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التوصيات�الواردة�في�هذا�المنشور�ترتكز�على�عمل�����النمسا�مبادرة�التغليف�الدائري،�والتي�
�����أنشأتها�����النمسا�بالتعاون�مع�جامعة�العلوم�التطبيقية�����������

جميع الحقوق محفوظة

لا يسمح إعادة إنتاج أو نقل أي جزء من هذا المنشور بأي شكل كان، سواء من خ�ل
الوسائط الالكترونية أو الميكانيكية أو التصويرية أو التسجيلية، أو غيرها، أو أن 
يتم تخزينها على الخوازن الحاسوبية لاستخدامها لاحقًا دون موافقة خطية من 

قبل أصحاب حقوق النشر: 
©��������������� ����������������������������������������������



ِدك�ن كارولان
 ���� الرئيسان المشاركان، تجمع

بريجيت شرودر

ــم�نشــر� ــال�������دع يســر�تجمــع�اســتجابة�المســتهلك�الفّع
هــذه�التوصيــات�العالميــة�لتصميمــات�التغليــف�الدائــري�مــن�
أجــل�إعــادة�التدويــر،�يهــدف�هــذا�الدليــل�إلــى�تعزيــز�وتطويــر�
الســلع� وقطــاع� بالتجزئــة� البيــع� قطــاع� فــي� المعرفــة�
الاســته�كية�حيــث�تتحــول�الشــركات�إلــى�تصميمــات�جديــدة�
ــل�تأثيرهــا�البيئــي� لمــواد�التغليــف�التــي�تســاعد�علــى�تقلي
مــع�ضمــان�أن�تظــل�هــذه�المــواد�مؤديــة�للغــرض�ومحافظــة�

على�المظهر�ال�ئق��

نحــن�نــدرك�التحديــات�والفــرص�التــي�ســيجلبها�الانتقــال�إلــى�
الاقتصــاد�الدائــري،�ونفهــم�أن�التغليــف�الدائــري�وأنظمــة�
إعــادة�التدويــر�الداعمــة�تشــكل�خطــوة�حاســمة�فــي�هــذه�
العمليــة�ســتؤدي�إلــى�أن��حزمــة�الاقتصــاد�الدائــري��الخاصــة�
بالاتحــاد�الأوروبــي�ســتؤثر�علــى�مشــهد�التعبئــة�والتغليــف�
بشــكل�كبيــر،�حيــث�أنــه�مــن�الأهميــة�بمــكان�أن�يظــل�تجــار�
التجزئــة�والمصنعــون�فــي�صــدارة�المنحنــى،�خاصــة�بالنســبة�

لأولئك�الذين�يعملون�في�أسواق�متعددة�

ونظــرًا�لأن�تجــار�التجزئــة�والمصنعيــن�بــدأوا�فــي�الالتــزام�علنــًا�
بتقليــل�اســتخدام�وإنتــاج�العبــوات�الب�ســتيكية�بشــكل�كبيــر�
خ�ل�الســنوات�القادمــة،�يجــب�أن�تســاعد�هــذه�التوصيــات�

في�توجيه�التفاهمات�حول�هذا�الموضوع�

إن�اســتخدام�نظــام�إشــارات�المــرور�المباشــر�مــع�ترميــز�لونــي�
يجعــل�مــن�الســهل�قراءتهــا�وفهمهــا�لجميــع�كبــار�المديريــن�
التنفيذييــن،�حيــث�تعــد�موافقــة�الشــركات�وكل�مــن�لــه�ع�قــة�
هــذه� مثــل� إجــراء� عنــد� ضروريــًا� أمــرًا� التوريــد� بس�ســل�

التغيرات�

إن�تجمــع�اســتجابة�المســتهلك�الفعــال�����فــي�وضــع�جيــد�
لنشــر�هــذا�الدليــل�عالميــًا�لأعضائــه،�نحــن�جمعيــة�عالميــة�
لجميــع�تجمعــات�اســتجابة�المســتهلك�الفعــال�����الوطنيــة�
الاســته�كية،� والمنتجــات� بالتجزئــة� البيــع� قطــاع� فــي�
منصــة� نقــدم� نحــن� للربــح،� هادفــة� غيــر� منظمــة� وبصفتنــا�
محايــدة�لتطويــر�ومشــاركة�أفضــل�الممارســات�بيــن�شــبكتنا�
مــن�تجمعــات�اســتجابة�المســتهلك�الفعــال����وأعضائهــم،�
ويتمثــل�أحــد�مجــالات�التركيــز�الرئيســية�بالنســبة�لنــا�فــي�
الاقتصــاد�الدائــري،�نظــرًا�للتأثيــر�الــذي�ســيحدثه�هــذا�التحــول�

على�تجار�التجزئة�والمصنعين�خ�ل�السنوات�القادمة�

تســتند�هــذه�الإرشــادات�العالميــة�إلــى�عاميــن�مــن�العمــل�
������الــذي�قامــت�بــه�كل�مــن�������������و�����������
وشــركاؤها�مــن�أجــل�نشــر��تصميــم�التغليــف�مــن�اجــل�إعــادة�
���أنجزتــه�� الــذي� التغليــف�� اســتدامة� و�تقييــم� التدويــر��
اســتجابة� تجمعــات� أعضــاء� جمــع� الان� ندعــو� ونحــن� ��������
علــى� التوصيــات� هــذه� نشــر� ���� الفعــال� المســتهلك�

أعضائهم�
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تقديم

ــات  ــة، ومــن أهــم هــذه التحدي ــات هائل ــم تحدي يواجــه العال
تغيــر المنــاخ، تدميــر البيئــة، نــدرة المــوارد، العولمــة، النمــو 

السكاني، فضً� عن التغير الديموغرافي.

إن�إحــدى�الطــرق�المعتــرف�بهــا�عمومــًا�للمجتمعــات�البشــرية�
للتكيــف�مــع�هــذه�التحديــات�هــي�الانتقــال�مــن�الاقتصــاد�
الخطــي�إلــى�الاقتصــاد�الدائــري،�نحــن�اليــوم�نســتهلك�المــواد�
ــم�إنتاجــه��ستســتمر�المــواد� ــر�ممــا�يســتطيع�العال الخــام�أكث
الخــام�المتجــددة�لأقــل�مــن��أشــهر�كل�عــام�إذا�كنــا�ســنقتصر�
الاســته�ك�علــى�النمــو�الســنوي�فقــط��ومــن�أجــل�ضمــان�
بقــاء�العالــم�مســتدامًا�ل�جيــال�البشــرية�المســتقبلية،�ليــس�
لدينــا�بديــل�آخــر�ســوى�تعلــم�العيــش�فــي�اقتصــاد�دائــري،�
لهــذا�الســبب،�تهــدف�منظمــة�التغليــف�الدوليــة�����إلــى�
تســليط�الضــوء�علــى�قضيــة�الاقتصــاد�الدائــري�ودور�أو�أدوار�

التغليف�فيه�

منظمــة التغليــف الدوليــة ��� هــي اتحــاد دولــي غيــر 
هــادف للربــح وغيــر حكومــي لمعاهــد وجمعيــات التغليــف 
المحليــة واتحــادات التغليــف الإقليميــة والأطــراف المعنيــة 

الأخرى بما في ذلك الشركات والجمعيات التجارية.

��فــي طوكيــو مــن قبــل قــادة ��تأسســت المنظمــة عــام �
العالمــي،  والتغليــف  التعبئــة  مجتمــع  مــن  رؤيــة  ذوي 

والغرض من إنشاء المنظمة يشمل:

التعبئــة والتغليــف والعلــوم   تشــجيع تطويــر تكنولوجيــا 
والهندسة.

 المساهمة في تطوير التجارة الدولية.

 تحفيز التعليم والتدريب في التعبئة والتغليف.

التغليــف  منظمــة  لــدى  كان  عندمــا  أشــهر،  بضعــة  منــذ 
ــوات  ــر إرشــادات دوليــة لتصميــم العب الدوليــة فكــرة لتطوي
الدائريــة، بــدا المشــروع وكأنــه حلــم بعيــد المنــال، وحيــث أننــا 
نفخــر بإصــدار المكــون الأول مــن هــذا الدليــل الإرشــادي 
للعالــم، فقــد أظهرنــا أن الحلــم يمكــن أن يصبــح حقيقــة، 
ولــم يكــن هــذا ممكنــًا بــدون شــركائنا المتعاونيــن الرائعيــن 
الذيــن عملــوا جنبــًا إلــى جنــب مــع المنظمــة فــي كل مرحلــة 

من مراحل المشروع. 

الجديــد  الدليــل  هــذا  الدوليــة  التغليــف  منظمــة  وتــرى 
خطــوة أولــى لتطويــر مفهــوم عالمــي متســق للتفكيــر فــي 
التصميــم للمــواد والتعبئــة والتغليــف، حيــث تتمثــل الخطــوة 
التاليــة فــي تشــجيع جميــع دولنــا الأعضــاء البالــغ عددهــا �� 
أيضــًا  الدليــل، ولكــن  اســتخدام  علــى  ليــس فقــط  دولــة 
العمــل مــع المنظمــة لتطويــر إصــدارات أكثــر محليــة تناســب 
بلدانهــم ومناطقهــم، هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة لتوفيــر 
نوعيــة حيــاة أفضــل، مــن خ�ل تغليــف أفضــل، لعــدد  النــاس 

على مستوى العالم.

"جــودة حيــاة أفضــل، مــن خ�ل تغليــف أفضــل، لمزيــد مــن 

الناس"

هــذه هــي رؤيتنــا فــي منظمــة التغليــف الدوليــة، نحــن 
نعلــم أن التغليــف هــو أداة لا غنــى عنهــا لــكل مجتمــع علــى 
يمكنهــا  الأرض  علــى  ثقافــة  توجــد  لا  الكوكــب.  هــذا 
الاســتغناء عــن التغليــف، ولكــن فــي كثيــر مــن الأحيــان ينظــر 
الكثيــرون إلــى التغليــف علــى أنــه مشــكلة. هدفنــا هــو 
تثقيــف النــاس، مــن خ�ل أعضائنــا عــن الجوانــب المهمــة 
عــن  الاســتغناء  للعالــم  يمكــن  لا  للتغليــف.  والقيمــة 
ــر  ــم كيــف نجعــل التغليــف أكث التغليــف، لكــن يجــب أن نتعل
حــول  مــكان  فــي كل  النــاس  نثقــف  أن  وعلينــا  فعاليــة، 
احتــرام الغــرض مــن التغليــف ودمــج هــذه الأداة فــي عمليــة 

بناء مجتمع أكثر استدامة من أي وقت مضى.

ناريدا ِكلتون
نائب الرئيس لشؤون الاستدامة 
وحماية الغذاء-منظمة التغليف 

WPO الدولية

يوهاِنس بيرغماير
الامين العام- منظمة 
WPO التغليف الدولية
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تقديم

م. أيمن صبيح
رئيس الاتحاد الفلسطيني 
للصناعات الورقية والتغليف

الهــام� الدليــل� هــذا� العربــي� القــاريء� يــدي� بيــن� نضــع�
���والــذي�����	��	�����	�����������والمترَجــم�عــن�دليــل��	��
أعضائهــا� إلــى� ���� الدوليــة� التغليــف� منظمــة� قدمتــه�
ومتابعيهــا�فــي�كل�أنحــاء�المعمــورة،�وذلــك�مــن�أجــل�الســير�
بخطــوات�ثابتــة�مرتكــزة�علــى�أســس�علميــة�نحــو�الوصــول�إلى�
اقتصــاد�دائــري�يســاهم�فــي�التصــدي�للتحديــات�التــي�تواجــه�
العالــم�مــن�حيــث�التغيــر�المناخــي�والوضــع�البيئــي�والحفــاظ�
علــى�المــوارد�الطبيعيــة�وغيرهــا،�حيــث�أن�إعــداد�مثــل�هــذا�
الدليــل�يشــكل�أداًة�نحــو�التطــور�فــي�إنتــاج�واســتخدام�المواد�
التنميــة� أســس� مــع� والمتوافقــة� المناســبة� التغليفيــة�
ــاج� ــدول�فــي�إنت ــر�مــن�ال المســتدامة�والتــي�تعتمدهــا�الكثي
واســتخدام�والتخلــص�مــن�مــواد�التغليــف�المختلفــة�والتــي�
ــر�علــى�البيئــة�بــكل�عناصرهــا�مــن�محيطــات� ــر�بشــكل�كبي تؤث

وبحار�وأنهار�وتربة�وهواء�وغيرها�

وبالرغــم مــن الصعوبــات الكبيــرة التــي تواجــه العالــم العربــي 
مــن حيــث الوعــي البيئــي وفــي كثيــر مــن الاحيــان دمــج 
ــة، إلا أن هــذه  ــة الإنتاجي ــة فــي العملي ــا الحديث التكنولوجي
العوامــل تنحصــر تدريجيــًا مــن خ�ل الفهــم الأوســع لــدى 
ــاة عوامــل وأســس  ــة مراع ــاع القــرار لأهمي ــن وصن المصنعي
منهــا  والتــي  الإنتــاج  عمليــة  فــي  الدائــري  الاقتصــاد 
التصميــم مــن أجــل إعــادة التدويــر، ومــن هنــا نجــد حاجــة 
إلــى  المجــال  فــي  والعامليــن  المصمميــن  مــن  الكثيريــن 
هــذا  يشــكل  والتــي  الأســس  بهــذه  معرفتهــم  تطويــر 

الدليل ركنًا من أركانها.

ونحــن فــي فلســطين، وبالرغــم مــن الصعوبــات الجمــة التــي 
نواجههــا يوميــًا نتيجــة الاحــت�ل المتواصــل لبلدنــا، إلا أننــا، 
وكمــا تفعــل الــدول العربيــة الشــقيقة، نبــذل كافــة الجهــود 
وتطويــر  لتحســين  المتاحــة  والإمكانــات  الأطــر  خ�ل  مــن 
للمنتــج  التنافســية  القــدرة  لتعظيــم  الإنتاجيــة  القاعــدة 
المحلــي علــى المســتوى التصديــري والــذي يعتبــر التغليــف 
النواحــي  مــن  المنتــج  ويمثــل  التطــور  هــذا  أدوات  أحــد 

التسويقية والحمائية والجودة وغيرها.

وهنــا أود أن أتقــدم بالشــكر لمنظمــة التغليــف الدوليــة 
وشــركائها علــى إعــداد هــذا الدليــل وإتاحــة الفرصــة لنــا 
لترجمتــه إلــى اللغــة العربيــة، وكذلــك أشــكر كل مــن ســاهم 
فــي ترجمــة وإخــراج هــذا الدليــل الهــام وتقديمــه إلــى 
الأشــقاء العــرب، وأخــص بالذكــر كً� مــن إبراهيــم نعيــرات 

ومأمون نزال وبراء عقل.     

يمتلــك المصمــم العربــي قــدرًا عاليــًا مــن القــدرة والموهبــة 
ليضــع تصاميــم عصريــة متوافقــة مــع متطلبــات العصــر مــن 
مــن  وأيضــًا  المختلفــة  للمنتجــات  الترويجيــة  النواحــي 
الدليــل  هــذا  يأتــي  وهنــا  والبيئيــة،  العمليــة  النواحــي 
ليســاعد المصمميــن فــي الــدول العربيــة علــى فهــم بعــض 
قواعــد التصميــم لمــواد التغليــف مــن أجــل إعــادة تدويرهــا 
وتقليــل أثرهــا علــى البيئــة، وأيضــًا التقليــل مــن اســتخدام 
المــوارد الطبيعيــة غيــر المتجــددة فــي تصنيــع هــذه المــواد 
المــوارد  علــى هــذه  الأعبــاء  تخفيــف  فــي  يســاهم  ممــا 
ــة فــي مفهــوم الاقتصــاد  ــدول العربي ــات ال ودمــج اقتصادي

الدائري وتطبيقاته.
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حدود المسؤولية

حدود المسؤولية

الابتكارات والتحديثات المستمرة

المتطلبات الخاصة بالمنتج

تســتند المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل إلــى إرشــادات 
 ، ����تصميــم التغليــف الدائــري الخاصــة بـــ ����������
التــي تــم تكييفهــا لتتناســب ودليلهــم الإرشــادي المتــاح 
لأصحــاب المصالــح المشــاركين علــى طــول سلســلة القيمــة 

بأكملها كإطار عمل سليم تقنيًا وفنيًا لتطوير التغليف.

وإدارة  التغليــف  قســم  عــن  المســؤول  الفريــق  ُيجــري 
 ����المــوارد فــي جامعــة العلــوم التطبيقيــة ����������
أبحاثــًا فــي مجــالات تطويــر التغليــف المســتدام والتصميــم 
التغليــف  اســتدامة  تقييــم  طــرق  عــن  فــضً�  الدائــري، 
باســتمرار  الإرشــادي  الدليــل  تحديــث  يتــم  وس�متــه. 

وتكييفه مع التغيرات في تقنية الجمع والفرز وإعادة 

ــر"  ــادة التدوي ــم التغليــف مــن لإع ــل ����"تصمي يهــدف دلي
الدائــري  التغليــف  تصميــم  دليــل  محتويــات  إعــداد  إلــى 
علــى  تركــز  عمليــة  بطريقــة  أكبــر  مجموعــات  يســتهدف 
أنظمــة التغليــف، ويعــد أســاس البيانــات الواضحــة (مثــل 
المحــدد  للتقييــم  أساســيًا  متطلبــًا  الفنيــة)  المواصفــات 
لحلــول التغليــف الفرديــة. لذلــك، لا يمكــن إجــراء التقييــم إلا 

على أساس كل حالة على حدة.

لا ينبغــي أن ُينظــر إلــى هــذا النــص علــى أنــه عقبــة أمــام الابتــكار (علــى ســبيل المثــال المــواد القائمــة علــى أســاس حيــوي، 
أو تقنيــات الحواجــز الجديــدة أو التطــورات فــي تقنيــة الفــرز وإعــادة التدويــر، ومــا إلــى ذلــك)، نظــرًا لأن التقنيــات الجديــدة 
يمكــن أن تــؤدي إلــى تحســين الأداء البيئــي ويجــب، فــي كل حالــة منهــا، أن يتــم تحليلهــا بشــكل منفصــل. ســتتم متابعــة 
التغيــرات فــي تقنيــة الجمــع والفــرز وإعــادة التدويــر، بالإضافــة إلــى جميــع التطــورات المســتقبلية للمــواد، وسيســتمر تطويــر 

هذا الدليل بشكل متواصل.

ــادة لا  ــة، ع ــر الغذائي ــواد غي ــة والم ــة واشــباه الأغذي ــات الأغذي ــن قطاع ــات م ــى المنتج ــق هــذه الإرشــادات عل يمكــن تطبي
يختلــف التغليــف للقطاعــات المختلفــة مــن المنظــور التقنــي فيمــا يتعلــق بتصميــم التغليــف القابــل لإعــادة التدويــر، 
ســتختلف فقــط المتطلبــات الخاصــة بتقنيــات الحاجــز والإغ�ق المســتخدمة، وتــم إدراج هــذه المتطلبــات الخاصــة فــي 
ــر  ــة وإعــادة تدوي ــه فــي إعــادة اســتخدام المــواد الثانوي ــزم الأمــر. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الجــداول ويمكــن تطبيقهــا إذا ل
الب�ســتيك لإنتــاج عبــوات جديــدة، هنــاك متطلبــات مختلفــة لقطاعــات الأغذيــة وأشــباه الأغذيــة والمــواد غيــر الغذائيــة 

منظمة بقوانين صارمة.

لذلــك، ينطبــق الدليــل الإرشــادي علــى جميــع مــواد التغليــف الأوليــة والثانويــة والثالثيــة، فــضً� عــن المــواد الغذائيــة والمــواد 
المشابهة للغذاء وغير الغذائية، شريطة مراعاة اللوائح الخاصة بالمنتج لنظام التعبئة والتغليف.

التدويــر، بالإضافــة إلــى التطــورات الماديــة فــي المســتقبل، 
ويتــم تنســيق التغيــرات وتطويرهــا بشــكل مســتمر فــي 

منتدى التغليف الدائري.
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 مقدمة - 

 مقدمة 

الإطار القانوني ل�قتصاد الدائري

الاستدامة والاقتصاد الدائري 

�

��

ــر  ــة لتطوي ــر النظــرة الشــاملة للتغليــف ضروري تعتب
الشــاملة  المقاربــة  تتضمــن  مســتدام،  منتــج 

لتصميم التغليف ما يلي:

المهــام  مــن  بمجموعــة متنوعــة  التغليــف  يقــوم 
إلــى  الأساســية، مــن الحمايــة والتخزيــن والنقــل 
وتوفيــر  الاســتخدام  ســهولة  مثــل  جوانــب 
المعلومــات عــن المنتــج، وتســاهم هــذه المهــام 
والخدمــات بشــكل كبيــر فــي الاســتدامة، لأنــه بــدون 
أو  الحساســة  المنتجــات  تتلــف  تغليــف يمكــن أن 
يمكــن أن تحــدث خســائر فــي الغــذاء، بالإضافــة إلــى 
ــأة والمغلفــة فــي  ــع المعب ــاج البضائ ــإن إنت ــك ف ذل
كثيــر مــن الحــالات لــه تأثيــر بيئــي أعلــى بكثيــر مــن 
إنتــاج العبــوة نفســها، لذلــك يتوجــب إعطــاء أولويــة 
عاليــة لحمايــة المنتــج وتجنــب فقــده بســبب التلــف 
المبكــر أو تســربه نتيجــة لقصــور فــي القــدرة علــى 

تفريغه من العبوة.

يوفــر التغليــف المســتدام أقصــى قــدر مــن الوظائــف 
مــع أفضــل حمايــة ممكنــة للمنتــج، كمــا أنــه يتســبب 
ــًا  فــي الحــد الأدنــى مــن الأضــرار البيئيــة ويكــون دائري
التغليــف  دائريــة  أصبحــت  وقــد  الإمــكان،  قــدر 
(بمفهــوم الاقتصــاد الدائــري) علــى وجــه الخصــوص، 
حيــث  مضــى،  وقــت  أي  مــن  وضروريــة  إلحاحــًا  أكثــر 
يطالــب الاتحــاد الأوروبــي بتخفيــض اســتخدام المــوارد 
وإعــادة تدويــر المــواد بشــكل كبيــر، ويدفــع باتجــاه 
حصــص أعلــى للمــواد المعــاد تدويرهــا كجــزء مــن حزمــة 
الأوروبــي، واســتخدام  الدائــري ل�تحــاد  الاقتصــاد 

المواد المعاد تدويرها كمواد خام ثانوية.

الاتحــاد  فــي  الدائــري  الاقتصــاد  حزمــة  تتضمــن 
الأوروبــي التــي دخلــت حيــز التنفيــذ فــي يوليــو �����
الخــام علــى  للمــواد  الدائــري  النهــج  لتعزيــز  أحكامــًا 
الإجــراءات  أدت  ����� عــام  فــي  الأوروبــي.  المســتوى 
الاتحــاد  توجيهــات  علــى  تعــدي�ت  إلــى  الأساســية 
ونفايــات  والتغليــف  بالتعبئــة  الخاصــة  الأوروبــي 
التغليــف (EC/٩٤/٦٢) بالاقتــران مــع التوجيــه الخــاص 
والتوجيــه   (١٩٩٩/٣١/EC) النفايــات  بمكبــات 
المتعلــق   (٢٠٠٨/٩٨/EC) العمــل  لإطــار  الشــامل 
بالنفايــات، والــذي تضمــن أيضــا ورقــة محــددة عــن 
فــي  للب�ســتيك  أوروبيــة  واســتراتيجية  الب�ســتيك 
الاقتصــاد الدائــري (باختصــار: اســتراتيجية الب�ســتيك 
زيــادة  علــى  التركيــز  ينصــب  الأوروبــي).  ل�تحــاد 

علــى الرغــم مــن أن التغليــف يمكــن أن يســاهم فــي 
أن  إلا  اســته�كية،  كســلعة  مســتدام،  اقتصــاد 
ســلبية،  تكــون  أن  إلــى  تميــل  العامــة  ســمعته 
إلقــاء  مثــل  مشــاكل  فــإن  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
القمامــة وتوليــد الانبعاثــات واســته�ك المــوارد 
هــي فــي دائــرة الضــوء. فــي الســنوات الأخيــرة، 
كان الطلــب المتزايــد علــى قــدر  الاســتدامة فــي 

تصميم التغليف جليًا للغاية.

تــؤدي  مــا  غالبــًا  والتغليــف،  التعبئــة  تحســين  عنــد 
أهــداف  إلــى  الفرديــة  المتطلبــات  بيــن  التناقضــات 
تطويــر  فــي  الأساســية  الأهــداف  تتمثــل  متضاربــة، 
التغليــف المســتدام فــي المســاهمة فــي الاقتصــاد 
الدائــري وتقليــل الأثــر البيئــي، وتظهــر التناقضــات فــي 
بعــض المجــالات مــثً� فــي اســتخدام حلــول التعبئــة 
مــا تكــون معقــدة  المرنــة والتــي غالبــًا  والتغليــف 
لإعــادة التدويــر، أو فــي حلــول التعبئــة والتغليــف 
الصلبــة التــي عــادة مــا يكــون لهــا تأثيــر بيئــي أعلــى 
ُيعــد تصميــم  المرنــة.  التعبئــة والتغليــف  مــن حلــول 
ويمثــل  الدائــري  التصميــم  مــن  جــزًء  التدويــر  إعــادة 

أساسًا مهمًا لتقييم شامل ل�ستدامة.

الاستدامة البيئية:

النواحي الأخرى:

حماية المنتج
الدائرية

البيئة

الجدوى الفنية
قابلية المعالجة من خ�ل معدات

التغليف والعمليات 
سهولة الاستخدام للمستهلكين

معلومات للمستهلكين
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والتغليــف� التعبئــة� مــواد� لجميــع� التدويــر� إعــادة�
وتوســيع مســؤولية المنتجيــن،�بالإضافــة�إلــى�تقييــد�
تســويق�المــواد�الب�ســتيكية�الفرديــة��ويواجــه�منتجــو�
تحديــات� الخصــوص� وجــه� علــى� الب�ســتيكية� العبــوات�
مهمــة،�بالنظــر�إلــى�أنــه�ســيتم�رفــع�معــدلات�إعــادة�
 ٪��البالــغ  الحالــي� المســتوى� مــن� الإلزاميــة� التدويــر�
 ������������� ����� عــام  بحلــول  �٪�� إلــى 

�������المعدل للتوجيه ����

الواحــد  ل�ســتخدام  الجديــد  التوجيــه  يحتــوي 
� أيضــًا علــى لوائــح بشــأن �للب�ســتيك �����������
المنتجــات ذات الاســتخدام الواحــد المصنوعــة بالكامــل 
(أو جزئيــًا) مــن الب�ســتيك. يحظــر التوجيــه، علــى ســبيل 
القطــن  وبراعــم  الشــرب  ماصــات  اســتخدام  المثــال، 
وأدوات  بالأكســدة  للتحلــل  القابــل  والب�ســتيك 

المائدة.   

يعــد التصميــم لإعــادة التدويــر جــزًء مــن تصميــم المنتــج الدائــري ويمثــل أساســًا مهمــًا لتقييــم اســتدامة شــامل، 
وفقــًا لذلــك، فــإن الدائريــة تعنــي أن العبــوة مصممــة بطريقــة يمكــن مــن خ�لهــا تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن إعــادة 
تدويــر المــواد المســتخدمة. الأهــداف هنــا هــي الحفــاظ علــى المــوارد وأطــول عمــر خدمــة ممكــن وإعــادة تدويــر 
المــواد المماثلــة (إعــادة التدويــر ذات الحلقــة المغلقــة) أو اســتخدام المــواد المتجــددة، لذلــك يجــب تصميــم التغليــف 
الدائــري وتصنيــع العبــوات الدائريــة بطريقــة يمكــن إعــادة اســتخدامها (آليــة إعــادة الاســتخدام)، و/أو يمكــن إعــادة 
اســتخدام المــواد الخــام المســتخدمة إلــى حــد كبيــر كمــواد خــام ثانويــة بعــد مرحلــة الاســتخدام (إعــادة التدويــر)، 

و/أو تتكون من مواد خام متجددة.
ومــع ذلــك، وفقــًا للتسلســل الهرمــي للنفايــات، الــذي يســعى إلــى تحقيــق هــدف الحفــاظ علــى المــوارد، يجــب 
إعطــاء الأولويــة القصــوى لتجنــب نفايــات التغليــف، ويتبــع ذلــك إجــراءات القيــاس لإعــادة الاســتخدام وتصميــم 
التغليــف القابــل لإعــادة التدويــر. يوضــح الرســم التالــي التدابيــر التــي يجــب تطبيقهــا، قبــل كل شــيء، علــى تصميــم 

أنظمة التغليف الدائرية.

ومــع ذلــك، يجــب دائمــًا اختيــار مــا يوفــر أفضــل أداء بيئــي علــى مــدار دورة حيــاة عبــوة التغليــف بأكملهــا. فــي 
هذا التقييم، يجب مراعاة العديد من العوامل، بالإضافة إلى هياكل إعادة التدوير الخاصة بكل منطقة.

�� التقليل
التقليل من استخدام المواد لت�في إنتاج نفايات التغليف.

���إعادة�الاستخدام
التمكيــن مــن إعــادة اســتخدام مــواد التغليــف المســتخدمة، علــى 

سبيل المثال، بعد التنظيف.

���إعادة�التدوير
تصميم العبوات لتمكين إعادة التدوير بجودة عالية.

التــي�تســتخدم�لمــرة�واحــدة،�ويعــزز�التقليــل�مــن�
ــك� ــى�ذل ــة�إل ــواب�المشــروبات��بالإضاف اســتخدام�أك
تنــص�المــادة���مــن�التوجيــه�علــى�مجموعــة�منفصلــة��
مــن�زجاجــات�المشــروبات�حتــى�ث�ثــة�لتــرات��بمــا�فــي�
ــول�عــام� ذلــك�الســدادات��بحصــة�لا�تتجــاوز���٪��بحل
������و��٪��بحلــول�عــام��������وبالمثــل،�اعتبــارًا�
مــن���يوليــو�������وفقــًا�للمــادة���لا�يجــوز�وضــع�
حاويــات�المشــروبات�التــي�تصــل�ســعتها�إلــى�ث�ثــة�
مــن� جزئيــًا�� �أو� بالكامــل� والمصنوعــة� لتــرات�
ــت�الســدادات�أو� الب�ســتيك�فــي�الســوق�إلا�إذا�ظل
الأغطيــة�الموجــودة�علــى�العبــوة�متصلــة�بالحاويــة�
الاســتخدام� مــواد� أمــا� الاســتخدام،� فتــرة� طــوال�
الســريع�المصنوعــة�مــن�البوليســترين�الموّســع�����
لهــذه� الأســاس� إن� تمامــًا،� ممنوعــة� فســتكون�
ــات،�والــذي� ــر�هــو�التسلســل�الهرمــي�للنفاي التدابي

تم�وصفه�في�النص�التالي�

(Circularity)         الدائرية  

 مقدمة 
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يحدد الفصل التالي المصطلحات الأساسية المستخدمة في سياق تصميم المنتج الدائري.

