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  ٢١ –تدوير بوليمرات 
 

  :النفايات ا�ستثمار في تدوير

  
ويع��ود ب��النفع ا$قتص��ادي عن��د  بيئي��اً  منھ��ار الحل ا�مثل لل��تخلص م��ن النفايات يعتب تدوير

  .كنولوجيا وا�يدي العاملةتوفر رأس المال والت

 

  :وائد تدوير النفاياتف
   الحفاظ على البيئة من التلوث، .١

  عقود النظافة، فيض ميزانيةتخ .٢

  خلق فرص استثمارية بسبب توفر المواد الخام، .٣

  الحجم، خلق منشآت صغيرة ومتوسطة .٤

   إحOل بعض المنتجات البديلة مثل إحOل منتجات لدائن بدل منتجات الخشب. .٥

  

 معظم تكاليف تشغيل برنامج الفرز من المصدر ناتجة عن تجميع النفايات المفروزة وتشغيل إن

 مثل ورق نوعيتهويفضل تصنيف الورق حسب  ،ويمكن بيع الورق معبأ في أكياس ،كز الفرزمر

 وتقسم المعادن الحديدية حسب درجاتھا وأھمھا ،والكرتون والكتب والورق المخلوط الصحف

غير الحديدية فتحتاج إلى مھارة يدوية  أما المعادن ،والحديد الزھر صفائح الصلب الرقيقة
 ،، وتعتبر عالية القيمة عند بيعھاوالزنك ا�لمنيوم والنحاس والرصاص لتصنيفھا وأھمھا

، والسجاد نياتمالھا أو تدويرھا لصناعة البطااستع والمنسوجات كالمOبس الصوفية يمكن إعادة
ويفضل  ،المنسوجات تباع مباشرة دون خزنھالcسقف، و يستخدم في صناعة المواد العازلة

والزجاج المكسور يتم غربلته ليكون  ،إلى منتجيھا ا�صليين فارغةإرجاع القناني الزجاجية ال
 ومن أساليب تشجيع التدوير منع استخدام أدوات تعليب تستخدم أكثر من مادة ،خالياً من الشوائب

لتسھيل  واحدة لتسھيل عملية تدويرھا، وكذلك جعل المنتجات تحتوي على أقل ما يمكن من مواد
ا�لمنيوم  في اتساع لوجود استخدامات مختلفة لھا. إن معدن ليمراتبووسوق نفايات ال ،فرزھا

معظم ا$حتياجات من  المسترجع من النفايات له أھمية اقتصادية كبيرة، حيث وجد في أوروبا أن
وأھم فائدة للفرز  ،العلب والتقطيع ا�لمنيوم تتم من المواد الخام الثانوية مثل النفايات وفضOت

ويحتاج ، نسبياً في سوق المكاتب صول على نتائج جيدة وأسعارھا عاليةمن المصدر ھي الح
 من المصدر إلى كلفة أقل من رأس المال الذي يستخدم iنشاء مخزن لتجميع النفايات الفرز

 وعلى العكس فإن كلفة رأس المال لمجمعات الفرز، روزة وأحياناً تكون سيارة تجميعالمف

 من المصدر ومنشآت الفرز، ومعدات معقدة للتمزيققOت ونارة المركزية تتطلب منشآت كبي

وطريقة الفرز من المصدر  ،التشغيل يمكن تغيير حجمھا حسب الرغبة وھي تستھلك طاقة أقل في
المركزية وتحتاج لنفسھا سوق مواد ثانوية، وھي  مناسبة جداً للمجتمعات البعيدة عن مواقع الفرز

وھي أكثر الطرق اقتصادية ومفضلة للبلديات �نھا $ ، الخيرية مناسبة للتجميع من قبل الجمعيات
ولكن تحتاج البلديات إلى مشاركة فاعلة من قبل ، ودفنھا في مواقع الدفن تحتاج إلى نقل النفايات

