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 برنامج األمم المتحدة للبيئة

  
   

مؤتمر األطراف في اتفاقية بازل للتحكم في               
نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر       

  الحدود
 االجتماع السادس

 ٢٠٠٢ديسمبر / آانون األول١٣ – ٩جنيف، 
 * من جدول األعمال المؤقت‘٢‘) ه (٦البند 

 
 النظر في تنفيذ اتفاقية بازل

 
 إعداد المبادئ التوجيهية: المسائل التقنية

 
 المبادئ التوجيهية لتحديد النفايات اللدائنية والتخلص

 منها وإدارتها إدارة سليمة بيئيًا
 

 مذآرة من األمانة
 

 معلومات أساسية -أوًال 
 
 في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر                      األطراف مؤتمراعتمد   - ١

 المتعلق ببرنامج عمل الفريق العامل التقني، برنامج              ٥/٢٦الحدود، في اجتماعه الخامس، بموجب مقرره            
ية لتحديد النفايات اللدائنية     العمل الذي وجه ضمن جملة أمور، بوضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية التقن               

 .والتخلص منها وإدارتها إدارة سليمة بيئيًا
 

 التنفيذ -ثانيًا 
 
، ٢٠٠٠أبريل  /أعرب الخبراء، في الدورة السادسة عشرة للفريق العامل التقنـي، المعقودة في نيسان                - ٢

ريد متعدد الفينيل والنفايات      ويحال إدراج نفايات فلو      التوجيهية المبادئعن آراء متباينة إزاء هيكل مشروع           

                                                           
* UNEP/CHW.6/1. 
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وعندها تقرر أن تعد األمانة مشروعًا منقحًا ُتؤخذ فيه في االعتبار               . المهلجنة األخرى في فصل مستقل بذاته       
 .التعليقات المكتوبة اإلضافية

 
، طلب الفريق العامل التقني إلى      ٢٠٠٠ أآتوبر/األول تشرينوفي الدورة السابعة عشرة، المعقودة في        - ٣
 التقنية واالستعانة في ذلك بالمدخالت من األعمال المقامة في                        التوجيهية المبادئمانة تنقيح مشروع         األ

وأعرب . المنتديات األخرى، بما في ذلك الورقة الخضراء للمفوضية األوروبية والدراسات المرتبطة بها                       
 وإزاء مسائل متصلة     التوجيهية المبادئخبراء آخرون عن قلقهم إزاء اإلشارة إلى فلوريد متعدد الفينيل في                   

، آان رأي    ٢٠٠١ يونيه/حزيرانوأثناء الدورة الثامنة عشرة للفريق العامل التقني في               . بإدارة تلك النفايات   
 التقنية جاهزة لالعتماد وطلبوا إبداء تعليقات تقنية ومحددة عليها لزيادة           التوجيهية المبادئالعديد من الوفود أن     

 .تحسين الوثيقة
 
، نظر   ٢٠٠٢ يناير/الثاني آانونفي الدورة التاسعة عشرة للفريق العامل التقني، المعقودة في                       و - ٤

الفريق في المشروع المستكمل للمبادئ التوجيهية التقنية لتحديد النفايات اللدائنية والتخلص منها وإدارتها                           
واتفق االجتماع أيضًا على أن      . بادئإدارة سليمة بيئيًا، بصورتها الواردة في المرفق لهذه المذآرة واعتمد الم             

، التقني العامل الفريقتقوم األمانة بوضع الصيغة النهائية لمشروع المبادئ التوجيهية التقنية التي اعتمدها                     
 .بهدف إحالتها إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس للنظر فيها والعتمادها في نهاية المطاف

 
 اإلجراء المقترح اتخاذه -ثالثًا 

 
 :قد يود مؤتمر األطراف، في اجتماعه السادس، أن يعتمد مقررًا على غرار ما يلي - ٥
 

 إن مؤتمر األطراف، 
 

 باعتماد المبادئ التوجيهية التقنية لتحديد النفايات اللدائنية والتخلص منها وإدارتها إدارة                       إذ يرحب   
 سليمة بيئيًا،

 
 األطراف والمنظمات غير الحكومية ودوائر الصناعة           قامت بها   التي مع التقدير األدوار       وإذ يالحظ  

 في إعداد المبادئ التوجيهية التقنية،
 

اللدائنية والتخلص منها وإدارتها إدارة سليمة بيئيًا            المبادئ التوجيهية لتحديد النفايات          يعتمد - ١ 
 ؛UENP/CHW.6/21بصورتها الواردة في الوثيقة 

 
، بجميع لغات األمم المتحدة ما آان مناسبًا،            التوجيهية مبادئال  إلى األمانة نشر هذه           يطلب - ٢ 

 على األطراف والمنظمات غير الحكومية ودوائر الصناعة؛
 

 التوجيهية المبادئ األطراف والمنظمات غير الحكومية ودوائر الصناعة للعمل بهذه                  يدعو - ٣ 
 .التقنية
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 المرفق
 

  والتخلص منها وإدارتها إدارة سليمة بيئيًاالمبادئ التوجيهية لتحديد النفايات اللدائنية
 

 :وتشمل
 

 مبادئ توجيهية تقنية بشأن الكابالت المغلفة بالبالستيك وإدارتها إدارة سليمة بيئيًا
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 المحتويات
 

 المبادئ التوجيهية لتحديد النفايات اللدائنية والتخلص منها وإدارتها إدارة سليمة بيئيًا -أوًال 
 

٨ ..................................................................................................مقدمة - ١ 
١٠ .............................................................األنواع الشائعة من اللدائن وتكوينها - ٢ 
١٤ ...........................................................................مصادر النفايات اللدائنية - ٣ 
  

١٤ ........................................................النفايات اللدائنية لما قبل المستهلك ١-٣ 
١٦ ........................................................النفايات اللدائنية لما بعد المستهلك ٢-٣ 
  

 عمليات المناولة، الَكْبْس، النقل، التخزين والنقل البحري اآلمنة - ٤ 
١٨ .....................................................................ت الدائنيةوالسليمة بيئيا للنفايا  
  

١٨ ..............................................................المناولة اآلمنة والسليمة بيئيا ١-٤ 
١٨ .........................................................................................الَكْبْس ٢-٤ 
١٩ ...........................................................................................النقل ٣-٤ 
١٩ .......................................................................................التخزين ٤-٤ 
٢٠ ..............................................................النقل البحري إلعادة التدوير ٥-٤ 
  

٢١ ..............................................................................نقضايا الصحة واألما - ٥ 
٢٣ .........................................................................................أمان الحريق - ٦ 
 ٢٤ .........................................................استخدامات العمر الثاني للمواد اللدائنية - ٧ 

 
٢٥ ........................................................قائي للنفايات اللدائنيةالتجميع االنت ١-٧ 
٢٧ ........................................................التجميع االنتقائي للنفايات اللدائنية ٢-٧ 
٣٠ ...................................................................إعادة التدوير الميكانيكية ٣-٧ 
٣٠ ..................................................................إعادة تدوير اللدائن عمليا ٤-٧ 
٣٦ .........................................إعادة تدوير المواد الوسيطة والمواد الكيميائية ٥-٧ 
٣٨ ...................هاعوامل الحصر الرئيسية لجمع النفايات اللدائنية وإعادة تدوير ٦-٧ 
  

٤٠ ..............................................................استعادة الطاقة من النفايات اللدائنية - ٨ 
٤٥ ............................................................التخلص النهائي من النفايات اللدائنية - ٩ 
٤٦ ............................................................................................استنتاجات - ١٠ 
  

 المبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئيًا لخردة الكابالت المغلفة باللدائن -ثانيًا 
 

٤٨ ..................................................................................................مقدمة - ١ 
٤٨ ..............................................................البلداننقل خردة الكابالت فيما بين  - ٢ 
٤٩ ......................................................................................مصادر الخردة - ٣ 
٤٩ .............................................................استخدام اللدائن في صناعة الكابالت - ٤ 
٥٠ .......................................................................هيكل صناعة تجهيز الخردة - ٥ 
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٥٠ ...............................................................عمليات إعادة التدوير السليمة بيئيًا - ٦ 
  

٥٠ .......................................................................................القدرات ١-٦ 
٥١ ...........................................................توصيف عملية تقطيع الكابالت ٢-٦ 
٥٥ ..............................................................................تعرية الكابالت ٣-٦ 
  

٥٥ ......................................للشظايا اللدائنية في خردة الكابالتاإلدارة السليمة بيئيًا  - ٧ 
  
٥٦ .........................................................الفصل الميكانيكي لبقايا التصنيع ١-٧  
٥٦ ....................................................................التصنيع بالتجميد البارد ٢-٧  
٥٧ .........................................(hydrogravimetric)التجهيز بالغوص والطفو  ٣-٧  
  
٥٧ ................................................................................................الترميد - ٨ 
٥٩ ..................................................................................الطمر في األرض - ٩ 
  

 الجداول -قائمة 
 

١١ ...................................................................................البولمرات الشائعة - ١ 
١٢ ............................................................................ضافات لدائنية مطابقةم - ٢ 
١٢ ................................................................................مكونات اتفاقية بازل - ٣ 
٢٠ ................والبولمرات البكر وتدهورها بسبب األشعة فوق البنفسجية/تعرض اللدائن - ٤ 
 مقارنة بين التجميع بالسقط وجانب حافة الطريق - ٥ 
 عناصر تكلفة اإلدارة الفعالة للنفايات: المصدر(  
٢٥ .................................)١٩٩٧لجماعة األوروبية اللدائنية في االتحاد األوروبي وا  
 مختصر تقنيات فصل وتحديد هوية اللدائن، اللدن المتماثل - ٦ 
٢٧ ................................................APMEطبقا التحاد مصنعي اللدائن في أوروبا   
٣٩ .................عوامل الحصر الرئيسية المعوقة لجمع النفايات اللدائنية وإعادة تدويرها - ٧ 
٤٠ ...............................................استعراض تقنيات إعادة تدوير النفايات اللدائنية - ٨ 
٤٢ ...........قيم الطاقة المتولدة من وقود نفايات اللدائن والوقود الممزوج والوقود التقليدي – ٩ 
٤٤ ................ PVCاستخدام عامل التحييد وإنتاج المخلفات الناتجة من ترميد نفايات الـ  - ١٠ 
٤٩ ......................................................استخدام المواد اللدائنية في عزل الكابالت - ١١ 
  

 األشكال -قائمة 
 

٨ ...............................................................إزاء إدارة النفاياتالنهج المتكامل  - ١ 
٣١ .....................فصل اللدائن المختلفة في وحدة صناعية إلعادة تدوير الزجاجات آليًا - ٢ 
 إعادة التدوير الميكانيكية للنفايات اللدائنية لما بعد المستخدم بالراتنج، - ٣ 
٣٦ ............................................................................١٩٩٧أوروبا الغربية،   
٣٨ ............ مبادئ أساسية–ائنية للنفايات اللد) التحلل الحراري(إعادة التدوير الكيميائي  - ٤ 
٥٤ .................................................بيان بالعمليات المتتالية لتقطيع خردة الكابالت - ٥ 
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 التذييالت -قائمة

 
٦٠ .....................................................................................................المراجع- ١ 
٦٢ .................................تصنيع واستخدام اللدائن وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها - ٢ 
٦٣ ................................ MRF)معلومات الصحة والسالمة لمرفق استصالح المواد  - ٣ 
٧٠ .............................ئق التي وقعت في مصانع إعادة تدوير ألمانيةبيانات عن الحرا - ٤ 
٧٢ .......................................................مزيد من البيانات تتعلق ببولمرات الفلور - ٥ 
٧٤ .................................................................................مسرد المصطلحات - ٦ 
٧٩ ..........................................................................مقتطف من رموز اللدائن -أ ٧ 
٨٤ .............................................وضع العالمات لتحديد هوية المواد المراد تعبئتها -ب٧ 
٨٥ .............ها االتحاد األوروبيمستويات االنبعاث لدى معامل ترميد النفايات التي حدد - ٨ 
٨٦ .................................................للمزيد من المعلومات عن إعادة تدوير اللدائن - ٩ 
٩٣ .......................................................ISRIرتب إفرادية للخردة حسب تعريف  - ١٠ 
٩٤ ..........................................رسم يبين الخطوات المتتالية في فصل ألربعة لدائن - ١١ 
٩٥ ...........................................نوع النفاية اللدائنية وآميتها لمختلف طرق التجهيز - ١٢ 
 ٩٧ .........................١٩٩٧ن الراتنجات البكر، العمر المتوقع،  االستهالك ممستويات - ١٣ 
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 تمهيد
 

تهدف المبادئ التوجيهية التقنية لتحديد النفايات اللدائنية والتخلص منها وإدارتها إدارة سليمة بيئيًا إلى                                    
المساعدة على تكوين فهم مشترك وتقديم المشورة اإلدارية، وبصفة خاصة لألطراف في اتفاقية بازل التي                         

تخدام المواد اللدائنية لديها، وترآز هذه الوثيقة بصفة أساسية على الجوانب التقنية إلدارة النفايات                       يتزايد اس 
 .اللدائنية، مع الترآيز بصفة خاصة على إعادة تدويرها

 
إن التأثيرات البيئية والصحية الناجمة عن النفايات اللدائنية ال يتم تناولها تناوًال جامعًا مانعًا في نص هذه                                

إن توليد النفايات الخطرة في إطار إنتاج المواد اللدائنية، وبخاصة                  . وثيقة إال أنها تشمل عناصر تمهيدية         ال
 . ال تتناوله أيضًا هذه الوثيقة(PVC)تصنيف الكلوريد متعدد الفينيل 

 
تي اعتمدها   وينبغي النظر في هذه المبادئ التوجيهية التقنية جنبًا إلى جنب مع المبادئ التوجيهية التقنية ال                            

مؤتمر األطراف في اتفاقية بازل والتي تحكم عمليتي االستعادة والتخلص من النفايات بصورة سليمة بيئيًا،                        
، الطمر المصمم تصميمًا هندسيًا خاصًا        (D10)وبصفة خاصة المبادئ التوجيهية التقنية للترميد على األرض            

(D5) وبشأن النفايات المجمعة في المنازل ،(Y46). 
 
 .اف إلى ذلك أنه ينبغي إيالء االعتبار الخاص لألطر القانونية ولمسؤوليات الجهات المختصة المعنيةيض

 
وقد أعد هذه الوثيقة الفريق العامل التقني التابع التفاقية بازل؛ وهي ثمرة التعاون المنتج بين األطراف في                            

 .لمنظمات غير الحكوميةاتفاقية بازل والموقعين عليها والدول األخرى ودوائر الصناعة وا
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 مقدمة - ١
 

تقدم هذه المبادئ التوجيهية التقنية توجيهات عامة بشأن التحييد واإلدارة السليمة بيئيًا للنفايات اللدائنية                                   
وتنطبق المبادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازل، على       ) )ب( والتخلص النهائي منها   )أ(واستعادتها(والتخلص منها   

التي تندرج في المرفق األول من االتفاقية ولها أي من خصائص المرفق الثالث، آما تنطبق                           تلك النفايات    
 المندرجة في المرفق الثاني من االتفاقية والتي تحتاج إلى بحث خاص،                   (Y46)آذلك على النفايات المنزلية       

واللدائنية وليست تلك األنواع    َوقد ُمد نطاق هذه المبادئ التوجيهية التقنية عمدا لتشمل جميع أنواع البوليمرات               
 .Y45) إلى Y1(التي بها مكون من مكونات المرفق األول 

 
بما في  (ترآز سياسات إدارة النفايات على الترتيب الهرمي للنفايات معطية األولوية لمنع النفايات أو تقليلها                      

يتبع ذلك في سلم األولويات        و) ذلك القضاء على العوائق واالختالالت التي ُتعزى لإلنتاج المفرط للنفايات                 
إعادة االستخدام، إعادة التدوير، االستعادة وإدارة المخلفات، وتشمل هذه االستراتيجية نهجًا متكامًال إزاء                           

 .مع الترآيز على إعادة تدوير المواد) ١أنظر الشكل (إدارة النفايات 
 

  النهج المتكامل إزاء إدارة النفايات– ١الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 .تعادة تعني العمليات الواردة في المرفق الرابع باء من اتفاقية بازلاالس )أ( 
 .التخلص النهائي يعني العمليات الواردة في المرفق الرابع ألف من اتفاقية بازل )ب(
والتنمية في الميدان                  )ج( للحصول على مزيد من المعلومات بر

مجاري نفايات سائلة ممزوجة

 أو من مادة واحدة

 التخلص بالطمر

 )٩الفرع (

 عمليات االستعادة

 استعادة الطاقة
 )٨الفرع (

 إعادة تدوير المواد الوسيطة
 )٧الفرع (

 الفرز والتنظيف

 إعادة التدوير ميكانيكيُا
 )٧الفرع (

االحتراق المشترك مع نفايات أخرى احتراق اللدائن وحدها

 لمرخص به بالطمرالتخلص ا
 )٩الفرع (
جاء الرجوع إلى الدليل المرجعي لمنظمة التعاون 
 
8 

 .[ENV/EPOC/PPC (2000) 5/FINAL]شأن المنع االستراتيجي للنفايات االقتصادي ب
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أن عملية منع أو تقليل النفايات تشمل إحداث تغييرات الحقة في تصميم المنتج وتغييرات في عادات                                         
النفايات المنتجة مع   ) آمية(المستهلكين وهذه االستراتيجية تضمن أن أيا أو آال من الهدفين المتمثلين في تقليل               

ويمثل منع  . م مراعاتهما في اإلنتاج بحيث تقل خطورة النفايات المتولدة              يت) نوعية(تقليل خطورة مكوناتها      
 .النفايات استراتيجية تمنع النفايات والمخاطر المصاحبة لها في المقام األول

 
 :تقدم هذه المبادئ التوجيهية التقنية هذه، معلومات تقنية تتعلق بـ

 
 مختلف اللدائن الشائعة وتكوينها؛ )أ(
 ات، سالمة المناولة، التضام، تخزين ونقل اللدائن؛وضع العالم )ب(
 .إعادة تدوير واستعادة النفايات اللدائنية والتخلص منها بصورة سليمة بيئيًا )ج(

 
اتسع نطاق استخدام اللدائن، فقط في الخمسينات، ومع ذلك، ففي غضون سنوات قليلة، ازداد اإلنتاج بمعدل                        

وتعطي .  من اللدائن يتشابه مع إنتاج الفزات األخرى غير الجديدة                  ويكاد االستهالك العالمي    . غير مسبوق  
إشارة إلى أهمية آميات النفايات اللدائنية التي يتعين            ) ١٣أنظر التذييل    (التوقعات المتعلقة بإنتاج الراتنجات       

ائن ذات العمر   على آل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية أن تديرها خالل السنوات القادمة، ويشمل ذلك اللد                
 .العملي الطويل التي إنتجت منذ بعض عقود، والتي من المتوقع أن تصل إلى نهاية فترتها العمرية

 
وال تزال هناك مشاآل تقنية واقتصادية وهيكلية ينبغي التغلب عليها وال تزال أعتى هذه المشاآل المتعلقة                             

 يتم طمر نحو ثالثة أرباع اللدائن في األرض، بينما              باللدائن والبيئة هي التخلص منها، ففي البلدان المتقدمة،          
وقد أمكن حتى اآلن تحقيق معدل إعادة          . يتم استعادة الربع األخير إما في صورة مواد جديدة أو طاقة مفيدة                 

ومن ثم، فإن احتماالت إعادة تدوير           . أو االقتصادية  /التدوير هذا عن طريق استخدام الصكوك القانونية و              
 . تظل آبيرةنفايات اللدائن

 
وينظر بصورة متزايدة إلى طمر النفايات على أنها تمثل مشاآل تتعلق بالتأثيرات البيئية في نفس الوقت الذي                    

ومن . وتثور التساؤالت حول نض المضافات اللدائنية إلى المياه األرضية           . تنكمش فيه وفرة المواقع المناسبة     
لنفايات البلدية الصلبة عدم قبول من الناحية البيئية، آما أن            ناحية أخرى، يواجه الحرق غير المتحكم فيه في ا          

 .الترميد المتحكم فيه لنفايات اللدائن يثير هو اآلخر شواغل في بعض الحاالت
 

وعلى الرغم من أن استعادة المواد تتساوى بالنسبة لبعض المواد بإعادة التدوير، فإن هناك بالنسبة للدائن                             
إعادة التدوير الميكانيكي، أو إعادة تدوير المواد               (ة، إعادة تدوير المواد          مجموعة خيارات آبرى متوافر       

الترميد مع استعادة الطاقة، واالستخدام آمصدر بديل للوقود يحل محل أنواع الوقود التقليدية لتوليد               ). الوسيطة
ويتها وفصلها وآذلك فيما     الطاقة أو إلنتاج المواد أما اللدائن فيما بعد االستخدام فتثير مشاآل تتعلق بتحديد ه                   

 .ولكن حيثما تتوافر أحجام آافية من المواد التي يسهل تصنيفها، تتم إعادة التدوير بنجاح. يتعلق بالتلوث
 
 

والحصول على المعلومات التقنية عن اإلدارة السليمة بيئيًا لنفايات اللدائن أمر مهم للغاية بالنسبة لألطراف                        
وفي هذا  . بلدان النامية وذلك إلعداد برامج مناسبة وسياسات في هذا المضمار              في اتفاقية بازل، وال سيما ال        

الصدد، تعرف اإلدارة بيئيًا في اتفاقية بازل بأنها اتخاذ جميع الخطوات العملية لضمان إدارة النفايات الخطرة                   
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 التي قد تنجم من      بصورة تقي صحة اإلنسان والبيئة من اآلثار الضارة          ) المرفق الثاني (وغيرها من النفايات     
 . من االتفاقية تلزم األطراف بتدنية توليد النفايات الخطرة وغيرها من النفايات٤والمادة . مثل هذه النفايات

 
إن للكثير من استخدامات اللدائن عمرًا عمليًا طويًال جدًا، ويمكن للدائن التي تبلغ نهاية عمرها أن يعاد                                     

 :خدام اللدائن يمكن أن يعني أنواست. تدويرها إلى استخدام عمري ثاٍن
 

 ٪٨٠مثل تخفيض حجم التغليف بنسبة تصل إلى             (أن قدرًا أقل من المواد يستخدم في أي استخدام                  
خالل السنوات العشرين األخيرة، نتيجة لتحسين الوقاية من خالل التغليف آما أن المقدار الذي يهدر                   

 ،)من المحتوى آنفاية يقل هو اآلخر
مثال التحول إلى اللدائن ذات الطاقة         ( من الطاقة في اإلنتاج عما هو حادث تقليديًا               استخدام قدر أقل    

 ،)الكثيفة المنخفضة
 ،)مثال اللدائن الداخلة في التغليف وفي السيارات(نقصان حجم الوقود المستخدم في النقل والمناولة  
 إنتاج حجم أقل من الملوثات أثناء التصنيع واالستخدام، 
مثًال إذا قارنا الحجم والوزن بالمواد التقليدية مثل               ( من نفايات انتهاء عمر اللدائن             إنتاج حجم أقل     

 ).المعدن أو الزجاج
 

ومع ذلك،  . وللدائن مزايا آثيرة مثل انخفاض النفاذية، الصمود للمواد الكيميائية، لالرتطام، للرطوبة وللحريق            
ومن الضروري أن تخضع هذه        .  تتولد عنها نفايات        فإن إنتاج وتجهيز واستخدام اللدائن لتوليد النفايات ال             

 .النفايات إلدارة سليمة ولحماية األشخاص والبيئة، ومن هنا تأتي أهمية هذه المبادئ التوجيهية
 
 األنواع الشائعة من اللدائن وتكوينها - ٢
 

جين، الكلور، الفلور    الكربون، الهيدروجين، النيتروجين، األآس     : والعناصر التي توجد غالبًا في اللدائن هي           
وبعض هذه العناصر خطرة عندما ال تكون مقترنة ولكنها تصبح خاملة عند إدماجها في بوليمر                           . والبروم
فال ( أنواع البوليمرات التي من المحتمل جدًا أن تكون متوافرة آنفايات لدائنية                      ١ويشمل الجدول    . عضوي

د المتلدنة بالحرارة إال عند انخفاض المستويات جدًا في          توجد عادة المواد المتصلدة بالحرارة على عكس الموا        
 .)معظم اللدائن المعدة إلعادة التدوير وهذا هو السبب أن هذه المبادئ التوجيهية ال تتناولها بالبحث
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 البولمرات الشائعة :١الجدول 
 

 البوليمر االستخدامات العادية المدى الُعمري العادي

 
 نحو سنتين

 
  سنة٣٠نحو 

ليف، األغشية الصناعية، الزجاجات، األحواض، الفناجيل، التغ
 اللعب، حاويات
عزل الكابالت، األنابيب، . صهاريج، أغشية، صناديق للبن والجعة

 صهاريج الغازولين، حاويات النقل البحري، المقاعد

 بوليثيلين عالي الكثافة
(PE-HD) 

 نحو سنتين
 

  سنوات٥نحو 
 
  سنة٢٠

فة للتغليف، رقائق اللف، حقائب التغليف، الرقائق اللدائنية شفا
 األغطية، اللعب، الطبقات الخارجية
 الحاويات المرنة، مد األنابيب

 أنابيب الري

 بوليثيلين منخفض الكثافة
(PE-LD, PE-LLD) 

  سنوات٥حتى 
  سنوات١٠حتى 

الزجاجات، رقائق لدائنية الشفافة للتغليف، أربطة، أشرطة تسجيل، 
 ال، إطارات المرآباتسجاد، ألياف، أحب

 

 لبوليسترا
(PEP) 

  سنوات٥حتى 
 

  سنوات١٠حتى 
  سنة١٥حتى 

أآواب البالستيك للزبادي والسمن، رقائق تغليف الحلويات، رقائق 
 زجاجات/شفافة للتغليف أآواب

صناديق بطاريات المحرآات اآللية، أجزاؤها ومكونات جسمها، 
 هالمكونات الكهربية، ظهارات السجن ودعامات

 بولييروبلين
(PP) 

  سنوات٥حتى 
  سنوات١٠حتى 

 استخدامات التغليف، حاويات منتجات األلبان، أآواب وأطباق
 أدوات آهربائية، شرائط آاسيت

 البوليسيتريين
(PS) 

  سنوات٥حتى 
  سنة٣٠حتى 

 التغليف الماص للصدمات، األآواب، األطباق
 العزل الحراري، مكونات البناء

 بوليسترين ُممدد
(EPS) 

عزل الكابالت، الطبقات الخارجية الصامدة للحرارة، المكونات   سنة٣٠حتى 
 الكهربية، الترآيبات، السدادات المقاومة للتآآل

االيثيلين متعدد رباعي 
 الكلور

(PTFE) 
  سنة٥٠حتى 
  سنة٥٠حتى 
  سنة٥٠حتى 
  سنوات٥حتى 

PVC-Uمياه ، حلوق الشبابيك واألبواب، عمل القنوات، أنابيب ال
والصرف، سلع مياه المطر، واجهات البنايات ومكونات البناء 

 عزل الكابالت واألسالك، أنابيب تصنيع PVC-Eالمصنوعة من 
 الجعة واللبن، وتجهيز الغذاء، مواد التغليف الكيميائية المرآزة

 الكلوريد متعدد الفينيل
 PVC-U)غير ملدن (

 PVC-E) رغاوي(

 PVC-P)ملدن (

 
تياجات المتعددة الستخدامات البوليمر، توجد مجموعات فرعية من البوليمر داخل هذه التصنيفات              ولتلبية االح 

يتم تجهيزها أو استخدامها     ) المعروفة آذلك بالراتنجات   ( فهناك قليل جدًا من البوليمرات األساسية            –العادية  
 الخصائص المطلوبة      وحدها، ومعظم اللدائن خليط ممزوج من البوليمرات والمضافات من أجل إعطاء                         

 ):أنظر أيضًا التذييل الثاني(الستخدام بعينه وبدقة 
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 مضافات+بوليمرات= اللدائن
 

وفي هذا الصدد، فإن البوليمرات ال تختلف عن الصلب أو الزجاج حيث االسم العام يغطي العديد من                                         
إن استخدام   . وليمراتوقد أدرجت مختلف أنواع وآميات المضافات في مصفوفة الب                   . الترآيبات المختلفة  

المضافات مثل العوامل المثبتة ضد السخونة، والضوء أو األآسجين الموجود في الهواء يتيح عمرًا مديدًا                            
وترد ). مثل الرقائق الشفافة لتغليف األغذية، وإطارات النوافذ واألنابيب الخ             (للمنتج أو الستخدامات محددة       

 .٢المضافات النموذجية في الجدول 
 

 مضافات لدائنية مطابقة :٢ الجدول
 

 المواد 
 ) إليضاح الغرض٦ التذييل-أنظر المسرد(

 مضادات التأآسد ٪١حتى 
 مواد مالئة ٪٤٠حتى 
 عوامل رغاوى ٪٢حتى 
 مقاومة االرتطام ٪١٠حتى 
 ألوان ومواد صباغة ٪٥حتى 
 ملونات ٪٤٠حتى 
 الضوء/عوامل تثبيت الحرارة ٪٥حتى 
 تعالمؤخرات االش ٪١٥حتى 

 
بين أنواع المواد الواردة في المرفق األول           ) ٣أنظر الجدول    (بوليمرات  /تظهر بعض المضافات أو اللدائن       

 .لالتفاقية
 مكونات اتفاقية بازل :٣الجدول 

 
 المكون االسم الكيميائي مالحظات المحتوى

اللدائن (الراتنجات                     راتنجات٪١٠٠
 )الخالية من المضافات

ات نفايات إنتاج وترآيب         
واستخدامات الراتنجات       

 واللثى والملدنات

Y13 

مكون أقل رتبة في                     ٪٣الكروم حتى نسبة 
 الملونات

مرآبات الكروم سداسي       
 التكافؤ

Y21 

 Y23 ستيرات الزنك مواد تثبيت/شحومات ٪٢< زنك 
سلفيدات الكادميوم أو               

 ستيرات الكادميوم
Y26 

 Y27 أآسيد األثمد مثبت للهب ٪٢أثمد حتى 
سلفات الرصاص أو                 مثبتات اللون أو الضوء ٪٢٫٥< اص رص

 سلفيت الرصاص
Y31 

محتوى الهالوجين                    
المحتوى في مصفوفة            

اللدائن تتفاوت        /البوليمر
 بتفاوت الشكل

مرآبات الهالوجين                   بوليمرات مهلجنة
أورغانو من غير المواد        
المشار إليها في هذا                  
 المرفق في الخانة التالية

Y45 
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 هو البولمر الذي يستخدم الحيز األآبر من أنواع وآميات المضافات والتي تعتبر المقرات                         PVCيعتبر الـ    
 .والملدنات أآثرها أهمية