��� �المــادة� التغليــف� ونفايــات� التغليــف� بشــأن� �������� للتوجيــه� المعــدل� ������������للتوجيــه� وفقــًا�
معينــة� تقويميــة� ســنة� فــي� تدويرهــا� والمعــاد� الناتجــة� التغليــف� نفايــات� وزن� فــإن� الأوروبيــة،� للمفوضيــة�
ــر��يجــب�أن�يتــم�التحديــد� وع�قتهــا�بالكميــة�المطروحــة�فــي�الاســواق�يســتخدم�لحســاب�معــدل�إعــادة�التدوي
الفعلــي�لــوزن�نفايــات�التغليــف�المحســوبة�علــى�أنهــا�معــاد�تدويرهــا،�مــن�حيــث�المبــدأ،�عنــد�النقطــة�التــي�تدخل�
فيهــا�نفايــات�التغليــف�فــي�عمليــة�إعــادة�التدويــر،�هــذا�يعنــي�أنهــا�الكميــة�التــي�مــرت�بالفعــل�خ�ل�عمليــة�
الفــرز�الخاصــة�بالمــادة،�ويتــم�أخــذ�الفاقــد�مــن�خطــوات�مــا�قبــل�المعالجــة�فــي�الاعتبــار،�فــي�حالــة�المــواد�
الب�ســتيكية�علــى�ســبيل�المثــال،�يشــمل�ذلــك�المــواد�التــي�يتــم�تغذيتهــا�مباشــرة�فــي�الطــارد������������لإعــادة�

الصهر�

يجــب أن تفــي المنتجــات بالمعاييــر التاليــة حتــى يمكــن إعــادة تدويرهــا: يتــم جمــع المــواد المســتخدمة 
المعاييــر  أحــدث  باســتخدام  فرزهــا  ويمكــن  منطقــة  وبــكل  بلــد  بــكل  خاصــة  تجميــع  أنظمــة  بواســطة 
التكنولوجيــة. ع�وًة علــى ذلــك، يتــم إعــادة تدويرهــا باســتخدام أحــدث التقنيــات. تحتــوي المــواد الخــام 
الثانويــة الناتجــة علــى إمكانــات ســوقية كبيــرة، والتــي يمكــن اســتخدامها كبدائــل لمــواد متطابقــة مــع 

المواد الجديدة، لذلك، يجب التمييز بين قابلية إعادة التدوير ومعدل إعادة التدوير الفعلي.

قابليــة الفــرز هــي مطلــب أساســي لإعــادة التدويــر، يجــب التأكــد مــن إمكانيــة اســتخدام تقنيــات الفــرز الحديثــة 
الخاصــة بالمــواد. تعتمــد قــدرة الفــرز مــن ناحيــة، علــى قابليــة الكشــف وتحديــد الهويــة الصحيحــة (علــى ســبيل 
ــى  ــة أخــرى، عل ــى المــواد مــن خ�ل طيــف الأشــعة تحــت الحمــراء القريــب)، ومــن ناحي ــال، التعــرف عل المث

قابلية فرز العبوة نفسها (مثل الطرد عن طريق الهواء المضغوط).

 المــواد المعــاد تدويرهــا قبــل وبعــد الاســتخدام علــى النحــو التالــي: المــواد ��������
����يحــدد التوجيــه         �
قبــل الاســته�ك هــي التــي يتــم فصلهــا عــن تيــار النفايــات أثنــاء عمليــة التصنيــع، وهــي لا تشــمل إعــادة 
اســتخدام المــواد مــن المعالجــة بعــد الإنتــاج أو الطحــن أو الخــردة التــي تنشــأ عــن عمليــة فنيــة ويمكــن إعــادة 

استخدامها في نفس العملية (المعروفة أيضًا باسم المحتوى المعاد تدويره بعد الصناعة 	���). 

مــواد مــا بعــد الاســته�ك هــي مــواد مــن المنــازل أو الشــركات أو المؤسســات التجاريــة والصناعيــة (التــي 
تعتبــر المســتهلك النهائــي للمنتــج) والتــي لــم يعــد مــن الممكــن اســتخدامها للغــرض المقصــود أصً�. وهــي 
بعــد  تدويرهــا  المعــاد  باســم  أيضــًا  (المعروفــة  التوريــد  سلســلة  مــن  تدويرهــا  المعــاد  المــواد  تشــمل 
الاســته�ك 	��، أو نفايــات مــا بعــد المســتهلك ���، وعنــد مناقشــة التغليــف بمحتــوى المــواد المعــاد 

تدويرها، ينطبق استخدام مواد ما بعد الاسته�ك.

تعريف المصطلحات

معدل إعادة التدوير

القابلية لإعادة التدوير

القدرة على الفرز

استخدام المواد المعاد تدويرها
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��  مقدمة- 
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�����

تصميم التغليف القابل لإعادة التدوير

عمليات إعادة التدوير في لمحة

إعادة تدوير الب�ستيك

مــن أجــل التمكــن مــن تطبيــق تصميــم مــواد التغليــف القابلــة لإعــادة التدويــر، مــن الضــروري وجــود معرفــة 
ــوات التغليــف مناســبة لعمليــات  ــر، لذلــك، يجــب أن تكــون عب ــة بعمليــات الفــرز وإعــادة التدوي أساســية معين
ــر الحديثــة بالإضافــة إلــى وظائفهــا الأساســية (مثــل التخزيــن والنقــل وحمايــة المنتــج  الفــرز وإعــادة التدوي

وعرض المنتج والم�ءمة).

يشــير مصطلــح إعــادة تدويــر "المــادة" أو التدويــر "الميكانيكــي" إلــى عمليــات معالجــة ميكانيكيــة يتــم فيهــا 
الحفــاظ علــى التركيــب الكيميائــي الأساســي للبوليمــر. يتــم فــرز النفايــات الب�ســتيكية وإخضاعهــا للتنظيــف 
الفيزيائــي المكثــف لإزالــة الشــوائب المحتملــة، وتمزيقهــا ثــم إعــادة صهرهــا أو دمجهــا لتتحــول إلــى مــادة 
جديــدة. علــى النقيــض مــن ذلــك، مــع إعــادة التدويــر الكيميائــي (وتســمى أيضــًا إعــادة التدويــر الثالــث أو إعــادة 
تدويــر المــواد الخــام)، يتحلــل البوليمــر كيميائيــًا إلــى أوزان مركبــة ذات وزن جزيئــي منخفــض، ويتــم تنقيتــه ثــم 
بلمرتــه مــرة أخــرى، ويجمــع المصطلــح الشــامل "إعــادة تدويــر المــواد" بيــن إعــادة التدويــر الميكانيكــي والمــواد 
الخــام. يمكــن أن تتضمــن عمليــة إعــادة التدويــر الميكانيكيــة لتعبئــة الب�ســتيك الخطــوات التاليــة لأنظمــة 

التغليف الصلبة:

فيما يلي نظرة عامة على عمليات إعادة التدوير الحالية لمواد التغليف.

فــي الخطــوة الأولــى، تجمــع مــواد التغليــف 
طريــق  عــن  منفصــل  بشــكل  الب�ســتيكية 
حاويــات أو أكيــاس صفــراء، ثــم يتــم فصــل 
هــذه النفايــات مــرة أخــرى مــن حيــث الشــكل 
والمكــون  واللــون  والحجــم  والكثافــة 

الكيميائي، ومن ثم يتم فرزها. 

ــة غســل المــواد  الخطــوة التاليــة فــي مرحل
مــواد  مــن  العضويــة  التســربات  لإزالــة 
تعيــق  أن  ممكــن  والتــي  الأغذيــة  تغليــف 

المراحل القادمة.
إلــى  الرقائــق  تحويــل  يتــم  لكــي 
حبيبــات ب�ســتيكية معــاد تدويرهــا 
إعــادة  عمليــة  (فــي  دمجهــا  يتــم 
ويتــم  مــثً�)،  الطــارد  فــي  التذويــب 
خلــط المضافــات فــي هــذه المرحلــة 

وإزالة المكونات غير المرغوب بها.
ــى حجــم متســاو  ــم طحــن المــواد للحصــول عل يت
للجزئيــات والتــي تســمى "رقائــق"، بعــد ذلــك يتــم 
التغطيــس  حــوض  باســتخدام  الدقيــق  الفــزر 
الطائــش لفصــل مــواد البولــي إيثيليــن PET ذات 

الكثافة التي تقل عن � غرام/سم³.

النفايــات  ضغــط  يتــم  ذلــك،  بعــد 
المفــروزة فــي مكعبــات مضغوطــة 
لتســهيل النقــل مــن مواقــع الفــرز 

إلى مصنع إعادة التدوير.

اســتخدام  الان  يمكــن 
الحبيبــات الناتجــة كمــواد 
بشــكل  مجــددة  خــام 
بالإضافــة  أو  منفصــل 

إلى المواد الأصلية.
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مــواد  تصميــم  تطبيــق  مــن  التمكــن  أجــل  مــن 
التغليــف القابلــة لإعــادة التدويــر، مــن الضــروري 
الفــرز  بعمليــات  معينــة  أساســية  معرفــة  وجــود 
عبــوات  تكــون  أن  يجــب  لذلــك،  التدويــر،  وإعــادة 
التغليــف مناســبة لعمليــات الفــرز وإعــادة التدويــر 
الحديثــة بالإضافــة إلــى وظائفهــا الأساســية (مثــل 
التخزيــن والنقــل وحمايــة المنتــج وعــرض المنتــج 

والم�ءمة).

PP

LLDPE

LDPE

HDPE

PS

PET

PVC (flexible film)

PLA

لأنــواع  المحــددة  الكثافــات  التالــي  الجــدول  يوضــح 
ب�ستيك التغليف الأساسية والأكثر شيوعًا:

المواد الب�ستيكية ذات الكثافة الأكثر 
من �غم/سم³

المواد الب�ستيكية ذات الكثافة الأقل 
من �غم/سم³

لــون  تمييــز  يمكــن  لا  وبالتالــي،  بالكامــل،  الســطح 
وتنشــأ  المثــال).  ســبيل  علــى  (الشــفافة  الزجاجــة 
أســود  صبغــة  اســتخدام  مــن  مماثلــة  مشــاكل 
الكربــون، والتــي تمتــص شــعاع الأشــعة تحــت الحمــراء 

وبالتالي تمنع التقييم الدقيق.

التعويــم (الفــرز بحــوض التغطيــس والطفــو) هــو 
عمليــة فصــل تعتمــد علــى الكثافــة يتــم فيهــا فصــل 
رقائــق الب�ســتيك المحّطمــة، عــادًة بالمــاء كعامــل 
تعويــم. بهــذه الطريقــة، يمكــن فصــل البوليمــرات ذات 
�و��) بســهولة �الكثافــة الأقــل مــن �غم/ســم³ (مثــل 
نســبية عــن المــواد الب�ســتيكية ذات الكثافــة العاليــة 

�، إلخ).��(مثل���  و�� وبولي كلوريد الفينيل 

الكثافــة  هــي  المهمــة  الثانيــة  المميــزة  الســمة 
مــن  المختلفــة  الأنــواع  أن  حيــث  بالمــواد،  الخاصــة 
الب�ســتيك لهــا كثافتهــا الخاصــة، والتــي ُتســتخدم 
أيضــا للتمايــز فــي تقنيــة الفــرز. إذا تــم تغييــر هــذه 
الكثافــة المحــددة لنــوع ب�ســتيكي بشــكل مصطنــع 
إضافــات  وضــع  طريــق  عــن  المثــال  ســبيل  (علــى 

  PPمتغيــرة الكثافــة تزيــد مــن كثافــة البولــي بروبليــن
إلــى أكثــر مــن ١غم/ســم³)، ف� يمكــن اســتخدام عمليــة 
الفــرز بالشــكل المعتــاد لأن خاصيــة التمييــز الخاصــة 
بهــا قــد تــم تغييرهــا. الحــد الحاســم هــو الكثافــة 
أعلــى أو أقــل مــن �غم/ســم³، لذلــك، عــادًة مــا تكــون 
كثافــة زجاجــات البولــي ايثيليــن ����تزيــد عــن �غــم���
ــن  ــي إيثيلي ــن البول ــًا م ســم³، ويكــون الإغ�ق مصنوع
مــن  المصنــوع  والملصــق   HDPE الكثافــة  عالــي 
البولــي بروبليــن بكثافــة أقــل مــن �غم/ســم³، وبســبب 
عاليــة  بكفــاءة  الفــرز  إجــراء  الاخــت�ف، يمكــن  هــذا 
خــزان  بأســلوب  يســمى  مــا  باســتخدام  وبســهولة 

حوض الطفو. عــن  الفــرز  يعــد  الب�ســتيك،  تدويــر  إعــادة  فــي 
بالــغ  أمــرًا  الحمــراء  تحــت  شــبه  الأشــعة  طريــق 
مــواد  لجــزيء  الصحيــح  للتخصيــص  الأهميــة 
التعــرف  لــم يكــن هــذا  التغليــف الأساســية. إذا 
ممكنــًا، ف� يمكــن تحديــد التدفــق الصحيــح للمــواد 
ويتــم رفضهــا. تحــدث هــذه المشــكلة، علــى ســبيل 
المثــال، مــع الأكمــام ذات الســطح الكامــل علــى 
الزجاجــات إذا كانــت مــادة الــغ�ف غيــر مطابقــة 

لمادة الزجاجة و/أو الغ�ف والمطبوعة على 

ــات  ــرز المغناطيســي (لفصــل المكون الف
المعــادن  مثــل  المغناطيســية، 

لــزم  إذا  العمليــات،  مــن  مزيــد 

فاصــل التيــار إيــدي Eddy (لفصــل المعــادن 
غير الموصلة والألومنيوم)

التحليــل الطيفــي القريــب ل�شــعة تحــت 
الحمــراء (NIR) (تحديــد المــواد عــن طريــق 

شعاع الانعكاس)
والتقطيــع:  الغســيل  بعــد  مــا  مرحلــة 
أســاس  علــى  (الفصــل  التعويــم 
مــن  مختلفــة  لأنــواع  الكثافــة 

العديــد مــن المشــاريع البحثيــة حــول إعــادة التدويــر الكيميائــي هــي قيــد التطويــر حاليــًا، ومــن المتوقــع أن يتــم 
اســتخدام عمليــات إعــادة التدويــر الكيميائــي علــى نطــاق واســع فــي الســنوات القليلــة القادمــة. هــذا ليــس 

هو الحال بعد، ولهذا السبب لم تتم مناقشة عمليات إعادة التدوير الكيميائية في هذا الدليل.
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�����إعادة تدوير الورق
يتكــون الــورق والكرتــون والألــواح الورقيــة المقــواة أساســًا مــن طبقــات مــن أليــاف النبــات، وتتــم معالجتهــا وتنقيتهــا 
فــي خطــوات مختلفــة (الــط�ء والتشــريب والتصفيــح ومــا إلــى ذلــك). وبنــاًء علــى ســمك طبقــات الأليــاف وطبيعــة الأليــاف 
(المبيضــة أو غيــر المبيضــة) والحشــوات المضــاف والهيــكل والبنيــة (لــوح ممــوج، لــوح مركــب، إلــخ)، فــإن مجموعــة واســعة 
مــن الكرتــون أو الألــواح المقــواة أو الــورق يمكــن تمييزهــا، ومــن أجــل التمكــن مــن إعــادة اســتخدام الأليــاف كمــواد خــام 

فمن الضروري إجراء عملية تحضير متعددة المراحل:

مــن�المتطلبــات�الأساســية�لضمــان�إعــادة�تدويــر�مــواد�التغليــف�الورقيــة�أن�يتــم�تجميعهــا�فــي�جــزء�النفايــات�الصحيــح��جزيء�
الــورق��وهــي�قابلــة�للتدويــر�فــي�عمليــة�إعــادة�التدويــر��المعوقــات�لهــذه�العمليــة�علــى�ســبيل�المثــال�التلــوث�العضــوي�
الثقيــل���تحقيقــًا�لهــذه�الغايــة،�يجــب�اســتيفاء�شــروط�إطــار�عمــل�معينــة��وفقــًا�للوائــح�الأوروبيــة،�يجــب�أن�يتكــون���٪�مــن�
محتــوى�مــواد�التغليــف�الورقيــة�مــن�الأليــاف،�ويجــب�أن�يؤخــذ�فــي�الاعتبــار�أن�هنــاك�اخت�فــات�خاصــة�بــكل�بلــد�فــي�الوقــت�
الحالــي��الــورق�المطلــي�علــى�ك��الجانبيــن�والــورق�المطلــي�أو�المشــبع�بالبارافيــن�أو�الشــمع�علــى�أحــد�الجانبيــن�أو�ك�همــا�
يعتبــر،�علــى�أي�حــال،�مــادة�مركبــة�وبالتالــي�ليــس�تغليفــًا�ورقيــًا��نظــرًا�للقيــود�الفنيــة،�يجــب�تنفيــذ�الــط�ء��	��������علــى�
جانــب�واحــد�فقــط،�حيــث�يتــم�إعاقــة�تفــكك�الأليــاف�بالــط�ء�علــى�ك��الجانبيــن��بالنســبة�للكســور أو الجزيئــات الخاصــة�مثــل�
���علــب كرتــون المشــروبات المركبــة��أنظــر�الفصــل�����،�والتــي�تتكــون�عــادًة�مــن�طبقــات����ورق����أو����ألومنيــوم�
،�توجــد�هيــاكل�منفصلــة�لإعــادة�التدويــر��لكــي�تكــون�المــادة�مؤهلــة�لهــذه�الكســور،�يجــب ألا ينحــرف الهيــكل الخــاص 
بالمــادة��علــى�ســبيل�المثــال�مــن�خ�ل�التصفيــح�الإضافــي�بالب�ســتيك��ويجــب�أن�تكــون�العبــوة�بحكــم�تعريفهــا�ل�ســتخدام�

للسوائل أو للمواد الغذائية التي تشبه العجينة.
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الــورق  نفايــات  جمــع  هــي  الأولــى  الخطــوة 
والتــي يتــم تصنيفهــا وتقســيمها حســب مصــدر 
التجــاري،  القطــاع  الــورق،  (معالجــة  ورودهــا 

القطاع المنزلي، وذلك من أجل الفرز الأولي).

درجــات  (ذات  النــوع  حســب  الــورق  نفايــات  ُتفصــل  ذلــك  بعــد 
الجــودة المنخفضــة، درجــات القــوة العاليــة، درجــات خاصــة، الــخ)، 
وُتضغــط فــي رزم ضخمــة، وكبديــل لذلــك يمكــن إجــراء عمليــة 
الفــرز  عمليــة  إجــراء  (دون  هــو  كمــا  بالخليــط  التدويــر  إعــادة 

المسبق). 

فــي العمليــات الرطبــة (أو المبللــة) تتــم 
معالجــة أليــاف الــورق بطريقــة الضغــط 
الميكانيكــي فــي محلــول التغطيــس فيمــا 
ويتــم   ،(Pulpers) الُلــب  أحــواض  يســمى 
أيضــًا فــي هــذه المرحلــة إزالــة الشــوائب 

مثل جزيئات اللواصق والمعادن وغيرها
ويتــم أيضــًا، وحســب الطلــب، فصــل الأحبــار 
مــن خ�ل عمليــة إزالــة الحبــر (بإضافــة مــواد 
فــي  ولكــن  والهــواء)،  خاصــة  كيميائيــة 
عمليــة إعــادة تدويــر الــورق لغايــات التغليــف 

لا يتم عادة إزالة الأحبار.

بعــد ذلــك تأتــي عمليــة الفــرز 
الجــاف التدريجــي باســتخدام 
تقنيــة الفــرز الأوتوماتيكــي 
 ،��� مستشــعرات  (مثــال: 

النفــخ،  وحــدات  الشاشــات، 
اليــدوي  والفــرز  الــخ)، 
الخشــب  مثــل  للشــوائب 
والــورق  النســيج  وقطــع 

المطلي.

الأليــاف  اســتخدام  يتــم 
الثانويــة المســتخرجة فــي 
إنتــاج الــورق، لكــن هنــاك 
لاســتخدام  فنيــة  حــدود 
تدويــره  المعــاد  الــورق 
الأليــاف  جــودة  أن  حيــث 
ينخفــض  الأليــاف)  (طــول 

إعــادة  عمليــة  كل  مــع 
للتدوير. 
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١ الخطــوة الأولــى هــي جمــع نفايــات 
مجموعتيــن:  إلــى  وفرزهــا  الزجــاج 
البيضــاء والملونــة، هــذه الخطــوة 
فــي  عالــي  نقــاء  لتحقيــق  مهمــة 
الألــوان (الأبيــض والبنــي والأخضــر) 
أكثــر  فرزهــا  لاحقــًا  يتــم  حيــث 

باستخدام أسلوب الفرز البصري.

معدنيــة  ومــواد  مختلــف  ملــون  زجــاج 
مؤكَســدة مضافــة ممــا ينتــج عنــه ألــوان 
غيــر مرغــوب بهــا، لذلــك يتــم تفضيــل ألــوان 
يمكــن  (وكذلــك  والأبيــض،  والاخضــر  البنــي 
إعــادة تدويــر الالــوان المخففــة مثــل الاخضــر 

دون اي مشاكل). 

العناصــر المتداخلــة الاساســية فــي ِكســارة نفايــات الزجــاج:

أحجــار،  (ســيراميك،  الســيراميك  مــواد 
بــورس�ن) ومــواد معدنيــة تــؤدي إلــى زيــادة 
تــآكل أحــواض الزجــاج أو دخــول الشــوائب غيــر 

المرغوب بها إلى الزجاج المعاد تدويره.

مــواد عضويــة مثــل بقايــا الطعــام يكــون 
لها تأثير على اللون ونقاء المادة.

الحبيبــات  حجــم  تخفيــض 
الحجــم  إلــى  المطحونــة 
المطلــوب (حوالــي �� ملــم)، 
ضــروري  هــو  والــذي 
والإدخــال  الفــرز  لمراحــل 

إلى فرن الصهر لاحقًا.

ــم التخلــص  ــك يت بعــد ذل
الدخيلــة  المــواد  مــن 
باســتخدام  والشــوائب 
مختلفــة  معالجــات 

وذلك حسب اللون.

الزجاجيــة  النفايــات  إضافــة  يتــم 
المســتخلصة (الِكســارة) إلــى مــواد 
خــام ثانويــة وإذابتهــا فــي محطــة 
الخــام  مــواد  مــع  الصهــر 
هــذه  اســتخدام  إن  الأساســية. 
مــن  أفضليــات  يحقــق  الكســارة 
مــواد  اســتخدام  تخفيــض  حيــث 
الخــام الأساســية وكذلــك توفيــر 

الطاقة.
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إعادة تدوير الزجاج �����

الزجــاج عبــارة عــن مزيــج مــن المــواد الخــام يتكــون أساســًا مــن رمــل الكوارتــز والصــودا والحجــر الجيــري. اعتمــادًا علــى 
الاســتخدام المقصــود والتلويــن، يمكــن إضافــة إضافــات أخــرى (مثــل الكــروم وأكســيد الحديــد للتلويــن الأخضــر)، ونظــرًا 
لاســتقراره العالــي، يمكــن نظريــًا صهــر الزجــاج لعــدد غيــر محــدود مــن المــرات، وبالتالــي فهــو مناســب بشــكل مثالــي 

لإعادة تدوير المواد.
بشكل عام، يمكن اتباع الخطوات التالية في إعادة تدوير الزجاج:

عمليات إعادة التدوير15



إعادة تدوير المعادن

الألومنيوممعادن حديدية
ومغطــى  الحديــد  مــن  معــدن  (التنــك)،  المقصــدر  الصفيــح 
بطبقــة واقيــة مــن القصديــر، يســتخدم بشــكل أساســي فــي 
التغليــف، وخاصــة فــي التغليــف الم�مــس لمــواد الطعــام، 
وتكــون الطبقــة الم�مســة للمــواد الغذائيــة المعلبــة مغطــاة 
أيونــات  لمنــع  ب�ســتيكية  طبقــة  أو  الــط�ء  مــن  بطبقــة 
القصديــر مــن التســرب. نظــرًا لخصائصهــا المغناطيســية، يمكــن 
اكتشــاف العبــوات المعدنيــة الحديديــة بســهولة نســبيًا فــي 
عمليــة الفــرز باســتخدام فواصــل مغناطيســية، ويمكــن بعــد 
ذلــك ضغــط المكــواة وإعــادة صهرهــا حســب الرغبــة، ويتــم 
بعــد ذلــك تحويــل المعــدن المنصهــر إلــى لفافــات مــن الصفائــح 
وصفائــح  صوانــي  إلــى  أخــرى  مــرة  وتحويلهــا  ومعالجتهــا 

ومعلبات وسدادات.

يســتخدم الألومنيــوم فــي إنتــاج مــواد التعبئــة والتغليــف مثــل 
العلــب والصوانــي، ولكــن أيضــًا كمــادة رقائــق معدنيــة للمــواد 
الفــرز  فــي عمليــة  الألومنيــوم  عبــوات  يتــم جمــع  المركبــة. 
بمســاعدة فواصــل التيــار الدّوامــي. يتــم بعــد ذلــك ضغــط 
المــواد ويمكــن إعــادة صهرهــا ومعالجتهــا فــي أفــران صهــر 
إعــادة  يمكــن  الحديديــة،  المعــادن  فــي  وكمــا  الألومنيــوم. 
ــة  ــان وبطريقــة مماثل ــر مــن الأحي ــوم فــي كثي ــر الألومني تدوي
للمــادة، هــذا يوفــر كميــة كبيــرة مــن الطاقــة والمــواد الخــام 

مقارنة بإنتاج الألومنيوم الأولي.

الخطوات الأساسية لإعادة تدوير المعادن:

عــادة مــا يتــم تجميــع 
مــواد  مــن  الخــردة 
حديديــة وألومنيــوم 

بشكل مشترك.

يتبــع ذلــك عمليــة الفصــل بيــن المــواد الحديديــة 
باســتخدام فواصــل  (الألومنيــوم)  الحديديــة  وغيــر 
ــك  ــم كذل ــار، وتت مغناطيســية أو فواصــل إدي بالتي
الحديديــة  غيــر  للمعــادن  الدقيــق  الفصــل  عمليــة 
وبعــض عمليــات الفصــل اليــدوي. بــديً� عــن ذلــك 
يمكــن للفصــل أن يتــم بعــد عمليــة التقطيــع (تقطيــع 
المعــادن  فــرز  ذلــك  بعــد  ويتــم  المجمعــة)،  للــرزم 

المختلفة.

صهــر  يتــم  المعالجــة  أثنــاء 
المــواد الحديديــة والألومنيــوم 
وإضافــة بعــض المــواد للخليــط 
المنتــج  جــودة  علــى  للحفــاظ 
ومــن ثــم ســكبها فــي قوالــب أو 

سبائك.

تتــم معالجــة الســبائك مــن 
خ�ل تحويلهــا إلــى شــرائح 
رقيقــة باســتخدام طريقــة 
المراحــل،  المتعــدد  اللــف 
إعــادة  مــن  يمّكــن  وهــذا 
الخــام  مــواد  اســتخدام 

الناتجة.
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معلومات عامة وتوصيات
ــاة  ــع مــع مراع ــوات التغليــف الجاهــزة للبي ــم عب يجــب تصمي
معاييــر الاســتدامة، بحيــث يصبــح الجمــع والفــرز - بالإضافــة 
إلــى إعــادة التدويــر - ممكنــًا بدرجــة عاليــة مــن أجــل ضمــان 
إعــادة تدويــر مــواد التغليــف، يتــم تطبيــق توصيــات مختلفــة، 
والتــي تختلــف حســب نــوع التغليــف والمــادة. بالإضافــة إلــى 
يؤديــه  دور  أي  تحديــد  بمــكان  الأهميــة  مــن  ذلــك، 
حيــث  مــن  الســياق  فــي هــذا  المحتملــون  المســتهلكون 
المبــدأ، لا ينبغــي أن يعتمــد الفصــل "الصحيــح" للمكونــات 
لا  حيــث  (المســتهلكين)،  النهائييــن  المســتخدمين  علــى 
يمكــن التأثيــر علــى ســلوكهم بشــكل مباشــر. إذا لــم يكــن 
علــى  تســهل  تدابيــر  اتخــاذ  فينبغــي  ممكنــًا،  ذلــك 
المســتهلك النهائــي قــدر الإمــكان فصــل المنتجــات بشــكل 
عبــوات  حــول  الواضحــة  المعلومــات  وضــع  مثــل  صحيــح، 
المــادة،  نــوع  علــى  الواضحــة  الع�مــات  ووضــع  التغليــف 
ومرئيــة  الاســتخدام  ســهلة  وتخريمــات  ثقــوب  وكذلــك 

بشكل جيد من أجل 

إزالــة الإضافــات. إذا كانــت المشــاركة النشــطة للمســتهلك 
النهائــي متوقعــة أو مفترضــة (علــى ســبيل المثــال عنــد 
فصــل غ�ف مــن الــورق المقــوى عــن كــوب ب�ســتيكي)، 
فيجــب إثبــات وتوثيــق الفصــل الصحيــح للمكونــات والتخلــص 
منهــا عــن طريــق المســوحات التجريبيــة (مثــل دراســة الحالــة) 
الخاصــة  والتعــدي�ت  التاليــة  العامــة  المعلومــات  تشــير 
بالتصميــم القابــل لإعــادة التدويــر إلــى معاييــر التصميــم 
الأساســية اعتمــادًا علــى المــادة المســتخدمة وإضافاتهــا 
الأخــرى  والمكونــات  (الديكــورات)  الزخرفيــة  والعناصــر 
وأنظمــة الإغ�ق (التســكير)، فــضً� عــن م�ءمتهــا لحــالات 
عمليــات الفــرز عاليــة المســتوى وعمليــات إعــادة التدويــر 
الميكانيكيــة. بنــاًء علــى هــذه التوصيــات يمكــن أيضــًا اتخــاذ 
بشــكل  التدويــر  لإعــادة  القابــل  المنتــج  تصميــم  قــرارات 
حيــث  المحــددة،  والتغليــف  التعبئــة  أنــواع  عــن  مســتقل 

تشكل هذه التوصيات دليً� شامً� للقارئ.

اللمسات النهائية (التشطيبات) المفضلة: 

يجب تجنب ما يلي: 

عبوة قابلة لإعادة الاستخدام على النحو الأمثل (قابلة ل�رجاع) بتصميم قابل لإعادة التدوير.
أكبر تخفيض ممكن في استخدام مواد التعبئة والتغليف (دون التأثير سلبًا على حماية المنتج).

بهــدف "التصميــم لإعــادة التدويــر"، يجــب تصميــم العبــوة بطريقــة تجعــل، فــي حالــة الفصــل الضــروري 
ــص مــن  ــد التخل ــر ضــروري عن ــرًا غي ــي أم ــة، مشــاركة المســتهلك النهائ ــات التغليــف الفردي لمكون

العبوة أو مادة التغليف. 

مواد نادرة غير قابلة لإعادة التدوير وتوجد فقط بكميات صغيرة في السوق.
المــواد المضافــة التــي تــؤدي إلــى مشــاكل الجــودة فــي إعــادة التدويــر أثنــاء عمليــات إعــادة التدويــر 

(على سبيل المثال بسبب إمكانية تلوث المنتجات القابلة للتحلل).

