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PREFACE

Este papel é um de um publicador de série por Voluntários dentro Técnico Ajuda
para prover uma introduçăo a estado-de-o-arte específica tecnologias de interesse
para pessoas em países em desenvolvimento. É pretendida que os documentos săo
usados como diretrizes para ajudar pessoas escolhem tecnologias que săo
satisfatório ŕs situaçőes deles/delas. Năo é pretendida que eles provęem
construçăo ou implementaçăo detalhes. Săo urgidas para as pessoas que contatem
VITA ou uma organizaçăo semelhante para informaçăo adicional e ajuda técnica se
eles achado que uma tecnologia particular parece satisfazer as necessidades
deles/delas.

Foram escritos os documentos na série, foram revisados, e foram ilustrados quase
completamente por VITA Volunteer os peritos técnicos em um puramente base
voluntária. Uns 500 voluntários eram envolvidos na produçăo dos primeiros 100
títulos emitidos, enquanto contribuindo aproximadamente 5,000 horas do tempo
deles/delas. Pessoal de VITA incluiu Leslie Gottschalk e Maria Giannuzzi como
editores, Julie Berman que controla typesetting e plano, e Margaret Crouch como
gerente de projeto.

VITA Volunteer que Jon Vogler, o autor deste papel, é amplamente publicada no
campo de reciclar. O Trabalho de livro dele De Desperdício, publicada pelo
Intermediário Tecnologia Desenvolvimento Grupo, Ltd., Londres, Inglaterra,
descreve como reciclar papel, plásticos, tecidos, borracha, minerais, substâncias
químicas, óleo, humano e casa desperdícios, como também metais. Sr. Vogler, um
engenheiro, trabalhou dentro O Wastesaver " de Oxfam programam em países em
desenvolvimento. Sim muito pesquise no campo de reciclar materiais desperdício.

| VITA - Volunteers in Technical Assistance

Compreensão De Sucata Reciclagem
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O VITA Revisor voluntário deste papel, David Reins, foi um industrial professor de
artes durante vários anos. Ele também foi um mecânico e trabalhou com máquinas
de precisăo e metal de folha.

VITA é uma organizaçăo privada, sem lucro que apóia as pessoas trabalhando em
problemas técnicos em países em desenvolvimento. VITA oferece informaçăo e
ajuda apontaram a ajudar os indivíduos e grupos para selecionar e tecnologias de
instrumento destinam o deles/delas situaçőes. VITA mantém um Serviço de
Investigaçăo internacional, um centro de documentaçăo especializado, e uma lista
computadorizada de voluntário os consultores técnicos; administra projetos de
campo a longo prazo; e publica uma variedade de manuais técnicos e documentos.

UNDERSTANDING RECICLAGEM DE SUCATA

por VITA Jon Vogler Voluntário

INTRODUÇĂO DE I.

UMA INDÚSTRIA DIFUNDIDA E ANTIGA

 

A reciclagem de metais provavelmente é tăo velha quanto outras formas de metal
trabalhando, o qual o livro de Gęnese dá como a ocupaçăo de Tubal Cain, oito
geraçőes depois de Adăo que " fez todos os tipos de ferramentas fora de bronze e
ferro ". Talvez a referęncia mais cedo está em Isaiah: " [eles] baterá as espadas
deles/delas em are partes e as lanças deles/delas em podar ganchos ". Isto
provavelmente é porque a reciclagem de usos de metais os mesmos processos
como a produçăo de metal de minério. Tăo importante era estes processos que
civilizaçőes estavam rotuladas por eles. O " bronze idade " coberturas homem
primeiro produçăo de ferramentas (diferente de machados de pedra primitivos) e +
' age' férreo de ferramentas que cortariam sem perder a extremidade deles/delas.
Ouro e dinheiro de prata foi reciclado igualmente repetidamente: por derretendo e
lançando ou estampando moedas novas. Muito do história do mundo moderno foi
causada pelo recyclability de metais: a Conquista espanhola de América Latina no
décimo quinto século foi levado a cabo porque o ouro e prateia que tinha sido
produzida de minério pelo Mayas e Incas poderia ser derretida abaixo e converteu
em jóia e ouro em barra para o Rei de Espanha.

Foi prestada pouca atençăo a reciclar durante o industrial revoluçăo. A invençăo de
Bessemer do forno de explosăo (publicou 1856) tornou isto possível produzir aço
novo em volume enorme: só em tempos de guerra quando a importaçăo de
minérios de metal foi prevenida, tem reciclagem floresceu. A campanha para
colecionar caçarolas de alumínio para fazer aviőes de Spitfire eram enormemente
popular na Inglaterra em 1940. Porém, metal reciclar está imóvel politicamente
significante: era a presença de pedaço-metal coletores em um Sul remoto Ilha
Atlântica que ativou o guerra em cima das Ilhas de Falklands/Malvinas.
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Pedaço de metal, embora pouco conhecido ŕ maioria das pessoas, é um do as
indústrias maiores de mundo com respeito ao número de companhias e as pessoas
empregaram, peso de material controlou e avalia de equipamento usou. Oferece
oportunidades excepcionalmente boas, para negócios novos criando em países em
desenvolvimento cujo produçăo ou geraçăo de pedaço aumentará rapidamente
com industrial e crescimento urbano. Os governos gostam porque economiza
estrangeiro troque, conserva energia (reciclando usos de metais longe menos
energia que produçăo de metal primária de minérios), e cria significativo emprego.

OS METAIS QUE SĂO RECICLADOS

É conveniente para os dividir em tręs categorias: ferroso, non-ferroso, e precioso.
Metais ferrosos săo esses que contęm ferro e a diferença principal é que estes săo
baratos e săo reciclada em quantidades enormes: Centenas de , milhares, ou tens
plano de milhares de toneladas métricas. Non-ferrous săo esses sem ferro: eles
incluem cobre, alumínio, dianteira, e assim por diante e quantidades é muito
menor: tens de toneladas ou até mesmo alguns quilogramas possa valer somas
grandes de dinheiro. Metais preciosos incluem ouro, prateie, platina, etc., e há
pouco alguns gramas podem ser muito valiosos.

Mesa 1. Preços de sucata típicos: Inglaterra 1984

Price por Tonelada Metal Grau (o EUA $)

FERROUS HMS1 61.00 HMS2 49.00 LIGHT 31.00 New ou detinned bales 73.00
Cast iron 61.00

Copper pedaço Novo 976.00 scrap 854.00 Velho BRASS 732.00 Carro de radiators
671.00 BRONZE 1098.00

Aluminum cortes Novos 915.00 OLD 732.00

Lead pedaço Velho 305.00 bateria de Car chapeia 85.00 Carro de batteries 61.00

Zinc scrap 427.00 Velho cuttings 488.00 Novo

Por causa destas diferenças, as fontes de pedaço, os mercados, em qual eles
podem ser vendidos, e os métodos, equipamento, e habilidades precisadas por
também reciclar grandemente diferem. No corpo principal deste papel serăo
discutidas as categorias separadamente, mas + leitor deveria notar que lá está
sobrepondo muito: por exemplo, podem ser usados certos tipos de forno para
todas as categorias de pedaço e alguns tipos de pedaço, como tinplate que
contém, aço (ferroso) e lata (non-ferroso), atravesse duas categorias. Em a parte
posterior do papel, princípios gerais de reciclagem de metais, será discutida e estes
săo aplicáveis a todas as categorias. Muitos metais que reciclam alimentos
recuperaram material (ŕs vezes chamou secundário) atrás nas mesmas indústrias
nas que produziram isto o primeiro lugar (indústrias primárias). Estabelecer um
negócio que recicle profitably de metais é entăo essencial ser familiar com as
indústrias primárias, especialmente com o gigante acere indústria, assim as seçőes
em cada metal descreverăo estes em esboço.
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II. FERRO E AÇO

PRODUÇĂO PRIMÁRIA

A Produçăo de Ferro

Ferro é um elemento natural, normalmente achado como um " óxido " de ferro,
misturada com outros minerais e minério férreo chamado. Isto está aquecido
dentro um forno de explosăo para produzir ferro metálico chamado ferro de porco
(assim chamou porque foram organizados os moldes nos quais era lançado ao
redor de um canal central como piglets que amamenta uma porca!)