 
تعتبر المقرات الرصاصية هي األآثر شيوعا وتستخدم مقرات الكادميوم في تطبيقات عديدة ولكن جارى                            

ة متاحة أيضا وبكثرة وتعتبر البطاريات        استبدالها اآلن على نحو متزايد وأصبحت بدائل المقرات الرصاصي            
 PVCوالمراآم هما االستخدام األآثر أهمية لكال من الرصاص والكادميوم ومع ذلك ال تزال المقرات في الـ                        

 .أحد استخدامات الرصاص الهامة
 

 . PVCمن استخدامات االفتاالت تكون في الـ  ٪٩٠ آمـا أن PVCتقريبا مـن ملدنات الـ % ٩٠تمثل االفتاالت 
 

تحتوى بعض اللدائن على مثبطات لهب آمادة مضافة و المنتجات المعرفة هي أآاسيد االنتيمون، استيرات                        
) مثبطات اللهب المبرومة     (BFRs، أو الـ       )السلسلة المتوسطة للبارافينات المكلورة       (MCCPالفوسفات، الـ     

لدائن وذلك لتوافق معايير أمان الحريق          وتعتبر الكيماويات المبرومة هي األآثر استخداما آمثبطات للهب ل              
 وتستخدم مثبطات اللهب المبرومة على وجه الخصوص في األجهزة الكهربية                                       ULl94الخاصة بـ        

واإللكترونية، طبقات الطالء، وقطع غيار السيارات، والمنسوجات المصقولة، واألثاث، ومواد البناء،                                
 .والتغليف

 
يونيه / تم في حزيران    )١(. طن في العام    ١٥٠٠٠٠ومة المثبطة للهب بـ      ويقدر إجمالي الطلب للكيماويات المبر     

 وضع التزام صناعي طوعي بين نتجى آل من الواليات المتحدة وأوروبا تبعا لبرنامج الحد من                                  ١٩٩٥
وآانت الثالث مجموعات األآثر دراسة في      . المخاطر الخاص بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي       

 .TBBPA، وPBBs  ،PBDOsبطات اللهب المبرومة هي الـ عائالت مث
 

ويمكن تحليل هذه المصفوفة على سبيل المثال في               . والمضافات المدرجة متضمنة في مصفوفة البولمرات          
 من  ٢يمكن أن تنطلق مضافات معينة مدرجة بجدول           . أو بالضغط ) آالترميد الموجه (درجات حرارة عالية     

 .تخدامها وأثناء التخلص منهامصفوفة البولمرات أثناء اس
 

وال يعتمد ترآيب النفايات اللدائنية على الترآيب األصلي للدائن المختلفة المتضمنة فقط ولكن يمكن أيضا أن                     
ويعتمد ذلك على نوع االستخدام الخاص باللدن، وعملية تولد النفايات             . تحتوى على شوائب أو ملوثات معينة      

وعلى سبيل المثال يمكن أن تظل مغلفات الطعام اللدائنية محتوية            . ايات اللدائنية أو الطريقة التي تجمع بها النف      
على بقايا طعام آما يمكن أن تحتوى األغطية الرقيقة المستخدمة في الزراعة على نسبة عالية من التربة،                             

نفايات اللدائنية لعملية   التسليم  عند  . ويمكن أن تحتوى النفايات اللدائنية الناتجة من الكابالت على بقايا معدنية              
معالجة فانه من الضروري أن يوضع في االعتبار آال من الترآيب الخاص باللدن باإلضافة إلى التلوث                                

قد يؤثر وجود هذه الشوائب والملوثات على احتماالت إدارة النفايات            ).  أيضا ٦أنظر الفرع   (بعوامل خارجية   
 .ئمةبطريقة سليمة بيئيا لذلك يجب بحثها بطريقة مال
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 مصادر النفايات اللدائنية -٣
 

ويعزى ذلك إلى   . يعتبر إجمالي الكمية المتولدة من النفايات اللدائنية أقل إلى حد بعيد من آمية اللدائن المنتجة                  
تلك االستخدامات التي تحتاج فيها اللدائن إلى عدد آبير من المتطلبات قبل التخلص منها بينما ال يحدث ذلك                         

 .لنفايات ذات الكميات الكبيرةمطلقا لمجارى ا
 

توجد نفايات ما بعد المستهلك في بلدان منظمة                . تأتى معظم النفايات اللدائنية من سوق ما بعد المستهلك                  
باإلضافة إلى القطاعات     MSW التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي غالبا في النفايات البلدية الصلبة                         

 الصناعة الكبيرة، الزراعة، البناء والتدمير، السيارات، القطاعات                        التوزيع ودوائر   : االقتصادية اآلتية   
وتختلف الخصائص وبالتالي     ). ١٩٩٩، حالة أوروبا الغربية،          ١٣أنظر التذييل     (اإللكترونية والكهربائية     

 . المستهلك عن نفايات ما بعد المستهلكلالمعالجة لنفايات ما قب
 

أثناء تصنيع اللدن البكر من         ٪١٠هلك والتي عامة ما توازى أقل من              تتولد النفايات اللدائنية لما قبل المست         
أن المعايير   . ومن تحويل اللدائن إلى منتجات لدائنية           ) البترول، الغاز الطبيعي، الملح، الخ         (المواد الخام     

المذآورة بأسفل بخصوص إعادة االستخدام أو إعادة التدوير للدائن ليست هناك للكشف عن األخطار ولكن                        
 من أجل الكشف الخاص بالخطوات       ٢أنظر التذييل   . ي الواقع لتعزز آال من االستعادة وإعادة التدوير السليم         ف

 .المتتالية إلنتاج وإعادة تدوير اللدائن
 
 النفايات اللدائنية لما قبل المستهلك ١-٣
 

مكن استعادتها وبيعها على     حيث ي . تعتبر النفايات المتولدة عن ُمَصنعي الراتنجات قابلة لالستخدام في الغالب            
ومع ذلك توجد مصادر من النفايات اللدائنية          . الرغم من إنها قد تحتاج إلى طحن متوسط أو عمليات أخري                

 :التي تعتبر غير مناسبة آمادة خام في أي عملية و قد يكون هذا هو الحال مع
 

 المواد المرآبة •
ص الخاصة أما بالمعالجة أو آمنتج           اللدائن المتحللة بشدة و التي ال تستطيع تحقيق الخوا                  •

 ثانوي
 )مثال آناسة األرضيات(النفايات الملوثة  •

 
 األصناف والكميات المطابقة    ١٢يعدد التذييل   . وتعتبر الصناعات التحويلية هي المصدر المعتاد لهذه النفايات        

ة لما قبل المستهلك ألن ينتفع بها       وعموما تميل النفايات اللدائني   . من النفايات اللدائنية لعمليات التصنيع المختلفة     
ويبدو أن القيد على إعادة تدوير هذه النفايات يكون في جودة المادة نفسها وليس نقصا في التقنيات                                . جيدا

 .المتاحة لمناولتها
 

 إنتاج البوليمر
 

غيرة من  بينما تعمل دوائر الصناعة بجد إلنتاج مواد درجة أولى فقط، إال انه من المحتمل أن تكون نسبة ص                        
ومع ذلك فأنة قد يجد البولمر استخدامًا              . قاعدة البولمر خارج المواصفات وغير مناسبة للعميل المقصود               

 :افضل في تطبيقات محددة أخرى حيث أنها
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 أو الملوثات/توافق القيود المنظمة للمرآبات غير المتبلمرة و •
 تخلط مع مضافات مناسبة لتتوافق مع القواعد المحلية •
 افات ضرورية لتوائم التطبيق النهائيتحتوى مض •

 
 ترآيب البوليمر

 
أن عملية ترآيب البولمرات مع المضافات يمكن أن تخرج المادة عن المواصفات المطلوبة من عميل ولكنها                     

من الممكن فال تحترم الصيغة أو الوصفة الدقيقة لكميات الراتنج                  . يمكن أن تكون مناسبة لتطبيقات أخرى         
وينتج عن ذلك خطًا في الخصائص             . مضافات المختلفة، وقد تستخدم مادة غير َمَوَصفة               وال) الراتنجات(

 :ومن المهم قبل إعادة التدوير لمثل هذه المرآبات البولمرية. الخاصة باللون، بالصالدة أو بالمعالجة
 

 أن تكون لها صيغة معروفة، مناسبة لالستخدام الجديد •
 المالئمة لهذه الصيغةأن تكون قد تم معالجتها طبقا للشروط  •
 أن توافق متطلبات الترآيب المنظمة و الخاصة باالستخدام المقترح •
 أن تكون من درجات واحدة أو من خليط معروف من درجات متصلة بأحكام •

 
 اللدائن) تحويل(تحول 

 
شغيل والتي ال   يمكن أن ينتج من مصانع القولبة بالسبك وبالبثق مواد نفايات من إجراءات بدء، نهاية وأثناء الت                 

يمكن أن تحتاج مواد النفايات تلك أن ُتَمَزق           . يمكن إعادة استخدامها بالموقع بسبب قيود الجودة أو المواصفة           
 .قبل إعادة استخدامها وعلى الرغم من ذلك يمكن أن تستخدم مثل هذه المواد في تطبيقات أخرى

 
 :ومن المهم التأآد من أن مثل هذه النفايات

 
 وفةلها صيغة معر •
 تستخدم في االستخدام المناسب •
 تعالج طبقا للشروط المالئمة لهذه الصيغة •
 ر ملوثة أو متحللة بما يجعلها غير مناسبة للمعالجةغي •
من درجات واحدة أو من خليط من درجات متصلة بأحكام ومشروطا بالمقاييس المطلوبة                        •

 للمادة البكر المعنية
 

 تجميع أو ترآيب مكونات اللدائن
 

عندما تتم معالجتها ينتج خردة وبقايا يمكن إعادة تدويرها إلى             . ريد بعض اللدائن آسلع نصف مشغولة       يتم تو 
 يمكن إعادة    PVC-Uآمثال، البقايا الناتجة من تجميع إطار نافذة من الـ                   . نفس التطبيقات أو تطبيقات بديلة        

ادة تدوير البقايا الناتجة عن تشكيل       آما يمكن إع  . تدويرها إلى إطارات نوافذ أو إلى مواسير وأنابيب تصريف         
إن ترآيب مواسير،    .  إلى أآواب أو إلى علب أشرطة التسجيل على سبيل المثال                 PSاألآواب من ألواح الـ        
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 قد ينتج عنة أيضا بقايا مواد قابلة              PE أو الـ      PVCأنابيب التصريف أو سلع مياه األمطار المصنعة من الـ                 
 .تدويرها إلى مواسير وأنابيب تصريفإلعادة التدوير حيث يمكن إعادة 

 
 :وسوف تؤدى مواد إعادة التدوير تلك افضل عندما

 
 يتم فرز النفايات إلى أنواع منفردة خالية من األوساخ •
 فصل المواد الرغوية جانبا عن الدرجات الصلدة •
 .اختيار إجراءات المعالجة التي تراعى تاريخ معالجة النفاية  •

 
  لما بعد المستهلكالنفايات اللدائنية ٢-٣
 

. تصل مكونات اللدائن في الغالب لنهاية استخدام العمر األول بدون تغير جوهري في خصائص مادة اللدائن                     
تكون نفايات ما قبل المستهلك نظيفة إلى حد آبير، وتفصل عن الراتنجات األخرى، وتكون قريبة جدا فيزيقيًا                    

ون ذات خصائص جيدة بالنسبة لخواصها األصلية والفيزيقية،         من النقطة التي يمكن عندها إعادة تدويرها وتك        
باإلضافة إلى ذلك فأن نفايات ما بعد        . وعامة ال يكون هذا هو الحال بالنسبة للنفايات اللدائنية لما بعد المستخدم            

ر أو نفايات لدائنية وغي   /المستهلك تكون غالبا في صورة مواد مرآبة، في مخاليط خاصة من لدائن مختلفة، و                
وتساهم هذه العوامل في    . وفصلها إلى مواد متجانسة   ) اللدائن(وإلعادة التدوير يجب أوًال تنظيف اللدن       . لدائنية

زيادة صعوبات وتكاليف إعادة تدوير نفايات ما بعد المستخدم عند مقارنتها بتلك الخاصة بنفايات ما قبل                                
 .االستخدام

 
. نين المطلوبة الستعادة لدائن في نهاية العمر إلعادة التدوير                ويقوم اآلن عدد متزايد من البلدان بسن القوا              

ويمكن أيضا أن يشكل إعادة مكونات نهاية العمر للموردين جزءا من الصفقات التجارية آما أن استخالص                        
 .اللدائن من األجهزة عند نهاية عمرها قد يكون صعبا ومكلفا ولكن يمكن إعادة تدوير مثل هذه المواد

 
 معطى عن توليد نفايات لدائنية ما بعد المستهلك بواسطة            ١٩٩٤، مثال من أوروبا الغربية في        ١٣ في التذييل 

 ).النوع(مصدر نفايات وراتنجات باإلضافة إلى نفايات مواد التغليف اللدائنية 
 

 :ولكل مصدر للنفايات المواصفة الخاصة به مثل
 

ئنية الزراعية أآثر تشتتا من الناحية             والنفايات اللدا    )MSW(تكون النفايات البلدية الصلبة           •
 الجغرافية من نفايات التوزيع

يكون تجانس المادة في نفايات قطاع الزراعة أو نفايات التوزيع أفضل من النفايات البلدية                        •
 تالصلبة أو نفايات السيارا

ائنية الكهربية  التدمير أو النفايات البلدية الصلبة أآثر تلوثا من النفايات اللد          /تعتبر نفايات البناء   •
 واإللكترونية
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.  من إجمالي مجارى نفايات اللدائن     ٪٨٠ في أوروبا الغربية     )PS  ،PVC  ،PP،PE(وتمثل األربعة لدائن الرئيسية     
التذييل  (١٩٩٤ مـن إجمالي النفايات اللدائنية المـتولدة في أوروبا الغربية في                 ٪٥٥وتمثل منتجات التغليف      

١٣.( 
 

 ليةالمح/النفايات البلدية
 

آنفايات تحتاج إلى بحث      ( للمرفق الثاني التفاقية بازل وينظر إليها              Y46المحلية بالفئة     /ترد النفايات البلدية    
وهى ليست االهتمام المباشر    ). ٪٨حول  ( ترآيز منخفض من اللدائن       )MSW(للنفايات البلدية الصلبة    ). خاص

 قوانين نفايات تتطلب أن تقوم المنازل ووحدات          في هذا الصدد   ف ولكن لبعض األطرا   ةلهذه المبادئ التوجيهي  
التجارة والصناعة مفصل وتجميع اللدائن إلعادة التدوير والتي تعتبر بطريقة أخرى جزء من النفايات البلدية                   

سوف تحتاج  . وتعتبر هذه المواد قابلة إلعادة التدوير ويمكن بالتالي نقلها عبر الحدود إلعادة التدوير               . الصلبة
 .ى مجارى بولمرات منفصلة وتنظيفها قبل التمكن من إعادة تدويرها بطريقة مرضيةفرزها إل

 
 ٪٩ بـ   PVC والـ   EPS/PS بينما يقدر آال من       PP ٪١٨،  PE منها   ٪٤١ومن لدائن النفايات البلدية الصلبة يقدر        

خليط من مواد    عموما تتكون اللدائن المنزلية من         ). ١٣ ألوروبا الغربية، التذييل        ١٩٩٣أرقام   (PET ٪٧و
 .مختلفة يصعب تحديد هويتها

 
 :أمثلة على لدائن نهاية العمر تتضمن

 
 PE–HD ،PVC-U   مواسير مياه الشرب والصرف

 PTFE ،PVC-P،PE-HD،PE-LD    عزل آابالت/آابالت
 PVC-E ،PVC-U    بقايا أطر النوافذ والبناء

 PS ،PVC-U  محتويات الحاسب، أطر لوحات المفاتيح
 PVC-U ،PE-HD ،PET     زجاجات

 PVC-P ،PVC-U ،PE-HD،PE-LD،PP     رقائق التغليف
 

 النفايات اللدائنية التجارية والصناعية الكبيرة
 

ينتج هذا القطاع آميات من النفايات الدائنية تؤول فقط إلى نفايات بلدية صلبة وتتضمن أآياسًا، براميل                                    
وتتضمن .  التغليف، المعدات الصناعية المهملة، صناديق، الخ         وأوعية الصناعات الغذائية والكيماوية، رقائق      

، ويعتبر تجميع مواد معروفة جيدا في هذا القطاع أسهل              PVC والـ    Ps ، PP،PEاللدائن الرئيسية المستخدمة     
 .من الناتجة عن المنازل

 
 النفايات اللدائنية الزراعية

 
 والتي عادة ما يكون لها فترة عمر                PVC والـ  PE ، PPيستخدم القطاع الزراعي في أوروبا الغربية لدائن            

ومن أمثلة المنتجات قصيرة العمر رقائق اللدائن المستخدمة في تغطية الدفيئات وأآياس             . قصيرة إلى متوسطة  
 .ومن المنتجات ذات فترة العمر المتوسطة مواسير وصمامات الري، األوعية، البراميل والخزانات. السماد
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 التدمير/نية الخاصة بالبناءالنفايات اللدائ
 

ويستخدم ). ١٣التذييل  ( على مدى واسع         PVC والـ  PEتستخدم صناعة البناء في أوروبا الغربية لدائن الـ             
قطاع البناء اللدائن بصورة نموذجية في تطبيقات أطول أجال من أي من القطاعات الصناعية الرئيسية                                   

لمتولدة على أساس االستهالك وقد حددت مصادر صناعة             األخرى، مما يجعل من الصعب تقدير النفايات ا            
 .من االستهالك الجاري آتقدير معقول للنفايات المتولدة % ١٠البناء 

 
 عمليات المناولة، الَكْبْس، النقل، التخزين والنقل البحري اآلمنة والسليمة بيئيا للنفايات الدائنية -٤
 

) أي اقتصاديا وعند استخدامها   (احتماالت إعادة التدوير والقيمة      تزيد  . يمكن إعادة تدوير جميع نفايات اللدائن      
وعلى الرغم من ذلك، فأنة يمكن إعادة تدوير اللدائن            . للدائن إذا تم فرز النفايات اللدائنية طبقا ألنواع اللدائن           

 .المختلطة ولكن استخداماتها أقل في الوقت الحاضر ونادرا ما يمكن أن تكون بدائل للدائن البكر
 
 المناولة اآلمنة والسليمة بيئيا ١-٤
 

تحتاج مواد النفايات من آل األنواع سواء آانت خطرة أو غير خطرة إلى مناولتها بطريقة تتوقى الخطر على                   
ويتم في الغالب النقل البحري للنفايات الناجمة عن عمليات تصنيع البولمرات والخلط وهى في              . صحة اإلنسان 

تكون النفايات الناتجة من      . بأة في أآياس آبيرة أو سائبة في حاويات الشحن               مع تصورة مساحيق أو حبيبا     
تطبيقات نهاية العمر غالبا في صورة شحنات سائبة وبالتالي تحتاج إلى تضامها ألي مواد معبأة في باالت أو                       

لمالئمة، آما  يجب أن يتم إمداد العاملين بمالبس الوقاية ا            . أآياس آما يتم في العديد من األنشطة الصناعية            
الثقيلة آما يجب أن يتم تجهيزهم بمعدات المناولة مثل               /يجب تدريبهم على المناولة اآلمنة للحاويات الكبيرة           

 نوع التوجيه التفصيلي الخاص         ١٣يوضح التذييل     . عربات ذات النقاالت والعربات ذات المرفاع الشوآة            
 .ري مصانع فرز وإعادة تدوير اللدائن في المملكة المتحدة بالمناولة اآلمنة والسليمة بيئيا والذي تم تلقينه لمدي

 
 الَكْبْس ٢-٤
 

يمكن أن تكون البقايا اللدائنية الناتجة عن تحويل المنتجات نصف المشغولة ونفايات التغليف ونفايات نهاية                         
ل بعض  قد يكون ضروريا عم    . العمر ضخمة جدا وقد تحتوى على اآثر من نوع واحد من النفايات اللدائنية                 

ويعتبر الكبس في باالت والتفتيت هما اآثر عمليات التضام                   . الَكْبْس من أجل النقل والتخزين االقتصادي           
 .شيوعا

 
يستخدم التفتيت المبلل ليس فقط لتحقيق التضام ولكن أيضا للبدء          . ويمكن أن تكون عملية التفتيت جافة أو مبللة       

وحيث أن آال من الكبس في الباالت         . ورقية، الغراء واألوساخ  في عملية تطهير بقايا اللدائن من الملصقات ال         
يجب القيام بالفرز   . والتفتيت هما عمليتان أساسيتان، فان آال منهما تحتاج إلى عاملين مدربين ومجهزين جيدا              

 .إلى مجارى ذات منتج واحد قبل عملية التضام آلما أمكن
 

يدة اللدن ولكن يجب وضع اآلتي بعد في االعتبار من أجل            يمكن تفتيت مجارى نفايات اللدائن المختلطة والوح       
 :عمليات آمنة وسليمة بيئيًا
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قد ال تقبل بعض األسواق المواد المفتتة بسبب الحاجة إلى مقاييس جودة لما بعد عمليات                              •
 الفرز العامة

يجب إنشاء وترآيب معدة التفتيت بطريقة تحمى المشغل من الشظايا الطائرة ونفايات                                 •
 ق المتشابكة والضوضاءالرقائ

 إزالة المعادن/يجب أن تتم حماية معدة التفتيت من التلوث المعدني باستخدام أنظمة آشف •
يجب فقط تفتيت بقايا اللدائن المختلطة إذا آان هناك استخدام أآيد للمنتج المختلط أو إذا توافر                  •

 بولةنظام فرز ما بعد التفتيت إلنتاج مجارى ذات مادة واحدة ذات جودة مق
قبل إعادة معالجة المادة المفتتة يجب تجفيفها وضبطها على المواصفات المستخدمة للمادة                      •

 البكر
 

حيث أن لها ميزة أن الفرز لما بعد              .  مناسبا للمكونات، الرقائق ونفايات الزجاجات         باالتيعتبر الكبس في      
 :بطريقة آمنة وفعالة إلى مراعاة اآلتييحتاج الكبس في الباالت . التضام تكون عملية ذات تقنية بسيطة وقليلة

 
 ىالكبس المفرط لنفايات اللدائن في الباالت يمكن أن يؤدى إلى التحام النفايات ببعضها صف                     •

 آتلة صلدة يكون فصلها ثانية صعب جدا
تحتوى الباالت المتضامة لكمية آبيرة من الطاقة، لذلك يجب أن تكون األربطة الخاصة بها                    •

ب المقاوم للصدأ أو البوليستر قوية بما يكفى لتتحمل الحمل طويل                       والمصنوعة من الصل    
 المدى من المواد المتضامة

 يجب العناية عند فتح الباالت لتحاشى اإلصابات الناجمة عن اإلطالق المفاجئ للطاقة •
 تكون الباالت ذات التضام المنخفض غير مستقرة •
االت أو العربات ذات المرفاع الشوآة       يجب أن يتم مناولة الباالت بواسطة العربات ذات النق            •

 فقط
 
 النقل ٣-٤
 

يجب . تحتاج عملية نقل بقايا اللدائن الموضوعة في باالت أو الممزقة إلى اهتمام آبير باتزان وحماية الحمل                     
أال يتم تكديس الباالت واألآياس على ارتفاع أآبر من اثنين ونصف متر، ويجب تأمين الحمل بحبال قوية                             

يجب أثناء تفريغ    . ب حماية األحمال من الظروف الجوية ومن التخريب المتعمد أثناء النقل                   يج. ومشمعات
 .نفايات اللدائن مراعاة العناية الخاصة لتأآيد أمان العمال

 
 التخزين ٤-٤
 

وتقضي أفضل الممارسات بتخزين آل اللدائن إلعادة التدوير سواء آانت في صورة ممزقة أو باالت على                          
إذا تم تخزين النفايات اللدائنية بالداخل فأنة يجب توافر نظام مرشات للوقاية من                         . ة نظيفة  أرضية خرساني  

إذا تم تخزين النفايات اللدائنية في        . الحريق وذلك لمنع الحرائق الكبيرة أو تسهيل مكافحتها في حالة حدوثها               
لك بواسطة قماش المشمعات أو        الهواء الطلق فأنة يجب بالتالي حمايتها من التلوث أو األضرار الجوية وذ                    

يجب تقييد حدود     . يمكن تحاشى التلوث من الغبار واألرض باستخدام الباالت                . رقائق البوليثيلين السوداء    
تتحلل . وذلك لتحاشى الخطر على العاملين إذا سقطت بالة        )  باالت ٣مثال، ال يزيد عن     (التكديس في االرتفاع    

 .وق بنفسجية مما يؤدى إلى تدهور الخواص الفيزيكيميائية للدنالبولمرات بالتعرض الطويل لألشعة الف
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تختلف الحاجة للوقاية تبعا     . يجب تغطية البولمرات المخزنة بالخارج بمادة واقية من األشعة الفوق بنفسيجية               

يمكن إضافة مضافات للبولمرات البكر لجعلها اآثر مقاومة                 . ٤آما هو موضح بالجدول          . للبولمر البكر  
 . لألشعة فوق البنفسجيةللتعرض

 
 والبولمرات البكر وتدهورها بسبب األشعة فوق البنفسجية/تعرض اللدائن - ٤الجدول 

 
 بولمرات بكر/راتنجات الحد األقصى للتخزين الغير محمى بالخارج

 PET  شهور٦

 PE-HD  شهر١

 PVC  شهور٦

 PE-LD  شهر١

 P  شهر١

 S  شهور٦

 PTFE غير محدد

 
يجب أن يكون هناك مداخل لكل األماآن لمعدات           . م شغل حيز التخزين بالنفايات اللدائنية بالكامل        يجب أال يت   

يجب أن يكون هناك العديد من ممرات الخروج الواسعة من           . مناولة المواد وآذلك لسيارات خدمات الطوارئ      
 تأمين منطقة التخزين     يجب. منطقة التخزين للعاملين حيث يجب أن تكون معلمة جيدا ويسهل العثور عليها                  

آمان : ٧أنظر الفرع     . (ضد الدخول الغير مخول، ويجب أن تكون معدات مكافحة الحريق متاحة بسهولة                      
 .وتتشابه هذه االحتياطات مع تلك الخاصة بالعديد من المواد األخرى). الحريق

 
 النقل البحري إلعادة التدوير ٥-٤
 

 :ادة تدويرها سلفايجب فقط نقل النفايات اللدائنية المقرر إع
 

عندما تغلف بطريقة مالئمة مثل الباالت للمواد المتضامة أو الحاويات أو األآياس للمواد                          •
يجب أن توافق المواد المغلفة متطلبات المناولة اآلمنة                . المفتتة، لحماية المواد أثناء النقل         

 للطرف المستقبل
واسم مسؤول  ) المنبع(ة األصل   عندما تكون معلمة بوضوح بملصقات تبين نوع المادة، نقط            •

 االتصال بالهيئة المرسلة
عندما يتسلم العميل وثيقة تتضمن نوع أو أنواع النفايات اللدائنية المنقولة والتعليمات المالئمة               •

 لمناولتها
عندما يتم التغليف والنقل تبعا للمبادئ التوجيهية للجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة                 •

ال تحتاج اللدائن ومواد التغليف اللدائنية إلى تعليمها تبعا للمبادئ                     . مم المتحدة  والتابعة لأل  
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 للجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة والتابعة لألمم المتحدة وذلك ألنها ال                    ةالتوجيهي
 تعتبر بضائع خطرة

 
 نقضايا الصحة واألما - ٥
 

أمان وبفاعلية فأنه يجب على آل من موردي ومستقبلي المواد             للتأآد من أن نفايات اللدائن يتم التعامل معها ب           
 :التأآد من أن المعلومات التالية تكون متاحة عند الحاجة إليها

 
 هوية، جودة والصورة التي عليها الشحنة •
 تعليمات المناولة اآلمنة المالئمة لهذا المواد •
اقيات العين واألذن، قفازات،    المالبس الواقية التي يجب ارتدائها بواسطة العاملين متضمنة و          •

أحذية واقية، أقنعة الترشيح والقبعات الصلبة والتي تعتمد على المعالجة التي تتعرض لها                        
 المادة

التخزين اآلمن للمواد المتضامة متضمنا معدات المناولة الميكانيكية، ارتفاعات                                             •
 اتزانها والمسافات بين األآداس/األآداس

الحريق، طفايات الحريق، االنبعاثات من النفايات المحترقة،              الوقاية من الحريق، مكافحة          •
 نصائح لمكافحي الحريق، طرق التعامل مع بقايا الحريق

 
يجب أال تنقل     . يمكن أن تكون النفايات اللدائنية الملوثة ذات خطر أآبر أو اقل ويعتمد ذلك على الملوث                              

، إلى أطراف أخرى لالستعادة ولكن يجب أن تبقى             )Y4(النفايات اللدائنية الملوثة بمواد خطرة مثل المبيدات           
 .ينطبق نفس الشيء على التغليف الخاص بالمواد الخطرة األخرى. في بلد المنشأ للمعالجة بها أن أمكن

 
لتحسين المعلومات الخاصة بالخطر المحتمل نتيجة للتلوث فان منشأ النفاية والمعلومات الخاصة عن آيفية                       

تحسين إعادة التدوير وتقلل من الخطر على العاملين أثناء مناولة التغليف القادم من                  تولدها سوف تساعد في      
يجب في حالة عدم توافر معالجة آمنة في بلد          . قطاع الزراعة فأنة يجب أن يولى وجود المبيدات اهتمام خاص          

يكون مقبوال تبعا    المنشأ أن يتم النقل إلى طرف آخر لديه المرافق المالئمة ويجب أن يسمح بذلك فقط حين                           
 .لقواعد محلية أو دولية

 
حيث . يجب مناولة اللدائن الملوثة مثل مواد تغليف المبيدات أو الكيماويات الخطرة األخرى بعناية خاصة                        

يمكن أن تنشئ نفايات خطرة ويعتمد ذلك على نوع ومقدار التلوث، وفى هذه الحالة يجب معالجة النفايات تبعا                   
 .نفايات الخطرة للمتطلبات الخاصة بال

 
يمكن أن يشمل ذلك تغليف وتعليم آاف تبعا للمبادئ التوجيهية للجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة                          

يمكن أال يتم نقل هذه النفايات إذا آانت متضمنة في المرفق التاسع التفاقية بازل،                        . والتابعة لألمم المتحدة      
 . النقل بين الحدودويجب اتباع اإلجراءات المالئمة في حالة

 
بعد عملية تطهير آافية    . قد يكون من المحتمل في حاالت معينة أن يتم إزالة التلوث عن طريق عملية تطهير                  

يمكن معالجة النفايات اللدائنية بتقنيات مشابهة لتلك المناسبة للنفايات اللدائنية غير الملوثة، مع مراعاة التأآد                     
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يجب معالجة أو التخلص من البقايا الناتجة من عملية التطهير والتي تكون              . من إن عملية التطهير آانت فعالة      
قد تحتاج المياه المستعملة الناتجة عن هذه العمليات إلى معالجتها تبعا                . فيها الملوثات مرآزة بطريقة مالئمة      

