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بازار ظروف یکبار مصرف در مقایسه با هفته های گذشته از آرامش بیشتری برخوردار شده و با توجه به وضعیت بهای مواد اولیه، هنوز 
تکانه های رشد نرخ مشاهده می شود. افزایش بهای نیمایی ارز تاکنون مهمترین محرک افزایش قیمت مواد اولیه شده که رشد قیمت 
تمام شده تولیدات را به همراه داشته و دارد. این در حالی است که نوسان قیمت نفت در جهان در کنار فراز و فرود بهای مواد اولیه 
پلیمری از شتاب قبلی برخوردار نیست و از یک روند نسبتًا کم نوسان تبعیت می کند. این مطلب به معنی آن است که اثر رشد قیمت 
نیمایی ارز بر بهای مواد اولیه افزایش یافته و می تواند احتمال استمرار رشد قیمت ها را در بر داشته باشد. نکته جالب توجه آنکه 
قیمت آزاد دالر اگرچه با سرکوب نرخ، اندکی تعدیل شده و تکانه هایی از افت قیمت ها را شاهد هستیم اما واقعیت آن است که افزایش 
بهای نیمایی ارز، اثر بیشتری بر بازار مواد اولیه و نهایتًا ظروف یکبار مصرف برجای می گذارد. اینکه بسیاری از ارکان تصمیم سازی یا 
منتفعین و ذی نفعان تولید از این شرایط انتقاد کرده و فاصله باالی دالر آزاد و نیمایی را یک نگرانی برای تولید قلمداد کرده اند، خود 
می تواند داده مهمی برای ترسیم دورنمای بازار باشد. به عبارت ساده تر؛ کاهش فاصله قیمتی بین دالر آزاد و نیمایی می تواند یکی از 
رویکردهای دولت در روزهای آینده به شمار رود که این مطلب جذابیت تولید را به همراه داشته، همچنین افت واسطه گری را مي تواند 

در بر بگیرد.

 البته این موارد بیشتر شبیه به رویکردهای دولت است تا پیش بینی، بنابراین کاهش فاصله دالر آزاد و 
نیمایی در شرایطی که قیمت آزاد ارز چندان هم میل جدي به کاهش نرخ ندارد، تنها یک خروجی خواهد 
داشت و آن، احتمال استمرار رشد بهای نیمایی ارز است. به عبارت ساده تر؛ در بازاری که قیمت مواد اولیه 
با دالر نیمایی تعیین می شود، این روند صعودی تنها افزایش قیمت تمام شده محصوالت را با محوریت 
رشد قیمت مواد اولیه خاطرنشان می سازد. بنابراین یک افزایش نرخ بنیادین از مسیر هزینه تولید را 
شاهد هستیم. در نهایت می توان به پیش بینی هفته های گذشته بازهم اشاره کرد که عنوان کردیم رشد 
بهای مواد اولیه و افزایش هزینه تولید راهی برای بازار جزء تقویت نرخ و افزایش قیمت ها باقي نمی گذارد. 
این شرایط به وضوح در حال خودنمایي است؛ یعنی می توان گفت که فضای چندانی برای افت بهای ظروف 

یکبار مصرف باقی نیست حتی اگر دالر آزاد هم کاهشي شود.

 بازار محصوالت پالستیکی از  الگوهای رفتاری مرسوم پیروی می کنند 

داده های بنیادین بازار 
ظروف یکبارمصرف
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یک چالش پیش بینی نشده؟
سازمان بازیافت پالستیک اروپا می گوید که مبارزه برای تامین زباله های پالستیکی 
برای بازیافت به دنبال کاهش صادرات زباله از اروپا به طور غیرمنتظره ای پیش می آید.

این کاهش در صادرات را می توان تا حدی به تقویت کنوانسیون بازل نسبت داد 
که شامل هدف حفاظت از سالمت انسان و محیط زیست در برابر اثرات نامطلوب 
زباله های خطرناک است. در ژانویه 2021، اصالحیه های کنوانسیون بازل با هدف 

و شفاف سازی محدوده  پالستیکی«  زباله های  فرامرزی  کنترل جابه جایی  »تقویت 
پالستیک هایی که خطرناک یا غیرخطرناک هستند، اجرایی شد.

تشدید  که  می کند  ادعا  اروپا  پالستیک  بازیافت  سازمان  حالی که  در  این حال،  با 
کنوانسیون بازل منجر به صادرات کمتر زباله های پالستیکی از اروپا به سایر نقاط 
از جمله کنوانسیون  جهان شده است، شایان ذکر است که سازمان های غیردولتی 
بازل )BAN(، صلح سبز و زیرو وست اروپا ادعا کرده اند که کشورهای اتحادیه اروپا 

 کمبود زباله های پالستیکی 
برای بازیافت در اروپا 

از جمله آلمان به صادرات غیرقانونی زباله های پالستیکی ادامه می دهند. این نشان 
می دهد که کنوانسیون بازل به طور کامل فعالیت های صادراتی را کاهش نمی دهد.

