IDENTIFYING PLASTICS:

The 7 types of
plastic* resins
and what
they mean

*Biodegradable and
oxo-degradable plastics are
NOT recyclable.

This booklet is brought to you by:
Gulf Petrochemicals and Chemicals Association (GPCA)
The Gulf Petrochemicals and Chemicals Association (GPCA) represents the downstream
hydrocarbon industry in the Arabian Gulf. Established in 2006, the association voices the
common interests of more than 250 member companies from the chemical and allied
industries, accounting for over 95% of chemical output in the Gulf region. The industry
makes up the second largest manufacturing sector in the region, producing over US$ 108
billion worth of products a year.
Waste Free Environment
Waste Free Environment (WFE) is a global event and an important environmental
campaign launched by the Gulf Petrochemicals and Chemicals Association (GPCA).
WFE promotes recycling and encourages a more responsible attitude toward litter
disposal especially plastics waste. Plastics are too valuable to throw away. The GPCA
is firmly committed to the principle that plastics should not be littered; they should be
responsibly used, reused, recycled and finally recovered for their energy value.

Nearly all types of plastics can be recycled, however the extent to
which they are recycled depends upon technical, economic and
logistic factors. As a valuable and finite resource, the optimum
recovery route for most plastic items at the ‘end-of-life’ is to be
recycled, preferably back into a product that can then be recycled
again and again and so on.
There is no mandatory need to mark plastics, however, as an aid
to recycling, it is recommended that larger parts and packaging
should be marked with an appropriate identification code. To
identify plastics packaging material, industry associations have
agreed on the following coding system:
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Polyethylene terephthalate
(PET)

Polyethylene terephthalate (PET) exists both as an amorphous
(transparent) and a semi-crystalline (opaque and white)
thermoplastic, and can be made into either a resin, fibre or film.
The largest outlet is for synthetic fibres, followed by bottle resin.
PET film is used in electrical applications and packaging. It can
be recycled for other applications or returned to its constituent
monomers. It is derived from PTA.
Recycled products:
Clothing, carpet, clamshells, soda and water bottles
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High-density polyethylene
(HDPE)

High-density polyethylene (HDPE) is a commodity plastic produced
from ethylene, used extensively in blow-molded products such as
milk bottles, packaging containers, drums, car fuel tanks, toys and
household goods.
Film and sheet are widely used in wrapping, refuse sacks, carrier
bags and industrial liners. Injection-molded products include
crates, pallets, packaging containers, housewares and toys.
Extrusion grades are used in pipes and conduit.
Recycled products:
Detergent bottles, flower pot, crates, pipe and decking
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Polyvinyl chloride
(PVC)

Polyvinyl chloride (PVC) is a commodity plastic available in rigid
or flexible form. Rigid has the largest demand, particularly in
construction where it is used for pipes and fittings and in window
profiles. Flexible PVC, which contains a large amount of plasticizer,
has outlets in calendared sheet, wire and cable coating, flooring
and furniture. It is derived from ethylene and chlorine.
Recycled products:
Pipe, wall siding, binders, carpet backing and flooring
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Low-density polyethylene
(LDPE)

Low-density polyethylene (LDPE) is a commodity plastic produced
from ethylene, used mainly in film and sheet applications, but also
in extrusion coating and injection moulding applications. It is used
principally as a packaging film either on its own, or blended with
linear low density PE (LLDPE) to improve mechanical properties.
Blown film has good processability and can be used in food,
medical and pharmaceutical packaging in high-purity grades, as
well as in agricultural films. LDPE is also used in sheathing for wires
and cables, extrusion coating of paper and boards for packaging
liquid and in moisture barrier applications.
Recycled products:
Trash bags, plastic lumber, furniture, shipping envelopes and
compost bins
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Polypropylene
(PP)

Polypropylene (PP) is a commodity plastic used in a wide range of
consumer and industrial products with applications in packaging,
fibres and automotive parts. It is produced from propylene and
bulk technologies include the Spheripol process, developed by
Himont (now LyondellBasell), and the Borstar bimodal process,
developed by Austria-based Borealis.
Common products include: yogurt tubs, cups, juice bottles, straw,
hangers, stand and shipping bags.
Recycled products:
Paint can, speed bumps, auto parts, food container, plant
pots and razor handles
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Polystyrene
(PS)

Polystyrene (PS) is a commodity plastic derived from styrene,
with major applications in domestic appliances, construction,
electronics, toys and food packaging. Two main types of PS are
produced: general purpose polystyrene (GPPS), which is a clear,
amorphous resin with good stiffness and electrical properties but
it is brittle; and medium and high impact polystyrene (HIPS), which
contains varying levels of polybutadiene to improve toughness and
impact resistance.
Recycled products:
Picture frames, crown molding rulers, flower pot, toys and
tape dispensers
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Others: Polycarbonate,
Nylon, ABS, Acrylic, PLA...