 .للقوانين المحلية
 

خطرة مثل األغذية والمشروبات مثال خطرا      تمثل النفايات اللدائنية الملوثة فقط وبدرجة خفيفة بآثار مواد غير            
وعندما تكون ملوثة بكميات أآبر من بقايا األغذية فأنة                . مشابها للناجم عن آل الشحنات التجارية األخرى           

 .يمكن أن تحدث مشكالت من الكائنات الحية المجهرية، ومن الرائحة الكريهة وجذب اآلفات
 

أمان إذا توفرت المعدات والخبرات المالئمة وإذا آانت القواعد                 يمكن أن تتم إعادة المعالجة في بلد آخر ب                
تكون مسئولية آل من الطرفين المورد والمستقبل التأآد من انه تم إعالمهم جيدا عن نوع                . المحلية تسمح بذلك  

 .المادة وطبيعة التلوث
 

 :يجب مالحظة األتي آلما أمكن
 

 الطب اإلحيائي إلعادة التدوير ولكن يجب          يجب أال يتم نقل نفايات العناية بالصحة ونفايات            •
أن تبقى في بلد المنشأ للتخلص النهائي اآلمن منها بواسطة الترميد أو تقنيات تدميرية أخرى                   

 )٢(مرخص بها
يمكن إعادة تدوير األوعية اللدائنية المستخدمة في توريد الحياة المعقمة والمحاليل المائية                        •

 السريرية/م فصلها عن النفايات الطبيةللمستشفيات بأمان مع مراعاة أن يت
يمكن أن تصبح النفايات اللدائنية النظيفة ملوثة بالماء، الحشرات الضارة واألوساخ أثناء                         •

 النقل والتخزين إذا لم يتم حمايتها آما ينبغي
يجب أال يتم معالجة النفايات اللدائنية التي يشك الطرف المستقبل في تلوثها بمواد خطرة                            •

إعادتها بطريقة آمنة إلى الطرف المورد أو الطرف آخر لديه المرافق المالئمة                   ولكن يجب    
 المرخص لها

 
عند مناولة النفايات اللدائنية الناجمة عن مرافق العناية بالصحة فانه يجب أن يوضع في االعتبار أيضا                                   

اإلحيـــائي ونفايــات العناية بالصحة    المبـادئ التوجيهيـة التقنية عـــــن اإلدارة السليمـــــة بيئيا لنفايات الطب            
)Y1,Y3.( 
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 أمان الحريق - ٦
 

 اعتبارات عامة
 

تحترق بعض البولمرات أو اللدائن بسهولة ويكون لها قيمة حرارية عالية بينما ال يحترق البعض اآلخر                                
 .تحتوى بعض اللدائن على مثبطات للهب آمضافات). PVCمثل الـ (بسهولة 

 
 أن تنشب الحرائق تلقائيا في مواد اللدائن المخزنة والمعدة للنقل أو إعادة التدوير ولكنها                 من غير المرجح جدا   

 :لذا يجب عادة تطبيق القواعد اآلتية. يمكن أن تكون هدفا سهال لإلهمال والتخريب
 

يجب تخزين مواد اللدائن الخاصة بإعادة التدوير بالخارج إال إذا آانت مناطق التخزين                              •
 ة بأنظمة مرشات للمياهبالداخل مزود

يجب أن يكون التدخين ممنوعا في مناطق تخزين ومعالجة النفايات اللدائنية، آما يجب حماية               •
 هذه المناطق بسياج واقي

يجب المحافظة على وجود مداخل جاهزة لكل أجزاء منطقة التخزين بالتنظيم الجيد                                      •
ة، طرق نجاة سهلة للعمال       والمراقب لمجسمات األآداس من أجل تأآيد إجراءات عمل فعال             

 في الطوارئ ومداخل جاهزة لسيارات خدمة الطوارئ
يجب أن تتوافر طفايات الحريق المناسبة بسهولة في منطقة التخزين ولكن يجب على                                  •

 المختصين محاولة إطفاء الحرائق فقط في مراحلها المبكرة جدا
كون وسيلة مفيدة لفريق الطوارئ      ان إعداد قائمة بكميات وأنواع النفايات بالمنشأة يمكن أن ت            •

لتقدير مدى اتساع الحريق حيث أن العديد من اللدائن لها قيمة حرارية عالية حيث أنها                                 
 تحترق بسرعة بمجرد اشتعالها

يعتبر إعداد خطط طوارئ وسيلة مفيدة أيضا لزيادة استعداد فريق الطوارئ في حالة الحريق                •
 أو أي مواقف طارئة أخري

 
 ):في أي عملية صناعية(حريق في حالة حدوث 

 
 يجب إخالء جميع العاملين بالمنشأة في الحال وتجميعهم في مناطق محددة وعدهم •
 :يجب استدعاء فريق الطوارئ في الحال ويجب تذآيرهم بـ •

 
 السرعة التي يمكن أن ينتشر بها الحريق في اللدائن المحترقة 
ة محترقة يمكن أن تنقل           أن االدائن المحترقة يمكن أن تشكل مصدر جوال لماد                     

 الحريق لمناطق أخرى ويمكن أيضا أن تعوق المخارج
 الحاجة ألي أجهزة التنفس الشخصية عند الدخول لمبنى به أي مواد تحترق 
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 الدخان والغازات السمية
 

ر وتنظ. )٣(تبين أن السبب الرئيسي للوفيات في الحرائق العارضة هو استنشاق أول أآسيد الكربون والدخان                   
فرق اإلطفاء إلى الدخان واألبخرة المتولدة من أي حريق عارض آسميات وتستخدم أجهزة التنفس الخاصة                      

 .عند الدخول لمبنى محترق أي آانت المواد بداخلة
 

 وبولمرات الفلور المحترقة غازات أحماض ولكنها أصعب جدا في اشتعالها من اللدائن                     PVCينبعث من الـ      
 المحترق له آثار      PVCيعتبر رجال اإلطفاء أن الهيدروجين المنطلق من الـ                . دااألخرى واحتراقها بطئ ج     
يكون فلوريد الهيدروجين المنطلق من بولمرات الفلور المحترقة أآثر سمية من            . مشابهة ألول أآسيد الكربون   

 .أول أآسيد الكربون ولكنها على األرجح ال توجد بأي آميات ذات قيمة
 

ن المواد المحترقة، سواء آانت هذه المواد طبيعية أو صناعية على ترآيزات قليلة من                يحتوى السناج الناجم م   
تظل المواد السمية محجوزة    . )٤(مواد اآثر سمية ولذلك يجب مناولتها بعناية باستخدام مالبس الوقاية المالئمة            

 .بشدة على سطح جزيئات السناج ولذلك فهي غير نشطة جدًا إحيائيا
 

 .يد من البيانات عن النيران في مصانع إعادة التدوير التذييل الرابعللحصول على المز
 
 استخدامات العمر الثاني للمواد اللدائنية - ٧
 

تعتبر الحاجة إلى وقاية صحة اإلنسان والبيئة وحفظ الموارد الطبيعية واحدا من األهداف األساسية التفاقية                        
ت الخاصة باإلدارة السليمة بيئيا للنفايات، وتدنية آميات          وفي هذا الصدد تبنت حكومات عديدة السياسا        . بازل

حيث أن إعادة    . مواد النفايات التي سيتم التخلص منها بالطمر والتأآيد على أهمية إعادة التدوير ميكانيكيا                       
تدوير اللدائن ال تحقق الطريقة األسلم بيئيا في استخالص القيمة من النفايات فأنة يجب آخيار بديل استخدام                         

 .المواد في إعادة تدوير المواد الوسيطة أو في استعادة الطاقة، بحيث ال تفقد اللدائن قيمتها الفعلية
 

الترميد مع  . تم تطوير اتجاهين تكنولوجيين الستعادة النفايات اللدائنية في البلدان الصناعية على مدى واسع                   
يات اللدائنية هو السائد جدا بالمقارنة بهذين               بينما يظل طمر النفا       . استعادة طاقة وإعادة التدوير ميكانيكيا         

وحديثا تم استهالك مليون طن من نفايات لدائن ما بعد المستهلك في صناعة اللدائن المعاد تدويرها                 . االتجاهين
، وفى نفس السنة آان توزيع آل مجارى النفايات اللدائنية داخل االتحاد األوروبي                         ١٩٩٤ في     افي أوروب  
 :آالتالي

 
 ٪٦   لتدوير الميكانيكياعادة ا

 ٪ ١٣ر٤    استعادة طاقة
 ٪ ٣ر١   ترميد بدون استعادة طاقة

 ٪ ٧٦     طمر

                                                           
تقرير بشأن ترميد نواتج محتوية على مثبطات لهب ُمَبْرَوَمة، منظمة التعاون والتنمية في الميدان                                            )١(

 .١٩٩٨االفتصادي، 
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 ٪١ر٢ نفايات صدرت لخارج أوروبا الغربية
 ال يذآر   إعادة التدوير الكيميائي

 
 التجميع االنتقائي للنفايات اللدائنية ١-٧
 

 بالقطع متضمنتان في إعادة تدوير النفايات اللدائنية لما          يعتبر تجميع وفرز النفايات اللدائنية هما أول خطوتين        
يمكن فرز اللدائن عن اللدائن قبل التجميع أو يمكن فصلها من مجرى نفايات مختلطة بعد                           . بعد المستخدم    

 .التجميع برامج تجميع النفايات اللدائنية المنزلية
 

 خطط تجميع النفايات اللدائنية المستخدمة في المنازل
 

صناديق (ستعادة نفايات التغليف اللدائنية المنزلية من خالل برامج تجميع ترتكز على نظامي السقط                            يتم ا  
تختلف التعليمات المعطاة لألسر وآذلك       ). في صناديق خاصة أو أآياس      (أو جانب حافة الطريق       ) الشوارع

قد . سقط عامة على الزجاجات    تقتصر برامج ال  . مجال النفايات اللدائنية التي يتم تجميعها من حالة إلى أخري            
يقتصر التجميع من جانب حافة الطريق في بعض بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي على                     

يظل تجميع اللدائن بنظام السقط       ). الجافة والنظيفة (الزجاجات فقط وقد يغطى جميع نفايات التغليف اللدائنية             
ويكون التجميع من جانب حافة الطريق اآثر تنوعا ويختلف في            . قنيةبسيط جدا ومتجانس من وجهة النظر الت       

، وفى المعدات المستخدمة من الشاحنات التقليدية لتجميع النفايات البلدية                    )أسبوعيا، شهريا  (معدل التكرار     
الصلبة، الشاحنات المقسمة إلى أقسام منفصلة، وفى التعليمات التي تعطى لألسر، مثل التجميع المنفصل                             

 ).٥أنظر الجدول (دائن أو تجميع مواد إعادة التدوير مختلطة لل
 

 عناصر تكلفة: المصدر(مقارنة بين التجميع بالسقط وجانب حافة الطريق  : ٥جدول
 )١٩٩٧اإلدارة الفعالة للنفايات اللدائنية في االتحاد األوروبي والجماعة األوروبية 

 
  السقط جانب حافة الطريق

تقوم اُألسر بإحضار الزجاجات إلى                 انتظام من إمام آل منزليتم تجميع اللدائن ب
 صناديق التجميع بالشوارع

 المبادئ

 المجال الزجاجات اللدائنية فقط زجاجات أو جميع المغلفات اللدائنية
 :متعددة األشكال

 التجميع في حزم أو أآياس •
تجميع اللدائن منفصلة أو مع مواد إعادة                •

 التدوير األخرى
منفصل أو المتزامن لمواد إعادة        التجميع ال  •

 التدوير
 النفايات المختلفة  •

 :موحدة في الغالب
 شاحنات التجميع+ صناديق 

 التقنيات

 )شاحنات مقسمة إلى أقسام مستقلة( 
 معدالت التكرار مختلفة

 
العوامل 
الت ية ئي ال
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 لدائن منخفضة الكثافة •
 مشارآة السكان •
 البيئة المحلية •
 )ريفية، حفرية( •

الرئيسية التي 
تؤثر على 
 التكاليف

 معدل تكرار التجميع •
تجميع اللدائن منفردة أو مختلطة مع مواد             •

 إعادة التدوير األخرى

  آثافة صناديق التجميع

 جودة عالية للخدمة •
 معدل استعادة عالي •

تبدأ عملية تكرير اللدائن                      •
بواسطة األسر وبالتالي تجعل                 

 التجميع أسهل
تتوقف التكاليف في األساس على          •

 اديق التجميعتوفير صن

 المزايا

 القيود معدل استعادة منخفض صدمة للنظر تكاليف تجميع عالية

 
يعتبر تفرق  . وقد أظهرت الخبرة في البلدان النامية أن هناك عوامل عديدة تؤثر في تكلفة التجميع االنتقائي                       

كاليف المرتفعة لتجميع    آميات التجميع والكثافة المنخفضة للدائن هما اآثر العوامل أهمية حيث يفسران الت                     
آما تبين أيضا التأثير الشديد        . النفايات اللدائنية بالمقارنة بمواد إعادة التدوير األخرى مثل الورق والزجاج                

سوف تؤثر المشارآة الشعبية في برامج           . لمستوى مشارآة السكان وتجاوبهم مع برامج التجميع االنتقائي              
البلدية الصلبة على آل من آمية وجودة النفايات اللدائنية المتجمعة                      تجميع النفايات اللدائنية من النفايات             

تشكل حمالت التوعية الشعبية عنصر مهم في          . وبالتالي التكلفة لكل طن يعاد تدويره من مواد إعادة التدوير             
 .يمكن أن تختلف تكاليف التجميع آلية من حالة إلى أخري. تأآيد مشارآة السكان

 
ريب اآتساب خبرات في التكاليف والمزايا لكل طريقة، بينما ستظل البرامج في الغالب                  سيتم في المستقبل الق    

تعتمد . متنوعة جدا بسبب القيود الخاصة بكل منطقة والمالحظات المختلفة للخدمة من البلديات والسكان                           
 والتي تم تجميعها       احتمالية تنظيم برامج التجميع االنتقائي أساسا على آميات المواد القابلة إلعادة التدوير                      

تكون برامج التجميع بأنظمة السقط أآثر      . منفصلة وعلى معدل التكرار الخاص بتجميع النفايات البلدية الصلبة         
صعوبة جدا من أنظمة جانب حافة الطريق و في المناطق الريفية منها في المناطق الحضرية أو النصف                               

عندما يتم التجميع االنتقائي     . ة ألنظمة السقط مثار قلق      قد يكون التأثير الظاهر في المناطق الريفي         . حضرية  
في ) مواد إعادة التدوير، البقايا    (باستخدام الشاحنات المقسمة إلى أقسام منفصلة فأنه يتم تجميع آال أتجزئين                  

 .وقت واحد
 

 برامج تجميع النفايات اللدائنية الصناعية والتجارية
 

صناعية والتجارية بواسطة صناديق تجميع آبيرة للسقط يتم استئجارها         يتم عادة تنظيم عملية تجميع النفايات ال      
ويتم تطبيق نفس النظام على        . نبواسطة منتجي النفايات ويتم تجميعها بانتظام بواسطة مشغلين خصوصيي               

بوضع (النفايات الصناعية، نفايات التغليف التجارية، وحتى النفايات الزراعية                      . أنواع النفايات المختلفة     
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وتكون تكلفة التجميع لكل طن اقل       ). ودع صناديق تجميع السقط في الجمعيات التعاونية على سبيل المثال           مست
 .وعادة تكون جودة المواد المتجمعة عالية. غالبا من النفايات المنزلية

 
 الفرز إلعادة التدوير الميكانيكي ٢-٧
 

 للدائنية، وأن يتم فرزها إلى أنواع       رالمواد غي يجب فصل مواد اللدائن الناجمة من استخدامات نهاية العمر عن           
. أحادية للدائن عندما يكون ذلك هو أفضل والمعقول وذلك قبل معالجتها وتحويلها إلى استخدام العمر الثاني                       

تحتوى مواد اللدائن الناجمة عن المغلفات في نهاية العمر            . ويعتبر ذلك إلزاميا إلعادة تدوير اللدائن اقتصاديا        
 ب،  ٧ مختلفة يمكن فرزها يدويا ألنها تحمل عالمات تحديد هوية المادة لألنواع المبينة في التذييل                    على مواد 

تتطلب شروط العمل الخاصة بالعمال       . على الرغم من العامل المقيد والخاص بان بعضها قد ال يكون معلما                 
 .المتضمنين في الفرز اليدوي اعتبارا خاصا

 
دائنية إلى مجارى مواد أحادية اللدن إلى خبرات آبيرة إال إذا آانت المكونات               تحتاج عملية فصل المكونات الل    

قد تكون عملية فصل المكونات اللدائنية الصغيرة إلعادة تدويرها          . اللدائنية عليها عالمات واضحة بنوع اللدن      
احة للفصل    نظرة عامة للتقنيات المت        ٦يعطى جدول     . غير مجد ولكن يمكن استخدامها في استعادة الطاقة              

 .وتحديد الهوية وبعض خصائصها
 

 مختصر تقنيات فصل وتحديد هوية اللدائن، اللدن المتماثل :٦جدول 
 APME      طبقا التحاد مصنعي اللدائن في أوروبا 

 
 الطريقة المبدأ األساسي تقييم الفاعلية

،  لدائن  ٣-٢يكون فعاال في فصل من            
التعكر بمواد    ، فاعلية فصل منخفضة      

 الحشو

 الفصل بـ ثقل المادة المنفصلة

 )٥( يغوص–يطفو 

 )١١التذييل (

الفصل باستخدام                  ثقل المادة المنفصلة  % ٩٩،٩ - ٩٥تتراوح النقاوة بين 
 فرازة الطرد المرآزي

فاعلية ، إضافة الكواشف ضروري          
التعكر بالمضافات أو مواد         ، منخفضة
 الحشو

 )١١التذييل (ويم تقال إضافة منتقاة لفقاقيع هواء في وسط مائي

 ,PVC, PC لدائن وهي         ٤يمكن فصل       %٩٠ – ٨٧النقاوة 
POM,PPE       مخاليطها الصناعية باستخدام 

 عوامل تربيط مشترآة مثل

الفصل بطفو اللدائن    
من استخدام                      

 )٦(مهبطات منتقاة

 )١١التذييل (

وحامض ، سلفونات خشبية الصوديوم          
ال ل ا ك ةالتن ن ا ال
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 الطريقة المبدأ األساسي تقييم الفاعلية

  والصابونية OTالتنيك وايروسول الـ

التعكر بالتلوث     ، %٩٠ فوق          نقاوة
 وطبقات الطالء للسطح

استخدام الشحن الكهربائي في مجال                   
 من االسالك    PE و PVCآهربي لفصل الـ      

 والكابالت

) الفرز(الفصل               
 الكهربائي

إعداد ، تحديد جيد لهوية اللدائن الفنية          
تكاليف زمنية   ، غير إلى  ، عينة شاملة  

/  ث   ٢٠أآبر من أو يساوى             (عالية    
 )التحليل

 ,PE, PP: درجة من اللدائن١١التمييز بين 
PVC, ABS, PC, PA, PBT, PPE, EPDM .

 ٥٠ – ٢ر٥االنعكاس الطيفي                  
 محاآاة ذبذبات المجموعة، ميكروميتر

التحليل الطيفي               
باستخدام األشعة           

تحت الحمراء                (
 )٧()المتوسطة

التعكر ، تحديد جيد لهوية لدائن التغليف      
ت طالء    طبقا، )السناج(بمواد الحشو       

التناسق الهندسي للعينات غير      ، السطح
قادر على تحديد هوية البولمرات                      

 السوداء باإلضافة إلى المضافات

 االنعكاس    PET, PVC,PP,PE,PSفصل الـ     
محاآاة ،  نانوميتر   ٢٥٠٠ -٨٠٠الطيفي

 )الذبذبات المتناغمة والذبذبات المتحدة

التحليل الطيفي               
باستخدام األشعة           

القريبة من تحت          (
 )الحمراء

ترآيز شعاع ليزر نبضي على اللدائن                 
حيث ينتج الشعاع وهاجا للكثافة عالية                

يولد الوهج تيار تأيين عالي                  . القدرة
الكثافة والذي يقوم بإثارة جميع العناصر          

 .الذرية في المحيط البؤري

التحليل الطيفي               
باستخدام التأيين           
المستحث بالليزر          
والمستكمل بالتحليل   

شعة الطيفي باأل             
القريبة من تحت          (

 )٨()الحمراء
 الطريقة المبدأ األساسي تقييم الفاعلية

تعمل لجميع اللدائن ولكن تحتاج ألزمنة       
قياس طويلة للدائن السوداء بسبب إعداد      

 العينة والقياس

التحليل الطيفي                
باستخدام تحول              
فورييه لألشعـة              

 )٧(تحت الحمراء
ر تأثي، تحديد منخفض لهوية البولمرات     

 دون اآللية، )الصبغة(شديد للمضافات 
،  نانوميتر ٤٠٠ -٢٠٠االنعكاس الطيفي     

 محاآاة الذبذبات واإللكترونات
التحليل الطيفي               
باستخدام األشعة           

 –فوق البنفسجية         
إشارة شديدة                    

 الترآيز
تحديد ، تحديد منخفض لهوية البولمرات   

هوية المخاليط ذات الذرات المتباينة              
 آلية في األساس

  PSوالـ  PET , PVC, PP, PEل الـ  فص
التحليل الطيفي باستخدام تايين االنبعاث           

االستجابة للدفع                  /الذرى لليزر                 
الرسم الحراري باألشعة التحت     /الحراري
 الحمراء

التحليل الطيفي               
باستخدام تأيين               
االنبعـاث الذرى              

 )٥(لليزر
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 الطريقة المبدأ األساسي تقييم الفاعلية
تحديد منخفض لهوية عناصر البولمر          

 PVCل الـ     فعالة فقط لفص    . دون اآللية  
 PETEعن لدائن الـ 

اختبار استداللى للعناصر باستخدام                     
أطياف خطية من األشعة السينية حيث               

 تستخدم آوسيلة استشعار

استخدام البريق             
الناتج عن األشعة         

 )٩(السينية 
مفيد في حالة فرز اللدائن طبقا للشفافية         
واللون ولكن غير قادر على تحديد                   

 اتالتعريف الكيميائي للبولمر

الفحص . تستخدم آوسيلة استشعار              
البصري باستخدام الصمامات الثنائية                

(CDD)الضوئية أو جهاز مزدوج الشحنة       
 .رؤية آلة، 

 )٩(المسح البصري 

أآبر من أو          (تكاليف زمنية عالية              
فاعلية فصل       ، ) دقيقة      ١تساوى       
 صعوبة الميكنة، منخفضة

الكشف الطيفي الكتلى عن النواتج                         
 الحرارية

 –ل الطيفى          التحلي
 )٥(الكتلى 

 والـ   PVCفصل زغب اللدائن الخاص بالـ      
PE                         المتصل عريضا عن األسالك 

 والـ    PVCفصل رقائق الـ           . والكابالت
PET             المختلفة عن نفايات الزجاجات الـ 
PVC  

الفصل 
 االلكتروستاتيكى

 
يعتبر فصل اللدائن عن الفلزات     . نتكون البضائع الكهربية واإللكترونية في الغالب مخاليط من الفلزات واللدائ          

 .عمال آثيفا ولكنة بسيط تماما
 

 PVCوقطع الـ   . طفو/يمكن فصل بعـض مخاليط المـواد المفتتة بسهولة باستخدام خزانات فصل بنظام غوص              
يمكن فصل قطـع   . المفتتة التي تغوص في الماء يمكن فصلها عن قطع البوليثلين أو البوليبروبيلين التي تطفو                 

 بهذه الطريقة    PET والـ   PVCال يمكن فصل الـ      .  عـن قطع البوليثيلين والبوليبروبيلين بنفـس الطريقة        PET الـ
تكون مخاليط الرقائق   . الن آثافتهما متشابهة جدا ونصل المكونات األصلية للدائن هو الطريقة العملية الوحيدة            

 .طفو/المفتتة اآثر صعوبة لفصلها بوسائل غوص
 

 أي تقنية يتضمن تكاليف فأنة يمكن أن تكون هناك قيود اقتصادية في تطبيق هذه التقنيات في                      وحيث استخدام 
بعض هذه التقنيات متاحة بالفعل وجيدة التأسيس بينما البعض اآلخر مازال في مراحل التطوير               . حاالت معينة 

 .المبكرة
 
 إعادة التدوير الميكانيكية ٣-٧
 

يعطى . بنجاح إلى استخدامات العمر الثاني بدون تأثير ملحوظ على البيئة           يمكن اعادة تدوير جميع البولمرات       
 . أ نظرة عامة عن البولمرات والبولمرات المشترآة٧التذييل 

 
تكون . بمجرد تنظيف وتفتيت اللدائن فان عملية إعادة التدوير تكون مشابهة جدا لتلك الخاصة بإنتاج اللدائن                     

يمكن فقط معالجة   . ا وجد مورد منتظم لمجرى نفايات أحادى المادة نظيف         معدالت إعادة التدوير األعلى حيثم    
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يمكن . نفايات البولمرات بطريقة مرضية بواسطة شرآات لها خبرات في خلط البولمرات مع المضافات                          
 .معالجة بعض مخاليط البولمرات مع بعضها بينما يكون البعض اآلخر غير متوافق

 
 إعادة تدوير اللدائن عمليًا ٤-٧
 

 إعادة تدوير الزجاجات اللدائنية
 

لتحقيق عملية إعادة   . PVC  ،PET،PE –HD: تنتج الزجاجات اللدائنية عادة من واحد من ثالث بولمرات مختلفة          
تدوير قابلة لالستمرار لماليين الزجاجات الموجودة في مجارى النفايات فأنه يجب وضع عملية الفصل اآللي                  

توجد حاليًا مثل هذه العمليات اآللية للفصل في عدد          . دة آهدف لتطوير العمل   إلى أجزاء البولمرات آل على ح      

 :مثاال لفرازة ألنواع مختلفة من اللدائن) ٢(يبين الشكل . من المواقع بأوروبا
 
 
 

اللدائنيةوحدة صناعية العادة تدوير الزجاجات 

مختلطة فى باالتلدائنية زجاجات 

PVCتحديد هوية و فصل ال

HDPE/PET

غساالت, محببات 

تعويم

PVC

غساالت, محببات 

HYDROCLONES

تجفيف, طحن ناعم 

نظيف PVCمسحوق 

HDPE

HYDROCLONES

تقشير, تجفيف 

HDPEحبيبات نظيفة من ال

PET

HYDROCLONES

تقشير, تجفيف 

PETرقائق مجففة من ال

اليافصل اللدائن المختلفة فى وحدة صناعية  العادة تدوير الزجاجات : 2شكل 
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 )HD –PE(البوليثيلين عالي الكثافة 
 

 – HD يعاد تدوير رقائق الـ        . على سبيل المثال في عمل الرقائق والزجاجات والبراميل           HD – PEيستخدم الـ   
PH                 يعاد .  الناتجة عن التغليف التجاري والصناعي ولكن ال يعاد تدوير الرقائق المستخدمة في أآياس التجزئة

تدوير مادة الزجاجة أو الوعاء إما إلى زجاجات جديدة مشكلة بالنفخ أو إلي أوعية أآبر آثيرا مثل براميل مياه                    
تخدم أيضا المادة المطحونة جيدا والمعاد تدويرها في عملية التشكيل بالدوران             وتس. األمطار وصناديق السماد  

 من إجمالي نفايات لدائن ما بعد المستخدم التي تم             )١٠(٪١٨ HD – PEيمثل الـ   . لعمل أوعية آبيرة أو صغيرة     
 .١٩٩٩ طن وذلك في أوروبا الغربية في ٣٢٩ ٠٠٠إعادة تدويرها ميكانيكيا، تعادل 

 
 )PE-X ،PE-LLD ،PE-LD(ين منخفض الكثافة البوليثيل

 
 المستعادة من     PE-LDتستخدم رقائق الـ       .  آثيرا في رقائق التغليف والرقائق الزراعية            PE- LDيستخدم الـ     

فعلى سبيل المثال تجد النفايات النقية ذات الجودة األعلى                 . أغلفة التوزيع عموما في صناعة رقائق جديدة            
تستخدم النفايات اللدائنية    . بينما تستخدم المواد األقل جودة في أآياس القمامة              . قاستخداما في أآياس التسو      

 في  PE-LDتستخدم بعض رقـائق الـ        . الناتجة عن االستخدامات الزراعية فـي عمل رقائق جديـدة للمزارع              
 ٪٤٥ آان   .إنتاج لدائن مختلطة بديلة للخشب للمحفات، للحوائط العازلة للصوت وألسطح جراجات السيارات             

 عبارة  ١٩٩٩ ألف طن من لدائن ما بعد المستخدم التي تم إعادة تدويرها في أوروبا الغربية في                     ٨٢٣ أو   )١٠(
 ).بولييثيلين خطى منخفض الكثافة (PE-LLDأو  PE-LDعن 

 
  أو النفايات الناتجة عن      )١١(يمكن فرز آابالت نهاية العمر      . آعزل وتغليف للكابالت       PE-LDآما يستخدم الـ      

 المستعاد باألصباغ     PE- LDيمكن إعادة خلط الـ          . إنتاج الكابالت إلى أنواع بولمرات وفلزات موصالت              
والمضافات واستخدامه في الحواجز العازلة للصوت، قطع األثاث الجانبية، األوعية الصغيرة وسالل الزهور               

 .على سبيل المثال
 

آيميائيا أو باإلشعاع لربط       PE- LDصنوع من الـ      يتم في بعض األوقات معالجة عزل وتغليف الكابالت الم              
 -PE(ويطلق على المادة بعد ذلك اسم بوليثيلين مرتبط عرضيا . جزئيات البولمر معـا لتحسين مقاومتها للتآآـل     

X(       يمكن أن تستخدم في توليد الطاقة في المرمدات المرخص لها أو في                  .  وال يمكن إعادة تدويرها ميكانيكيا
 .تدوير المواد الوسيطةعمليات إعادة 

 
يمكن إعادة تدويرها في          .  في األغلب في المغلفات الصناعية ومغلفات التوزيع                     PE- LLDيستخدم الـ       

يمكن أن تستخدم أيضا في المنتجات       . استخدامات مشابهة في العمر الثاني عندما تكون متاحة آمجرى مستقل           
 .المصنوعة من اللدائن المختلطة

 
 )تيرافثاالت أو تيرافثاالت البولييثلين - PET(البولييستر 

 
تتوفر . يعتبر االستخدام الغير ليفي األآثر شيوعا في الزجاجات للمياه، للمشروبات الغازية وللمواد الغذائية                    