مورد  در   )OECD( اقتصادی  توسعه  و  همکاری  سازمان  تصمیم  همین حال،  در 
بازیابی  عملیات  برای  که  زباله هایی  جابه جایی  بر  زباله،  فرامرزی  جابه جایی های 
به طور خاص بین کشورهای عضو، برخالف کنوانسیون بازل گسترده تر، که شامل 

189 طرف است، نظارت می کند. 
ملزم  که  اصالحیه  یک  سال 2020،  در  دارند.  نزدیک  ارتباط  دو  این  این حال،  با 
می کند زباله های پالستیکی خطرناک شناسایی شده توسط کنوانسیون بازل تحت 
رویه کنترل OCED  قرار گیرند، صادر شد؛ به این معنی که آنها در یک رویه نظارت 
دقیق با یک دوره بررسی 30 روزه کنترل می شوند که به کشورها اجازه می دهد 

زباله ها را به محل پیدایش آنها بازگردانند. 
عامل دیگری که به ظاهر منجر به کاهش صادرات ضایعات پالستیکی اروپا شده 
وارداتی است که چین تحت سیاست ملی شمشیر خود در  است، محدودیت های 
ژانویه 2017 اعمال کرد. بازیافت پالستیک اروپا می گوید که این محدودیت ها منجر 
به یکی از بزرگترین افت در صادرات زباله های پالستیکی اروپا در سال 2018 شده 

است. 
 OECD بازل، تصمیم  ادعا می کند که کنوانسیون  اروپا  بازیافت پالستیک  سازمان 
و ممنوعیت واردات چین با هم باعث کاهش مداوم زباله های صادراتی از اروپا به 
کشورهای در حال توسعه از 3 میلیون تن در سال 2014 به یک میلیون تن در سال 
2021 شده است. به طور کلی، این سازمان توضیح می دهد که این عوامل باید به این 
موارد اشاره کنند. تصویری مثبت تر از جمع آوری، دسته بندی و بازیافت پالستیک 

در اروپا، اما هشدار می دهد که ممکن است اینطور نباشد.

شکاف در عرضه
ظرفیت بازیافت نصب شده در اروپا نیز در سال های اخیر افزایش یافته است، بیشتر 
نمی شوند.  صادر  باالیی  حجم  در  دیگر  که  پالستیکی  زباله های  پردازش  جهت 
شده  نصب  بازیافت  ظرفیت  که  می دهد  گزارش  اروپا  پالستیک  بازیافت  سازمان 
برای پالستیک در سال 2020، 1.1 میلیون تن افزایش یافته است که نشان دهنده 
افزایش 13 درصدی نسبت به سال 2019 است. این سازمان اضافه می کند که این 

بخشی از رشد 60 درصدی است که در چهار سال گذشته مشاهده شده است.
به گفته تن ایمانس، رئیس شرکت بازیافت پالستیک اروپا: »سیاست اخیر اتحادیه 
پالستیک  بازیافت  ظرفیت های  در  گسترده  سرمایه گذاری  جهانی  تحوالت  و  اروپا 
پالستیک  بازیافت  در سال 2020 صنعت  زیرا  است،  داده  افزایش  را  قاره  این  در 
تن ظرفیت نصب  میلیون  معنی 1.1  به  یورو سرمایه گذاری کرد که  میلیارد   1.5
اضافی در مقایسه با سال قبل و در مجموع 4.9 میلیارد یورو سرمایه گذاری از سال 
2017 است. با این حال، بدون مواد ورودی پایدار و باکیفیت، تالش های صنعت برای 

رسیدن به اهداف بازیافت جدید ممکن است با مانع روبه رو شود.«
افزایش  و  به رغم کاهش صادرات  ادعا می کند که  اروپا  بازیافت پالستیک  سازمان 
ظرفیت بازیافت، امروزه هیچ مقدار قابل توجهی زباله برای بازیافت کنندگان ارسال 
نمی شود. این سازمان می گوید که این به  رغم افزایش قیمت زباله های دسته بندی 
شده، به دلیل افزایش تقاضا برای مواد بازیافتی است. به عنوان مثال، ICIS گزارش 
داد که قیمت rPET  برای بازار اروپا در ژانویه 2022 به رکورد باالیی رسیده است. 
با  مرتبط  محدود  تقاضای  و  عرضه  وضعیت  به  را  موضوع  این  عمدتاً  شرکت  این 

