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  دراسة حول التأمين من مخاطر األوانى البالستيكية
  

اتذة     ة من أس فى ندوة بعنوان آيف نأمن مخاطر االوانى البالستيكية التقى فيها اصدقاء بريد االهرام بكوآب
وم   آليات العلوم والصيدلة والمرآز القومى للبحوث فى ساقية الصاوى وذلك آما نشر فى جريدة األهرام ي

بت المواف د أن    ٢٠٠٧/  ١/  ٢٧ق الس تيكية بع ى البالس تخدام الصحى لالوان ول الغس اء ح ث دار اللق حي
دق                م وفن ه موجودة فى آل بيت وآل مطع ذى اصبحت في تزايدت مخاطرها بشكل ملحوظ فى الوقت ال

ا       داد اللق ر فى إع د آبي ء وآافيتيريا وقد قام الدآتور مجدى مطاوع أستاذ آيمياء البلمرة بمعهد البحوث بجه
ام   الذى أسفر عن مجموعة من التوصيات المهمة منها ضرورة استخدام االآياس الشفافة المصنوعة من خ
ى    د ف ل آلوري ولى فيني ام الب تعمال خ ة وحظر أس واد الغذائي ة الم ى تعبئ روبلين ف ولى ب ين والب ولى اثيل الب

ة بطبق     ى المطلي ام إذا    تصنيع عبوات السلع الغذائية ويجب التخلص الفورى من االوان ا الطع ة ال يلصق به
  .حدث بها خدوش 

  
  -:راء العلماء المتخصصين خالل الندوة آما يلى أوقد جاءت 

  
  ستاذ آيمياء البلمرة بمعهد بحوث البترولأ  -مجدى مطاوع   / الدآتور 

  
لوآيا   آان قد ذآر أن هناك بعض األ ت خطار تنتج من سوء إستعماالت المواد البالستيكية أو من بعض الس

ل إ ة مث ى بعض     الخاطئ اطم ف ة أو الطم لطة الطحين ة س ى تعبئ يل ف وط الغس ح طش رادل المس تعمال ج س
تتفاعل مع            وة س ك العب ات تل ة ألن مكون واد الغذائي ك الم اول تل األماآن وبالتالى سيكون هناك خطر من تن

ا تكون سامة أو ضارة بجسم اإلنسان وخصوص             واد ربم تج م ة وتن ًا إذا آانت  محتواها من السلع الغذائي
ل     ساخنة او تحتوى على بعض األحماض مثل الخل  نفس السبب   أو عصير الليمون الموجود فى الس طة ول

اه    هناك سلوآيات خاطئة أخرى مثل إعادة ملىء عبوات الشامبو أو ال ات بالمي او  صابون السائل او المنظف
اب     تعمل س ت تس ل آان ل برامي يخ داخ ى والفس نيع الطرش ة وتص لع الغذائي دات  الس ة المبي ى تعبئ قًا ف

  .والكيماويات  وإعادة ملىء جراآن زيت السيارات بالعصائر آما يحدث فى بعض األماآن
اه   وبخصوص ما ة بمي ًا من      أثير حول إعادة ملء عبوات المياه المعدني ة تخوف تفاعل غاز   الصنبور العادي

رى      الكلور الموجود بالمياه واد سامة ، في تج م دآتور  مع العبوة حيث أنه ين ًا     / ال ه تطبيق مجدى مطاوع  أن
ة أ   ة الثابت اه      للقواعد العلمي ه فى المي ور يتبقى من دًا وال        ن غاز الكل ازل نسب صغيرة ج د وصولها للمن بع

راى فثاليت إال         ين ت ولى اثيل ام ب يمكن لغاز الكلور أن يتفاعل مع مادة العبوات البالستيكية المصنعة من خ
ى و   ة أو ف رارة عالي ات ح ى درج ازل أو    ف وفرة بالمن ر مت روف غي ك الظ ة وتل مس القوي عة الش ود أش ج

ى          وة إل ادة العب ل امالح األنتيمون تخرج من م الثالجات أما ماقيل بانه هناك عوامل مساعدة أو محفزة مث
دخل ضمن      دًا والت تعمل بنسب صغيرة ج تعملت فس زة إذا أس واد المحف ر صحيح الن الم ذا غي اه فه المي

