A doua variantă
a cuprins următoarele operaţii:
- tocarea;
- separare prin sistem de flotație umed;
- separare pentru recuperarea metalelor.

Tabelul 2
Gradul de recuperare a componentelor I
MATERIALUL
Grad de recuperare [%]
Plastic
97,25
Materiale metalice
92,12

Rezultatele globale privind gradul de
componentelor în varianta II sunt redate în tabelul 3.

recuperare

a

Tabelul 3
Gradul de recuperare a componentelor II
MATERIALUL
Grad de recuperare [%]
Plastic
98,75
Materiale metalice
95,05

În esenţă în afara formei lor geometrice, caracteristicile
importante ale unui lot de materiale recirculabile cuprind şi compoziţia
chimică. Studiile au arătat, ţinând cont de heterogenitatea loturilor şi
dimensiunilor diferitelor părţi ale materialelor recirculabile, că analizele
chimice prin prelevare conduc la rezultate foarte dispersate şi
imprecise.
Reciclarea cardurilor transformă deșeurile de plastic în produse
noi utilizabile. Ea ajută la salvarea multor materii prime care se folosesc
în procesul de confecţionare a cardurilor. Acest lucru reduce, de
asemenea, o cantitate semnificativă de deșeuri trimise la depozitele de
deșeuri.
5. Concluzii
■ Sistemele de reciclare, un factor important în pregătirea
materialelor care concurează materiile prime clasice, sunt eficientizate
prin reducerea reziduurilor, în speţă prin reciclarea materialelor şi
reducerea cantităţilor de reziduuri haldate (depozitate).
■ Reciclarea materialelor trebuie să devină o activitate
permanentă, incluzând toate fazele, de la concepţie până la scoaterea
din uz, beneficiind de feedback privind rezultatele obţinute în tot lanţul
de procese implicate. Reciclarea trebuie să se poată acomoda flexibil
prin structura sa, cu toate constrângerile pieţei, cu cele tehnologice şi a
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legilor naturale datorate proiectării inovative a produselor. Aceasta va
ajuta mult la stimularea creativă în viitor şi în acelaşi timp aducerea
utilizării tehnologiei de recuperare şi reciclare la un maximum.
■ Reciclarea avansată a materialelor contribuie substanţial la
implementarea managementului consolidat al mediului, care permite ca
mediul şi economia să coexiste armonios adică la o dezvoltare
durabilă, paradigma acestui început de secol.
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