چالش هایی از جمله همه گیری کووید-19 نسبت می دهد.
به عنوان  را  جمع آوری  زیرساخت های  کمبود  اروپا  پالستیک  بازیافت  شرکت های 
اروپایی  بازیافت کنندگان  برای  شده  طبقه بندی  زباله های  عرضه  در  شکاف  ایجاد 
برجسته می کنند. به گفته این سازمان، تنها 9 میلیون تن زباله پالستیکی از مجموع 
30 میلیون تن زباله جمع آوری شده در تمام جریان ها، اما نه محدود به بسته بندی، 
تفکیک می شود و مابقی آن یا سوزانده شده یا در محل دفن زباله قرار می گیرد. 
آمارها همچنین نشان می دهد که 20 میلیون تن شکاف در میزان زباله تولید شده 

در مقایسه با آنچه در بازار عرضه می شود، وجود دارد.

غیرمنتظره  کاماًل  شده  طبقه بندی  پالستیکی  زباله های  عرضه  کاهش   ،ICIS برای 
به   2021 دسامبر  در   ،ICIS در  بازیافت  ارشد  سردبیر  ویکتوری،  مارک  نیست. 
Packaging Europe گفت که افزایش هزینه های انرژی و حمل و نقل منجر به افزایش 
شده  بازیافت  و  جداسازی  دسته بندی،  جمع آوری،  هزینه های  70 درصدی  ساالنه 
در  ساختاری  کمبود  و  باال  تقاضای  محدود،  عرضه  با  همراه  موضوع،  این  است. 
قابل توجه قیمت  افزایش  به  بودن ضایعات تک ماده ای طبقه بندی شده،  دسترس 

ضایعات کمک می کند.
از چالش های  تعدادی  به   ICIS مرتب سازی،  و  ناکافی جمع آوری  کنار ظرفیت  در 
به کمبود ضایعات مرتب شده در چند سال گذشته  اشاره می کند که  ساختمانی 
کمک کرده است. این شامل تاخیر در پروژه های بازیافت پلی الفین به دلیل شیوع 
کووید-19 است که بسیاری از آنها دیرتر از حد انتظار در سال 2021 وارد عمل 
نرخ های  ظاهراً  که  موجود  مرتب سازی  مراکز  در  همزمان  اختالالت  و  می شوند 
عملیاتی را کاهش داده است. ویکتوری همچنین بر »سطوح موجودی کم از قبل 
موجود« تأکید می کند، که به نظر می رسد با ادعای شرکت بازیافت پالستیک اروپا 

مبنی بر اینکه این چالش پیش بینی نشده است، در تناقض است.

رساندن مجموعه در حد ظرفیت
ایمانس توضیح می دهد: زیرساخت های مرتب سازی و جمع آوری قوی برای افزایش 

مواد اولیه پایدار برای بازیافت کنندگان اروپایی ضروری است.
نرخ های  ارقام چالش برانگیز در مورد  اروپا می گوید که  بازیافت پالستیک  سازمان 
از محل های  قابل بازیافت  پالستیک  منحرف کردن  برای  مرتب سازی  و  جمع آوری 
دفن زباله و زباله سوزها حیاتی است، که اضافه می کند برای ایجاد صرفه جویی در 

مقیاس برای پلیمرهای بازیافتی الزم است.
بنابراین این سازمان خواستار گزارش شفاف در مورد تولید، جمع آوری و دسته بندی 

زباله است تا بتوان مقادیر از دست رفته را شناسایی و بازیافت کرد.
یوروپ،  پکتور  مشارکت  با  اروپا،  پالستیک  بازیافت  سازمان   ،2021 مارس  در 
بازیافت  نرخ  که  دادند  تشکیل  را    PolyREC پالس،   وینلی  و  یوروپ  پالستیک 
پالستیک را نظارت، تأیید و گزارش می کند و داده ها را با استفاده از یک سیستم 
جمع آوری مشترک به روزرسانی می کند. در اوایل سال جاری، PolyREC  به عنوان 

یک گردآورنده رسمی اطالعات برای اتحاد دایره ای پالستیک )CPA( شناخته شد.
دیدگاه سازمان بازیافت پالستیک اروپا در مورد جمع آوری توسط سازمان های دیگر 
از جمله سفلکس مشترک است، که مجموعه بسته بندی های انعطاف پذیر را به عنوان 
تمام  اقتصاد چرخه ای معرفی می کند. سفلکس می گوید که  برای تسهیل  کلیدی 
هماهنگی  با  گیرند،  قرار  هدف  جمع آوری  برای  باید  انعطاف پذیر  بسته بندی های 
الزم برای اطمینان از اینکه بسته بندی های انعطاف پذیر کاغذی و پالستیکی با هم 
یابد. مخصوصاً  بهبود  از مرتب سازی  تا کیفیت ضایعات پس  نمی شوند  جمع آوری 
که  است  طراحی  معیارهای  دارای  سفلکس  انعطاف پذیر،  پالستیک های  برای 