 إلعادة التدوير من    PETبعض المواد من إنتاج البولمرات والعمليات التحويلية، لكن نستخلص معظم لدائن الـ               
توجد عمليات جيدة التأسيس في عدد من األطراف الستخالص وفرز زجاجات الـ                  . لبلديةمجارى النفايات ا   
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PET              يعتبر المنفذ الرئيسي للـ       .  من النفايات األخرى ولتنظيف وتحبيب النفايات إلعادة التدويرPET  المعاد 
األلياف األآثر سمكا   تدويره في إنتاج األلياف سواء آانت خيوط ليفية مبرومة رفيعة لالستخدام في النسيج أو                 

 .لالستخدام في الحشو العازل
 

 الملوث ببولمرات أخرى غير مناسب إلعادة التدوير الميكانيكية، ولكن يمكن استخدامه في                        PETيكون الـ    
 ألف طن من نفايات تغليف لدائن ما بعد المستخدم التي              ٢١٩ أو   )١٠( ٪١٢آان  . إعادة تدوير المواد الوسيطة    

 .PET عبارة عن ١٩٩٩أوروبا الغربية في أعيد تدويرها في 
 

 )PP(البوليبروبيلين 
 

يستخدم البوليبروبيلين على سبيل المثال في المسبوآات الصناعية ومسبوآات السيارات، المواسير، األوعية                 
بينما ال يمكن استعادة الرقائق عادة من مجارى                . الكبيرة والصغيرة، صناديق البيرة وفي رقائق التغليف             

يات العامة فان األوعية، صناديق البيرة، المسبوآات والمواسير يمكن إعادة تدويرها ثانية بسهولة إلى                        النفا
 ١٦٩ثم إعادة التدوير ميكانيكيا لحوالي       . استخدامات مشابهة أو بديلة مثل شبكات مواسير الصرف الزراعية          

 .١٩٩٩لغربية في  من نفايات البوليبروبيلين لما بعد المستخدم في أوروبا ا)١٠(ألف طن
 )PS(البوليستيرين 

 
 في الصورة الصلبة آمغلفات،         PSيستخدم الـ     .يستخدم البوليستيرين في آال من صورتيه الصلبة والممددة              

ويستخدم في الصورة الممددة آمغلفات مقاومة          . أآواب وأطباق وفي األجهزة الكهربائية وشرائط الكاسيت           
 :PS من صورتي الـ  تدوير آالةيمكن العاد. مادة بناءللصدمات، أآواب وأطباق وآعزل حراري و

 
يمكن إعادة تدوير مكونات البوليستيرين الصلبة مثل أآواب القهوة ثانية إلى استخدامات بديلة              •

 مثل علب شرائط الفيديو والمعدات المكتبية الخ
. ادةتفقد نفايات رغاوى البوليستيرين الممدد خصائصها الرغوية آجزء من عملية االستع                      •

يمكن إعادة تغويز المادة المستعادة ولكن المنتج في هذه الحالة يكون أغلى من المادة الخام                       
وبدال من ذلك فهي تستخدم في الصورة الصلبة في استخدامات السبك العادية مثل                        . البكر

 شرائط الفيديو أو حماالت السترات
لبة بنجاح في وحدات بثق لدائنية         تم إعادة تدوير آال من نفايات البوليستيرين الممددة والص              •

 مصنعة/خام
 

 في أوروبا    PSبلغ إجمالي الكمية التي أعيد تدويرها ميكانيكيا من نفايات التغليف ما بعد المستخدم من الـ                             
 .)١٠( ألف طن١٠٧ حوالي ١٩٩٩الغربية في 

 
 بولمرات الفلور

 
استخدامات نوعية مرآبة مثل المعدات        وبولمراتها المشترآة عادة في أجزاء صغيرة في              PTFEتستخدم الـ    

أو آطبقة رقيقة جدا من الطالءات على               ) سيارات، قطارات وطائرات    (اإللكترونية، وسائل المواصالت        
 بكميات اآبر في تطبيقات وحدات الصناعية الكيميائية ويمكن                 PTFEتستخدم الـ . النسيج والفلزات الملفوفة   



UNEP/CHW.6/21 
 
 

 
33 

 المناسب والتي قد تكون       PTFEثما يمكن استعادة آميات آافية من الـ            حي. إعادة تدويرها إذا آانت غير تالفة        
يمكن ). ٥أنظر التذييل    (آافية إلعادة تدوير مبررة فانه يجب نقلها بحريا إلى وحدات إعادة تدوير مختصة                      

 من وحدات إعادة التدوير المختصة ولكن مثل غالبية                    )١٩(.إعادة تدوير بولمرات الفلور في عدد محدود              
لمرات األخرى فأنة يمكن إعادة معالجتها بالثبق العادي وبواسطة شرآات سبك بتقنيات إضافية قليلة اآثر                 البو

 .من تلك المستخدمة مع اللدائن البكر
 

يجب ترميد بولمرات الفلور     .  المستعاد آجزء بسيط مضاف للمواد األخرى        PTFEيوجد سوق واقعي جدا للـ        
ألفضل إرسال المواد الغير قابلة إلعادة التدوير إلى المرمدات                       من ا  . فقط في المرمدات المرخص لها           

يجب عند طمرها أن يتم ذلك في حفر طمر مرخص لها حيث لن تمثل خطرًا               . المرخص لها مع استعادة طاقة      
 .ألنها خاملة

 
 )PVC(بوليفينيل الكلوريد 

 
بما أن للكثير من      . دة التدوير  تنتج هذه المادة في نطاق واسع من الدرجات التي يكون لجميعها فرص إعا                        

 فترة عمر طويلة جدا لذلك فان آميات قليلة فقط، حتى اآلن، هي المتاحة إلعادة التدوير                     PVCاستخدامات الـ   
 قامت أوروبا الغربية بإعادة تدوير ميكانيكي             ١٩٩٩في   . ولكن سيكون هناك آميات متزايدة في المستقبل            

من  % ٣ ألف طن ناتجة عن بعد االستخدام تمثل                ١٠٠ منهم    PVC آلف طن من نفايات الـ            ٥٤٠لحوالي  
 . ما بعد المستهلكPVCنفايات الـ 

 
 :ونعطى هنا عدد محدود من أمثلة العمل

 
في % ١٠٠ متمدد جاسئ بدرجات حتى      PVC-E إلى    PVC-Uيمكن دمج نفايات زجاجات الـ         •

  مستوى االستخدامالمستوى وذلك إذا تم ضبط مستويات عامل التمدد، المقر، الصبغة إلى
 إلى مواسير وأجزاء شبكات المجارى ويمكن          PVC-Uيمكن أيضا سبك نفايات زجاجات الـ           •

 دمجها إلى القلب الرغوي الخاص بالمواسير ذات الثالث طبقات الستخدامات الصرف
 مبرومة  ف في عملية غزل بالمذيبات لعمل خيوط أليا            PVC-Uتستخدم نفايات زجاجات الـ         •

 األثواب المحاآةلالستخدام في 
 إلى   PVC- Uيمكن إعادة تدوير المواسير والقطاعات الجانبية للنوافذ المصنوعة من الـ                         •

استخدامات مشابهة طالما تم ضبط مستوى مقر الحرارة على نفس المستوى المستخدم في                      
يكون االستخدام األفضل لمواد نهاية العمر القطاعات الجانبية                  . استخدامات العمر األول     

يمكن استخدام   . وافذ آقلب داخلي للقطاعات الجانبية للنوافذ الجديدة، مغلفا بالمادة البكر                  للن
 نفس المادة بدون تعديل في أنابيب وقنوات دفن الكابالت المصنوعة بالبثق

 المستخدم في الصناديق الحاوية لمكونات الحاسبات وأطر لوحات          PVC- Uيمكن استخدام الـ     •
 آلية عن باقي مواد      PVC- Uابق في العمر الثاني طالما تم فصل الـ            المفاتيح في استخدام مط    

 الحاسب وتم إعادة ضبط اللون
 الجاسئ الرغوي ثانية إلى استخدامه األصلي إذا تم خلطة مع              PVC- Eيمكن إعادة تدوير الـ       •

 مادة بكر



UNEP/CHW.6/21 
 
 

 
34 

. الكاملة الملدن عن الكابالت      PVC-Eيمكن نزع نفايات إنتاج عزل الكابالت المصنعة من الـ             •
  PVCيعاد تدوير جزء الـ    . يمكن تحبيب آابالت نهاية العمر وفرزها إلى أجزاء فلز وبولمر             

إلى أرضيات صناعية، ابسطة أرضيات السيارات، نعال األحذية، داليات واقية من الطين                    
في السيارات، حواجز مانعة للصوت وخراطيم الحرائق يمكن ترميد خردة الكابالت                                 

القليل فقط من مثل    . المعدن الموصل وذلك باستخدام مرمدات مرخص لها      للحصول فقط على    
 :هذه المرمدات هو المرخص له في العالم

 أو إلى طبقات دعم أو سجاجيد         )١٣(إلى أرضيات جديدة    PVCيمكن إعادة تدوير أرضيات الـ      •
 وذلك بعد الغسل والطحن

ة عمرها إلى مشمعات جديدة       عند نهاي  PVCيمكن أيضا إعادة تدوير مشمعات السقف من الـ            •
 بعد الغسل والطحن

 محدودة،   PVC إلى استخدامات جديدة للـ           PVCوتعتبر الكميات التي يمكن إعادة تدويرها من النفايات الـ                    
 :تتحدد القيود التقنية بحقيقة أن. )١٤(ويرجع ذلك إلى قيود تقنية، اقتصادية وإدارية

 
 لخاصةله ترآيبة الجزئية ا  PVC للـمآل استخدا •
لكل استخدام يمكن أن تختلف المكونات ويعتمد ذلك على المنتج أو المعالج والوقت اإلضافي                 •

 )على وجه الخصوص في استخدامات العمر الطويل مثل أطر النوافذ والمواسير(
 

ص في  ترجع القيود االقتصادية إلى تكاليف التجميع، قبل المعالجة وإعادة التدوير، وتتعدى هذه التكاليف باألخ              
نفايات ما بعد المستهلك التكاليف الخاصة بالخيارات البديلة إلدارة النفايات مثل الترميد والطمر نتيجة                                   

يجب مالحظة انه تحدث أيضا قيود اقتصادية مشابهة مع أنواع           . التكاليف العالية نسبيا للتجميع وقبل المعالجة       
 .النفايات اللدائنية األخرى

 
ى حقيقة إن بعض هذه المواد وعلى وجه الخصوص نفايات ما بعد المستهلك والتي                      ترجع القيود اإلدارية إل    

يمكن أن يغير ذلك في الوقت اإلضافي عندما يصبح متاحا نفايات              . تتولد بكميات صغيرة من مصادر متفرقة      
ات  ذات فترات العمر الطويلة إلى نفايات متاحة في السنو                 PVC نتيجة تحول منتجات الـ        PVCاآثر من الـ   

 .القادمة
 

يكون من األسهل التغلب على هذه القيود بالنسبة لخردة            . تنتمي هذه القيود عامة إلى نفايات ما بعد المستهلك           
 .اإلنتاج، آما تبين بمعدالت إعادة التدوير الحالية والتي هي أعلى من تلك الخاصة بنفايات ما بعد المستهلك

 
الملدنة والغير ملدنة منفصلة وذلك للحصول على منتجات                PVCيجب من األفضل إعادة تدوير نفايات الـ            

في حالة استخدامات اللدائن في منتجات بديلة لألخشاب أو الخرسانة فأنة قد يكون مقبوال                              . عالية الجودة  
 . مع البولمرات األخرىPVC ومن نفايات الـ PVCاستخدام مخاليط من نفايات الـ 

 
.  آثيرا على جودة المادة المعاد تدويرها       )PE en PPمثل  ( أو ليفينات    ال يؤثر وجود آميات صغيرة من البولى       

 . منتج قليل الجودةPVC أو المطاط في النفايات الدائنية الغنية بالـ PETيمكن أن ينتج عن وجود الـ 
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 )PBDE(اللدائن المحتوية على اثيرات ثنائى الفينيل متعدد البروم 
 

 عن مواد إعادة      )PBDE(ي تحتوى على تأثيرات ثنائي الفنيل متعدد البروم                يجب إبعاد النفايات اللدائنية الت       
بدال من ذلك يجب معالجة مثل هذه النفايات اللدائنية            . التدوير بسبب احتمال انبعاث الديوآسينات والفيدرانات       

 ).٨ أنظر أيضا الفصل(في مرافق إعادة تدوير المـواد الوسيطـة أو في مرمدات استعادة طاقة مراقبة 
 

 إعادة تدوير نفايات البولمرات المختلطة
 

يكون من المفضل فرز النفايات اللدائنية المختلطة إلى أجزاء مختلفة باستخدام عمليات آافية، مع الوضع في                     
 .يجب إعادة تدوير األجزاء التي تم فرزها آل على حدة. االعتبار الطاقة المستهلكة والجهود التقنية

 
ت اللدائن المختلطة المنفصلة عن مجارى النفايات البلدية إلى لدائن منفردة ولكن ثبت                   من الصعب فرز نفايا    

. احتمال إنتاج خليط مغسول يمكن تشكيلة بالبثق أو السبك إلى عناصر مختلفة بديلة لألخشاب والخرسانة                            
حيث . ولهذه استخدامات مثل فضد الرحالت، حواجز عازلة للصوت، مصدات جانب الرصيف واألسوار الخ              

 .يكون مقاومة الظروف الجوية، التآآل والتعفن هامًا
 

 .نظرة عامة عن آميات اللدائن التي تم إعادة تدويرها في أوروبا الغربية) ٣(يعطى الشكل 
 

 ١٩٩٧إعادة التدوير الميكانيكية للنفايات اللدائنية لما بعد المستخدم بالراتنج، أوروبا الغربية، ): ٣(الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 إعادة تدوير المواد الوسيطة والمواد الكيميائية ٥-٧
 

تستخدم إعادة التدوير الميكانيكية البوليمار آما هو إلنتاج نواتج بلمرية جديدة، ومن الممكن إدخال اللدائن                           
ر عادة  داخل مجموعة من العمليات الستخدام الكيمياء األساسية للدائن النفايات المختلطة الستعادة القيمة، ويشا            

HDPE 21% (311) 
22%L/LDPE 46% (676) 

48%

PP 11% (155)

11%

 )٦٠ (٪٤لدائن ممزوجة 
4%

PA<1% (5)

1%
ABS 1% (18) 

1%

PS 3% (45) 
3%

EPS 2% (31) 
2%

PET 7% (108) 
7%

PU <1% (12%)

1%

)باستثناء أي اشاراتة تحديدية(سنة / طن١٠٠٠×:الوحدة TN SOFRESئية المنظمات االستشارية البي: المصدر
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إلى هذه العملية بأنها إعادة تدوير المواد الوسيطة والمواد الكيميائية، ومع ذلك فإن بعض هذه العمليات                                   
أما التقنيات المستخدمة فتشمل البثق اإلنحاللي أو اإلنحالل            . توصف أفضل ما توصف بأنها استعادة للطاقة          

آمدخل يمثل عامل اختزال    )  الهيدروآلوريك حمض( HCLالحراري والهدرجة والتفوير والترميد مع استرداد       
 مبادرة  ٧٠في األفران العالية، وتحلل الغليكول، واإلنحالل المائي واإلنحالل الميثانول، وقد تم تطوير نحو                     

على أنها إعادة تدوير       . وفي هذه الوثيقة سوف تساق اإلشارة إلى جميع التقنيات المختلفة                    . )١٥(حتى اآلن  
 .٤اسي لإلنحالل الحراري موضح في الشكل آيميائي والمبدأ األس

 
ويجري اآلن تطوير معظم هذه التقنيات تناول طائفة واسعة من اللدائن في عملية واحدة تنتج نواتج ذات نفس                     

وترآز هذه التقنيات عادة على استعادة المرآبات العضوية الموجودة في الُلدن وقد                         . النوعية آنواتج بكر    
وترآز هذه التقنيات بصفة رئيسية     . (PVC) لمعالجة نفايات بوليفينل الكلوريد       صممت بعض التقنيات خصيصاً   

 الثقيلة وال تزال هذه      )٢(على استعادة الكلور في شكل مفيد وتسمـح بعض هـذه العمليات بالفصل بين الفلزات                 
صاعب ذات  وفي هذا الصدد فإن بعض الم        . العمليات تمر بمراحلها المبكرة من التطوير والترويج التجاري           

الطبيعة االقتصادية قد واجهت القائمين بإعادة تدوير النفايات باستخدام أحدث التقنيات إلعادة التدوير                                    
 .PVCالكيميائي للنفايات اللدائنية المحتوية على الـ 

 
 :إعادة التدوير واالسترداد الكيميائْيين يمكنهما اتخاذ شكل نوعين مختلفين من العمليات

 
 إعادة التدوير الكيميائي حيث يكون الهدف هو استعادة المكونات الكيميائية األساسية            النوع األول هو   

وتتم إزالة بلمرة النفايات اللدائنية إما       . من المواد اللدائنية إلعادة استخدامها في الصناعات الكيميائية        
أو إلى  ) لكيميائيالتحلل ا (إلى مرآبات غير متبلمرة حيث يمكن استخدامها ثانية في عمليات البلمرة              

والتي يمكن أن تستخدم    ) التحلل الحراري أو التكسير   (مواد آيميائية وسيطة أقل في الوزن الجزيئي         
 .مثل الزيت الطبيعي في التفاعالت الكيميائية المتضمنة إنتاج البلمرات

 
الكوك في   النوع الثاني في إنتاج الحديد حيث يتم استخدام النفايات اللدائنية آإضافة بجانب فحم                             

ويتضح حجم استخدام النفايات اللدائنية في      . أفران النسف وذلك بسبب خواصها الكيميائية المنخفضة      
وقد . ١٩٩٦ طن تم استخدامها في هذه العمليات في ألمانيا خالل عام               ١٠٠ ٠٠٠أفران النسف من     

ن تحليل اللدائن   يمك.  طن سنوياً  ٨ ٠٠٠ – ٥ ٠٠٠تم استعراض طريقة أآثر حداثة في اليابان بسعة         
يمكن تطبيق عملية تحليل       . المخلوطة ببولي فينيل الكلوريد حراريًا في قمين مملوء بالنتروجين                  

يتم اختبار وحدة الصناعة التجريبية وتشغيلها لتزود عملية            . حراري مشابهة في صناعة األسمنت      
 .VCM oxi-chlorination processالكلورة األآسدة باستخدام الفينيل والكلور والميثيل 

 
يمكن أن تكون إعادة التدوير الكيميائي هي االختبار السليم لتلك المجموعات من النفايات التي ينطوي فيها                           
إعادة التدوير الميكانيكي على مشاآل بسبب الشوائب أو عندما تحتاج عملية إعادة التدوير إلى خطوات فرز                      

 .)١٥(إضافية مكلفة
 

                                                           
 ).الدراسة المراجعية الدانمرآية(لمزيد من المعلومات الرجوع  )٢( 
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ت اللدائنية إلى طرف آخر إلعادة تدوير المواد الوسيطة قبل قيام الطرف                          ال يجب أن يتم تصدير النفايا           
 .المستورد بإنشاء وحدة صناعية مطورة بالكامل ومعتمدة طبقًا للقواعد المحلية

 
  مبادئ أساسية–للنفايات اللدائنية ) التحلل الحراري(إعادة التدوير الكيميائي  - ٤شكل 

 
مواد بترو 

آيماوية 
 وسيطة

  حراريتحليل
 ٢مرحلة 

تحليل حراري  
 ١مرحلة 

نفايات لدائنية 
 مختلطة

     
     
  تشظية اختزال اللزوجة وحدة التكسير 
  غسيل :إزالة الهلجنة بـ  وحدة تكويك 
  تجفيف  التحليل الحراري- .إلنتاج السنغار 
  ...ألخ  تكسير اللزوجة- الهدرجة 
 

 

 التكرير

 

  البثق-

 

 

 
 
 

 
 

آما أن إنتاج المواد الوسيطة       . تتولد عن تقنيات التدوير الكيميائية عامة آميات منخفضة نسبيًا من المخلفات                
لعمليات اإلنتاج الكيميائي يتولد عنها عادة قدر من الخبث في شكل مواد خاملة توجد في النفايات اللدائنية                               

ولبعض العمليات معايير قبول محددة من حيث ما يتعلق              . ياه المستخدمة وأقراص الفلترة في حالة عالج الم        
 .بمحتوى الرماد في النفاية نظرًا لتقليل الخبث

 
 سوف ينتهي   PVCإن الفلزات الثقيلة الموجودة في النفايات اللدائنية، مثال تلك المستخدمة في عمليات تثبيت                    

فبالنسبة إلنتاج  . الة إنتاج الصلب سوف تدمج في الصلب         بها المطاف إلى مجاري النفايات السائلة أو، في ح            
الصلب فإن تلك الفلزات الثقيلة الناشئة من النفايات اللدائنية ال تكون بصفة عامة هي مصدر الفلزات الثقيلة                         

 .في تلك المخلفات وذلك نظرًا لإلنخفاض النسبي في النسبة المئوية للدائن المستخدمة آمدخل للعملية
 
  الحصر الرئيسية لجمع النفايات اللدائنية وإعادة تدويرهاعوامل ٦-٧
 

ثمة عدد من العوامل يعوق تطوير قطاع إعادة تدوير النفايات اللدائنية لدى آل من البلدان النامية والبلدان                             
 عوامل الحصر الرئيسية لجمع وإعادة تدوير آل مصدر من مصادر النفايات                     ٧المتقدمة ويوضح الجدول      

ويكشف الجدول عن أن أآبر مصدر للنفايات اللدائنية التي هي نفايات صلبة بلدية              . في أوروبا الغربية  اللدائنية  
 .يواجه هو اآلخر عوامل حصر رئيسية
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 عوامل الحصر الرئيسية المعوقة لجمع النفايات اللدائنية وإعادة تدويرها - ٧الجدول 
 

 عوامل الحصر ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦

 التشتت الجغرافي للنفايات فأل جيم جيم باء باء ألف

صعوبة التعرف على  ألف جيم باء جيم باء ألف
 البولمرات

 صعوبة التفكيك جيم جيم ألف جيم ألف ألف

 التلوث ألف جيم باء باء باء باء

وف ييسر دعم قطاع استعادة النفايات                                

 عامل إعاقة حرج -لف
عامل حصر رئيسي ولكن ال ينطبق -اء

بالضرورة على جميع أنواع النفايات
 في المصدر محل النظر

 )أو القليل(الحصر الثانوي  -جيم

 نفايات بلدية صلبة -١
 التوزيع -٢
 خردة السيارات -٣
 الكهرباء واإللكترونيات -٤
 والهدم/والتشييد -٥

عناصر اإلدارة ذات الفعالية: لمصدر
لتكاليفية إلدارة النفايات اللدائنية لدى االتحاد

 .٢٠٠٠م أهداف وصكوك عا. ألوروبي
أ
ب
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 منتجات لدائنية متعددة ألف جيم باء جيم باء جيم

 محتوى المضافات جيم جيم جيم جيم باء باء

 
 يةمنظورات تكنولوج

 
وآما سبق إيجازه في األفرع السابقة، فإن تطوير تقنيات مناسبة س

 . هذه اآلثار٨ويوجز الجدول . اللدائنية
 

ا
ا
ا
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 استعراض تقنيات إعادة تدوير النفايات اللدائنية - ٨الجدول 
 

  التأثيرات الواقعة -ثالثًا 
 على صناعة إعادة التدوير

 التقنيات   مجاالت التجديد-أوًال    نوع النفاية-ثانيًا 

 إعادة تدوير اآللية
النهوض بفرز النواتج                      

 ونوعية النواتج المفرزة
أحادية (نفايات لدائنية نظيفة        

ناتجة عن   ) الراتنجات أساساً  
 مجموعات انتقائية

األشعة تحت      : طريقة التحديد     
الحمراء، الكشف البصري،                  

 . اللونياألشعة السينية، التصوير
الكثافة، االختيار   : طريقة الفصل  

 الحراري والكهربية االستاتيكية

 التحديد والفرز

تحسين نوعية الراتنجات               
المعاد تدويرها يعني تحسين        
منافذ النواتج المعاد تدويرها        

وانخفاض في     ) آيفًا وآماً    (
 تكاليف التجهيز

النفايات اللدائنية النظيفة                 
) أحادية الراتنجات أساساً           (

الناتجة عن مجموعات                     
 انتقائية

تكنولوجيا البثق، المستخدمة في         
إعادة تدوير وتحسين نوعية                   

 الراتنجات المعاد تدويرها

 التجهيز

 إعادة التدوير الكيميائية
منافذ غير محدودة للدن                    
المفروز حسب الراتنج وإنتاج    
مرآب غير متبلمر عالي                

 الجودة

انخفاض (لدائن مختلطة                 
 )مستوى التلوث

لتحلل الحراري السابق للتجهيز، ا
 الهدرجة والتغويز

إعادة تدوير المواد                    
 الوسيطة

مرآبات (نفايات لدائنية نظيفة     
ناتجة ) غير متبلمرة أساساً        
 عن مجموعات انتقائية

تحلل الميثانول، تحلل الغليكول،         
 التحلل المائي، والتصبن

 التحلل الكيميائي
إنتاج مرآبات غير                 (

 )متبلمرة
 م الطاقةاستخدا

زيادة إمكانيات استعادة                   
 الطاقة

نفايات لدائنية ذات مستوى            
 منخفض من التلوث أو ملوثة

احتراق أحادي أو مشترك مع                
إمكانية جمع إعادة التدوير                       
الكيميائية واستخدام الطاقة الناتجة    

 عن العملية

 

 
 ١٩٩٧، EU, ECعناصر إدارة نفايات لدائنية ذات فعالية تكاليفية : المصدر

 
 استعادة الطاقة من النفايات اللدائنية - ٨
 

بينما يمكن أن ينتج عن إعادة تدوير بعض النفايات اللدائنية فوائد بيئية، فإن الكثير من النفايات اللدائنية تتكون                    
من أنواع قليلة تنتشر بين المواد األخرى للنفايات، وتشكل عمليات فرز وتنظيف هذه النفايات إلعادة التدوير                    

 .بئًا على البيئة أآبر من العائد من عملية التدوير ذاتها، ناهيك عن التكلفة االقتصاديةع
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 هي الطريقة الفعالة    )١٦(وقد توجد أيضًا مخلفات من عملية إعادة التدوير ال يمكن تبريرها فإن، استعادة الطاقة               
ذلك ينبغي مالحظة أنه إذا طبقت عملية استعادة        ومع  . تكاليفيًا الستعادة القيمة الذاتية للمورد في النفاية اللدائنية       

وبالنسبة ألنواع معينة من اللدائن فإن        . الطاقة، فإن الطاقة التي آانت ضرورية إلنتاج اللدائن تكون قد ُفِقَدت              
القدر من الطاقة الالزم إلنتاج المادة التي لها نفس األهمية التي لقيمة الطاقة الموجودة في اللدائن عند                                        

 .ترميدها
 

، حتى أن تلك اللدائن التي تحتوي على            )٩أنظر الجدول    (وتنطوي اللدائن بصفة عامة على قيم طاقة عالية             
ومن ناحية أخرى يمكن للترميد أن يؤدي         . هالوجينات لها نفس القيمة من الطاقة التي للورق وللورق المقوي            

وعند مزج اللدائن بنفايات      ) ١٠ أنظر الجدول (إلى توليد آميات ضخمة من مخلفات تنظيف غاز المداخن                 
 .أخرى فإنها تساعد على ترميد النفايات المبللة أو الخضرية

 
 التي ُطِورت خالل السنوات العشر األخيرة في ظروف التشغيل الصارمة                  )١٨(أشارت البحوث والممارسات   

). أنظر أدناه (أمان وبفاعلية   ، يمكن ترميدها في      PVCإلى أن النفايات اللدائنية، حتى إذا آان المزيج غنيًا بالـ               
إن االحتراق المنتظم ودرجات الحرارة العالية تؤدي إلى استعادة أآبر قدر ممكن من الطاقة من الوقود                                   

 عند ترميد   ٪٨٥وتتم أآثر عمليات استعادة الطاقة فاعلية        . وتضمن التكسر الكامل للمرآبات العضوية السمية      
 لتوليد الكهرباء، وعلى بخار ذي ضغط منخفض لالستخدامات           النفايات للحصول على بخار ذي ضغط عالي        
وال تحاول معظم مصانع إنتاج الطاقة من النفايات القيام بهذه                . الصناعية، وعلى ماء ساخن للتدفئة المنزلية        

فيتم حرق الفحم غير المحروق،       . ويتم تشغيل مصانع التغويز ذي القاعدة المميعة في اليابان            . األشياء الثالثة 
 .لرماد المتطاير والغاز عند درجة حرارة مرتفعة فتولد خبثًا منصهرًا وغاز مداخن بصورة منفصلةوا
 

حيث تبين أن التأثير      .  طبقًا التفاقية بازل     )٢(ُأِعدت المبادئ التوجيهية التقنية المتعلقة بالترميد على األرض             
 :دالة هيالبيئي من عملية استعادة الطاقة بالترميد يتوقف على أربع عوامل 

 
 طبيعة النفايات التي سيتم ترميدها •
 مراقبة ظروف الترميد •
 تنظيف غاز المداخن •
 التخلص من النفايات •

 
 طبيعة مصادر النفايات المستخدمة في استعادة الطاقة

 
يمكن أن توجد اللدائن في أربع أنواع مختلفة من النفايات المستخدمة في عمليات استعادة الطاقة لكل منها قيمة                   

 .طاقة المستعادة الخاصة بهالل
 

.  التفاقية بازل حيث تحتاج إلى بحث خاص         ٢هي نفايات مدرجة في المرفق        )MSW(النفايات البلدية الصلبة     
وهي نفايات األدوات المنزلية غير المعالجة والنفايات الناتجة من الورش والمطاعم والتي يتم احراقها في                           

١٠وللنفايات البلدية الصلبة قيمة طاقة تساوي            ". آمي-إحراق"سعة  أوروبا وأمريكا واليابان في مرافق وا         
ويساعد محتوى اللدائن بالمواد الرطبة أو المتعفنة الموجودة بمصادر النفايات             . آجم وآثافة منخفضة جداً    /مج

 .على ترميدها
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فلزات والزجاج   ينتج بنزع آل المكونات غير القابلة لالحتراق مثل ال                )RDF(الوقود المستخرج من القمامة        
حيث انه يوجد بالنفايات    . والمواد المتعفنة من النفايات البلدية الصلبة ثم تكوير خردقة المواد القابلة لالحتراق              

البلدية الصلبة المعالجة وبالوقود المستخرج من القمامة ترآيزات أعلى من النفايات اللدائنية أآثر من تلك                            
يمكن أن يكون مقبوًال بيئيًا نقل الوقود المستخرج         . بالتالي قيمة طاقة أعلى   الموجودة بالنفايات البلدية الصلبة و     