Ferro de porco tem dois usos. Pode ser derretido em uma fundiçăo onde é lance
em moldes para produzir objetos sólidos, pesados e objetos com formas
complicadas como é listada abaixo na seçăo, " O Forja e a Fundiçăo ". Também
pode ser feito em aço.

A Produçăo de Aço

Ferro de porco contém outro material: carbono (familiar como carvăo ou carvăo).
Aço é férreo com pequeno carbono; fabricaçăo de aço é simplesmente a remoçăo
do carbono queimando. Isto faz o aço mais forte, mais flexível, e mais fácil cortar
que ferro.

Há muitos processos diferentes por fazer; aço de porco ferro. Todo o produto aço
fundido que pode ser lançado para produzir entăo um fim-produto. Arremessos de
aço năo săo tăo comuns quanto ferro mas săo mais forte. Aço pode ser lançado em
lingotes por forjar, o processo, de martelar aço quente, fazer artigos de dureza
extrema; e força. Também pode ser lançado em flores de lajes, ou boletos para
rolando. (Lajes, flores, e boletos săo pedaços grossos de aço pronto por amoldar
mais adiante.) Rolar é o processo mais comum para aço amoldando. O boleto está
aquecido até que arde amarelo, entăo, passada adiante e para trás entre rolos de
aço poderosos de + tamanho correto e amolda para produzir o corte transversal
que é requerida. Acere em troca podem ser cortadas seçőes, frio-rolou, forjada,
soldou, electroplated, ou tratou de muitos outros modos para forme a variedade
enorme de componentes de aço em uso no mundo hoje.

FERRO E PEDAÇO DE AÇO

Pedaço ferroso pode ser alimentado atrás no ferro e aço fabricar processos já
descreveram a quaisquer de várias fases:

Pedaço de fundiçăo

Ferro de pedaço ou aço podem ser derretidos em uma cúpula ou rotativo
furnace(see debaixo de para descriçőes) fazer férreo ou arremessos de aço. Isto
está normalmente misturado com ferro de porco.

Pedaço de Moinho de aço

Aço de pedaço, mas năo ferro de elenco, pode ser derretida em um elétrico-arco
forno aço-fazendo e lançou como boletos por rolar.

Rerolling Scrap
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Pedaços grandes de aço de pedaço podem ser cortados para regular amolda e
quente-rolou em seçőes novas de um tamanho menor. Rerolling é praticado
amplamente em partes de Ásia, mas menos em outro lugar. Pedaço grosso é chama
cortada em paralelo-apoiou lajes nas que estăo aquecidas um óleo-incendiou
forno (mas năo derreteu, assim o forno é mais simples e mais barato que isso usou
em um moinho de aço e menos energia é usada). É rolado entăo em um quatro ou
cinco moinho de posto (um posto é um par de rolos). Custo importante da planta
pode ser o menos EUA $180,000 (ou até mesmo menos para uma planta usada).

Rerolling é muito satisfatório para pratos grossos de shipbreaking (picando de
navios velhos), uma indústria que é adotada por muitos Terceiros países Mundiais
com falta de pedaço pesado. Requer um mesmo grau alto de habilidade técnica e
manual e năo é recomendada como uma atividade para qualquer um sem
previamente experięncia de moinho rolante.

Pedaço Re-usando

Aço pode ser usado como uma matéria-prima e pode ser cortado, formou, forjou,
ou tratada de qualquer outro modo para fabricar objetos novos. Rerolling e re-use
rendimento muito mais valor de um determinado peso de pedaço) e deveria ser
tentada onde quer que possível. Dois materiais de desperdício justificam mençăo
especial porque eles săo usados assim geralmente deste modo dentro: tambores
de óleo e aço reforçando.

Lubrifique Drums. O 45-galăo standard (200-litro) tambor de óleo pode ser usada
como um recipiente para líquidos ou soilds; como uma caixa desperdício;
converteu em um pequeno (mas curto viveu) forno; montado em um carro ou
caminhăo ou cortou aberto a faça um cocho de alimentaçăo animal. É até mesmo
mais amplamente usada como uma fonte de matéria-prima. Quando aplainou fora,
um tambor de óleo faz para uma folha retangular de aço 180 x 90 cm, mais dois
pedaços 57 circulares cm em diâmetro.

Reforçando Concreto de Steel. é fortalecida freqüentemente com aço reforçar
barras. Estes săo feitas em comprimentos standards e cortaram classifique
segundo o tamanho no local de construçăo. Os fora-cortes săo um material útil
isso pode ser cortada com um hacksaw ordinário, curvado pelo joelho ou
aquecido em uma forja de carvăo simples aplainar ou amoldar um fim.

Em Quęnia, vários trabalhadores desenvolveram uma indústria inteira usando
reforçando barras e materiais semelhantes. Este empreendedor homens fizeram
ponches măo-operados, pastas de papéis, e outro metalworking maquinaria, tudo
de sucata. Destes fabricam eles tais produtos como portadores de bicicleta
industriais, postos e foreguards (strengthener entre garfos e guidőes), pequeno
ferramentas agrícolas, e metal que trabalha ferramentas.

A FORJA E A FUNDIÇĂO

A forja e a fundiçăo săo dois processos que podem usar ferroso esmague para
produzir bens acabado para re-venda. Eles entăo proveja mercados excelentes
para o reclaimer de pedaço de metal. Porém, muitas Terceiras cidades Mundiais
năo tęm uma fundiçăo local ou forja e o mais próximo está freqüentemente fora
muitas milhas. Năo só é lá năo mercado para sucata, mas todos os tipos de ferro e
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objetos de aço tenha que ser trazida e é muito caro. que Esta situaçăo pode
justifique colocaçăo para cima localmente uma forja pequena ou fundiçăo que văo
crie emprego, proveja um mercado para sucata (e emprego para os coletores de
pedaço e separador); e provę ferro mais barato e bens de aço com menos demora
e dificuldade.

A Forja

Em ordem aplainar ou amoldar um pedaço de aço sólido isto deve ser aquecida
para vermelho e entăo calor amarelo a qual ponto que se torna mais macio e mais
executável. O forno em qual pedaços de aço pode ser aquecida é chamada uma
forja e a palavra também é usada para descreva o seminário completo no qual
forjar é terminado. Para trabalhando com reforçar aço e tamanhos semelhantes de
pedaço, um forja pode ser muito pequena com exigęncias simples, isto é,:

* UMA cama de carvăo, coca-cola, ou carvăo * UMA fonte de desenho (vento) pela
cama * Uma bigorna * Ferramentas de por controlar e martelar o workpiece quente.

Produtos Que podem Ser feitos Forjando

Ferramentas agrícolas como enxadas, ancinhos, mattocks, axes, lâminas de arado,

Eixos para carros, bondes, reboques,

As ferramentas de carpinteiro como martelos, pincers, chaves de fenda, cinzela,
enxós, pedaços de broca,

O tools de Mason such como cinzéis de pedra, espátulas, martela, alavancas

Equipamento de garagem como rampas, paręnteses, ganchos de reboque,

Fittings para transporta como toleteira e chapuzes

Máquina separa de todos os tipos, especialmente para o que muitos artigos
descreveram neste papel como enfardar imprensas, tesouras, Fornos de , etc.