ــى ســوء تصنيــف  ــون إل ــى أســود الكرب ــاغ القائمــة عل ــؤدي الأصب ــك، يمكــن أن ت ــى ذل بالإضافــة إل
المــادة أو الرفــض أثنــاء عمليــة الكشــف باســتخدام 	����فــي عمليــة فــرز الب�ســتيك، (ومــع ذلــك، فــإن 

الأصباغ السوداء والداكنة التي يمكن اكتشافها باستخدام ����موجودة بالفعل في السوق).

استخدام المواد المعاد تدويرها/القابلة لإعادة التدوير حيثما أمكن ذلك.
استخدام مواد احادية ومزيج قابل لاعادة التدوير، والتقليل من استخدام الألوان.

.����أحبار وط�ءات طباعة متوافقة مع  �

استخدام مواد لاصقة ليس لها تأثير سلبي على عمليات الفرز وإعادة التدوير. 

تثبيت أدوات المساعدة/إحكام الإغ�ق على العبوة لتجنب تكوين أجزاء صغيرة.

إن أمكن، نقش بالليزر لتاريخ الص�حية وأرقام الُدفعات التصنيعية.

تصميم العبوة بطريقة تجعل إفراغ المحتويات فعالة قدر الإمكان.

���

�
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توصيات خاصة بالمواد

المواد الب�ستيكية 

الورق/الكرتون

يتيــح التنــوع الكبيــر فــي مــواد التغليــف المتوفــرة فــي الأســواق اليــوم إمكانيــة مطابقــة هــذه المــواد بشــكل مثالــي مــع 
المنَتــج، وبالتالــي ضمــان أفضــل حمايــة ممكنــة للمنتــج. ضمــن فئــات المــواد هــذه، هنــاك مجموعــات متنوعــة مــن التصاميــم 
وأنــواع التغليــف المختلفــة، والتــي تــم وصفهــا بالتفصيــل فــي الأقســام التاليــة. يجــب أن ُينظــر إلــى التوصيــات الــواردة هنــا 
علــى أنهــا توصيــات خاصــة بالمــواد بشــكل عــام والتــي توفــر أيضــًا إرشــادات لأنــواع العبــوات التــي لــم يتــم وصفهــا بشــكل 

صريح في هذه الوثيقة.

��استخدام المواد المتاحة على نطاق واسع قدر الإمكان������������
استخدام مجموعات المواد القابلة لإعادة التدوير (ويفضل المواد الأحادية).

تغطيــة مســاحة ســطح المــادة الأساســية بحــد أقصــى ��٪  باســتخدام الملصــق أو الُكــم أو الشــريط 
الورقي (���������).

سهولة الفصل الميكانيكي للمكونات الفردية في عملية الفرز.
استخدام المواد الشفافة إن أمكن.

استخدام أقل عدد ممكن من المواد المضافة.
مواد لاصقة قابلة لإعادة التدوير أو قابلة للغسل في ظروف معينة.

  ���
عدم استخدام الطبقات الحاجزة، ولكن إذا لزم الأمر الط�ء بب�زما الكربون ، �
���أو حاجز �

تأتــي الأليــاف المســتخدمة فــي الإنتــاج مــن الأشــجار الصنوبريــة المتســاقطة الأوراق فــي أفضــل 
الأحوال.

إذا أمكــن بــدون ط�ء، لكــن إذا لــزم الأمــر يتــم اســتخدام ملمــع ���������� ب�ســتيكي مــن جانــب 
 .(٪�واحد (محتوى الألياف في أفضل الأحوال <�

التطبيقــات ال�صقــة التــي لا تــؤدي إلــى تكــون إشــكالية بقايــا الملصــق، واســتخدام الأحبــار التــي 
يمكن إزالتها في عملية إزالة الحبر.

أقل قدر ممكن من التلوين وأقل طباعة بألوان متوافقة مع  ��� ��

ط�ء ب�ستيكي على ك� الجانبين.
ط�ءات الشمع.

ورق السيليكون (باستثناء العائد إلى مصانع إعادة التدوير الخاصة).
مكونات الألياف المقّواة بالرطوبة.

نوافذ مدمجة ومكونات ب�ستيكية أخرى لا يمكن فصلها بسهولة عن الورق.

تجنب الأجزاء الصغيرة التي يمكن أن يفصلها المستهلك الأخير (القاء القمامة).

مركبات المواد غير القابلة لإعادة التدوير (انظر توصيات التصميم المحددة).

إضافــات متغيــرة الكثافــة (علــى ســبيل المثــال، إضافــات زيــادة الكثافــة فــي عبــوات البولــي إيثيليــن 
والبولي بروبيلين التي تؤدي إلى مشاكل في الفرز).

استخدام أحبار أسود الكربون.

���
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 الزجاج

الصفيح (التنك)

الألومنيوم

التلويــن الــدارج باللــون الأخضــر والبنــي والأبيــض (شــفاف) أو الــظ�ل ذات 
الصلة.

زجاج تعبئة عادي من ث�ث مكونات (رمل كوارتز، صودا، حجر جيري).
النقوش والملصقات الورقية (مقواة بالترطيب).

كريستال الرصاص، وزجاج الكريوليت. 
قطع السيراميك.

الزجاجات ذات الأسطح المغطاة بالكامل بالألوان.
الأسطح المغطاة بالكامل بالأكمام.

الملصقات الب�ستيكية الدائمة والملصقات ذات المساحة الكبيرة.

المعادن المغناطيسية.
ط�ء الدهان.

السدادات المصنوعة من معدن مغناطيسي حديدي.
الزخرفة (ديكورات) المنَفرة (البارزة) أو المحفورة أو الشريط الورقي.

الأجزاء المعدنية غير الحديدية
عملية الطباعة المباشرة.

التنفير البارز أو الطباعة المباشرة.
ط�ء الدهان.

الإغ�قات أو سدادات الألومنيوم.

الألومنيوم ضمن مادة مركبة. 
الألوان غير المتوافقة مع المواصفات.

ــاء الجــوي (الأيروســول) مــع طــارد  علــب الهب
الهيدروكربون و/أو المحتويات المتبقية.

علــب الهبــاء الجــوي (الأيروســول) مــع طــارد الهيدروكربــون 
و/أو المحتويات المتبقية.

الألوان غير المتوافقة مع المواصفات.

عــدم اســتخدام زجــاج للتغليــف، مثــل الزجــاج المقــاوم للحــرارة (علــى ســبيل 
المثال: زجاج بورو-سيليكات).

�����
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المواد البديلة وصلة
المواد ببعضها البعض

المواد الب�ستيكية النادرة

الب�ستيك القابل للتحويل إلى سماد (كومبوست)

ألياف خاصة للورق/ألواح الورق المقوى/الكرتون

مواد مركبة ذات محتوى ب�ستيكي

ــرة فــي  ــف المتوف ــواد التغلي ــر فــي م ــوع الكبي ــح التن يتي
ــواد بشــكل  ــة هــذه الم ــة مطابق ــوم إمكاني الأســواق الي
مثالــي مــع المنَتــج، وبالتالــي ضمــان أفضــل حمايــة ممكنــة 
مجموعــات  هنــاك  هــذه،  المــواد  فئــات  ضمــن  للمنتــج. 
متنوعــة مــن التصاميــم وأنــواع التغليــف المختلفــة، والتــي 

تم وصفها بالتفصيل في الأقسام التالية. 

إعــادة  عمليــة  مــع  للتســميد  القابليــة  هــدف  يتعــارض 
إلــى  تحويلهــا  يمكــن  التــي  المــواد  أن  حيــث  التدويــر، 
ســماد غالبــًا مــا تفقــد جودتهــا بالفعــل بحلــول الوقــت 
الــذي تصــل فيــه إلــى تيــار إعــادة التدويــر، ومــع ذلــك، 
إعــادة  مــن عمليــة  تســتثنى  التــي  للمنتجــات  بالنســبة 
أو  المفتــرض  الشــديد  التلــوث  بســبب  المــواد  تدويــر 
لأســباب أخــرى، يمكــن التوصيــة باســتخدام المــواد القابلــة 
للتحلــل الحيــوي فــي المســتقبل (مثــل كبســولات القهــوة، 
وتغليــف اللحــوم الطازجــة، ومــا إلــى ذلــك). ومــع ذلــك، 
يجــب أن يتوفــر دليــل علــى التســميد الصناعــي ويجــب 

أيضًا ايصال ذلك إلى المستهلك النهائي.

هنــا، تأثيــرات الأليــاف غيــر الخشــبية (علــى ســبيل المثــال: العشــب والقنــب والقطــن، الــخ) لــم يتــم توضيحهــا بالكامــل بعــد. مــدخ�ت 
منخفضة من هذه المواد في الورق المسترجع من تيار إعادة تدوير الورق يعتبر غير حاسم في عملية إعادة التدوير.

ــن أفضــل  ــر أن تجمــع بي ــن أو أكث ــن مختلفتي ــة أو المــواد متعــددة الطبقــات: يمكــن للمــواد المصنوعــة مــن مادتي المــواد المركب
خصائــص المــواد المعنيــة. مــن التطبيقــات الشــائعة للمــواد المركبــة هــي الأف�م، التــي تــؤدي وظيفــة الحاجــز وتطيــل مــن العمــر 

الافتراضي للمنتجات الغذائية.

يمكــن أن توفــر المــواد المركبــة مســتوى عــاٍل مــن حمايــة المنتــج مــع انخفــاض وزن عبــوة التغليــف، ولكــن يمكــن أن تجعــل مــن 
عمليــة إعــادة التدويــر أكثــر صعوبــة وحتــى منعهــا، ويتــم وضــع قوائــم بالمركبــات الب�ســتيكية القابلــة لإعــادة التدويــر علــى أســاس 

المواد المحددة في فصل "توصيات التصميم لأنواع التغليف".

القابلــة  الب�ســتيكية  (المــواد  حياتهــا  دورة  تقييــم  إطــار  فــي 
ل�ســتخدام كســماد) يمكــن تقييــم المزايــا المحتملــة لاســتخدام 
المــواد  أمــا  لســماد،  للتحــول  القابلــة  الب�ســتيكية  المــواد 
الب�ســتيكية القابلــة للتحلــل بالأكســدة (المــواد الب�ســتيكية 
التــي يمكــن أن تتحلــل فــي البيئــة بســبب الإضافــات الصناعيــة) ف� 

ُينصح بتاتًا باستخدامها.

المعــاد  المــواد  بجــودة  تلحــق  التــي  الأضــرار  عــن  النظــر  بصــرف 
تدويرهــا، فــإن اللدائــن الدقيقــة يتــم إنتاجهــا مــن خ�ل التحلــل 
غيــر الكامــل. بالإضافــة إلــى ذلــك، ُيحظــر طــرح المــواد الب�ســتيكية 
 ����القابلــة للتحلــل بالأكســجين فــي الســوق اعتبــارًا مــن �� يوليــو 
فــي إطــار توجيــه الاتحــاد الأوروبــي ل�ســتخدام الفــردي للب�ســتيك 

����،�المادة ������


يجــب�أن�ُينظــر�إلــى�التوصيــات�الــواردة�هنــا�علــى�أنهــا�توصيــات�خاصــة�
بالمــواد�بشــكل�عــام�والتــي�توفــر�أيضــًا�إرشــادات�لأنــواع�العبــوات�
التــي�لــم�يتــم�وصفهــا�بشــكل�صريــح�فــي�هــذه�الوثيقــة��لذلــك،�يجــب�
أن�يركــز�تصميــم�التغليــف�الصديــق�لإعــادة�التدويــر�علــى�اســتخدام�
المــواد�الشــائعة��المــواد�النــادرة�التــي�لا�يجــب�اســتخدامها�تشــمل�

البوليكربونات������والبوليفينيل�كلوريد������

���

�����

�����

�����

�����
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توصيات التصميم لأنواع التغليف

نظام الترميز اللوني

المعايير الرئيسية

نظام الإشارات الضوئية 

تــم اقتــراح توصيــات لتصميــم التغليــف قابلــة لإعــادة التدويــر أدنــاه، يمكــن بالفعــل تقديــم توصيــات تصميــم مفصلــة 
للعديــد مــن أنــواع التغليــف الشــائعة. بالنســبة لبعــض الأنــواع الأخــرى، لا تــزال هــذه قيــد التطويــر حاليــًا، وهــذا هــو 

سبب وجود توصيات عامة هنا. 

للحصــول علــى تصميــم قابــل لإعــادة التدويــر بالكامــل، يجــب تحديــد المعاييــر مــن "أفضــل حالــة". تســمح معاييــر "إذا 
لزم الأمر" أيضا بإعادة التدوير، ولكن لا توجد قيود محددة (مثل تقليل جودة المنتج المعاد تدويره). 

يجــب اســتبعاد المعاييــر "التــي يجــب تجنبهــا" بشــكل عــام، لأنهــا إمــا أنهــا تمنــع الفــرز الواضــح أو تــؤدي إلــى تلــوث 
غيــر مرغــوب فيــه فــي عمليــة إعــادة التدويــر. هــذه توصيــات صالحــة بشــكل عــام ويمكــن تطبيقهــا علــى أســاس 

البيانات الحالية، وسيتم العمل على مزيد من التفاصيل بالتعاون مع �������������	� 

تــم وضــع التوصيــات التاليــة لتصميــم التغليــف القابلــة لإعــادة التدويــر وفقــًا لنــوع العبــوات ومــواد التغليــف، وذلــك 
من أجل ضمان التطبيق العملي للتوصية، ويتم تعريف الأنواع المختلفة من التغليف على النحو التالي:

��المواد والإضافات
��الحواجز

��اللون

�الإغ�قات (السدادات)

�محكمات الإغ�ق ورقائق إحكام الإغ�ق

�مساعدات الفتح

� الملصقات والأشرطة الورقية والأكمام

� الترميز من قبل معبئ الزجاجات

� التصاميم

� مواد اللصق للملصقات

ــزات  ــة الرئيســية، والتــي بدورهــا تلخــص أهــم مي ــر الث�ث ــار مــن المعايي ــكل معي ــم ل ــات التصمي ــم توصي ــم تقدي يت
التصميم:

أنــواع التغليــف التــي توجــد لهــا توصيــات مفصلــة 
(أخضــر وأصفــر وأحمــر)،  إلــى ث�ثــة فئــات  مقســمة 
تنقســم توصيــات التصميــم لأنــواع العبــوات - التــي 
مــن  إضافــي  مســتوى  علــى  حاليــًا  العمــل  يتــم 
التفاصيــل عليهــا - إلــى الفئتيــن الأخضــر والأحمــر. فــي 
بعــض الحــالات، يتــم إبــداء مزيــد مــن التعليقــات علــى 
العثــور  يمكــن  والتــي  الفرديــة،  التصميــم  معاييــر 

عليها في الفصل�/قائمة المصطلحات.

الزجاجات (القوارير)

أفضل حالة

إذا لزم الأمر

يجب تجنبها

الزخرفة (الديكورات)
نظام الإغ�ق (الإقفال)المادة والمكونات الأخرى

المعلبات القابلــة الأنابيب العلــب 

توصيات التصميم من أجل أنواع التغليف (تحت التطوير) المركبــة  الكرتــون  علــب 

التغليــف المرنالصواني والأكواب

��

توصيات التصميم لأنواع التغليف21



المادة

 الزجاجات (القوارير)
�البولي إيثيلين تيريفثاليت ��

يعتبر البولي إيثيلين تيريفثاليت-الأحادي الشفاف هو الأنسب لإعادة التدوير عالية الجودة والمواد المماثلة.

������
� أو حاجــز أكســيد الألومنيــوم ����
فــي حالــة وجــود متطلبــات الحاجــز، يمكــن اســتخدام أكســيد الســيليكون ��
أو ط�ء ب�زمــا الكربــون (للزجاجــات الملونــة فقــط)، لأن هــذه لا تؤثــر بشــكل كبيــر علــى جــودة المــادة المعــاد 

تتــم إضافــة المــواد المضافــة مثــل مثبتــات الأشــعة فــوق البنفســجية والمبيضــات الضوئيــة وممتصــات الأكســجين 
فقط عند الضرورة.

يمكــن جمــع أو إعــادة تدويــر المــواد الباهتــة أو الفاتحــة أو الداكنــة أو المعتمــة، ولكــن جــودة المــواد أقــل مــن المــواد 
الشفافة.

مــن المهــم تجنــب اســتخدام المــواد ذات الكثافــة <�غم/ســم³ والمــواد المضافــة المتغيــرة الكثافــة فــي البوليمــر، 
حيث يعتمد فرز ����على فصل الكثافة.

يمكــن�أن�تــؤدي�الحواجــز�المصنوعــة�مــن��
��و�����الكســر�الكتلــي���٪�بالــوزن��بالإضافــة�إلــى�الحواجــز�الأخــرى�
الُمدخلة�في�بعض�الأحيان�إلى�إضعاف�جودة�إعادة�التدوير�

لا تتوافــق الأنــواع الأخــرى مــن ����(مثــل (������بالإضافــة إلــى المركــب مــع مــواد ب�ســتيكية أخــرى مثــل �����و 
���و ���مع جزيء ����وتعتبر مواد دخيلة.

النانويــة  والجســيمات  الحيوي/الأكســدة،  للتحلــل  القابلــة  الأكســجين/المضافات  مثــل  الخاصــة  المضافــات 
ومضافــات ���تلحــق الضــرر بالمــواد المعــاد تدويرهــا. ع�وًة�علــى�ذلــك،�ســيتم�حظــر�إضافــة�المــواد�المضافــة�القابلــة�

للتحلل�بالأكسدة�في�جميع�أنحاء�الاتحاد�الاوروبي�اعتبارًا�من�عام������بسبب�توجيه�الب�ستيك�ل�ستخدام�الفردي�� 

يمكــن�أن�تمنــع�الألــوان�ذات�الأســاس�الأســود الكربونــي�الفــرز،�يجــب�تجنــب�الألــوان�المعدنيــة�والفلوريــة�بســبب�تلــوث 
المواد�المعاد�تدويرها�

مــن�حيــث�المبــدأ،�ينبغــي�تجنــب�اســتخدام�الحواجــز،�ومــع�ذلــك،�يمكــن�اســتخدام�حواجــز�����الكســر�الكتلــي�¡�٪�بالــوزن�،�
وهي�مادة�متعددة�الطبقات�مع�����وُمركبات�����وحواجز�قائمة�على�����أو�
��في�ظروف�معينة�

���
�����

المادة

نظام الإغ�ق

الزخرفة
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الزخارف (الديكورات) والمكونات الأخرى

نظام الإغ�ق (الإقفال)

يجــب�تجنــب�الطباعــة�المباشــرة�علــى�العبــوة�إن�أمكــن،�لكــن�إذا�كان�ذلــك�ضروريــًا،�يجــب�أن�تكــون�أحبــار�الطباعــة�علــى�
الأقل�متوافقة�مع���� ��وغير نازفة��فائضة�عن�المكان�المحدد�لها��لتجنب�التلوث�المحتمل�

ــى  ــي عل ــد ل�ســته�ك) بشــكل مثال ــر موع ــخ الانتهــاء (آخ ــد تاري ــة وتحدي ــز الُدفعــات التصنيعي ــم ترمي يجــب أن يت
شكل نقش بارز أو نقش بالليزر.

إذا�تــم�اســتخدام�الملصقــات�والأكمــام،�فيجــب�أن�تغطــي���٪�كحــد�أقصــى�مــن�العبــوة�،�وأن�تكــون�مصنوعــة�مــن�مــادة�
بكثافة�¡�غم��سم³��مثل��،����بحيث�يمكن�فصلها�في�عملية�الفرز�

 ُتفضــل الملصقــات الورقيــة ذات القــوة الرطبــة علــى الملصقــات الورقيــة التقليديــة نظــرًا لعــدم خــروج أليــاف منهــا 
في عملية الغسيل والتي يمكن أن تلوث المادة التي يتم إعادة تدويرها.

يمكــن�أيضــا�تنفيــذ�ترميــز�الُدفعــات�التصنيعيــة�وتحديــد�تاريــخ�الانتهــاء،�إذا�لــزم�الأمــر،�عــن�طريــق�الحــد�الأدنــى�مــن�
الطباعة�المباشرة�باستخدام�أنظمة الترميز�الأخرى��مثل���������،�شريطة�استخدام�أحبار�مناسبة�للطعام�

يمكــن�أن�تــؤدي�الزخــارف��الديكــورات��كبيــرة�الحجــم�التــي�تغطــي�أكثــر�مــن���٪�مــن�ســطح�العبــوة¢�إلــى�إعاقــة�فــرز�مواد�
التغليف�

الملصقــات�والأكمــام�المصنوعــة�مــن�مــادة�بكثافــة���غم�ســم³��مثــل ���،����،����،�������الإضافــة�إلــى�الملصقــات�
��الورقية�غير�الرطبة�يمكن�أن�تلوث�جزيء���

يمكــن�أن�تــؤدي�المــواد�ال�صقــة�المحتويــة�علــى�معــدن�أو�ألومنيــوم��بســمك�طبقــة����ميكرومتــر��إلــى�فــرز�غيــر�مرغــوب�
فيه�في�الجزيء�المعدني�

��أو�����أو�مــواد�أخــرى�بكثافــة�¡�غم�ســم³،�حيــث�يمكــن�فصلهــا�عــن�����فــي��مــن�الأفضــل�صنــع�مــواد�الإغ�ق�مــن�
عملية�إعادة�التدوير�

اعتبــارًا�مــن�عــام�����،�فــإن�مــادة�اللصــق�ل�غ�ق��وفقــًا�للمــادة�،���������������يجــب�أن�تكــون�مضمونــة�لمــدة�
الاستخدام�المقصود�لعبوات�المشروبات�حتى���لترات�

إذا كان مــن الضــروري اســتخدام مــادة مانعــة للتســرب ومكونــات أخــرى مصنوعــة مــن الســيليكون، فيجــب أن يكــون 
لها كثافة <١غم/سم³ لتمكين الفصل في عملية الفرز.

ينطبــق�هــذا�أيضــًا�علــى�أغشــية�الإغ�ق�غيــر�القابلــة�ل�زالــة�أو�الســيليكون،�والزجــاج�والنوابــض�المعدنيــة�لأنظمــة�
المضخات�أو�المواد�بكثافة���غم�سم�³

تعتبــر�المكونــات�المصنوعــة�مــن�المعــدن�والمــواد�المحتويــة�علــى�الألومنيــوم��بســماكة�طبقــة�¡��ميكرومتــر����و�
��مــواد�دخيلــة،�لأنهــا�تتداخــل�مــع�فــرز�المــواد�وإعــادة�معالجتهــا�ويمكــن�أن�تتلــف�أجهــزة���������� ���و����و��
��و�

الطارد�والمعدات،�ضمن�أشياء�أخرى�

في حال استخدام رقائق مانعة للتسرب، يجب أن تكون سهلة الإزالة دون ترك أي بقايا.

يفضل�استخدام�أنظمة�الإغ�ق�بدون�البطانات،�لكن�إذا�لزم�الأمر،�يجب�استخدام�بطانات����أو ����

ــار�الطباعــة�التــي�تــم�إصدارهــا�يمكــن�أن�تضعــف�وضــوح�المــادة� ــر�م�ئمــة،�لأن�أحب ــر�الطباعــة�المباشــرة�المكثفــة�علــى�العبــوة�غي تعتب

المعاد�تدويرها�أو�تلوث�تيار�إعادة�التدوير�عن�طريق�إط�ق�أحبار�الطباعة�الصادرة�في�مياه�الغسيل �تشكيل�محتمل�لـ�������
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 �البولي إيثيلين �
المادة

المادة
فــي�أفضــل�الأحــوال،�تكــون�زجاجــات البولــي إيثيليــن�غيــر�مصبوغــة�قــدر�الإمــكان��شــفافة��أو�بيضــاء�وتتكــون�مــن مــادة البولــي إيثيلين�

الأحادية�بدون�حاجز�

ــا  ــوم���
�����أو�ط�ء ب�زم ــز�أكســيد�الألومني ــز،�يمكــن�اســتخدام�أكســيد�الســيليكون���
����أو�حاج ــات�الحاج ــود�متطلب ــة�وج فــي�حال
الكربون��للزجاجات�الملونة�فقط�،�لأن�هذه�لا�تؤثر�بشكل�كبير�على�جودة�المادة�المعاد�تدويرها�

������،���يمكن�استخدام�مركب متعدد الطبقات�إذا�لزم�الأمر،�إذا�كان�مكونًا�من�أنواع�البولي�إيثيلين�المختلفة��مثل��

المركبات متعددة الطبقات�بكميات�صغيرة�من�البولي�بروبيلين����قابلة�لإعادة�التدوير�

يمكن�إضافة المواد المضافة�إذا�ظلت�كثافة�المادة�الأساسية�¡�غم�سم³�وبالتالي�لا�تتأثر�درجة�الكثافة�

إذا�لزم�الأمر،�يمكن�استخدام�طبقة�حاجز �
�،�بشرط�الامتثال�لقيم�الحدود�المطبقة�

���يجب تجنب مادة مركبة تحتوي على �� و �� و ����و�����و����� ، لأن هذا يلوث جزيء �

يمكــن�أن�يتســبب�اســتخدام�المضافــات�المعدلــة�للكثافــة��مثــل�الَتلــك�وكربونــات�الكالســيوم�����³�وكذلــك�عوامــل الرغــوة�للتوســع�
الكيميائــي،�والتــي�تــؤدي�إلــى�زيــادة�الكثافــة�إلــى�≥�غم�ســم³،�ولحــدوث�مشــك�ت�فــي�الفــرز،�حيــث�لا�يمكــن�تصنيــف�المــواد�فــي�هــذه�

الحالة�

تمثــل�طبقــات�الحاجــز�أو�المركــب�المكــون�مــن����و����و������و����
���إذا�تــم�تجــاوز�الحــدود�المطبقــة��مــواد�متداخلــة�فــي�إعــادة�
تدوير�المواد�لأنها�تلوث�المادة�المعاد�تدويرها�

تــؤدي�إضافــة�المــواد�المضافــة�القابلــة�للتحلــل بالأكســدة�إلــى�إت�ف�إعــادة�التدويــر�وهــي�محظــورة�فــي�جميــع�أنحــاء�الاتحــاد�الأوروبــي�
اعتبارًا�من�عام������بسبب�توجيه�الب�ستيك�أحادي�الاستخدام�

يمكن أن يكون للتلوين الداكن تأثيرًا سلبيًا على جودة إعادة التدوير.

يمكن أن تمنع الألوان ذات الأساس الأسود الكربوني الفرز.

نظام الإغ�ق

الزخرفة

��
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الزخارف (الديكورات) والمكونات الأخرى

نظام الإغ�ق (الإقفال)

إذا�تمــت�طباعــة�مــادة�التغليــف�مباشــرة�فيجــب�علــى�الأقــل�أن�تكــون�أحبــار�الطباعــة�متوافقــة�مــع���� ���وغيــر نازفــة��لا�تخــرج�عــن�حــدود�
الطباعة��وذلك�لمنع�التلوث�المحتمل�

يعد�الحد�الأدنى�من�الطباعة�بألوان�فاتحة�أو�زجاجية��	�������أمرًا�مفيدًا�

����إذا�تم�استخدام�الملصقات�والأكمام،�فيجب�أن�تكون�مصنوعة�من�نفس�المادة�الأساسية��مثل�����و����و�����و��

إذا�كانــت�الزخرفــة�مصنوعــة�مــن�مــادة�أخــرى�غيــر�البولــي إيثيليــن،�فيجــب�تغطيــة���٪�كحــد�أقصــى�مــن�ســطح�التغليــف�حتــى�لا�تتــم�إعاقة�
الفرز�الصحيح�للمادة�الأساسية¢£

يجب�أن�يتم�ترميز الُدفعات التصنيعية�وتاريخ الص�حية�على�شكل�نقش�بارز�أو�نقش�بالليزر�

يمكــن�أن�تؤثــر�الملصقــات�المصنوعــة�مــن�مــواد�أخــرى�غيــر�قابلــة�للغســل�بالمــاء�ســلبًا�علــى�عمليــة�الفــرز�أو�جــودة�جــزيء�البولــي�إيثيليــن�
للمادة�المعاد�تدويرها�

يجب�تجنب�الأكمام�والملصقات�الب�ستيكية�المصنوعة�من����بشكل�عام،�حتى�لو�كانت�قابلة�للغسل�بالماء�

يمكــن�أن�تــؤدي�الزخرفــة�ذات�المســاحة�الكبيــرة�����٪�مــن�ســطح�العبــوة��والأكمــام�ذات�الســطح�الكامــل�المصنوعــة�مــن�مــادة�أخــرى�غيــر�
البولي�إيثيلين�إلى�إضعاف�عملية�الفرز�لمواد�التغليف¢�

يمكــن�أن�تــؤدي�المــواد�ال�صقــة�المحتويــة�علــى�معــدن�أو�ألومنيــوم��بســمك�طبقــة����ميكرومتــر��إلــى�فــرز�غيــر�مرغــوب�بــه�فــي�الجــزيء�
المعدني�

يجب�تجنب�الأحبار�النازفة��الخارجة�عن�منطقة�الطباعة��

��و���¥��و���¥¥��و���¤���مــن�الناحيــة���تصنــع�الإغ�قــات��الســدادات��بشــكل�مثالــي�مــن�نفــس�المــادة�الأساســية�للزجاجــة��مثــل��
المثالية،�يكون�الغطاء�والزجاجة�أيضًا�من�نفس�اللون�

يفضل�استخدام�أنظمة�الإغ�ق�بدون�البطانات��وإذا�لزم�الأمر،�يتوجب�استخدام�بطانات ���أو�����

في�حالة�استخدام�رقائق�إحكام�الإغ�ق��مانعة�التسرب�،�يجب�أن�تكون�سهلة�الإزالة�دون�ترك�أية�رواسب�أو�بقايا�

اعتبــارًا�مــن�عــام�����،�يجــب�ضمــان�التصــاق�الإغ�ق��وفقــًا�للمــادة�،��������������لمــدة�الاســتخدام�المحــددة�لعبــوات�المشــروبات�حتــى�
حجم���لترات�

��متوافقة�مع�جزيء����بكميات�صغيرة¦�£�إغ�قات�مرنة�مصنوعة�من�رقائق ب�ستيكية����و�

يمكن�أن�تؤدي�إغ�قات�أو�سدادات����إلى�التلوث�بكميات�أكبر¦�

��يجــب�تجنــب�عمليــات�الإغ�ق�المصنوعــة�مــن�مــواد�أخــرى�مثــل�����و�������و����و ���،�حيــث�يمكــن�أن�تــؤدي�إلــى�تلــوث�ثانــوي�لجــزيء��
�

ــك�الإغ�قــات�والســيليكون�التــي�لا�يمكــن�إزالتهــا�بالكامــل�مــواد� ��وكذل��ــر�المعــادن والمــواد المتســاقطة بالحــرارة�و�����و� تعتب
متداخلة�

أنظمة�ضخ�مصنوعة�من�مواد�أخرى��خاصة�مع�النوابض�الزجاجية�والمعدنية��والتي�تمثل�أيضا�مواد�متداخلة�

يمكــن�أن�تــؤدي�رقائــق�إحــكام�الاغ�ق��مانعــات�التســرب��غيــر�القابلــة�ل�زالــة�تمامــًا�والتــي�تحتــوي�علــى�مكــون�مــن�الألومنيــوم��ســماكة�
الطبقة����ميكرومتر��إلى�إضعاف�وإعاقة�الفرز�

ُتفضل�الملصقات�الورقية�ذات�القوة�الرطبة�على�الملصقات�الورقية�التقليدية�لأنها�لا�تطلق�أليافًا�تلوث�إعادة�التدوير�

ــد�أقصــى�مــن�ســطح� ــة���٪�كح ــر،�بشــرط�تغطي ــزم�الأم ــة�مــن����و���
�و�����إذا�ل ــام�المصنوع يمكــن�اســتخدام�الملصقــات�والأكم
التغليف¢�£

ــر�البولــي إيثيليــن أو البولــي بروبليــن�قابلــة� ــك،�يجــب�أن�تكــون�جميــع�الملصقــات�المصنوعــة�مــن�مــادة�أخــرى�غي بالإضافــة�إلــى�ذل
للغسل�بالماء�لضمان�فصلها�عن�جزء�البولي�إيثيلين�ويجب�عدم�بقاء�أي�بقايا�لاصقة�

يمكــن�أيضــًا�تنفيــذ�ترميــز�الُدفعــات�التصنيعيــة�وتاريــخ�الص�حيــة،�إذا�لــزم�الأمــر،�عــن�طريــق�الحــد�الأدنى�مــن�الطباعة�المباشــرة�مع�أنظمة�
الترميز�الأخرى��مثل�نفث الحبر�،�شريطة�استخدام�أحبار�مناسبة�للطعام�
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البولي بروبيلين ��

في�أفضل�الأحوال،�تكون�زجاجات����غير�مصبوغة�قدر�الإمكان��شفافة��أو�بيضاء�وتتكون�من�مادة����الأحادية بدون�حاجز�

ــا  ــوم��
������أو�ط�ء ب�زم ــز�أكســيد�الألومني ــز،�يمكــن�اســتخدام�أكســيد�الســيليكون���
����أو�حاج ــات�الحاج ــود�متطلب ــة�وج فــي�حال

الكربون �للزجاجات�الملونة�فقط�،�لأن�هذه�لا�تؤثر�بشكل�كبير�على�جودة�المادة�المعاد�تدويرها�

��
���،��
��مختلفة��مثل����يمكن�استخدام�مادة مركبة متعددة الطبقات�إذا�لزم�الأمر،�إذا�كانت�تتكون�من�أنواع�

المواد�المركبة�متعددة�الطبقات�بكميات�صغيرة�من�البولي إيثيلين�قابلة�لإعادة�التدوير¦��

يمكن�إضافة المواد المضافة�إذا�ظلت�كثافة�المادة�الأساسية�¡�غم�سم³،�وبالتالي�لا�تتأثر�درجة�الكثافة�

إذا�لزم�الأمر،�يمكن�استخدام�طبقة�حاجز��
�،�بشرط�الامتثال�للقيم�الحدية�المطبقة¨§�

يجب�تجنب�مركب�مادة�يحتوي�على����و����و�����و�����و ������،�لأن�هذا�يلوث�جزيء�البولي�بروبيلين .�

يمكــن�أن�يتســبب�اســتخدام�المضافــات�المعدلــة�للكثافــة��مثــل�التلــك،�كربونــات�الكالســيوم³
�����وكذلــك�مركبــات الرغــوة�للتوســع�
الكيميائــي،�والتــي�تــؤدي�إلــى�زيــادة�الكثافــة�الــى�≥�غم�ســم³،�وتســبب�فــي�حــدوث�مشــك�ت�في�الفــرز،�حيث�لم�يعــد�بالإمــكان�التصنيف�

الدقيق�للمواد�

تمثــل�طبقــات�الحاجــز�أو�المركــب�مــع����و����و�������إذا�تــم�تجــاوز�الحــدود�المطبقــة��مــواد�متداخلــة�فــي�إعــادة�التدويــر،�لأنهــا�
تلوث المواد�المعاد�تدويرها�

تــؤدي�إضافــة�المــواد�المضافــة�القابلــة للتحلــل�إلــى�إت�ف�المــواد�المعــاد�تدويرهــا�وهــي�محظــورة�فــي�جميــع�أنحــاء�الاتحــاد�الأوروبــي�
اعتبارًا�من�عام������بسبب�توجيه�الب�ستيك�أحادي�الاستخدام�

يمكن�أن�يكون�للتلوين�الداكن�تأثير�سلبي�على�جودة�المواد�المعاد�تدويرها�

يمكن�أن�تمنع�الألوان�ذات�الأساس�الأسود الكربوني�الفرز�

�����

المادة

المادة

نظام الإغ�ق

الزخرفة
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الزخارف (الديكورات) والمكونات الأخرى
إذا�تمــت�الطباعــة�علــى�العبــوة�مباشــرة،�فيجــب�علــى�الأقــل�أن�تكــون�أحبــار�الطباعــة�متوافقــة�مــع���� ��وغيــر نازفــة��لا�تخــرج�عــن�حــدود�

الطباعة��من�أجل�منع�التلوث المحتمل�

يعد�الحد�الأدنى�من�الطباعة�بألوان�فاتحة�أو�زجاجية�أمرًا�مفيدا�وذا�أفضلية�

إذا�تم�استخدام�الملصقات�والأكمام،�فيجب�أن�تكون�مصنوعة�من�نفس�المادة�الأساسية������كالزجاجة���

��،�فيجــب�تغطيــة���٪�كحــد�أقصــى�مــن�ســطح�التغليــف�حتــى�لا�يعيــق�الفــرز�الصحيــح�للمــادة��إذا�كانــت�الزخرفــة�مصنوعــة�مــن�مــادة�غيــر
الأساسية¢�

يجب�أن�يتم�ترميز الُدفعات التصنيعية�وتحديد�موعد الانتهاء�قبل�ذلك�بشكل�مثالي�على�شكل�نقش�بارز�أو�نقش�بالليزر�

ُتفضل�الملصقات�الورقية�ذات�القوة�الرطبة�على�الملصقات�الورقية�التقليدية�لأنها�لا�تطلق�أليافًا�تلوث�المادة�المعاد�تدويرها�

يمكــن�اســتخدام�الملصقــات�والأكمــام�المصنوعــة�مــن�البولــي إيثيليــن والبولــي إيثيليــن تيرفثــالات�إذا�لــزم�الأمــر،�بشــرط�تغطيــة�حــد�
أقصى�بنسبة���٪�من�سطح�التغليف¢�

�����أو����قابلــة�للغســل�بالمــاء�لضمــان�فصلهــا�عــن�جــزء��بالإضافــة�إلــى�ذلــك،�يجــب�أن�تكــون�جميــع�الملصقــات�المصنوعــة�مــن�مــادة�غيــر�
ولا�يجب�أن�تبقى�أي�بقايا�لاصقة�£

يمكــن�أيضــًا،�إذا�لــزم�الأمــر،�ترميــز�الُدفعــات�التصنيعيــة�والإشــارة�إلــى�تاريــخ�الانتهــاء�عــن�طريــق�الحــد�الأدنــى�مــن�الطباعــة�المباشــرة�
باستخدام�أنظمة الترميز�الأخرى��مثل�نفث الحبر�،�شريطة�استخدام�أحبار�مناسبة�للطعام�

������يمكن�أن�تؤثر�الملصقات�المصنوعة�من�مواد�أخرى�غير�قابلة�للغسل�بالماء�سلبًا�على�فرز�أو�إعادة�تدوير�جودة�جزيء

يجب�تجنب�الأكمام�والملصقات�الب�ستيكية����بشكل�عام،�حتى�لو�كانت�قابلة�للغسل�بالماء�

���يمكــن�أن�تــؤدي�الزخــارف�ذات�المســاحة�الكبيــرة�����٪�مــن�ســطح�العبــوة��والأكمــام�ذات�الســطح�الكامــل�المصنوعــة�مــن�مــادة�غيــر�
إلى�إعاقة�فرز�عبوات�التغليف¢�

يمكــن�أن�تــؤدي�المــواد�ال�صقــة�المحتويــة�علــى�معــدن�أو�ألومنيــوم��بســمك�طبقــة����ميكرومتــر��إلــى�فــرز�غيــر�مرغــوب�فيــه�فــي�الجزيء�
المعدني�

يجب�تجنب�الأحبار�النازفة��الخارجة�عن�نطاق�الطباعة�المحدد�لها��

يمكن�أن�تؤدي�إغ�قات�البولي�إيثيلين�إلى�التلوث�بكميات�أكبر¦��

��يجب�تجنب�مواد�الإغ�ق�المصنوعة�من�مواد�أخرى�مثل�����و�������و����و����،�حيث�يمكن�أن�تؤدي�إلى�تلوث�ثانوي�لجزيء �

�وكذلــك�أختــام�إحــكام�الاغ�ق�والســيليكون�التــي�لا�يمكــن�إزالتهــا���تعتبــر�المعــادن والمــواد المتســاقطة بالحــرارة�و�����و�
بالكامل�مواد�متداخلة�

أنظمة�المضخات�المصنوعة�من�مواد�أخرى��خاصة�مع�نوابض�زجاجية�ومعدنية��تمثل�أيضًا�مواد�متداخلة�

يمكــن�أن�يــؤدي�إحــكام�الســد�للرقائــق�غيــر�القابلــة�ل�زالــة�تمامــًا�والتــي�تحتــوي�علــى�مكــون�مــن�الألومنيــوم��ســماكة�الطبقــة����
ميكرومتر��إلى�إضعاف�واعاقة�الفرز�

���مثــل�الزجاجــة،�وايضــًا�مــن�الناحيــة�المثاليــة،�يكون�الغطــاء�والزجاجة��يجــب�أن�يتــم�الإغ�ق�بشــكل�مثالــي�مــن�نفــس�المــادة�الأساســية��
من�نفس�اللون

يفضل�استخدام�أنظمة�الإغ�ق�بدون�البطانات��إذا�لزم�الأمر،�يتوجب�استخدام�بطانات����أو������

في�حالة�استخدام�رقائق�مانعة�للتسرب،�يجب�أن�تكون�سهلة�الإزالة�دون�ترك�أي�بقايا�أو�رواسب��

��بكميات�صغيرة¦����متوافقة�مع�جزيء��إن�الإغ�قات�المرنة�المصنوعة�من�ملمعات ب�ستيكية����و

اعتبــارًا�مــن�عــام�����،�فــإن�إلصــاق�مــواد�الإغ�ق��وفقــًا�للمــادة�،��������������يجــب�أن�يكــون�مضمونــًا�لوقــت�الاســتخدام�المقصــود�
لعبوات�المشروبات�حتى���لترات�

نظام الإغ�ق (الإقفال)
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الزجاج

يمكــن�إعــادة�التدويــر�بشــكل�فعــال�لزجــاج�التعبئــة�والتغليــف�العــادي�المكــون�مــن�ث�ثــة�عناصــر��رمــال�الســيليكا�والصــودا والحجــر 
الجيري��ومن�المواد�الشفافة�البيضاء�أو�الخضراء�أو�البنية�المتعارف�عليها��أو�كوارتز�ذات�صلة��

يجب�أن�يتوافق�تركيز�المعدن�الثقيل�في�المادة�مع�قرار�اللجنة ������������،�من�أجل�منع�التلوث�

يــؤدي اســتخدام الــظ�ل البديلــة أو غيــر الشــفافة أو المعدنيــة إلــى زيــادة صعوبــة مطابقــة الــظ�ل المعتــادة المطلوبــة فــي الزجــاج 
المعاد تدويره مرة أخرى.

لذلك،�يجب�تجنب�الزجاج�الملون�الأسود�أو�الأزرق�الداكن�

الزجــاج�غيــر�المعبــأ�مثــل�الزجــاج�المقــاوم�للحــرارة��علــى�ســبيل�المثــال�زجــاج�ســيليكات�البــورو��والكريســتال�الرصاصــي�والزجــاج�الكريوليــت�
ومكونات�المينا���������هي�شوائب�رئيسية�تؤثر�على�جودة�إعادة�تدوير�زجاج�التغليف�

المادة

المادة

نظام الإغ�ق

الزخرفة

�����
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الزخارف (الديكورات) والمكونات الأخرى

نظام الإغ�ق (الإقفال)

يفضل�أن�تتم�الزخرفة�أو�التزيين�على�العبوات�الزجاجية�بالحفر�

يمكــن�أيضــًا�اســتخدام�الملصقــات�الورقيــة�ذات�القــوة�الرطبــة�والطباعــة�المباشــرة�مــع�الــط�ء�والأحبــار�المتوافقــة�مــع���� ��دون�أي�
مشاكل�

إذا كانت الحاوية او العبوة الزجاجية مغطاة بالألوان بالكامل، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في الكشف عن المواد وفرزها.

يجب استخدام الملصقات الب�ستيكية عند الضرورة فقط.

يمكــن أن تتداخــل الأكمــام والملصقــات الب�ســتيكية الملتصقــة بشــكل دائــم وذات المســاحة الكبيــرة، فــي ظــل ظــروف معينــة، مــع 
عملية الفرز والتأثير على عمليات معالجة الزجاج.

يمكن فصل السدادات المصنوعة من معادن مغناطيسية (سبيكة) بسهولة أثناء الفرز المغناطيسي.

يمكن أيضًا فصل السدادات المصنوعة من الب�ستيك والألمنيوم وبالتالي لا تتداخل مع مصهور الزجاج.

يمكــن أن تــؤدي مــواد الإغ�ق المصنوعــة مــن الســيراميك وســدادات التأرجــح والتــي تحتــوي علــى مكونــات خزفيــة أو بــورس�ن إلــى 
شوائب غير مرغوب فيها في الزجاج المعاد تدويره ويجب تجنبها.
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الصواني والأكواب
�البولي ايثيلين �

فــي�أفضــل�الأحــوال،�تكــون�صوانــي�وأكــواب�البولــي�إيثيليــن�غيــر�مصبوغــة�قــدر�الإمــكان��شــفافة��أو�بيضــاء�وتتكــون�مــن�مــادة البولــي 
إيثيلين الاحادية�بدون�حاجز�

فــي�حالــة�وجــود�متطلبــات�الحاجــز،�يمكــن�اســتخدام�حاجــز�أكســيد�الســيليكون���
����أو�أكســيد�الألومنيــوم����
������أو�حاجــز ط�ء ب�زما�
الكربون��ل�كواب�الملونة�فقط�،�لأن�هذه�المواد�لا�تؤثر�بشكل�كبير�على�جودة�المواد�المعاد�تدويرها�

��يمكــن�اســتخدام�مــادة مركبــة متعــددة الطبقــات�إذا�لــزم�الأمــر،�إذا�كانــت�مكونــة�مــن�أنــواع�مختلفــة�مــن�البولــي�إيثيليــن �مثــل��

����المواد�المركبة�متعددة�الطبقات�بكميات�صغيرة�من����هي�أيضًا�قابلة�لإعادة�التدوير����

يمكن�إضافة المواد المضافة�إذا�بقيت�كثافة�المادة�الأساسية�¡�غم�سم³�وبالتالي�لا�تتأثر�درجة�الكثافة�

إذا�لزم�الأمر،�يمكن�استخدام�طبقة�حاجز��
�،�بشرط�الامتثال�للقيم�الحدية�القابلة�للتطبيق���

يمكــن�أن�يســبب�تعديــن��ترســب�بخــار�الألومنيــوم��للمــادة�الأساســية�مشــاكل�فــي�الفــرز�فــي�ظــل�ظــروف�معينــة����بالإضافــة�إلــى�ذلــك،�

يمكن�أن�يؤدي�ذلك�إلى�تدهور�جودة�المادة�المعاد�تدويرها��التلون�الرمادي��

���يجب�تجنب�المواد�المركبة�التي�تحتوي�على����و����و�����و�����و�����،�لأن�هذا�يلوث�جزيء��

يمكــن�أن�يتســبب�اســتخدام�المضافــات�المعدلــة�للكثافــة��مثــل�الَتلــك،�كربونــات الكالســيوم��وكذلــك عوامــل الرغــوة�للتوســع�
الكيميائــي،�الــذي�يــؤدي�إلــى�زيــادة�الكثافــة�إلــى�≥�غم�ســم³،�فــي�حــدوث�مشــك�ت�فــي�الفــرز،�حيــث�لــن�يكــون�التصنيــف�الخــاص�بالمــواد�

ممكنًا�

تمثــل�طبقــات�الحاجــز�أو�المركــب�مــع����و����و������و�������إذا�تــم�تجــاوز�الحــدود�المطبقــة��مــواد�متداخلــة�فــي�إعــادة�تدويــر�
المواد،�لأنها�تتسبب�في�تلوث المادة�المعاد�تدويرها�

تــؤدي�إضافــة�المــواد المضافــة القابلــة للتحلــل�إلــى�إت�ف�المــادة�المعــاد�تدويرهــا�وهــي�محظــورة�فــي�جميــع�أنحــاء�الاتحــاد�الأوروبــي�
اعتبارًا�من�العام������بسبب�توجيه�الب�ستيك�أحادي�الاستخدام�

يمكن�أن�يكون�للتلوين�الداكن�تأثير�سلبي�على�جودة�المادة�المعاد�تدويرها�

يمكن�أن�تمنع�الألوان�ذات�الأساس الأسود الكربوني�الفرز�

���

�����

المادة

المادة

نظام الإغ�ق

الزخرفة
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الزخارف (الديكورات) والمكونات الأخرى

نظام الإغ�ق (الإقفال)

ــار�الطباعــة�متوافقــة�مــع���� ��ولا تنــزف��اي�لا�تخــرج�عــن�حــدود� ــوة�مباشــرة،�فيجــب�علــى�الأقــل�أن�تكــون�أحب إذا�تمــت�طباعــة�العب
الطباعة��من�أجل�منع�التلوث�المحتمل�

يعد�الحد�الأدنى�من�الطباعة�باستخدام�الالوان�الفاتحة�أو�ال�معة�أمرًا�مفيدًا�

إذا�تــم�اســتخدام�الملصقــات�والأكمــام،�فيجــب�أن�تكــون�مصنوعــة�مــن�نفــس�المــادة�الأساســية�المصنوعــة�منهــا�مــادة�التغليــف��مثــل�
������و����و�����و����

يمكــن�أيضــًا�اســتخدام�الملصقــات�الُمدخلــة�فــي�القالــب����������� �������المصنوعــة�مــن�البولــي إيثيليــن��ومــع�ذلــك،�فــإن�درجــة�
الطباعة�العالية�يمكن�أن�يكون�لها�تأثير�سلبي�هنا،�حيث�يتم�إعادة�تدوير�الملصق�مع�المادة�الأساسية�

إذا�كانــت�الزخرفــة�أو�التزييــن�مصنوعــًا�مــن�مــادة�أخــرى�غيــر�البولــي�إيثيليــن،�فيجــب�تغطيــة���٪�كحــد�أقصــى�مــن�ســطح�التغليــف�حتــى�لا�
يعيق�الفرز�الصحيح�للمادة�الأساسية¢�

يجب�أن�يتم�ترميز الُدفعات التصنيعية�وتحديد تاريخ انتهاء الص�حية�على�شكل�نقش�بارز�أو�نقش�بالليزر�

ُتفضل�الملصقات�الورقية�ذات�القوة�الرطبة�على�الملصقات�الورقية�التقليدية�لأنها�لا�تطلق�أليافًا�تلوث�المادة�المعاد�تدويرها�

ــد�أقصــى�مــن�ســطح� ــة���٪�كح ــر،�بشــرط�تغطي ــزم�الأم ــة�مــن����و���
�و�����إذا�ل ــام�المصنوع ــات�والأكم يمكــن�اســتخدام�الملصق
التغليف¢��

بالإضافــة�إلــى�ذلــك،�يجــب�أن�تكــون�جميــع�الملصقــات�المصنوعــة�مــن�مــادة�أخــرى�غيــر�البولــي�إيثيليــن�والبولــي�بروبيليــن�قابلــة�للغســل�
بالماء،�وذلك�لضمان�فصلها�عن�جزيء�البولي�إيثيلين�وعدم�بقاء�أي�بقايا�لاصقة�

ــزم�الأمــر،�عــن�طريــق�الحــد�الأدنــى�مــن� ــك،�إذا�ل ــز�الُدفعــات�التصنيعيــة�والإشــارة�إلــى�تاريــخ�الانتهــاء�قبــل�ذل يمكــن�أيضــًا�إجــراء�ترمي
الطباعة�المباشرة�باستخدام�أنظمة�الترميز الأخرى��مثل�نفث الحبر�،�شريطة�استخدام�أحبار�مناسبة�للطعام�

الملصقــات�المصنوعــة�مــن�مــواد�أخــرى�غيــر�قابلــة�للغســل�بالمــاء�يمكــن�أن�تؤثــر�ســلبًا�علــى�جــودة�الفصــل�أو�إعــادة�تدويــر�جــزيء�البولــي�
إيثيلين�

يتوجب�بشكل�عام�تجنب�الأكمام�والملصقات�الب�ستيكية���،�حتى�لو�كانت�قابلة�للغسل�بالماء�

يمكــن�أن�تــؤدي�الديكــورات�ذات�المســاحة�الكبيــرة�����٪�مــن�ســطح�العبــوة��والأكمــام�ذات�الســطح�الكامــل�المصنوعــة�مــن�مــادة�أخــرى�
ــوم��بســماكة�طبقــة���� ــوي�علــى�معــدن�أو�ألومني ــوات�التغليــف¢��المــواد�ال�صقــة�التــي�تحت ــرز�عب ــن�إلــى�إعاقــة�ف ــر�البولــي�إيثيلي غي

ميكرومتر��يمكن�أن�تؤدي�إلى�فرز�غير�مرغوب�فيه�في�الجزيء�المعدني�

يجب�تجنب�الأحبار�النازفة��التي�قد�تخرج�عن�مساحات�الطباعة�المحددة�لها��

����������،�¥���،¥¥����،¤��ُتصنع�السدادات�بشكل�مثالي�من�نفس�المواد�الأساسية�التي�نصنع�منها�الصواني�الأكواب��مثل�

في�حالة�استخدام�رقائق�إحكام�الاغ�ف��مانعة�التسرب�،�يجب�أن�تكون�سهلة�الإزالة�دون�ترك�أي�بقايا�

��متوافقة�مع�جزيء����بكميات�صغيرة��تكون�الإغ�قات�أو�السدادات�المرنة�المصنوعة�من�أغشية ب�ستيكية����و�

��إلى�التلوث�بكميات�أكبر¦��يمكن�أن�تؤدي�إغ�قات�

يجــب�تجنــب�الإغ�قــات�أو�الســدادات�المصنوعــة�مــن�مــواد�أخــرى�مثــل�����و�������و����و�����،�حيــث�يمكــن�أن�تــؤدي�إلــى�تلــوث�ثانــوي�
���لجزيء �

��وكذلــك�الأختــام�والســيليكون�التــي�لا�يمكــن�إزالتهــا�بالكامــل�مــواد���تعتبــر�المعــادن�والمــواد المتســاقطة بالحــرارة�و�����و�
متداخلة�

الرقائق�غير�القابلة�ل�زالة�تمامًا�والتي�تحتوي�على�مكون�من�الألومنيوم��طبقة�بسماكة����ميكرومتر��يمكن�أن�تضعف�الفرز�

31 توصيات التصميم لأنواع التغليف



��أحاديــة�بــدون�أي��فــي�أفضــل�الحــالات�تكــون�صوانــي�وأكــواب����غيــر�مصبوغــة�قــدر�الإمــكان��شــفافة��أو�بيضــاء�وتتكــون�مــن�مــادة�
حاجز�

ــا���
�����أو�ط�ء ب�زمــا الكربــون©��للزجاجــات� ــات�الحاجــز،�يمكــن�اســتخدام�حاجــز�الســيليكا���
����أو�الألومين ــة�وجــود�متطلب فــي�حال
الملونة�فقط�،�لأن�هذه�لا�تؤثر�بشكل�كبير�على�جودة�المادة�المعاد�تدويرها�

���
��مختلفة��مثل���
��أو����يمكن�استخدام�مادة مركبة متعددة الطبقات�إذا�لزم�الأمر،�إذا�كانت�تتكون�من�أنواع�

المواد�المركبة�متعددة�الطبقات�بكميات�صغيرة�من�البولي إيثيلين�قابلة�لإعادة�التدوير¦�

يمكن�إضافة�المواد المضافة إذا�ظلت�كثافة�المادة�الأساسية�¡�غم�سم³�وبالتالي�لا�تتأثر�درجة�الكثافة�

إذا�لزم�الأمر،�يمكن�استخدام�طبقة�حاجزة�من��
��بشرط�الامتثال�لقيم�الحدود�المطبقة¨§��

يمكــن�أن�يســبب�تعديــن��ترســب�بخــار�الألومنيــوم��للمــادة�الأساســية�مشــاكل�فــي�الفــرز�فــي�ظــل�ظــروف�معينة�بالإضافــة�إلــى�ذلــك،�

يمكن�أن�يؤدي�ذلك�إلى�تدهور�جودة�المادة�المعاد�تدويرها��التلون�الرمادي���

�����يجب�تجنب�مركب�مادة�يحتوي�على����و����و�����و�����و�������حيث�يؤدي�هذا�إلى�تلويث�جزيء�

للتمــدد� الرغــوة� عوامــل  وكذلــك� الكالســيوم�� كربونــات  التلــك،� للكثافــة��مثــل� المعدلــة� المضافــات� اســتخدام� يتســبب� أن� يمكــن�
الكيميائــي،�الــذي�يــؤدي�إلــى�زيــادة�الكثافــة�إلــى�≥�غم�ســم³،�فــي�حــدوث�مشــك�ت�فــي�الفــرز�حيــث�انــه�لــن�يعــود�ممكنــًا�إجــراء�التصنيــف�

الخاص�بالمواد�

§��إذا�تــم�تجــاوز�الحــدود�المطبقــة��مــواد�متداخلــة�فــي�إعــادة�تدوير� �̈����تمثــل�طبقــات�الحاجــز�أو�المركــب�المحتــوي�علــى����و����و�
المواد،�لأنها�تلوث المواد�المعاد�تدويرها�

تــؤدي�إضافــة�المــواد المضافــة القابلــة للتحلــل�إلــى�إت�ف�المــادة�المعــاد�تدويرهــا�وقــد�تــم�حظرهــا�فــي�الاتحــاد�الأوروبــي�اعتبــارًا�مــن�
عام������بسبب�توجيه�المواد�الب�ستيكية�ذات�الاستخدام�الفردي�

يمكن�أن�يكون�للتلوين�الداكن�تأثيرًا�سلبيًا�على�جودة�المادة�المعاد�تدويرها�

يمكن�أن�تمنع�الألوان�ذات�الأساس�الأسود الكربوني�الفرز�

��البولي بروبيلين  �����

المادة

المادة

نظام الإغ�ق

الزخرفة
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الزخارف (الديكورات) والمكونات الأخرى

نظام الإغ�ق (الإقفال)

�إذا�تمــت�طباعــة�عبــوة�التغليــف�مباشــرة،�فيجــب�علــى�الأقــل�أن�تكــون�أحبــار�الطباعــة�متوافقــة�مــع���� ��ولا تنــزف��تخــرج�عــن�مســاحة�
الطباعة�المخصصة�لها��من�أجل�منع�التلوث المحتمل�

يعد�الحد�الأدنى�من�الطباعة�بألوان�فاتحة�أو�ملمعة�أمرًا�مفيدًا�

إذا�تم�استخدام�الملصقات�والأكمام،�فيجب�أن�تكون�مصنوعة�من�نفس�المادة�الأساسية������مثل�العبوة�

��ومــع�ذلــك،�فــإن�الدرجــة العاليــة مــن الطباعــة�يمكــن�أن��يمكــن�أيضــًا�اســتخدام الملصقــات المدخلــة فــي القالــب�والمصنوعــة�مــن�
يكون�لها�تأثير�سلبي�هنا،�حيث�يتم�إعادة�تدوير�الملصق�مع�المادة�الأساسية�

��،�فيجــب�تغطيــة���٪�كحــد�أقصــى�مــن�ســطح�التغليــف�حتــى�لا�يعيــق�الفــرز�الصحيــح��إذا�كان�التزييــن�أو�الزخرفــة�مصنوعــة�مــن�مــادة�غيــر
للمادة�الأساسية¢�

يجب�أن�يتم ترميز الُدفعات التصنيعية�وتحديد�تاريخ انتهاء الص�حية�على�شكل�نقش�بارز�أو�نافر�نقش�بالليزر�

الملصقــات�المصنوعــة�مــن�مــواد�أخــرى�غيــر�قابلــة�للغســل�بالمــاء�يمكــن�أن�تؤثــر�ســلبًا�علــى�جــودة�الفــرز�أو�إعــادة�تدويــر�جــزيء�البولــي�
بروبلين�

يجب�تجنب�الأكمام�والملصقات�الب�ستيكية����بشكل�عام،�حتى�لو�كانت�قابلة�للغسل�بالماء�

يمكــن�أن�تــؤدي�الزخــارف�أو�مــواد�التزييــن�ذات�المســاحة�الكبيــرة�����٪�مــن�ســطح�العبــوة��والأكمــام�ذات�الســطح�الكامــل�المصنوعــة�من�
��إلــى�إعاقــة�فــرز�مــواد�التغليــف¢��ويمكــن�أن�تــؤدي�المــواد�ال�صقــة�التــي�تحتــوي�علــى�معــدن�أو�ألمنيــوم��بســمك�طبقــة�����مــادة�غيــر�

ميكرومتر��إلى�فرز�غير�مرغوب�فيه�في�الجزيء�المعدني�

يجب�تجنب�الأحبار�النازفة��الخارجة�عن�المساحة�المخصصة�للطباعة��

���مثل�الصواني�والأكواب��في�أفضل�الأحوال،�ُتصنع�السدادات�من�نفس�المادة�الأساسية��

في�حالة�استخدام�رقائق�مانعة�للتسرب،�يجب�أن�تكون�سهلة�الإزالة�دون�ترك�أي�بقايا�

��بكميات�صغيرة¦����متوافقة�مع�جزيء��تكون�السدادات�المرنة�المصنوعة�من�رقائق التلميع الب�ستيكية����و�

يمكن�أن�تؤدي�إغ�قات�البولي�إيثيلين�إلى�التلوث�بكميات�كبيرة�

���¦�يجب�تجنب�الإغ�قات�المصنوعة�من�مواد�أخرى�مثل�������و����و�����حيث�يمكن�أن�يؤدي�ذلك�إلى�تلوث�ثانوي�لجزيء��

��وكذلــك�إحكامــات�الإغ�ق�والســيليكون�التــي�لا�يمكــن�إزالتهــا�بالكامــل���تعتبــر�المعــادن�والمــواد المتســاقطة بالحــرارة�و�����و�
مواد�متداخلة�

يمكــن�أن�تــؤدي�رقائــق�إحــكام�الإغ�ق�غيــر�القابلــة�ل�زالــة�تمامــًا�والتــي�تحتــوي�علــى�مكــون�مــن�الألومنيــوم��ســماكة�الطبقــة����
ميكرومتر��إلى�إضعاف�الفرز�

ُتفضل�الملصقات�الورقية�ذات�القوة�الرطبة�على�الملصقات�الورقية�التقليدية�لأنها�لا�تطلق�أليافًا�تلوث�المادة�المعاد�تدويرها�

يمكــن�اســتخدام�الملصقــات�والأكمــام�المصنوعــة�مــن�البولــي إيثيليــن والبولــي إيثيليــن�تيرفثــالات إذا�لــزم�الأمــر، بشــرط�تغطيــة���٪�
من�سطح�العبوة�كحد�أقصى¢�

ــة�للغســل�بالمــاء،�وذلــك�لضمــان� ��أو����قابل�ــر� ــك،�يجــب�أن�تكــون�جميــع�الملصقــات�المصنوعــة�مــن�مــادة�أخــرى�غي بالإضافــة�إلــى�ذل
��وعدم�بقاء�أي�بقايا�لاصقة��فصلها�عن�جزيء�

يمكــن�أيضــًا�إجــراء�ترميــز�الُدفعــات�التصنيعيــة�والإشــارة�إلــى�تاريــخ�انتهــاء�الص�حيــة،�إذا�لــزم�الأمــر،�عــن�طريــق�الحــد�الأدنــى�مــن�الطباعــة�
المباشرة�باستخدام�أنظمة ترميز�اخرى��مثل�نفث الحبر�،�شريطة�استخدام�أحبار�مناسبة�للطعام�
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الورق/ألواح الورق المقوى/الكرتون

تأتي�الألياف�المستخدمة�في�الإنتاج�من�الأشجار�الصنوبرية�والأشجار�المتساقطة�الأوراق�في�أفضل�الأحوال�

يفضل�استخدام�الإصدارات�غير�المصقولة�وغير�الملمعة�خاصة�لتبسيط�عملية�هضم�الألياف�ومنع�التلوث�

يمكن�إعادة�تدوير�ط�ء�ب�ستيكي��تصفيح ب�ستيكي�أحادي�الجانب�إذا�كان�محتوى�الألياف����٪�

ــوم��مــع�صبغــة� ــك�ثانــي�أكســيد�التيتاني ــات�الكالســيوم،�وكذل ــك�وكربون ــن�والتل ــل�الكاولي ــة�مث يمكــن�اســتخدام�مــواد�الحشــو�المعدني

بيضاء���والنشا،�دون�تردد�لأنها�لا�تتداخل�مع�عملية�إعادة�التدوير�

الأليــاف�مــن�النباتــات�البديلــة�غيــر�الخشــبية�مثــل�القنــب�والقطــن�العشــبي�ومــا�إلــى�ذلــك�هــي�مــواد�يمكــن�أن�تتداخــل�مــع�إعــادة�تدويــر�

الورق��لكن�بكميات�صغيرة،�فهي�في�هذه�الحالة�ليست�حرجة�

يمكن�استخدام�ط�ء�ب�ستيكي��تصفيح�ب�ستيكي�أحادي�الجانب�إذا�لزم�الأمر،�إذا�ظل�محتوى�الألياف�بين���٪�و���٪�

تصبــح�عمليــة�تشــكيل�اللــب�مــن�الأليــاف�أكثــر�صعوبــة�بســبب�الــط�ء�الب�ســتيكي�علــى�ك��الجانبيــن،�وكذلــك�الــط�ء�الشــمعي،�والــورق�

��ªبالرطوبة�المقواة�الألياف�وأجزاء�السليكوني،

وبالمثل،�يجب�تجنب�الط�ءات�الب�ستيكية�أحادية�الجانب��رقائق�الب�ستيك�إذا�كان�محتوى�الألياف�¡��٪�

المادة

المادة

نظام الإغ�ق

الزخرفة

�����
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الزخارف (الديكورات) والمكونات الأخرى

نظام الإغ�ق (الإقفال)

يجب�أن�تكون�الطباعة�بأدنى�حد�ممكن�وأن�تتم�باستخدام�أحبار�طباعة�متوافقة�مع ��� �����

يجــب�تجنــب�المكونــات�ال�صقــة�مثــل�النوافــذ�والملصقــات�والمكونــات�الب�ســتيكية�الأخــرى،�حيــث�يتوجــب�تصميمهــا�بطريقــة�تجعــل�مــن�

السهل�فصلها�في�عملية�إعادة�التدوير�أو�بواسطة�المستهلك�

إذا�كانت�العبوة�ممعدنة،�فيجب�ألا�تغطي�عملية�المعالجة�المعدنية�أكثر�من��٪�من�سطح�العبوة�

تسبب�النوافذ�والمكونات�الب�ستيكية�الأخرى�التي�لا�يمكن�فصلها�بسهولة�عن�الورق�في�تداخل�المواد�

من�الضروري�تجنب�الأحبار�التي�تحتوي�على�زيوت�معدنية�لأنها�قد تلوث الألياف الثانوية�

يمكن�استخدام�الأشرطة�ال�صقة�الورقية�طالما�أن�تطبيق المادة ال�صقة�لا�يؤدي�إلى�تكوين�مواد لاصقة�تسبب�مشاكل»§�

بشــكل�عــام،�مــن�المهــم�اســتخدام�التطبيقــات�ال�صقــة�التــي�لا�تــؤدي�إلــى�تكويــن�مــواد�لاصقــة�تســبب�إشــكاليات�فــي�عمليــة�إعــادة�

التدوير»§�

عنــد�اســتخدام�الدبابيــس�والأشــرطة�الب�ســتيكية�ال�صقــة،�يجــب�توخــي�الحــذر�لضمــان�إمكانيــة�فصلهــا�فــي�عمليــة�إعــادة�التدويــر�أو�

مسبقًا�من�قبل�المستهلكين�النهائيين�
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الزجاج

نظام الإغ�ق (الإقفال)

الزخارف (الديكورات) والمكونات الأخرى

يمكــن�إعــادة�تدويــر�زجــاج�التعبئــة�والتغليــف�العــادي�المكــون�مــن�ث�ثــة�مكونــات��رمــال�الســيليكا�والصــودا�والحجــر�الجيــري��بتلويــن�

اعتيادي�شفاف�أبيض�أو�أخضر�أو�بني��أو�كوارتز�ذي�صلة��بشكل�فعال�

يجب�أن�يتوافق�تركيز�المعدن�الثقيل�في�المادة�مع�قرار�المفوضية�������������من�أجل�منع�التلوث�

يــؤدي اســتخدام الــظ�ل البديلــة أو غيــر الشــفافة أو المعدنيــة إلــى زيــادة صعوبــة مطابقــة الــظ�ل الاعتياديــة المطلوبــة فــي الزجــاج 
المعاد تدويره مرة أخرى.

لذلك،�يتوجب�تجنب�الزجاج�الملون�الأسود�أو�الأزرق�الداكن�

الزجــاج�غيــر�المســتخدم�فــي�التعبئــة�والتغليــف�مثــل�الزجــاج�المقــاوم�للحــرارة��مثــل�زجــاج�ســيليكات�البــورو��والكريســتال�الرصاصــي�وزجاج�
الكريوليت�ومكونات�المينا���������هي�شوائب�رئيسية�تؤثر�على�جودة�الزجاج�المعاد�تدويره�من�اجل�التغليف�

يفضل�أن�يتم�التزيين�على�العبوات�الزجاجية�بطريقة�الحفر�

يتــم�أيضــًا�اســتخدام�الملصقــات�الورقيــة�ذات�القــوة�الرطبــة�والطباعــة�المباشــرة�مــع�الــط�ء�والأحبــار�المتوافقــة�مــع���� ���دون�أيــة�
مشاكل�

إذا�كانت�الحاوية�او�العبوة�الزجاجية�مغطاة�بالألوان�بالكامل،�فقد�يؤدي�ذلك�إلى�مشاكل�في�الكشف�عن�المواد�وفرزها�

يتوجب�استخدام�الملصقات�الب�ستيكية�عند�الضرورة�فقط�

يمكــن�أن�تتداخــل�الأكمــام والملصقــات�الب�ســتيكية�الملتصقــة�بشــكل�دائــم�وذات�المســاحة�الكبيــرة�والملصقــات�الب�ســتيكية،�فــي�ظل�
ظروف�معينة،�مع�عملية�الفرز�وتؤثر�على�عملية�معالجة�الزجاج�

يمكن فصل السدادات المصنوعة من معادن مغناطيسية (سبيكة) بسهولة أثناء الفرز المغناطيسي.

يمكن أيضًا فصل السدادات المصنوعة من الب�ستيك والألمنيوم وبالتالي لا تتداخل مع مصهور الزجاج.

يمكــن أن تــؤدي الســدادات المصنوعــة مــن الســيراميك وســدادات التأرجــح بمكونــات الســيراميك أو البــورس�ن  إلــى دخــول شــوائب غيــر 
مرغوب فيها في الزجاج المعاد تدويره ويتوجب تجنبها.

�����
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المادة

المادة

نظام الإغ�ق

الزخرفة



المادة

المادة

نظام الإغ�ق

الزخرفة

الألومنيوم

الزخارف (الديكورات) والمكونات الأخرى

نظام الإغ�ق (الإقفال)

يجب�أن�يتكون�الألمنيوم�المستخدم�فقط�من�مكونات معدنية غير حديدية��� �����������لمنع�التلوث في�إعادة�التدوير�

في�أفضل�الأحوال،�يتعلق�الأمر�بمادة تغليفية أحادية�تصنع�فيها�جميع�المكونات�من�الألومنيوم�

لا�يتداخل�ط�ء�الورنيش�����¬����مع�عملية�إعادة�التدوير�التقليدية�

ــر  ــادة التدوي ــة لإع ــادًة إمكاني ــد ع ــع الب�ســتيك)، لا توج ــال م ــى ســبيل المث ــة (عل ــوم الموجــود فــي المــواد المركب بالنســبة ل�لمني
بجودة عالية.

�التنفير��	����� ����ليس�له�تأثير�سلبي�على�إعادة�التدوير�

يتوجب�إجراء�الطباعة�المباشرة�على�العبوة�باستخدام�أحبار�وط�ءات�طباعة�متوافقة�مع���� ����

يمكن�أن�تقلل�الأحبار�غير�المتوافقة�من�جودة�المواد�الثانوية�

يتوجب�تجنب�الملصقات�الب�ستيكية����لأنها�يمكن�أن�تسبب�مشاكل�في�عملية�إعادة�التدوير�

يمكن�إعادة�تدوير�أنظمة�الإغ�ق�المصنوعة�من�الألومنيوم�مع�المادة�الأساسية،�وبالتالي�يفضل�استخدامها�

يتوجب�تصميم�الأقفال�الب�ستيكية�بحيث�يمكن�فصلها�قبل�طرحها�أو�أثناء�عملية�الفرز�

�����
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الزخارف (الديكورات) والمكونات الأخرى



����الصفيح )التنك( ����

نظام الإغ�ق (الإقفال)

الزخارف (الديكورات) والمكونات الأخرى

يتوجب�استخدام�المعادن�المغناطيسية��السبائك��فقط�لمنع�التلوث في�إعادة�التدوير�

لا�يتداخل�ط�ء�الورنيش�مع�عملية�إعادة�التدوير�التقليدية�

التنفير�ليس�له�تأثير�سلبي�على�إعادة�التدوير�

يتوجب�إجراء�الطباعة�المباشرة�على�العبوة�باستخدام�أحبار�وط�ءات�طباعة�متوافقة�مع����� ���

يمكن�أيضًا�استخدام�عصابات�الورق�دون�أي�مشاكل�

يمكن�أن�تقلل�الأحبار�غير�المتوافقة�من�جودة�المواد�الثانوية�

يجب�تجنب�الملصقات�الب�ستيكية����لأنها�يمكن�أن�تسبب�مشاكل�أثناء�المعالجة�في�عملية�إعادة�التدوير�

يمكن�استخدام�الأشرطة�ال�صقة�الورقية�طالما�أن�تطبيق ال�صق�لا�يتسبب�في�تكوين�مواد لاصقة»§�تسبب�مشاكل�

بشكل�عام،�من�المهم�استخدام�التطبيقات�ال�صقة�التي�لا�تسبب�تكوين�مواد�لاصقة�تسبب�مشاكل�في�عملية�إعادة�التدوير»§�

المادة

المادة

نظام الإغ�ق

الزخرفة

�����
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التغليف المرن

الألومنيوم

ــذي يتــم  ــر المــواد إلا لتغليــف الألومنيــوم المــرن ال ــراض إعــادة تدوي ــي، لا يمكــن افت ــر الحال إخ�ء المســؤولية: فــي هيــكل إعــادة التدوي

تجميعــه بشــكل منفصــل. لذلــك، يتــم اســتبعاد رقائــق الألمنيــوم والب�ســتيك المركبــة. إذا تــم التخلــص مــن هــذه الرقائــق فــي جــزيء خفيــف 

الــوزن، يتــم فرزهــا علــى أنهــا ملوثــات فــي عمليــة الفــرز وإرســالها عــادًة لإعــادة التدويــر الحــراري. وبالتالــي، يشــير الجــدول التالــي بشــكل 

أساسي إلى تصميم رقائق الألمنيوم النقية والفراغات غير الموجودة في المركب.

يتوجب�أن�يتكون�الألمنيوم�المستخدم�فقط�من�مكونات معدنية غير حديدية������لمنع�التلوث في�إعادة�التدوير�

التنفير�ليس�له�تأثير�سلبي�على�إعادة�التدوير�

يتوجب�إجراء�الطباعة�المباشرة�على�العبوة�باستخدام�أحبار�وط�ءات�طباعة�متوافقة�مع���� ��

بالنســبة�ل�لمنيــوم�الموجــود�فــي�المــواد�المركبــة��علــى�ســبيل�المثــال�مــع�الب�ســتيك�،�لا�توجــد�عــادة�إمكانيــة لإعــادة التدويــر عاليــة 
�ªالجودة

يمكن�أن�تقلل�الأحبار�غير�المتوافقة�من�جودة�المواد�الثانوية�

عام

عام

�����

���
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�البولي ايثيلين �

يمكن�أن�تقلل�الأحبار�غير�المطابقة�من�جودة�المواد�الثانوية�

فــي�حالــة�وجــود�متطلبــات�الحاجــز،�فإنــه�بمكــن�اســتخدام�حاجــز�أكســيد�الســيليكون���
����أو�ط�ء ب�زمــا الكربــون©�أو�حاجــز�أكســيد�
الألومنيوم���
�����،�حيث�لا�يؤثر�ذلك�بشكل�كبير�على�المادة�المعاد�تدويرها��

��يمكــن�اســتخدام�مــادة مركبــة متعــددة الطبقــات،�إذا�لــزم�الأمــر،�إذا�كانــت�مكونــة�مــن�أنــواع�مختلفــة�مــن�البولــي إيثيليــن��مثــل،���

��قابلة�لإعادة�التدوير�أيضًا¦������المواد�المركبة�متعددة�الطبقات�بكميات�صغيرة�من���

يمكن�إضافة�المواد المضافة�إذا�بقيت�كثافة�المادة�الأساسية�¡����غم�سم³�وبالتالي�لا�تتأثر�درجة�الكثافة�

إذا�لزم�الأمر،�يمكن�استخدام�طبقة�حاجز �
��،�بشرط�الامتثال�للقيم�الحدية�القابلة�للتطبيق¨§�

يمكــن�أن�تســبب�معدنــة��ترســب�بخــار�الألومنيــوم��المــادة�الأساســية�مشــاكل�فــي�الفــرز�فــي�ظــل�ظــروف�معينــة��بالإضافــة�إلــى�ذلــك،�

يمكن�أن�يؤدي�إلى�تدهور�جودة�إعادة�التدوير��التلون�الرمادي��

يجب�تجنب�مركب�مادة�مع�أي�مواد�ب�ستيكية�أخرى،�حيث�سيؤدي�ذلك�إلى�تلوث�جزيء�البولي�إيثيلين�

يمكــن�أن�يتســبب�اســتخدام�المضافــات�المعدلــة�للكثافــة��مثــل�التلــك،�كربونــات الكالســيوم��وكذلــك�عوامــل الرغــوة�للتوســع�
الكيميائــي،�الــذي�يــؤدي�إلــى�زيــادة�الكثافــة�إلــى�≥�غــم��ســم³،�فــي�حــدوث�مشــك�ت�فــي�الفــرز،�ولــن�يكــون�التصنيــف�الخــاص�بالمــواد�

ممكنًا�

تمثــل�طبقــات�الحاجــز�أو�المركــب�مــع����و����و����والالومنيــومª�و��
�¨§��إذا�تــم�تجــاوز�الحــدود�المطبقــة��مــواد�متداخلــة�فــي�
إعادة�معالجة�المادة،�لأنها�تلوث�المادة�المعاد�تدويرها�

تــؤدي�إضافــة�المــواد�المضافــة القابلــة للتحلــل إلــى�إت�ف�المــواد�المعــاد�تدويرهــا،�وقــد�تــم�حظرهــا�فــي�الاتحــاد�الأوروبــي�اعتبــارًا�مــن�
عام������بموجب�توجيه�المواد�الب�ستيكية�ذات�الاستخدام�الفردي�

يمكن�أن�يكون�للتلوين�الداكن�تأثير�سلبي�على�جودة�إعادة�التدوير�

يمكن�أن�تمنع�الألوان�ذات�الأساس�الأسود الكربوني�الفرز�

�����

المادة

المادة

نظام الإغ�ق

الزخرفة
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الزخارف (الديكورات) والمكونات الأخرى

نظام الإغ�ق (الإقفال)

إذا�تمــت�طباعــة�العبــوة�مباشــرة،�فيجــب�علــى�الأقــل�أن�تكــون�أحبــار�الطباعــة�متوافقــة�مــع���� ��ولا تنــزف�أو�تخــرج�عــن�النطــاق�المحــدد�
لها�من�أجل�منع�التلوث المحتمل�

يعد�الحد�الأدنى�من�الطباعة�بألوان�فاتحة�أو�زجاجية�أمرًا�مفيدًا�

� ������،�����،��إذا�تــم�اســتخدام�الملصقــات،�فيجــب�أن�تكــون�مصنوعــة�مــن�نفــس�المــادة�الأساســية�مثــل�عبــوة�التغليــف��مثــل ��
������

إذا�كان�التزييــن�أو�الزخرفــة�مصنوعــة�مــن�مــادة�أخــرى�غيــر�البولــي�إيثيليــن،�فيجــب�تغطيــة���٪�كحــد�أقصــى�مــن�ســطح�التغليــف�حتــى�لا�
يعيق�الفرز�الصحيح�للمادة�الأساسية¢�

يجب�أن�يتم�ترميز الُدفعات التصنيعية�وتحديد�تاريخ انتهاء الص�حية�في�شكل�تنفير�أو�نقش�بالليزر�

ُتفضل�الملصقات�الورقية�ذات�القوة�الرطبة�على�الملصقات�الورقية�التقليدية�لأنها�لا�تطلق�أليافًا�تلوث�المادة�المعاد�تدويرها�

يمكن�استخدام�الملصقات�المصنوعة�من البولي بروبيلين�إذا�لزم�الأمر،�بشرط�تغطية���٪�كحد�أقصى�من�سطح�التغليف¢�

~�يمكــن�أيضــًا�إجــراء�ترميــز�الُدفعــات�التصنيعيــة�والإشــارة�إلــى�تاريــخ�انتهــاء�الص�حيــة،�إذا�لــزم�الأمــر،�عــن�طريــق�الحــد�الأدنــى�مــن�الطباعة�

المباشرة�باستخدام�أنظمة الترميز�الأخرى��مثل�نفث الحبر�،�شريطة�استخدام�أحبار�مناسبة�للطعام�

��أو�الورق��يجب�تجنب�الملصقات�المصنوعة�من�مواد�غير����أو�

الزخارف�الكبيرة�����٪�من�سطح�التغليف��المصنوعة�من�مادة�غير�البولي�إيثيلين�يمكن�أن�تضعف�فرز�العبوة¢�

المــواد�ال�صقــة�المحتويــة�علــى�معــدن�أو�الومنيــوم��بســمك�طبقــة����ميكرومتــر��يمكــن�أن�يــؤدي�إلــى�فــرز�غيــر�مرغــوب�فيــه�فــي�الجزيء�
المعدني�

يجب�تجنب�الأحبار�النازفة��الخارجة�عن�المساحة�المخصصة�لها��

������،�¥���،�¥¥���،�¤��تصنع�السدادات�بشكل�مثالي�من�نفس�المادة�الأساسية�كما�الفيلم��مثل��

في�حالة�استخدام�رقائق�مانعة�للتسرب،�يجب�أن�تكون�سهلة�الإزالة�دون�ترك�أي�بقايا�

��متوافقة�مع�جزيء����بكميات�صغيرة¦��تكون�السدادات�المرنة�والمصنوعة�من�رقائق ب�ستيكية�من����و�

��إلى�التلوث�بكميات�أكبر��يمكن�أن�تؤدي�سدادات�

���يجب�تجنب�السدادات�المصنوعة�من�مواد�أخرى�مثل�����و�������و����و ����،�حيث�يمكن�أن�تؤدي�إلى�تلوث�ثانوي�لجزيء��

تعتبــر�المعــادن�والمــواد المتســاقطة بالحــرارة�و�����و����وكذلــك�إحكامــات�الإغ�ق�والســيليكون�التــي�لا�يمكــن�إزالتهــا�بالكامــل�
مواد�متداخلة�

يمكــن�أن�تــؤدي�رقائــق�ســدادات�إحــكام�الاغ�ق�غيــر�القابلــة�ل�زالــة�تمامــًا�والتــي�تحتــوي�علــى�مكــون�مــن�الألومنيــوم��ســماكة�الطبقــة�
���ميكرومتر��إلى�إضعاف�الفرز�
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البولي بروبيلين ��

��غيــر�مصبوغــة�قــدر�الإمــكان��شــفافة��أو�بيضــاء�وتتكــون�مــن�مــادة����أحاديــة�بــدون�أي��فــي�أفضــل�الأحــوال،�تكــون�المــواد�المرنــة�
حاجز�

فــي�حالــة�وجــود�متطلبــات�الحاجــز،�فإنــه�بمكــن�اســتخدام�حاجــز�أكســيد�الســيليكون���
����أو ط�ء ب�زمــا الكربــون©�أو�حاجــز�أكســيد�
الألومنيوم���
�����،�حيث�لا�يؤثر�ذلك�بشكل�كبير�على�المادة�المعاد�تدويرها�

����المــواد����،��يمكــن�اســتخدام�مــادة مركبــة متعــددة الطبقــات،�إذا�لــزم�الأمــر،�إذا�كانــت�تتكــون�مــن�أنــواع����مختلفــة��مثــل���

المركبة�متعددة�الطبقات�بكميات�صغيرة�من����قابلة�لإعادة�التدوير�أيضًا�

يمكن�إضافة المواد المضافة�إذا�بقيت�كثافة�المادة�الأساسية�¡�����غم�سم³�وبالتالي�لا�تتأثر�درجة�الكثافة�

إذا�لزم�الأمر،�يمكن�استخدام�طبقة�حاجز �
��،�بشرط�الامتثال�للقيم�الحدية�القابلة�للتطبيق¨§�

يمكــن�أن�تســبب�معدنــة��ترســب�بخــار�الألومنيــوم��المــادة�الأساســية�مشــاكل�فــي�الفــرز�فــي�ظــل�ظــروف�معينــة��بالإضافــة�إلــى�ذلــك،�

يمكن�أن�يؤدي�إلى�تدهور�جودة�إعادة�التدوير��التلون�الرمادي��

يجب�تجنب�مركب�مادة�مع�أي�مواد�ب�ستيكية�أخرى،�حيث�سيؤدي�ذلك�إلى�تلوث�جزيء�البولي�إيثيلين�

للتمــدد� الرغــوة� عوامــل  وكذلــك� الكالســيوم�� كربونــات  التلــك،� للكثافــة��مثــل� المعدلــة� المضافــات� اســتخدام� يتســبب� أن� يمكــن�
الكيميائــي،�والتــي�تــؤدي�إلــى�زيــادة�الكثافــة�إلــى�≥�غم�ســم³،�فــي�حــدوث�مشــك�ت�فــي�الفــرز،�حيــث�لــم�يعــد�ممكنــًا�تصنيــف�المــواد�

بشكل�خاص�

تمثــل�طبقــات�الحاجــز�أو�المركــب�مــع����و���و����والالومنيــومª�و�����¨§��إذا�تــم�تجــاوز�الحــدود�المطبقــة��مــواد�متداخلــة�فــي�
إعادة�معالجة�المادة،�لأنها�تلوث المادة�المعاد�تدويرها�

تــؤدي�إضافــة�المــواد�المضافــة�القابلــة للتحلــل�إلــى�إت�ف�إعــادة�التدويــر�وهــي�محظــورة�فــي�جميــع�أنحــاء�الاتحــاد�الأوروبــي�اعتبــارًا�مــن�
العام������بموجب�توجيه�الب�ستيك�أحادي�الاستخدام�

يمكن�أن�يكون�للتلوين�الداكن�تأثير�سلبي�على�جودة�المادة�المعاد�تدويرها�

يمكن�أن�تمنع�الألوان�ذات�الأساس�الأسود الكربوني�الفرز�

�����

المادة

المادة

نظام الإغ�ق

الزخرفة
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الزخارف (الديكورات) والمكونات الأخرى

نظام الإغ�ق (الإقفال)

ــار�الطباعــة�متوافقــة�مــع���� ��ولا تنــزف�أو�تخــرج�عــن�المســاحة� ــوة�مباشــرة،�فيجــب�علــى�الأقــل�أن�تكــون�أحب إذا�تمــت�طباعــة�العب
المحددة�لها�من�أجل�منع�التلوث المحتمل�

يعد�الحد�الأدنى�من�الطباعة�بألوان�فاتحة�أو�ملمَعة�أمرًا�مفيدَا�

������،����، ����،���إذا�تم�استخدام�الملصقات،�فيجب�أن�تكون�مصنوعة�من�نفس�المادة�الأساسية�مثل�العبوة��مثل ��

إذا�كان�التزييــن�مصنــوع�مــن�مــادة�أخــرى�غيــر�البولــي�إيثيليــن،�فيجــب�تغطيــة���٪�كحــد�أقصــى�مــن�ســطح�التغليــف�حتــى�لا�يعيــق�الفــرز�
الصحيح�للمادة�الأساسية¢�

يجب�أن�يتم�ترميز الُدفعات التصنيعية�وتحديد�تاريخ انتهاء الص�حية�في�شكل�نقش�بارز�أو�نقش�بالليزر�

ُتفضل�الملصقات�الورقية�ذات�القوة�الرطبة�على�الملصقات�الورقية�التقليدية�لأنها�لا�تطلق�أليافًا�تلوث�إعادة�التدوير�

يمكن�استخدام�الملصقات�المصنوعة�من�البولي بروبلين�إذا�لزم�الأمر،�بشرط�تغطية���٪�كحد�أقصى�من�سطح�التغليف¢�

يمكــن�أيضــًا�إجــراء�ترميــز�الُدفعــات�التصنيعيــة�والإشــارة�إلــى�تاريــخ�انتهــاء�الص�حيــة،�إذا�لــزم�الأمــر،�عــن�طريــق�الحــد�الأدنــى�مــن�الطباعــة�

المباشرة�باستخدام�أنظمة�الترميز�الأخرى��مثل�نفث الحبر�،�شريطة�استخدام�أحبار�مناسبة�للطعام�

��أو�الورق��يجب�تجنب�الملصقات�المصنوعة�من�مواد�غير����أو�

التزيين�أو�الزخارف�الكبيرة�����٪�من�سطح�التغليف��المصنوعة�من�مادة�غير�البولي�إيثيلين�يمكن�أن�تضعف�فرز�العبوة¢�

المــواد�ال�صقــة�المحتويــة�علــى�معــدن�أو�ألومنيــوم��بســمك�طبقــة����ميكرومتــر��يمكــن�أن�تــؤدي�إلــى�فــرز�غيــر�مرغــوب�فيــه�فــي�الجزيء�
المعدني��

يجب�تجنب�الأحبار�النازفة��الخارجة�عن�المساحة�المخصصة�لها��

.(����،����،�����،��تصنع السدادات بشكل مثالي من نفس المادة الأساسية كما الفيلم (مثل��

في حالة استخدام رقائق مانعة للتسرب، يجب أن تكون سهلة الإزالة دون ترك أي بقايا.

��متوافقة مع جزيء �� بكميات صغيرة�.�تكون السدادات المرنة والمصنوعة من رقائق ب�ستيكية من �� و 

� إلى التلوث بكميات أكبر�.�يمكن أن تؤدي سدادات 

يجــب تجنــب الســدادات المصنوعــة مــن مــواد أخــرى مثــل ����و�������و����و ��� ، حيــث يمكــن أن تــؤدي إلــى تلــوث ثانــوي لجــزيء
���

تعتبــر المعــادن والمــواد المتســاقطة بالحــرارة و ����و��� وكذلــك الأختــام والســيليكون التــي لا يمكــن إزالتهــا بالكامــل مــواد 
متداخلة.

ــوم (ســماكة  ــى مكــون مــن الألومني ــوي عل ــي تحت ــًا والت ــة تمام ــة ل�زال ــر القابل ــق ســدادات إحــكام الاغ�ق غي ــؤدي رقائ يمكــن أن ت
الطبقة >� ميكرومتر) إلى إضعاف الفرز.
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الورق  

نظام الإغ�ق (الإقفال)

الزخارف (الديكورات) والمكونات الأخرى

تأتي�الألياف�المستخدمة�في�الإنتاج�من�الأشجار�الصنوبرية�والاشجار�المتساقطة�الأوراق�في�أفضل�الأحوال�

يفضل�استخدام�الاصدارات�غير�المصقولة�وغير�الملمعة�خاصة�لتبسيط�عملية�هضم�الألياف�ومنع�التلوث�

يمكن�إعادة�تدوير�ط�ء�ب�ستيكي�تصفيح ب�ستيكي�أحادي�الجانب�إذا�كان�محتوى�الألياف�أكبر�من���٪�

ــوم��مــع�صبغــة� ــك�ثانــي�أكســيد�التيتاني ــات�الكالســيوم،�وكذل ــك�وكربون ــن�والتل ــل�الكاولي ــة�مث يمكــن�اســتخدام�مــواد�الحشــو�المعدني
بيضاء��والنشا،�دون�تردد�لأنها�لا�تتداخل�مع�عملية�إعادة�التدوير�

الأليــاف�مــن�النباتــات�البديلــة�غيــر�الخشــبية�مثــل�القنــب�والقطــن�العشــبي�ومــا�إلــى�ذلــك�هــي�مــواد�يمكــن�أن�تتداخــل�مــع�إعــادة�تدويــر�
الورق،�لكن�بكميات�صغيرة�فهي�في�هذه�الحالة�ليست�حرجة�

يمكن�استخدام�ط�ء�ب�ستيكي�تصفيح�ب�ستيكي�أحادي�الجانب�إذا�لزم�الأمر،�إذا�ظل�محتوى�الألياف�بين���٪�و���٪�

تصبــح�عمليــة�تفــكك�الأليــاف�أكثــر�صعوبــة�بســبب�الــط�ء�الب�ســتيكي�علــى�ك��الجانبيــن،�وكذلــك�الــط�ء�الشــمعي،�والــورق�الســليكوني،�
وأجزاء�الألياف�المقواة�بالرطوبة��

وبالمثل،�يجب�تجنب�الط�ءات�الب�ستيكية�أحادية�الجانب�رقائق�الب�ستيك�إذا�كان�محتوى�الألياف�¡���٪�

يجب�أن�تكون�الطباعة�بأدنى�حد�ممكن�وأن�تتم�باستخدام�أحبار�طباعة�متوافقة�مع ��� ���

يجــب�تجنــب�المكونــات�ال�صقــة�مثــل�النوافــذ�والملصقــات�والمكونــات�الب�ســتيكية�الأخــرى،�حيــث�يجــب�تصميمهــا�بطريقــة�تجعــل�مــن�
السهل�فصلها�في�عملية�إعادة�التدوير�أو�بواسطة�المستهلك�النهائي�

إذا�كانت�العبوة�ممعدنة،�فيجب�ألا�تغطي�عملية�المعالجة�المعدنية�أكثر�من��٪�من�سطح�العبوة�

تسبب النوافذ والمكونات الب�ستيكية الاخرى التي لا يمكن فصلها بسهولة عن الورق في تداخل المواد.