 .من النفايات لمسافات قصيرة من مكان تصنيعه إلى الوحدات الصناعية المخولة الستعادة الطاقة
 

ت يتكون أساسًا من الورق ونفايات اللدائن بعد فصلها عن باقي النفايا                 )PDF(الوقود المستخرج من التغليف       
ويمكن أن يكون النقل البيني للوقود         . وتجهيزها على شكل آريات مصممة لكي تعطي أقل قيمة من الطاقة                 

المستخرج من مواد التغليف بين األطراف مقبوًال بيئيًا إذا توافرت وحدات الترميد المخولة وإذا آانت هذه                           
 .العمليات مسموحًا بها في القواعد المحلية لدى الطرفين

 
 يتكون من نفايات اللدائن وحدها الناتجة عن عمليات إعادة التدوير أو التي تم فصلها من                      )PF(ليمر  وقود البو 

وقد . مجموعة النفايات العامة، ثم تتم معالجتها لتنتج وقودًا ذا محتوى معين من البوليمرات ومستوى الطاقة                     
 وإذا آانت القواعد     )٢(حدات ترميد مخولة  يكون النقل البحري بين الحدود لوقود البوليمر مقبوًال إذا توافرت و             

وقد يكون عدد من وحدات الترميد المنشأة غير مصمم لتحمل درجات الحرارة                    . في آال الطرفين تسمح به       
لذلك يجب تخفيف الوقود بمادة ذات قيمة         ، المتولدة من استخدام هذا الوقود ذي القيمة الحرارية العالية وحده             

 .حرارية أقل
 

 الوقود المستخرج من مواد التغليف ووقود البوليمر ناشئًا عن وحدات الصناعة أو التوزيع أو                قد يكون آل من   
 .البلديات من خالل أنظمة تجميع الفوائض والمخلفات

 
 قيم الطاقة المتولدة من وقود نفايات اللدائن والوقود الممزوج والوقود التقليدي: ٩الجدول 

 
 صافي القيمة الحرارية

 )آجم/ج.م(
 أنواع الوقود/ديات البوليمرأحا

٤٥ PE-LD/PE-HD 
٤٥ PP 
٤١ PS 
٤٠ ABS, oil 
٢٥ cool 
٢٣ PET 
٢٢ PCV 
٢٠ PDF 
١٧-١٥ RDF 
١٠-٨ MSW, wood 

 PF)وقود البوليمر (مخاليط  
٤٥ PE-LD/PP/PE-HD )مواد تغليف األغذية( 
٤٣ PP/ABS/PE-HD )أجهزة الحاسب( 
٣٧ PE-LD/PP/PVC )يف مختلطةمواد تغل( 
٣٧ PP/PE-LD/PVC )مواد تغليف لغير األغذية( 
٣٣ PU/PP/PVC/ABS )خزانات الوقود/مخفضات الصدمة( 
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 مراقبة ظروف الترميد
 

. يعتبر تصميم الوحدة ورصد العوامل المؤثرة هما العامالن األساسيان المحددان للترميد منخفض اإلنبعاثات                 
 األوآسجين ومدة البقاء في االحتراق ودرجة حرارة االحتراق هي                   وتعتبر عوامل التشغيل مثل مستويات        

 .أساس العمليات اآلمنة والفعالة
 

 :شروط الترميد النموذجي للمواد هي
 

م للنفايات    ١٢٠٠ -م    ١١٠٠م للنفايات الهيدوآربونية،          ١١٠٠ –م    ٨٥٠درجة حرارة عالية          •
 المهلجنة

  ثانية على األقل٢ لقانون االتحاد األوروبي يحتاج إلى بالنسبة(بوحدة الترميد ) غاز(زمن بقاء آاف  •
 قوة دفع جيدة •
 زيادة في األآسجين •

 
يعتبر الدور الذي تعلبه البولمرات المكلورة في تكوين الديوآسينات في وحدات ترميد النفايات موضوعًا مثيرًا               

يؤدي إلى انخفاض متناسب في         حيث َتَبّين أن نزع البولمرات المكلورة من النفايات المختلطة لن                      . للجدل
 من النفايات المختلطة فإن الكلور المتبقي يعتبر آافيًا لتكوين              PVCتكوين الديوآسينات، حتى أنه إذا تم نزع           

 .)١٨(مستويات من الديوآسينات تبرر عمل معالجة لغاز المداخن
 

يعتبر التكون المحتمل    .  خاص اهتمام) مثبطات اللهب المبرومة    (BFRsبعملية حرق نفايات اللدائن باستخدام        
 نفسها أو المواد المثبطة للهب واحد من األسباب                     BFRsللديوآسينات والفورانات أثناء احتراق آل من                

 .PBDOs  وPBBs وعلى وجع الخصوص BFRsالرئيسية للجدل الحالي المثار حول 
 

استكهولم بشأن الملوثات العضوية      يجب أن نولي اهتمامًا آبيرًا للواجبات والمسؤوليات الواردة في اتفاقية                    
 . من عمليات الترميدPOPs فيما يخص هدف منع التكون غير المقصود لـ (POPs)الثابتة 

 
 تنظيف غاز المداخن الناتج عن مرافق الترميد

 
تحتوي غازات الترميد المنبعثة من غرفة االحتراق على بعض المواد مثل ثاني أآسيد الكربون، وثاني أآسيد                   

يمتص سطح جزيئات الغبار في الغالب أي مواد عضوية          . ت، وآلوريد أو فلوريد الهيدروجين، والغبار      الكبري
وتتم عملية  . ومن الضروري ترشيح الغبار الناجم عن هذه الغازات        . سمية تتكون في غازات المداخن المبردة      

ة أن تعمل جيدًا وبانتظام     ويمكن للمرمدات الحديث  . الترشيح عادة بواسطة مرشحات ذات مصافي ضيقة المسام       
للمستوى المحدد المطلوب بواسطة بعض     ) أنظر المسودة  (٣م/ نانوجرام ٠ر١مع انبعاثات ديوآسينات أقل من      

وذلك يحتاج في     ).  بخصوص معايير االنبعاث المطلوبة في االتحاد األوروبي              ٨أنظر التذييل     (الحكومات   
 .ربون المنشط أو الفحم المنشط أو محفزات خاصةالغالب معدات أخرى لتنظيف الغاز التي تعمل بالك

 
وللوفاء بمستويات االنبعاثات الحديثة ينبغي إزالة ثاني أآسيد الكبريت وفلوريد الهيدروجين وآلوريد                                    

ويتم ذلك عن طريق جعل الغازات تتفاعل مع القلويات            ). ٨أنظر المرفق    (الهيدروجين من غازات المداخن       
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إن تحديد الحامض بالطباشير ينتج نفاية صلبة يجب وضعها في               . وقع مرفق التبريد   أو مع الماء فقط تبعًا لم        
إن تحديد أحماض بيكربونات الصودا يعطي محلوًال ملحيًا يمكن لألمالح الناتجة              . )١٩(حفر طمر مرخص بها    

 يمكن  آما أن امتصاص الغازات الحمضية في الماء ينتج عنه محلول          . عنه أن يعاد تدويرها في ظروف معينة       
 .وال يوجد إال عدد قليل من مصانع االسترداد هذه. للغازات الخارجة منه أن ُتْصَنع لالستخدامات التجارية

 
 في المتوسط   ٪٥٠ففي االتحاد األوروبي تأتي     .  مصدرًا مهمًا للكلور في النفايات البلدية الصلبة       PVCيعتبر الـ   

. )٢٠()٪٦٦ – ٣٨النطاق ما بين       (PVC البلدية من الـ        من الكلور الداخل في معامل ترميد النفايات الصلبة            
إلى حامض هيدروآلوريك،    ) PVCبما في ذلك الكلور الموجود في الـ            (ويتحول الكلور أثناء عملية الترميد         

يجب تحييده للوفاء بمعايير االنبعاثات، وآمثال، فإن معيار االنبعاث بالنسبة لحامض الهيدورآلوريك في دول                
وبعد التحييد تشكل مخلفات التفاعل بقايا لتنظيف غاز              . ٨أنظر التذييل     (٣نم/مجم١٠وروبي هو    االتحاد األ 
 PVCولتفادي المشاآل المرتبطة بطمر هذه المخلفات ينبغي بذل جميع الجهود لضمان أن نفايات الـ                  . المداخن

 نظرة شاملة    ٨طي الجدول    ُتْفرز آل ما أمكن من النفايات المتدفقة، وترسل إلى عملية معالجة أخرى، ويع                     
 الالزمة، ولمقدار المخلفات المتولدة داخل نظم تنظيف          PVCلمقدار عنصر التحييد لكل آيلوغرام من مادة الـ           

 .)٢٠(غاز المداخن المختلفة العاملة
 

 PVCاستخدام عامل التحييد وإنتاج المخلفات الناتجة من ترميد نفايات الـ : ١٠الجدول 
 

 جهاز تنظيف غاز المداخن جاف شبه جاف للمب  مبلل-شبه مبلل 
 عامل التحييد الجير بيكروبونات الجير الجير الجير
 عامل التحييد بالكيلو الحد األدنى ٠ر٥٢ ٠ر٦٢ ٠ر٤٤ ٠ر٢٩ ٠ر٢٩
 لكل آيلو الحد األقصى ١ر١١ ٠ر٣٢ ٠ر٩٤ ٠ر٦١ ٠ر٦١
 PVC المتوسط ١ر٩٤ ٠ر١٢ ٠ر٧٩ ٠ر٥٢ ٠ر٥٢
 مخلفات بالكيلو الحد األدنى ١ر٧٨ ٠ر٤٦ ١ر٧٠ صفر ٠ر٥٤
 لكل آيلو الحد األقصى ١ر٦٥ ٠ر٩٧ ١ر٤٨ صفر ١ر٥١
 PVC المتوسط ١ر٤٠ ٠ر٨٢ ١ر٢٦ صفر ٠ر٩٨

آغ لكل آغ     ) (مادة جافة  (النفايات السائلة      صفر صفر صفر ٠ر٨٨-٠ر٤٢ صفر
 )PVCمن الـ 

 
ن مخلفات أقل من تلك التي يولدها الـ          اللي PVCيولد الـ   . PVCُتبني هذه األرقام على أساس متوسط ترآيب الـ           

PVCالصلد، وذلك بسبب المحتوى المنخفض من الكلور . 
 

يتضمن آٌل من تبرير التحييد ومعالجة مخلفات عملية تنظيف غاز المداخن، تكاليف التخلص من مخلفات                           
 .الترميد
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 التخلص من مخلفات الترميد
 

عادًة على مواد مثل مرآبات الفلزات الثقيلة والتي يمكن أن            يحتوي الغبار المتطاير من تنظيف غاز المداخن          
ويجب دائمًا اعتبار هذه المخلفات خطرة، وان يتم التخلص منها فقط في حفر                 . تضر بالبيئة في حالة إطالقها     

وفي بعض األوقات، وجد أن من األجدى أن               .  وذلك بعد إجراء اختبارات الترشيح          )١٩(طمر مرخص بها    
قد يكون غبار القاع الناتج من المرمدات خامل بما فيه الكفاية ليكون              . باألسمنت قبل ترسيبها  توازن المخلفات   

 .بديًال تامًا في عملية بناء الطرق ولكن يجب التثبيت من خموله قبل استخدامه بهذه الطريقة
 

تقنية المختصة بالترميد   في سياق الحديث عن ترميد النفايات اللدائنية من المهم أيضًا بحث المبادئ التوجيهية ال             
ومن المهم أيضًا بالنسبة للتخلص من مخلفات الترميد بحث المبادئ التوجيهية التقنية                . )٢((D10)على األرض   

 .(D5)عن الطمر ذي التصميم الهندسي الخاص 
 
 التخلص النهائي من النفايات اللدائنية - ٩
 

جة عاليه، يمكن أن يتم التخلص من مخلفات اللدائنية في          حيث أنه ال يوجد احتمال لتنفيذ عملية االستعادة المدر        
ويستخدم الترميد بدون استعادة الطاقة لتقليل حجم المخلفات المتخلص منها في                  . )١٩(حفر طمر مرخص بها     

 وأن تفي بنفس المقاييس البيئية              )٢(حفرة الطمر ولكن أساسًا يجب أن تكون وحدة الترميد مرخصًا بها                          
 .استعادة الطاقةآالمرمدات الخاصة ب

 
 الترميد بدون استعادة طاقة

 
وهذا هو  . يعتبر استخدام النفايات آمصدر محتمل للحرارة من خالل البخار أو الكهرباء وذلك بتحول البخار                  

بينما يمكن أن يفي    . الفرق الرئيسي بين المرمدات أو الترآيبات مع استعادة طاقة وتلك التي بدن استعادة طاقة               
 .ترآيبات بمعايير االنبعاثآل من نوعي ال

 
 :وتكون نفس العوامل األساسية هامة

 
 طبيعة النفايات المطلوب ترميدها •
 التحكم في ظروف الترميد •
 تنظيف غاز المداخن •
 التخلص من المخلفات •

 
وحيث أن الترميد بدون استعادة طاقة ال يساهم في حفظ الموارد أو التقليل من إنتاج غازات تغير المناخ لذا                           

 . استبدال هذه العملية آلما أمكن بعمليات فيها استعادة طاقةيجب
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 الطمر
 

يعتبر الطمر هو االختيار األقل تفضيًال إلدارة النفايات اللدائنية حيث أنه ال يوجد أي استخدام ألي من الموارد                   
وعيًا لعملية التخلص   وعلى الرغم من أنها تحتاج لفضاء فإنها ما زالت الطريقة األآثر شي              . التي تمثلها اللدائن  

ونظرًا النخفاض تكاليف عملية طمر النفايات المتحولة فإن االختيارات                      . من النفايات في معظم البلدان          
 .األخرى لإلدارة في الغالب غير مشجعة من وجهة النظر االقتصادية

 
مستخدمة  إلنشاء حفر طمر ذات تصميم هندسي خاص وال                  )١٩(وضعت اتفاقية بازل مبادئ توجيهية تقنية           

وتتناول هذه المبادئ التوجيهية أيضًا القضية الخاصة       . للنفايات التي لها واحدة أو أآثر من الخصائص الخطرة        
ويجب االقتصار على    . وفي الغالب تحتاج إلى معالجة آافية       . بالمواقع الموجودة والتي تحتاج إلى تحكم مقيد         

 .يهية التفاقية بازلاستخدام حفر الطمر التي تفي بمتطلبات المبادئ التوج
 

. وتسبب حفر الطمر قلقًا عندما تتحلل المواد العضوية الموجودة بها أحيائيًا منتجًة غاز الميثان القابل لالشتعال                
المستخدمة في اللدائن إلى المياه الجوفية        ) إفثاالت(ويوجد بعض القلق من إمكانيـة تسـرب بعـض اإلضافات            

حيث يمكن  . )٢١( اللين على مدى واسع في نشرات        PVCقد الملوثات من الـ       وقد تم توثيق فا    . في حفرة الطمر   
 .الكشف عن اإلفثاالت ونواتج تفسخها في ماء نص حفرة الطمر

 
 بواسطة الوآالة الدولية ألبحاث      PVC واألآثر شيوعًا في استخدامها آملدن في الـ            DEHPتم تصنيف مادة الـ      

 في حد ذاته يعتبر      PVCوبوليمر الـ   ). بيعتها المسرطنة لإلنسان  غير مصنفة طبقًا لط     (٣السرطان آمجموعة   
 الجاسئ تكون    PVCوعوامل التثبيت في الـ        . )٢١(عامًة صامدًا في ظروف الدفن في باطن التربة أو الطمر                

 بصورة آبيرة في      PVCوال يسهم الـ      . عادًة مرتبطة في مصفوفة البولمرات وال يحدث عنها نض بسهولة                 
 .)٢١( الثقيلة المخزونة داخل حفرة الطمر بغض النظر عن أي إطالقات محتملةآميات الفلزات

 
وعلى الرغم من األهمية القليلة المفترضة لإلطالقات المبلغ عنها من الكادميوم وأورغانوتين الرصاص                             

على واإلفثاالت من حيث الكميات الداخلة في حفر الطمر والمنطلقة فيها، أو بسبب قدرة مصفوفة النفايات                          
االحتفاظ والتحلل البيولوجي داخل حفرات الطمر، فإن السبيل الوحيد للتحكم فيها هو تزويد حفرات الطمر                         

 . ومعالجتها)٢١(ببطانة واقية وبنظام لجمع المواد المتسربة
 

ن بيئيًا  من المهم أيضًا مراعاة المبادئ التوجيهية التقنية التي تتحكم في اإلستعادة والتخلص من النفايات السليمي              
، والمبادئ التوجيهية التقنية للطمر ذي التصميم            (D10)مثل المبادئ التوجيهية التقنية للترميد على األرض              

 .(D5)الهندسي الخاص 
 

 استنتاجات - ١٠
 

تعرف اتفاقية بازل اإلدارة السليمة بيئيًا بأنها إتخاذ جميع الخطوات العملية لضمان إدارة النفايات الخطرة أو                     
بطريقة تحمي صحة اإلنسان والبيئة من اآلثار الضارة التي قد تنجم عن               ) الملحق الثاني (من النفايات   غيرها  

 .وينبغي لإلدارة السليمة بيئيًا أن تنسحب على جميع النفايات سواء آانت خطرة أو غير ذلك. مثل هذه النفايات
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د النفايات اللدائنية والتخلص النهائي منها        إن هذه المبادئ التوجيهية التقنية تعطي توجيهات عامة بشأن تحدي              
وقد أدرجت جميع أنواع البولمرات عن عمد، وليس فقط تلك النفايات              . واستعادتها وإدارتها إدارة سليمة بيئياً     

 .45) إلى (Y1المشتملة على المكونات الواردة في المرفق األول 
 

الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من استهالك           ويمكن أن تسهم إعادة استخدام اللدائن مساهمًة آبيرة في                
وللكثير من اللدائن عمر عملي طويل، ويمكن للدائن التي إنتهى عمرها أن يعاد                 . الطاقة وتدنية توليد النفايات    

ومع ذلك فإن إنتاج وتصنيع واستخدام اللدائن ال يولد نفايات ومن الضروري               . تدويرها لتستخدم في عمر ثان     
 .النفايات إلدارة سليمة وآمنة وذلك لحماية الصحة البشرية والبيئةأن تخضع تلك 

 
غير أن عددًا من المشاآل يواجه إعادة        . ويمكن لجميع نفايات اللدائن أن ُيعاد تدويرها في ظروف سليمة بيئياً             

 :تدوير نفايات اللدائن
 

 أن الكثير من أنواع اللدائن تدخل في االستخدام •
 ائفة واسعة من المضافاتأن اللدائن تحتوي على ط •
 أن أشياء آثيرة تحتوي على لدائن ومواد أخرى •
 أن فرز اللدائن قد يمثل عملية صعبة وباهظة التكاليف •

 
فإذا تعذر  . إن التخلص النهائي من نفايات اللدائن يمثل شاغًال آما هو الحال بالنسبة ألي نفاية تتولد قطرياً                          

إن ترميد اللدائن، مع     . ا في األرض أو ترميدها تحت ظروف معينة          إعادة تدوير نفايات اللدائن فيمكن طمره       
أو بدون استرداد طاقة، تحت درجة حرارة عالية وباستخدام التقنيات المناسبة للتقليل من غازات المداخن                            

 وينبغي أن يكون الترميد بأسلوب سليم بيئيًا مع استعادة طاقة هو الخيار              . يمكن أن يتم في ظروف سليمة بيئياً       
 .المفضل على الطمر أو الترميد بدون استعادة طاقة
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 المبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئيًا لخردة الكابالت المغلفة باللدائن -ثانيًا 
 

نظرًا لما ينتاب األطراف من قلق إزاء الكابالت التي بلغت نهاية العمر أثناء عملية استعادة الفلزات، فإنه                               
 أن يدرج في المبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئيًا للنفايات اللدائنية مبدأ توجيهي               يعتبر من المهم  

 .بشأن خردة الكابالت المغلفة باللدائن
 
 مقدمة - ١
 

. تتولد في جميع أنحاء العالم    ) التي يشار إليها فيما بعد بخردة الكابالت      (إن خردة األسالك والكابالت المعزولة      
وفلز التوصيل في هذه الخردة هو النحاس         .  لدائن ٪٤٠ فلزات و     ٪٦٠ هذه الخردة في المتوسط نحو         وتشمل

. في المقام األول على الرغم من أن آابالت نقل الطاقة الكهربائية يدخل فيها األلمونيوم آمعدن للتوصيل                              
ت توزيع خارجية،      وتستخدم المرافق آابالت آهربائية مصنوعة من األلمونيوم ومعزولة تستخدم آابال                        

وعادة ما تستخدم أسواق البناء واالتصاالت                     . وأسالك نحاس معزولة وذلك لتوزيع الطاقة داخلياً                        
 .واإللكترونيات والسيارات النحاس آمعدن للتوصيل

 
 نقل خردة الكابالت فيما بين البلدان - ٢
 

و غير تابعة لمنظمة التعاون والتنمية       تمثل خردة الكابالت قضية داخلية لدى جميع البلدان سواء آانت تابعة أ              
ويتم إعادة تدوير معظم خردة الكابالت داخل بلدان منظمة التعاون والتنمية في                          . في الميدان االقتصادي    

وال يرجع ذلك إلى      .  من خردة الكابالت هذه       ٪١٥الميدان االقتصادي وال يصـدر منها سـوى مـا يقـدر بـ                  
 قوى السوق وتصدر الواليات المتحدة األمريكية، وأوروبا الغربية،                  نقص القدرات المحلية بل يرجع إلى           

واليابان، وآندا، وسنغافورة، واستراليا خردة الكابالت بحرًا إلى الدول النامية وبصفة خاصة الصين، وفييت                  
رجنتين، نام، وآوريا الجنوبية، والمكسيك، وإندونيسيا، وماليزيا، وتايلند، وتايوان، والهند، وباآستان، واأل                    

 تقريبًا من خردة الكابالت التي تصدرها سنويًا الواليات المتحدة                         ٪٣٠وتدخل نسبة      . والبرازيل وشيلي  
ويتم نقل خردة     . األمريكية واليابان وأوروبا إلى البلدان النامية في إعادة االستخدام بدًال من إعادة التدوير                        

 .١٠ة على نطاق واسع، أنظر التذييل الكابالت بحرًا طبقًا لتصنيفات ومواصفات تجارية مقبول
 

وتستخدم هذه اللدائن   .  والبوليثيلين PVCالـ  والمواد اللدائنية الرئيسية التي تستخدم في الكابالت المعزولة هي              
 يزيد عن    PVCالـ  أما في أوروبا الغربية واليابان فإن استخدام             . داخل الواليات المتحدة تكاد تكون متساوية        

 أدناه تفصيل تقريبي على مستوى العالم للكابالت المغلفة حسب                  ١١ويرد في الجدول      . ليناستخدام البوليثي 
 :المادة المغلفة
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 استخدام المواد اللدائنية في عزل الكابالت :١١الجدول 
 

 ١٩٩٧استخدام اللدائن لعزل الكابالت، 
 ) طن١٠٠٠: الوحدة(

 اللدن أمريكا الشمالية غرب أوروبا اليابان
٢٠٥ ٤٥٥ ٣٣٠ PVC 
٢٠٥ ٢٣٠ ١٥٥ PE 
 أشكال أخرى للبالستيك ٣٠ ١٠ ١٥
 المجموع ٤٤٠ ٦٩٥ ٥٠٠

 
 مصادر الخردة - ٣
 

تتولد خردة الكابالت في مصانع الكابالت وجهات االستخدام النهائي مثل مرافق أو شرآات الهاتف ومصانع                   
ومن ناحية  . ه هي خردة ما قبل المستهلك     وهذ. اإللكترونيات واألجهزة الكهربائية، ومقاولو األعمال الكهربائية     

أخرى فإن خردة الكابالت المستعادة أثناء استبدال خطوط الكابالت القديمة بخطوط جديدة أو من المعدات                           
والمرافق التي هي المصدر        . اإللكترونية التي وصلت إلى نهاية عمرها فتسمى خردة ما بعد المستهلك                         

. مستهلك أثناء عملية ترآيب الخطوط الجديدة وأطراف البكرات، إلخ               الرئيسي للخردة تولد خردة ما قبل ال           
وتنشأ هذه الخردة لدى جميع البلدان سواء آانت تابعة                 . وخردة ما بعد المستهلك من فك الخطوط القديمة              

لمنظمة التعاون والتنمية في المجال االقتصادي، وهكذا فإن آل بلد سيتطلب شكًال من أشكال المعالجة المحلية                  
وحيث أن مواد الخام قد ارتفعت أسعارها، وغدت الشرآات أآثر وعيًا بالمشاآل             . لخردة الكابالت المغلفة هذه   

البيئية خالل السنوات العشر الماضية فقد بدأ العديد من برامج التحسين المستمر في تحقيق تخفيض في إنتاج                      
 .النفايات

 
فإن ُمَصِنعي آابالت   . آمادة نفايات " معروفة" ألنها   وتفضل جهات تصنيع خردة الكابالت ما قبل المستهلك،          

الطاقة تتولد عنهم مجاري نفايات سائلة تشتمل عادة فقط على معدن األلمونيوم والبوليثيلين، بينما ُمَصِنعي                         
وخردة ما بعد      . PVCآابالت االتصال فتتولد عن أعمالهم غالبًا نفايات سائلة تشمل معدن النحاس والـ                               

وتحتاج . نفس مادة خردة ما قبل المستهلك، غير أن النفايات تكون أآثر تشتتًا وتحتاج إلى تفكيك               المستهلك هي   
 .هذه النفايات إلى النقل والتنسيق من أجل إعادة التدوير الفعال تكاليفيًا والسليم بيئيًا

 
 استخدام اللدائن في صناعة الكابالت - ٤
 

.  والبوليثيلين PVCللدائن والمستخدمين في تغليف الكابالت هما الـ          آما ذآر آنفًا، فإن النوعين الرئيسيين من ا         
 .وآالهما يعتبر من اللدائن الحرارية وبالتالي يمكن إعادة صهرهما أثناء إعادة التدوير

 
 على مضافات مثل آربونات الكالسيوم وأنواع الصلصال باإلضافة إلى المادة الملوثة وأسود             PVCويحتوي الـ   

ومثبتات الرصاص هي أوفثاالت      . (Y31)وعادة ما يتكون مثبت الرصاص          ) ية في التغليف   أساس(الكربون  
رصاصية ثنائية القاعدة وآبريتات الرصاص ثالثية القاعدة وآربونات الرصاص وإستيرات وهي تقل عادًة                   
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ة وتوجد مثبتات الرصاص داخله في مصفوفة البولمرات وغير متوافر          . PVCالـ   من وزن ترآيبة      ٪٢٫٥عن  
 المغلقة بإضافة   PVCوقد تم في اآلونة األخيرة صنع مادة الـ          . في الظروف العادية للتعرض البيئي أو البشري       

 .الزنك الخ/الزنك والباريوم/، مثل الكالسيوم)فلزات غير ثقيلة(مثبتات غير رصاصية له 
 

كابالت ببوليثيلين ذي عناصر      وتصنع بعض ال   . يشمل البوليثيلين آًال من الكثافة المنخفضة والكثافة العالية             
مختلفة، األمر الذي يعني أن الشكل الكيميائي قد تغير بصورة تحول دون إعادة تدوير اللدائن عبر عملية                               

 .فالمضافات للبوليثيلين قد تشمل مثبتًا للحرارة وللضوء وعناصر تأخير االشتعال. صهر
 
 النقل البحري إلعادة التدوير - ٥
 

على الرغم أن    . قيمة آبيرة لسبب رئيسي هو أنها تشتمل على النحاس واأللمونيوم                 إن خردة النحاس ذات        
وقد تم تطوير صناعتها خصيصًا الستعادة هذه           . للدائن أيضًا قيمة ويمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها            

عدينة الذين  المتعاملون في الخردة الم   ) ٢(مصنعو الكابالت،   ) ١: (الفلزات والمشارآون في هذه الصناعة هم      
يصنعون جميع أنواع الفلزات إلى جانب أولئك الذين يصنعون فقط الفلزات غير الحديدية، أولئك الذين يقتصر                

المتعاملون في خردة المعادن الذين يقتصر عملهم على تجميع خردة            ) ٣(عملهم على تصنيع خردة الكابالت،       
دة الكابالت بل يتعاملون مع منتجي الخردة ومع               الوسطاء أو التجار الذين ال يمتلكون خر            ) ٤(الكابالت،   

 .مصنعي خردة الكابالت
 

يضاف إلى ذلك أن بعض مصنعي خردة الكابالت يقومون بتصنيع الخردة المتولدة عن مصنعي األسالك                           
ويقوم بعض  . والكابالت وشرآات المستخدم النهائي وآذلك الخردة من أولئك الذين يجمعون خردة الكابالت                 

 .بالتصنيع بموجب ترتيب فرض رسومالمصنعين 
 

يقوم أي متعامل في الخردة المعدنية وبيع خردة آابالت معزولة إلى أحد المصنعين، يقوم غالبًا بفرز خردته                       
وأآثر الخردة قيمة هي خردة الكابالت لما قبل             . قبل بيعها وذلك لرفع قيمة الجزء المعدني والجزء اللدائني              

وتحتوي هذه  ) األلمونيوم أو النحاس   ( إليها سالفًا والتي تتكون من معدن واحد             المستهلك التي سبقت اإلشارة    
 . أو العزل بالبوليثيلين أو التغليفPVCالخردة غالبًا بالدرجة األولى على الـ 

 
 عمليات إعادة التدوير السليمة بيئيًا - ٦
 
 القدرات ١-٦
 

دى البلدان المتقدمة هو التقطيع اآللي للكابالت ويمكن        أن الطريقة الرئيسية الستعادة الفلز من خردة الكابالت ل         
وهذه . ٩، أنظر التذييل      BIR و ISRIالحصول على معلومات عن هذا النـوع من المعدات من منظمات مثل                   

وتقوم معظم مصانع تقطيع الكابالت بتصنيع خردة الكابالت                 . التكنولوجيا متوافرة في جميع أنحاء العالم           
انع قليلة بتصنيع خردة الكابالت األلمونيوم، وبعضها يخصص خطًا لخردة الكابالت               النحاس فقط وتقوم مص    

 .األلمونيوم وخطًا لخردة آابالت النحاس
 

ساعة وتتفاوت   / آجم  ٥ ٤٥٥ – ٤ ٧٧٠ساعة إلى     / آجم  ٦٨٠- ٢٢٥وتتفاوت النظم من حيث الحجم من             
 دوالر للماآينات   ١ ٨٠٠ ٠٠٠ة إلى    دوالر لآلالت الصغير   ١٥٠ ٠٠٠ من   ١٩٩٧التكاليف، محسوبة بأسعار    
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وينحو مصنعو الكابالت في أوروبا نحو إنشاء خطوط صغيرة إلى متوسطة الحجم تتفاوت                         . األآبر حجماً  
ساعة والتي ترمي إلى إنتاج طحين للقطع أآثر نعومة بصفة عامة عما يفعله                          / طن  ٣ – ٠٫٥طاقتها من     