Ferraduras

A Fundiçăo Férrea Pequena

Trabalho de fundiçăo requer treinamento longo. A qualidade de localmente
produziu bens podem ser baixos, até habilidade e experięncia é obtida. Massa
produziu bens, até mesmo esses importaram, ainda pode virar fora mais barato
apesar do custo de transporte. Administraçăo de fundiçăo necessidades que
organizam habilidade, habilidade prática, e determinaçăo.

Equipamento Precisou para uma Fundiçăo Pequena

* Armazenamento espaço para sucata e meios de levar e carregando

* Forno de por derreter o metal

* padrőes De madeira e um seminário pelos fazer

* Molding e lixa equipamento de preparaçăo

* Casting equipamento

* Finishing equipamento
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* Segurança equipamento

Produtos Que podem Ser feitos Em uma Fundiçăo Pequena

Mesa 2 é levada de um relatório na indústria de fundiçăo empreendida por um país
em desenvolvimento no Sul Andes americano e pode ser considerada típico.
Nenhum outro processo pode produzir complicado formas tăo prontamente.

Mesa 2. Produtos Que podem Ser feitos Em uma Fundiçăo Pequena

peças sobressalente para maquinaria lixam sapato de mixers dura poço de
inspeçăo e dreno cobre viajam de automóvel maquinaria de café de casings

pese escala bem cobre exibem fins carro e caminhăo separa burners rodas pesos e
contrapesos paręnteses de cama de brackets inclinados portes fogőes de e
aquecedores tesouras de

imprensas moldando os amoladores de machinery tęxteis

FORNOS POR DERRETER PEDAÇO FERROSO

Alguns dos tipos principais de fornos săo descritas abaixo e săo comparadas em
Mesa 3.

Forno de Arco elétrico

Os fornos de arco elétricos usados em moinhos de aço săo enormes, capazes de
derretimento sete toneladas de metal por dia acima, e muito caro. Porém, é possível
construir um modelo minúsculo para trabalho de fundiçăo. Inclui uma panela
cilíndrica, menos que um metro, alto, de tijolo de alumina e magnesite. A obra de
alvenaria é segurada dentro de um arco de aço montado em um cabo no que gira
vee-blocos simples. A tampa, de fireclay cercado por uma faixa de aço, é penetrada
por dois elétrodo de grafita nos quais em troca săo seguradas braçadeiras de
cobre montaram em um mecanismo inclinando e ergue. Um par de paralelo - arco
conectado, dirigir-atual que solda geradores (como esses fabricadas por Lincoln
Electric Companhia) proveja atual (de até 1000 ampčres cada a 40 volts) por
grosso flexível cabos de tanoeiro para as braçadeiras de electroded. Os geradores
săo corridos fora a tręs-fase provisăo elétrica principal.

O forno é carregado com pedaços pequenos de pedaço e a tampa abaixada. O
arco golpeia de um elétrodo ao pedaço e atrás para o outro elétrodo. Como as
fundiçőes de custo, os elétrodo, é abaixada rodas ŕ măo. Leva aproximadamente
uma hora para derreter um custo. Os elétrodo săo usados para cima no curso de
operaçőes e tem que ser renovada, assim a unidade năo é barata correr
comparada com outros tipos de fornos pequenos. Por outro lado, é flexível, ŕ măo a
uso para o trabalho de grupo pequeno, e de comparativamente baixo custo de
capital.

A Cúpula

Uma cúpula năo é distinta um explosăo-forno pequeno: um cilindro vertical de
pratos de aço, forrado com tijolos ou outro material resistente ao calor proteger o
aço do intenso calor geraram. Tem um vertical, cyclindrical aceram concha, com
respiradouro sobre o assente portas.
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O tamanho prático menor pode produzir só em cima de uma tonelada de passe a
ferro por hora de um custo de 140 quilos de ferro e 20 quilos de coca-cola em
cada camada. Um quilo de lima ou mar-conchas é somado fluxo o ferro (previna
oxidaçăo e permita escória para escoar fora mais facilmente pelo buraco de escória
ŕ parte de trás que é aberta de vez em quando). É barato a construçăo e opera mas
também laborioso a uso para quantitites pequeno de material. Uma vez a cheio
estire pode derreter aproximadamente pela metade quatro e um-meio toneladas de
metal um dia útil. Assim, só é operado uma vez aproximadamente por quinzena. Săo
armazenados moldes lançando em preparaçăo e a cúpula mantidas em calor até
todo molde esteve cheio. Óleo rotativo Incendiou Forno

Isto consiste em um cilindro de aço com fins cônicos e o ponto do corte de cone
fora deixar um buraco sobre meio o diâmetro de + cylinder. O cilindro está
montado dentro de torneamento circular rodas que diversăo em rolos lentos,
eletricamente dirigidos. O virando agita o pedaço e derretimento de velocidades.
Pedaço de e porco ferro é carregado dentro por um buraco de fim circular. Ao
outro fim é o queimador que usa gás ou óleo de carvoeira soprado por um nozzle
com ar de um fă de poder. Pouring objetos pegados colocam por um borbote no
meio da parede de cilindro. Escória de é afastada por uma bica em um fim. Um
cilindro separado é usado para cada tipo diferente de metal para prevenir
contaminaçăo.

O Forno de Crisol

O forno de crisol é usado para operaçőes em pequena escala, mais,
freqüentemente com metais non-ferrosos mas também para ferro de elenco e aço.
Há pouco difere dos fornos descritos dentro que o combustível e + metal é mantido
totalmente separa, enquanto dando muito controle melhor em cima de pureza e
composiçăo. Isto é alcançada segurando o metal em um crisol de barro refratário
que está sentado dentro dos balde-amoldaram furnace. Embora o forno pode ser
coca-cola-incendiado, óleo ou gás é mais conveniente como aquecem mais
depressa que coca-cola eles, é mais amplamente disponível, e é mais simples para
usar em um forno inclinando.

O forno e sua tampa estăo forradas com tijolo refratário e montado em portes
fortes ao centro de gravidade. A chama de queimador de óleo entra por um buraco
no fundo enquanto a bomba de queimador for atrás da tela prevenir dano de
escória ou metal quente durante work. O crisol está suspenso no centro de forma
que isto é cercada em todos os lados por uma jaqueta de ar aquecido. Inclinar é
por dę açăo de roda por uma caixa de engrenagem de reduçăo. Para temperatura
mais alta trabalhe, săo feitos crisóis de grafita misturada com o despeça clay. Eles
săo frágeis quando frio mas forte quando aquecido. Cada crisol só deveria ser
usado para um tipo de metal.

Forno de induçăo

Isto é semelhante ao forno de crisol a năo ser que o crisol é permanentemente fixo
no forno, cercou por um água-esfriou rolo elétrico. Uma freqüęncia alta (1000
ciclos por segundo) alternando corrente é aplicada por um gerador especial. O
rolo cria um campo magnético no que induz correntes elétricas o carregue gerar
calor e derreter o pedaço. que UMA unidade grande pode contenha até quatro
toneladas de pedaço e objetos pegados um pequeno durante uma hora aquecer,
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mas muitas unidades menores săo geralmente usadas, até mesmo até + laboratório
modela propriedade só alguns libras. However, eles, é caro para o tamanho
deles/delas.

Fornos de induçăo săo muito limpe e năo há nenhum possiblity de mudanças
químicas devido a contato com combustível ou as temperaturas altas do forno de
arco elétrico, assim eles săo muito satisfatórios para metal non-ferroso e aços de
liga. Outra vantagem é isso pode ser feito ferro de elenco de aço esmaga sem a
necessidade para importada porco-iron. O processo é chamado recarburizing e é
requerido carvăo de grafita e adiçőes de ferro-silicone.