ترکیبات تک ماده را در اولویت قرار می دهد.
سازمان  این  باشد.  محور  تقاضا  باید  چرخه ای  واقعاً  اقتصاد  یک  سفلکس،  طبق 
به صورت معکوس کار می کند، از آنچه وارد بازار می شود )و بنابراین باید دسته بندی 
و بازیافت شود( و به سیستم های جمع آوری ختم می شود تا تصویری از چگونگی 
ایجاد کند. ضمن  باال  با تقاضای  انعطاف پذیر  افزایش زنجیره ارزش پالستیک های 
اذعان به اهمیت مجموعه به عنوان مرحله ای که سایر نقاط زنجیره ارزش را قادر به 
عملکرد می کند، این مدل مبتنی بر تقاضا همچنین نقش اساسی مرتب سازی را در 

تقویت چرخه ای بودن نشان می دهد.
در نهایت، ایمانس می گوید که کمبود عرضه زباله های پالستیکی طبقه بندی شده 
بازیافت  سازمان  کند.  ُکند  را  پالستیک  کامل  چرخه ای  به سمت  انتقال  می تواند 
اروپا  توانایی صنعت پالستیک  بر  این می تواند  اروپا هشدار می دهد که  پالستیک 
از  تأثیر منفی بگذارد، مانند هدف استفاده  اروپا  اتحادیه  اهداف  به  برای دستیابی 

30درصد محتوای بازیافتی برای بطری های پالستیکی تا سال 2030.
https://packagingeurope-com :منبع

با توجه به گزارش سازمان بازیافت پالستیک اروپا، در حال حاضر در دسترس بودن زباله های پالستیکی طبقه بندی شده به اندازه ای کم است که بر عملکرد 
بازیافت کنندگان پالستیک در سراسر اروپا تأثیر منفی بگذارد. این سازمان هشدار داد که این مانعی برای دستیابی به اهداف بازیافت اتحادیه اروپا ست.
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 پالستیک های زیستی 
PLAکمپوست پذیر

مواد  که  است  تخریب پذیر  زیست  پلی استر  یک   PLA همان  یا  اسید  پلی الکتیک 
به دلیل  ماده  این  می گردد.  تهیه  طبیعی  گیاهان  از  و  بوده  تجدیدپذیر  آن  اولیه 
جلوگیری از آلودگی های میکروپالستیک، بازیافت آسان، زیست تخریب پذیری و در 
دسترس بودن می تواند یک جایگزین مناسب برای صنعت پالستیک باشد و کمک 

شایانی به اقتصاد چرخه ای کند.
ایجاد یک اقتصاد پایدار و دستیابی به اهداف بی طرفی آب و هوا نیازمند مواد نوآورانه 

و بهبود مدیریت زباله است.
PLA، یک ماده زیستی، قابل کمپوست، قابل بازیافت و همه کاره است که می تواند 
نقش مهمی در اقتصاد چرخه ای ایفا  کند. در حالی که بازیافت پیشرفته اجازه می دهد 
تا PLA دوباره به صورت اولیه مورد استفاده قرار گیرد، کمپوست پذیری آن یک گزینه 

پایان عمر پایدار و کارآمد ارائه می دهد.

پلی الکتیک اسید )PLA( نوعی پلی استر آلفاتیک ترموپالستیک قابل تجزیه زیستی 
و فعال زیستی است که از منابع تجدید پذیر مانند نشاسته ذرت )در ایاالت متحده 
در آسیا( یا نیشکر )در بقیه  و کانادا( کاساوا ریشه های چیپس یا نشاسته )عمدتاً 

جهان( به دست می آید.
به خصوص  و  پزشکی  منسوجات،  صنایع  در  گوناگونی  کاربردهای  پلیمر  این 
برای  مناسبی  بسیار  دارد. PLA ترموپالستیک  یکبار مصرف  ظروف  و  بسته بندی 
بسته بندی به صورت یکبار مصرف است و پس از مصرف به مواد طبیعی و بدون ضرر 

تجزیه می شود.
از  ناشی  مشکالت  حل  برای  مناسب  بسیار  راه حل  یک  می تواند  پالستیک  این 
پالستیک های بسته بندی مرسوم باشد. زمان تجزیه شدن PLA در حدود شش ماه تا 
دو سال است. این عدد در مقایسه با پالستیک های مرسوم که 500 تا 1000 سال 

برای پلی استایرن و پلی استیلن است، ناچیز می باشد. واحد اصلی سازنده فیالمنت 
PLA اسید الکتیک است. 