 وإيجاد أسواق مستھلكة لھذه المواد بشكل مستمر. لذلك فھذه الطريقة تحتاج إلى تعاون المجتمع

المدافن  د أن أكثر الناس رغبة للفرز من المصدر ھم المتأثرون سلبياً منووج، الجمھور iنجاحھا
بجميع أنواعھا تكون مفيدة وذات فائدة $ تقتصر على  عملية إعادة تدوير المخلفات، إن الصحية

، ولكن ھناك عائق يعيق عملية إعادة التصنيع أو التدوير أ$ اiنسان البيئة فقط وإنما أيضا على
تكاليف ھذه العملية حيث إنھا تتطلب مبالغ ضخمه جداً iنشاء مصانع تعمل على  وھو ارتفاع

 التدوير، وأيضاً تتطلب وضع أنواع معينه ومختلفة من صناديق القمامة لكل نوع من أنواع إعادة

خاصة  وأيضا با�وراقالنفايات، على سبيل المثال $ بد من أن تتوافر صناديق قمامة خاصة 



وھناك دراسة تأكد أن إن تكاثر القمامة في محيط ، بة والتي $ تتحل بسھولهبالنفايات الصل
 بكثير من ا�مراض ا$جتماعية وأبسطھا ا$كتئاب، مشيرا إلى أن إلى إصابته تؤدي اiنسان

معاملة  من ا�مراض ا$جتماعية مثل ا$نتحار وسوء البحوث العلمية أوضحت أن ھناك العديد
واiرھاب سببھا العيش في المناطق  وسوء معاملة ا�زواج المدرسينمعاملة  ا�طفال وسوء

   .القمامة اتتكاثر فيھوالمتدنية بيئيا والتي  العشوائية

إذا أخذ برامج إعادة التدوير بمأخذ الجد من الممكن أن تساعد في تخفيض تكلفة المواد الخام 
  تھمين دائمين بحماية البيئة. وتكلفة التشغيل، كما تحسن صورة رجال ا$عمال الصناعيين كم

  النفايات التي يمكن إعادة تدويرھا:

 الورق: ورق الصحف، ورق المكاتب، المدارس، الكرتون وغيرھا.  .١

 الزجاج: القوارير، زجاج المختبرات، قطع الزجاج المكسر وغيرھا. .٢

 ا�لمنيوم: علب المشروبات الغازية، .٣

كياس اللدائنية، وأغطية الزراعة )، ا�PETالبوليمرات: قوارير الماء من مادة ( .٤
 البوليمرية.

 معادن أخرى: المعلبات، ھياكل السيارات والبطاريات.   .٥

مواد أخرى: إطارات السيارات المستعملة، مخلفات مواد البناء، ا�ثاث، والمOبس  .٦
 المستعملة.

النفايات: أي تقليل التقليل أو خفض مع ا�خذ بنظر ا$عتبار  المتكامل iدارة النفايات الصلبةالحل 
الجتھا كونھا تقلل من استھOك المواد مما يساعد في تقليل رمي النفايات وبالتالي تقليل كلفة مع

  كلفة إعادة التدوير والحرق والطمر وھي أفضل الطرق.

o  ل دورھاتساھم إعادة التدوير في المحافظة على البيئة والتقليلOفي من التلوث من خ:   

  ،ظة على موارد المواد والطاقةالمحاف

o Oل إطالة عمر المنتوجتقليل ا$ستھOك من خ،   

o لتقليل ا$سOك من خOإعادة التصنيع تھ،   

o لOك من خOنتاجيةكفاءة ا رفع تقليل ا$ستھiلعمليات ا،   

o ل الOنتاجيةتوفير الطاقة من خiتقليل من العمليات ا،   

o  ل التقليل من المخلفاتحماية ا�راضي المستخدمة كمكبات لرمي القمامةOمن خ،   

    ،حماية البيئة من المواد الضارة والسامة الناتجة عن الصناعات ا$ستخراجية والتحويلية

  

 