Uma combinaçăo boa por começar uma fundiçăo pequena seria uma cúpula por
volume lançar barato, grande, mais um arco elétrico pequeno ou forno de induçăo
para trabalho de quantidade pequeno requerido depressa.

Mesa de 3. Fornos por Derreter Pedaço Ferroso

Other Tipo de Custo de Capital de

Furnace Fuel Produto de Material Size Custo

Cupola Coca-cola or porco Sólido Cast Medium Low férreo hard ferro Carvăo de

Rotary Oil porco Sólido Cast Medium Médio férreo forno ferro de

Crucible Gas, oil, Nenhum Aço de e Small Low ou coke lançaram ferro

Electric Electricity Nenhum Steel e Small Médio arco lançou férreo ou alto forno

Induction Electricity Nenhum Steel e Small Médio forno lançou férreo ou alto

Areje or Pulverized Molten ou Cast Medium Médio férreo reverberatory coal ou
óleo pig sólido ou large ou alto passam a ferro

O PROCESSO DE MANIPULAÇĂO DE PEDAÇO

Pedaço é recuperado de uma variedade de fontes. Manipulaçăo de pedaço
coberturas os processos de coleçăo, classificando, e preparaçăo.

Fontes de Pedaço de Aço

Construçăo Fora-cortes de sites. de reforçar aço, varas e malha, arame e unhas.

Demoliçăo poloneses de sites., vigas mestras, joists, portas de aço e janelas,
coberturas de dreno, tubos, grades, grelham, etc.

Fora-cortes de workshops. criando, swarf (torneamento e fatias de tornos
mecânicos, brocas, etc., partes de motor descartadas, carros de pedaço.

Fábricas, minas, pedreiras, perfurando locais, fazendas, técnico, faculdades, etc.
Discarded maquinaria, aço de construçăo, dividindo, tambores e recipientes, tubos,
tanques, carros, motores, em fato--qualquer coisa!

Ruas, parques, e terra desperdício. Discarded grades, poço de inspeçăo cobre,
tubos, etc.
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Households. eletrodomésticos Domésticos (fogőes, refrigeradores, etc.), latas de
lata, bicicletas quebradas, perambulators (prams), brinquedos, ferramentas,
mobília, etc.

Recuse dumps. Qualquer do anterior.

Esmague Coleçăo

Isto envolve tręs atividades principais:

Negotiation. para comprar pedaço, maquinaria, pedaço mentindo claro, em
lugares de público.

Handling. Por trabalhador ou através de guindaste, freqüentemente com
equipamento para metal cortando, unbolting, e carregando sobre veículos.

Transport. Através de carro, caminhăo, estrada de ferro, vagăo, etc.

O uso de saltos pode reduzir custos significativamente. Um salto é um acere
recipiente no qual o provedor armazena pedaço para o negociante colecionar com
um caminhăo de carregador de salto especialmente adaptado.

O equipamento por colecionar sucata inclui o seguinte:

* um carro forte ou veículo é essencial * luvas de couro * calça as botas com dedo
do pé-bonés aço-reforçados * bloqueiam e equipamento * UM HACKSAW *
trancam os cultivadores * machado de

Classificando de Pedaço

A lista seguinte de graus de pedaço ferrosos deveria servir qualquer um pedaço
vendendo em um Terceiro país Mundial que tem um ou mais aço moinhos rolantes,
normalmente com fornos de arco elétricos, e um número de fundiçőes férreas
pequenas ou grandes, mais seminários de diferente kinds. Em países sem tal
indústria, classificando diferente, possivelmente apontada a exportaçăo, será
precisada. Os graus incluem:

* lançou ferro * pedaço de derretimento pesado, também conhecida como HMS ou
" Năo. 1 " * pedaço médio (ou " Năo. 2 ") * iluminam pedaço (ou " Năo. 2 pacotes "
ou " Năo. 3 ")

Estes podem estar na forma de:

* SWARF DE

* re-rollable pedaços (só se moinhos re-rolantes existem) * pedaços re-utilizáveis

Elenco Iron. Cast que ferro pode ser identificado por sua cor cinzenta sombria,
fraqueza comparativa (pode ser quebrado freqüentemente por um sopro de
martelo), e formas de elenco complicadas, ŕs vezes com números ou elenco de
palavras, orgulhoso de (mais alto que) a superfície. é um do mais valioso, formas
altamente estimadas de pedaço e pode ser vendida a um habitante fundiçăo férrea.

Derretimento pesado Scrap. Sempre que possível, pedaço de aço deveria ser
vendida diretamente a um moinho de aço. Em Terceiros países Mundiais estăo
estes principalmente míni moe, enquanto usando fornos de arco elétricos como os
quais operam segue: um primeiro custo de pedaço é derretido, os elétrodo
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ardendo retirado, o swivelled de cobertura de topo fora e uma segunda carga de
pedaço descarregado no forno da cesta de custo. metal fundido que determina as
economias de operaçăo de forno. Valioso tempo e energia săo economizadas
reduzindo o número de tempos o forno tem que recarregar. por isto, steelmakers
pague preços mais altos distantes por pedaços de smallish de sólido, pesado,
esmague mais que 6mm grosso que formará um custo pesado, denso. Pedaço que
enche esta exigęncia é HMS e vai buscar um excelente preço; fardos de novo ou
aço de folha de detinned é melhore até mesmo (veja debaixo de). Obviamente,
fornos grandes podem aceitar pedaços de mais tempo que lata míni mills. Na
Inglaterra, o comprimento de máximo de HMS é 1.5m. Em outro lugar, míni moinho
forno diâmetros năo estăo freqüentemente mais que 2m e custo cestas 1.5m em
qual caso material de cerca de dois-terços de um metro em comprimento é
preferível.

Scrap. médio Isto inclui material que está mais magro que 6mm mas é
razoavelmente livre de ferrugem, sujeira, e qualquer metal que causam dificuldades
aço-fazendo, especialmente lata e cobre. Médio pedaço pode ser vendido a uma
fundiçăo ou moinho de aço. que Os pedaços devem seja cortada em
comprimentos que farăo um custo de forno denso fácil para obtain. năo é
econômico para cortar Nenhum. 2 pedaço com caro gases; uma tosquia de jacaré
é essencial.

Pedaço claro (Năo. 2 pacotes ou Năo. 3). Este é o mais baixo aceitável qualidade e
vai buscar o mais baixo preço. contém folha material que năo pode ser incluída
dentro Năo. 2 porque:

* está muito magro * está muito enferrujado * é coberto ou contaminou com lata, e
* que é coberto pesadamente com pintura ou óleo.

Processos de Preparaçăo de pedaço

Săo usados tręs processos mecânicos geralmente para preparar o pedaço-
enfardando, tosquiando, e rasgando. que processos Químicos săo também usada
em certas circunstâncias.

Baling. O material está comprimido dentro um poderoso mecânico ou imprensa
hidráulica, produzir denso, blocos de cubical chamados fardos. Pedaço claro como
folhas grandes, enferrujadas de galvanizou (zinco coberta) aço é as piores formas
de alimento de forno, mas até mesmo eles pode ser feita mais aceitável (e isso
significa um preço melhor, por os enfardando. As vantagens de enfardar săo:

* que mais peso pode ser carregado em um caminhăo assim custo de transporte
está cortado

* mais material pode ser armazenada em um determinado espaço assim um que
preço melhor pode ser negociado para a quantidade maior

* que o comprador acha armazenamento é mais fácil assim pagará um pequeno
mais

* controlando e carregando săo mais fáceis, mais rápidos e mais baratos

* que um custo de forno mais denso é obtido.
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Shearing. que O material é cortado a comprimento por uma lâmina poderosa. A
máquina mais barata é uma tosquia de jacaré da que cortará HMS 20cm
densidades. Tesouras maiores săo até mesmo mais poderosas.