ًا وعمو     ترآيب مادة العبوة ا دخلت تمام اه     وتخرج من التفاعل آم ة لمي إن المواصفات العالمي ًا ف الشرب   م
ى               ا بالنسبة ألوان تج اى اذى لجسم اإلنسان ، أم اه والتى الين ادة فى المي ك الم تسمح بوجود حد أقصى لتل

تج    لمنع إلتصاق الطعام بها فهى آمنة الطهى المطلية بطبقة من التفلون ا اى ضرر   فى اإلستخدام والين منه
ى التى أصابها       ك األوان على صحة اإلنسان مادامت التخدش تلك الطبقة ويجب علينا التخلص فورًا من تل

وين          ات النشطة الضارة الناتجة عن تك ك   " الشوادر الحرة   " أى خدش وذلك لتكون بعض المرآب من تل
  .ستيكية فيما صنعت من أجلهالطبقة البالستيكية وعمومًا ال يوجد أخطار من أستعمال المنتجات البال
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  أستاذ العقاقير الطبية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة   - عز الدين الدنشارى    / الدآتور 
  

بعض     اء تصنعها ب تحدث عن المنتجات البالستيكية وبعض االخطار واألضرار التى تصيب العمال فى أثن
ات    األمراض مثل عملية تصنيع البولى فينيل آلوريد فغنه يتصاعد منه أبخرة الملدنات المستعملة فى عملي

" ستنشاقها فى مصانع تصنيع المواد الالصقة  المسرطنة وتنبعث  أبخرة ضارة عند إتطرية نوع الفيثاالت 
وهناك تحذير من عمليات التخلص من المنتجات البالستيكية عن طريق الحرق حيث يتصاعد غاز  " الكلة 

تيكية المصنعة من           الدايوآسين المسرطن الذى ي ا حذر من إستعمال المواسير البالس ة أيضًا آم لوث البيئ
  .البولى فينيل آلوريد فى نقل مياه الشرب الحتمال تلوث المياه منها

  
  أستاذ آيمياء البلمرات بكلية العلوم جامعة عين شمس  -عبد الجواد ربيع / الدآتور

  
اه    ول إستخدام جدال ح ونة األخيرةأشار الدآتور إلى أنه فى اآل تيكية لحفظ المي ال    الزجاجات البالس فمن ق

لى المياه والقول الفصل هو أن هذه الزجاجات  إنها أمنة وأخر قال إنها ضارة لما بها من مواد سامة تنتقل إ
ا الزجاجات ال تتفاعل مع        أمنة تمامًا لحفظ مياه الشرب وان مادة البولى اثيلين تراى فثاليت المصنعة منه

ذا      الماء آ واد ضارة وه وة ويكون م ما قيل وأيضًا قيل أن غاز الكلور الذائب فى الماء يتفاعل مع مادة العب
ا       دخول فيه ه ظروف ال داعى لل قول غير صحيح إذ ال يحدث هذا التفاعل عند درجات الحرارة العادية ول

اه يحدث عن طريقين  وأعود إلى األهم وهو نقاء مياه الشرب نفسها وصالحيتها للشرب حيث إن تلوث المي
 :  

  - :األول 
ى الم      ح بغل ه بالنص ن تفادي دة ويمك باب عدي وجى ألس وث بكتيريول دة تل م    ٥اء لم رد ث ه ليب ائق وترآ دق

  .ستخدامه فى الشرب إ
  -:الثانى 

ق          اديوم والرصاص والزئب اء آالك ة بالم تلوث نحن عاجزون عن تالفيه إنه يتضمن وجود العناصر الثقيل
ى       هوغيرها أتت لميا ة عل ا المحتوي وم بصرف نفاياته النيل عن طريق الصرف الصناعى للمصانع التى تق

رة             زة آثي ة فى أجه ة متمثل ئولية الدول ذه مس ا وه واد العضوية دون معالجته هذه العناصر وغيرها من الم
ك        ن إمتصاص تل ادرة ع ر ق ن فالت الن ع ول واإلع ا الق ا أم ناعة وغيره ة والص وزارة الصحة والبيئ آ