خواص مواد PLA آن را برای ساخت ظروف یکبار مصرف، قطعات پالستیکی، بطری ها 
و دستگاه های پزشکی زیست تخریب پذیر که برای تجزیه زیستی در عرض 6 تا 12 
PLA  آسان است،  ماه طراحی شده اند، مناسب می سازد. پرینت و ذوب فیالمنت 
این سهولت ذوب، پلی الکتیک اسید را برای کاربردهای پرینت سه بعدی نیز مناسب 

می کند.
بازیافت پالستیک تا رسیدن به اهداف فاصله زیادی دارد. از کل پالستیکی که از 
سال 1950 تاکنون تولید شده است، تنها 9 درصد آن بازیافت شده است. کارایی 
بسیاری  بازیافت  است.  روبه رو  متعددی  چالش های  با  پالستیک  متعارف  بازیافت 
استفاده  آن ها  از  یکبار می توان  فقط  و  است  غیراقتصادی  از پالستیک های سنتی 
کرد. در واقع، آلودگی غذا و نوشیدنی، بازیافت معمولی را غیرقابل اجرا می کند و 
زباله هایی را تشکیل می دهد که مقصدی جز دفن زباله یا سوزاندن ندارد. استفاده از 
اقالم قابل کمپوست برای این کاربردها به انحراف ضایعات مواد غذایی از فرآیندهای 

غیر بازیافتی کمک می کند.
انتظار خود  پتانسیل مورد  از  زباله های زیستی جداگانه در حال حاضر  جمع آوری 
دور است. در  EU27+، جمع آوری ضایعات غذایی در حال حاضر تنها 16 درصد از 
پتانسیل نظری است و ضایعات مواد غذایی ارزشمندترین منبع برای ایجاد کمپوست 
است. فقدان جمع آوری و تصفیه زباله های زیستی به این معنی است که آنها به دفن 

زباله یا سوزاندن و انتشار گازهای گلخانه ای ختم می شوند.
مطالعات علمی انجام شده در کشورهای مختلف اروپایی ثابت کرد که پالستیک های 
زیستی قابل کمپوست تایید شده طبق استاندارد EN13432 با تاسیسات کمپوست 
هلندی،  صنعتی  کمپوست  کارخانه  یک  در  هستند.  سازگار  موجود  صنعتی 
متالشی  پرتقال  کاغذ  یا  پوست  از  سریع تر  کمپوست  قابل  زیستی  پالستیک های 
این مطالعات  نتایج  PLA در 22 روز تجزیه می شوند.  می شوند و کیسه های چای 
در مطالعه موردی  TotalEnergies Corbion، »نگاهی جامع به پالستیک های قابل 

کمپوست« خالصه شده است.
روبرتو روزال، پروفسور مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آلکاال، اسپانیا 
بار میکروپالستیک ها در  به کاهش  بیو پالستیک های زیست تخریب پذیر  می گوید: 

کمپوست ساخته شده از زباله های آلی شهری کمک می کند.
مزایای  »ایتالیا  می گوید:  ایتالیا،  بیوریپاک  در  فنی  مدیر  پاگنوزی،   کارمینه 
زباله های  جداگانه  جمع آوری  است:  داده  نشان  را  کمپوست  قابل  پالستیک های 
غذایی در 10 سال گذشته دو برابر شده و 76 درصد از پالستیک های قابل کمپوست 
برای  همیشه  پالستیکی  بسته بندی  می شوند.  جمع آوری  زیستی  زباله های  با 
بهداشت، راحتی و عملکرد مورد نیاز است. استفاده از پالستیک های زیستی قابل 
کمپوست سازی مانند PLA تمام این معیارها را برآورده می کند و با کاهش ردپای 

کربن و گزینه پایان عمر پایدار به چالش های اقلیمی پاسخ می دهد.«
www.totalenergies-corbion.com :منبع
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 تولید گلدان از 
پالستیک های نرم بازیافتی

در نهایت، اسنپ پات های تکمیل شده به هاینز ارسال می شود تا با بینز پر شود و به 
فروشگاه های تسکو تحویل داده شود. پس از استفاده، گلدان ها را می توان به عنوان 

بخشی از مجموعه های حاشیه ای بازیافت کرد.
پالستیک بازیافتی مورد استفاده در گلدان های قابل چفت شدن توسط ISCC، یک 
سیستم گواهی پایداری جهانی که از گذار به اقتصاد چرخه ای پشتیبانی می کند، 
تأیید شده است. 39 درصد پالستیک بازیافتی موجود در آنها با استفاده از »رویکرد 
تایید شده است، که امکان ردیابی مقدار و   ISCC تایید شده توسط تعادل جرم« 