Shredding. Used em aço magro que pode conter outros materiais (copo, plástico,
borracha, qualquer metal non-ferroso, etc.) como automóveis e eletrodomésticos
de casa. Aço endurecido martela ou facas, dirigidas por motores elétricos de poder
enorme, reduzem o conteste a pedaços pequenos que podem ser ordenados
entăo, principalmente através de imă, isso removem o pedaço de aço e deixam todo
o outro material. Desfibradores normalmente é muito caro a compra e corrida e só
é justificou quando números enormes de objetos estăo disponíveis a alimento por
eles. A maioria dos países industriais tem uma planta rasgando para entre dois e
cinco milhőes de pessoas. A maioria non-industrializou países năo tęm bastante
automóveis ou eletrodomésticos de casa justificar a instalaçăo de rasgar plantas.

Methods. Used químico quando metais estăo misturados (ou misturado com
nonmetals) e năo simplesmente mecanicamente uniu. Métodos químicos săo
freqüentemente combinada com eletrólise (o transcurso de um elétrico atual por
uma soluçăo que contém o metal compőe) . Important exemplos săo:

* detinning de de pedaço de prato de lata

* recuperaçăo de de prata de desperdícios fotográficos. Isto vai seja descrito
debaixo de IV. METAIS PRECIOSOS debaixo de.

RECICLANDO DE LATAS DE LATA E ESMAGA DE
LATA FABRICAR

Săo feitas latas de " lata " de fato de aço coberto com um muito magro camada de
lata e freqüentemente com laca como bem. Eles săo um problema acerar os
fabricantes como a lata que tem um mais baixo ponto de derretimento causas
dividem em zonas de fraqueza no aço quente, enquanto conduzindo a brevidade "
quente e outro problems. por isto, latas năo săo usadas por acere os fabricantes
nos países de industralized a menos que a lata tenha afastado (ou pelo menos
reduziu) através de detinning. Alternativamente, + uso deles/delas é restringido ŕ
produçăo de produtos de baixa qualidade como reforçar aço.

Em muitos países em desenvolvimento onde hăo uma escassez de aço esmague,
săo aceitadas latas usadas, contanto eles formam menos que dez por cento do
custo de pedaço total e está uniformemente espalhado ao longo de: um steelmaker
reivindica gastar 50 por cento enlata faça reforçando bars! Alguns fabricantes de
aço preferir latas enferrujadas dentro + tempo durante algumas semanas antes de
uso.

No original fabrique lata é aplicada ŕ folha de aço por qualquer um de dois
processos industriais. O mais moderno é electrolytic testemunho que resulta em
uma camada extremamente magra de lata (densidades 0.0015mm e peso 0.5 por
cento a 1.0 por cento). Em + processo mais velho, o aço foi imergido em um banho
de lata fundida resultando em uma camada muito mais grossa de lata: através de
peso 1.5 por cento para 7.0 por cento. Tinplate imergido quente esmagam causa
contaminaçăo pior em steelmaking. Also, a quantia de pura lata que pode ser
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recuperada disto é maior que faz o processo de remoçăo mais lucrativo. Detinning
é aplicado para esmagar de lata fabricar, mas porque eles estăo sujos que
transtorna o processo só ocasionalmente para latas usadas.

Detinning de Pedaço Tinplate

Isto pode ser levada a cabo em países onde tinplate enlata e săo fabricadas caixas
localmente em volume e onde aço local moinhos rolantes ou fundiçőes exportam o
pedaço de aço. Mercados locais para lata năo é essencial como este metal pode ser
vendida internacionalmente. Acha mercados virtualmente ilimitados se a qualidade
está correto (isto significa composiçăo de năo menos que 99.75 por cento lata) . Se
é contaminado com dianteira (que acontece freqüentemente dentro pedaço
poder-industrial) pode ser vendido para solda fabrique a só ligeiramente mais
baixos preços.

Detinned aceram pedaço, se é imprensa-acumulado em retangular fardos em uma
imprensa hidráulica, vai buscar quase o preço mais alto que é liquidado para aço
scrap. debaixo do que O conteúdo de lata deve ser mantido 0.05 por cento mas
este năo é nenhum usando difícil o processo descrito.

Os artigos principais de tal uma planta săo um forno construído de amure, com
canos de chaminé e grelhas tijolo refratário*-forrado, contendo moderado acere
barris aproximadamente um metro fundo e em diâmetro, complete com chaminé e
fă de desenho forçado. Ao redor do forno é organizado um baixa voltagem sistema
de distribuiçăo elétrico, fazer o barril deslizar, em um cathode. O ânodo é revocável
de forma que isto pode ser abaixada para estabelecer contato contato elétrico com
o custo de pedaço e elevada claro quando o custo é posicionado ou é retirado. Um
guindaste controlar as cestas de custo cheias é precisada, como é pre-lave e poste-
enxague tanques de água, uma lata fundindo forno e refinando, forno com
ferramentas de măo, e uma sucata que enfarda imprensa. O processo requer um
padrăo competente de técnico e comercial administraçăo.

Economias de Detinning

Estes variarăo, enquanto dependendo amplamente de fatores locais e, em
particular: preços de pedaço de aço, eletricidade local tarifa, combustível barato
disponibilidade, local e arranjos de transporte, e se metal de lata pode ser vendido
localmente. Porém, baseado em preços de custo atuais para uma 6,000 tonelada
por ano planta na África Oriental em 1981 se aparece isso:

* A uma balança de mais de 1000 toneladas por ano um detinning plantam deste
tipo pode operar a um lucro, determinado, custos típicos e preços para países em
desenvolvimento que tęm a própria indústria de aço deles/delas.

* Rentabilidade de é substancialmente mais alta se as densidades de lata cobrir é
maior, por exemplo, onde latas săo trouxe exportaçăo de frutas ácidas.

* Entre 250 e 1000 toneladas por ano plantas só săo lucrativo se camadas de lata
săo mais grosso que esses usaram para conteúdos non-corrosivos.

* Debaixo de 250 toneladas por ano, micro escalam plantas fazem nenhum lucro
significante mas pode prover emprego de autofinanciamento.
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Porém, estes princípios săo gerais; o indivíduo de cada país situaçăo deveria ser
estudada. Mesa de 4 presentes uma comparaçăo de + investimento requereu e
lucros esperaram em tamanhos vários de plantas de detinning pequenas.

Mesa 4. Investimento e Rentabilidade de Plantas de Detinning Pequenas

(Todas as figuras em milhares de dólares norte-americanos)

Plant Capacidade em Toneladas por Annum 50 250 1000 6000

Importante vale 13 45 127 396

Sales - Enfardou detinned aceram 3 15 60 360

- metal de Lata (0.5 percent) 3 16 63 378

Variável total vale 4 17 57 300

Total fixou vale 2 7 20 70

Total vale 6 24 77 370

Tax de before de lucro líquido 0 7 46 368

Devolva em investimento antes de imposto 0 de 15 36 93 (por cento)

Número de trabalhadores 1 3 8 32

RECUPERAÇĂO DE CARROS DE MOTOR E VEÍCULOS
SEMELHANTES

O jogue fora carro de motor é uma fonte importante de pedaço de aço
desenvolvendo países. É discutido completamente em Trabalhos de Jogue fora
(Veja bibliografia).

Partes de carro podem ser recuperadas por remoçăo e venda de alguns
componentes, uso de partes para pedaço, e uso da concha para pedaço.