 وعادة ما تستخدم مصانع تقطيع الكابالت في الواليات                  .مصنعو الكابالت في الواليات المتحدة األمريكية           
وعادة ما تستخدم مصانع تقطيع الكابالت األمريكية خطوطًا أآبر تصل قدراتها إلى ما ال                  . المتحدة األمريكية 

 .وآثير من هذه النظم مناسب للبلدان النامية. ساعة/ أطنان٥يقل عن 
 

 ٥٥٠ ٠٠٠بتشغيل خطـوط تقطيع أسـالك يبلغ إنتاجها السنوي          وفي أمريكا الشمالية يقـوم نحو مائـة مصنـع          
 طن من خردة الكابالت في       ٥٠٠ ٠٠٠وتقوم خطوط تقطيع الكابالت في اليابان بتشغيل          .  طن ٦٥٠ ٠٠٠ –

 مصانع آبرى وتوجد أيضًا خطوط تقطيع آابالت في أوروبا الغربية، المغرب،            ١٠نحو مائة مصنع من بينها      
 مصانع لتقطيع الكابالت،       ٧ – ٦وتوجد لدى الصين من          . رازيل، األرجنتين وشيلي    تونس، استراليا، الب    

 .وحصلت روسيا مؤخرًا على مصنعين من مصنع أمريكي
 
 توصيف عملية تقطيع الكابالت ٢-٦
 

أنظر (تشتمل عملية استعـادة الكابالت السليمة بيئيًا عن طريــق تقطيـع األسالك على الخطـوات التاليـة                               
 ):٥الشكل 

 
 قبل الفرز 
 تقطيع الكابالت 
 التحبيب 
 الفرز 
 الفصل حسب الكثافة 

 
 قبل الفرز

 
تتضمن عملية قبل الفرز، فصل األجزاء الطويلة من الكابالت، ونوع العزل، وقطر الموصل وآون الموصل                  

ة من  مطلي أو غير مطلي بمعدن آخر، الكابالت الملفوفة على بكرات، وقطع الفلزات الحديدية وغير الحديدي                  
واألآثر أهمية فيما قبل الفرز هو فصل           . والتي يمكن دفعها مباشرة إلى معدات التكسير          . الكابالت المفكوآة 

 .النحاس عن الكابالت المحتوية على ألمونيوم
 

يعتبر عنصر قبل الفرز هو العنصر األآثر أهمية في عملية اإلدارة السليمة بيئيًا لخردة الكابالت حيث تتيح                         
.  لخردة الفلزات المستعادة وتسهل من العمليات األخرى الخاصة بفصل اللدائن                 – أآبر قيمة      الحصول على 

تقصي األجزاء الطويلة من الكابالت إلى أطوال في حدود متر واحد حيث يمكن دفعها إلى جهاز التحبيب،                           
ي آابالت يتراوح   وتعالج هذه اآلالت أ    . بينما يجب فك الكابالت الملفوفة على بكرات إلى مجموعات مفكوآة            

يمكن فصل المواد التي ال تالئم هذه النظم        .  جيج – ٢٦ سم إلى الكابالت الرفيعة القطر في حدود         ٨قطرها من   
والكابالت المملوءة بالشحم أو القطران والتي        " أسالك شعرية "اآللية سلفًا وآمثال لذلك األسالك الفائقة الدقة           

 ).شياء يدويًايمكن فصل هذه األ. (يمكن أن تعوق اآللة
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 ألنظمة معينة من الكابالت لتطبيقات الجهد العالي لتحسين                PVC والـ    PCBآان يتم في الماضي إضافة الـ            
يجب تحديد وجود هذه األنظمة من الكابالت           . )١٤(العزل ولكابالت معينة للجهد المنخفض آمؤخر لالشتعال          

 .قبل بدء عملية إعادة التدوير
 

 تقطيع الكابالت
 

التقطيع أساسيًا في المصانع األآبر واختياريًا في المصانع األصغر، ويوصي به لمعالجة األجزاء                             يعتبر   
بالمقارنة بالتمزيق فإنه ينتج عن تقطيع       . وهي الخطوة األولى لتقليل مقاس قطعة الكابل       . الطويلة من الكابالت  

 .الكابالت آمية قليلة أو ال تذآر من غبار الفالتر
 

 التحبيب
 

وحيث أن قطع الكابالت يتراوح        . ز التحبيب األولي تتم عملية إزالة العازل أو التغليف ولو جزئياً                 ففي جها 
وعملية .  سم ٠٫٦وينتج جهاز التحبيب الثانوي أطواًال قصوى تصل إلى نحو                .  سم ٨ – ٧طولها عادة من      

يظل بالحتم مقادير قليلة من      التقطيع إلى قطع دقيقة هذه تحرر عادة معظم المواد العازلة من الكابل وإن آان                    
 .المعدن ومغروسة في اللدائن

 
 الفرز

 
ولتحسين عملية استعادة الفلزات، تستخدم بعض خطوط التقطيع آذلك عملية الفرز للحصول على أحجام                            

وتستخدم بعض األنظمة الفرازات     . وآلما صغر حجم القطعة ازدادت آفاءة إزالة المعدن          . التقطيع المرغوبة 
المشتملة على   " الصغيرة جداً  "وبالنسبة للقطع     . تي تعد القطع المقطعة للفصل النهائي للمعادن              الهزازة ال  

المعدن واللدن واأللياف واألوساخ المتساقطة من قاع جهاز الفرز، فيتم استعادة الفلز بينما يقوم شفاط بشفط                        
نقاط عديدة خالل النظام ويقوم       إن جمع الغبار باستخدام جهاز جمع شفاط يوجد عند               . األجزاء غير المعدنية   

 .نظام تصفية بمواصلة تنقية الجو قبل إخراج العادم
 

 فصل المواد حسب الكثافة
 

أما الشظايا ذات الحجم المماثل من القطع الصغيرة التي تتجمع داخل جهاز الفرز فيتم طردها أو وضعها في                       
 مؤخرة الطاولة ويتم تسيير المزيج بواسطة         حيث تدخل القطع الصغيرة من     . طاولة هوائية مائلة من الجانبين     

ونتيجة لذلك فإن الجسيمات المعدنية األصغر       .  فترتفع الجسيمات األخف أعلى من الجسيمات األثقل         –الهواء  
وينتج جهاز الفصل   . تتحرك إلى أعلى الطاولة بينما جسيمات مخلفات اللدائن األقل وزنًا تطفو أسفل المنحدر                

وعادًة ما يعاد تصنيع الِقْطَع     . منتج معدني نظيف ومخلفات خالية من المعادن أساساً       : يئينذو القاعدة المميعة ش   
 .داخل النظام أو يعاد وضعها على الطاولة" الوسيطة"
 

وعلى الرغم من أن جميع مصانع تصنيع الكابالت تسعى إلى أفضل استعادة للمعادن، فإن بعض المعادن                             
ويمكن لمجاري محتويات المخلفات أن تتفاوت من        . عصي على اإلمساك   تست –سواء آانت سائبة أو مغروسة       

 فمثًال، يمكن   –وقد رآب بعض مصنعي الكابالت نظمًا الكتروستاتيكية جافة          . ٪١٥ إلى أآثر من      ٪١أقل من   
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آما . ٪٠٫١ إلى أقل من     ٪١٥ - ٥ألجهزة الفصل االلكتروستاتيكية أن تخفض المحتوى المعدني للمخلفات من          
خدام أجهزة الترسيب اإللكتروستاتيكية أو أجهزة الفصل يؤدي إلى تخفيض المحتوى المعدني للمخلفات              أن است 

 .مما يزيد من قيمة اللدائن المستعادة
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 ات المتتالية لتقطيع خردة الكابالتبيان بالعملي - ٥الشكل 
 تعرية الكابالت ٣-٦

 خردة الكابالت المستخدمة

 آابالت األلمونيوم آابالت معدنية مكسوة آابالت النحاس

 التقطيع التقشير تقطيع

 التحبيب تحبيب

 وغيرهPb نحاس لدائن

 لدائن
 نحاس

 لدائن١ألف 

 :لدائن
PVC, PE 
 وغيرهما

 البيع

:الفصل حسب الكثافة
 مائية–مقياس جاذبية 
 أو هواء

PE 

PVC 

فصل المعادن

 بوليثيلين
PE 

 معدن

  المعادنفصل

PVC 

 معدن

 اإلختيار يدوي

 المدخالت من خردة الكابالت
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فمعدات . تعرية الكابالت هي عملية أقل تكلفة وسليمة من الناحية البيئية، وإن آانت عملية ذات ناتج نهائي أقل                 

دقيقة /آجم١ ١٠٠دقيقة أو   / م ٦٠مصممة لمناولة قطع فردية طولية من نفايات الكابالت بمعدالت تصل إلى                
دقيقة نحو  /م٢٤ بلغ سعر اآلالت تعمل       ٢٠٠٠مم وفي عام     ١٥٠ –مم  ١٫٦كابالت التي يبلغ سمكها من       من ال 
 دوالر في   ١ ٨٠٠دقيقة،  /م٨ دوالر بينما بلغ سعر اآلالت الصغيرة التي تعمل بمعدالت ال تزيد عن                 ٥ ٠٠٠

يمكن الحصول على    (بلدان  ويتم تصنيع هذه اآلالت لدى العديد من ال             . الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا     
ويستخدم الكثير من البلدان النامية هذه اآلالت بدًال من استخدام آالت تقطيع                       ). ISRI   ،BIRالمعلومات من     

فمثًال تستخدم قبرص والهند وإسرائيل واألردن والتفيا ولبنان واالتحاد الروسي                      . الكابالت األعلى سعراً    
. عربية المتحدة وفيتنام وباآستان والصين وغيرها هذه اآلالت                    والمملكة العربية السعودية واإلمارات ال           

وتتم تعرية الكابالت لدى معظم البلدان المتقدمة حيث تقوم المرافق وشرآات تقطيع                 . وتستخدم معظم اآلالت  
 .الكابالت باستخدامها، وآذلك تجار الخردة المعدنية

 
لعبوة المستعادة ومواد العزل المستعادة أيضًا            ومن مزايا تعرية الكابالت، على عكس التقطيع، هو نقاء ا                    

وعملية التعرية خالية تمامًا من التعامل مع المعادن وإذا آان المستخدم حريصًا عند فصل خردة الكابالت قبل                    
وبهذه الطريقة فأن المخلفات سواء         . تصنيعها فإن المخلفات يمكن أن تتكون من نوع واحد من البولمرات                    

 .رية تصبح أآثر سهولة ويسرًا عند إعادة تدويرهاالمعدنية أو البولم
 

 عملية جذابة ألنها تمكنهم من إعادة تدوير مخلفات                 التقصيروجد المصنعون في البلدان النامية أن عملية               
آما أن المال الالزم لذلك وتكاليف التشغيل لهذه اآلالت في متناول                . الملدن بسهولة نسبية    PVCالتصنيع مثل    
يضاف إلى ذلك أن بعض المصنعين في تلك البلدان النامية التي بها أيد عاملة رخيصة                          . بيراليد إلى حد آ     

فمثًال يقوم الُمَصِنْع في هونغ آونغ بذلك ثم يعيد تدوير األجزاء              .  نفايات الكبالت يدوياً    تقشيريجرون عمليات   
 .تخدامها داخل مصنعه المستعادة وذلك ببيعها إلى أشخاص آخرين أو إعادة اسPVCالمقشرة من مادة 

 
 اإلدارة السليمة بيئيًا للشظايا اللدائنية في خردة الكابالت - ٧
 

يقوم مصنعو خردة الكابالت الكبالت باستعادة المعدنْين القيمْين وهما النحاس واأللمونيوم اللذْين يستخدمهما                    
رات التي تستخدم آمواد عازلة     ثم تظل عندهم مخلفات التصنيع المؤلفة من البوليم        . مصنعو الكابالت وغيرهم  

يضاف إلى ذلك أن بقايا عمليات التصنيع هذه الناتجة عن التقطيع يمكن أن تشتمل على                    . أو لتغليف الكابالت  
أو مقادير صغيرة من المعدن التي تكون منغرسة في اللدائن وفي المعادن الدقيقة                  /مقادير قليلة من الورق، و     

 . صنيعية أن تصنف أآثر من ذلك قبل البدء في إعادة تصنيعهاويمكن لهذه البقايا الت. السائبة
 

ومن ناحية أخرى فإن بقايا التصنيع المتبقية من عمليات التقشير والخالية في معظم األحيان من المعدن تشتمل                  
فإن وفي عملية استعادة المواد المتبقية من التصنيع إلعادة استخدامها،             . غالبًا على نوع واحد من البولميرات       

 في شكل آريات أو يعاد استخدامه مباشرة        PVCفمثًال يعاد تدوير الـ     . ذلك ينجم عنه وجود جيل ثاٍن من النواتج       
لتصنيع مادة عازلة للكابالت الكهربائية وشرائط عازلة ودواسات السيارات وظهارات السجاجيد واألرضيات             

 .واألحذية إلى غير ذلك
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 نيعالفصل الميكانيكي لبقايا التص ١-٧
 

يتطلب الفصل الميكانيكي السليم بيئيًا أن يْفصل الُمَشِغل آًال منهما طبقًا لنوع المعدن ولنوع المادة العازلة                             
وينبغي للتكنولوجيا  . وهذا صحيح بغض النظر عن عملية الفصل المستخدمة           . المغطية للكابل قبل تصنيعهما    

 .المستخدمة أن تسخر لجميع أنواع الكابالت
 

َشِغُلون الذين يستعيدون بقايا التصنيع من عمليات تقشير الكابالت في وضع مميز إلعادة تدوير هذه                   يعتبر المُ 
وتسمح عمليات التقطيع ليس فقط بفصل الكابالت المغلفة         .  أو البوليثيلين  PVCالبقايا التي تشتمل عادة على الـ        

يعني خطوة فصل إضافية إلزالة الورق من         بل وأيضًا الكابالت المغلفة المعزولة بورقة ولدائن، األمر الذي              
 المستعادة، وسوء إعادة االستخدام، تعتمد إلى حد بعيد على نقاء                    PVCإن الخواص المادية لمادة الـ          . اللدن
واستخدامات .  الملوثة بنسبة ضئيلة تكون لها خصائص مادية جيدة            PVCذلك أن بقايا التصنيع من الـ          . المادة

ي أغطية األرضيات، وخراطيم ري الحدائق، ونعال األحذية، وبالط األرضيات،                     العمر الثاني الشائعة ه      
آمثل لذلك فإن      . والمواد الماصة للصوت، والقطع التي تحافظ على صدامات السيارات وأقماع المرور                         

 من المادة المعاد تدويرها قد        ٪٣٠خواص ومظهر المادة العازلة للكابالت التي تحتوي على نسبة تصل إلى                 
 . أنها مساوية للعزل للمادة البكر العازلة للكابالتثبت

 
وبناء . وعادة ما تستخدم عملية التقشير مادة وسيطة سابقة الفصل تمكن مجري نفايات محدد من لدن واحد                         

 الملدن أو العزل      PVCعليه ففي البلدان النامية حيث تتم عمليات تقشير الكابالت على نطاق واسع، فإن الـ                          
فهو نقي غالبًا بنسبة تزيد     . ر ال ينبغي أن يمثل مشكلة تخلص، إذا تمت إدارته بصورة سليمة بيئياً             اللدائني اآلخ 

 ويمكن إعادة تدويره إلى صفائح بالستيكية وإلى بالط لألرضيات الصناعية ونعال أحذية                                ٪٩٩٫٥عن   
 .وأنابيب مبثوقًا بثقًا مشترآًا

 
 PVCبقة الفصل من نفايات الكابالت مثل الكابالت المغلفة بالـ          وإذا ما استخدم مقطع الكابالت مـادة وسيطـة سا       

فيقوم أساسًا بإزالة جميع المعادن المتخلفة باستخدام عملية آهربية استاتيكية، ويمكن لهذه العملية أيضًا أن                           
 .ويمكن بالمثل إعادة تدويرها)  نقاء٪٩٥ - ٩٠( عالية النقاء نسبيًا PVCتنتج مادة 

 
 لتجميد الباردالتصنيع با  ٢-٧
 

 عالية النقاء نسبيًا وبوليثلين إلى الشرآات التي تشغل معدات التجميد                PVCيبيع بعض مقطعي الكابالت مادة        
وإذا آانت  . ٪٩٩البارد التي يمكنها أن تزيد تنقية مختلف اللدائن وتصل بها إلى مستويات نقاء تزيد على                            

إن . المعدن واللدائن فإنه يسهل إزالتها في عملية تجميد بارد          أو البوليثيلين في مزيج من        PVCالشوائب هي الـ    
 عند درجات حرارة النيتروجين السائل يتكسر إلى جسيمات صغيرة عند صدمه، على حين ال يحدث                    PVCالـ  

لـ  شظايا الملوثات الكبيرة نسبيًا من الشظايا الصغيرة ل          وهكذا فإن فرز  . ذلك للبوليثلين وبعض اللدائن األخرى     
PVC     يمكن أن تنتجPVC  ًوعادة تكون اللدائن المختلفة الناتجة عندئذ مرآبة مع          .  أآثر نقاءPVC   بكر، وُتَسَتخدم 

 . آمادة عازلة للصوت في السيارات أو في استخدامات أخرى عالية القيمة
 

وغير ) الطاقة والترآيب (وعلى الرغم من أن هذا التكنيك هو أحدث صيحة في هذا المجال فإنه مكلف جدًا                        
 .مستخدم على نطاق واسع حتى داخل البلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
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 (hydrogravimetric)التجهيز بالغوص والطفو   ٣-٧
 

 .يجري اليوم إعادة تدوير بقايا لدائنية ممتزجة إلى حد ما إما آما هي أو بعد فصلها
 

الت بيع بقايا تصنيع لدائنية مختلطة إلى الشرآات التي تستخدم حوض                        ويمكن للقائمين على تقطيع الكاب         
فهو يطفو، وقطع   ) ١٫٠الذي يقل ثقله النوعي عن      (الطفو الذي يوجد به ماء لعزل البوليثيلين النظيف          /الغوص

 وتستخدم القطع الطافية للتشكيل بالحقن لمنتجات        . وهو يغوص ) ١٫٠التي يزيد ثقلها النوعي على          (PVCالـ  
مثل أصص الزهور، الخ، بينما األجزاء التي تغوص فتستخدم في قالبات الطين لعربات النقل المشكلة                                   

 .بالحقن، وفي أغطية األرضيات وفي منتجات ُمَشَكْلة ُأخرى
 

الطفو مليئة بالماء إلجراء عملية الفصل وبيع المواد                  /وقد أنشأ بعض مقطعي الكابالت أحواض الغوص              
ففي اليابان  . إلى غيرهم ممن يقومون بعملية التشكيل وتسويق المنتجات المشكلة        " الطافية"والمواد  " الغائصة"

 .مشروع بشأن تقنيات الفصل عن طريق تحسين عمليات الغوص والطفو
 

وفي السنوات األخيرة في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية تستخدم شرآات تقطيع الكابالت وشرآات                         
دون فصل اللدائن وذلك داخل ماآينات تشكيل بالحقن             " آما هي "للدائن المخلوطة هذه      تصنيع اللدائن بقايا ا     

وتكون النواتج من هذه الماآينات عبارة عن أشياء سميكة ذات شكل قطاعي مثل                      . تحت الضغط المنخفض   
قواعد إشارات المرور، والمطبات الصناعية في الشوارع، وعارضات منع االصطدام أثناء رآن السيارات                    

وقد استخدمت شرآة أمريكية تقوم بقطع الكابالت بقايا اللدائن هذه لصناعة                 . لتحل محل الخشب والخرسانة     
 .أحواض زراعة آبيرة تحل محل الخرسانة

 
 الترميد - ٨
 

وينبغي إيالء اعتبار خاص إلى        . إن الحرق في مكان مفتوح ليس الحل المقبول بيئيًا ألي نوع من النفايات                     
سؤوليات التي ترتبها اتفاقية بازل بشأن الملوثات العضوية الثابتة فيما يتعلق بهدف منع تكوين               االلتزامات والم 

 . الملوثات العضوية الثابتة غير المقصودة من عمليات الترميد
 

في حالة الكابالت المغلفة بأغطية لدائنية وحتى في ظروف الغالف الجوي المتحكم فيه تحكمًا شديدًا فإن                                
للدائن القابلة إلعادة االستخدام إلى رماد وله تأثير مباشر أيضًا على المعدن ألن المعدن يتأآسد                    الحرق يغير ا  

وال ينبغي استخدام الحرق في مكان مفتوح في عملية تصنيع                  . ومن ثمَّ تنخفض قيمته بدرجة آبيرة         . بالنار
تقطيع الكابالت واتباع تقنية أفضل     وهكذا، فمع تطوير تقنية الفرز المسبق وزيادة القدرة على           . خردة الكابالت 

أو التقطيع تسود اآلن في جميع أنحاء           /لفصل بقايا التصنيع، فإن استعادة المعدن واللدائن بطريقة التقشير و               
وآحالة استثنائية، فإن    . العالم بصفتها عملية التصنيع األآثر اقتصادًا في النفقات، واألوفق من الناحية البيئية                 

لمعزولة والتي عليها تلوث مثل الشحم، يجري تصنيعها في أفران ذات جو متحكم فيه                              األسالك الدقيقة ا    
 .بتفصيل على النحو الوارد في الجزء األول
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والحرق في األفران ذات الجو المتحكم فيه يمكن أن تدار بطريقة سليمة بيئيًا باستخدام أحدث صيحة في مجال                   
وفي هذه  ). ٨معايير االتحاد األوروبي التذييل      (اثات الصارمة    تنظيف غاز المداخن الذي يفي بمعايير االنبع         
 . العملية ينبغي استعادة الطاقة بأآبر قدر ممكن

 
وال . أما حرق اللدائن الستعادة المعدن فتترتب عليه تأثيرات من حيث االنبعاثات ومن حيث نوعية المعدن                        

مجهز بهذه الطريقة إذا آان مؤآسدًا، ألن بعض         تحصل جهات إعادة التدوير دائمًا على نفس القيمة للنحاس ال           
واألفران الحديثة جدًا المستخدمة لميكروبروسيسور يمكنها          . األفران القديمة ال يمكنها تفادي تأآسد المعدن           

 .التحكم في ظروف الفرن بطريقة أفضل
 

 تم  ١٩٦٩ومنذ  . ء العالم والمصانع الرئيسية المنتجة لألفران تزود شرآات استعادة الكابالت بها في جميع أنحا           
وآان أآثر من     . توريد العديد من األفران لتجار الخردة المعدنية وإلى العديد من شرآات تقطيع الكابالت                         

وهذه . سبعمائة فرن من هذه األفران تعمل بأعلى طاقتها في جميع أنحاء العالم وال تزال مستخدمة حتى اآلن                     
 .والبروبين أو زيت الوقوداألفران يمكنها أن تستخدم الغاز الطبيعي 

 
يمكن توصيل األفران بنظم تنظيف الغاز المناسبة بالنسبة لجميع اللدائن مثل المكنسات التي تزيل حامض                           

للحصول على تفاصيل تنظيف غازل المداخل بالرجاء                . PVCالـ   الهيدروآلوريك الذي يتولد أثناء حرق             
 فإن  ٢٠٠٠واستنادًا إلى أرقام عام     . في الجزء األول  " للدائن استعادة الطاقة من نفايات ا     ٨"الرجوع إلى الفرع    

 ألف دوالر، وبدون المكنسات تتراوح بين       ٢٥٠ ٠٠٠ إلى   ١٥٠ ٠٠٠تكلفة النظام الكلية تقدر بما يتراوح من        
 .وأجهزة الكنس هي التكلفة الرئيسية في مثل هذه المنشآت.  ألف دوالر١٣٠ ٠٠٠ و٧٠ ٠٠٠

 
المسبق وزيادة طاقة التقطيع وتحسين تقنية فصل مخلفات التصنيع والتشكيل إلى                      أدى تطوير تقنية الفرز         

أو التقطيع حيث تسود العالم أجمع بصفتها عملية              /استعادة المعادن واللدائن عن طريق النزع أو التقشير و               
 .التجهيز األقل تكلفة واألوفق من الناحية البيئية

 
 تنظيف غاز المداخن من مرافق الترميد

 
تمل غازات التبريد من غرفة االحتراق على طائفة من المواد مثل ثاني أآسيد الكربون وثاني أآسيد                                   تش

آما أن أي مواد عضوية سمية تتشكل في غازات تنظيف غازات                    . الكبريت وآلوريد الهيدروجين والغبار      
 تصفية الغبار من     ومن الضروري . المداخن المبردة من المرجح أن يتم استيعابها فوق سطح جسيمات الغبار             

وباستخدام مثل هذه الوسائل، تمكنت مرافق الترميد           . الغازات ويتم ذلك بواسطة فالتر قماشية دقيقة المسام            
) أنظر المسرد  (٣م/ نانوغرام ٠٫١الحديثة من التشغيل المنتظم مع انخفاض انبعاثات الديوآسين إلى أقل من                  

 .وهو المستوى الذي تشترطه السلطات البيئية
 
اللتزام بمعايير االنبعاثات الحديثة ينبغي إزالة ثاني أآسيد الكبريت وفلوريد الهيدروجين وآلوريد                                      ول

ويتم ذلك عن طريق إحداث تفاعل بين الغازات مع مادة قلوية               ) ٨التذييل  (الهيدروجين من غازات المداخن       
وفي حالة البولمرات المهلجنة يكون     . يدصلبة مبللة بالماء مع محاليل قلوية أو مع الماء تبعًا لمكان مرفق الترم             

وهذا . من المهم التأآد مما إذا آان تصميم مرفق الترميد يستطيع مناولة قدر أآبر من الغازات الحمضية                              
 .التفاعل يخلق أمالحًا ينبغي طمرها في األرض إذا آانت لن يعاد تدويرها
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وتحييد األحماض  . )١٩(ي موقع طمر مرخص بها     إن تحييد الحامض بالطباشير ينتج نفاية صلبة ينبغي دفنها ف            

أما استيعاب الغازات     . ببكربونات الصوديوم تنتج محلوًال ملحيًا يمكن استخراج أمالح منه يعاد تدويرها                       
الحمضية في الماء فينتج محلوًال يمكن منه استعادة تلك الغازات في استخدامات تجارية وال يوجد إال القليل                          

 .لتي من هذا القبيلمن مصانع االستعادة ا
 

 آعامل  PVCالـ  ويتم تطوير عملية في اليابان الستخدام بقايا التصنيع الممزوجة مزجًا آامًال والمحتوية على                     
وفي هذه العملية يتم استعادة الكلور آحامض هيدروآلوريك لتنظيف أو تلميع                   . اختزال في صناعة الصلب     

 . أسطح النواتج الفوالذية
 

 . بقايا تصنيع البوليثيلين آوقود في آل من أمريكا الشمالية وأوروباأما اليوم فتستخدم
 
 الطمر في األرض - ٩
 

ينبغي طمر فوائض التصنيع والتشغيل التي ال يمكن استعادتها وذلك في حفر طمر في األرض بالنسبة                                   
قنية التي تعكس     وفي هذا الصدد من المهم مراعاة المبادئ التوجيهية الت                 . للنفايات الصناعية غير الخطرة      

االستعادة السليمة بيئيًا والتخلص من النفايات مثل المبادئ التوجيهية التقنية بشأن حفر الطمر ذات التصميم                        
 .(D5)الهندسي الخاص 
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 ٢التذييل 
 

 تصنيع واستخدام اللدائن وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طريقة التصنيع، االستخدام أو
 إعادة االستخدام

 
 

 طريقة إعادة التدوير
 

 طريقة التخلص من النفايات

إنتاج المواد غير 
 المتبلمرة

 
 إنتاجية البولمرات

 إنتاج المرآبات

 التحويل/التحول

االستخدام خالل عمر 
 المنتج

 مجرى النفايات

مخلفات البولمرات

 مخلفات ُمرآبة

مخلفات عمليات التشغيل 
 األولى واألخيرة

 إعادة االستخدام

 المضافات

المفصولةأنواع اللدائن 

 الفصل والفرز
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 ٣التذييل 
 

 مة معلومات الصحة والسال
 (MRF)لمرفق استصالح المواد 

 )هذه المعلومات تستخدم على نطاق أوسع وليس فقط بالنسبة للدائن(
 
 معلومات عن السالمة - ١
 

وتشير هذه المعلومات بصفة     . ينبغي أن تشكل المعلومات التالية جزءًا من دليل الصحة والسالمة في الموقع                
ويوصى باستعراض   . والفرز وعمل باالت نفايات اللدائن         خاصة إلى تشغيل المعدات التي تقدم للتخزين                 

التدابير الموجزة في دليل السالمة بصفة منتظمة لضمان أن تكون المعلومات مناسبة ومهمة للمعدات                                     
 .وممارسات العمل داخل مرفق استصالح المواد

 
العاملين في مرفق     وُيوَصى بأن تشكل المعلومات الواردة في دليل السالمة جزءًا من تدريب الموظفين                              

استصالح المواد واألجزاء من المعلومات متاحة لألنشطة المرتبطة بمرفق استصالح المواد مثل نقل المواد                    
 . إلى مرفق استصالح المواد ومنه واستقبال الزائرين

 
قد يكون من الضروري تنسيق بعض هذه التوصيات مع القواعد القائمة للموقع واللوائح                        ١-١

 . المحلية
 

 تعليمات السالمة هذه على أولئك المشتغلين في مرفق استصالح المواد وعلى                              تنطبق ٢-١
 .الزائرين

 
ينبغي أن يدرك جميع المشتغلين في مرفق استصالح المواد بما في ذلك أولئك العاملون في                  ٣-١

" ليل السالمة  "تسليم المواد وإرسالها لضرورة االلتزام بتعليمات السالمة المبينة في د                        
 الخاص بالموقع

 
 الحريق - ٢
 

ينبغي لخدمات الطوارئ أن تكون مدرآة ألنواع وآميات المواد المعاد تدويرها التي يجري              ١-٢
 .تخزينها

 
ويجب تخزين   . خطر احتمال إندالع حريق، عند مناولة النفايات اللدائنية يكون مرتفعاً                      ٢-٢

 .المواد فقط في مناطق متفق عليها ومحددة
 

انفاذها داخل مرفق استصالح المواد لكل فرد بما           و" ممنوع التدخين "ينبغي وضع سياسة      ٣-٢
 .في ذلك الزوار والمتعهدون

 
ينبغي تحديد طرق النجاة في حالة الطوارئ والخروج إلى نقطة تجمع محددة خارج المبنى                  ٤-٢

