
 معنى أرقام او رموز البوليمرات عند التدوير:
    

كثير ما نشاھد ھذه الرموز على العلب البوليمر، ب��ل وك��ل ش��يء مص��نوع م��ن   
  البوليمر فھل تعلم ما معناھا؟

: يعن��ي قاب��ل للت��دوير وإع��ادة التص��نيع ، وك��ل رق��م داخ��ل المثل��ث يمث��ل م��ادة المثل��ث
  .البوليمر المرادف للرقم في المثلثبوليمريه معينة. الحروف ھي أاختصار 6سم 

  PET: ٠١الرقم 

  قابل للتدوير، يستخدم لعلب الماء والعصير والصودا وزبده الفول السوداني.

  

  

  

  HDPE: ٠٢الرقم 

قابل للتدوير يستخدم لعلب الشامبو والمنظفات والحليب ولعب ا6طفال ويعتبر من 
 آمن أنواع البوليمرات خصوصا الشفافه منه.

  

  

  PVC: ٠٣رقم ال

ض��ار وس��ام إذا اس��تخدم لفت��رة طويل��ة، يس��تخدم ف��ي مواس��ير الس��باكة وس��تائر 
الحمام وكثير مايستخدم في لع��ب ا6طف��ال وتغطي��ة اللح��وم وا6جب��ان كب��وليمر ش��فاف، 
لذا يجب الحذر من ھ��ذا الن��وع بال��ذات 6ن��ه م��ن أخط��ر أن��واع الب��وليمر وأرخص��ھا ل��ذا 

  يستخدم بكثرة.

  

  

  

  

  



  LDPE : ٠٤الرقم 

 قابل للتدوير، يستخدم لصنع علب السيدات وبعض القوارير وأكياس التسوق 
  وھو امن نسبيا. 

  

  

  

   PP:٠٥الرقم 

من انواع البوليمر واكثرھا امنا، يناسب السوائل والمواد الباردة والحارة  
والغير ضارة أبدا، يستخدم في صناعة حوافظ الطعام والصحون وعلب ا6دوية وكل 

 بالطعام. مايتعلق

  
احرص على ان تكون كل الصحون من ھذا البوليمر، خصوصا علب طعام ا6طفال 

  المستخدمة لوجبة المدرسة وقارورة الماء المستخدمة 6كثر من مرة.

واحذر استخدام علب ماء الصحة 6كثر من مرة ^نھا مصنوعة لتستخدم لمرة واحدة 
  فقط وتصبح سامة إذا أعيد تعبئتھا.

  

  PS  : ٠٦الرقم

خطر وغير امن وھو مايسمى بالبولي ستايرين، يستخدم لعلب الھوت دوغ 
وأكواب الشاي وكأنه فلين والمستخدمة الى عھد قريب في مطاعم الوجبات السريعة 

سنة في أمريكا من قبل الحكومة، يجب  ٢٠العالمية، مع العلم أنھا منعت منذ اكثر من 
  خدم في المطاعم والبوفيھات الشعبية.الحذر من ھذة المادة والتي ماتزال تست

  

  



  

  

  

  : ٠٧الرقم

ھذا النوع ^يقع تحت اي تصنيف من ا6نواع الستة السابقة، وقد يكون عبارة 
عن خليط منھا، وا6مر الھام ھنا ان كثير من الشركات العالمية بدأت تصنع منع 

  رضاعات ا6طفال .. وماتزال ھذة المادة محط جدال بين ا6وساط العلمية. 

وتكتب  BPAتجنب ھذة المادة قدر اlمكان إ^ اذا ذكر عليھا أنھا خالية من مادة 
    ) وتكون شفافة.BPA-free bottles( على الرضاعات كما يلي

 