Recuperaçăo de Componentes de Saleable

Partes valem muito mais quando re-usado em lugar de esmagou. Toda cidade no
mundo tem os negociantes em partes de carro usadas e em algumas cidades um
distrito comercial completo năo é dedicado a nada outro.

Recuperaçăo para Pedaço

Unsaleable separa pode ser usada freqüentemente como matéria-prima, por
exemplo, folha podem ser cortadas fontes e podem ser fundamentadas para fazer
cinzéis excelentes e enxadas. O que é inutilizável vai por pedaço: máquinas como
ferro de elenco ou alumínio, radiadores como cobre, etc.

Recuperaçăo de Conchas de Auto

A concha é tudo aquilo permanece do carro quando as partes foram removida.
Conchas abundam em muitas partes do Terceiro Mundo, năo, só em cidades e
subúrbios mas também em áreas rurais. Eles săo um perigo para traficar e para
crianças e serve como criando áreas para mosquitoes e outro pests. However, o
tamanho grande deles/delas e baixo peso de metal os faz pouco econômico para
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transportar um distante moinho de aço ou foundry. Neither estăo lá números
suficientes para justifique investimento em carro-britadores de hugh ou
desfibradores como esses usaram nos países industrializados.

Porque as pessoas em uns Terceiros países Mundiais săo tăo diligentes em
conserto de carro e peças sobressalente usadas obtendo, carros freqüentemente
corridos para 30 ou 40 anos, também diminuindo a provisăo de pedaço.

Onde números grandes de conchas estăo acumulando, simples trabalho-intenstive
podem ser usados métodos para os reduzir a pedaços pequeno bastante para
transporte econômico para os compradores de pedaço.

III. METAIS NON-FERROSOS

Săo descritos metais diferente de ferro e aço como non-ferious. Os mais
interessantes como pedaço de cumprimentos săo alumínio, cobre, metais e bronze,
zinco, e dianteira.

Um problema que está em frente do coletor é como identificar tudo estes metais
diferentes. Eles săo usados através de mercados bastante diferentes e os melhores
preços săo liquidados pelos usuários finais, normalmente fundiçőes, ou refiners
que năo comprará metais misturados ou năo identificados. Há testes simples para
identificar um metal:

* Find fora onde veio de

* Consider o tamanho, forma, e uso anterior do artigo

* Test isto com um imă; metais ferrosos săo por ou para isto; metais non-ferrosos
geralmente năo săo

* Look ŕ cor

* Drill ou leva arquivamentos. COBRE

Cobre é o material perfeito por reciclar. é valioso, fácil identificar, fácil limpar, e
pesado. Além disso, pode ser prontamente vendida a fundiçőes pequenas ou
companhias maiores que refinam e produz folha de cobre, arame, ou barras. Tem
muitos importante ligas, particularmente bronze (que contém cobre, estanhe, e
zinco) e bronze (que contém cobre-e zinco só). Scrap de qualquer um é fácil
vender.

Classificando de Pedaço de Cobre

Cobre pode ser classificado como segue:

* Puro cobre

* Cobre cabos com coberta de plástico. O plástico ou borracha cobrindo tem que
ser removida e isto pode ser feita em um de tręs modos: ŕ măo, queimando, ou
usando strip-teaser de cabo--uma máquina que mastiga fora plástico, que deixa o
arame de cobre incólume.

* Cobre de contaminou com lata

* Cobre de contaminou com solda
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* maquinaria Elétrica

* cobre Cromo-banhado.

Refinando de Pedaço de Cobre

Isto precisa de habilidades especialistas. O cobre é forno-derretido e areia fundida
somou para formar uma escória. Air sopraram no fundido mistura e ferro, lata, e
dianteira săo tudo oxidadas e flutuam dentro o Cádmio de slag., enxofre, e outras
impurezas săo entăo determinados fora como gases. Algum do cobre também é
oxidada e tem que ser reduzida propelindo: troncos de árvore verdes flutuando no
quente fundido cobre (como o fundindo de minério de cobre).

Lançando de Cobre em Lingotes

Em uma fundiçăo, puro cobre pode ser derretido em quaisquer dos fornos
pequenos descrita acima, e lançou em lingotes. É valor investindo em elenco
moldes férreos. Equipamento especial para medir o forno temperatura é conselho
necessário e especialista deveria ser obtido se possível.

ALUMÍNIO

Fontes de Pedaço de Alumínio

Alumínio é um do amplamente metais usados porque é barato a produto, de peso
leve, e muito fácil trabalhar. O principal fontes săo:

* que cozinha panelas * carro partes * aviăo partes * eletrodomésticos domésticos *
entuba, caixas, recipientes por medicina e outro empacotar, * porta de e armaçőes
de janela * cabo elétrico * algumas latas de bebida * que cozinha chapa, levar-fora
bandejas de comida e garrafa de leite, tampa.

Mercados para Pedaço de Alumínio

Em países em desenvolvimento o mercado maior será fundiçőes pequenas, mas
também pode haver moinhos que derretem o pedaço para produzir lingotes para
conversăo em folhas, extrusăo, arremessos, etc. A maioria destes comprará pedaço
de alumínio se sua composiçăo for conhecido, mas pode recusar comprar anule a
menos que enfardasse. Chapa de também pode ser vendida a steelmakers que usa
isto como um deoxidant; é moido e lançada no crisol para reduzir escória.

Classificando de Alumínio

Ao colecionar, mantenha ligas conhecidas separam comercialmente de puro
alumínio. Depois disso, a tarefa principal é remover todo o non-alumínio materiais
como plásticos, óleo, ferro ou aço, cobre, sujeira, ou os conteúdos de recipientes.

O alumínio é classificado entăo para:

* limpam pesado * sujam ou " ironia " pesado * anulam e outro material magro
como latas e recipientes.

Fabrique de Lingotes de Alumínio

O mercado para pedaço de alumínio pode ser melhorado lançando lingotes. De
um forno é precisado com um forno se inclinando capaz de alcançar temperaturas
200-300[degrees]C sobre isso a qual fundiçőes de alumínio (660[degrees]C. ) que
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O alumínio derreterá antes de qualquer metal ferroso. e colida abaixo o forno de
forno com um cocho do qual pode seja vertida em moldes de areia abertos. Os
metais ferrosos permanecem no forno, evitando a necessidade para os remover
anteriormente do pedaço. Para fornos satisfatórios, veja ' Provedores de
Equipamento ao fim deste papel.

Uma Fundiçăo de Alumínio

Tendo lançado lingotes de alumínio prosperamente, pode ser possível para elenco
terminou products. que Isto năo é, porém, um processo fácil e um pouco de
conhecimento de operaçőes de fundiçăo é vital. Dos fornos descrita acima, o
rotativo, induçăo, ou crisol pode ser usada para alumínio.

É até certo ponto possível alumínio areia-lançado semelhante para elenco passe a
ferro, mas, como alumínio é usado freqüentemente para fazer componentes
menores em números maiores distantes, pode ser econômico para usar morrer-
arremesso. Isto substitui o molde de areia com um de aço, com precisăo machined,
e habilmente projetou, de forma que o metal fluirá, solidifique, e encolhe correctly.
Therefore, estampas podem ser extremamente caro.

O processo mais simples é morrer-arremesso de gravidade: o metal é ladled no
dado aquecido e a única pressăo é de seu próprio peso. Um mais complicado
menos usos de processo mais rápidos um morrer-arremessador de pressăo isso
força o metal fundido no dado, lança o acabado lançando, e fecha o dado pronto
durante o próximo ciclo.

