
Polymer recycling - 4  

 ٤ –تدوير بوليمرات 
  

  - كمية المنتج من النفايات في الوطن العربي عند التدوير:

  طن. ٨٩.٦٣١.١٥٠ة القمامة المنتجة  كمي .١

  طن. ٤٣.١٠٠.٣٧٥كمية السماد العضوي المنتج  .٢

  طن. ١٤.٣٤٠.٩٨٤كمية الورق  .٣

  طن. ١.٧٠٢.٩٨٩كمية الزجاج  .٤

  طن. ١.٧٩٢.٦٢٠ كمية الحديد .٥

  طن. ٥٥٧.٧٨٦ كمية البوليمرات .٦

 طن. ٢.١٥١.٢٤٤المواد ا6خرى  .٧

  

  -):اع المواد البوليميرية (اللدائنتدوير او استرج

  

تخلص على الدولة لل (عبئ)نتجات البوليميرية (اللدائنية) حمل سنة كانت الم ٢٥قبل حوالي 
تم اعادة ية التدوير و(النفابات) او تحرق اما ا6ن فقد وصلت تقنمنھا وكانت ترمى في المقابر 

لوقت الحاضر في ا رية حرصا على البيئة اضافة الى الجانب ا6قتصادي لھا.استخدام المواد البوليم
% من المواد المستخدمة ومنھا المواد  ٦٠رية المعادة في العالم تصل حوالي كمية المواد البوليم

المواد من خYل ) واصبح من السھل فرز ھذه PVC ,PET ,PS ,PE ,PPاللدنة حراريا مثل (
  .الخبرة المتراكمة

  -الى ثYثة اقسام: تقسم النفاية البوليمرية

  انواع ناعمة بيضاء(شفافة). �

  .انواع ناعمة ملونة �

  انواع خشنة. �

ومن مميزات ھذه (تخريزھا)،  وھذه المواد التي ذكرت اعYه يمكن تقطيعھا بسھولة ومن ثم تحبيبھا
  البوليميرية انھا 6 تتفاعل مع المواد ا6خرى في النفايات.المواد 

  

  -اعادة او استرجاع المواد المعدنية:

  

ھذه  وتراجعت، منھا الحديد وا6لمنيوم والنحاساھتمت الشركات بأسترجاع المواد المعدنية و
المواد  ھذه المواد لظھور )فصاعدا 6نه قل استخدام (استھYكالكميات تدريجيا من السبعينات 

وكانت ھذه المواد المعدنية تستخدم في العربات والسيارات ، لبوليميرية التي عوضت عنھا اكثرا
  العسكرية.

  

  -اعادة استرجاع الورق والكارتون:

  

مليون طن في وسط التسعينات ١٤.٣ينتج العالم العربي كميات كبيرة من الورق تقدر ب
ھنالك  ورق او الكارتون بعد تقطيعه واعادة تصنيعه.ويمكن ا6ستفادة من القمامة من خYل عزل ال

ثYثة انواع من الورق وھي الورق العالي والمتوسط والردئ الجودة والشئ السئ في الورق انه 



6يرجع بنفس الخصائص مثل البوليمرات يعني عند اعادة الورق العالي الجودة نحصل على متوسط 
  الجودة.

   Study case: دراسة حا�ت

  اعادة تدوير الزجاجحالة  .١

  حالة اعادة تدوير البوليمرات .٢

  حالة اعادة تدوير البطاريات .٣

  حالة اعادة تدوير ا6طارات المطاطية .٤

  حالة اعادة تدوير النفايات المنزلية .٥

  حالة اعادة تدوير الزيوت .٦

  حالة الزجاج:او6: 

  بطريقتين:طن من الزجاج ويتم  اعادته ١٧٠٠٠٠٠في الدول العربية  يعاد سنويا بحدود

  بتنظيف القناني عدة مرات بالصودا الكاوية  وا6حماض .١

  يتم تكسير الزجاج واعادة تشكيله  .٢

  ويصنف الى:

وھناك شركات  زجاج العطور والمشروبات والعصائر وا6غذية المحفوظة وا6دوية وزجاج الدم.
ل 6ستعما6ت عديدة مثوھناك نوع من الزجاجيات يتم غسلھا فقط وتستعمل  مختصة في ھذا المجال

كل لون لوحده حيث   اما بالنسبة لزجاج الكسر فيتم تجميعه وفصله، قناني المشروبات الغازية والخل
  %٥٠الى١٠ نمن الزجاج يوفر لنا الطاقه م واعادة تشكيله وھذا النوعيتم معالجته 

   :اعادة تدوير البوليمراتثانيا: 

اما بتنظيفھا واستخدامھا مرة   عادة تدوير البوليمراتتم اوايضا ينا عن الموضوع حدثسبق وان ت
فتستعمل للمواد  كل البوليمرات الحرارية وغير الحرارية واما الطريقة ا6خرى  اخرى وھذه تشمل

  اللدنة حراريا فقط من خYل:

  اعادة التصنيع -ح(تخريز)،  التشكيل الى حبيبات -د، التقطيع -جل، التنظيف والغس -ب، العزل -أ

  بالنسيه  للبوليمرات اللدنة حراريا تقسم الى عدة انواع منھا:

  المتكونة من مادة واحدة -١

  المواد المركبة -٢

  وغيرھا المواد المضاف اليھا بعض المضافات مثل  الملدنات وا6لوان -٣

اجھزة  افة)عن المواد ا6خرى حيث تستخدميتم عزل النايلون (البوليمرات الشفوعند عملية العزل 
  .نوعية المادة وترتيبھالكل منتج حسب تقطيع خاصة 

  اعادة تدوير البطاريات:ثالثا: 

وبا6خص  اختصت بعض الشركات باعادة تدويرالبطاريات وبا6خص مكونات البطاريات لقد
  وارجاعه مرة اخرىمصانع خاصة  6عادة صھر الرصاص  مكونات البطاريات السائلة حيث توجد

فھظا على البيئة بالدرجة واعادة تصنيع مكوناتھا  ح لبطاريات القديمةبجمع ال المتقدمة ان اھتمام الدو
ل اكاسيد الرصاص واكاسيد مث ا6كاسيد بعض 6نھا تسبب بعض المخاطر6نھا تبعث ا6ولى

من اكبر المشاكل  التي ، اريات الجافة فتسبب مشاكل للبيئة وخاصة الصغيرة منھااما البط، الكبريت
6طارات  الغير صالحة ل  دفن النفايات  الصلبة ھي ا6طارات التي يصعب  تحللھا و تقدر عدد اتقاب

وقسما منھا يستخدم كوقود لمعامل الطابوق وا6سفلت  الدول العربية  طن في مليون٢لYستعمال بحدود
حيق  كمساعمله عن الطبقة المتاكلة او د استخدامه  باضافة طبقة خارجية تعوضوالقسم ا6خر يعا

تستخدم  كأضافات الى بعد تعريض ا6طار6شعة الشمس لفترة طويلة وبعدھا يتم سحقھا الى مساحيق 
  او يصنع منه ا6رضيات. سفلت مثY او الى بعض البوليمراتا6



  أعادة تدوير الزيوت:رابعا: 

م استخدامھا  في التي تتقوم بعض الشركات بتجميع  الزيوت ومنھا زيوت السيارات والزيوت النباتية 
  ا6تية:المحركات والقلي فيتم اعادتھا بالطرق 

  محركات الديزل او تصفية ھذه الزيوت واستخدامھا في (فلترة) عادة ترشيحا �

  ف الدواجن yعY تصفية كمصدر للطاقة  مثل الزيوت النباتية تضافاستخدامھا بعد ال �

ير مسموح به في الدول  وھذا غعند حرقھا  يستفاد منھا كمصادر للطاقة الحرارية وذلك �
  6نه يبعث بعض الغازات السامة. المتقدمة 