ویژگی های پایداری مواد مورد استفاده در فرآیند تولید را فراهم می کند.
تا به امروز، بازیافت بسته بندی های پالستیکی نرم بسیار دشوار بوده است و تا سال 
بازیافت می شدند. تسکو در  بریتانیا  نرم  از پالستیک های  2020 تنها شش درصد 
سال 2021 شروع به جمع آوری پالستیک نرم در تمام فروشگاه های بزرگ خود کرد 

تا بتواند این شکاف بازیافتی در بریتانیا را برطرف کند.
اقدام برای  از ماه اوت، تمام این مواد در بریتانیا مرتب می شوند. طبق گزارش ها، 
در  استفاده  قابل  چفت شدگی  قابل  گلدان های  به  نرم  پالستیک های  ساختن 
مایکروویو )همانند قابلیت ظروف مایکروویوی( که می توان آن ها را به حلقه بازیافت 

حاشیه ای برگرداند، اولین بار در جهان است.
که  است  عالی  »این  داشت:  اظهار  چرچیل،  جو  بریتانیا،  ضایعات  و  منابع  وزیر 
می بینیم هاینز و تسکو با هم برای بسته بندی آزمایشی کار می کنند تا سطح بازیافت 
را افزایش دهند. کسب وکارها در سراسر بریتانیا برای مقابله با آلودگی پالستیکی 

گام بر می دارند و ما می خواهیم آنها را تشویق کنیم که این کار را انجام دهند. از 
طریق قانون مهم محیط زیست، ما همچنین بازیافت بیشتر را برای مصرف کنندگان 

آسان تر می کنیم.«
در مصاحبه ای با Packaging Europe در اوایل سال جاری، رئیس بسته بندی تسکو، 
جیمز بول گفت: »ما در آزمایش یاد گرفتیم که مجموعه پالستیک نرم یک مفهوم 
محبوب است. ما اولین خرده فروشی بودیم که این مفهوم را در سال 2019 آزمایش 
کردیم و به سرعت از تخلیه هفتگی نقاط جمع آوری به چندین بار در روز رسیدیم. 
نقاط  اکنون  و  دادیم  افزایش  را  مقیاس  ما  که  بود  معنی  این  به  محبوبیت  این 
جمع آوری در حدود 900 فروشگاه داریم. ما اخیراً به نقطه عطف 500 تن پالستیک 
توانستیم  نرم جمع آوری شده در فروشگاه هایمان رسیده ایم. ما در آزمایشی اخیراً 
بیش از 80 درصد پالستیک نرم بازگردانده شده توسط مشتریان را بازیافت کنیم 
و در حال کار با بازیافت کنندگان هستیم تا با 20 درصد باقی مانده چه کاری انجام 
غذایی  بسته بندی های  در  قباًل  جمع آوری شده  نرم  پالستیک های  از  برخی  دهیم. 

برای پنیرهای مارک خودمان بازیافت شده و در فروشگاه به فروش می رسد.«
شرکت مادر هاینز، کرفت هاینز، اخیراً پس از ثبت پیشنهاد سهامداران و تعامل با 
از یو سو، یک سازمان غیرانتفاعی حمایت از سهامداران، با هدف کاهش استفاده از 
پالستیک بکر خود موافقت کرد. خود هاینز قباًل متعهد شده است تا سال 2025، 
صد درصد بسته بندی های خود را قابل بازیافت، قابل استفاده مجدد یا کمپوست کند.
https://packagingeurope-com:منبع

هاینز و تسکو در گلدان های ساخته شده از پالستیک های نرم بازیافتی جمع آوری 
شده از فروشگاه ها با یکدیگر همکاری می کنند. هاینز به نیروهای پالستیک انرژی، 
از  شده  ساخته  بینز  هاینز  اسنپ  گلدان های  تا  پیوسته  گلوبال  بری  و  سابیک 
از مشتریان در مراکز جمع آوری فروشگاه  را که  بازیافتی  نرم  39 درصد پالستیک 
تسکو جمع آوری شده است، تولید کند. گلدان های جدید از طریق یک فرآیند پنج 
مرحله ای مشترک تولید می شوند. اول، بسته بندی های پالستیکی نرم پس از مصرف 
می شوند،  منتقل  زباله  دفن  محل  به  یا  می شوند  سوزانده  این صورت  غیر  در  که 
بسته بندی  سپس  می شوند.  جمع آوری  بریتانیا  سراسر  در  تسکو  فروشگاه های  در 
جمع آوری شده به پالستیک انرژی، متخصص در فناوری بازیافت پیشرفته، تحویل 