 .أو الموقع وذلك بإيضاح ذلك على لوحات اإلعالن وينبغي الحفاظ على هذه الطرق خالية
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حريق مناسبة داخل مرفق استصالح المواد وفي مناطق                     ينبغي تزويد أالالت إطفاء             ٥-٢

 .وينبغي تدريب الموظفين على استخدام معدات مكافحة الحريق. التخزين
 

أمٌر مهم للغاية وذلك للحفاظ على ظروف عمل طيبة           " ممارسات التشغيل الجيدة  "ضرورة   ٦-٢
بلة وعلى مستويات صحة عالية، وتالفي التخزين غير الضروري لمواد ونفايات قا                                

 .لالشتعال
 

ينبغي أال يتم تخزين الغازات والسوائل القابلة لالشتعال داخل مرفق استصالح المواد أو                       ٧-٢
 .في مناطق التخزين

 
ينبغي أن يكون هناك نظام إنذار طوارئ الحريق ويجري اختبارها مرة آل أسبوع                                    ٨-٢

 .وبصورة منتظمة
 

 .ينبغي لطرق اإلخالء أن تعرف وتدابير اإلخالء أن تمارس ٩-٢
 

. ينبغي لجميع العاملين أن يكونوا على دراية بتدابير الطوارئ في حالة اندالع حريق                               ١٠-٢
وُيوَصى بمعرفة مكان هاتف الطوارئ داخل مرفق استصالح المواد، وإظهار أرقام                             

 .خدمات الطوارئ المحلية بصورة واضحة
 
 الحوادث العارضة - ٣
 

.  احتماالت وقوع الحوادث العارضة    أو آثير من حرآة المرآبات تزداد     /في أماآن اآلالت و    ١-٣
والتمسك بممارسات العمل السليم، والصيانة المنتظمة للمعدات والتدريب المناسب للعاملين            

 .يساعد على تدنية الحوادث
 

والعاملون في مرفق استصالح المواد عليهم واجب التأآد من عدم تعريض أنفسهم أو                              ٢-٣
 .ما يكون هناك زائرون في الموقعوينبغي مراعاة عناية خاصة عند. غيرهم للخطر

 
وال يسمـح  . ينبغي االمتثال لممارسات العمــــل السليمة وتعليماتـه في جميـــع األوقــــات               ٣-٣

 .إال للعاملين ذوي التدريب الجيد أن يشَّغلوا آالت مرفق استصالح المواد
 

الشهادات أو  ينبغي تدريب سائقي عربات النقل والتحميل المزودة بجواريف، وأن يحملوا                  ٤-٣
 .الترخيصات المناسبة لذلك

 
وينبغي توفير  . ينبغي تدريب إثنين من العاملين على األقل على تدابير اإلسعافات األولية                  ٥-٣

 .صناديق اإلسعافات المجهزة بصورة مناسبة والقريبة من أحد األحواض
 

 لظروف معينة   وينبغي تقديم الوقاية اإلضافية    . ينبغي أن يرتدي العاملون المالبس المناسبة        ٦-٣
 :الموضحة أدناه
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حماية الرأس الزمة في مناطق العمل التي تتساقط فيها مواد، والتي يمكن أن تسقط                        •
 .فيها المواد من مستويات أعلى

 
يلزم وقاية الوجه والعيون إذا آان هناك خطر من المواد األآَّالة أو الُمَهِيجة أو                                    •

 .الصدمية بسبب األشياء المتحرآة
 

 آمامات واقية للجهاز التنفسي إذا آان العمال معرضين للغبار واألبخرة                 يلزم ارتداء  •
 .وما إلى ذلك

 
 .يلزم وقاية األيدي للوقاية من المواد الحادة المهيجة أو األآَّالة •

 
يوصى أن يرتدي أفراد اإلدارة المراقبين داخل مرفق استصالح المواد مالبس واقية                  •

 .رون ولتأآيد المعايير المطلوبةمناسبة لكي يحتذي بهم العاملون اآلخ
 

ينصح العاملون الذين يقومون بفرز المواد المعاد تدويرها بالتطعيم ضد اإلصابة بمرض                     ٧-٣
 .التيتنوس

 
ينبغي صيانة المعدات على النحو الذي توصي به جهة التزويد بالمعدات ويتم ذلك بواسطة                  ٨-٣

 التأمين الواقية إال للصيانة        فنيين مدربين، وال ينبغي بأي حال من األحوال إزالة وسائل                 
 .المرخص بها

 
ينبغي إجراء اختبارات آل أسبوع لنظم السالمة الخاصة بإيقاف التشغيل التي تعمل على                      ٩-٣

 .المعدات
 

 .ينبغي على العاملين عدم التسلق فوق األسوار الواقية ١٠-٣
 

 .ينبغي عدم السماح بأي سلوك أخرق ١١-٣
 
 الباالت وماآينات صنع الباالت - ٤
 

آما أن االستخدام غير السليم لمعدات الباالت         . بغي التقيد بتعليمات التشغيل لدى المصنعين      ين ١–٤
 .يمكن أن يؤدي إلى مواقف خطرة جدًا محتملة

 
إذا لم يتم إزالة أغلفة الباالت بصورة سليمة، أو آان هناك عيب في ربط المواد فإن أحزمة                     ٢-٤

الة أن تتمدد سريعًا فإذا حدث ذلك قبل          وفي حالة حدوث ذلك يمكن للب       . الربط يمكن أن تقع    
أو أثناء فتح باب البالة فإن قوة تمدد البالة يمكن أن تتسبب في انفتاح باب سائق ماآينة نقل                      

 .الباالت بأن ينفتح بسرعة خطيرة
 

 . ينبغي استخدام المواصفات المعتمدة للحزم ٣-٤
 

 .دس صيانة مرخص لهعمل الصيانة لخدمة آلة عمل الباالت ينبغي أن تتم بواسطة مهن ٤-٤
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 .ال ينبغي عمل أي تغييرات في آلة عمل الباالت بدون ترخيص ٥-٤
 

ينبغي تزويد جميع ماآينات عمل الباالت المستخدمة في عمل باالت زجاجات اللدائن ذي                     ٦-٤
 .الباب الهيدروليكي المزود بوسيلة للتحكم في سرعة فتحه

 
وينبغي عدم دخول   . مل الباالت ينبغي عمل منطقة مقيدة ذات خطوط صفراء حول ماآينة ع          ٧-٤

أي أحد إلى هذه المنطقة إال للمشغلين داخل مرفق استصالح المواد المشتغلين بربط أو                           
 .إزالة األحزمة من المواد المحزومة آباالت

 
إذا آان من الضروري قطع األحزمة الفوالذية عالية الشد، فينبغي إيالء عناية آبيرة لذلك                     ٨-٤

 .م أدوات القطع المعتمدة المضمون سالمتهاواالقتصار فقط على استخدا
 

 آليوغرام تبعًا لكثافة المواد المربوطة ومن                     ٤٠٠-٢٠٠تزن الباالت عادة ما بين                   ٩-٤
وينبغي نقل الباالت من آلة التبويل يدويًا بواسطة             . الضروري توفير معدات مناولة آافية       

ربة ذات شوآة رافعة    وينبغي للع . عربات نقل الباالت، أو عربات رافعة ذات شوآات رفع          
 .أن ُتستخدم في النقل المحلي أو في رفعها

 
أما عربات النقل     . ال ينبغي تخزين الباالت أآثر من ثالث باالت فوق بعضها البعض                         ١٠-٤

المزودة بالشوآات فينبغي أن تكون لها وحدات إغالق جانبية لشوآاتها من أجل سالمة                          
 .حرآة الباالت ورفعها

 
 .يجب السماح لهم دخول المناطق التي ُرصت فيها الباالتالزائرون في الموقع ال  ١١-٤

 
 )التنظيف وإزالة المواد(صيانة ماآينات عمل الباالت  - ٥
 

قبل القيام بأي أعمال صيانة لماآينات عمل الباالت ينبغي فصل التيار الكهربائي وعزل                            ١-٥
 .الماآينة الكهربائية

 
نظيفها من الداخل نتيجة لالستخدام          تحتاج ماآينات عمل الباالت من حين إلى آخر إلى ت                     ٢-٥

وال يجب السماح ألي عامل تشغيل الدخول إلى داخل ماآينة                   . المستمر أو نتيجة للتلوث      
 .عمل الباالت دون الحصول على موافقة من المشرف

 
وعلى المشرف  . يجب على المشرف أن يضمن أن الكهرباء قد ُعزلت وأغلقت بنظام ذي قفل              ٣-٥

 وأي قوة هيدروروليكية متبقية ينبغي التخلص منها في حالة                         .أن يحتفظ بالمفتاح معه        
 .استخدام مراآمات هيدروروليكية داخل الدائرة الهيدروروليكية لماآينة عمل الباالت

 
ينبغي وضع إعالن على الماآينة تحدد بوضوح أن عامل تشغيل موجود بداخلها ليقوم                                ٤-٥

و إعادة الكهرباء إال بواسطة المشرف         وال يسمح بإزالة هذه العالمة أ        . بتنظيفها وصيانتها 
بعد أن يكون عامل التشغيل قد ابتعد عن الماآينة وأصبحت الماآينة في حالة سليمة لدخولها                

 .الخدمة
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ينبغي اتخاذ الحيطة عند تشغيل الباب الذي يغلق تلك الماآينة وذلك لتفادي اإلصابات                                   ٥-٥
 .الشخصية

 
 .ابتعد بكامل الجسم عن آلية غلق الباب ٦-٥

 
 عربات التخزين النقالة الوسيطة - ٦
 

المشغل /ينبغي إيالء االعتبار لعربات التخزين النقالة عند تحرآها لضمان أن يكون السائق                ١-٦
 .مرئيين بطريقة واضحة

 
العربات النقالة الموجودة في الموقع ال ينبغي لها أن تسد طرق مداخل أو مخارج الطوارئ                  ٢-٦

 .أو مناطق العمل
 

 .التخزين النقالة الوسيطة آل إثنين فوق بعضهماينبغي تخزين عربات  ٣-٦
 

التأآد من أن الدخول إلى أي موقع تحميل عربة نقل الباالت مغلق ومأمون عقب عمليات                       ٤-٦
 .صنع الباالت

 
 المشرف - ٧
 

يوصى بأن يكون المشرف على مرفق استصالح المواد شخصًا نشيطًا داخل المرفق على                   ١-٧
 .أساس يومي

 
 فقط لألشخاص المدربين تدريبًا آامًال بالعمل في مرفق استصالح          ينبغي للمشرف أن يسمح    ٢-٧

 .المواد
 

 . باإلضافة إلى سالمة عامل التشغيل يتحمل المشرف المسؤولية التالية ٣-٧
 

قبل تشغيل معدات مرفق استصالح المواد ينبغي للمشرف أن يضمن أنها غير معاقة وأن                     ٤-٧
غي آلالت التنبيه أن ترآب إلعطاء          وينب. األشخاص بعيدين عن جميع األجزاء المتحرآة         

 .تحذير مسبق ببداية عمل اآلالت
 

ينبغي للمشرف أن يكون متدربًا تدريبًا تامًا على عملية اإلطفاء وتدابير اإلسعافات وطرق                   ٥-٧
االتصال بخدمات الطوارئ، وطرق الدخول والخروج أثناء الطوارئ، وأن يضمن أن                         

ينبغي أن يكون هناك آتابًا     . خزين نظيفة ومنظمة  تكون معدات اإلسعافات األولية في حالة ت       
للحوادث العارضة التي تقع في الموقع واستخدامه آسجل ألي حوادث أو مواقف محتملة                    

وينبغي التفتيش على طرق النجاة في حالة الطوارئ بصورة منتظمة لضمان                     . الخطورة
 .أنها خالية

 
 على أن المناطق التي بها مواد          .ينبغي للمشرف أن يصر على مستويات جيدة من التدبير             ٦-٧

 .مائلة أو ثقاالت أو مخارج نجاة من الحريق معروفة وخالية طوال الوقت
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 .يجب للمشرف أن يضمن عدم حدوث أي تصرف أخرق داخل المقر ٧-٧
 

 .ينبغي أن تكون هناك إضاءة للطوارئ وأن تخضع الختبارات منتظمة ٨-٧
 

أن جميع الطاقة الكهربائية قد ُفصلت        وفي نهاية دورة التشغيل ينبغي للمشرف أن يضمن              ٩-٧
 .وأن األشخاص قد خرجوا من الموقع وأن الموقع مغلق وآمن وذلك قبل رحليه

 
 عمال التشغيل - ٨
 

وضعت التعليمات التالية خصيصًا لعمال التشغيل ومع ذلك تنبغي قراءتها جنبًا إلى جنب                      ١-٨
 .مع التعليمات األخرى الخاصة بالموقع المحلي

 
 .ل ماآينات مرفق استصالح المواد على الموظفين المدربين تدريبًا آامًاليقتصر تشغي ٢-٨

 
ينبغي للمشغلين عدم ارتداء المالبس الفضفاضة وأال يطيلوا شعورهم، ويجب وضع أغطية              ٣-٨

 .رأس مناسبة على رؤسهم وأن يبتعدوا عن المعدات المتحرآة
 

ى ينبغي لبس المالبس       أثناء العمل على خط الفرز أو حسب الطلب في المناطق األخر                       ٤-٨
 .الواقية

 
 .ال ينبغي تحت أي ظرف من الظروف لعمال التشغيل أن يصعدوا فوق السيور المتحرآة ٥-٨

 
 .ال ينبغي لعمال التشغيل تحت أي ظرف الدخول داخل زالقات الفرز ٦-٨

 
 .ال ينبغي لعمال التشغيل تحت أي ظرف من الدخول في جرابات آبار التغذية بالمواد ٧-٨

 
 .أي حال من األحوال لعمال التشغيل أن يدخلوا داخل ماآينات عمل الباالتال ينبغي في  ٨-٨

 
في حالة حدوث طوارئ ينبغي على عامل التشغيل أن يشغل جهاز عمل اآلالت وأال يحاول                 ٩-٨

 .أن يخلص اآلالت المتشابكة إلى أن يتم فصل الكهرباء عن المعدات وفصلها وعزلها
 

ين في جميع األوقات لحرآات المرآبات داخل مرفق         ينبغي لعمال التشغيل أن يكونوا مدرآ       ١٠-٨
 .استصالح المواد

 
 .ينبغي اإلبالغ عن أي موقف خطير فورًا إلى المشرف ١١-٨

 
 الزوار - ٩
 

 .ينبغي لمشرف الموقع أن ينظم وأن يشرف على أي زيارة للموقع ١-٩
 

 .يجب لمرشد فوج الزوار أن يكون على دراية آاملة بتعليمات السالمة داخل الموقع ٢-٩
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وينبغي تحذيرهم وأن يوافقوا على     . ال يجوز ألي زائر أن يلمس أو أن يشغل آلة من اآلالت             ٣-٩
إطاعة جميع تعليمات السالمة مثل إجراءات اإلخالء في حالة اندالع حريق وقواعد عمل                   

 .التدخين إلى غير ذلك قبل دخول مرفق استصالح المواد
 

 خطرة محتملة ال ينبغي القيام بها          أي تحرآات للمرآبات وأي عمليات أخرى ذات طبيعة            ٤-٩
 .أثناء وجود زوار

 
ينبغي لمشرف مرفق استصالح المواد أن يتأآد من بقاء الزوار داخل المناطق المحددة من                  ٥-٩

 .مرفق استصالح المواد
 

ينبغي اإلمساك بسجل لألفراد الذين يدخلون مرفق استصالح المواد وذلك باستخدام نظام                     ٦-٩
 .تسجيل الدخول والخروج

 
نبغي تزويد الزوار بوسائل وقاية األمان المناسبة مثل نظارات األمان وواقيات السمع                         ي ٧-٩

 .وسترات ناصعة األلوان تسهل رؤيتها
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 ٤التذييل 
 

 بيانات عن الحرائق التي وقعت في مصانع إعادة تدوير ألمانية -ألف 
 

والتهمت ألسنة النيران   . هد نقل  في وادي الروهر، أندلع حريق في مخزن بضائع آبير تابع لمتع                مولهايمفي  
وأجرى المكتب اإلقليمي لحماية البيئة تحقيقًا دقيقًا للتلوث           .  طنًا من البوليثيلين    ١٥٠ و PVC طنًا من الـ       ٣٤٠

وقد تم الخلوص إلى نتيجة مؤداها أن الغازات المنطلقة من الحريق آانت تحتوي على               . الناتج عن هذا الحريق   
 .ت عما تطلقه الكثير من معامل ترميد القمامة األخرىمقادير أقل من الديوآسينا

 
في شمال الراين واستيفاليا في مصنع إلعادة تدوير اللدائن،          )٢(النغيرغ، في   ١٩٩٢وإندلع حريق آخر في عام      

وآان آٌل من السلطات المحلية ووزارة       . PVCالـ   طن من    ٥٠٠ طن من اللدائن منها       ١ ٥٠٠والتهمت النيران   
ونشرت وزارة البيئة اإلقليمية بيانًا صحفيًا           . ليمية مشترآين في التحقيق في انبعاثات الديوآسين             البيئة اإلق  

 :أدرجت فيه النتائج الرئيسية التالية
 

 . متر من موقع الحريق درست تمامًا ولم تعطي سببًا للقلق١٠٠أن المكاتب والمساآن التي تبعد نحو  •
 

 .ر أو المياه الجوفية غير سليمةأما أن يكون مصنع معالجة مياه المجاري •
 

أعلن أن المحاصيل الجزرية آانت سليمة وأن المحاصيل الورقة هي المعرضة لحظر استهالك لمدة                   •
 .موسم واحد

 
 شخصًا على األآثر من الذين تعرضوا لغازات الحريق لم ترتفع مستويات الديوآسين في                          ٢٦أن    •

 .دمائهم
 

 .م وجود تلوث ذي بالُأجريت دراسة جماعية موسعة وأثبتت عد •
 

 . حرائق آبرى أخرى في غروسيفان، آشيم، سيغبور، وإشي٤استخلصت نتائج مماثلة من  •
 

وتتوافق هذه النتائج مع نتائج دارسة عن مقاومي الحرائق أجرتها الجامعات في بوتشم ودوسيلدورف بناًء                           
 . والصحة والبيئةNRWعلى تعليمات من وزارة العمل 

 

                                                           
 ١٩٩٤ة عن، وزارة البيئة والتخطيط والزراعة شمال الراين، واستفاليا، ألمانيا، الوثيقة الصادر )٢(
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 ١٩٩٤لتخطيط والزراعة شمال الراين، واستفاليا، ألمانيا، وزارة البيئة وا
 

 بيانات من حريق حدث في مصنع إعادة تدوير البالستيمت -باء 
 

. آان الحريق الذي وقع في مرفق إعادة تدوير لدائن البالستيمت مدمرًا للمجتمع المحلي بأثره في هاملتون                           
ه لو أن المرفق آان قد إلتزم بتعليمات الحريق الوطنية             وآان الحريق من النوع الذي يمكن منع حدوثه وتفادي           

حيث أن هذه المواد إذا حسب تخزينها ومناولتها تكون سليمة وتعطي فوائد              . التي تحكم تخزين المواد اللدائنية     
 .آثيرة للبيئة ومن هذه اللدائن الفينيل

 
ات توقيت سليم ومناسب وقد استنتجت        آانت استجابة وزارة البيئة والطاقة في اونتاريو لحريق البالستيمت ذ            

 عينة جمعتها وزارة البيئة والطاقة في         ٨ ٥٠٠لجنة االستعراض الداخلي ذلك، وقد حلل تقريرها الفني نتائج             
، والمياه والتربة والهباب        )استخدام محلالت الغازات الجوية النذرة          ( عينة من الجو           ٥٠٠اونتاريو على      

لى أنه بعد عدة أيام من إطفاء الحريق آانت مستويات المواد في الجو                   وتوصل التقرير إ   . والغطاء الخضري 
المحيط قد عادت إلى مستوياتها الطبيعية بإستثناء مواقع آان تلوث التربة وتلوث مياه المجارير موجودًا من                      

 .قبلها
 

 إخالء   لم يحدث  ). ١٩٩٧يوليه   / تموز  ١٢ - ٩من األربعاء حتى الجمعة، من           (استمر الحريق ثالثة أيام         
للسكان خالل اليومين األولْين نتيجة للظروف الجوية التي سمحت لسحابات الدخان والحريق أن تذهب                                 

ولم يحدث قبل الجمعة وهو اليوم الثالث عندما أشارت توقعات األحوال              . مباشرة إلى الطبقات العليا من الجو      
 في األماآن المجاورة، وقد تقرر عندئذ         الجوية حدوث تغير في اتجاه الريح األمر الذي يشكل مشكلة للسكان              

وازدادت مستويات   .  من السكان القريبين من منازلهم على أساس طوعي آإجراء احتياطي                        ٦٥٠إخالء   
 ساعة بعد أن آان       ٢٤وقد تم ذلك يوم الجمعة ثم ُسمح للسكان بعد ذلك للعودة قبل مرور أآثر من                        . البنزين

 .الحريق قد تم إطفاءه بنجاح
 

ارة البيئة والطاقة في اونتاريو عينات من الهواء والهباب المتساقط والتربة والغشاء الخضري                      وجمعت وز 
 . ونصح مسؤول الصحة الطبي السكان عدم أآل الخضر المنزلية التي ال يمكن تقشيرها. لتحليلها

 
 ١٩٩٧وبر أآت/ تشرين األول٣٠التقرير الفني الصادر عن وزارة البيئة والطاقة في اونتاريو بتاريخ 
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 ٥التذييل 
 

 مزيد من البيانات تتعلق ببولمرات الفلور
 
 أسماء بديلة - ١
 

وتشمل المواد األخرى في عائلة البولمر فلورو                .  آبولمر فلورو نموذجي        PTFE تستخدم      ١الجدول   في   
أنظر  ((TFE) والبلمرات المشترآة واإليثيلين رباعي الفلورو                (ETFE)واإليثيلين رباعي الفلورو         /اإليثيلين
 ). لمزيد من األمثلة أ٧التذييل 

 
 صفات البولمر - ٢
 

هي بولمرات عالية األداء ذات خصائص      )  األخرى TFE والبلمرات المشترآة    PTFE)  ،ETFEوبلمرات الفلورو   
) الصمود لمعظم المواد الكيميائية واألحماض والقاعدات          (وتشمل هذه الخصائص الثبات الكيميائي           . فريدة

الثبات الحراري والصمود لألشعة فوق البنفسجية، ومقاومة الجو وخصائص عزل                         (تفاعل   وانخفاض ال  
وال توجد أي من هذه البولمرات مدرجة في تشريع وطني آمواد خطيرة ونفايات البولمر فلورو                      ). الكهرباء

 .ديغير مدرجة آمادة خطرة لدى االتحاد األوروبي أو منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصا
 
 خصائص البولمرات - ٣
 

 ولكن الشكل البولمري يعدل تعديًال جوهريًا من الخصائص الكيميائية لذلك            Y45وبولمرات الفلور هي المكون     
وبولمرات الفلورو ليست متفجرة أو قابلة لالشتعال أو تلقائية االحتراق وليست موادًا مؤآسدة وال                       . المكون

 . ال تنطبق عليهاH1, H3, H4, H5, H6.2, H8, H10 فإن صفات الخطورة ومن ذلك. بروآسيدات عضوية أو أآالة
 

، )ذات سمية مؤخرة أو مزمنة     (H11و). حادة السمية  (H6.1ومن الخصائص الخطرة األآثر إثارة لالهتمام هي        
وال تظهر هذه   ). وهي قادرة على إعطاء مادة آيميائية أخرى مثل النص            (H13،  )السمية االيكولوجية  (H12و

ويعني ثباتها  . النفايات البولمرية أي سمية حادة تحت أي ظروف معقولة للبولمر الصلب وغبار هذه المواد                     
ونفايات هذه البولمرات صلبة ذات         . وانخفاض تفاعلها أنها ال تظهر سمية ايكولوجية إذا ُأطلقت في البيئة                    
 معرضة للبيئة لفترات طويلة جدًا من          درجة عالية من الخمول البيولوجي والكيميائي، حتى إذا ُترآت تماماً              

وبسبب ثبات البولمرات   .  ينطبق عليها  H13ومن غير المحتمل أن أي تفسير معقول لـ          . فهي تظل ثابتة  . الزمن
والحرق في  . الفلورية فمن غير المحتمل أن يحدث رشح أو نضد أو ناتج غازي إلى طمرت المادة في األرض                

 .لمتحكم فيه ال ينبغي أن يعتبر وسيلة استرداد سليمة بيئيًااألماآن المفتوحة أو الحرق غير ا
 
 إعادة تدوير البولمرات - ٤
 

 مرة أعلى من     ٤٥-١٢(يمكن إعادة تدوير البولمرات الفلورية بطريقة سليمة بيئيًا وقيمتها االقتصادية العالية                
ات إعادة التدوير تصحن البولمرات أو        وأثناء عملي . تجعل إعادة تدويرها أمرًا جذابًا ومجدياً       ) اللدائن السلعية 

والعمليات المستخدمة ليست أآثر خطورة من استخدام             . تحرق أو تتشكل بالصهر آاستخدامات عمر ثاني            
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ومع ذلك فإن العمليات    . وفي أحوال التشغيل العادية يكون من غير المحتمل إنتاج نواتج ضارة           . البوليمر الِبْكر 
 متوافرة بسهولة خارج نطاق منظمة التعاون والتنمية في الميدان                      المستخدمة عمليات متخصصة وليست       

والنقل عبر الحدود إلعادة التدوير ينبغي أن يتم فقط عندما تكون األطراف الموردة واألطراف                     . االقتصادي
 .المستقبلة متأآدة من أن عمليات إعادة التدوير المناسبة متوافرة
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 ٦التذييل 
 

 مسرد المصطلحات
 

 Additivesت المضافا
وهي مواد مخلوطة ببوليمرات لتيسر تجهيزها صناعيًا ولتزويدها بالخصائص الالزمة لالستخدام النهائي،                     

 .ولحمايتها من تأثيرات الجو
 

 .'اللدائن= المضافات + إن البوليمرات 'يمكن القول 
 

  Alkali/alkaline solution المحلول القلوي/القلوية
 مواد القادرة علة تحييد األحماض إلعطاء مواد أآثر خموًالوهي المواد أو محاليل ال

 
  Anti-oxidantمضاد لألآسدة

 .وهو مادة تضاف إلى بوليمر لتجعله صامدًا لتأثيرات الجو أو البيئة
 

«As is» 
 

 Blend/blendingالخلط /خليط
 عملية مزج المواد معًا/وهو نتاج

 
  Bottom ashرماد القاع

 .وقد يكون في شكل تراب أو آتل أو مخلفات اإلحتراق. سفل غرفة اإلحتراقوهو الرماد المتكون أ
 

  Commingledممتزج
 .مخلوطة معًا، ممتزجة

 
  Compatibilityتواؤم

 .القدرة على خلق مزيج متوائم مثل الكحول والماء، وهو عكس الزيت والماء اللذين يطهران عدم مواءمة
 

  Compoundمرآب
وال تشكل مواد   . ن المرآب هو محصلة مزج مواد معًا بقوة وغالبًا باستخدام الحرارة             في صناعة اللدائن، يكو    

 .وهكذا تختلط البوليمرات مع المضافات لتكون مرآبات جديدة. آيميائية جديدة
 

  Compoundingتحضير المواد المرآبة
الحرارة أو تضغط ليكون     وهو عملية بثق يتم خاللها إضافة العديد من المضافات إلى الراتنجات، ثم تمزج ب                   

 .والمضافات ثابتة في المصفوفة. لون
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  Computer enclosureحقيبة الكمبيوتر
 .PCالصندوق الخارجي أو الغالف الخارجي للكمبيوتر الشخصي أو 

 
  Conversion/transformationالتحول/التحويل

 . تامة الصنعوعملية القولبة أو البثق للمرآبات اللدائنية لتصبح سلعًا أو مرآبات
 

  Copolymerبوليمر مشترك
 .وهو بوليمر مشترك مكون من مرآب أو من أآثر مرآبين غير متبلمرين

 
  Degassingطرد الغازات

 .وهو عملية تحويل لدن إلى لدن صلب
 

  Extrusionالبثق
 .عملية إجبار لدائن منصهرة عبر فتحة ُمَشَكَلة إلنتاج أنبوب أو شكل جانبي

 
  Fabric filterشيالفلتر القما

 .وهو حقيبة أو طبقة من القماش دقيق العيون يحر عبرها غازات المداخن في طريقها إلى خارج المدخنة
 

  Feedstock recyclingإعادة تدوير المواد الوسيطة
والهيدروآربونات هي الوحدات      . وهي عملية تتكسر أثناءها سلسالت البلمرات إلى عناصرها األساسية                     

لكثير من البولمرات المشتملة على هالوجين فإن وحداتها األساسية هي الهيدروآربونات زائد                           األساسية ل  
وُيعاد إزالة بلمرة نفايات اللدائن أما إلى مرآبات غير متبلمرة يمكن                            . آلوريد الهيدروجين أو الفلوريد        

ة وسيطة ذات وزن جزيئي       أو إلى مادة آيميائي    ) التحلل الكيميائي (استخدامها مرة أخرى مباشرة في البلمرة          
 مثلها مثل النفط الطبيعي، في العديد         –والتي تستخدم   ) التحلل الحراري أو التقطير الهدام للبترول الخام        (أقل  

 .من التفاعالت الكيميائية بما فيها إنتاج البملرات
 

  Fillerالحشو
ون مرآبات مع بلمر إما لتغيير        وهو عادة فلز مصحون آالبودرة الناعمة مثل الطباشير أو بودرة التلك، ويك               

 .خصائصها أو لتقليل سعره
 

  Flue gasغاز المداخن
 .الغازات الناتجة داخل َمْرَمد ويتسرب من مدخنة إلى البيئة

 
  Fly ashالرماد المتطاير

 .مادة جسيمات ناعمة تنتج داخل المرمد وترآب غازات المداخن
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  Foamed plasticsلدائن الرغاوي
 وتتولد تلك الغازات      –ُأدخلت فيها غازات عمليتي التشكيل أو البثق لجعلها أخف وزنًا وآثافة                      وهي لدائن    

 .بواسطة عوامل توليد الرغاوي
 

  Formulationالترآيب
آمزيج … مضافات مثل عوامل التثبيت، الملونات، المصدات الملدنات، المرشحات، إلخ             (إختيار المكونات    

والترآيب على أيدي تقنيين متمرسين      . نوعية لالستخدام النهائي المرغوب    ناتج إلعطائه أفضل الخصائص ال     
 .أمر ضروري للمنتجات المراد لها تلبية مواصفات أو ظروف خدمة معينة

 
  Gradeالرتبة

إلى الرتبة التي تكشف عن نوع           " باإلشارة"وغالبًا ما تكون مرتبطة         . وهي آلمة أخرى لترآيبة أو مزيج          
 .المادة

