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 3 –تدوير بوليمرات 

 
لمنزلية أم وھي عملية إعادة تصنيع وأستخدام المخلفات سواء ا :Recycling)(التدوير 

م ھذه العملية عن طريق  على البيئة، تتقليل تأثير ھذه المخلفاتتل، وذلك الصناعية أم الزراعية
 ثم إعادة تصنيع كل مادة على ا المخلفات على أساس المواد الخام الموجودة بھعزلتصنيف و

، حيث كانت الدول تعاني من الحروب العالمية اDولى والثانيةبدأت فكرة التدوير أثناء  .هحد
يشديد فنقص الاطالل المطية مثواد اDساسض الموا بعك المع تلى تجما الا دفعھن ، ممد م

  .المخلفات Nعادة أستخدامھا

  
د ، وذلك للفوائاساليب إدارة التخلص من المخلفاتوير من أھم وبعد سنوات أصبحت عملية التد

لسنوات عديدة كان التدوير المباشر عن طريق منتجي مواد المخلفات . البيئية العديدة لھذه العملية
، ولكن مع بداية التسعينات بدأ التركيز على التدوير ھو الشكل اDساسي Nعادة التصنيع) الخردة(

:  تعتمد على نفس المادة الخام مثلتصنيع مواد المخلفات Nنتاج منتجات أخرىغير المباشر أي 
  .واد التي يتم ا[ن إعادة تصنيعھا وا[لمنيوم وغيرھا من الموليمراتتدوير الزجاج والورق والب

ي ن أن تساعد فد من الممكدوير بمأخذ الجذ برامج الته إذا تم أخال الصناعة أنوقد وجد رج
 ورغم إيمان البعض أن تدوير المخلفات قمة المدنية  ،لمواد الخام وتكلفة التشغيلتخفيض تكلفة ا

فإنه بعد مرور عشرة سنوات على تطبيق الفكرة بدأ الكثير من الناس في الدول المطبقة للتدوير 
ع بالشكل واسةبك العملية تلدى فاعلين مساؤل عن ، تتخلص مائل للضل الوسي أفل ھوھ
  . مع الوقت أن تكلفة إعادة التصنيع عالية بالمقارنة بمميزاتھا والعائد منھاأكتشفالمخلفات؟ فقد 

خدم جودة من المنتج ا[ساسي المستخدم Dول مره كما أنه [يستعادة أقل ه فالمنتج المعاد تدوير
أذا كان التدوير أسلوب غير ! لذلك أصبح ھناك سؤال حائر. في نفس أغراض المنتج اDساسي

ن الجواب ؟ وبالطبع فإا ھو ا[سلوب ا[فضل للتخلص منھاغير فعال للتخلص من المخلفات فم
الوحيد في يد العلماء حيث يجب البحث عن أسلوب آخر للتخلص من المخلفات وفي نفس الوقت 

  .عدم إھدار المواد الخام غير المتجددة الموجودة بھا 

  



ات ي المخلفوده فروش الموجاج المجتخدام الزجل أسار مثض اDفكور بعل ظھدأ بالفعد بوق
، ام المخلفات في توليد طاقة نظيفةرع أو محاولة أستخدكبديل للرمل في عمليات رصف الشوا

تحافظ وننظر في المستقبل ظھور العديد من اDفكار اDخرى للتخلص من أكوام المخلفات بطريقة 
حزاب الخضر في  صيحات المدافعين عن البيئة وضھرت اDارتفعتو على البيئة و[تھدر الطاقة

ن البrد،الكثير مت  وتوارد وكانف نزيف المة في وقي ورغبة حقيقيرين وعشكل عند الكثي
النظام البيئي :  وظھر جيل يعرف مفردات جديده مثل.م1970عوة الى يوم ا[رض في عام الد

(Ecologica system)رارياس الحصوبة  وا[حتبأثير ال (Green house effect)، وت
  .Recyclingوتدوير المخلفات ، ا[وزونفتحة و

  

  وليمريةالبالمواد تدوير مخلفات 

  
  

ًالطلب يزداد عليھا يوما  [ن ، بأنھا ا[ستثمار المضمونوليمرات تدوير البعمليةتوصف 
، ويناسب جميع المستويات اDقتصادية فأي شخص دخل في معظم الصناعاتت، حيث أنه بعد يوم

 الذي تأسس علية وليمرات إنه تدوير الب،أم كبر حجم أموالهًفية سواءا صغريمكنه اDستثمار 
  . في الدول العربيةة الصغيرة والمتوسطمن المشاريعا[ف 

 وليمريةتي تصل نسبة المخلفات الب على المخلفات المنزلية والتجارية الوليمراتيعتمد تدوير الب
جارية حسب صھا وقيمتھا اDقتصادية والت، غير انھا تختلف في خصائ% 10فيھا الى ما يقارب 

  . ومدى إمكانية ا[ستفادة منه مرة أخرىوليمروكذلك الب. المجتمع التي تخرج منه

دوير البة تاوليمراتإن عمليرح فرصدخرات ً تطة ذوي المراد خاصدة ل|فتثمارية عدي أس
  .الصغيرة والمتوسطة 

  :خطوات التدوير

  



حصول على نوعية جيدة ، حيث يتطلب الوليمراتة في تدوير البھي أھم مرحل: فرز المخلفات
حال  يفقد خواصة في وليمراتDن الب، ًا للمخلفات المنزلية والتجاريةً فرزا جيدوليمراتمن الب

، بما يخلق فرص عمل ، ويتطلب الفرز عمالة كبيرةة أخرىوليمريوجود شوائب من أنواع ب
تجميعھا بالمازل والمحrت : ، منھاية وفرزھا بطرق عديدةوليمريتم جمع المخلفات الب .كثيرة

ةل التجاريرب محا Dقادق وبيعھتص والفنشوارع أو ل،مخولين بالردة المتجشتري الخ ، أوم
  .القمامهجمعھا من قبل النباشين في 

ًفا الية ماء ، أو الصابون السائل المركز مضا بمادة الصودا الكاويةوليمراتيتم غسل الب :الغسيل
لدھون والزيوت واDجسام  خالية من اوليمريةتدوير أن تكون المادة الب، حيث يتطلب الساخن

   .الغريبة 

  
 ، في ماكينة تكسيرھشا أذا كان وليمراتتكسير البتقطيع او يتم  :وليمراتتكسير الباو طيع تق

  )الحبيبات المنتجة(ويتحكم في حجم التكسير سلك ذو فتحات محددة لتحديد حجم القطع 

ة التخريز التي تحول يعاد غسل الحبيبات Dرتفاع قيمتھا اDقتصادية لتوضع في ماكن :التخريز
 وليمريةجات بيمكن اDستفادة منھا لصنع منت) مادة خام(لتصبح ) خرز( لحبيبات وليمراتقطع الب
  .جديدة

شكيلتم :الت ييشكتوبوليمراتل البتج المطلسب المنددة حرق متعل بطنب :، مثة الحق ،طريق
   وغيرھا،قثطرقة الب ،طريقة النفخ