داده می شود، جایی که با استفاده از فرآیند TAC ثبت شده، آن ها به یک ماده اولیه 
نفتی بهینه تبدیل می شود. در مرحله بعد، سابیک روغن بازیافتی را می گیرد و از آن 
به عنوان خوراک جایگزین در فرآیند تولید برای تولید گلوله های پلیمری تایید شده 

در تماس با مواد غذایی استفاده می کند.
دارای  تولید  سایت های  در  محل  در  پایدار،  بسته بندی  متخصص  گلوبال،  بری 
گلوله های  قالب گیری  برای  خود  ترموفرمینگ  قابلیت های  از   ،ISCC گواهینامه 
پالستیک  39درصد  با  شده  ساخته  غذایی  مواد  با  تماس  در  شده  تایید  پلیمری 
بازیافتی بر اساس رویکرد تعادل انبوه در قالب جدید و قابل بازیافت پس از مصرف 

استفاده می کند. 

گلدان هایی با قابلیت بازیافت و خواص مایکروویوی با استفاده از پالستیک های نرم جمع آوری شده از فروشگاه ها تولید شدند. این گلدان ها به روش 
ترموفرمینگ ساخته شده و قابل چفت شدن هستند.
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با ماده تجدید پذیر پلی پروپیلن بورن ویبلز راهی  اولین بسته بندی بستنی 
افزایش  موجب  ساخته شده  زیست  برپایه  که  ماده  این  شد.  فنالند  بازار 

امنیت غذایی به ویژه در غذاهای حساس و منجمد مانند بستنی می شود.
با  بستنی  بسته بندی  اولین  فرونری  و  پاکور  با  ارزش  زنجیره  شراکت 
پلی پروپیلن زیستی را قادر می سازد که با مواد اولیه تجدید پذیر تایید شده 

تولید شود. بسته بندی نوآورانه این ماده 100درصد قابل بازیافت است.
بوریالیس یک رهبر جهانی در راه حل های مواد شیمیایی و مواد پیشرفته و 
پایدار، اعالم کرده است که با شرکت بستنی فرونری )فنالند( و متخصص 
 Aino بسته بندی پاکور )آلمان( برای حمایت از تبدیل برند محبوب بستنی
به یک بستنی پایدار به نیروهای خود پیوسته است. در نتیجه این مشارکت، 
از  بورن ویبلز  پلی پروپیلن  Aino  در  ظروف و درب های بسته بندی جدید 
بوریالیس، با مواد اولیه تجدیدپذیر که توسط حسابداری توازن جرم تحت 
طرح بین المللی پایداری و گواهینامه کربن پالس )ISCC PLUS( تأیید شده 

است، قالب گیری می شوند.
همکاری بین بوریالیس، فرونری و پاکور نمونه ای کلیدی از اجرای برنامه های 
بسته بندی مسئوالنه نوآورانه برای تسریع انتقال صنعت پالستیک به سمت 
اقتصاد پایدارتر و چرخه ای است. همچنین با چشم انداز محصوالت مصرفی 
بوریالیس در مورد »آسان تر کردن زندگی روزمره« ارتباط برقرار می کند و 
با فعالیت ها و ابتکارات شرکت اورمایندز برای مشارکت صنعتی با بازیگران 

متعهد در کل زنجیره ارزش همسو می شود.
زیستی  پایه  با  پلی پروپیلن  تصادفی  کوپلیمر  یک  بورن ویبلز  پلی پروپیلن 
اصالح شده، شفاف، بر پایه مواد اولیه تجدیدپذیر با استفاده از روش تعادل 
پایدار،  منابع  با  تجدیدپذیر  اولیه  مواد  از  استفاده  با  ماده  این  است.  جرم 
که صرفاً از ضایعات و روغن های گیاهی باقیمانده، مانند روغن پخت و پز و 

بقایای فرآوری روغن نباتی به دست می آید، ساخته می شود. 

هموار کردن جاده به سمت بی طرفی کربن
می گوید:  مصرفی،  محصوالت  جهانی  بازرگانی  مدیر  وورتمنز،  پیتر 
»بسته بندی بستنی جدید Aino که تنها در عرض 12 ماه از زمان مفهومی 
تا بازار، پیاده سازی شده است، نمونه ای عالی برای آنچه می توان با همکاری 
با یکدیگر به دست آورد تا صنعت پالستیک را در مسیر بی طرفی کربن 
هدایت کند.« در بوریالیس ما به سهم خود در موفقیت این پروژه مشترک 
بورن ویبلز ما در  پلیمرهای  تناسب کامل  بر  بار دیگر  بسیار مفتخریم که 

