
Polymer recycling - 2  

 ٢ –تدوير بوليمرات 

  

   Recycling التدوير واعادة ا�ستخدام

  
استراتيجية  اعادة ا!ستفادة من النفايات احدى المراحل الھامة جدا عند استكمال او تعتبر عملية التدوير

  :ل ذلك علينا ان نمر باربعة مراحلفلكي نستكم، التخلص من النفايات

  

      Reduce wastesية النفايات تقليل كم او!:

    Reuse wastesاعادة استخدام مايمكن استخدامه  ثانيا:

   Recycle wastesثالثا: اعادة تدوير او استعادة محتويات النفايات 

  : التخزين .رابعا

  

وعملية التعبئة  مة )رزلية الفصل والفرز والربط (شد الوتشمل خطة اعادة التدوير او اعادة ا!ستفادة من المخلفات عم
  بھدف التحضير لعملية التدوير. 

الطريقة المثلى لعملية التدوير يجب ان تكون باشراف البلدية اوشركات متخصصة وبمساعدة ا!ھالي وھناك طريقتين 
  :النفايات وتدويرھا في نفس الوقت لتجميع

   Recycling centerمراكز فصل وتدوير مباشر  -١

    House to house - recyclingالتدوير من منزل الى منزل  -٢

توضع استراتيجية يجب البحث  وقبل ان ،لخدمة مجموعة صغيرة Micro - centerوبا!مكان انشاء مراكز صغيرة 
عن المشتري لھذه النفايات والتي قد تتعدد انواعھا !ن ھناك اقبال على بعض منھا مثل الورق والحديد او!

  .ير حديديةالبوليمرات والمواد الغالزجاجيات وو

           Recycling - centerمراكز فصل وتدوير مباشر :!او

جاجيات الفارغة وعلب لجمع الزتدوير النفايات المنزلية الصلبة، في ھذه المراكز يتم التخطيط  وھي من افضل وسائل
  ،ا!لمنيوم واوراق الجرائد و المج^ت والمواد البوليمرية (اللدائن)

  يوفر مايلي :على صانع القرار ان 

  .ختلف باشكالھا والوانھا واحجامھاقيمة راس المال لشراء او تأجير الحاويات التي يجب ان ت .١

  .ب ا!ع^نات على الحاويات وغيرھاتكاليف الصيانة وا!ص^ح وترتي .٢

  ).حراسة وزراعة (ا!ھتمام بالحديقةتكاليف خدمة الموقع من تنظيف وحماية و .٣

  . عتكاليف وسائل الدعاية للموق .٤

  . ن على اجراء عملية اعادة التدويرليف عمل الدعاية الشعبية لتحفيز المواطاتك .٥

  .تكاليف الجمع والفرز للنفايات .٦

. و المشتري للمادة المراد تدويرھاتكاليف عملية التخزين واعادة تصنيع المادة او تعديلھا لتناسب المستھلك ا .٧

ئل الغرض اية وسا او الكبس اوالتقطيع المواد المدورة بوحدات الغسيل اوالطحن اووقد يزود مركز تصنيف 
  .منھا سھولة وبيع المنتج

       House to house - recycling: التدوير من المنزل الى المنزل ثانيا

ت محدد وفي لنفايات بوقعمال بأجر للذھاب الى الشقق والمصانع لجمع اذه الطريقة يتم تكليف متطوعين اووفي ھ
   :خاص ويجب وتوفير الميزانية الخاصة بذلك وتتم عملية التدوير من منزل الى منزل بأحدى الطرق ا!تيةكيس بلون 

وعاء واحد (حاوية صغيرة)  )م المشترك (صاحب المنزل او المحلحيث يتم تسلي - :طريقة الوعاء الواحد -١
  .زل او المحل في ھذه الحاوية سويةلجمع نفايات المن

  

للتدوير وا!خر بعض الشركات والبلديات تفضل استخدام وعائين احدھما للنفايات القابلة  - :طريقة الوعائين -٢
  .للنفايات ا!خرى

  :ه تتطلب توفير مبالغ لتغطيتھاوتسھل ھذه العملية في تخفيض التكاليف ا!ضافية في عملية التدوير والطرق اع^

  :رأس المال الثابتاو�: 

  .اوياتلوب لشراء ا!وعية والصناديق والحرأس المال المط -١



  ).ات الخاصة (خاصة بتفريغ الحاوياترأس المال الخاص لشراء العربات ذات المواصف -٢

  .ض موقع الشركة او المخازن وغيرھاتكاليف شراء لر -٣

   -:مصاريف اخرىثانيا: 

  . مصاريف العمال والسائقين -١

  .تكاليف الدعاية وتحفيز المواطنين -٢

  .لبيئيتكاليف المسح ا -٣

  .فوائد القروض -٤

  -:الدخلثالثا: 

  .من بيع المواد التي تم استرجاعھاث -١

  .العائد الناتج من اشتراك العم^ء -٢

  .العائد الناتج من سندات التدوير -٣

 .او الشركات المانعة لدعم المشروعالدعم الوارد من الحكومة  -٤

 

ھا المصاريف التي يجب توفرھا لشراء المعدات يجب ا!خذ بنظر ا!عتبار مشكلة التمويل الخاصة بعملية التدوير ومن
  -وغيرھا، لذلك عند وضع استراتيجية يجب ان نضع اعتبارات مصادر التكاليف التالية:

  رأس المال او القرض ال^زم لذلك. .١

  مصاريف التشغيل. .٢

  مصاريف الصيانة. .٣

  تكاليف المعدات. .٤

  - ع:كما يجب بحث مصادر الدخل التي يمكن ان نحصل عليھا من المشرو

  ثمن بيع المنتوجات المقصورة او المعاد تدويرھا. .١

  ا!عتمادات المخصصة للتدوير. .٢

  الدعم المدفوع لذلك. .٣

  توفير الناتج من تكاليف عملية جمع النفايات. .٤

  

  

  

  

  


