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  15 –تدوير بوليمرات 
   

  

  : في التدويرا�قتصاديالجانب 

  
 ا�ربعه التي تقوم عليھا عملية إدارة المخلفات ا�ركانويعتبر إعادة تدوير المخلفات أحد 

  : وھيR4  ما يعرف بقاعدةأو

الي تقلي,,ل والمق,,صود ھن,,ا ھ,,و تقلي,,ل الم,,واد الخ,,ام الم,,ستخدمة وبالت,,: Reductionالتقلي,ل  .1
  :المخلفات ، ويتم ذلك 

  بإستخدام مواد خام أقل  •

  تخدام مواد خام تنتج مخلفات أقلبإس •

: ت التعبئ,,ة والتغلي,,ف مث,,لّع,,ن طري,,ق الح,,د م,,ن الم,,واد الم,,ستخدمة ف,,ي عملي,,ا •
ً، وھ,ذا ي,ستدعي وعي,ا بيئي,ا م,ن ك,ل م,ن الم,ستثمر البوليمرات والورق والمعادن ً

من منتج,ي ال,صابون متحدة ا�مريكية التزم الكثير ً فمثG في الوFيات ال،نتجوالم
ن بدون ، أو انتاج معجون أسناحتى يتم تعبئته في عبوات أصغر، السائل بتركيزه

 ) Minimization Wast(، وھذا ما يطلق عليه عبوته الكرتونية الخارجية

 

ة للمي,اه Gً اس,تخدام الزجاج,ات البوليمري,وھذا يعني م,ث: Reuseإعادة إستخدام المخلفات  .2
 بع,د إس,تخدامھا ھ,ذا ا�س,لوب ي,ؤدي ال,ى تقلي,ل  وإعادة ملء الزجاجات،ًمثG بعد تعقيمھا

ًحجم المخلفات ولكنه يستدعي وعيا بيئيا لدى عامة الناس في كيفية التخلص من مخلفاتھم  ً
جاجي,ة والمعدني,ة  والورقي,ة والزالمخلف,ات البوليمري,ةوالقيام بعملية فرز بسيطة لكل م,ن 

 قمام,ة ، فنجد في كل من اليابان والوFيات المتح,دة ا�مريكي,ة ص,ناديقالتخلص منھاقبل 
فات الورقية في ال,صناديق الخ,ضراء،  بحيث يتم إلقاء المخل،ملونه في كل منطقة وشارع

ة والزجاجية والمعدنية في الصناديق الزرق,اء ومخلف,ات ا�طعم,ة أو والمخلفات البوليمري
  . الحيوية في الصناديق السوداءفاتما يطلق عليھا المخل

 

، وير ھ,,و إع,,ادة اس,,تخدام المخلف,,اتوالمق,,صود بإع,,ادة الت,,د: Recyclingإع,,ادة الت,,دوير  .3
  . منتجات أخرى أقل جودة من المنتج ا�صلي cنتاج

 

رجاع الح,راري ف,ي الكثي,ر وجيا اFست وتستخدم تكنول:Recoveryا�سترجاع الحراري  .4
صلبة ، لص اfمن من المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة، خاصة اليابان للتخمن الدول

 وذل,,ك ع,,ن طري,,ق ح,,رق ھ,,ذه المخلف,,ات تح,,ت ظ,,روف ،وس,,ائلة، ومخلف,,ات المست,,شفيات
ات وم,دى ، وذل,ك لل,تحكم ف,ي ا�نبعاث,ا�حت,راق شغيل معينة مثل درج,ة الح,رارة ووق,تت

، لم,,واد ال,,صلبةم,,ن ا% 90ب,,التخلص م,,ن وتتمي,,ز ھ,,ذه الطريق,,ة . مطابقتھ,,ا لق,,وانين البيئ,,ة
ي,د البخ,ار أو وتحويلھا الى طاقة حراري,ة يمك,ن اس,تغGلھا ف,ي العملي,ات ال,صناعية أو تول

  .الطاقة الكھربائية

 

  :الجانب ا�قتصادي والبيئي في التدوير
  

ًك �نه طبقا  وذل،لية إقتصادية من الدرجة ا�ولىتعتبر عم: إعادة تدوير الورق •
يتم في الوFيات ف . لوFيات المتحدة ا�مريكيةيئة با البcحصائية وكالة حماية

ً طنا ورقيا سنويا فقط مقابل 20.9المتحدة ا�مريكية إعادة تدوير  ً ً طنا من 52.4ً



ستخدم اما الورق المعاد تدويره فأنه ي. ق يتم التخلص من دون إعادة تدويرالور
 .في طباعة الجرائد اليومية

 الى أنواع عديدة يمكن أختصارھا في يمراتتنقسم البول: إعادة تدوير البوليمرات •
م قبل إعادة يته وا�كياس البوليمرية و الناشفالبوليمراتنوعين رئيسيين ھما 

. كاوية المضاف أليھا الماء الساخن بمادة الصودا الالتدوير غسل البوليمرات
عادة بلورته في ماكينات يتم إوليمرات وبعدھا كسير البوبعد ذلك يتم تقطيع او ت

  ).حبيبات(البلورة 

  

ي يمكن  ا�لمنيوم والصلب من المخلفات التوھي: إعادة تدوير المخلفات المعدنية •
الصلب لطاقة أقل من تاج عملية إعادة تدوير، وتح%100إعادة تدويرھا بنسبة 

% 20ا تمثل ا�لمنيوم فأنھقة الGزمة Fستخراجة، أما تكاليف إعادة تدويرالطا
فقط من % 5م إلى ا�لمنيو وتحتاج عملية إعادة تدويرفقط من تكاليف تصنيعه،

  .الطاقة الGزمة

 

ات المستھلكة صناعة الزجاج من الرمال تعتبر من الصناع: إعادة تدوير الزجاج •
حيث تحتاج عملية التصنيع إلى درجات حرارة تصل الى ، للطاقة بشكل كبير

 .كثيردوير الزجاج الى طاقة أقل ب درجة مئوية أما إعادة ت1600

 

وية في بقايا ا�طعمة ونواتج تقليم يوتمثل المخلفات الح: إعادة تدوير المخلفات الحيوية •

 وُيعاد تدوير ھذه المخلفات في وحدات تصنيع السماد العضوي ،قولا#شجار والح

 : 2نتاج مواد ذات قيمة سمادية عالية، ويتم ذلك بعدة طرق