اه  صالعنا اء             ر وتنقيتها من مي ق والشوائب من م ة العوال م أال إزال ر صحيح الله و غي ازل فه الشرب بالمن
ا حيث      الصنبور وأقدم نصيحة لمستخدمى الفالتر بعدم استخدمها من األصل أل    ر من نفعه ن ضررها أآث

ا الضارة التى             الكثير من البكتري ة ب ا محمل ر يجعله ذه الفالت ة فى ه تجمع العوالق والشوائب لفترات طويل
ات         ة لمنتج د العظيم ن ضررها وأن الفوائ د م ا يزي ا مم ذه البكتري اثر ه ة لتك ة خاص ا مزرع ل منه تجع

ة واأل   ة الضرورية لالصناعات الكيماوية والتى تلبى اإلحتياجات الحياتي دائن واألدوي ل الل صباغ  إلنسان مث
اقم   ى تف ؤدى إل ذى ي واعى ال ر ال تخدام الخاطىء وغي ا الغس ا يقابله مدة وغيره رية واألس دات الحش والمبي

  .األمراض الخطيرة مثل السرطان والفشل الكلوى والكبدى
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  لمرآز القومى للبحوثأستاذ آيمياء البلمرات با  - عباس عبد الكريم  / الدآتور 
  

لشرب وادوات  وخالل آلمته أشار إلى أن بالنسبة إلى إستعمال المواد البالستيكية آاطباق لألآل وأآواب ل  
أ من ضعاف النفوس        المائدة والمعروفة بإ ا الخطر فقط ينش سم الميالمين فليس هناك أى خطر منها ، بينم

ك المنتجات من    من بعض أصحاب المصانع غير المرخصة التى تعمل بعي دًا عن الرقابة بالقيام بتصنيع تل
ة   " اليوريا فورمالدهايد " الخامات الرخيصة  ين  " آبديل للخامة األصلية الغالي ا   " الميالم ابهة معه والمتش

واد     د الم أثير بع فى المظهر ، ولكنها ضارة جدًا عند أستعمالها آأدوات للمائدة لتحللها السريع بالحرارة وبت
الغ ويجب عدم        الغذائية و ذاء وتصيب اإلنسان بضرر ب خروج بعض المواد الضارة التى تدخل ضمن الغ

  .التعامل مع المنتجات الرخيصة غير معلومة المصدر
  

  أستاذ آيمياء البلمرات بالمرآز القومى للبحوث  -فهيمة مسعد هاللى  / الدآتورة  
  

تيكية   ين   آحيث أثارت مشكلة مهمة وهى هل عدسات العين البالس ة ؟ إن عدسات الع ة    من فافة او الملون الش
ل فى التعامل    أمنة فى ظل إ ستخدام التقنية العالية والتعقيم الجيد فى عملية التصنيع واألسلوب العلمى األمث

  .معها أثناء اإلستخدام
  

  أستاذ آيمياء البلمرات بالمرآز القومى للبحوث  -سهير توفيق  / الدآتورة 
  

ة     المواد البالستيكية ما واد االولي ونمرات  " دامت حدثت لها بلمرة آاملة ال يصبح هناك اى خطر من الم م
  .المستعملة لتصنعها ، حيث إن جزئيات المواد البالستيكية آبيرة جدًا ومتماسكة" 

تيكية ،       ات حرق المنتجات البالس وهناك تحذير من أن غاز الدايوآسين المسرطن ال ينبعث فقط  من عملي
د            بل يتصاعد من ع الغ عن ا يصيب اإلنسان بضرر ب اللحوم المشواه مم ق ب مليات تسوية الشاورمة ويتعل

  .تناولها ، وآذلك تتلوث البيئة من حولنا
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  نتائج الندوة وتوصياتها
  

دد أصنافه وإختالف     .١ يجب أن نقول مواد بالستيكية أو بالستيكات بدًال من البالستيك ، نظرًا لتنوعه وتع
  .به وآونه ليس مادة واحدةترآي

  .يجب إستعمال المنتجات البالستيكية فى المجال الذى صنعت من أجله فقط .٢
ول       .٣ ين أو الب ولى اثيل ات الب ن خام نعة م فافة المص اس الش د     األآي ا عن ر منه د خط روبلين ال يوج ى ب