من الضروري تجنب الأحبار التي تحتوي على زيوت معدنية لأنها قد تلوث الألياف الثانوية.

يمكن�استخدام�الأشرطة�ال�صقة�الورقية�طالما�أن�تطبيق المادة ال�صقة�لا�يؤدي�إلى�تكوين�مواد لاصقة»§�تسبب�مشاكل�

بشــكل�عــام،�مــن�المهــم�اســتخدام�التطبيقــات�ال�صقــة�التــي�لا�تــؤدي�إلــى�تكويــن�مــواد�لاصقــة�تســبب�إشــكاليات�فــي�عمليــة�إعــادة�
التدوير»§��

عنــد�اســتخدام�الدبابيــس�والأشــرطة�الب�ســتيكية�ال�صقــة،�يجــب�توخــي�الحــذر�لضمــان�إمكانيــة�فصلهــا�فــي�عمليــة�إعــادة�التدويــر�أو�
مسبقًا�من�قبل�المستهلكين�النهائيين�

�����
المادة

المادة

نظام الإغ�ق

الزخرفة
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الأنابيب �����

الألومنيوم

الزخارف (الديكورات) والمكونات الأخرى

نظام الإغ�ق (الإقفال)

يجب�أن�يتكون�الألمنيوم�المستخدم�فقط�من�مكونات معدنية غير حديدية������لمنع�التلوث�في�إعادة�التدوير�

في�أفضل�الأحوال،�يتعلق�الأمر�بمادة التغليف الاحادية والتي�اكون�جميع�مكوناتها�من�الألومنيوم�

لا�يتداخل�ط�ء�الورنيش�����¬��¥��مع�عملية�إعادة�التدوير�التقليدية�

بالنســبة�ل�لومنيــوم�الموجــود�فــي�المــواد�المركبــة��علــى�ســبيل�المثــال�مــع�الب�ســتيك�،�لا�توجــد�عــادة�إمكانيــة�لإعــادة التدويــر عاليــة 
الجودة�

التنفير�ليس�له�تأثير�سلبي�على�إعادة�التدوير�

يجب�إجراء�الطباعة�المباشرة�على�العبوة�باستخدام�أحبار�طباعة�وط�ءات�متوافقة�مع ��� ���

يمكن�أن�تقلل�الأحبار�غير�المتوافقة�من�جودة�المواد�الثانوية�

يجب�تجنب�ملصقات����لأنها�يمكن�أن�تسبب�مشاكل�أثناء�المعالجة�في�عملية�إعادة�التدوير�

يمكن�إعادة�تدوير�أنظمة�الإغ�ق�المصنوعة�من�الألومنيوم�مع�المادة�الأساسية،�وبالتالي�يفضل�استخدامها�

يجب�تصميم�الأغطية�الب�ستيكية�وأغطية�الصمامات�بحيث�يمكن�فصلها�قبل�التخلص�منها�أو�أثناء�عملية�الفرز�

���
�����

المادة

المادة
نظام الإغ�ق

الزخرفة
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البولي ايثيلين ��

فــي�أفضــل�الأحــوال،�تكــون�صوانــي�وأكــواب�البولــي إيثيليــن�غيــر�مصبوغــة�قــدر�الإمــكان��شــفافة��أو�بيضــاء�وتتكــون�مــن�مــادة�البولــي 
إيثيلين الأحادية�بدون�حاجز�

ــوم���
�����أو�حاجــز ط�ء ب�زمــا  ــز،�يمكــن�اســتخدام�أكســيد�الســيليكون���
����أو�أكســيد�الألومني ــات�الحاج ــة�وجــود�متطلب فــي�حال
الكربون��ل�كواب�الملونة�فقط�،�لأن�هذه�لا�تؤثر�بشكل�كبير�على�جودة�المادة�المعاد�تدويرها�

يمكــن�اســتخدام�مــادة مركبــة متعــددة الطبقــات�إذا�لــزم�الأمــر،�إذا�كانــت�مكونــة�مــن�مــواد�مختلفــة�مــن�أنــواع�البولــي�إيثيليــن��مثــل

���المواد�المركبة�متعددة�الطبقات�بكميات�صغيرة�من����قابلة�لإعادة�التدوير�أيضًا¦����،���

يمكن�إضافة�المواد المضافة إذا�بقيت�كثافة�المادة�الأساسية�¡�����غم�سم³�وبالتالي�لا�تتأثر�درجة�الكثافة�

يمكــن�أن�يســبب�تعديــن��ترســب�بخــار�الألومنيــوم��للمــادة�الأساســية�مشــاكل�فــي�الفــرز�فــي�ظــل�ظــروف�معينــة§§��بالإضافــة�إلــى�ذلــك،�

يمكن�أن�يؤدي�هذا�إلى�تدهور�جودة�المادة�المعاد�تدويرها��التلون�الرمادي��

���يجب�تجنب�مركب�المادة�الذي�يحتوي�على����و����و�����و�����و ������،�لأن�هذا�يلوث�جزيء��

يمكــن�أن�يتســبب�اســتخدام�المــواد�المضافــة�التــي�تغيــر�الكثافــة��مثــل�التلــك�والبولــي�أوليفينــات�المملــوءة�������و��³
�����وكذلــك�
عوامــل الرغــوة�للتمــدد�الكيميائــي،�فــي�زيــادة�الكثافــة�إلــى�≥�����غم�ســم³،�والــذي�بــدوره�يــؤدي�الى�حدوث�مشــك�ت�في�الفــرز،�حيث�

لن�يعود�التصنيف�الخاص�بالمواد�ممكنًا�

تمثــل�طبقــات�الحاجــز�أو�المركــب�مــع����و����و������مــواد�متداخلــة�فــي�إعــادة�تدويــر�المــواد،�لأنهــا�تلــوث المــادة�المعــاد�تدويرهــا��
يمكــن�أن�تــؤدي�مكونــات�الألمنيــوم�التــي�يزيــد�ســمك�الطبقــة��المعدنيــة��فيهــا�عــن���ميكرومتــر�إلــى�رفــض�غيــر�مرغــوب�فيــه�لمــواد�

�����¥®��التغليف��لذلك�يجب�تجنب�حواجز�الألمنيوم��¥����والتي�لديها�هيكل���

تــؤدي�إضافــة�المــواد�المضافــة القابلــة للتحلــل بالأكســدة�إلــى�إت�ف�المــادة�المعــاد�تدويرهــا�وهــي�محظــورة�فــي�جميــع�أنحــاء�الاتحــاد�
الأوروبي�اعتبارًا�من�عام������بسبب�توجيهات�المواد�الب�ستيكية�ذات�الاستخدام�الواحد��

يمكن�أن�يكون�للتلوين�الداكن�تأثير�سلبي�على�جودة�المادة�المعاد�تدويرها�

يمكن�أن�تمنع�الألوان�القائمة�على�أسود الكربون�الفرز�

�����

المادة

المادة

نظام الإغ�ق

الزخرفة
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الزخارف (الديكورات) والمكونات الأخرى

نظام الإغ�ق (الإقفال)

إذا�تمــت�طباعــة�العبــوة�مباشــرة،�فيجــب�علــى�الأقــل�أن�تكــون�أحبــار�الطباعــة�متوافقــة�مــع���� ��ولا تنــزف��تتســرب�الاحبــار�إلــى�خــارج�
المنطقة�المحددة�لها��من�أجل�منع�التلوث المحتمل�

يعد�الحد�الأدنى�من�الطباعة�بألوان�فاتحة�أو�زجاجية�أمرًا�مفيدًا�

������، �إذا�تــم�اســتخدام�الملصقــات،�فيجــب�أن�تكــون�مصنوعــة�مــن�نفــس�المــادة�الأساســية�مثــل�العبــوة��علــى�ســبيل�المثــال ��
�����،�����

يمكــن�أيضــًا�اســتخدام�الملصقــات داخــل القالــب�المصنوعــة�مــن�البولــي إيثيليــن��ومــع�ذلــك،�فــإن�الدرجــة العاليــة مــن الطباعــة�يمكــن�
أن�يكون�لها�تأثير�سلبي�هنا،�حيث�يتم�إعادة�تدوير�الملصق�مع�المادة�الاساسية�

إذا�كان�التزييــن�مصنوعــًا�مــن�مــادة�أخــرى�غيــر�البولــي�إيثيليــن،�فيجــب�تغطيــة���٪�كحــد�أقصــى�مــن�ســطح�التغليــف�حتــى�لا�يعيــق�الفــرز�
الصحيح�للمادة�الأساسية¢�

يجب�أن�يتم ترميز الُدفعات التصنيعية�وتحديد�تاريخ انتهاء الص�حية�قبل�ذلك�في�شكل�نقش�بارز�أو�نقش�بالليزر�

ُتفضل�الملصقات�الورقية�ذات�القوة�الرطبة�على�الملصقات�الورقية�التقليدية�لأنها�لا�تطلق�أليافًا�تلوث�إعادة�التدوير�

يمكن�استخدام�الملصقات�المصنوعة�من���
����و�����إذا�لزم�الأمر،�بشرط�تغطية���٪�كحد�أقصى�من�سطح�التغليف¢�

بالإضافــة�إلــى�ذلــك،�يجــب�أن�تكــون�جميــع�الملصقــات�المصنوعــة�مــن�مــادة�أخــرى�غيــر�البولــي�إيثيليــن�قابلــة�للغســل�بالماء�لضمــان�فصلها�
عن�جزيء�البولي�إيثيلين�ويجب�عدم�بقاء�أي�بقايا�لاصقة�

ــزم�الأمــر،�عــن�طريــق�الحــد�الأدنــى�مــن�الطباعــة� ــة،�إذا�ل ــخ�انتهــاء�الص�حي ــد�تاري ــز�الُدفعــات�التصنيعيــة�وتحدي ــذ�ترمي يمكــن�أيضــًا�تنفي
المباشرة�باستخدام�أنظمة�الترميز الأخرى��مثل�نفث الحبر)،�شريطة�استخدام�أحبار�مناسبة�للطعام�

��فــي�المــادة�المعــاد��يمكــن�أن�تؤثــر�الملصقــات�المصنوعــة�مــن�مــواد�أخــرى�غيــر�قابلــة�للغســل�بالمــاء�ســلبًا�علــى�فــرز�أو�جــودة�جــزيء�
تدويرها�

يجب�تجنب�الملصقات�الب�ستيكية����بشكل�عام،�حتى�لو�كانت�قابلة�للغسل�بالماء�

التزيينات�أو�الزخارف�الكبيرة�����٪�من�سطح�التغليف��والمصنوعة�من�مادة�غير�البولي�إيثيلين�يمكن�أن�تضعف�فرز�العبوة¢�

المــواد�ال�صقــة�المحتويــة�علــى�معــدن�أو�ألمنيــوم��بســمك�طبقــة����ميكرومتــر��يمكــن�أن�تــؤدي�إلــى�فــرز�غيــر�مرغــوب�فيــه�فــي�الجــزيء�
المعدني��

يجب�تجنب�الأحبار�النازفة��الخارجة�عن�المساحة�المخصصة�لها��

�¥¥����و����¥�و����تتكــون�الإغ�قــات�أو�الســدادات�بشــكل�مثالــي�مــن�نفــس�المــواد�الأساســية�التــي�يتكــون�منهــا�الأنبــوب��مثــل��
��¤��و��

يفضل�استخدام�أنظمة�الإغ�ق�بدون�البطانات��إذا�لزم�الأمر،�يجب�استخدام�بطانات����أو�������

في�حالة�استخدام�رقائق�مانعة�للتسرب،�يجب�أن�تكون�سهلة�الإزالة�دون�ترك�أي�بقايا�

��متوافقة�مع�جزيء����بكميات�صغيرة¦��إغ�قات�مرنة�مصنوعة�من�رقائق ب�ستيكية����و�

يمكن�أن�تؤدي�سدادات����إلى�التلوث�بكميات�أكبر¦�

���يجب�تجنب�الإغ�قات�المصنوعة�من�مواد�أخرى�مثل�����و�������و����و ����،�حيث�يمكن�أن�تؤدي�إلى�تلوث�ثانوي�لجزيء��

��وكذلــك�إغ�قــات�الإحــكام�والســيليكون�التــي�لا�يمكــن�إزالتهــا�بالكامــل���تعتبــر�المعــادن�والمــواد المتســاقطة بالحــرارة�و�����و�
مواد�متداخلة�

أنظمة�المضخات�المصنوعة�من�مواد�أخرى��خاصة�النوابض�الزجاجية�والمعدنية��تمثل�أيضًا�مواد�متداخلة�

يمكــن�أن�تــؤدي�إحكامــات�الســد�للرقائــق�غيــر�القابلــة�ل�زالــة�تمامــًا�والتــي�تحتــوي�علــى�مكــون�مــن�الألومنيــوم��ســماكة�الطبقــة����
ميكرومتر��إلى�إضعاف�الفرز�
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��البولي بروبيلين 

في�أفضل�الأحوال،�تكون�أنابيب����غير�مصبوغة�قدر�الإمكان��شفافة��أو�بيضاء�وتتكون�من�مادة ���ألاحادية بدون�حاجز�

ــا  ــز�ط�ء ب�زم ــوم���
�����أو�حاج ــز،�يمكــن�اســتخدام�أكســيد�الســيليكون���
����أو�أكســيد�الألومني ــات�الحاج ــود�متطلب ــة�وج فــي�حال

الكربوني©��للزجاجات�الملونة�فقط�،�لأن�هذه�لا�تؤثر�بشكل�كبير�على�جودة�المادة�المعاد�تدويرها�

�
يمكــن�اســتخدام�مــادة مركبــة متعــددة الطبقــات�إذا�لــزم�الأمــر،�إذا�كانــت�تتكــون�مــن�أنــواع�مختلفــة�مــن�البولــي�بروبيليــن��مثــل،���
���
��

المواد�المركبة�متعددة�الطبقات�بكميات�صغيرة�من�البولي�إيثيلين�قابلة�لإعادة�التدوير�¦

يمكن�إضافة�المواد المضافة�إذا�ظلت�كثافة�المادة�الأساسية�¡�����غم�سم³،�وبالتالي�لا�تتأثر�درجة�الكثافة�

يمكــن�أن�يســبب�تعديــن��ترســب�بخــار�الألومنيــوم��للمــادة�الأساســية�مشــاكل�فــي�الفــرز�فــي�ظــل�ظــروف�معينــة��بالإضافــة�إلــى�ذلــك،�
يمكن�أن�يؤدي�ذلك�إلى�تدهور�جودة�المادة�المعاد�تدويرها��التلون�الرمادي��

���يجب�تجنب�مركبات�المواد�التي�تحتوي�على����و����و�����و�����و ������،�لأن�هذا�يلوث�جزيء�

يمكــن�أن�يتســبب�اســتخدام�المــواد�المضافــة�التــي�تغيــر�الكثافــة��مثــل�التلــك�والبولــي�أوليفينــات�المملــوءة�������و��³
�����وكذلــك�
عوامــل الرغــوة�للتمــدد�الكيميائــي،�فــي�زيــادة�الكثافــة�إلــى�≥�����غم�ســم³،�والــذي�بــدوره�يــؤدي�الى�حدوث�مشــك�ت�في�الفــرز،�حيث�

لن�يعود�التصنيف�الخاص�بالمواد�ممكنًا�

تمثل�طبقات�الحاجز�أو�المركب�الكون�من����و����مواد�متداخلة�في�إعادة�معالجة�المادة،�لأنها�تلوث المادة�المعاد�تدويرها�

يمكــن�أن�تــؤدي�مكونــات�الألومنيــوم�التــي�يزيــد�ســمك�الطبقــة��المعدنيــة��فيهــا�عــن���ميكرومتــر�إلــى�رفــض�غيــر�مرغــوب�فيــه�لمــواد�
�����¥®���التغليف��لذلك�يجب�تجنب�حواجز�الألمنيوم��¥����والتي�لديها�هيكل��

تــؤدي�إضافــة�المــواد�المضافــة�القابلــة للتحلــل بالأكســدة�إلــى�إت�ف�المــادة�المعــاد�تدويرهــا�وهــي�محظــورة�فــي�الاتحــاد�الأوروبــي�
اعتبارًا�من�عام������بسبب�توجيه�المواد�الب�ستيكية�ذات�الاستخدام�المفرد�

يمكن�أن�يكون�للتلوين�الداكن�تأثير�سلبي�على�جودة�المادة�المعاد�تدويرها�

يمكن�أن�تمنع�الألوان�ذات�الأساس�الأسود الكربوني�الفرز�

�����

المادة

المادة

نظام الإغ�ق

الزخرفة
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الزخارف (الديكورات) والمكونات الأخرى

نظام الإغ�ق (الإقفال)

إذا�تمــت�طباعــة�العبــوة�مباشــرة،�فيجــب�علــى�الأقــل�أن�تكــون�أحبــار�الطباعــة�متوافقــة�مــع���� ��ولا تنــزف��تخــرج�عــن�النطــاق�المحــدد�
لها��من�أجل�منع�التلوث المحتمل�

إذا�تم�استخدام�الملصقات،�فيجب�أن�تكون�مصنوعة�من�نفس�المادة�الأساسية������مثل�جسم�الأنبوب�

��ومــع�ذلــك،�فــإن�الدرجــة العاليــة مــن الطباعــة�يمكــن�أن�يكــون�لهــا��يمكــن�أيضــًا�اســتخدام الملصقــات داخــل القالــب�المصنوعــة�مــن�
تأثير�سلبي�هنا،�حيث�يتم�إعادة�تدوير�الملصق�مع�المادة�الأساسية�

��،�فيجــب�تغطيــة���٪�كحــد�أقصــى�مــن�ســطح�التغليــف�حتــى�لا�تتــم�اعاقــة�الفــرز�الصحيــح��إذا�كانــت�الزخرفــة�مصنوعــة�مــن�مــادة�غيــر
للمادة�الأساسية¢�

يجب�أن�يتم�ترميز الُدفعات التصنيعية�وتحديد�تاريخ انتهاء الص�حية�في�شكل�نقش�بارز�أو�نقش�بالليزر�

ُتفضــل�الملصقــات�الورقيــة�ذات�القــوة�الرطبــة�علــى�الملصقــات�الورقيــة�التقليديــة�لأنهــا�لا�تطلــق�الأليــاف�التــي�تلــوث�المــادة�المعــاد�
تدويرها�

ــة���٪�كحــد� ــر،�بشــرط�تغطي ــزم�الأم ــالات�إذا�ل ــن تيرفث ــي إيثيلي ــن والبول ــي إيثيلي يمكــن�اســتخدام�الملصقــات�المصنوعــة�مــن�البول
أقصى�من�سطح�التغليف¢�

��أو���،�ويمكــن�غســلها�بالمــاء�لضمــان�فصلهــا�عــن��بالإضافــة�إلــى�ذلــك،�يجــب�إزالــة�جميــع�الملصقــات�المصنوعــة�مــن�مــادة�أخــرى�غيــر�
��وعدم�بقاء�أي�بقايا�لاصقة��جزيء�

يمكــن�أيضــًا�إجــراء�ترميــز�الُدفعــات�التصنيعيــة�والإشــارة�إلــى�تاريــخ�انتهــاء�الص�حيــة،�إذا�لــزم�الأمــر،�عــن�طريــق�الحــد�الأدنــى�مــن�الطباعــة�
المباشرة�باستخدام�أنظمة�الترميز الأخرى��مثل�نفث الحبر�،�شريطة�استخدام�أحبار�مناسبة�للطعام�

���يمكن�أن�تؤثر�الملصقات�المصنوعة�من�مواد�أخرى�غير�قابلة�للغسل�بالماء�سلبًا�على�فرز�أو�المادة�المعاد�تدويرها�في�جزيء�

يجب�تجنب�الملصقات�الب�ستيكية����بشكل�عام،�حتى�لو�كانت�قابلة�للغسل�بالماء�

��على�فرز�عبوات�التغليف¢��يمكن�أن�تؤثر�الزخارف�الكبيرة�����٪�من�سطح�التغليف��المصنوعة�من�مادة�غير�

المــواد�ال�صقــة�المحتويــة�علــى�معــدن�أو�ألمنيــوم��بســمك�طبقــة����ميكرومتــر��يمكــن�أن�تــؤدي�إلــى�فــرز�غيــر�مرغــوب�فيــه�فــي�الجــزيء�
المعدني��

يجب�تجنب�الأحبار�النازفة��الخارجة�عن�المساحة�المخصصة�لها��

���التي�يتكون�منها�الأنبوب��تتكون�الإغ�قات�أو�السدادات�بشكل�مثالي�من�نفس�المواد�الأساسية��

يفضل�استخدام�أنظمة�الإغ�ق�بدون�البطانات��إذا�لزم�الأمر،�يجب�استخدام�بطانات����أو������

في�حالة�استخدام�رقائق�مانعة�للتسرب،�يجب�أن�تكون�سهلة�الإزالة�دون�ترك�أي�بقايا�

��متوافقة�مع�جزيء����بكميات�صغيرة¦��إغ�قات�مرنة�مصنوعة�من�رقائق ب�ستيكية����و�

يمكن�أن�تؤدي�سدادات����إلى�التلوث�بكميات�أكبر¦�

��يجب�تجنب�الإغ�قات�المصنوعة�من�مواد�أخرى�مثل�����و�������و����و ���،�حيث�يمكن�أن�تؤدي�إلى�تلوث�ثانوي�لجزيء �

��وكذلــك�اغ�قــات�الإحــكام�والســيليكون�التــي�لا�يمكــن�إزالتهــا�بالكامــل���تعتبــر�المعــادن�والمــواد المتســاقطة بالحــرارة�و�����و�
مواد�متداخلة��

يمكــن�أن�تــؤدي�إحكامــات�الســد�للرقائــق�غيــر�القابلــة�ل�زالــة�تمامــًا�والتــي�تحتــوي�علــى�مكــون�مــن�الألومنيــوم��ســماكة�الطبقــة����
ميكرومتر��إلى�إضعاف�الفرز�

أنظمة�المضخات�المصنوعة�من�مواد�أخرى��خاصة�النوابض�الزجاجية�والمعدنية��تمثل�أيضًا�مواد�متداخلة�
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�المعلبات ���

الألومنيوم

نظام الإغ�ق (الإقفال)

الزخارف (الديكورات) والمكونات الأخرى

يجب أن يتكون الألومنيوم المستخدم فقط من مكونات معدنية غير حديدية ���� لمنع التلوث في إعادة التدوير.

في أفضل الأحوال، يتعلق الأمر بمادة التغليف الأحادية والتي تكون جميع مكوناتها من الألومنيوم.

لا يتداخل ط�ء الورنيش ����¬��¥� مع عملية إعادة التدوير التقليدية.

فــي عمليــة إعــادة تدويــر معلبــات الهبــاء الجــوي �������������، هنــاك حاجــة إلــى خطــوة معالجــة إضافيــة، وهــذا هــو الســبب فــي أن 
التصميم غير م�ئم إلى حد ما.

يفضل استخدام معلبات الهباء الجوي التي تحتوي على مواد دافعة غير هيدروكربونية.

ــاء  ــات الهب ــديً� لمعلب ــة مــن المــواد الدافعــة ويمكــن أن توفــر ب ــة وخالي ــادة التعبئ ــة لإع ــرش المــزودة بمضخــات رش قابل أنظمــة ال
الجــوي، بشــرط أن الأجــزاء الفرديــة المصنوعــة مــن مــواد أخــرى (مثــل الأغطيــة الب�ســتيكية) يمكــن فصلهــا بســهولة فــي عمليــة إعــادة 

التدوير.

تســتخدم الأجســام الغريبــة المصنوعــة مــن مــواد أخــرى مثــل كــرات النيتروجيــن ������������������������� فــي علــب البيــرة والأغطيــة 

تشــكل معلبــات الهبــاء الجــوي التــي تحتــوي علــى مــواد دافعــة أساســها الهيدروكربــون وعلــب الــرش ذات المحتويــات العاليــة المترســبة 
مشكلة بشكل خاص.

النقش والتنفير ليس له تأثير سلبي على إعادة التدوير.

يجب إجراء الطباعة المباشرة على العبوة باستخدام أحبار وأغلفة طباعة متوافقة مع ������.

 يمكن أن تقلل الأحبار غير المتوافقة من جودة المواد الثانوية.

يجب تجنب ملصقات ���، لأنها تسبب مشاكل أثناء المعالجة في عملية إعادة التدوير.

يمكن إعادة تدوير أنظمة الإغ�ق المصنوعة من الألومنيوم مع المادة الأساسية، وبالتالي يفضل استخدامها.

يجب تصميم الأغطية الب�ستيكية وأغطية الصمامات بحيث يمكن فصلها قبل التخلص منها أو أثناء عملية الفرز.

���

�����

المادة

المادة

نظام الإغ�ق

الزخرفة



����الصفيح )التنك( ���¥

الزخارف (الديكورات) والمكونات الأخرى

نظام الإغ�ق (الإقفال)

إن استخدام المعادن المغناطيسية �سبيكة� فقط هو الذي يمنع التلوث في إعادة التدوير.

لا يتداخل ط�ء الورنيش مع عملية إعادة التدوير التقليدية.

فــي عمليــة إعــادة تدويــر معلبــات الهبــاء الجــوي، هنــاك حاجــة إلــى خطــوة معالجــة إضافيــة، وهــذا هــو الســبب فــي أن التصميــم غيــر 
م�ئم إلى حد ما.

يفضل استخدام معلبات الهباء الجوي التي تحتوي على مواد دافعة غير هيدروكربونية.

تعتبــر معلبــات الهبــاء الجــوي التــي تحتــوي علــى مــواد دافعــة قائمــة علــى الهيدروكربــون ومعلبــات الــرش ذات المحتــوى العالــي مــن 
المخلفات مشكلة بشكل خاص.

النقش أو التنفير ليس له تأثير سلبي على إعادة التدوير.

يجب أن تتم الطباعة المباشرة على العبوة بطبقات وأحبار طباعة متوافقة مع ��� �.

يمكن أيضًا استخدام الشريط الورقي دون أي مشاكل.

يمكن أن تقلل الأحبار غير المتوافقة من جودة المواد الثانوية.

يجب تجنب ملصقات ���لأنها يمكن أن تسبب مشاكل أثناء المعالجة في عملية إعادة التدوير.

في أفضل الأحوال، ُتصنع السدادات أيضًا من معادن مغناطيسية (سبيكة)، حيث يمكن إعادة تدويرها مع المادة الأساسية.

يجب تصميم الأغطية الب�ستيكية وأغطية الصمامات بحيث يمكن فصلها قبل التخلص منها أو أثناء عملية الفرز.

�����

المادة

المادة

نظام الإغ�ق

الزخرفة
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الورق/الكرتــون  مــن  للطــي  قابــل  صنــدوق 
المقوى/الكرتون

���

المادة

نظام الإغ�ق

الزخرفة
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المادة

نظام الإغ�ق (الإقفال)

الزخارف (الديكورات) والمكونات الأخرى

تأتي�الألياف�المستخدمة�في�الإنتاج�من�الأشجار�الصنوبرية�والاشجار�المتساقطة�الأوراق�في�أفضل�الأحوال�

يفضل�استخدام�الإصدارات�غير�المصقولة�وغير�الملمعة�خاصة�لتبسيط�عملية�هضم�الألياف�ومنع�التلوث�

يمكن�إعادة�تدوير�ط�ء�ب�ستيكي�تصفيح ب�ستيكي�أحادي�الجانب�إذا�كان�محتوى�الألياف����٪�

ــوم��مــع�صبغــة� ــك�ثانــي�أكســيد�التيتاني ــات�الكالســيوم،�وكذل ــك�وكربون ــن�والتل ــل�الكاولي ــة�مث يمكــن�اســتخدام�مــواد�الحشــو�المعدني

بيضاء���والنشا�دون�تردد�لأنها�لا�تتداخل�مع�عملية�إعادة�التدوير�

الأليــاف�مــن�النباتــات�البديلــة�غيــر�الخشــبية�مثــل�القنــب�والقطــن�العشــبي�ومــا�إلــى�ذلــك�هــي�مــواد�يمكــن�أن�تتداخــل�مــع�إعــادة�تدويــر�

الورق��لكن�بكميات�صغيرة،�فهي�في�هذه�الحالة�ليست�حرجة�

يمكن�استخدام�ط�ء�ب�ستيكي�تصفيح�ب�ستيكي�أحادي�الجانب�إذا�لزم�الأمر،�إذا�ظل�محتوى�الألياف�بين���٪�و���٪�

تصبــح�عمليــة�تفــكك�الأليــاف�أكثــر�صعوبــة�بســبب�الــط�ء�الب�ســتيكي�علــى�ك��الجانبيــن،�وكذلــك�الــط�ء�الشــمعي،�والــورق�الســليكوني،�
وأجزاء�الألياف�المقواة�بالرطوبة��

وبالمثل،�يجب�تجنب�الط�ءات�الب�ستيكية�أحادية�الجانب�رقائق�الب�ستيك�إذا�كان�محتوى�الألياف�أقل�من¡��٪�

يجب أن تكون الطباعة بأدنى حد ممكن وأن تتم باستخدام أحبار طباعة متوافقة مع ��� �.   