Polycarbonate (PC) resins are tough thermoplastics with uses in optical
media, the electrical, electronic and automotive industries and in glazing
and sheet products. They are available in different grades and can be
extruded, blow- and injection-molded. PC is also used in compounds
or blended with other resins such as acrylonitrile-butadiene-styrene
(ABS) or polybutylene terephthalate (PBT). It is derived from the phenol
chain.
Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) is the largest volume engineering
thermoplastic resin. Major uses are in the automotive and electronics
sectors. Other applications include appliances, pipes, fittings and other
construction products, as well as recreational items such as boats,
mobile phones and games consoles and Lego. ABS can also be
blended with other polymers such as polycarbonate (PC) or polyvinyl
chloride (PVC) for use in injection moulding applications.
Recycled products:
Electronic housings and auto parts

7

منتجات أخرى :البوليكربونايت،
النايلون ،ABS ،األكريليك،
... PLA

البوليكربونايت ( )PCهي اللدائن الحرارية الصعبة التي تستخدم في األعالنات
البصرية ووسائل اإلعالم ،والصناعات الكهربائية واإللكترونية والسيارات وفي
الزجاج والمنتجات الورقية .فهي متوفرة في درجات مختلفة .يستخدم ال PC
أيضا في المنتجات المركبة أو المخلوطة مع راتنجات أخرى مثل األكريلونيتريل
بيوتادين ستايرين ( )ِABSأو تيريفثاالت البولي بيوتيلين ( .)PBTوهو مشتق من
سلسة الفينول.
أكريلونيتريل بيوتادين ستايرين ) (ABSهو المنتج األكبرحجما لهندسة الراتنج
بالحرارة .يستخدم بشكل رئيسي في قطاع السيارات وااللكترونيات .وتشمل
التطبيقات األخرى األجهزة واألنابيب والتجهيزات وغيرها كمنتجات البناء،
فضال عن المواد الترفيهية مثل القوارب ،والهواتف المحمولة وأجهزة األلعاب
والليغو (مكعبات اللعب) .يمكن خلط ال  ABSأيضا مع البوليمرات األخرى مثل
البوليكربونايت ) (PCأو البولي فينيل كلوريد ) (PVCالستخدامها في تطبيقات
حقن و صب القوالب.
المنتجات المعاد تدويرها من البوليكربونايت و أكريلونيتريل بيوتادين ستايرين
وغيرها من الرمز :7
العلب اإللكترونية وقطع غيار السيارات
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البوليسترين
)(PS

البوليستيرين ( )PSهو منتج البالستيك مستمد من الستايرين ،يستعمل بشكل
رئيسي في في األجهزة المنزلية ،والبناء ،االلكترونيات ،األلعاب وتغليف المواد
الغذائية .يتم انتاج نوعين رئيسيين من البوليسترين :البوليسترين لألغراض
العامة ( ،)GPPSوهو منتج شفاف ،راتنج غير متبلور مع صالبة جيدة والخصائص
الكهربائية ولكن هش؛ و البوليستيرين ذو التأثير المتوسط والعالي ( ،)HIPSوالذي
يحتوي على مستويات متفاوتة من البوتادايين لتحسين المتانة و التأثير على
المقاومة.
المنتجات المعاد تدويرها من البوليستيرين:
إطارات الصور ،أدوات صب التاج ،وعاء الزهور ،اللعب وموزع األشرطة
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البولي بروبيلين
)(PP

البولي بروبيلين ( )PPهو منتج بالستيكي يستخدم بشكل واسع في المنتجات
االستهالكية والصناعية مع التطبيقات في التعبئة والتغليف ،واأللياف وقطع غيار
السيارات.
وتشمل المنتجات الشائعة :علب اللبن ،األكواب ،زجاجات العصير ،قشة الشرب،
الشماعات ،أكياس الشحن.
المنتجات المعاد تدويرها:
علب الطالء  ،مطبات السرعة ،قطع غيار السيارات ،علب الطعام ،أواني
النباتات ومقابض الحالقة

4

بولي إيثيلين قليل الكثافة
)(LDPE

البولي إيثيلين منخفض الكثافة ( )LDPEهو منتج بالستيكي مصنع من اإليثيلين،
ويستخدم أساسا في تطبيقات التغليف ،وأيضا في الطالء والمنتجات المصبوبة
في القوالب .يتم استخدامه أساسا كطبقة رقيقة للتغليف إما بمفرده ،أو
مخلوط مع البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة ( )LLDPEلتحسين خواصه
الميكانيكية.
تمتلك طبقات التغليف قابلية جيدة للمعالجة ،ويمكن استخدامها في المواد
الغذائية ،وتعبئة وتغليف األدوية والمنتجات الطبية في درجات عالية من النقاء،
وكذلك في تغليف المنتجات الزراعية .يستخدم البولي إثيلين المنخفض الكثافة
أيضا في تغليف األسالك والكابالت ،وطبقات طالء الورق و لتغليف المواد السائلة
في التطبيقات العازلة.
المنتجات المعاد تدويرها:
أكياس القمامة ،األثاث ،مغلفات الشحن وسلل األسمدة
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البولي فينيل كلورايد
)(PVC