 .ستعمالها فى تعبئة المواد الغذائية والمشروبات الباردة والساخنةإ
 .مة البولى فينيل آلوريد فى تصنيع عبوات السلع الغذائيةيحظر إستعمال خا .٤
اك إ           عبوات المياة  .٥ يس هن ة ول راى فثاليت آمن ين ت ولى إثيل ام الب ة المصنعة من خ ى خطر من   المعدني

 .عادة مائها من المياة العادية وحفظها فى الثالجة أو درجة حرارة الغرفةإ
 .فور خدشها" التفلون " يلصق بها الطعام التخلص الفورى من أوانى الطهى المطلية بطبقة ال .٦
ة تقلي .٧ ى حال دة اآلف اق وأدوات المائ ابه رخيص ضار د وغش األطب وع مش ين بن وع الميالم ة من ن من

 .يجب عدم التعامل معها" يوريا فورمالدهيد " بالصحة 
 .تستعمل أطباق الفوم البالستيكية لمرة واحدة فقط .٨
وات واأل .٩ ب والعب تعمل العل اس البتس ى  آي ة ف واد الغذائي ظ الم ى حف فافة ف ون والش ة الل تيكية عديم الس

 .الثالجات
 .ستخدام السخان الكهربائى لتسخين وغلى الماء فى األوانى البالستيكيةعدم إ .١٠
 .فران الميكروويفة فى أوانى أو علب بالستيكية فى أطعمة المعبأعدم تسخين وطهو األ .١١
واردة م   .١٢ تيكية ال ات البالس ع المنتج ل م ة   التعام ر معلوم ك الغي ن تل اد ع انع المرخصة واإلبتع ن المص

 .المصدر
دها ،      .١٣ تعملها بع ب أال نس رة صالحية يج ا فت رى له ات أخ أن أى منتج أنها ش تيكية ش ات البالس المنتج

 .ونعرف إنتهاء صالحيتها من تغيير لونها وتدهور خواصها
يارات  .١٤ وت الس ات وزي ابون والمنظف امبو والص وات الش لء عب ادة م دم إع اه أ ع دات بالمي و والمبي

 .المشروبات 
ة لإل يجب زيادة التوعية فى وسائل اإل .١٥ ر السليمة والضارة     عالم ببعض السلوآيات الخاطئ ستعماالت غي

 .للمنتجات البالستيكية 
 .حظر حرق النفايات البالستيكية تحت أى سبب عدا المخلفات الطبية فتحرق فى محارق خاصة أمنة .١٦
 .على المخلفات البالستيكية الطبية منعًا لتسربها لألسواق وإعادة إستعمالهاالتشديد وإحكام الرقابة  .١٧
 .ستعمال األآوابلشرب من العبوات مباشرًة ، ويجب إيجب التخلص من عادة ا .١٨
 .يجب تمزيق وتسوية العبوات البالستيكية الفارغة قبل إلقائها فى القمامة .١٩
 لبالستيكية لنقل المياة الباردة والساخنة ا اإلختيار المناسب لمواسير المياه يجب التأآد من .٢٠
العمل على الحد من تصاعد غاز الدايوآسين المسرطن من جراء بعض العمليات األخرى بخالف حرق     .٢١

 .البالستيكات والمطاط
 .ستخدام العبوات الورقية والزجاجيةالعمل على زيادة مساحة إ .٢٢
 .ستعمال األآياس البالستيكية الحد من اإلسراف فى إ .٢٣
 .ام مصانع البالستيك بتطبيق المواصفات القياسية على منتجاتهاإلز .٢٤
حظر إستخدام المنتجات البالستيكية الناتجة عن عمليات إعادة تدوير فى مجال يمس صحة اإلنسان من  .٢٥

 .غذاء ودواء وشراب
ة     .٢٦ ة  اآلمنع عمليات إعادة التدوير للنفايات البالستيكية بالطرق العشوائية ، بل تستخدم الطرق العلمي من

 .فقط
واد الالصقة            اإل .٢٧ املين فى مجال صناعة المنتجات البالستيكية والم ع الع دورى لجمي الفحص ال هتمام ب

 .   والبويات
 