راه حل های بسته بندی با کیفیت و کارایی باال تایید شده است.
توده،  زیست  دوم  نسل  از  بوریالیس  از  بورن ویبلز  پلی پروپیلن  اولیه  مواد 
ضایعات و جریان های پسماند که با زنجیره غذایی انسان رقابت نمی کنند، 
 ISCC با  تعادل جرم مطابق  به دست می آید. محتوای تجدیدپذیر توسط 
نهایی  کاربرد  تا  مواد  تولید  از  را  آن  ردیابی  که  است،  شده  تأیید   PLUS

تسهیل می کند. عالوه بر این، صاحبان برند می توانند محتوای تجدیدپذیر 
تایید شده را با برچسب نماینده یا اطالعات قالب گیری شده روی بسته بندی 
انتخاب  تا  می کند  کمک  مصرف کنندگان  به  بنابراین  کنند،  مستند 

بستنی  اولین شرکت  فرونری  باشند.  داشته  در خرید خود  مسئوالنه تری 
است که گواهینامه معتبر ISCC PLUS را در این بخش بسیار حساس بازار 
بسته بندی دریافت کرده است و در حال برنامه ریزی برای گسترش استفاده 

از پلیمرهای بورن ویبلز به برندهای دیگر در سراسر اروپا است.

با الهام از طبیعت فنالند
محیطی  حساسیت  و  اطمینان  قابلیت  کیفیت،  با  همیشه   Aino بستنی 
در  زندگی  جایی که  است،  بوده  همراه  فنالند  در  ساخته شده  محصوالت 
هماهنگی با طبیعت ریشه محکمی در ژن افراد دارد. هم افزایی این ارزش ها 
بوده  تجدیدپذیر  انرژی های  بر  مبتنی  بسته بندی  برای  قوی  الهام بخشی 
است. شارلوتا لیندبرگ، مدیر ارشد برند فرونری می افزاید: »پایداری برای 
ما بسیار مهم است، زیرا هسته آن در کارخانه و تولید محلی ما تعبیه شده 
است. ما در کارخانه بستنی خود در تورنکی، پیشرفت های مستمری انجام 
می دهیم و اقدامات عملی کوچک و بزرگ انجام می دهیم تا پایدارتر شویم، 
برای مثال با تغییر به انرژی های تجدیدپذیر مانند برق مبتنی بر باد، بیوگاز 
و گرمایش بدون کربن. عالوه بر این، تا جایی که ممکن باشد، بسته بندی 
مورد  کاکائو  و  است   )FSC( بر جنگل  نظارت  انجمن  گواهینامه  دارای  ما 
به  است.    Rainforest Allianceگواهینامه دارای  ما  در محصوالت  استفاده 

چند مورد که در مورد پایداری انجام می دهیم اشاره کنم.

یک ماده کاماًل کاربردی
ظروف و درب های بسته بندی بستنی جدید Aino از پلی پروپیلن بورن ویبلز 
توسط پاکور در فرآیندی یکپارچه با تزئینات برچسب گذاری درون قالب، 
قالب گیری شده اند، که این بسته بندی نوآورانه تک ماده را نیز 100درصد 
قابل بازیافت می کند. عالوه بر این، مواد تجدید پذیر به عنوان یک راه حل 
بسیار کارآمد بدون نیاز به تغییرات بیشتر در خطوط تولید و بسته بندی 
شرکا استفاده می شود. در عین حال، به آنها کمک می کند تا ردپای کربن 
خود را کاهش دهند. آندری اولشفسکی، مدیر کارخانه در توضیح می دهد: 
با استفاده از مواد خام تجدیدپذیر، ما توانسته ایم به طور قابل توجهی انتشار 
CO2 خود را بدون تغییر در فرآیند تولید کاهش دهیم، که یک دستاورد 
مهم و گام مهم دیگری برای کاهش وابستگی به نفت در گروه ما است. 
تولید،  در  کامل  شفافیت   ISCC PLUS استاندارد  با  انطباق  این،  بر  عالوه 
حفظ استانداردهای با کیفیت باال برای محصوالت بسته بندی بستنی ما را 

تضمین می کند.
برآورده  را  عملکردی  الزامات  تمام  بورن ویبلز  مواد  نهایی،  کاربران  برای 
برای  را  غذایی  مواد  با  تماس  در  محافظ  و  بادوام  بسته بندی  تا  می کند 
انجماد مناسب کند، در حالی که به افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای 
فسیلی محصوالت  پتانسیل کاهش  و  هوا  و  آب  تأثیر  رساندن  به حداقل 

بسته بندی می پردازد.
https://spnews-com :منبع 

بسته بندی تجدید پذیر 
مواد غذایی بسیار حساس منجمد 
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