 
  Impact resistance enhancer الصمود لإلرتطامعامل زيادة

 .عادة ما يكون بلمر آخر يضاف إلى مزيج بلمري لزيادة مقاومته لألتالف الناجمة عن اإلرتطام
 

  Jacketingالتلبيس
، والذي يتم أيضًا بلف الورق الزيتي         PE أو   PVCالعزل حول الكابل واألسالك التي تصنع من اللدائن مثل الـ              

 .ستخدام السلك أو الكابلتبعًا ال
 

  Lumberالخشب المنشور
وتستخدم غالبًا  . وهي آلمة عامة أللواح الخشب واللوحات الخشبية واأللواح المسطحة المصنوعة من الخشب             

 .آبديل لكلمة خشب
 

 Mould/mouldingالتشكيل/الشكل
 . المادة على الشكل الذي صبت فيهوهي فجوة ُمَشكلة تقحم إلى داخلها المواد اللدائنية، وبعد أن تبرد تتصلب

 
  MRFمرفق استصالح المواد

 
  MSWنفايات بلدية صلبة

 
  Nanogramنانوغرام

 )٩-١٠(واحد على آلف مليون من الغرام 
 

  Off-cutsفوائض لدائنية
 .قطع من ألواح اللدائن أو أعمدتها فائضة عن احتياج الشكل أو المكون الذي يجري تصنيعه

  Plasticiserُمَلدِّْن
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واالفثاالت هي  . وهذه هي مرآبات عضوية، تكون في بعض األحيان ممزوجة بالبملرات إلنتاج لدائن مرنة                  
 .أآثر الملدنات شيوعًا

 
  Polymerبولمر

ولمعظم اللدائن  . مادة عضوية تتألف من سالسل جزيئات مكونة من العديد من وحدات المرآبات المتبلمرة                     
 .وتمزج البلمرات في الغالب األعم مع المضافات قبل االستخدام. سلسلة ظهرية من ذرات المربون

 
Potable water 

 
  Resinراتنجات

 
 .بولمر عاٍل مصنوع ناتج عن التفاعل الكيميائي بين مادتين أو أآثر، ويتم عادة بالحرارة أو آعامل حفاز

 
  Self-contained breathing apparatusجهاز تنفس قائم بذاته

ء مضغوط موصلة بقناع يستبعد الدخان والغازات المنبعثة من النيران عن الهواء الذي يتنفسه                     اسطوانة هوا 
 .عمال إطفاء الحريق

 
  Semi-finished goodsسلع شبه تامة الصنع

ألواح، جنابيات وأعمدة وأنابيب مصنوعة من اللدائن سوف تستكمل تصنيعها قبل أن تصبح جزءًا من السلع                      
 .تامة الصنع

 
  Shreddingيقالتمز

 وهو عملية تقطيع قطع اللدائن الكبيرة أو مكوناتها إلى قطع صغيرة صالحة إلعادة التصنيع
 

  Sintered or Cinderedًمَرمد
 قد تحول إلى رماد

 
  Sootsالهباب

 .رواسب سوداء تتألف من جسيمات دقيقة ناتجة عن احتراق الوقود
 

  Tailingsنفايات الخام األولى المستعادة
 .بعد فصلها عن النفاية أو الخردة) مثل الفلز أو اللدن(مادة الناتجة عن المادة المستعادة أوًال ال
 

  Thermoplasticُمَلدَّْن بالحرارة
وتعتمد درجة الحرارة على نوع اللدن ثم يعود إلى حالته األصلية عندما                   (بولمريلين عند تعريضه للحرارة       

 .يبرد ويصل إلى درجة حرارة الغرفة
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  Thermosettingالتصليد بالحرارة
على حاله دون اردتاد لحالته السابقة عند تسخينه وهذه الخاصية متصلة بتصالب                        " يبقى"ًيِلمر يتصلد أو       

ومن الضروري في الكثير من الحاالت إضافة عوامل معالجة              . التفاعالت النتاجة عن التشحين أو اإلشعاع        
ن إعادة تدوير المواد بعد الطحن حيث يمكن إضافتها آمضافات إلى            ويمك). البيروآسيد العضوي أو الكبريت   (

 .البلمرات األخرى
 

  Virgin materialمادة ِبْكر
 .مواد منتجة حديثًا توشك على الدخول في عملية التصنيع للمرة األولى

 
  Water sprinkler systemجهاز رش الماء

بدأ في العمل تلقائيًا عند اندالع حريق عارض داخل               جهاز نفاثات رش الماء مرآبة في الهيكل أو المبنى ي                
 .المبنى
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  أ٧التذييل 
ISO 1043-1 :مقتطف من رموز اللدائن 

 البولمرات األساسية وخصائصها الخاصة: الجزء األول
  

 رموز المواد البولمرية المتماثلة والبلمرات الطبيعية
 

   
 الرمز

 
  المادة

 
 
  

CA 
 
  خّالت السيليولوز

CAB 
 
  ُزبد خّالت السيليولوز

CAP 
 
  بروبيونات خّالت السيليولوز

CF 
 
  آريسول فورماهيد

CMC 
 
  آريوآسيل ميثيل سيليون

CN 
 
  نيترات السيليولوز

CP سيليولوز بروبونات  
CTA ثالثي خالت السليولوز 
EC سليولوز اإليثيل  
EP أبوآسيد  
FF  فورمالدهيدفوران   
HFP و بروبلينسداسي فلور   
MC سليولوز الميثيل  
MF بولياميد  
PA  فورمالدهيد-ميتامين   
PAI إيميد/بولياميد   
PAN بولياميدآريلويتريل  
PAUR يوريثين متعدد أمالح االسترين  
PB ١-بوليبوتين   
PBA  بوتيل اآريليت(بولي(   
PBT  بوتيلين ترافثاالت(بولي(   
PC بولي آربونات  
PCTFE ثلين ثالثي الفلور متعدد الكلوراي   
PDAP  ديالي افثاالت(بولي(   
PE بوليثيلين  
PEEK بولي ثيرثير آيتون  
PEI  ايثر إميد(بولي(   
PEOX  ايثلين اوآسيد(بولي(   
PES  ايثير سلفون(بولي(   
PET  اثيلين تريفثاالت(بولي(   
PEUR  إيثر يوريثين(بولي(   
PF فورمالديهايد-فينول   
PFA برفلورو الكوسي ألكين  
PI بوليميد 
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PIB بولي ايسوبوتان بولي ايسو بوتلين  
PIR بولي ايسوآيانوريت  
PMI بوليمثاآريليميد  
PMMA  المتعدد) ميثاآريالت الميثيل(بولي   
PMP ميثيلبنتين-٤-بولي   
PMS بولياميثيلسترين  
POM )ينبوليوزيميتلين بوليوفورمالد) بولياستيال   
PP بوليبروبلين  
PPE ) متعدد) اثير بروبلين   
PPO )المتعدد) اآسيد الفينيل  
PPOX )المتعدد) اآسيد البروبلين   
PPS )متعدد) سلفيد بروبلين   
PPSU )بروبلين سلفون(   
PS بوليسترين  
PSU بوليسلفون  
PTFE بوليتيترافلوروايثلين  
PUR البولي يوريثان  
PVAC )متعدد) فينيلخالت ال   
PVAL )متعدد) آحول الفينيل   
PVB ) متعدد) بوتيرال الفينيل   
PVC  متعدد(بوليفينل الكلوريد(   
PVDC  متعدد(بوليفينيل الكلوريد(   
PVDF )متعدد) فلوريد الفينيل   
PVF )متعدد) فلوريد الفينيل   
PVFM )متعدد) فورمال الفينيل   
PVK آربازول متعدد الفينيل  
PVP بيروليدون متعدد الفينيل  
SI سيليكون  
SP بوليستر مشبع  
TFE رباعي فلوروايثلين  
UF فورمالدهيد اليوريا  
UP بوليستر غير مشبع 
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 رموز المواد متعددة البلمرات

   
 المادة

 
  الرمز

 
 
  

A/B/A اآريالت/بوتادين/أآرى لونيتريل   
ABS يرينست/بوتادين/أآرى لونيتريل   
A/CPE/S ستيرين/بوليثلين مكلور بوليثلين/أآرى لونيتريل   
A/EPDM/S* ستيرين/دين-بروبلين-ايثلين/أآرى لونيتريل   
A/MMA ميثيل ميثاآريالت/أآرى لونيتريل   
ASA أآريليت/ستيريين/أآرى لونيتريل   
E/EA ايثيل اآريالت/إيثلين   
E/MA حامض ميثااآريليك/إيثلين   
E/P بروبولين/ينإيثل   
EPDM* دايين/بروبيلين/إيثلين   
E/TFE إيثلين رباعي فلوروايثلين  
E/VAC خالت الفينيل/إيثلين   
E/VAL آحول الفينيل/إيثيلين   
FEP بروبلين مشبعان بالفلور/إيثلين   
سداسي فلورو بروبلين/رباعي فلورو االيثلين    
MBS ستيرين/بوتادين/ميثاآريليت   
MFA 

 
  الوآسيل مشبع الفلورةالكين

  رباعي فلورو إيثيلين ايثر ميثلفينيل مشبع الفلورة
MPF فورمالدهيد-فينول/ميالمين   
PEBA بوليثر بلوآميد  
PFA 

 
 الكين الوآسيل مشبع بالفلور

إيثير بروبيلفينيل/رباعي فلوروإيثلين   
SAN** اآريلونيتريل/ستيرين   
S/B بوتادين/ستيرين   
SMA نهايدرايد المالئيكا/ستيرين   
S/MS ميثيليسترين=أ/ستيرين   
VC/E ايثلين/آلوريد الفينيل   
VC/E/MA اآريالت الميثيل/ايثلين/آلوريد الفينيل   
VC/E/VAC خالت الفينيل/ايثلين/آلوريد الميثيل   
VC/MA اآريالت الميثيل/آلوريد الفينيل   
VC/MMA ميثاآريليت الميثيل/آلوريد الفينيل   
VC/OA اآريليت اوآتيل/آلوريد الفينيل   
VC/VAC خالت الفينيل/آلوريد الفينيل   
VC/VDC آلوريد الفينيلدين/آلوريد الفينيل  

 
   * EPDM   هي رمز آخر، لالطالع على التعريفات أنظرISO 1629 
 في اليابان والواليات المتحدة األمريكية are هو ’SAN‘الرمز  **   
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PVC-U unplasticised PVC  بوليفيلين غير ُملَّْدن 
PVC-P  plasticised PVC  بوليفيلين ُملَّْدن 
PVC-E  expanded PVC (foamed)  رغاوي(بولفيلين موسع(  
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  ب٧التذييل 
 

 وضع العالمات لتحديد هوية المواد المراد تعبئتها
 

ئنية إذا آانت المواد المصنوعة من         إن وضع عالمات دالة على الهوية تيسر إلى حد بعيد فصل المواد اللدا                    
ويسود اتفاق عام اآلن على أن أصناف اللدائن المستعملة في التغليف يجب أن                    . اللدائن تحمل تلك العالمات     

وترد أدناه الرموز    . توضع عليها عالمات باستخدام الرموز التي وضعتها جمعية صناعة اللدائن في أمريكا                 
 .المستعملة في هذا الغرض

 :المتولدة في أوروبا تحمل أشكاًال معدلة من األشكال الواردة عاليهالمواد 
 
 

PETE = PET  بوليثيلين عالي الكثافة 
 
HDPE = PE-HD بوليثيلين منخفض الكثافة 
 
V = PVC  آلوريد البوليقينيل 
 
LDPE = PE-LD  بوليثيلين منخفض الكثافة 
 
PP =PP   بوليدرويلين 
 
PS = PS   بوليسترين 
 
Other   بوليمرات أو مزائج أخرى 

 
بالنسبة لالستخدامات في غير مجال التعبئة فإن العالمات التي توضع على المكونات                       

 ١٩٩٣،  ١١٤٦٩اللدائنية من المحتمل أن تحمل عالمات طبقًا لنظام التوحيد القياسي                    
 . التحديد العام ووضع العالمات على منتجات البالستيك–، البالستيك )ه(
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 ٨التذييل 
 

التي ) اآسجين في الحالة الجافة ٪١١ عند ٣م/محسوبة بالـ مج(مستويات االنبعاث لدى معامل ترميد النفايات 
 حددها االتحاد األوروبي

 
 الملوث المجموعة األوروبية/٢٠٠٠/٧٦تعليمات االتحاد األوروبي بشأن ترميد النفايات 

 متوسط حد نصف –باء 
 )٢ (٪٩٧ساعة 

  متوسط حد نصف–ألف 
 )٢ (٪١٠٠ساعة 

  متوسط الحد اليومي

 1HCحامض الهيدروآلوريك  ١٠ ٦٠ ١٠

 HFحامض هيدروآلوري  ١ ٤ ٢
 2NOثاني أآسيد الكربون  ٥٠ ٢٠٠ ٥٠

٢٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ )h/t6> ( 

٤٠٠ )h/t6> ( 
 xNOأآسيد النيتريك 

 COأول أآسيد الكربون  ٥٠ ١٠٠ ٥٠
 مواد عضوية ١٠ ٢٠ ١٠
١٠ ١٠ ١٠ Dust غبار 

 توسط حد اإلنبعاث خالل وقت أخذ العينة لكل مادةم
]h8 - ½[ 

 فلزات ثقيلة

            ∑ TI وتيتانيومCdآادميوم 
 الزئبق

 
 )٣ ٠ر١المجموع 
 )٣ ٠ر١

 )٣ ٠ر١المجموع 

 
 ٠ر٠٥المجموع 
 ٠ر٠٥

 ٠ر٥المجموع 
 أرستيك، انتموني، آروم، فاناديوم
        ∑ القصدير، الرصاص، آوبلت، نيكل

 نحاس، منجنيز
]h8 - 6[ 

)1- TE6-10,x01 

آقيم سمية    (الديوآسينات والفورانات       
 )مكافئة

 
 ٣م/ نانوغرام مكافئ سمية٠ر١=  )١

 
أما إذا أخذنا من قيم متوسط النصف ساعة تتجاوز أيا من قيم حدود االنبعاثات الواردة في الخانة ألف، أو حيثما                                       )٢

  ساعة خالل السنة ال يتعدى أيا من قيم حد االنبعاث الوارد في الخانة باء من قيم متوسط النصف٪٩٧. يتناسب
 
 آانون  ٣١ بلغت القيم المتوسطة للمصانع القائمة الحاصلة على تصريح تشغيل قبل              ٢٠٠٧يناير  / آانون الثاني  ١حتى   )٣

  والتي يقتصر نشاطها على حرق النفايات الخطرة١٩٩٦ديسمير /األول
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 ٩التذييل 
 

 :يد من المعلومات عن إعادة تدوير اللدائن إتصل بـللمز
 

 رابطات إقليمية

APME (Association of Plastic Manufacturers in Europe) 
Avenue E Van Nieuwenhuyse 4 Box 3  
B-1160 Brussels  
BELGIUM 

Tel: 32 2 675 3258 / Fax: 32 2 675 4002  

E-Mail: info@apme.org  

Website: http://www.apme.org 

 

 المعاهد الوطنية

ÖKI-Österreichisches Kunstoffinstitut 
Franz grill Strasse 5 
A-1030 Wein 
AUSTRIA  

 

):ات أو المشغلينموردي الماآين(للمزيد من المعلومات عن إعادة تدوير خردة الكابالت   

 الرابطات الدولية

BIR Bureau of International Recycling 
Avenue Franklin Roosevelt, 24  
B-1050 Brussels  
BELGIUM 

Tel: 32 2 627 5770 / Fax: 32 2 627 5773  

E-Mail: info@bir.org 

Website: http://www.bir.org 

 
 

 الرابطات اإلقليمية
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EUROMETREC 
European Metal Trade & Recycling Federation 
c/o BIR Avenue Franklin Roosevelt, 24 
B-1050 Brussels 
BELGIUM 

Tel: 32 2 627 5770  

Fax: 32 2 627 5772 

Website: http://www.eurometrec.org 

الوطنية الرابطات  

AUSTRALIA 
 
ACOR Australian Council of Recyclers 
Level 11, Elisabeth Towers 
418A Elisabeth Street 
AUS - Surrey Hills, NSW 2010 
AUSTRALIA 

Tel: 61 2 9282 6400 / Fax: 61 2 9281 2546  

AUSTRIA 
 
BUNDESGREMIUM DES SEKUNDÄRROH- STOFFHANDELS 
Wiedner Hauptstraße 63 
PO Box 440 
A - 1045 WIEN 
AUSTRIA 

Tel: 43 1 501 05 35 61 / Fax: 43 1 505 38 51 
E-Mail: bggr3@wkoesk.wk.or.at 

BELGIUM 
 
COBEREC ASBL 
Rue des Comédiens, 16/22 
Boîte 7 
B - 1000 BRUSSELS 
BELGIUM 

Tel: 32 2 2230801 / Fax: 32 2 2190022 
E-Mail: info@coberec.be 
Website: http://www.coberec.be/ 

 
 

BULGARIA 
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BAMT Bulgarian Association of Metal Traders  
26 Hristo Botev Boulevard, ap 12, floor 4 
1000 SOFIA 
BULGARIA  

Tel: 359 2 52 60 98 or 9533288 / Fax: 359 2 52 60 98 
E-Mail: b_a_m_t@yahoo.com 

CHINA 
 
China Environment Protection Industry Development Corporation 
25 Yuetan North Street 
Xicheng District 
100834 BEIJING 
CHINA  
Tel: 86 10 6 8334022 / Fax: 86 10 6 8334099 
E-Mail: mailto:crrc@mx.cel.gov.cn 

CHINA 
 
CAMU - CHINA ASSOCIATION OF METAL SCRAP UTILISATION 
3504 No. 17B Xichangan St. 
CN - 100031 BEIJING 
CHINA 

Tel: 86 10 6 6085516/6 6013515 
Fax: 86 10 6 6085450 
Website: http://www.sinosteel.com/ 

CUBA 
 
UERMP Union De Empresas De Recup De Materias Primas 
Director General: Miguel MACIAS SAINZ 
Av. Primera E/t 16 - 18 No. 1604 
Miramar, Playa 
CU - HABANA 
CUBA  
Tel: 55 7 53 24 06 82  
Fax: 55 7 53 24 06 8 
E-Mail: casa.compra@uermp.columbus.cu 

CZECH REPUBLIC 
 
SPDS - APOREKO SVAZ PRUMYSLU DRUHOTNYCH SUROVIN 
Skrétova ul. 6 
CZ - 120 59 PRAHA 2 
CZECH REPUBLIC 

Tel: 420 2 242 32 414 / Fax: 420 2 242 32 414 

DENMARK 
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NRF - NORDIC RECYCLING FED. C/O H.J. HANSEN HOLDING A/S 
c/o H J Hansen Holdings A/S 
Verstergade 97/101 
PO Box 927 
DK - 5100 ODENSE C 
DENMARK 

Tel: 45 63 12 82 00 / Fax: 45 63 12 82 19 
E-Mail: nrf@nordic-recycling.org 
Website: http://www.nordic-recycling.org/ 

FRANCE 
 
FEDEREC 
Rue de Prony 101 
F - 75017 PARIS 
FRANCE 

Tel: 33 1 40 54 01 94 

Fax: 33 1 40 54 77 88 

GERMANY 
 
VEREIN DEUTSCHER METALL- HÄNDLER EV. - VDM 
Ulrich-von-Hassell-Straße 64 
D - 53123 BONN 
GERMANY 

Tel: 49 228 25901 0 

Fax: 49 228 25901 20 
E-Mail: metallverein@t-online.de 
Website: http://www.metallverein.de/ 

GERMANY 
 
BVSE - BUND.SEKÜNDÄRROHSTOFFE UND ENTSORGUNG E.V. 
Hohe Strasse 73 
D - 53119 BONN 
GERMANY 

Tel: 49 228 988 49-0 

Fax: 49 228 988 49-99 
E-Mail: info@bvse.de 
Website: http://www.bvse.de/ 
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HUNGARY 
 
NATIONAL ASSOCIATION OF RECYCLERS (HOE) 
Ajtosi Dürer Sor 5, III. Em1 
H - 1146 BUDAPEST 
HUNGARY 
Tel: 36 1 3430556/3522579 
Fax: 36 1 3430985 
E-Mail: hoe@mail.datanet.hu 

IRELAND 
 
Metal Merchants Association of Ireland 
Nathan House, Christchurch Square 
EIR - DUBLIN 8 
IRELAND  

Tel: 353 1 45 44 333  / Fax: 353 1 45 44 690  

ITALY  
 
ASSOFERMET 
Corso Venezia 47-49 
I - 20121 MILANO 
ITALY 

Tel: 39 02 760 08807 / Fax: 39 02 781 027 
E-Mail: marcemas@tin.it 
Website: http://www.assofermet.it/ 
 

NETHERLANDS 
 
METAAL RECYCLING FEDERATIE 
P.O. Box 85645 
NL - 2508 CH DEN HAAG 
NETHERLANDS 

Tel: 31 70 362 46 10 / Fax: 31 70 363 63 48 
E-Mail: mail@mrf.nl 
Website: http://www.mrf.nl/ 

PORTUGAL 
 
ANAREPRE Associaçao Nacional Dos Recuperadores De Produtos Reciclavers 
Praca das Industrias 
P-Lisboa 1300 
PORTUGAL 

Tel: 351 21 360 1109  / Fax: 351 21 364 1301 
E-Mail: aip@aip.pt 
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ROMANIA 
 
FEDERATION PATRONALE RECOMAT 
Cal. Victoriei N° 152, 
Et. II, Cam 213, Sector 1 
RO - BUCHAREST 
RUMANIA 

Tel: 40 1 3151085 / 6505216 
Fax: 40 1 6597797 

SWITZERLAND 
 
VERBAND STAHL-UND- METALL-REC. SCHWEIZ (V.S.M.R.) 
Konradstrasse 9 
PO Box 7190 
CH - 8023 ZÜRICH 
SWITZERLAND 

Tel: 41 1 271 90 90 / Fax: 41 1 271 92 92 
E-Mail: gerster@jpg.ch 
Website: http://www.vsmr.ch/ 

UNITED KINGDOM 
 
BRITISH METALS RECYCLING ASSOCIATION 
16 High Street 
Brampton 
Huntingdon 
Cambs PE28 4TU 
UNITED KINGDOM 
 
Tel: 00 44 1480 455249 / Fax: 00 44 1480 453680 
E-Mail: admin@britmetrec.org.uk  

USA 
 
ISRI 
1325 G Street, N.W. 
Suite 1000 
USA - WASHINGTON, DC 2005-3104 
USA  

Tel: 1 202 737 1770 
Fax: 1 202 626 0900 
E-Mail: isri@isri.org 
Website: http://www.isri.org/ 
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ت وطنية أخرى عن طريق مواقع الشبكة اإلقليمية أو الدوليةيمكن العثور على رابطا  

 مراجع أخرى

 آالت إعادة التدوير

Alfred A Nijkerk "Handbook of Recycling Techniques" 
3rd edition, ISBN 90-802909-1-2 
September 1996 

F Johannaber "Kunstoff Machinen Führer" 
3rd edition, Carl Hanser Verlag 
München, 1992 

Saechtling "Kunstoff Taschenbuch 
25th edition, Carl Hanser Verlag 
München, 1989 
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 ١٠التذييل 
 

 )معهد صناعات إعادة تدوير الخردة (ISRIرتب إفرادية للخردة حسب تعريف 
 )المكتب الدولي إلعادة التدوير(و

 
ية لخردة اللدائن أو االطالع عليها على الموقع الشبكي          يمكن الحصول على نسخ من التصنيفات الحال        

، "bvse u. BIR - Qualitaten verzeichnis fur www.bvse.de Altkunststoffe"في فرع المطبوعات المعنون       
 وآل فصل من الفصول التالية       bvseوالكتيبات األخرى عن إعادة تدوير اللدائن يمكن الحصول عليها على الـ              

 ٢٠٠١ ويمكن الحصول على نشرة مواصفات الخردة        ISRI http://www.isri.org/specs/index.htmweb siteمن  
 :على الموقع الشبكي

 
 :الفصول

 
 المقدمة •
 الخردة غير الحديدية •
 الخردة الحديدية •
 آسارة الزجاج •
 عمليات محلية/رصيد ورقي •
 عمليات تصدير/رصيد ورقي •
 خردة لدائنية •
 عمليات الفزات •
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 ١١التذييل 
 

 سم يبين الخطوات المتتالية في فصل ألربعة لدائنر
 
 
 
 
 
 
 
 

  NaC1 sol.d=1.099 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عامل تكييف -أوًال 
 ليغنينسولفين ملح حامض 
  جزء من المليون٥٠٠صوديوم  

 
 
 
 

 .طفو

 مزيج اللدائن
 (d=1.30) آلوريد متعدد الفينيل

 (d=1.20) بولي آربونات
 (d=1.41) (POM)بوليستال 

 (d=1.05) إيثيربولي فيلين

 الفصل حسب الكثافة

 غائص) راتنج عالي الكثافة( (PPE)طافي 

 إغسل وجفف

 تكييف

 الطفو

 (PVC)غائص 
 يطفو

 (POM)طفو 
 
 
 
 
 

 عامل تكييف -ثانيًا 
  جزء من المليون٢٠٠سابونين 

 ن جزء من المليو٥٠أيروصول  
 
 

رسم يبين الخطوات المتتالية لفصل أربع مواد لدائنية حسب الكثافة وال 

 إغسل وجفف

 فتكيي

 الطفو

 (PC)غوص 
 
92 

 
 
 

-٤الشكل 
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 ١٢التذييل 
 

 نوع النفاية اللدائنية وآميتها لمختلف طرق التجهيز
 

 النشاط المولد للنفايات/المنشأ نوع النفاية وآميتها

 خالط بانبري للمزج الجاف ل الفاشلة عمليات التشغي–آتل المسحوق الناتجة عن تساقط الفرز 

 .آتل وقضبان طويلة متخلفة عن عملية الغسل بالغاز لنموذج التشكيل بالبثق

 .النفايات التي تتولد أثناء التشغيل الخاطئ

 ).التسخين أآثر من الالزم أو إدخال الشوائب(

 .عملية التشغيل حسب المواصفات

 .عملية التشغيل االعتيادية

 ات بالبثقتشكيل المرآب

 وعادة ما يعاد طحنها وإعادة تصنيفها بكميات             –فتحات الصب واألجزاء الدوارة        
 من    ٪١نحو    .  من إجمالي المادة المدخلة في العملية                  ١٥ إلى       ١تتفاوت من       

المطحونات القذرة، غسل األرضيات، والكتل التي تغسل بالغاز واألجزاء الُمشكلة               
 .ولكن ملوثة

 التشكيل بالحقن

 . خردة من عمليات البثق الشائعة٪٣ – ٢

  خردة من البنود التي تصنع من آمية القضبان الكلية٪٥٠ – ٤٠مقدار يبلغ من 

 وبداية التشغيل واألغشية المتبقية والمرفوضة وتنظيف جزء التشكيل بالغاز

 فقدان في التغليف       ٪٦ PP أغشية البروبلين       PP ٪٤٠،   PVC ٪١٥توليد الخردة     
 بالبثق

سير، القضبان واألنابيب               بثق الموا       
والجانبيات ونفخ الرقائق الشفافة،                       
 والصفائح وصنع طبقات التغليف بالبثق

 Coextrusionالبثق المشترك  ويباع عادة إلى الصناعات التحويلية)  في بعض األحيان٪٢٠( خردة ٪١٠ – ٩

 القولبة بالنفخ المحقون ال ينتج عنه أي خردة في الواقع

Injection blow moulding 

مقدار األجزاء الزائدة المطلوب إزالتها تعتمد على الطول الزائد ألنبوب النفخ                           
 اللدائني

 القولبة بأنبوب مبثوق

Extrusion blow moulding 

 القولبة بالتدوير إزالة األقسام المفتوحة ومقادير ضئيلة من الريش

Rotational moulding 

أن المادة تشكل محلوًال صلبًا على القالب              ال تنشأ أجزاء تتطلب اإلزالة، وحيث              
، أو حمام الجوامد على      plastisolوتظل هناك فرصة آبيرة لتلوث البلمرات السائلة          

 .قاعدة مميعة مما ينتج عنه أجزاء مرفوضة

القولبة بالغمس والتشكيل بالتسخين                    
 والتدوير في آن واحد

 Castingالسبك  ٪٥ إلى ٣الفقدان من 

رايش القص، المقدمة والقشر      ) ٪١ <(آلة المزج وقضبان الصقل        التساقطات من    
 )٪٧-٦(والمخلفات 

 Calenderingالصقل 
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 النشاط المولد للنفايات/المنشأ نوع النفاية وآميتها

 في عمليات      ٪٨تصل إلى      ) المادة الدقيقة المتخلفة     (مقادير آبيرة من الرايش            
 التصفيح بالضغط العالي

الرايش الجانبي أو شظايا الخردة عند تشكيل عالمات، حقائب إلخ ناتجة من                                
 .ائحالصف

 القولبة

Thermoforming 

 عمل طبقة خارجية بفرش اللدن  خردة، قليل منها يمكن إعادة تدويره٪١٠ - ٦

Spreader coating 

 لدائن خلوية  المتزايد الحجمPC في ٪١٠ - ٥

Cellular plastics 

 القولبة )مادة زائدة( رايش ٪٥ - ٢

 

 M. Sittig (Noyes Data Corp., Park تأليف   ١٦٣ – ١٣٤شوك الصفحات   مكافحة التلوث في صناعة اللدائن والكاوت     : المصدر

Ridge. N.J. 1975) 
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 ١٣التذييل 
 

١٩٩٧ االستهالك من الراتنجات البكر، العمر المتوقع، مستويات � 
 

البكر، العمر الراتنجات مستويات االستهالك من 
1997المتوقع، 
البكر، العمر الراتنجات مستويات االستهالك من 
1997المتوقع، 

0 5 10 15

PC

Nylon

PS

LDPE

LLDPE

PET

HDPE

PP

PVC

>10 years

1 to 10 years

<1 year

B illio ns o f po unds

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 927سيارات 
5% 

 التشييد
األشغال العامة/التدمير  

956  
6%

D is t r ib u t io n  a n d  la rg e  
 in d u s t ry  3 8 0 3  

D is t r ib u t io n  2 9 4 9  
L a r g e  in d u s t ry  9 5 4  

2 2 %  

 استخدامات آهربية

 وإلكترونية

3%

 661الزراعة 
4%

 10581نفايات بلدية صلبة 

60%

 سمة/ طن1000×: الوحدة باستثناء األلياف: (*) المصدر

 ١٩٩٤أوروبا الغربية، (*) مجموع النفايات اللدائنية فيما بعد االستخدام حسب مصدر النفاياة 
  طن١٧ ٥٠٥ ٠٠٠: ستخدامنفايات لدائنية فيما بعد اال(
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