ZINCO

Zinco é um barato, metal de facilmente-elenco usou para arremessos onde força
năo é important. é extensamente usado para galvanizar (protegendo aço de
enferrujar) e fazendo ligas de metais de cobre e zinco) Zinco de . lança facilmente e
é extensamente usado para dado arremessos mas năo todas as fábricas com
morrer-lançar maquinaria podem usar pedaço de zinco. Metal de pureza alta é
requerido e é ligado com adiçőes cuidadosamente controladas de alumínio (e ŕs
vezes cobre).

Zinco pode ser derretido facilmente em um forno ŕs 400 ' para 500[degrees]C com
um fluxo de cloreto, mas o metal obtido pode năo ser puro. Almost puro metal
pode ser obtido evaporando o metal dentro um controlado atmosfera e
colecionando o vapor em um condensador (um aço toque tambor, esfriou através
de água fará) de qual pode ser remelted e lance em lingotes.

Produtos fizeram de zinco inclui:

* separa para carros (especialmente maçanetas, paręnteses, Coberturas de para
caixas de engrenagem pequenas, carburadores, etc.

* lavadoras de roupa de e refrigeradores

* abertura máquinas

* rádios de e televisőes

* lubrificam queimadores
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* os pratos de impressoras de e tipo.

DIANTEIRA

Conduza, como cobre, é um material fácil para reciclar se só vocę puder obtenha
bastante de it. Sua cor cinzenta quando oxidou, grande densidade, suavidade, e
flexibilidade faz isto fácil identificar. Estes mesmas propriedades fazem isto valioso.
É fácil armazenar, transporte, e trabalha em sua forma final. Porque derrete a um
baixo temperatura (325[degrees]C) de nenhum forno especial é precisado e é
lançado por qualquer indústria que usa isto. Thus, as fontes de pedaço de
dianteira, também é os mercados nos quais vocę pode vender isto, por exemplo,:

* carro bateria chapeou solda * pia por examinar * flashings de ( juntas
impermeáveis) para telhados * sarjetas de e bicas para rainwater * pesos de e
contador-pesos * entretęm topos de garrafa e selos * portes de de metal branco
(conduza e lata) * que imprime metais * dianteira de cobriu cabo.

Embora dianteira é fácil derreter, é precisado cuidado assegurar que como
pequeno pedaço de dianteira como possível está perdido como fumos e dross (lixo
isso flutua no metal fundido). que Isto pode ser alcançada usando um fluxo e um
agente reduzindo. O pedaço é lavado primeiro dentro um soluçăo concentrada de
carbonato de sódio, remover enxofre, e entăo fundiu em um forno ŕs
800[degrees]-900[degrees]C, enquanto usando coca-cola como o reduzindo
agente, e fluxo de cinza de refrigerante, bórax, e fluorspar.

PERIGO DE

Dianteira de é um veneno e pode causar doença fatal. Qualquer seminário que
controla dianteira fundida deveria ter extraçăo de fumaça fans provido e os
empregados deveriam usar máscaras de face efetivas, wash antes de comer, e tem
exames médicos regulares.

IV. METAIS PRECIOSOS

Normalmente estes săo recicladas através de ouro - e silversmiths. Há, porém, uma
fonte importante de prata disponível ao público: a recuperaçăo de prata de
materiais fotográficos.

O presente prateado em uma gama extensiva de fotográfico e Radiografia podem
ser recuperados materiais como metal e vendido. Os materiais em perguntas săo de
dois kinds. First, há esses usadas fotografias de processo e radiografias, em
particular, soluçőes de fixador. Prata também é contida nas fotografias atuais e
radiografias eles, depois que eles fossem desenvolvidos. que só pode ser
recuperou os destruindo quando eles já năo săo requeridos.

Í Ă
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QUÍMICA DE RECUPERAÇĂO PRATEADA

Em um fotográfico ou filme de radiografia, săo contidos grăos de brometo
prateados dentro de uma camada de gelatina conhecida como emulsăo. O é
esparramada gelatina finamente em uma folha de filme de plástico transparente,
conhecida como o support. Quando a luz de uma lente de máquina fotográfica cai
em + filme, os grăos de brometo prateados săo sensibilizados dentro o mesmo
padrăo como o da luz. Os lugares que recebem o mais mais luz tem os mais mais
grăos sensibilizados e, depois de desenvolver, contenha a maior quantia de prata. A
prata năo está dentro o forma luminosa, brilhante, metálica com que nós estamos
familiarizados em jóia e talheres, mas tem o aparecimento de uma multa, preto ou
escuridăo pó cinzento. Assim, as áreas que foram expostas ao mais claro se torne
filme mais escuro e tal é chamado negativo.

Os grăos de brometo prateado para o que năo foi convertido prata é logo afastada
os fazendo solúvel em água, por os tratando com um fixer. Isto é uma soluçăo que
contém um substância química: geralmente thiosulphate de sódio, freqüentemente
conhecido como hypo. Depois de fixar, é lavado o negativo e toda a prata solúvel
thiosulphate removeram, deixar só a prata metálica dentro o emulsăo. Converter do
negativo transparente a um positivo imprima, imprima papel coberto com emulsăo
em um apoio de papel é exposta para iluminar isso atravessou o negativo. O papel
exposto é desenvolvido entăo, fixo, e lavou exatamente dentro o mesmo modo.

Será visto que uma proporçăo grande da prata que começa vida como brometo
prateado dentro da gelatina fotográfica, é removida durante o processo fixando. Se
só um pequeno luz caiu no filme, quase todos o prateado terminará no fixador. Se
uma quantia grande de luz caiu, a maioria da prata permanecerá dentro da gelatina
no filme. Entăo, There tęm dois anos procedimentos significantes por recuperar
prata de radiografia e fotográfico desperdícios: primeiro, extrair isto do fixar gasto
banho, e segundo, recuperar isto do filme, quando este é nenhum mais muito
tempo precisada.

Radiografias se comportam precisamente como raios de luz e emulsăo idęntica e
pode ser usado apoio por filme de radiografia, embora é comum para + apoio a ser
coberto com emulsăo em ambos os lados, considerando que em fotografia, só um
lado é coberto.

Há uma diferença importante entre cor e preto-e-branco fotografia do ponto de
vista da recuperaçăo de silver. Considerando que em preto e branco ou
radiografias uma porcentagem grande dos restos prateados metálicos dentro da
emulsăo, em cor, fotografia é todo afastado, em uma soluçăo chamado alvejar-
dificuldade. Alvejar-dificuldade de cor pode ser entăo muito rico em prata mas
pode ser raramente disponível fora de laboratórios.

RECUPERAÇĂO PRATEADA

De Banho de Fixador Gasto

Há vários modos nos quais prata metálica pode ser recuperada:

Electrolysis. UM pequeno dirija corrente elétrica é atravessada + fixador de forma
que a prata é banhado sobre o cátodo de + qual pode ser removido depois.
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Íon de metal Replacement. A prata na soluçăo é substituída por um mais metal de
reactive como zinco ou ferro.

Săo acrescentadas Substâncias químicas de Methods. químicas ao fixador que
precipita ou prateado ou um sal prateado insolúvel que é entăo filtrando,
contrifuging, etc. De Filme

Só é necessário libertar a prata da emulsăo. Há quatro modos principais nos quais
isto pode ser feita:

1. queimando o filme de apoio e gelatina para partir um que prata-contém cinza
que pode ser reduzida para pratear Metal de . Isto cria poluiçăo de ar e muito do
Prata de está perdida como fumaça.

2. Oxidizing a prata para um óxido solúvel que pode ser lavou fora da emulsăo.

3. Dissolving a gelatina que usa uma enzima (um bioquímico Substância de ) do
proteolytic (qual proteína de meios eating) tipo ou um ácido ou álcali e
recuperando entăo a pura prata do barro residual.