يجــب�تجنــب�المكونــات�ال�صقــة�مثــل�النوافــذ�والملصقــات�والمكونــات�الب�ســتيكية�الأخــرى،�حيــث�يجــب�تصميمهــا�بطريقــة�تجعــل�مــن�

السهل�فصلها�في�عملية�إعادة�التدوير�أو�بواسطة�المستهلك�النهائي�

إذا�كانت�العبوة�ممعدنة،�فيجب�ألا�تغطي�عملية�المعالجة�المعدنية�أكثر�من��٪�من�سطح�العبوة�

تسبب�النوافذ�والمكونات�الب�ستيكية�الاخرى�التي�لا�يمكن�فصلها�بسهولة�عن�الورق�في�تداخل�المواد�

من�الضروري�تجنب�الأحبار�التي�تحتوي�على�زيوت�معدنية�لأنها�قد�تلوث�الألياف الثانوية�

يمكن�استخدام�الأشرطة�ال�صقة�الورقية�طالما�أن�تطبيق المادة ال�صقة�لا�يؤدي�إلى�تكوين�مواد لاصقة»§�تسبب�مشاكل���

بشــكل�عــام،�مــن�المهــم�اســتخدام�التطبيقــات�ال�صقــة�التــي�لا�تــؤدي�إلــى�تكويــن�مــواد�لاصقــة�تســبب�إشــكاليات�فــي�عمليــة�إعــادة�
التدوير»§�

عنــد�اســتخدام�الدبابيــس�والأشــرطة�الب�ســتيكية�ال�صقــة،�يجــب�توخــي�الحــذر�لضمــان�إمكانيــة�فصلهــا�فــي�عمليــة�إعــادة�التدويــر�أو�
مسبقًا�من�قبل�المستهلكين�النهائيين�
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كرتون المشروبات المركبة

الزخارف (الديكورات) والمكونات الأخرى

نظام الإغ�ق (الإقفال)

يجــب�أن�يتوافــق�هيــكل�الطبقــة�مــع�النظــام�المركــب�الأساســي�لعلــب المشــروبات�مــن�أجــل�تحديــد�واضــح�فــي�مســار�إعــادة�التدويــر¯§�
�������ورق°���أو���°ورق°��°الومنيوم°�

لا�تســبب�الــط�ءات�الب�ســتيكية�أحاديــة�الجانــب�ومزدوجــة�الجانــب�أي�مشــاكل�فــي�عمليــة�إعــادة�التدويــر،�حيــث�أنهــا�مصممــة�للمعالجــة�
الخاصة�لعلب�المشروبات�المركبة�

يمكــن�اســتخدام�المــواد المضافــة�الاساســية�فــي�محتــوى�الــورق،�مثــل�الكاوليــن�والتلــك�وكربوهيــدرات�الكالســيوم�وأكســيد�التيتانيوم�
والنشا،�دون�أي�مشاكل،�ولكنها�تقلل�طرديًا�من�إنتاجية�الألياف�في�عملية�إعادة�التدوير�

يمكــن أن تقلــل الأليــاف النباتيــة غيــر الخشــبية مثــل القنــب والعشــب والقطــن مــن إنتاجيــة الأليــاف فــي عمليــة إعــادة التدويــر ويجــب 
استخدامها فقط عند الضرورة.

يجب�تجنب�التصميمات�الخاصة�ذات�الط�ء�الخارجي�الإضافي�الذي�يقيد�الفرز��مثل�أف�م�����المعدنية��

يمكن�لمكونات�الألياف�المقواة�بالرطوبة�أن�تجعل�عملية�هضم�الألياف�أكثر�صعوبة�ويجب�تجنبها�

المكونات�المصنوعة�من�البولي إيثيلين عالي الكثافة�أو البولي بروبيلين�التي�يسهل�فصلها�لا�تقيد�عملية�إعادة�التدوير�

يجب�أن�تتم�الطباعة�حصريًا�باستخدام�أحبار�متوافقة�مع���� ��

يمكن�أن�تؤدي�الأسطح�أو�الط�ءات�المعدنية�التي�تتداخل�مع�كشف�	���إلى�مشاكل�في�عملية�الفرز�ويجب�تجنبها�

قد�تؤدي�الدهانات�التي�تحتوي�على�زيوت�معدنية�إلى�تلوث الألياف الثانوية�

�عن�محتوى�الألياف�في�عملية�إعادة�التدوير����أو����يمكن�فصل�السدادات�الب�ستيكية��على�سبيل�المثال�المصنوعة�من��
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توصيــات التصميــم لأنــواع  
التغليف (تحت التطوير)

المعلبات الورقية/الصفائح الدائرية
Paper Cans/Round Tins

���،�يجــري�العمــل�علــى���بالتنســيق�مــع�المبــادئ�التوجيهيــة�لتصميــم�التغليــف�الدائــري�الخــاص�بـــ ����������
تطويــر�توصيــات�التصميــم�لأنــواع�التغليــف�الإضافيــة��بالنســبة�لأنــواع�العبــوات�التاليــة،�تتوفــر�حاليــًا�توصيــات�أقــل�

تحديدًا،�وهذا�هو�السبب�وراء�ذكر�التوصيات�الصريحة�أو�معايير�التصميم�التي�يجب�تجنبها�فقط�

يوصــى�بالحفــاظ�علــى�نســبة�المــواد�غيــر�الليفيــة�أو�الورقيــة�منخفضــة�قــدر�الإمــكان،�علــى�ســبيل�المثــال،�لتشــكيل�القاعــدة�والغطــاء�مــن�
الــورق��إذا�تــم�الوصــول�إلــى�محتــوى�مــن�الأليــاف�يزيــد�عــن���٪�±§،�فمــن�المستحســن�التحقــق�مــن�قابليــة�إعــادة�التدويــر�وإمكانيــة�

الاسترداد�

فــي�معظــم�الحــالات،�تحتــوي�العلــب�الورقيــة�المركبــة�علــى�طبقــة�حاجــزة�مــن�الألومنيــوم�ومركــب�مــن�الب�ســتيك��لذلــك،�فــي�الحالــة�
المعتــادة،�لا�يعتبــر�هــذا�الهيــكل�قــابً��لإعــادة�التدويــر��بالإضافــة�إلــى�ذلــك،�إذا�كانــت�هنــاك�قاعــدة�أو�غطــاء�مصنــوع�مــن�الصفيــح�
الُمقصــدر،�فإنهــا�تمــر�عبــر�الفاصــل المغناطيســي�لمحطــات�الفــرز�إلــى�معالجــة�المعــادن�ويتــم�إعــادة�تدويــر�المحتــوى�المعدنــي�فقــط��
إذا�كان�محتــوى�الأليــاف�أقــل�مــن���٪�والــورق�مطلــي�علــى�ك��الجانبيــن،�أو�مطلــي�بالشــمع�البارافين�أو�مشــبع،�فهنــاك�قيــود�هيكليــة�

إضافية�على�إعادة�التدوير�
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56

دلاء وأحــواض
��������²��� �

الغالونــات 
���������

يفضــل�أن�تكــون�الــدلاء�مصنوعــة�مــن�مــادة أحاديــة��عــادًة�مــا�تكــون�الــدلاء�والأحــواض�مصنوعــة�مــن�����أو����أو�الصفيــح�الُمقصــدر��
لتوصيات�التصميم،�راجع�المعلومات�الخاصة�بالمواد�في�الجداول�الخاصة�بالصواني�والأكواب�

��أو�الصفيــح�الُمقصــدر�����أو���يفضــل�أن�تكــون�الغالونــات�مصنوعــة�مــن�مــادة�أحاديــة��عــادًة�مــا�تكــون�الــدلاء�والأحــواض�مصنوعــة�مــن���
ويتم�تنسيق�الديكورات�والسدادات�من�خ�ل�المعلومات�الخاصة�بالمواد�في�الجداول�الخاصة�بالصواني�والأكواب�

ــدوي� ــاء�الفــرز�الي ــة�مــن�جهــد�الفــرز�أثن ــدلاء�والأحــواض�الب�ســتيكية،�لأنهــا�تســبب�درجــة�عالي ــة�فــي�ال ــب�المقابــض�المعدني يجــب�تجن
�حاويات�أكبر��أو�ينتهي�بها�الأمر�في�الجزيء�المعدني�في�الفرز�التلقائي��حاويات�أصغر��

يجب�تجنب�التصاق�المكونات�غير�القابلة�للذوبان�في�الماء�

���

���
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�البثور ������

صوانــي�البولــي�إيثيليــن�
�تيرفثالات���������

فــي�أفضــل�الأحــوال،�تتكــون�مــادة�تغليــف�البثــور�القابــل�لإعــادة�التدويــر�مــن�مــواد أحاديــة �علــى�ســبيل�المثال،�ملحــق�ب�ســتيكي�بغطاء�
ب�ستيكي�ورقائق�معدنية�أو�بثور�كرتون�مقوى�كامل��

فــي�حالــة�ظهــور�بثــور�مــن�الــورق�المقــوى�الصلــب،�تأكــد�مــن�أنهــا�مغطــاة�فقــط�مــن�جانــب�واحــد�وأن�محتــوى�الأليــاف�فيهــا����٪±§��يجــب�
استخدام�مزيج�من�الب�ستيك�والورق�في�عبوة�بثور�فقط�إذا�كان�من�السهل�فصل�المكونات�

��أو���،�فــإن�المــادة�الأحاديــة��أي����٪�بولــي�إيثيليــن�تيرفثــالات��تعتبــر���إذا�كانــت�الصوانــي�الب�ســتيكية�مصنوعــة�مــن�مــادة������أو�
ذات�خصائــص�إعــادة�تدويــر�جيــدة��يعتبــر�فيلــم�����أو�فيلــم�ب�ســتيكي�بكثافــة�أقــل�مــن��غــم�م³�والــذي�يمكن�فصلــه�في�العملية�مناســبًا�
كحــل�ل�غ�ق��فــي�حالــة�اســتخدام�الملصقــات�الب�ســتيكية،�يجــب�أيضــًا�أن�تكــون�ذات�كثافــة�أقــل�مــن��غــم�م³�وأن�تغطــي�أصغــر�مســاحة�

ممكنة�حتى�لا�تتم�إعاقة�عملية�فرز�المواد�

ــل������علــى� ــؤدي�تعدي ــة�للمــادة�المعــاد�تدويرهــا،�يجــب�عــدم�اســتخدام�مــواد�متعــددة�الطبقــات�لصوانــي�����ي لضمــان�جــودة�عالي
ســبيل�المثــال�������و�������و�����المتمــدد������¥���أيضــًا�إلــى�مشــاكل�فــي�إعــادة�تدويــر�����المشــكل�بالحــرارة��المــواد�المركبــة�
��يجــدر�تجنبهــا��وبالمثــل،�يمكــن�أن�تــؤدي�إدخــالات الشــفط�����³��مــع�اللدائــن�الأخــرى،�علــى�ســبيل�المثــال����و�����و�����و����و�
إلــى�مشــاكل�فــي�عمليــة�إعــادة�تدويــر�صوانــي����،�خاصــة�إذا�كانــت�مرتبطــة�بقــوة��يتوجــب�تجنــب�الملصقــات�ذات�الكثافــة���غــم�م³�

��§ªالرطبة�غير�الورقية�الملصقات�أو�على ثنائي السفينول أ�تحتوي�التي�الورقية�والملصقات

يجب�تجنب�البثور�المصنوعة�من�����أو����أو����لأنها�غير�قابلة�لإعادة�التدوير�أو�تؤدي�إلى�تلوث غير�مرغوب�فيه�
يجب�تجنب�توليفة�أو�تركيب�المعادن�والب�ستيك،�حيث�لا�يمكن�إعادة�تدوير�المواد�الفردية�المزدوجة�بجودة�عالية�

���
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اف�م�البولــي�إيثيليــن�
������تيرفثالات���

الِشباك�����

فقــط�فــي�الحــالات�الفرديــة،�يمكــن�تصنيــف�أف�م�����بشــكل�إيجابــي�كجــزء�مــن�نظــام التعبئــة والتغليــف�القابــل�لإعــادة�التدويــر،�علــى�

��سبيل�المثال،�كإغ�ق�مرن�على�صواني�����وفقًا�لتوصيات��������������

يمكــن�أن�تصنــع�الشــباك�مــن�مــواد�مختلفــة�وتتكــون�فــي�كثيــر�مــن�الحــالات�مــن����أو�����أو�الســليلوز��وبالتالــي�فــإن�قابليــة�إعــادة�
التدويــر�تعتمــد�علــى�المــادة�الأساســية�وترتبــط�أيضــًا�بالشــروط�الفنيــة�فــي�مصنــع�الفــرز،�حيــث�تتعــرض�الشــبكات�صغيــرة�الحجــم�علــى�وجه�

الخصوص�لخطر�الرفض�

إذا�تــم�اســتخدام�الشــباك،�فمــن�المهــم�اســتخدام�المــواد�المتاحــة�علــى�نطــاق�واســع�قــدر�الإمــكان�والتــي�تحتــوي�أيضــًا�على�هيــكل�إعادة�
التدويــر��مثــل������بالإضافــة�إلــى�ذلــك،�يجــب�أن�تكــون�الإغ�قــات�والمشــابك�والع�مــات��مثــل�الملصقــات�والعصابــات��مصنوعــة�مــن�نفــس�

مادة�الشبكة�

ــد� ــة،�ولهــذا�الســبب�لا�يمكــن�تحدي ــر�أف�م�����للتغليــف المــرن�بســبب�قيــود�المــواد�والكمي ــي،�لا�يتــم�إعــادة�تدوي فــي�الوقــت�الحال
توصيات�للتصميم�في�الوقت�الحالي�

يجــب�تجنــب�المشــابك�المعدنيــة�والأجــزاء�الصغيــرة�القابلــة�للفصــل،�بالإضافــة�إلــى�التفاصيــل�الأخــرى�المصنوعــة�مــن�مــواد�غيــر�متوافقــة�

�راجع�المعلومات�الخاصة�بالمواد�في�جداول�التغليف المرن��

���
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����������صندوق ب�ستيكي قابل للطي ����	��

التغليف الخشبي
������������	��	 

غالبــًا�مــا�تكــون�الصناديــق�القابلــة�للطــي�المصنوعــة�مــن�الب�ســتيك�مصنوعــة�مــن�����أو ��؛�يمكــن�العثــور�علــى�نوعيــة�المــواد�المحــددة�
ومواصفاتهــا�فــي�جــداول�الصوانــي�والأكــواب��ويجــب�أن�تتكيــف�المــواد ال�صقــة المطبقــة�واللواصــق�مــع�المــادة�الأساســية�ويجــب�أن�

تبقى�الطباعة�المباشرة�في�حدها�الأدنى�

يجــب�تجنــب�المــواد�المســاعدة�المصنوعــة�مــن�مــواد�أخــرى�مثــل�المشــابك�المعدنيــة�والأجــزاء�الب�ســتيكية�ال�صقــة��بقــدر�مــا�يتــم�تجميــع�
العبوات�الخشبية،�يمكن�فقط�استعادة�الجودة�الرديئة�بسبب�الخصائص�الخاصة�بالمواد©§�
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تشكيل الألياف
�� �������

حقيبة في صندوق
��	������� 

يتيــح فقــط مركــب الأليــاف المقــوى جزئيــًا بالترطيــب إمكانيــة إعــادة فتــح مكونــات الأليــاف. يجــب ألا تــؤدي المــواد ال�صقــة المطبقــة
�� إلى حدوث مشك�ت في مثبتات اللواصق، كما يجب أن تكون الملصقات مصنوعة من الورق بشكل مثالي.

ــون� ــوع�بشــكل�أساســي�مــن�الكرت ــل�للطــي��مصن ــدوق�قاب ــة�وصن ــوات�المرن ــج�مــن�العب ــدوق�مــن�مزي ــوة�الأكيــاس�فــي�الصن تتكــون�عب
المضلــع���يمكــن�العثــور�علــى�معاييــر�التصميــم�الخاصــة�بالمــواد�فــي�الجــداول�الخاصــة�بالتغليــف المــرن�والصناديــق�القابلــة�للطــي،�فــضً��
عــن�التغليــف�المــرن�المصنــوع�مــن�البولــي إيثيليــن��تعتمــد�قابليــة�إعــادة�تدويــر�عبــوات�الكيــس�داخــل�الصنــدوق�بشــدة�علــى�مــا�إذا�كان�
المســتهلك�النهائــي�يفصــل�بيــن�مكونــات�عبــوات�التغليــف�ويتخلــص�منهــا�بشــكل�منفصــل��إذا�تــم�فصــل�العبــوة�والتخلــص�منهــا�بشــكل�
ــادة� ــة�لإع ــادة�المســتخدمة��قابل ــى�الم ــادًا�عل ــي��اعتم ــم�الداخل ــورق�المقــوى�والفيل ــزء�الليفــي�مــن�ال ــراض�أن�الج ــح،�فيمكــن�افت صحي

التدوير��بشرط�أن�تتوافق�مع�التوصيات�الخاصة�بالتصميم�القابل�لإعادة�التدوير��

يجــب�الامتنــاع�عــن�الأجــزاء�الصغيــرة�غيــر�ال�صقــة�ومزيــج�المــواد�الب�ســتيكية�غيــر�المتوافقــة��أنظــر�المعلومــات�الخاصــة�بالمــواد�للتغليــف�
المرن��

يمكن أن تؤدي حماية القوية من الرطوبة � إلى تقليل قابلية إعادة التدوير.

����

����
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1. توجــد اســتثناءات حاليــًا مــن خ�ل متطلبــات النظــام الأساســي الأوروبــي لزجاجــة البولــي إيثيليــن تيريفثاليــت (2019 ����) 
لمنتجــات العنايــة الشــخصية والمنزليــة، بشــرط أن ُيســمح باســتخدام الُكــم الب�ســتيكي ذو التخريــم المــزدوج وأن يتــم توفيــر 
معلومــات عــن الفصــل (تنطبــق اللوائــح حتــى عــام 2022). بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن عمــل اســتثناء إذا أمكــن إثبــات أن مكونــات 

التغليف الفردية مفصولة من قبل المستخدمين إلى نسبة عالية وذلك عن طريق الدراسات التجريبية.

2. إذا كان  التزييــن او الزخرفــة تغطــي أكثــر مــن 50٪ مــن ســطح العبــوة، فيجــب إثبــات قابليــة فــرز مــواد التغليــف حتــى يمكــن 
اعتبارها قابلة لإعادة التدوير.

3. في حالة المواد الأساسية الشفافة، قد يحدث تغير في اللون.

4. قــد تختلــف الموافقــة علــى محتــوى الكميــة وتصميــم حاجــز EVOH وفقــًا لنــوع التغليــف، ويجــب ألا تتجــاوز قيمــة معينــة. يتــم 
توفير معلومات محددة بواسطة RecyClass على:

https://recyclass.eu/de/uber-recyclass/richtlinien-fuer-reyclingorientiertes-produktdesign/bereitgestellt

5. تجــري حاليــًا مراجعــة المعلومــات المتعلقــة بإمكانيــة إعــادة تدويــر المــواد ال�صقــة وســيتم نشــرها فــي نســخة مشــتركة مــن 
- FH Campus Wien إرشادات تصميم التغليف الدائري.

6. يجب فحص النتائج المنحرفة على أساس كل حالة على حدة.

7. قد يحدث تغير في اللون في حالة وجود مادة أساسية شفافة.

8. إذا كان التزييــن او الزخرفــة تغطــي أكثــر مــن 50٪ مــن ســطح العبــوة، فيجــب إثبــات قابليــة فــرز مــواد التغليــف عن طريــق اختبار 
الفرز حتى يمكن اعتبارها قابلة لإعادة التدوير.

9.  تجري حاليًا مناقشة الحدود الدقيقة لمحتوى ���.

10. تختلــف النســبة المئويــة للكتلــة المســموح بهــا لتصميــم حاجــز EVOH وفقــًا لنــوع التغليــف، ويجــب ألا تتجــاوز قيمــة معينــة. 
يتم توفير معلومات محددة بواسطة RecyClass على:

https://recyclass.eu/de/uber-recyclass/richtlinien-fuer-reyclingorientiertes-produktdesign/bereitgestellt

11. على سبيل المثال، لا يتأثر الفرز إذا تم تطبيق المعالجة المعدنية في طبقة وسيطة من الهيكل الط�ئي.

  FH Campus Wien ــًا العمــل علــى متطلبــات وتوصيــات خاصــة بالمــادة ال�صقــة فــي مجموعــة عمــل منفصلــة فــي 12. يتــم حالي
"مجموعة التركيز لإعادة التدوير- المواد ال�صقة الجاهزة".

13. ومع ذلك، قد تختلف عملية الفرز حسب المصنع.

14. قــد تختلــف حــدود الحــد الأدنــى لمحتــوى الأليــاف بســبب المتطلبــات الحاليــة الخاصــة بالبلــد (علــى ســبيل المثــال الحــد الأدنى 
مــن محتــوى الأليــاف فــي النمســا نســبته 80٪). تنشــر Cepi-Confederation of European Paper Industries  معلومــات حــول إمكانية 

إعادة التدوير الفنية للعبوات الورقية:

/https://www.twosides.info/UK/cepi-publish-paper-based-packaging-recyclability-guidelines

ــة، ونظــرًا للتحديثــات المســتمرة لـــ FH Campus-Wien إرشــادات  ــًا مراجعــة المعلومــات الخاصــة بالمذيبــات الرطب 15. تجــري حالي
تصميم العبوات الدائرية، فقد يختلف تصنيف قابلية إعادة التدوير.

16. يتــم إعــداد مزيــد مــن المعلومــات والتطــورات الجاريــة حــول عبــوات PET المشــّكلة بالحــرارة بواســطة Petcore Europe وهــي 
متوفرة عبر الإنترنت.

17. لا ينطبق هذا على تغليف وسائل النقل الخاصة والأحمال الثقيلة، والتي تخضع لأنظمة س�مة النقل المنفصلة.
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 Blocker AA مانع
ــة فــي الطعــم، مــن البولــي إيثيليــن  ــع انتقــال الأســيتالديهيد، وهــي مــادة فعال ــا الب�ســتيك تمن ــع الأســيتالديهيد هــو مــادة مضافــة فــي تكنولوجي مان

تيرفثالات إلى الطعام عن طريق الارتباط به.

�����
مادة�مضافة�
المــواد المضافــة هــي مــواد تضــاف إلــى المنتجــات بكميــات صغيــرة مــن أجــل تحقيــق (أو تحســين) خصائــص معينــة. فــي حالــة المــواد الب�ســتيكية، يحــدث هــذا 

أثناء التركيب. ومن أمثلة المواد المضافة الملدنات والأصباغ ومواد الحشو والمثبتات.

��	
��
��������تطبيق�ال�صق���
يصف تطبيق ال�صق الطريقة التي يتم بها تطبيق (وضع) المادة ال�صقة.

أكسيد�الالومنيوم������
يســتخدم أكســيد الألومنيــوم لــط�ء الب�ســتيك مــن أجــل تحســين خصائــص الحاجــز. لهــذا الغــرض، يتــم ترســيب بخــار الألومنيــوم علــى المــادة المتفاعلــة فــي 

طبقات رقيقة للغاية.

يمكن تطبيق هذا على مواد التغليف الرقيقة (الفيلم)، وكذلك مواد التغليف الصلبة.

����	����ترميز�الدفعات�التصنيعية���
تصــف الُدفعــة التصنيعيــة كميــة المنتــج التــي تــم إنتاجهــا أو تعبئتهــا فــي نفــس الظــروف. ويتــم تحديــد الدفعــة التصنيعيــة وتتبــع تاريــخ إنتــاج المنتــج وتعبئتــه 

عن طريق رمز الُدفعة المتطابق أو رقم الُدفعة التصنيعية الُملصق على العبوة.

�
����
 �
����
تاريخ�انتهاء�الص�حية�
يشــير تاريــخ انتهــاء الص�حيــة إلــى الوقــت الــذي تضمــن فيــه الشــركة المصنعــة احتفــاظ الطعــام بخصائصــه المحــددة، علــى ســبيل المثــال، الرائحــة أو المــذاق 

إذا تم تخزينه بشكل صحيح.

���	
ثنائي�السفينول��������
ُتســتخدم مــادة ثنائــي الفينــول أ Bisphenol A (BPA)، مــن بيــن أشــياء أخــرى، كمــادة ملدنــة فــي إنتــاج الب�ســتيك والتــي تعتبــر خطــرة علــى الصحــة بســبب تأثيرهــا 
علــى النشــاط الهرمونــي فــي جســم الإنســان. أمثلــة علــى اســتخدام ثنائــي الفينــول أ هــي الــط�ءات علــى الــورق الحــراري، علــى ســبيل المثــال الايصــالات 

النقدية الخارجة من آلات طباعة الايصالات أو الط�ء الداخلي لمعلبات الطعام.

بوب ����
BOPP  هو عبارة عن بولي بروبيلين ثنائي المحور (طوليًا وعرضيًا) وقابل للتمدد. الغرض من التمدد هو زيادة القوة والشفافية.

كربونات الكالسيوم ����³
كربونات الكالسيوم (الحجر الجيري) هي مادة حشو معدنية في تكنولوجيا الب�ستيك.

أسود فاحم �����������
أسود الكربون عبارة عن صبغة على شكل كربون أولي نقي تقريبًا مع جزيئات صغيرة جدًا تستخدم لتلوين بوليمرات مختلفة.

�����������������ط�ء ب�زما الكربون���
ُتستخدم عملية ط�ء ب�زما الكربون هذه، من بين أشياء أخرى، لتحسين خصائص الحاجز للب�ستيك.
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���الترميز ��
يتــم تطبيــق الطباعــة مباشــرة علــى العبــوة الأوليــة أثنــاء عمليــة التغليــف أو التعبئــة، فــي معظــم الحــالات لأرقــام الُدفعــات التصنيعيــة وتواريــخ انتهــاء 

الص�حية (يتم تمييزها عن عمليات الطباعة المباشرة مثل طباعة الأوفست أو الفليكسو أو الشاشة أو الطباعة الرقمية).

��������المضاعفة )التركيب( ��
التركيــب هــي عمليــة تحضيريــة يتــم فيهــا تعديــل خصائــص الب�ســتيك عــن طريــق خليــط مــن المــواد المضافــة (مــواد مضافــة مختلفــة مثــل الحشــو 

والأصباغ ومواد التسليح، إلخ). عادة ما تنطوي على ذوبان وتشتيت وخلط وتفريغ وسحب وتستخدم بشكل عام لتحسين خصائص المواد.

���������التلوث ��
يشير التلوث إلى تلوث مادة عن طريق الملوثات أو المواد المتداخلة.

البولي إيثيلين تيرفثالات�����
ــة أعلــى، ولكنهــا أقــل قــوة   C-PET هــو تخصيــص لجــودة المــادة ����(PET البلــوري)، علــى عكــس PET غيــر المتبلــور (A-PET)، تتمتــع C-PET بقــوة وص�ب

وشفافية.

�
�

�� ����درجة الطباعة ��
تصف درجة الطباعة نسبة المساحة المطبوعة إلى المساحة الإجمالية.

�
���إزالة الأحبار ��
إزالــة الحبــر هــي عمليــة إزالــة الحبــر مــن ورق النفايــات. الخطــوة الأكثــر أهميــة فــي هــذه العمليــة الميكانيكيــة والكيميائيــة هــي مــا يســمى بالتعويــم. 
أثنــاء التعويــم، يتــم تحريــر الــورق الممــزق ســابقًا مــن جزيئــات الحبــر فــي حمــام مائــي مــع المــواد الكيميائيــة وعــن طريــق إضافــة الهــواء. جزيئــات الحبــر 

التي تحتوي على المواد الكيميائية تلتصق بفقاعات الهواء وتطفو لأعلى في خليط الماء، حيث يمكن كشطها وإزالتها.

�
���
��������
���توجيه�بشأن�النفايات�����������
التوجيــه�������������الصــادر�فــي����نوفمبــر������بشــأن�النفايــات���توجيــه�إطــار�النفايــات���هــو�توجيــه�مــن�المجتمــع�الأوروبــي�ويضــع�الإطــار�القانونــي�

لتشريعات�النفايات�في�الدول�الأعضاء��الرابط�

��������������������������	��������������¥¥�´���µ��¥�¶�������¥����

�������
����
فاصل التيار إيدي �����
يســتخدم فاصــل التيــار الدوامــي فــي فــرز نفايــات التغليــف ويعمــل علــى فصــل المــواد غيــر المغناطيســية ولكــن الموصلــة للكهربــاء مثــل الألومنيــوم 

والنحاس. في فاصل التيار الدوامي، يتم طرد هذه المواد من خ�ل عملية كهرومغناطيسية معقدة.