البولي فينيل كلورايد ( )PVCهو منتج بالستيكي متوفر بشكل صلب أو مرن .حيث
يكثر الطلب على المنتجات الصلبة ،ال سيما في البناء وتعرف استخدامته في
األنابيب والتشطيبات المباني الداخلية وفي تصنيع حواف النوافذ.
أما المنتجات المرنة منها ،التي تحتوي على كمية كبيرة من الملدنات،
لديها منافذ في ورقة تقويمية ،وأسالك وكابالت الطالء واألرضيات
واألثاث .وهي مشتقة من اإليثيلين والكلور.
المنتجات المعاد تدويرها:
األنابيب ،تغطية الجدران ،المجلدات(تجليد) ،دعم السجاد واألرضيات
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بولي ايثيلين عالي الكثافة
)(HDPE

البولي ايثيلين عالي الكثافة ( )HDPEهو البالستيك المنتج من اإليثيلين،
ويستخدم على نطاق واسع في المنتجات التي تصنع في قوالب مثل زجاجات
الحليب ،حاويات التعبئة والتغليف ،الطبول ،خزانات وقود السيارات ،االلعاب
والمنتجات المنزلية.
يستخدم الفيلم منه بشكل واسع في ورق التغليف ،وأكياس القمامة وأكياس
النقل والبطانات الصناعية .وتشمل المنتجات المصبوبة في القوالب بالحقن
كالصناديق ،المنصات ،حاويات التعبئة والتغليف ،األدوات المنزلية ولعب األطفال.
المنتجات المعاد تدويرها:
زجاجات المنظفات ،إناء الزهور ،صناديق ،األنابيب والتزيين
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البولي ايثلين
)(PET

البولي إيثيلين تيريفثاالت ) (PETوهو مبلمر ملدن حراريا من عائلة مبلمرات عديد
اإلستر ويستخدم لتصنيع أحد أنواع ألياف النسيج االصطناعية ،وقناني او عبوات
مياه الشرب واألطعمة والسوائل األخرى ،وفي تطبيقات تشكيل اللدائن بالحرارة.
يستخدم فيلم  PETفي التطبيقات الكهربائية والتعبئة والتغليف .يمكن
اعادة تدويرها لتطبيقات أخرى أو إعادتها إلى مكونات أحادية .وهي مشتقة من
.PTA
المنتجات المعاد تدويرها:
المالبس والسجاد والصدفيات وزجاجات الصودا و المياه

يمكن إعادة تدوير جميع أنواع البالستيك تقريبا ،وهذا يعتمد على العديد من
العوامل التقنية واالقتصادية واللوجستية .تعتبر عملية إعادة التدوير الحل األمثل
لمعظم المواد البالستيكية في حال انتهت مدة أو حاجة استخدامها بالشكل
التي هي عليه ،ويفضل أن يعاد تدويرها إلى منتج يمكن بعد ذلك إعادة تدويره
واستخدامه مرارا وتكرارا.
ليس هناك حاجة إلزامية لوضع رموز على المنتجات البالستيكية ،ومع ذلك،
كدعم وتسهيل لعملية إعادة التدوير ،حيث يوصى باضافة الرموز التعريفية
المناسبة على المنتجات ذات الحجم الكبير باالضافة الى منتجات التعبئة
والتغليف البالستيكية .وبالتالي من أجل تحديد نوع المواد البالستيكية
المستخدمة خاصة في مجال التعبئة والتغليف ،قامت الجمعيات والمنظمات
الممثلة للصناعة بوضع نظام الترميز الذي نعرضه في هذا الكتيب:

نبذة عن «االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» (جيبكا)
تم إطالق «االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» في عام  2006كمنظمة ممثلة للقطاع
في منطقة الخليج العربي ًتتبنى االهتمامات المشتركة للشركات األعضاء في االتحاد باإلضافة
الى الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة لها .وتساهم
ً
مجتمعة بأكثر من 95%من مجمل إنتاج الكيماويات في دول الخليج العربي.
الشركات االعضاء
ويعد هذا القطاع في الوقت الحاضر ثاني أكبر القطاعات الصناعية على مستوى المنطقة
ُّ
بمنتجات تصل قيمتها سنويًا إلى  108مليار دوالر أمريكي.
وللمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني.www.gpca.org.ae :
تعريف حملة بيئة بال نفايات
حملة بيئة بال نفايات هي مبادرة سنوية عالمية أطلقها االتحاد الخليجي للبتروكيماويات
والكيماويات (جيبكا)  .تهدف هذه الحملة بشكل رئيسي الى تثقيف وتوعية أفراد المجتمع حول
أفضل الممارسات في مجال إدارة النفايات بصورة عامة وتغيير سلوكيات األفراد فيما يخص
رمي النفايات في البيئة البرية والبحرية وما تسببه من آثار سلبية على الكائنات الحية فيها بصورة
خاصة  .تركز الحملة على توعية المجتمع بأهمية االلتزام المبادئ الثالث :ترشيد االستهالك ،إعادة
االستخدام ،وإعادة التدوير.
www.wastefreeenvironment.com
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