4. Reversăo de dos grăos prateados atrás pratear brometo, seguiu dissolvendo em
um fixador e electrolytic Recuperaçăo de .

FONTES DE DESPERDÍCIOS FOTOGRÁFICOS

* que anuncia os agentes, jornais, cinema, televisăo,

* serviços fotográficos, fotografia aérea, pesquisas aéreas,

* que cria os contratantes, fundiçőes, soldando laboratórios,

* estúdios de cinema de

* clínicas de , dentistas, hospitais,

* laboratórios de , micro-filmando serviços,

* radiografa e fabricantes de filme e stockists

V. PRINCÍPIOS GERAIS

O QUE É PRECISADA PARA RECICLAGEM DE METAL

Espaço

O espaço pode ser unroofed mas metais non-ferrosos que săo valioso, deveria
estar protegido de roubo. Porque o processo é feio, escondendo por cintos de
árvores ou cercas é comum.

Stockholding Finance

For de preços a venda de metais reciclados aumenta como a quantidade aumentos
entregados. Alcançar estes preços melhorados é necessário financiar comprando
e coleçăo (e freqüentemente o preparaçăo e mais adiante processo) antes de
qualquer venda é feita.
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Habilidades

Conhecendo o Cliente. Negociantes em sucata vendem um pequeno número de
clientes grandes e poderosos e está freqüentemente em competiçăo com muitos
outros comerciantes de sucata. Esta pechincha fraca situaçăo só pode ser
superada conhecendo o cliente e seu negócio. O comerciante deveria entender
isso que cada diferente grau de pedaço é usado para e se mantém informado de
mudanças na provisăo e demanda deste produto de forma que ele pode predizer
escassezes (e preços altos) e excessos (baixos preços).

Conhecendo os Coletores e Provedores. Para materiais de material + negociante é
dependente em:

* os produtores de industrial de pedaço que quer coleçăo regular para manter as
premissas deles/delas clareiam, pagamento pronto, e nenhum espalhafato, e

* os ciganos de e comedor de carniça que querem preços justos e lembrete
Pagamento de --ou freqüentemente empréstimos de antemăo ou ajuda com
comprar Măo-carros de , etc.

Conhecimento de Metais. O negociante deve poder distinguir diferente graus de
metais ŕ primeira vista ou sabe que testes para aplicar.

Senso de Administraçăo comercial. Especialmente ao controlar liquidez --
assegurando bastante dinheiro para pagar os provedores de hoje e trabalho até
mesmo embora o pedaço possa năo ser vendido há dias ou semanas ŕ frente.

Habilidade para Administrar e Operar Planta. Manipulaçăo de pedaço em pequena
escala pode ser feita ŕ măo mas para o empreendimento crescer, é maquinaria
essencial: sistemas mecânicos, elétricos, e hidráulicos para trabalhar debaixo de
condiçőes muito ásperas e difíceis. O pedaço próspero comerciante deve poder
obter os serviços de mecânicas qualificadas, obtenha ou proveja peças
sobressalente necessárias, opere regular manutençăo programa, etc.

Conscięncia de Mercados Internacionais. Conhecimento dos graus de esmague
em qual as transaçőes mercantis e as economias de vender para mercados
internacionais quando preços estăo deprimidos.

CUSTOS E ECONOMIAS

Os custos principais de colecionar, negociando, e processar pedaço metais săo:

Purchasing - esmagam de provedores.

Transporte - ambos para a jarda de escolha e da jarda para + cliente (ou para as
docas para exportaçăo). que As economias de ferro e pedaço de aço săo dominou
através de custos de transporte como o Tonages de e volumes săo tăo grandes.

Energia Costs - como gases cortantes, poder elétrico, ou forno combustível.

Trabalhe Costs - em industrializou (salário alto) países săo significante a menos que
reduzisse através de investimento pesado em equipamento importante.
Desenvolvendo Países de , ambos estes custos serăo mais baixos.
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Avalie Added - rentabilidade de é mais alta se o negociante produzir um acabado
ou em parte produto acabado. por exemplo, uma fábrica em Papua-Nova Guiné
That de reciclaram dianteira achou isto mais lucrativo para lançar pesos de pesca
que eles venderam dirigem para lojas marinhas.

Esmague Metal - variam de uma semana para o próximo e de Prices um país para
outro. Mudanças em que mercados de international podem ser achados
consultando Materiais Recuperaçăo Semanário e Metal Boletim (Veja bibliografia).
Mesa 1 sobre dá preços atuais na Inglaterra que may só seja usado para orientaçăo
para mostrar como o avalia de materiais diferentes compare. É acentuou aqueles
preços de habitante podem diferir de estes antes de muitos cem por cento e
qualquer um dealing em sucatas tem que obter o habitante, para cima para datar
informaçăo comercial.

ESCOLHA DE PEDAÇO QUE PROCESSA
TECNOLOGIA

Tecnologia inadequada pode matar uma sucata promissora (ou qualquer outro)
negócio. Deveria ser introduzida tecnologia em tręs fases. Só quando uma fase foi
dominada completamente, livre de técnico e problemas de manutençăo durante
pelo menos um ano, e espetáculos um lucro claro deve a próxima fase seja
começada. As fases săo:

Fase 1

Estabeleça os provedores, mercados, e pedaço que classificam operaçőes,
enquanto usando trabalho manual e veículos simples.

Fase 2

Manipulaçăo de pedaço de mercadoria e ordenando, usando,:

* saltar-carregador veículos e saltos, ou caminhőes com hidráulico agarram
guindastes para coleçăo

* iça com agarramentos hidráulicos ou magnéticos por ordenar

* tosquiando e enfardando máquinas para preparaçőes de pedaço.

Fase 3

Mais adiante processo de tipos selecionados de pedaço em fundiçăo, forje, etc.,
acrescentar valor ao produto.

Antes de Fase 1 é começada a decisăo deve ser tomada em que tipo de metal
reciclar. A decisăo afetará a operaçăo inteira durante anos vir e deveria ser baseado
em:

* uma pesquisa dos mercados para sucatas ou produtos que pode ser feito deles

* uma pesquisa dos materiais disponíveis

* um cálculo do volume de metal que carro é controlou

* um estudo de viabilidade (cálculo dos custos prováveis e renda que mostram se o
negócio terá bem Fluxo monetário de e rentabilidade) em todas as tręs fases.



23 / 25

LEIS E REGULAMENTOS

Negociantes em sucata podem ser afetados particularmente antes das tręs tipos de
lei:

Exporte restriçőes

Sucatas săo freqüentemente tăo importantes ŕ economia de um país que eles
podem năo ser vendidos para o ultramar. Pode haver restriçőes em importaçőes de
processar maquinaria e combustíveis.

Autorizando

Alguma sucata, especialmente cobre, usado para telefone e cabos de energia
elétrica, é freqüentemente roubado. Polícia depois de, controle isto exigindo para
sucateiro ser autorizada e registrar toda compra que eles fazem. A municipalidade
ou polícia podem ser o autoridade autorizando.

Segurança de Empregados

Controlando sucata é perigoso! Em muitos países o, lei exige para o empregador
que salvaguarde os empregados dele de todo tal perigos provendo métodos de
funcionamento seguros, roupa protetora, cheques médicos, etc. Até mesmo se
nenhuma lei se aplica, a vítima de um acidente pode ter direitos legais para
processar o empregador para negligęncia. Os perigos săo muito difundidos e
incluem:

* fogo de

* dano de de objetos cadentes * dano de e infecta de substâncias químicas
venenosas e gasses * explosăo de (de tanques de gasolina, cilindros de gás) *
queima e escaldando, e * infecçăo de de feridas.
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