����

ــر  ــأة (EFBW) ، والرابطــة الأوروبيــة لمنظمــات إعــادة تدوي ــادرة طوعيــة أطلقهــا الاتحــاد الأوروبــي للميــاه المعب  European ����Bottle Platform هــي مب
.(UNESDA) واتحاد المشروبات الأوروبية Plastics Recyclers Europe (PRE) و ، Petcore Europe و ، (EPRO) الب�ستيك واستعادته

البولي ستايرين المبثوق ����
ــارة عــن رغــوة قاســية وصلبــة تنتــج عــن البثــق الكيميائــي للبوليســترين وهــي معروفــة بشــكل أساســي تحــت الاســم   EPS (البوليســترين المبثــوق) عب

التجاري الستايروفوم.
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������� ����������������حزمة�الاقتصاد�الدائري�ل�تحاد�الأوروبي����
تتضمــن�حزمــة�الاقتصــاد�الدائــري�ل�تحــاد�الأوروبــي�التــي�دخلــت�حيــز�التنفيــذ�فــي�يوليــو������أحكامــًا�لتعزيــز�المقاربــات�الدائريــة�للمــواد�الخــام�على�المســتوى�

الأوروبي،�وهي�تضع�أهدافًا�جديدة�ملزمة�قانونًا�لإعادة�تدوير�النفايات�وتقليل�مدافن�النفايات�في�جميع�أنحاء�أوروبا�بمواعيد�نهائية�محددة�

��������توجيه�الاتحاد�الأوروبي�الخاصة�بالتعبئة�والتغليف�ونفايات�التغليف��
��������������������������������������������������¡�

توجيــه�نفايــات�التغليــف�والتعبئــة�ل�تحــاد�الأوروبــي�هــو�توجيــه�موحــد�علــى�مســتوى�أوروبــا�يعمــل�علــى�ضمــان�حمايــة�البيئــة�وطبيعــة�موائمــة�للمعاييــر�
الصحية�لمواد�التغليف�ونفايات�التغليف��

��������������������������	��������������¥¥�´���µ�الرابط�����¥�������¶�¥�

جمعية�أحبار�الطباعة�الأوروبية���� �
الرابــط�� �������� الفنانيــن� ألــوان� وصناعــة� الطباعــة� وأحبــار� للــط�ء� الأوروبــي� الاتحــاد� مــن� جــزء� هــي� ������ الأوروبيــة� الطباعــة� أحبــار� جمعيــة�

��������������������	����������´��

استراتيجية�الاتحاد�الأوروبي�للب�ستيك���������������������
اســتراتيجية�الاتحــاد�الأوروبــي�للب�ســتيك�هــي�ورقــة�إســتراتيجية�للب�ســتيك�تصاحــب�حزمــة�الاقتصــاد�الدائــري��إســتراتيجية�أوروبيــة�للب�ســتيك�فــي�اقتصــاد�
دائــري���اســتراتيجية�الب�ســتيك�ل�تحــاد�الأوروبــي����تركــز�علــى�زيــادة�معــدلات�إعــادة�التدويــر�لجميــع�مــواد�التعبئــة�والتغليــف،�وعلــى�تكثيــف�مخططــات�

مسؤولية�المنتج�الممتدة،�فضً��عن�القيود�المفروضة�على�تسويق�المواد�الب�ستيكية�الفردية�

إيفا���
تشــير�أســيتات�فينيــل�الإيثيليــن�������إلــى�مجموعــة�مــن�البوليمــرات�المشــتركة�تكونــت�عــن�طريــق�بلمــرة�الإيثيلين�وأســيتات�الفينيــل������متاحة�على�ســبيل�

��المثال�كمادة�فيلمية�رقيقة،�لكن�إمكانيات�المعالجة�متنوعة�ومماثلة�لتلك�الخاصة�بِ���

�
كحول�إيثيلين�فينيل�كوبوليمر��
يســتخدم�كحــول�إيثيليــن�فينيــل�كوبوليمــر��������فــي�قطــاع�التعبئــة�والتغليــف�كحاجــز�مــن�الب�ســتيك��يمكــن�أن�تكــون�مبثوقــة��مســحوبة��أو�مدمجــة�
كطبقــة�رقيقــة�علــى�الــورق�المقــوى�أو�الب�ســتيك��ُتســتخدم�مركبــات�������فــي�الغالــب�عندمــا�تكــون�هنــاك�متطلبــات�حاجــز�متزايــدة�مثــل�تغليــف�اللحــوم�

أو�النقانق�

�������������التغليف�المرن������
هــو�التغليــف�الــذي�يتغيــر�شــكله�بدرجــة�كبيــرة�أثنــاء�الاســتخدام�المقصــود،�تحــت�حمولــة�منخفضــة��علــى�ســبيل�المثــال�الحقائــب�والأكيــاس��التعريــف�وفقــًا�لـــ�

ـ�������������������¤���·�

عامل�رغوة��������������
ُتستخدم�عوامل�الإرغاء�لإعطاء�الكتلة�الأساسية�للب�ستيك�كثافة�منخفضة�بواسطة�عوامل�النفخ�الكيميائية�

القدرة�الكاملة�على�التفريغ����������������������� �
تشير�القدرة�الكاملة�على�التفريغ�إلى�م�ئمة�العبوة�فيما�يتعلق�بالتفريغ�المقصود�للمحتويات�من�قبل�المستهلكين�النهائيين�

����،�����،�����،�����

بناًء�على�الكثافات�المختلفة،�يتم�التمييز�بين���أنواع�رئيسية�من�البولي�إيثيلين��������

�����بولي�إيثيلين�عالي�الكثافة��

�����بولي�إيثيلين�متوسط�الكثافة��

�����بولي�إيثيلين�منخفض�الكثافة��

������بولي�إيثيلين�خطي�منخفض�الكثافة���
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���نفث�الحبر�����
نفث�الحبر�هو�عملية�طباعة�يتم�فيها�إنتاج�الصورة�المطبوعة�عن�طريق�إط�ق�مستهدف�أو�انحراف�قطرات�الحبر�

ال�صق�في�القالب��������� �����
يتــم�وضــع�ملصــق�مطبــوع�فــي�القالــب�مباشــرة�قبــل�القولبــة�بالحقــن�أو�التشــكيل�الحــراري�أو�النفــخ�دون�إضافــة�محفــزات�الالتصــاق،�وبالتالــي�يصبــح�الملصــق�

جزًء�لا�يتجزأ�من�المنتج�النهائي�

���������������¡���توجيه�مكب�النفايات������������
يضــع�توجيــه�الاتحــاد�الأوروبــي�الخــاص�بمدافــن�أو�مكبــات�النفايــات��������������معاييــر�موحــدة�لمدافــن�النفايــات�أو�للتخلــص�مــن�النفايــات�فــي�أوروبــا��

الرابط�

���������������������������	��������������¶������´���µ��¥�¶�����¥������������

تحــدد�المواصفــة�القياســية�الدوليــة�متطلبــات�تصريحــات�المورديــن�البيئيــة�بمــا�فــي�ذلــك�البيانــات�والرمــوز�والتقديمــات�المخططيــة�للمنتجــات،�كمــا�تحــدد�
المصطلحات�المختارة�التي�يتم�استخدامها�بشكل�متكرر�في�البيانات�البيئية�وتقدم�إرشادات�حول�تطبيقها�

������������������دورة�حياة�التغليف������
تبدأ�دورة�الحياة�لمادة�التغليف�باستخراج�المواد�الخام�وتنتهي�بإعادة�تدوير�العبوة�

بطانة������
ُيســتخدم�مصطلــح�البطانــة�بعــدة�طــرق�فــي�قطــاع�التغليــف،�علــى�ســبيل�المثــال،�لتعييــن�أنــواع�مختلفــة�مــن�الــورق�فــي�إنتــاج�الكرتــون�المضلــع��بطانــة�

كرافت،�بطانة�الاختبار���في�سياق�عمليات�الإغ�ق،�يشير�المصطلح�إلى�الأختام��مانعات�التسرب��

رمي�القمامة�والنفايات����������
يتــم�التخلــص�مــن�النفايــات�عندمــا�يتــم�التخلــص�مــن�كميــات�صغيــرة�مــن�النفايــات�البلديــة�أو�تركهــا�دون�اســتخدام�مواقــع�التخلــص�الحاليــة��التعريــف�وفقــًا�

للمكتب�الفيدرالي�السويسري�للبيئة����®����

فاصل�مغناطيسي�������������������
الفصــل�المغناطيســي�هــو�تقنيــة�لفصــل�وفــرز�النفايــات��تعمــل�المغناطيســات�المحملــة�فــوق�الحــزام�الناقــل�المتحــرك�أو�أســطوانات�مغناطيســية�علــى�إزالــة�

المواد�المغناطيسية��المواد�الحديدية�بشكل�أساسي��من�تدفقات�المواد�المنقولة�بواسطة�حزام�النقل�

إعادة�تدوير�المواد�������������������
تهــدف�إعــادة�تدويــر�المــواد�إلــى�اســتغ�ل�خصائــص�المــواد�عنــد�اســتعادة�النفايــات�أو�للمنتجــات�المســتخدمة�ســابقًا،�وللتصنيــع�باســتخدام�هــذه�المــواد�

الخام�الثانوية��يشمل�هذا�إعادة�تدوير�المواد��الميكانيكية��والمواد�الخام��الكيميائية��

علب كرتون المشروبات المركبة للمنتجات الطازجة

-ط�ء داخلي من البولي إيثيلين ��

��-طبقة ترابط �

-كرتون مضلع

-طباعة

���-ط�ء خارجي �

علب كرتون المشروبات المركبة المعقمة
للمنتجات طويلة الأمد
�-ط�ء داخلي من البولي إيثيلين �

����-طبقة ترابط �

-فيلم ألومنيوم

���-طبقة ترابط �

-كرتون مضلع

-طباعة

��-ط�ء خارجي �

هيكل�خاص�بالمواد��كرتون�المشروبات�المركب�
��������������������� �� ����������������¡��������������

يكون�الهيكل�القياسي�النموذجي�الخاص�بالمادة�أو�تركيبة�مواد�التغليف�لعلب�المشروبات�المركبة�كما�يلي�

نســبة�الكتلــة�للمكونــات�هــي�تقريبــًا���¸�كرتــون�مقــوى�و���¸�
���

نســبة�الكتلــة�للمكونــات�هــي�تقريبــًا���¸�كرتــون�مقــوى�و�
��و��¸�الومنيوم��¸��
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اللدائن الدقيقة �������������
يتــم تعريــف اللدائــن الدقيقــة بشــكل عــام علــى أنهــا جزيئــات ب�ســتيكية صغيــرة، ولكــن لا يوجــد حاليــًا تعريــف صالــح عالميــًا - بمــا فــي ذلــك حــد الحجــم. 
وفقــًا لوكالــة البيئــة الفيدراليــة النمســاوية والألمانيــة، فــإن المــواد الب�ســتيكية الدقيقــة هــي "جزيئــات ب�ســتيكية صلبــة وغيــر قابلــة للذوبــان فــي المــاء 
يبلــغ حجمهــا خمســة ملليمتــرات وأصغــر". تتشــكل المــواد الب�ســتيكية الدقيقــة بمــرور الوقــت مــن قطــع أكبــر مــن الب�ســتيك مــن خ�ل التعريــة والتــآكل، 

على سبيل المثال من تآكل الإطارات وغسل المنسوجات الاصطناعية أو تحلل النفايات الب�ستيكية في البحر.

������������������تغليف أحادي المادة �����
مكونــات العبــوة مصنوعــة بشــكل أساســي مــن مــادة تغليــف واحــدة أو علــى الأقــل مــن المــادة الرئيســية لمجموعــة مــواد التعبئــة والتغليــف. أحــد الأمثلــة 

على ذلك هو عبوات تغليف البثور ���������، حيث يتكون الجزء السفلي وفيلم الغطاء المشكل بالحرارة من مادة البولي بروبيلين.

مواد متعددة الطبقات/مركبة ���������������������������� �
مزيج من عدة مواد تعبئة لا يمكن فصلها يدويًا وليس لأي منها نسبة كتلة تزيد عن���٪ (التعريف وفقًا لقانون التغليف الألماني).

الجسيمات النانوية �������������
الجســيمات النانويــة عبــارة عــن جســيمات صغيــرة ذات أبعــاد خصائصيــة يتــراوح حجمهــا مــن � إلــى تقريبــًا ��� نانومتــر، والتــي تســتخدم كمــواد مضافــة 

في الب�ستيك لإنتاج خواص ميكانيكية أو بصرية أو كيميائية جديدة.

معادن ��
���هــي اختصــار للمعــادن غيــر الحديديــة، ويشــمل ذلــك جميــع المعــادن باســتثناء الحديــد وكذلــك الســبائك المعدنيــة التــي لا يكــون فيهــا الحديــد العنصــر 

الرئيسي أو لا يتجاوز ��٪، ومن الأمثلة النحاس والألمنيوم والنحاس الأصفر.

المواد المضافة بدون قصد ����
قــد تحتــوي المــواد والمــواد الم�مســة ل�غذيــة علــى مــواد مضافــة غيــر مقصــودة ������ تنتقــل إلــى الطعــام فــي ظــل ظــروف معينــة. هــذه ليســت مــواد 
تــم إدخالهــا لأســباب فنيــة، ولكنهــا منتجــات ثانويــة ومنتجــات تحلــل وملوثــات. ويمكــن أن تكــون تركيبــات كيميائيــة للمــواد الخــام، أو يتــم إنتاجهــا أيضــًا 

أثناء نقل أو إعادة تدوير العبوات.

الأشعة تحت الحمراء القريبة  	�� 
تشــير الأشــعة تحــت الحمــراء القريبــة إلــى طيــف ضوئــي فــي نطــاق غيــر مرئــي للبشــر يتــراوح بيــن����و������نانومتــر. ُتســتخدم مطيــاف ����فــي عمليــة 

إعادة التدوير لاكتشاف وفرز الب�ستيك، وهي تستند إلى مبدأ انتقال وانعكاس الإشعاع.

ألوان غير نازفة �� �����������������
يشــير "نزيــف" الحبــر إلــى انتشــار الأحبــار أو الأصبــاغ فــي مناطــق غيــر مرغــوب فيهــا. إذا تــم اســتخدام الأحبــار النازفــة علــى العبــوات وتــم إعــادة تدويرهــا، 

فقد يؤثر ذلك على جودة المادة المعاد تدويرها و/أو تلوث مياه الغسيل.


��

مادة البولي بروبيلين عبارة عن مادة بولي بروبيلين مشدودة أحادية المحور (طوليًا). غالبًا ما تستخدم كمواد ل�كياس.


مبيضات بصرية ������¢�����������
نــات الضوئيــة هــي مــواد مضافــة ُتســتخدم لتحقيــق درجــة أعلــى مــن البيــاض أو للتعويــض عــن صــب اللــون المتبقــي. إنهــا مركبــات كيميائيــة ذات  الُمبيِّ

خصائص فلورية يتم إدخالها في الب�ستيك وتمتص الأشعة فوق البنفسجية غير المرئية وتعيد إرسالها كإشعاع مرئي طويل الموجة.
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الب�ستيك القابل للتحلل بالأكسدة ���������������������
الب�ســتيك القابــل للتحلــل بالأكســجين عبــارة عــن ب�ســتيك يحتــوي علــى مــواد مضافــة معينــة (مثــل ماجــان) التــي تتســبب فــي تحلــل الب�ســتيك إلــى 
جزيئــات دقيقــة أو يتحلــل كيميائيــًا مــن خ�ل الأكســدة. يمثــل هــذا إشــكالية تتمثــل فــي أن هــذا النــوع مــن الب�ســتيك لا يتحلــل بيولوجيــًا بدرجــة كافيــة 
وبالتالــي يســاهم فــي تلــوث البيئــة عــن طريــق اللدائــن الدقيقــة أو لــه تأثيــر ســلبي علــى إعــادة تدويــر الب�ســتيك التقليــدي إذا تــم إرســال المــواد 

لإعادة التدوير.


ممتص الأكسجين ��������������
ــة  ــات الغذائي ــة المكون ــل حماي ــن أج ــي، م ــل كيميائ ــق تفاع ــن طري ــوة ع ــط الأكســجين (المتبقــي) فــي العب ماصــات الأكســجين هــي مــواد مضافــة ترب

الحساسة ل�كسدة.

البولي أميد  ��
البولــي أميــد عبــارة عــن ب�ســتيك يعتمــد علــى روابــط الببتيــد، أي أنــه مرتبــط كيميائيــًا بجزيئــات البروتيــن. يتميــز بدرجــة عاليــة مــن المتانــة والقــوة، فــضً� 
عــن خصائــص الحاجــز الجيــدة. يعتبــر النايلــون أشــهر مثــال علــى هــذه المــادة. فــي قطــاع التعبئــة والتغليــف يســتخدم �� بشــكل أساســي فــي شــكل 

أف�م.

مضافات البولي أميد  �¡���������
����علــى زيــادة حاجــز الضــوء والأكســجين. ومــع ذلــك، يمكــن أن يتســبب فــي اكتشــاف المــادة علــى أنهــا تتداخــل ����������تعمــل إضافــة ���لـــ ���ـــ �

مع تحديد ����

�������������������������مكونات التغليف/مساعدات التغليف ����������
ــات يمكــن تقســيمها إلــى مــواد تغليــف ومــواد تغليــف مســاعدة تتكــون مــن مــواد تغليــف مختلفــة. مــن  تتألــف مــادة التغليــف عــادة مــن عــدة مكون

المفهوم أن مادة التغليف هي المكون الذي يشكل الجزء الرئيسي من العبوة وترفق أو يجمع البضائع المعبأة (المحتويات)، فهذا هو الأساس.

يمكــن أن يكــون هــذا، علــى ســبيل المثــال، زجاجــة أو صينيــة أو حقيبــة. مســاعدات التغليــف عبــارة عــن مكونــات تســمح بوظائــف تكميليــة مثــل الإغ�ق 
ووضع الملصقات والمناولة والإزالة.

ــات والأكمــام والإغ�قــات (الســدادات)، والأشــرطة القابلــة  وتشــمل هــذه المــواد المشــابك ورقائــق الاختــام والأشــرطة ال�صقــة والملصقــات والعصاب
للسحب ووسائد الحماية. وتشكل العبوات الكاملة من مواد التغليف الأساسية ومساعدات التغليف معًا.

����نظام التغليف ������������
يتكــون نظــام التغليــف مــن العبــوة الأوليــة (التــي تغلــف المنتــج نفســه)، والتعبئــة الثانويــة (لتجميــع العبــوات الأوليــة) والتعبئــة مــا بعــد الثانويــة (وحــدة 

النقل).

البولي كربونات ���
البولــي كربونــات هــو ب�ســتيك شــفاف ذو قــوة عاليــة جــدًا يســتخدم لأوانــي المطبــخ وزجاجــات الشــرب وأطبــاق الميكروويــف. ومــع ذلــك، بســبب احتوائــه 

على ثنائي الفينول أ (النشاط الهرموني المشتبه به)، فإن استخدامه في قطاع الغذاء آخذ في الانخفاض.

���

عبــارة عــن ب�ســتيك قائــم علــى البوليمــر الحيــوي مشــتق مــن حمــض البولــي جليكوليــك (���) ، والــذي يســتخدم فــي الأصــل فــي التكنولوجيــا الطبيــة، 
.(���،���ولكن يمكن استخدامه أيضًا كبديل للب�ستيك التقليدي (مثل

البولي إيثيلين ����
يعــد البولــي إيثيليــن مــن أكثــر أنــواع الب�ســتيك اســتخدامًا وهــو مقــاوم للزيــوت والشــحوم والكحوليــات وكذلــك الأحمــاض والقلويــات المخففــة. كمــا أنــه 
�). اعتمــادًا علــى الجودة/النــوع، يتــم اســتخدام �� فــي، ���، ����، �مقــاوم جــدًا للبــرودة ويمكــن لحامــه. يتــم إنتاجــه أيضــًا بجــودة مختلفــة (انظــر ��

من بين أشياء أخرى، أكياس التجميد وأكياس النقل وكط�ء داخلي في علب المشروبات المركبة.
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البولي�إيثيلين�تيريفثاليت������
يكــون�البولــي�إيثيليــن�تيريفثاليــت�عــادًة�عبــارة�عــن�ب�ســتيك�شــفاف،�وهــو�مســتقر�بشــكل�خــاص�ولــه�خصائــص�حاجــز�جيــدة��يتميــز�����أحيانــًا�بكثافــة�رائحــة�
عاليــة�ومقاومــة�جيــدة�للدهــون،�ويســتخدم�بشــكل�أساســي�لإنتــاج�زجاجــات�المشــروبات�الغازيــة،�وكذلــك�فــي�صوانــي�الســلطة�والأكــواب�الشــفافة�وإنتــاج�

الأف�م�

البولي�إيثيلين�تيريفثاليت�الجليكول�������
عبــارة�عــن�مــادة�����معدلــة�بالجليكــول�والتــي�تتميــز�قبــل�كل�شــيء�بلزوجــة�عاليــة�وتســتخدم�فــي�القولبــة�بالحقــن�والبثــق�والنفــخ��نظــرًا�لخصائــص�منــع�

���التسرب�الرائعة�ُتستخدم������أيضًا�في�الأف�م�متعددة�الطبقات����������

هيكل���� �� �����������
��المعــّدل�بالجليكــول��والطبقــة�الداخلية�مــن�������الأقل�تكلفــة�����غير����������يشــير�إلــى�فيلــم�مــن�ث�ث�طبقــات�تتكــون�فيــه�الطبقــات�الخارجيــة�مــن��

المتبلور�،�وتتميز�المادة�بخصائص�حاجز�جيدة�ويمكن�أيضًا�أن�تكون�مختومة��ويمكن�كذلك�استخدام�المواد�المعاد�تدويرها�للطبقة�الداخلية�

البولي�إيثيلين�المتصالب��������
يعني�¶�����البولي�إيثيلين�المتصالب��ويمثل�ب�ستيك�غير�قابل�ل�نصهار،�وبالتالي�فهو�أكثر�مرونة�من�الناحية�الحرارية�

حامض�البولي�لاكتك�����
ــًا،�وهــو� ــل�بيولوجي ــه�مــن�مــواد�خــام�متجــددة��نشــا��ويمكــن�أيضــًا�أن�يتحل ــم�الحصــول�علي ــارة�عــن�ب�ســتيك�يت ���عب������������حامــض�البولــي�لاكتــك��

ب�ستيك�شفاف�يتميز�بحاجز�رائحة�جيد��يستخدم��¥��بشكل�أساسي�في�إنتاج�الأف�م،�وأيضًا�كط�ء�ل�كواب�الورقية�ولإنتاج�الألياف�

حبيبات�ب�ستيكية����� ������������
هــو�شــكل�التســليم�الشــائع�مــن�اللدائــن�الحراريــة��فــي�الصناعــات�الب�ســتيكية��يتــم�تســخين�صهر�الب�ســتيك�فــي�أجهــزة�بثــق،�وتشــكيله�إلــى�خيــوط�عبــر�

فوهات�يتم�تقطيعها�إلى�مقاطع�يبلغ�طولها�بضعة�مليمترات�ومن�ثم�تبريدها��يمكن�نقل�الحبيبات�الناتجة�بسهولة�بكميات�كبيرة�

الب�ستيك�المصفح�أو�المّلمع������������������
ــع،�ويمكــن�أن�تتكــون�هــذه� ــه�تصفيــح�تلمي ــر�مترابطيــن�معــًا�بطريقــة�مســطحة�علــى�أن بشــكل�عــام،�يشــار�إلــى�مــادة�أو�منتــج�يتكــون�مــن�طبقتيــن�أو�أكث
الطبقــات�مــن�نفــس�المــواد�أو�مــن�مــواد�مختلفــة��فــي�حالــة�التصفيــح�الب�ســتيكي��يتــم�ربــط�أنــواع�مختلفــة�مــن�الب�ســتيك�ببعضهــا�البعــض�علــى�كامــل�

سطحها،�حيث�يمكن�على�سبيل�المثال�إنتاج�أف�م�متعددة الطبقات�

�
البولي�فينات�
���يشير�إلى�المجموعة�الب�ستيكية�للبولي�فينات������والتي�من�أهم�فروعها�البولي�إيثيلين������والبولي�بروبيلين���

البوليمر��������
يتكــون�الب�ســتيك�مــن�البوليمــرات،�وهــي�عبــارة�عــن�مركبــات�كيميائيــة�تتكــون�مــن�جزيئــات�متسلســلة�أو�متفرعــة��جزيئــات�كبيــرة�،�والتــي�تتكــون�بدورهــا�مــن�
عــدد�كبيــر�مــن�الوحــدات�المتطابقــة�أو�المتشــابهة�وهــي�مــا�يســمى�بالمونومــرات��يمكــن�أن�يكــون�لهــا�هيــاكل�خطيــة�أو�متفرعــة�أو�متقاطعــة��يتــم�تصنيــف�

البوليمرات���وفقًا�لدرجة�الارتباط�المتقاطع�للجزيئات�الكبيرة���في�اللدائن�الحرارية،�والمواد الب�ستيكية الحرارية،�واللدائن�

��
البولي�أوكسي�ميثيلين���
البولــي�أوكســي�ميثيليــن��¤����هــو�لــدن�حــراري�عديــم�اللــون�مــع�ص�بــة�عاليــة��تتــم�معالجــة�المــواد�بشــكل�أساســي�إلــى�أجــزاء�مقولبــة�عــن�طريــق�القولبــة�

بالحقن�أو�أيضًا�عن�طريق�قولبة�النفخ�بالبثق،�وتستخدم�في�قطاع�التغليف،�على�سبيل�المثال�لزجاجات�الرش�
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البولي�بروبيلين���
مــادة�البولــي�بروبيليــن�ب�ســتيك�مشــابه�للبولــي�إيثيليــن�الكيميائــي،�لكنهــا�أقــوى�وأكثــر�مقاومــة�للحــرارة��لهــا�خصائــص�حاجــزة�جيــدة�ضــد�الدهــون�

والرطوبة�وهي�أيضًا�واحدة�من�أكثر�أنواع�الب�ستيك�استخدامًا�لتغليف�المواد�الغذائية��تشمل�الأمثلة�أغطية�الزجاجات�والصواني�والأف�م�

المواد�الخام�الأولية����������������������
المواد�الخام�الأولية�هي�الموارد�الطبيعية�التي�تأتي�من�الاستخراج�الأولي،�وهي�غير�معالجة�فيما�عدا�الخطوات�ال�زمة�لاستخراجها�

البولي�ستايرين���
البولــي�ســتايرين�عبــارة�عــن�ب�ســتيك�ذو�نفاذيــة�عاليــة�نســبيًا�للغــاز�وبخــار�المــاء،�وهــو�مســتقر�جــدًا�مــن�حيــث�الأبعــاد�وواضــح��يمكــن�تشــكيله�بالحقــن�أو�
بالحــرارة�أو�تحويلــه�الــى�رغــوة�حســب�الاســتخدام�المقصــود�فــي�المعالجــة��التطبيقــات�النموذجيــة�هــي�أوانــي�الزبــادي�وأدوات�المائــدة�الب�ســتيكية�

وحافظات�الأقراص�المضغوطة�

البولي�تريميثيلين�نفتالات�����
البولــي�تريميثيليــن�نفتــالات�������هــو�بوليمــر مــن�المفتــرض�أن�يزيــد�مــن�خصائــص�الحاجــز�لـــ�����عــن�طريــق�الخلط�الدمــج�مــع������عــن�طريــق�البلمــرة�

المشتركة��

البولي�فينيل�كلورايد����
البولــي�فينيــل�كلورايــد�عبــارة�عــن�ب�ســتيك�لــه�مجموعــة�واســعة�جــدًا�مــن�التطبيقــات،�لا�ســيما�فــي�القطــاع�غيــر�الغذائــي��عــادة�مــا�يكــون�صلبــًا�وهشــًا�جــدًا�
��،�علــى�ســبيل�المثــال،�كغشــاء�متقلــص�فــي�النقــل�أو�لإنتــاج�الأنابيــب��لكــن�عنــد�الت�مــس�مــع���ويصبــح�أكثــر�مرونــة�مــن�خ�ل�إضافــة�الملدنــات��يســتخدم

الطعام�هناك�خطر�من�أن�المواد�الب�ستيكية�المضافة�سوف�تنتقل�إلى�الطعام�

��كلوريد�البولي�فينيليدين���
��فــي�تطبيقــات����كلوريــد�البولــي�فينيليديــن�هــو�حاجــز�فعــال�وط�ء�ب�ســتيك�ضــد�الأكســجين�وثانــي�أكســيد�الكربــون�وبخــار�المــاء��يمكــن�اســتخدام�

مختلفة،�على�سبيل�المثال،�فيلم�حاجز�أو�ط�ء�أو�ختم�زجاجة�أو�فيلم�التقلص�

	���������التغليف�الصلب������
وهــو�التغليــف�أو�العبــوة�التــي�لا�تغيــر�شــكلها�تحــت�ضغــط�الأحمــال�عنــد�اســتخدامها�علــى�النحــو�المنشــود��علــى�ســبيل�المثــال�القواريــر�الزجاجيــة��التعريــف�

وفقًا�لـ�����������������¤���·����

ألياف�ثانوية�����������������
أنظر�المواد�الخام�الأولية�والمواد�الخام�الثانوية�

المواد�الخام�الثانوية��������������������������
يتــم�الحصــول�علــى�المــواد�الخــام�الثانويــة�عــن�طريــق�إعــادة�معالجــة�المــواد�الخــام�الأوليــة،�وبالتالــي�فهــي�مــواد�يتــم�اســتخدامها�مــرة�ثانيــة�أو�مــرات�

متكررة�

��
أكسيد�السيليكون���
يســتخدم�أكســيد�الســيليكون�لــط�ء�المــواد�الب�ســتيكية�مــن�أجــل�تحســين�خصائــص�حاجزهــا��يتــم�تطبيقــه�فــي�طبقــات�رقيقــة�للغايــة�عــن�طريــق�ط�ء�

الب�زما،�وغالبًا�ما�يشار�إليه�باللغة�الدارجة�باسم��الط�ء�الزجاجي��

Sleeve�الُكم
الُكــم�عبــارة�عــن�ملصــق�أنبوبــي�مصنــوع�مــن�الب�ســتيك�القابــل�ل�نكمــاش�يتــم�ســحبه�علــى�جســم�مــادة�التغليــف�مــن�الأعلــى�ويتــم�ربطــه�بإحــكام�عــن�طريــق�

الانكماش�

قائمة المصطلحات 69



�����مثبتات�اللواصق����
���������هــو�مصطلــح�يشــير�إلــى�المكونــات�ال�صقــة�التــي�تنتــج�مــن�المــواد�الخــام�للــورق�المســترجع�والتــي�مــن�المحتمــل�أن�تــؤدي�إلــى�تلــوث الــورق�المعــاد�

����كتاب�الجيب�لتكنولوجيا�الورق����������تدويره��التعريف�على�أساس���������

بطانة�الشفط��البطانة�الماصة������������� �
البطانــات�الماصــة�هــي�بطانــات�ُتســتخدم�فــي�تغليــف�المــواد�الغذائيــة�لامتصــاص�الســوائل�المتســربة�مــن�الطعــام��مثــل�عصيــر�اللحــوم�مــن�اللحــوم�الطازجــة��

ولمنع�الطعام�من�البقاء�في�السائل�المتسرب�لفترة�أطول�من�الوقت��زيادة�جودة�المنتج��

الاستدامة������������� �
تعنــي�الاســتدامة�أو�التنميــة�المســتدامة�تلبيــة�احتياجــات�الحاضــر�بطريقــة�لا�تحــد�مــن�فــرص�الأجيــال�القادمــة��مــن�المهــم�النظــر�فــي�الأبعــاد�الث�ثــة�

ل�ستدامة���الكفاءة�الاقتصادية�والعدالة�الاجتماعية�والاستدامة�البيئية���على�قدم�المساواة�

ثيرموسيت��المواد�الحرارية����������¢�
المواد�الحرارية�عبارة�عن�بوليمرات�لم�يعد�من�الممكن�تشويهها�بعد�معالجتها�

اللدائن�الحرارية����
اللدائــن�الحراريــة�������هــي�مــواد�ب�ســتيكية�تتصــرف�مثــل�اللدائــن�الك�ســيكية�فــي�درجــة�حــرارة�الغرفــة،�ولكنهــا�تصبــح�قابلــة�للتشــوه�عنــد�تعرضهــا�

الحرارة��وبالتالي،�فهي�تجمع�بين�الخصائص�المرنة�للمطاط�وسهولة�معالجة�اللدائن�الحرارية�ويمكن�صهرها�بشكل�متكرر�

مثبتات�الأشعة�فوق�البنفسجية����£���������
مثبتــات�الأشــعة�فــوق�البنفســجية�هــي�مــواد مضافــة�تضــاف�إلــى�الب�ســتيك�لحمايتهــا�مــن�الِهــَرم�والتــي�تســببها�الأشــعة�فــوق�البنفســجية��تفــكك�

البوليمر والس�سل��وتستخدم،�على�سبيل�المثال،�لمنع�التشقق�وفقدان�اللون�

التسلسل�الهرمي�للنفايات��¢������¢������
يحــدد�التسلســل�الهرمــي�للنفايــات�المكــون�مــن�خمــس�مراحــل�والــذي�ينظمــه�قانــون�إدارة�نفايــات�دورة�المــواد�المغلقــة�ترتيبــًا�أساســيًا�ل�ولويــة�لتدابيــر�
معالجــة�النفايــات�واســتعادتها�����التجنــب،����التحضيــر�لإعــادة�الاســتخدام،����إعــادة�التدويــر،����عمليــات�الاســترداد�الأخــرى،�علــى�وجــه�الخصــوص،�اســتعادة�

الطاقة�والردم،����الإزالة�

المعالجة�الرطبة����������������
تتمثل�مهمة�المعالجة�الرطبة�في�إذابة�ورق�النفايات�إلى�ألياف�فردية�من�خ�ل�عمل�الماء�وتحت�الضغط�الميكانيكي��المحرض،�الأسطوانة�الدوارة��

كرات�النيتروجين��القطعة�����������������¤������¤
مصطلــح��ويدجــت��يســتخدم�لوصــف�كــرات�ب�ســتيكية�مجوفــة�بحجــم���ســم�تقريبــًا�مملــوءة�بالنيتروجيــن،�والتــي�تســتخدم�لصنــع�رغــوة�فــي�عبوات�علــب�البيرة��

بمجرد�فتح�العلبة،�يتسرب�النيتروجين�الموجود�في�الكرة�من�خ�ل�نقطة�تكسير�محددة�مسبقُا�في�الكرة�وتتشكل�الرغوة�

الورق�المحتوي�على�الخشب���������������������
يشــير�هــذا�المصطلــح�إلــى�محتــوى�لــب�الخشــب�فــي�الــورق،�تحتــوي�الأوراق�المحتويــة�علــى�الخشــب�علــى�أكثــر�مــن��٪�مــن�لــب�الخشــب�فــي�إجمالــي�كتلــة�
الأليــاف��يحتــوي�لــب�الخشــب،�الــذي�يتــم�الحصــول�عليــه�ميكانيكيــًا،�علــى�مــادة�اللجنيــن�����	���أكثــر�مــن�اللــب�الــذي�يتــم�الحصــول�عليــه�كيميائيــًا��هــذا�هــو�

السبب�في�أن�الأوراق�المحتوية�على�الخشب�تميل�أيضًا�إلى�اللون�الأصفر�أكثر�
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